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Kas bent kiek apsipažines su Maksimo Gorkio
kuryba, bus pastebejes, kad Gorki versti nera
lengva, 0 vietomis ir labai sunku. Didele žanrine
bei stilistine jo kuriniu ivairybe kelia nemaža
sunkumu, reikalauja daug pastangu, ieškojimu,
bandymu, ir ne visada tie bandymai duoda adekvaciu rezultatu.
.
Pats Gorkis nurodo dvi savo ankstesnes kurybos linijas: "Daina apie Sakala", "Daina apie
Audros paukšti", "Sene Izergile", "Makaras Ciudra" ir kt. - viena; "Celkašas", "Mano keliones
draugas", "Orlovai", "Senelis Archipas ir Lionka",
"IšdaigilIlinkas" ir kt. - antra. Tai jo romantiniai
ir realistiniai kuriniai. Romantiniams kuriniams,
parašytiems legendu ar pasaku forma, budingas
vaizdu gausumas ir apskritai vaizduojamuju priemoniu originalumas bei naujumas. Vietomis žymu pastangos ritminti proza: inversijomis, ypa305
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tinga sintakse ieškoma kalbos melo,dingumo ir
ritmiško jos bangavimo. Fraze skaidoma tam tikromis atkarpomis, kurios savo dydžiu, ritmu ir
kirciu yra artimos viena kitai, tartum atskiros eilerašcio eilutes. Savo skambejimu tokios frazes
kartais ir visai panašios i eilerašti. Kituose kuriniuose jau beveik dingusi riba tarp prozos ir poezijos, pavyzdžiui, "Daina apie Sakala" iš tikruju
yra bemaž eileraštisj parašyta ji dvipedžiu jambu, tiktai nesuskirstyta eilutemis ir nerimuota.
Pažymetina, kad Kazys Binkis, seniau vertes ši
kurini, išryškino ir pabreže kaip tik jo eileraštini
pobudi, dave jam ir išviršine eilerašcio forma.Ritmiškos prozos tam tikrais atvejais - ilgesniame monologiniame pasakojime arba dialogerandame ir velesniuose kuriniuose ("Trejetas",
,;Matvejaus Kožemiakino gyvenimas" ir kt.).
Kartu su romantiniais paveikslais Gorkis tuo
paciu laikotarpiu sukuria ryškiu realistiniu apsakymu, kuriuose iš dalies tesia rusu kritinio realizmo tradicijas, bet drauge rodo ir nauja realizmo kelia. Ir cia esama didelio ivairumo. Sakysime, šalia senosios apysakos "Varenka Olesova",
turime naujojo tipo realistinius apsakymus apie
valkatas, kur "dugno" gyvenimas rodomas su pakilia nuotaika, su romantišku patosu. Nuo pastaruju vel skiriasi "Klaida", kur vyrauja pusiau
ezopiška kalba, ir "Apie cirkšli, k~ris melavo. . .",
aiški satyrine alegorija. Pagaliau dar viena anks,tyvuju kuTiniu atmaina - tai "Skaitytojas" ir
"Laikrodis", kur tiesiogini vaizdavima pakeicia ar
ji viršija refleksija ir filosofiniai samprotavimai.
Gorkio daugiapusiškuma kadaise labai ryškiai
306
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apibudino Cechovas, kalbedamas apie jo pirmasias tris apsakymu knygas: ".. .atrodo, tartum šie
trys tomai butu sukurti ne vieno, 0 septyniu autoriu".
Bet kad ir koks butu kurybos braižo ivairumas,
jaunojo Gorkio kurinius jungia bendri bruožai,
butent, ju lyrinis emocinis pobudis, patosas, romantiškas gyvenimo teigimas: ".. .mes matome,
kaip jaunojo Gorkio kuriniuose emocine lyrine
atmosfera tartum apgaubia pasakojima, paskirsto
šviesa ir šešelius, duoda rusciu ir džiugaujanciu,
liudnu ir ironišku atspalviu paveikslu turiniui"!.
Šiuo pakiliu patetišku ir emociniu pradu pagrista
visa Gorkio stiliaus sistema.
Suprasti ir perteikti Gorkio stiliaus pagrinda ir
išlaikyti jo kurybos patosa yra visu svarbiausias
vertejo uždavinys. Jeigu tai bus gerai perteikta,
neteks per daug jaudintis ir del vieno kito apsirikimo ar vieno kito "netikslumo", priešingai, tegu atskiros vietos bus labai tikslios, bet jei nebus to, kas sudaro originalu, savita Gorkio stiliu,
vertimai netures sugestyvios menines jegos, kuri
tiek budinga Gorkiui, bus tik blankus originalo
atspindys.
Gorkiui buvo prieinamos didžiules turtingo
rusu kalbos žodyno atsargos, gerai pažistama tiek
bendrine, tiek gyvoji šnekamoji kalba su daugeliu jos tarmiu ir žargonu. Su tarmemis jis tiesiogiai susidure savo gausiose klajonese po Rusija,
.

i

Ta r e,p E. B. rOphKHii H 4exOB. rOphKoBcKHe QTeH1l!l.M.,

1949, c. 413.
21 Užsako

Nr. 6164.
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o ivairius žargonus, "dugno" kalba, stebejo, eidamas "gyvenimo universitetus". Iš tos gausios kalbos žaliavos, atkakliai dirbdamas, jis rinkosi tikslius, aiškius, stiprius žodžius. Išlike jo kuriniu,
ypac "Klimo Samgino gyvenimo", taisymai rodo
nuolatini rupinimasi žodžiu ir sakiniu. Šie jo bruožai - dažnas sakinio šlifavimas ir didele leksikos
atranka - visiems žodžio darbininkams ir vertejams yra tikrai ipareigojaritys.
Gorkiui teko susidurti ir su vertimu klausimais apskritai. Vertimu teorijos, tiesa, jis niekada
specialiau nenagrinejo, bet ka yra pasakes ivairiomis progomis - tai labai svarbus nurodymai,
kuriuos vertejams, ypac Gorkio vertejams, reikia
visados tureti prieš akis. Štai keletas jo minciu:
"Man atrodo, kad dažnai vertejas pradeda
vertimo ddrba tuojau pat, kai tik knyga patenka
jam i rankas, ne nepaskaites jos pirma ir neturedamas supratimo apie jos ypatybes.
Bet iš vienos knygos, net ir tada, kai ji gerai
perskaityta, negalima dar kaip reikiant pažinti viso autoriaus techniniu metodu sudetingumo ir jo
žodžio kaprizu.
. . .reikia kiek galint tiksliau suprasti ne tik
tai, ka autorius megsta ir apie ka jis norom kalba, bet ir tai, ko jis neapkencia ir kas jam svetima, ka jis linkes nutyleti. Pravartu skaityti visa,
ka tas autorius yra sukures, ar bent visas knygas,
kurios publikos ir kritikos laikomos geriausiomis.
. . .Vertejas turi pažinti ne tik literaturos istorija, bet ir kurybines autoriaus asmenybes 1storija - tiktai tada jis daugiau ar mažiau tiksliai
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Gorkio raštu vertimai lietuviu literaturoje turi
jau ilga tradicija. Kai kurie iš ju musu skaitytoja
p.asieke anksciau nei prieš puse šimto metu. Daugiausia verstas, sulaukes net devyniu vertimu,
jaunojo Gorkiokurinys "Daina apie Sakaja" pirma karta lietuviškai pasirode jau 1903 m.; su šiuo
kuriniu Gorkiovardas pirma kartaiejo i lietuviu
vertimu literatura. Toliau, metai po metu, pastebimas tas pats gyvas domejimasis jo kuryba.
1904-1906 m. išspausdinami kiti populiaruS' mažesni kuriniai: "Senes Izergiles" apsakymo dalis,
žinoma "Legendos apie Danko" vardu, "Chanas ir
jo sunus", "Karta rudeni", "Skaitytojas", "Dvidešimt šeši ir viena", "Makaras Ciudra" ir kt. Ikitarybiniais metais išleista ir stambesniu kuriniu ar
rinkiniu: "Italijos vaizdai" (1934), "Motina"
(1934-1935), "Mano universitetai" (1936), "Bu.;
vusieji žmones" (1937) ir "Žmogaus gimimas"
(1938).
Labai palankios salygos leisti Gorkio raštus susidare pokario metais, kai buvo organizuotas platus tarybines literaturos pradininko raštu vertimo
darbas; per kelerius metus išejo daugiau kaip
2
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dvidešimt knygu. Sis leidimas turejo buti paruošiamasis darbas, rimtas pagrindas velesniam tominiam leidimui.
Ka naujo duoda antrasis leidimas?3 Ar tikrai
jis yra žingsnis i prieki interpretuojant tarybines
literaturos klasiko kuryba?
Pirmiausia, pažymetina naujojo leidimo gerokai didesne apimtis - užsimota duoti dvidešimt
stambiu knygu. Sis leidimas geru trecdaliu, jei jau
ne perpus, didesnis. Jame spausdinama ir pirmakart išverstu kuriniu, tuo prapleciamos rašytojo
kurybos pažinimo ribos. Bandoma ieškoti vientisesnes linijos ir verteju atžvilgiu: pirmajame leidime figuruoja aibe žmoniu; vienas kitas iš ju išverte tik po viena nediduka kurini, - greiciausiai
tai yra atsitiktinis darbas ju, verteju, praktikoje,
ir jie turbut ne nepretenduoja likti "gorkininkais". Taigi, mažinant verteju skaiciu, noreta,
kiek tai galima ir leistina daryti, didesnes rašytojo
stiliaus vienoves.

T
.

,.
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3 Pirmas serijinis M. Gorkio raštu vertimu leidimas pradetas
leisti 1946 m., baigtas 1949 m. (išleista 23 knygos). Antra.,>
tominis leidimas: G 0 r kis M a k s i mas. Raštai, pradetas
leisti 1953 m., baigtas 1956 m. (išleista 20 tomu). Vertimu
redagavimo darba prižiurejo Redakcine komisija: A. Gudaitis-Guzevicius (pirmininkas), M. Sluckis, K. Umbrasas, A. Zirgulys. Cia aptariami pirmieji du tominio leidimo tomai
(1953).
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me leidime, taisant ir vengiant mažesnio blogio,
atsirado didesniu trukumu: redakcija vietomis sudarke ritma, suprastino vaizdus, kitus proziškai
surezge, pvz., Neries: žaltys Ikopes - red.: ža1tys
Išliaužes; Neries:

,~

žiedu sulinkes

- red.: susiraites

,I apskrita žieda. .. Pagrindžiau taisant kalbos dalykus, tektu duoti beveik nauja vertima, del to
apsispresta ,palikti ,,!,oezijos" dvitomio teksta4.
Cia ypac leme tai, kad viena iš poetiškiausiu Gorkio kuriniu lietuviškai atkure kaip tik žymioji
musu poete, 0 jos kurinio interpretavimas tebeturi tos pat poetines sugestyvios galios, kokios turejo ir seniau: gramatiniai nelygrimai iš dalies nublanksta

Iš paliktu senuju vertimu minetini Salomejos .
Neries darbai ("Daina apie Sakala" ir "Daina apie
Audros paukšti").
Buvo kiek abejoniu del jos vertimo kalbos:
krinta i akis tarmiškas galuniu trumpinimas: guledamsf skambedams, švystelej""f
tam tikros
nelietuviškos sintaksines konstrukcijos. Pirmaja-

.:j

bendrame

kurinio

skambejime,

-

jie

bent nera tiek apciuopiami, kaip prozos tekste.
Naujuosius vertimus nuo pirmojo jaunojo
Gorkio kuriniu vertimu leidimo skiria septyneri
metai. Per ta laika vertimu bare sukaupta nemaža
patyrimo, vertimu menas apskritai pakilo, ir dabartinio leidimo meninis lygis gerokai aukštesnis.
Cia atsiliepe didesni reikalavimai vertejams ir kitokia darbo organizacija. Visi verti~ai buvo rimtai recenzuojamij sunkesniais atvejais prašyta
konsultuoti labiau patyre žmonesj budavo rašomi
abejotinu, svarstytinu klausimu lapai ir bendromis redakcines komisijos pastangomis daromi galutiniai nutarimai ar siulymai.
Iš naujuju vertimu pirmuosiuose tomuose bene
žyIniausia dali dave du šiaulieciai vertejai - Jonas Ad6maitis ir Tomas Stonis. Vertejai p.ebe naujokai, nemaža verte mokslines ir grožines proZOSjgal daugiau mokslines, ir tai, matyti, atsilie.. S a 10m e jaN

e ris. Poezija. K., 1946, t. 2, p. 315-319.
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pe ju darbui. Ju darbo lygis gana nevienodas.
Daiktais aiškiai matyti, kad vertejai gerai jaucia
vaizda, i ji isigYVena ir neblogai atkuria savo kalbos priemonemis. Daugelyje vietu jiems sekasi
nugaleti ir labai sunkius vertimo atvejus; neblogai sprendžiami idiomatikos dalykai, kur netruksta vertejams išradingumo; vertimu kalba gana žodinga, mokamai vartojami liaudies kalbos faktai,
niekur nenusidedama taisyklingumui. Bet vietomis,
ypac . perteikiant peizaža, kur nepakanka paprasto žodžiu vertimo ir mechaniško ju deliojimo, bet
reikia pajusti vaizda ir kurybiškai perteikti,kaip tik to kurybiškumo pasigendama. Vertejai
neatsispiria originalo sintakses itakai: sakiniai iš
paviršiaus labai tikslus - sažiningai išlaikoma
net originalo sakinio forma su visais ryšiniais ir
pridetiniais žodelyciais, bet, svarstant pareikšta
nuomone, sakiniai sausoki, pasakytume, jiems
truksta erdves, oro; pasigendama drasos ir didesnes laisves organizuojant sakini - tai butina kurybiškumo salyga. Redaktoriui cia neimanoma
pakeisti pagrindini tona: taisytojas daugiau pajudina atskirus atvejus, ivairias detales, del to gali
buti išlike pažodiškumo pedsaku.
Smarkokai užsipulti vertejus nepatogu, žinant
darbo salygas. Pirmojo ir antrojo tomo .vertejai
vis buvo skubinami, siuntinejo jie savo darba dalimis; vertimams truko laiko paguleti ant paciu
verteju stalo, kad po savaites kitos jie galetu vel
buti skaitomi šviesia akim ir blaivia, neišvargusia
galva. O. juk žinoma, kad niekad pirmuoju kirtimu vertimas neišeina geras: dar tenka pašalinti
daug visokiu šniauru, nudailinti kampus, tik tada
galima tikrinti, ar jau sakinys kaip reikiant skam312
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bai ar dar neskamba, ar jo skambejimas .priniena
originalo skambejima, ar ne. Tos paskutines salygos, labai svarbios kurybiniam vertimo darbui,
vertejai ir redaktoriai, deja, neturejo.
Cia dar paŽYmetina, kad nebuvo ir rimtesnio
parengiamojo darbo. Tvarkant taki dideli leidima,
maža vien prospekta apsvarstyti. Turejo buti su:'
darytos salygos, kad bent keli redaktoriai labai
geraisusipažintu su rašytojo stiliaus specifika, išsiaiškintu, kam ir kur reikes bendru sprendimu,
vienodu iprociu, pastudijuotu, kaip ivairus raštu
sunkumai buvo sprendžiami ankstesniuose leidimuose. Paskui turejo buti sukviesti vertejai ir aptarti svarbesni Gorkio vertimo klausimai.. Parengiamasis pasitarimas ir vertejams, ir redaktoriams
butu daves tokios naudos, kokios paprastai duo;.
da instrukcija, kaip rengti klasiku leidimus originalo kalba, - aiškios krypties, nuoseklumo, vienos
linijos.
.

.

....

3
.

Del dideles Gorkio raštu ivairybes vertejams
tenka susidurti su daugeliu sunkumu, nes cia pasitaiko turbut visi atvejai, kurie sunkoka! iveikia-mi vertimu praktikoje. Šiuokart norima. priminti
viena kita atveji, nedarant kokiu apibendrinimu,
bet tiesiog parodyti konkrecius pavyzdžius - kaip
buvo svyruojama, sprendžiama ir koks. galutinis
rezultatas. Pavyzdžiai daugiausia imami iš pirmu;.
ju dvieju tomu.
Pirmiausia ivairus leksikos dalykai. Kartais
kUuva bui tin i a i ir is tor i n i a i te r m i..

I
..
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n a i: originalo kalba turi tam tikromis buitinemis
ar istorinemis salygomis susidarhisiu žodžiu - mes
ju neturime, .nes nebuvo analogiško reiškinio. Del
to darytasi nauju žodžiu, pvz., c60pflafl ua6a, arba
tiesiai ua6a "pirkia, kur buvo daromos vyrijos sueigos, kuopos" - pavadinta sueigine. Arba kitur
imtas artimas savo funkcija, nors ir ne visai sutampas su originalu žodis, pvz., 8oucKo8afl ua6a
"vietos administracine istaiga", žodis susijes su
srities pavadinimu Ky6aflcKoe 80UCKO"Kubanes
kariuomene", - buvo versta: karine pirkia - taisyta: . raštine (mums "raštine" labai daug kur gali
sukurtas
tikti). - II06P080/lbflblU cpAOT "laivynas,
. Rusijoje už visuomenes inašus savo krašto prekybai, prekybiniam laivynui remti", taigi jis lietuviškai galutinai pavadintas ne savanoriu Iaivynu, bet
visuomeniniu

Iaivynu.

-

bet neversti: barka, barža, barkasas (verteju bandyta "barka" ir "barža" versti "baidoku", bet nie-

ko tuo nelaimima: "baidokai"

30AOTOpOTUbl, arba ao-

.IlOTaRpOTa, "vienas iš valkatu vardu", versta:
"auksaburniai", "saules broliai"; bet žodis "turi
niekinama reikšme, del to taisyta: driskiai, driskiu

-

komanda.
3a8a/lUflKa
kur verciama: priemuris

aa8aAUfla,
- daug
tinka tik tais atvejais,

arba

-

kai kalbama apie "vieta prie muro"; šiaip jau tai
yra vieta prie gryciQs, supiltas žemiu kauburys išilgai pamato, musu žmoniu vadinamas pašala, arba pašalelis. - Cfloxall "tevas, susidejes su marcia"; turime vien bobišiu ir mergišiu, bet tais žodžiais išsiversti arba kaip aprašomai reiškini
apibudinti nepakanka, reikia: vienažodžio pavadinimo; taigi pagal analogija pasidarytas: martišius. - Ivairus vežimu vardai - vieni versti, kiti
palikti

originalo

kalba:

KO/lflCKa

-

puskariete,

npoAeTKa--- vežimaitis. .. bet:

bricka, ekipažas,

šarabanas,

6eAflfla

troika. Laivu vardai:

314

-

vytine,
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kiek kitokios for- .

.mos kroviniu laivai, plaukioja Nemunu, tolimesnems upems telieka ju iprasti laivu vardai).
Vertime kartais truksta daiktines specifikos, ne
visai išsemiamas rusu kalbos žodžio turinys (raštine. . .J, bet šiuo atveju trukstama elementa duoda kontekstas, pats žodis mums yra artimas, suprantamas, savo reikšme labai talpus.
Naujadaru nereiketu taip matuoti, kaip kartais recenzentu matuojama: "Tokio žodžio bendrineje kalboje nera". Bet juk jo reikia, jis turi buti,
taigi reikia ji susirasti arba pasidaryti. Svarbu
tik, kad žodis, naujai pavartotas beletristikos kurinyje, neprieštarautu musu kalbos iprociams,
remtusi darybinemis musu kalbos analogijomis,
nebutu toks kampuotas ir griozdiškas, kokie kartais esti mokslines kalbos žodžiai, kad jis nerežtu ausies.
Mokslines kalbos žodžiai ar terminai kartais neparankus grožinei prozai. Stai toks siaubingas žodis akiduobe - jis neretai atsiduria greta kitu tos
patšaknies žodžiu, pvz.: Sargas iš Ieto kiIojo anta k ius, po jais a k i duobese sunkiai vartesiapvalios tamsios a k y s. Galimas daiktas, kad specialistams šis žodis yra labai tikslus ir reikalingas, bet mums pakank1i liaudies kalbos žodžiu:
duobele, duobute. Arba vel toks žodis: Kampe
Paška atsiklaupe, ireme kaktq i tvorq ir, laikydamasis rankom u ž s e d m e n u, dar garsiau eme
bliauti - cia pakanka: už sedynes.
Botanikos, zoologijos ir kiti terminai. kartais
yra neaiškus, nevaizdingi. Tokiu žodžiu, pvz., ne315
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maža galetume rasti "Botanikos žodyne"
cia
daug kur, kaip tycia, žodžiai, reiškiantys kvapa,
spalva ar kitas konkrecias ypatybes, nukelti i antra vieta, 0 rekomenduojami nieko nereiškiantys
žodžiai. 0 jeigu ta žodi reikia deti palyginimekuo tada pavirsta stiliaus priemone? Deja, kartais
tokie žodžiai mechaniškai perkellami iš specialiosios i grožine ka1ba. Norima tikslumo, bet mums
tikslumas dažnai yra vaizdingumas, plastiškumas,
konkretumas. Del to tokiais atvejais teko rinktis
vaizdingesnius ir suprantamesnius žodžius.
Taciau cia nenorima neigti iš viso tikslaus
moksliniu terminu vertimo. Kur tik galima ir
prasminga, terminus reikia versti tiksliai.
Toliau - ti k r i n i a i var d a i. Šiokiu tokiu
svyravimu kele pravardes. Kadangi jos laba~ susijusios su veikejU charakteristika, kartais tekste
jos dar ir pagrindžiamos, - buvo nusistatyta' versti, jei tik nera žymiu, kad jos jau pereina i pavardes. Štai vaika tu, "buvusiuju žmoniu", pravardes:
Ky6apb

-

Kulvarta,

K01-lel{

-

Nuobaiga,

06'0-

e()oK- Nuograuža ("Buvusieji žmones"); iš kitur
vaika tu pora: llAfltUu-Hoza ir Yn08a10U{uU-- $0kakojis ir Pasikliaujantis. "Kairioji koja, matyt,
buvo išnarinta ar sulaužyta ir suaugo taip, kad paliko ilgesne už dešine; kai žengdamas ja pakeldavo, ji pasišokedavo ore ir pasi sukdavo i šali; del
tokios eisenos ji šitaip ir pravardžiavo" (t. I,
p. 408). Toks aiškinimas rodo, kiek pravarde yra
susijusi su tekstu, ir spirte spiria ja lietuvinti.
Taip pat daryta ir su vietu vardais. Štai kaip
atrodo vienas "Okurovo miestelio" aprašymas:
"Iš tankiu Juoduju
giriu
(Aeco8 aepHopaJrteHufl)išteka tingus P a i nio sio supelis (pe'lKa
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llYTaHul{a); vingiuodamas tarp suartu kalvu,' jis
prieina prie miesto ir padalija ji i dvi lygias dalis: $ichanq. . . ir Už u p j".
Vietu vardus, 'ypac-iai tuos, kurie paties rašytojo prasimanyti, veI1Stiyra pagrindo, nes jais iškeliamas vienas kuris peizažo bruožas. Butu ne visas
peizažas be Juoduju giriu, kurios lyg ir iremina, užbaigia toli einanti regini, 0 toks lietuviu skaitytojui yra, kada paliekamas sunkokai supraI-ltamas
svetimas vardas. Painioji, gal geriau Vingrioji (ar
Vingrupys), rodo gana ryškia peizažo ypatybe. Be
lietuviško vardo ir cia vaizdas butu sumenkiIitas.
Žinoma, visur išvesti tiesiaja linija, ir tik ta
viena linija, kažin ar pasiseks. Cia ir rusu verstineje literaturoje, turincioje ilgas tradicijas, nera
vienodumo: ivairiais atvejais ivairiai daroma.
Mums bent. reikia susirasti tuos "ivairius atvejus",
ir tai ne iš keliu vardu, bet iš ilgo sarašo. Del to
dera vietu vardu vertimo klausima dar specialiau
pastudijuoti ir atskirai pasvarstyti.
Reikia pasukti galva, d i a I 0 g u s verciant.
Gorkio veikeju kalba apskritai gana individualizuota, ekspresyvi, turi dramatines itampos. Kiekvieno veikejo kalba skiria kitokia sintakse, tam
tikrai padeciai, ar amžiui iprasti žodžiai, šnekamosios kalbos intonacijos. Krinta i akis budingas šnekamajai kalbai nebaigtumas, alogiškumas - toje
kalboje gausu emocinio elemento.
Vertimams cia daugiausia prikiština. Jeigu
daug kur musu bendrines kalbos normalus' gramatinis sakinys' nesutampa su rusu kalbos tokiu pat
sakiniu, tai juo labiau to nesutapimo bus šnekamojoje kalboje. Cia tekstininkai, isikibe sakinio
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ir žodžio, dažnai klumpa. Deja, musu vertejai dialogus (arba monologus) vercia su tuo pat kruopštumu, kaip ir aprašomaja kalba, labai gerb darni
ne tik atskirus žodžius, bet ir žodelycius ir juos
surikiuodami tokiais pat atstumais, kaip ir originale. Nutrauktaji pauzini sakini vercia maždaug
taip: pirma versime iki daugtaškio, - daugtaškio
versti nereikia, - kiek atsikvepe prie daugtaškio,

kaip nors risimes iki taško. 0 juk nutrauktojoje
kalboje, tokioje, kaip, sakysim, senio pasipasilkojimas "Archipe ir Lionkoje", kaip tik ir reikia pradeti nuo to nelemto daugtaškio, nuo pacios sunkiausios vietos: išsiaiškinti, kas ir kodel nutraukta,
suprasti to sakinio pagrindini tona ir akcenta. Nebaigtas posakis esti ne vien tik del to, kad prastas
žmogus nemoka logiškai galvoti ir imanomai, baigtais sintaksiniais vienetais, minties formuluoti, bet
kartais ta padiktuoja tam tikra situacija ar momentas. Gali buti nepasakytas svarbiausias sakinio
žodis, i kuri rikiavosi visi kiti; gali buti šnekama
aplinkybiniais žodžiais, 0 aplenkti sakini organizuojantys žodžiai - veiksnys ar tarinys, ir likusi
aplinkybe tokiame sakinyje kartais jau nebera
paprasta aplinkybe, bet aplinkybe plius veiksmas
ar aplinkybe plius veikejas. Norint tinkamai su~
vokti šitiek sveriancius žodžius, reikia isijausti i
sakini, nepakanka paprasto prasmes nagrinejimo.
Suprantama, tokia kalba tenka polaisviai atkurti,
dristi vieno kito žodelycio išsižadeti, viena kita
žodelyti prideti, nevengtivieno' kito pasparos žodžio, kurio originalo tekste nera, bet kuri diktuote
diktuoja originalo prasme ar musu kalbos reikalavimai; nevengti, jeigu tik skatina pastraipos logika, duoti sakiniui ir kita forma.
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Musu pirmuju Gorkio tomu vertimuose ilgiems
monologams kaip tik truksta laisvumo ir naturalumo - aiškiai jauciami originalo remai. Yra šiurkštoku perejimu, atsiradusiu del pažodiško žodelyciu vertimo; netruksta negyvu ir šaltu sakiniu ar
posakiu, nes verciant nejausta emocine kalbos puse - skaitytojo nejaudina tokios vietos, neteikia
estetinio pasitenkinimo.
Dialoguose susiduriama su sunkiai perteikiamais ar ir visai neperteikiamais elementais. Pietu
krašta vaizduojanciuose -apsakymuose pasitaiko
ukrainieciu kalbos: vienur tik tarpais, vienas kitas
dialogas, bet kitur ("Jornarkas Goltvoje") visi dialogai ukrainieciu kalba. Maža to: ukrainieciu kalbos žodžiu pasmaigstoma ir aprašymuose: "BCI00Y
TO/lKyeTcR U 2pe20ttYT" "tto/lo8iKU",
CbtnalOTCR 60uKue pettu -"alCilWK",

-<I

j
,-

-

20pOXOM pac-

"aoJloBiK" ir

,,)KiHKa"duoda aprašymui spalva: dar ju kalbos
negirdejai, jau žinai, kad tai ukrainieciai; rodo
autoriaus santyki: su palankia šypsena smagias ju.
keistybes pasakoja - cia tik ir limpa to krašto
vardai. Vertime lengviausia butu palikti ukrainietiškus žodžius. Bet efekto vis tiek nebus: iš rusiško teksto "ao.lJOBiK"tiek neiškiles, kiek iš lietuviško, atstumas ten tik toks, kaip mums tarp
tarmes ir bendrines kalbos, 0 mums tarp ukrainietiško žodžio -ir savo konteksto - didžiulis tarpas.
Del to tik kiek daugiau pavartotas tas žodis darosi ikyrus, ardo menini ispudi. Tais sumetimais
vietoj ju vartojami savos kalbos žodžiai, kad ir nebeturintys originalo spalvos.
Dialogo, aišku, negalhna versti kuria lietuviu
kalbos tarme. Bet ivairinti kaip nors reikia. Vienas
budas: duoti liaudiškesni ar ne tiek iprasta, retesni
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Dialogu kalboje esama aštriu viršuneliu - tai
visokios kandžibs charakteristikos, plustamieji žodžiai ir keiItsmažodžiai. Cia, reikia pabrežti, vertejai yra parode sv~ikos nuovokos ir išradingumo.
Gerai išverstas, pavyzdžiui, toks fragmentas ("lemeljanas Piliajus"):

žodi. Pvz., ne: palauk, luktelk, bet: palukek, ne:
ir taip pat, bet: ir taipogi, taiposgi ir t. t. ,,stepeje"
gal dar kiek per maža tokio paspalvinimo, reikejo
daugiau šia prasme paieškoti. Tokiais atvejais dar
galima meginti viena kita liaudiška sintaksine
konstrukcija pavartoti. Apskritai kiek galint reikia sukti i liaudies kalba, nes Gorkio ukrainieciu
kalba traktuojama ne kaip tarme, bet kaip liaudies
žmoniu kalba.
Dialogai verteju individualizuoti per daug jau

ryškiomis tarmybemis, pavyzdžiui:

- lloeoou! P'O/WICHbLMbL nouTu 1\,eocnoouHY aa8eobL8alOU{eMY 8TOlO caMOIO CO/LblOU C1\,aaaTb eMY CO
8ceM Haw.UM nOt.LTeHueM: «MU/LOCTU8bLUeocnOOUH,
MHoeOY8a~aeMbLU epa6UTe/Lb U 1\,p080nUuua, 80T
MbL npuw./LU npeO/LO~UTb 8aw.eMY OICU80e/LOTUIO
HaW.U W.1\,ypbL,He 6/LaeoyeooHo /LU 8aM 6yoeT coopaTb
UX aa w.eCTOeCJLT1\,onee1\,8 CYTOt.L1\,U!
(I 87).

.

,,- Dedel - tyliai pašauke jis.
- A? - greitai atsiliepe Terentijus, ir staugimas netiketai nutilo.

-

Kur tu?

-

Aš bijau, - tare berniukas.
Ko gi bijotie? .-.Mes vieni.
Kažkas staugia. . .
Prisisapnavo tau. . .
Dievaži,staugia.
Na, matyti, vilkas. Toli jis. . . Miegokie. . .

-

Tuo jautes leis.

- Cionais.
..

-

Ar tai neleidžia i miesta?

- Vaikšcioja cionaites visokie. . . i slaptaja
policija panašus. .. lyg ir sekliai. . . Ir vis Petrucha klausinejo apie tave" ("Trejeto" vertimo
rankraštis. )
Cia sutelkta per daug ryškiu tarmybiu: cionaites, tuojautes, bijo tie. .., kurios jau ir vietos tarmeje nebe gaj os, daugiau tik senosios' kartos
vartojamos. Cia iš dalies pakanka: cionai, tuojau,
miegoki. .. Seniu kalba galima taip pat ivairinti
sintaksinemis priemonemis.
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- Palauk! Turime mudu nueiti pas tos druskos pona vedeja ir tarti jam su visa musu pagarba: "maloningasis pone, didžiai gerbiamasis
plešike ir kraugery, šit mudu atejome pasiulyti
jusu raka1ybei savo kailiu, ar jus nesiteiksite juos
nudirti už šešiasdešimt kapeiku per dienele!
(J. Adomaicio vertimas.)
Arba - puikiai perteikta ironija, pagrista mažybiniais maloniniais žodžiais ("Varenka Olesova"):

-

OH - t.LepHeHb1\,UU, C/LaOeHb1\,UU U TUXOHb1\,UU.
Y Heeo eCTb e/La81\,U, YCU1\,U,ey61\,u, pyt.L1\,UU C1\,pUnot.L1\,a. OH /L106UT HeOlCHbLeneCeH1\,U U 8apeHbuU{e.
MHe 8ceeoa XOt.LeTCJLnOTpenaTb eeo no MOpOOt.L1\,e.

(II 500).
- Jis - juodutis, sa1dutis ir ramutis. Turi akutes, usiukus, lupytes, rankutes ir smuikutj. Megsta
švelnias daineles' ir uogienele. Aš visuomet noriu
plekšteIti jam per snukutj. (T. Stonio vertimas.)
Keiksmažodžiais išmarginta tirada ("Karta rudeni") :
.
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Ka1cue BCe Bbl MepaaBUbl, MY:JICttUHbl.PaCTOnTaAa 6bl Jl BaC Bcex, uaYBettUAa. H aablxau KOTOpblU
ua Bac. . . fl AIOHYAa 6bl B Mopay eMY, a He nO:JICaAeAa! flOaAble xapu! .. KaHlOttUTe, KaHlOttUTe, BUAJleTe X80CTOM, KaK nOaAble co6aKu, a nOaaaCTCJl BaM
aypa, U ZOTOBOaeAO! Ceuttac 8bl ee U noa HOZU ce6e. III eMaTOHbl napmUBble. .. (I 478).

_

- Kokie jus visi niekšai, vyrai! Sutrypciau aš
jus visus, sudraskyciau. Kad ir dvestumet kuris. . .
Spiauciau i terla tokiam, 0 ne gaileciaus. Sunsnukiai! . . Inkšciate, inkšciate, vizginate uodega kaip
šlykštus šunys, 0 pasiduos jums kokia kvaiša, ir
baigta. Tuo jau ja ir sutrypiate. Vepšlos nususe. '. .
(J. Adomaicio vertimas.)
Prie šitokiu pastraipu, aišku, reikejo pasedeti - paieškoti ir pasirankioti gerai, stipriai skambanciu žodžiu; žodžiu, kurie darytu gyvosios kalbos ispudi, 0 nebutu kokie išsivadeje sakymai.
Vis delto tokiu samplaiku pasitaiko, pavyzdžiui,
aAUHHblUttOpT- verciama: ilgasis velne! ,,11gasis" - paprastas epitetas, jokio stiprumo neturi,
kas kita: ilgis, ilgšas, i1gablauzdis; "velne" - nelabai gyvas šauksmininkas, jau kiek išsekusia
šauksmininko reikšme, del to gyvojoje kalboje vis
dažniau pasigriebiama: kipše, šetone, taigi cia geriau: kipše ilgablauzdi. Vienur sakinys: "floa6upau nJlTKU,aAUHHblUttOpT!" (1 102) išversta: "Patrauk kulnus, velnio blauzdal" - cia "velnio blauz-

da" atitinka rusiško junginio turini, gyvas musu
liaudies posakis. Ir kontekste vienai nevalyvai
burnai jis labai dera.

-

CKYAaCTblUttOpT- versta: placiažandis
geriau: placiasnukis velnias.

velnias,

ttepTOBaJl KYKAa - verciama: velnio lele! Mums
"lele" asocijuojasi su kuo nors maloniu, gražiu,
nudailintu ar nusidailinusiu, plg. graži kaip lele.
Tinka: velnio vaike, velnio veisie, velnio pagaikšti ir 1. 1.
aywa su pridetiniais budvardžiais -keiksmažodžiuose taip pat versime ne pažodžiui: co6attbJl
Tbl ayma

-

šunsnuki,

Ka6aUKaJl ayma -'- girtuoklio

šmote; TpJlnuttHaJlayma - skudurliau (ne: skudurninko siela), kaip kad neversime atskirai, nesuliedami i sudurtini žodi ar posaki, ir xapJl, pO:JICa,
pblAO, pvz.: xapJl nOZaHHaJl- biaurybe nematytas,
6pUTaJl xapJl-

snukis.. .

skustasnukis,

Tynoe

pblAO

- buka_

Dialogu kalboje labai gausu liaudies kalbos arba suliaudintu posakiu, patarliu ir priežodžiu. Cia
jau; -rodos, musu vertimuose ryškeja budai, kaip
tokius pasakius doroti. Aišku tiek, kad nera reikalo visur kur užsimuštinai ieškoti lietuviu kalbos
atitikmens; antra, vieno recepto visiems atvejams
negalima taikyti.
Dažnokai galima tiksliai versti patarle ir priežodi, kai perteikiamas beveik kiekvienas žodis
tiesiogine reikšme, išlaikoma sintaksine tvarka ir
net rimuotoji forma. Kartais galima ir atsisakyti
rimuotu -galuniu, kad tik išliktu aforistinis liaudinis pobudis, pvz.: H pO:JIC mupoK, aa He MHe

-

nupoz
Burna plati, bet ne man pyragai kepti.
rae MHeU{u AanTeMxAe6aTb - Kur cia man ko-

koks gi velnias - naminis? Mums visi velniai raguoti. Taigi taisyta: velnias raguotas.

pustus vyža srebti. JI Hac He TaKue H02U, ttTd6bl
XOaUTb no TBoeu aOpo2e - Ne musu kojoms tavo
keliais vaikšcioti.
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aUKUU ttOpT

verciama:

velnias

laukinis:

0

Laikantis rimuotines formos, kartais patarles
kiek išpleciamos, iterpiama nauju žodžiu ar posakiu, pvz.: 3a/taau/ta copoKa f!lw8a Oalia npo
8CJlKOeO-

Isikando šarka ir vis ta pat tarška. no

-

Kokia oda - tokia
yla, kokios dienos - tokios bylos. CKltaa1lO,aa lle
ltaallO - Tinka l pora, bet nieko doro. CaJ.ta6a6a
Ko~e UlUltO,no ~uallU pblltO
6beT, KOltUlle'lUCTO~lleT

-

Pati merga save bau-

džia, kad tik prastai audžia. ..
ItYKoeo, nOMeU{uKaaUlweo!

-

Ex 8bl, aepe81lJl
Ei jus, vyžociai, po-

nu patriubociail
Pasitaiko gana daug rimuotosios kalbos - veikejai rimus tiesiog berte beria:
- Eu, eocnoaa uaCTllbte,apeCTallTblaanaCllble!

- eopJl-

H epa1Q c8e~Y1Q neCIl1Q, TOltbKO UTO ucneK,
'lUU KYCOK!p'a8au no KoneuKe C pbllta, a Y Koeo po'~a - C TOeo aopo~e.
'

-

- Ei, ponaišaunieji, kaliniai busimieji! Iške-

piau nauja daina, ji dar garu oja
ugnimi žeruoja. Duokite po kapeika nuo snukio, okas terla
turi - tegu dar l kišene pažiuri. (T. Stonio ver,timas.)

,

Kritikos nurodoma, kad Gorkio kuryboje vyrauja dialogas ir aprašymas, mažiau pasakojimas.
Gorkismegsta rodyti herojaus išore - gana smulkiai vaizduoja jo išvaizda ir apsirengima, kalbos
buda, charakteringus gestus, poza, intonacijas
ir t. t. Jeigu rodo žmogu darbe ar gamtoje - duoda didingu darbo ir gamtos vaizdu: prisiminkim
tik tokius grandioziškus paveikslus, kaip uosto
gyvenimas ("Celkašas"), druskos gavyba ("Prie
druskos"),

kova su stichija

-

kalno sprogdinimas

ir molo statyba ("Konovalovas"). bet niekur rašytojas nesuteIkia tiek spalvu, kiek piešdamas ste324
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piu platybes, dideles upes gyvenima ir audringa.
jura. "Audra juroje ir perkunija stepeje:- aš nežinau didingesniu gamtos reiškiniu", - sakoma
vienoje apysakoje.
,
Gorkio kuryboje aiškiai pirmauja aprašomasis
elementas, todel vertejui ne viena kieta rieauta
reikia perkasti. Kas bent kiek daugiau bande versti ar žiurinejo kitu vertimus, visi pripažista, kad
aprašymas sunkiausia nugaleti - išversti išver-:ciama tartum neblogai, bet, geriau isiskaicius, jclUciama, kad dar truksta originalo jegos lr skambesio. Redaguojant ir aptariant darbus redakcin~je
komisijoje, dažnai kliuvo aprašymai. Ir dabar dar
ne visi aprašymai yra tokie, kad negalima butu
ko nors pageidauti. Negalima tvirtinti, kad cia lemia vien tik skirtinga abieju kalbu gramatine
sandara, bet neabejotinai galima sakyti, kad šiUQ
atveju dar ne viskas gera verteju darbe - trukata
igudimo ar net didesniu pastangu nugaleti apra:šomojo stiliaus sunkumus. Štai, pavyzdžiui, išvaj:?:dos ar drabužiu aprašyme xusu kalbos s,akinys 'labai glaustas: ten pakanka daiktavardžio su prielinksniu arba vien daiktavardžio vietininko, 0
lietuviškai bus maždaug tokia sakinio schema:' kepure buvo užsidejes- švarka vilkejo - bataia
avejo. " Sakinys

ištises ir del panašiai skamban-

ciu žodžiu monotoniškas. Prie tokio sakinio reikia
pasistengti ir paieškoti ivairesnes išraiškos: vienur
kitur gal paliksime veiksmažodini posaki, kitur
teks griebtis' daiktavardžio su prielinksniu, 0 dar
kitur, vertime gana išsipletus atskiriems posakiams, - Gorkio sakinys, atrodo, ir taip kartais ko
tik ne iki paskutiniu ribu išplestas, - nebeišsitenkant viename sakinyje, gal.ir skelti sakini. $a22 Užsako

Nr, 6164
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kinys nera koks helieciamas tabu: su saiku ir prireikus ji galima skaldyti. Tik pabrežtina - toje
srityje daugiau sau leisti gali geri žodžio meistrai
ar igude vertejai, 0 šiaip jau, kas negali pasigirti
sakinio
originalovaldymu,
drausmes.turetu, kiek tik galima, laikytis

.:..

apžiurumo arba del ju naivaus tikslumo supratimo verciami tais. paciais žodžiais. Pavyzdžiui:
Bepflo, eocnoaul flpa8U/lbHo... Cnpa8ea/lU8
. Tbl, eocnoaulTeisingai, viešpatie!.
Teisetai...

-

~

Teisingas tu, viešpatie! Argi tai tikslumas? Norint
tiksliai išversti tuos kelis sakinius, reikia juos pakeisti - pasakyti ta pacia minti kitais žodžiais,
taigi redaktoriaus taisyta: - Taip, viešpatie! To
ir reikejo. . . Teisingas tu, viešpatie!
.
Kiti pavyzdžiai: .

_

Aprašymuose ypac jautriai reikia versti poetinius ivaizdžius. Jie musu kalbai dažnai neiprasti - pagrinda turi originalo kalboje, tos kalbos
stiliaus tradicijoje, jos stilistiniu priemoniu raidoje, bet pasitaiko itin drasiu stiliaus priemoniu,
kurios ne iprastos ir originalo kalbai. Sit su kokiomis priemonemis susiduriama Gorkio raštuose
(cia atsitiktinai parinkta iš keliu .kuriniu) :

Tyloje

(8 TUUlufle)

ir tyledami

(8 MO/luafluu)

du žmones letai slankiojo tarp šios nebylios gyvybes. Redaguojant taisyta: Tylus, nušciuve. .. šioje
nebylio je gamtoje.
Zmones žiurejo j ii tyledami (ltto/lua);visu veidai buvo rustus ir, nors kieme begio jo..ir šukavo,
cia, prie kalves, - tylu (TUXO).Taisyta: ... ciai
prie kalves,~- ne garso.
Jis stovejo šitaip, kol pajuto, kad šaltis (MOp03)
ledo lanku jam veržia pakaušj, 0 ko jos nuo' šal.
cio (XO/lOa)stingsta. Pirmu atveju cia neblogai
tiktu: speigas.
Vogti (80p08aTb) biciuliai eidavo i artimiausius
kaimus, nes mieste vogti (80p08aTb) sunku, 0 priemiestyje nebuvo ko vogti (YKpacTb). Cia galima
taip:.. . nes mieste nebuvo ko nudžiautij arba. tie-

alCUPflblU C.Mex, COUflblU C.Mex, X/lUnKUU C.Mex, pacCbLnuaTblu
c.Mex...;
aepe8Rflflble
C/108a, U3AtRTble
C/108a, uapanalOU{ue
C/108a, Kp1OUKo8aTble C/108a. . .;
C/laU{a8blu,
alCUPflblU eO/lOc; .Mope 3flOR U 38YK08;
epe.Me/la necflR; 80/lflbl 38yua/lU;
.Mope 38efle/lO;
cepe6pRflble
Tpe/lU TaR/lU 8 803ayxe;
TOUflO KoneUKU
CTepTble e/la3a;
lP3/l0.M ayUlU;
X8aCT/lU8ble
aO.MU-

KU.. .

Turbut niekas netvirtins, kad ivaizdžius galima pažodišku tikslumu versti, bet, nuo pažodiškumo begant, gresia kitas pavojus - per daug supnisfinti, poetine priemone padaryti paprastu prozos posakiu. Kokiu schemu cia negalima taikyti.
Tai gana trapios teksto vietos, jas reikia versti,
ieškant savo kalboje vaizdingu žodžiu, kurie kuo
tiksliau išreikštu vaizda. Cia galetu padeti ir poetu praktika.
Gorkis dažnai gretimais arba artimoje .aplinkoje vartoja virtine sinonimu, kurie del verteju ne-

siai:

. . . nebuvo

ko.

Minetina kukli, bet slidi musu kalbos dalisivardis. Vertimai jais tiesiog perteke: kartais gali
skaityti ištisas pastraipas, kur tas žodis linksniuote linksniuojamas, pavyzdžiui:

-

Važiuok

ir pasveikink

jq (ee) mano vardu,-

atsake jis (Ofl), jausdamasis, kad ir jis tenai nori
važiuoti (UY8CT8YR,UTOUeMYxoueTCR.. .).
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0 tu ar nenori važiuoti? - smalsiai žiuredama i ji (Ha Heeo),paklause ji (oHa).
Si pastraip~ stiresta irgi t)1o paciu primityviu
til~sl~~u. Originale vi~kas kaip reikiant: iusu kaIbt)j~ tas ivardis ivairiašaknis: ir pavartotas keliilis
linksniais nedaro grasaus monotoniško ispudž16.
Verciant reikia lankstumo, ir cia paprasciausia išeitis butu - deti. vienur kitur daiktavardi, kuri tas
ivardis atstoja. Tad ši pastraipa galetu buti taip
išversta:
Važiuok ir pasveikiJlk ja mano vardu, - at-

-

sCike Ipoi1tas SergejeviCius,
ten 'Važiuoli.

jausdamasis

irgI horlS

- 0 tu ar nenori važiuoti? ---'sinalsiai ž1i1redelirtai JI, paklause sesuo ("Varenka Olesova").
K6ks slidus šio ivardžio vartojimas ir kaip jis
v-eržte veržiasi i vertimu kalba, gali rodyti ii- jau
išspausdintas tekstas. Ir, kovojant su per gausiu
"jis"; vis deIto "Celkaše" prasmuko tokia pashaipa:
IIGavrila vis kvatojo, paklaikusiomis akimis
žiuredamas

i šeimininka. Ir šis žiurejo i ii atidžiaI,

akylai ir susImastes. Jis mate prieš save žmogu,
kuno gyvenimas pakliuvo i j 0 vilk1škas letenas.
Jis; Celkašas, jautesi galis pasukti j i ir šiaipi ir
tdIp. Jis gali ji sulamdyti ir gali jam padeti
ieiti i tvirtas valstietiškas vežes. Jausdamasis esas
ldto ponas, jis galvojo, jog šis vaikinas niekuomel n'eišgers tokios taures, kokiq likimas yra daves išgerti jam, Celkašui" (I 368).
Pagaliau primintinos ir kitos nemalonios, riors
ne tiek pastebimos kalbos ydos. Nejauciant ir nepažistant savo gyvosios ir raštu, ypac klasiku, kalbos išgaliu, neikandant gerai originalo kalbos ir
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j~ aiš.kinan~is vien iš. žodynu, i vertimus p!uste
pJusta negyva, medine, blogo skonio kalba. Ja
šiaip jau niekas nekalba, tik vertejai, ir tai tik
vertimuose, del to ji ir vadinaU1a "vertimu kalba". Tos kalbos pavyzp.žiu ga.liU1arasti ne viename vertime - jai kartais neatsispiria ir Gorkio
vertejai.' Redaguojant ja reik~jo dažno~ai t~išYi(.
Štai visai neimanomas raizginys:. Ir. kažkoks
nerimastingas maudulys nuo to visko. K;asdieniniame gyvenime tas pats vertejas turbut aakys:
kažkokia nerimastis ima. Bet sedo versti, tai butinai kiekvienas TOCKavirsta mauduliu, TOCK.ltrl."
Ir
8blU-maudulingu, . TOCKAU80~ maudulingai.
tiek daug prigrudama tu "mauduliu", kad skaitant jau nebe maudulys, 0 apmaudas ima. Arba:
J is gyveno atbukes ir apimtas miegusto nusilpimo - paprasciau: ... buvo meigustas, bejegis ir
atbukes.
Iš vertimo i vertima keliauja isikaItiniai žodžiai ar posakiai: užuot sakius kalba susimastes,
sakoma: kalba mastingai, vietoj kalba sustodamas,

su pertrukiais
etc. - kalba
galvojo
pakrikai - galvojo

truksmingai,
nesaraišiai;

vietoj
kokiu

dvieju žmoniu kalba vis pokalbis, 0 kai pradedama kalbeti apie pykti, džiaugsma ar juoka, nebemokama pasakyti be protrukis: džiaugsmo protrukis, pykcio protrukis. . .
"Vertimu kalbos" žodžiu ar posakiu butu galima pricituoti gana daug. Bet ir iš tu turetu buti
aišku, kad ta kalba reikia gydyti, ilieti i ja daugiau sveikos liaudies ir žymiuju musu rašytoju
kalbos; kad ja reikia daryti kaskart gyvesne, turtingesne, lankstesne.
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Gorkio raštu vertimai. bus kur kas tobuiesni,
jei vertejai sugebes atsikratyti visokiais žodynu
negyveliais, 0 kalpes, kaip rodo žmoniu ar pavyzdiniu raštu kalba.
Gorkio vertimu teminis leidimas - ne. paskutine pakopa. Ir toliau leidžiama žymieji jo kuriniu
vertimai atskirai ir rinktinemis knygomis, kur vis
dar šis tas stilistiškai gerinama. Kai tu gerinimu
susikaups daugiau ir kai musu vertejai gerokai
paaugs, be abejo, prireiks naujo visuminio leidi, mo. Tokiam leidimui linketina - jau dabar ruoštis:
placiai kritiškai ivertinti esamus vertimus.

