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Itin gyva, vaizdi, sodri, liaudiška, išraiškinga ir
turtinga - tokiais žodžiais italu literaturos is-
torijoje dažniausiai apibudinama Kario Kolo-
džio (CarIo CoIIodi) sukurtu "Pinokio nuoty-
kiu" kalba. Ne paslaptis, kad turtingos kalbos
kurinius verciant kitakart tu turtu ir pražuva,
bet naujausiame lietuviškame šios pasakos ver-
time ju ne tik nenubarstyta, bet dargi pagau-
sinta.

Aki pirmiausia užkliudo ispudingi veiksma-
žodžiai. Vertejo ju turimos išties begalines at-
sargos, kai kuriu pavartotuju, atrodo, ne di-

džiuosiuose žodynuose nerasi. Lietuviškuose
"Pinokio nuotykiuose" vieni kepso, kiti debso
ar drybso, pašnairnoja, kitakart grybšniuoja ar
prašampa, umai ibunga ar prajunka, sušepši, su-
gergždžia,sušvabžda, sužvagžda, suspinga, užriau-
moja ar gresliaisumauroja, net pradeda drama-
tiškai kriokti, kvaknoja, rypuoja, ambrija, kartais
alkanauja, kartais ka nugurkia ar tiesiogplem-
pia, žiautaroja, ima ir subloguoja, yra tokiu, ku-
rie valiukauja, aukštinasi ar liežuvauja. Ka nors
sakyti ar pasakyti pasakos veikejai apskritai ne-
linke - nebent tarsteli, prašneka, prabyla, pra-
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kalbsta, pra taria, byloja, šne-
ka, suokia, saldžialiežuvau-

ja, kreipiasi, paprašo, pa-
klausia, kalbina, užkalbina,

pasveikina, atsisveikina, pa-
linki, dekoja, pasiulo, pata-

ria, paragina, pakviecia, per-
speja, paliepia, isako, neat-

lyžta, meldžia, isiterpia,
priduria, sumurma, subam-
ba, suinkšcia, širsteli,sukuk-
cioja, ima rypauti ar cypau-
ti, subliuva, užbliauna, už-
siplieskia, šokstasi, plustasi,
rustauja, atsitoki, skundžia-
si, dusauja, stebisi, žavisi, šai-

posi, svarsto, nutaria, nu-
sprendžia ar apsisprendžia.
Visa šita virtine žodžiu surasta italu disse, ku-
riuo pasakotojas paprastai isitei'pia i tiesiogi-
ne kalba. Koki kalbejimo reikšmes žodi rinktis,
originale kartais nurodo su disse vartojami da-
lyviai ir pusdalyviai, pavyzdžiui, disse impaurito
(pažodžiui - pasake išsigandes) skatina rinktis
lietuviu pabugo, disse ridendo (pažodžiui - pa-
sake juokdamasis) - nusijuoke, disse raccoman-
dandosi (pažodžiui - pasake maldaudamas)-
maldavo. Kartais tokia nuoroda buna veikejo
ištartu žodžiu prasme ar sakinio gale padetas
skyrybos ženklas - iš ju gali nuspeti, ar tik pasi-
teiraujama, ar šokstamasi, subliuvama. Taciau ir
tada, kai originalas nuorodu nesiulo, vertejas
naudojasi lietuviu kalbejimo reikšmes veiksma-
žodžiu turtais ir visaip vengia bespalvio sake,
pasake. Nesitenkinama pirmuoju i galva ateju-
siu žodžiu ir verciant kitus tiesiogines kalbos
intarpus. Pavyzdžiui, dažnajigridare gal tik ko-
ki karta yra pakeites lietuviu šaukti - kituskar-
tus emocingieji personažai šukauja, sušunka,
užrinka, surinka, rikteleja,sucypia, sukiykia, klyk-
teleja, kvykteleja, sužvinga, sududena, bliauna,
kliegia ir pan.

Suregistruoti noretusi ir judejimo reikš-
mes veiksmažodžius - vertejo atrastus ar tie-
siog paties susikurtus. Vis delto taupysime vie-
ta ir paminesime tik dali: meistras Antonijus
prie varsto to nušlepsi 12, lelininkas i virtuve
nudrožia50,plešikaimedinukuiišpaskosskrie-
ja 72, nieko nepeše nusliukina76, Pinokis,ne-
vilties apimtas, i miesta tiesiog nukuria 101, i
Fejos namelj nukurna 107, per laukus nu-
striuoksi, paskui pasileidžia begti kiek kojos neša

117, iš karabinieriu išsiva-
daves nudryksi, lekia kaip
kulka, dar dumia 149, šuo
Aliodoras, nieko nepešes,
namo nukicena 160. Betgi
vaizdingieji žodžiai - dar
ne viskas. Pastabiai išnau-
dojama lietuviu kalbos tei-
kiama galimybe sakinio ta-
rini reikšti ištiktuku: Pabu-
ges tokiu grasinimu, Pinokis
plest ant žemes iratsisake eiti
19. Tie ištiktukai kurinio

kalba daro panašia i lietu-
viu liaudies pasaku: Pošios
prakalbos ištiese sparnus ir
purpt pro langa - tiek Pino-
kis ji ir temate 27; Lauke

lauke, 0 niekam, ne gyvai dvasiai, nepasirodžius,
jam tapt i galva vargšas tetis... 77; Kaip tare, taip
padare: prisiartino prie pinnosios kinkinio poros
irjau lips, tik gyvulys staigapasisuko ir niuktelejo
Pinokiui i pilva - tas tik blinkt aukštyn kojom
177. Liaudiškumo ispudi stiprina ir kita lietu-
viu kalbos puošmena - budiniai: Iženges i ji
[miestelj] Pinokis išvydo, kad gatves knibždete
knibžda nusišerusiu šunu, svirdinejanciu iš bado
96; Gatvese kirbete kirbejo žmogystu, puldinejan-
ciu su reikalais 127;Pinokis susivoke isipainiojes
i milžiniška tinkla, vibždete vibždanti ivairiausio
dydžio irpavidalo žuvu 153.

Nors emociškai nuspalvinti veiksmažodžiai
yra neabejotinas vertimo pranašumas, kart-
karciais atrodo, kad tu spalvu gal kiek per
daug, 0 gal tiesiog pasirinktas ne visai tas at-
spalvis. Antai neutralusis piangere, apibudinan-
tis Pinokio busena, patiriama prie savo gera-
dares Fejos antkapio, lietuviškame tekste gau-
na net tris skirtingus atitikmenis, ir visus iš
sodriosios leksikos:

Griuvo kniubscias ir nepaliaudamas buciuo-
ti kapo akmens pradejo ilga rauda. Cirpe kiaura
nakti ir kita ryta,jau idienojo, 0 šis dar sriubavo,
nors visos ašarosjau buvo išverktos [...]

Žliumbe ir žliumbe 118.

Tie menkinamaji atspalvi turintys cirpe,sriu-
bavo, žliumbe medinuko sielvarta del Fejos
mirties lyg ir pašiepia. 0 itališkas tekstas kelia
ispudi, kad pasakotojas i pagrindini veikeja,
nors ir gana išdykusi, visur žvelgia su didele
simpatija, rupesciu, netgi kažin k6kiu graudu-
mu. Vargu ar jis butu nusiteikes menkinti tau-

PINOKIO
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rius Pinokio jausmus gerajai Fejai. Abejotina,
kad jis noretu šaipytis ir kitoje vietoje: Nuo
minties, kad atsidure vicvienaitis negyvenamoje
saloje, jis taip susikrimto, kad buvo beapsižlium-
bias, tik-staigaišvydo didžuve, iškišusia iš vandens
galva ir plaukiancia savo keliais 126. Kadangi
lietuviu kalboje netruksta verksmo žodžiu, ga-
lima tik spelioti, kodel vertime vyrauja cirpti,
žliumbti, inkšti, sriubauti. Gal vertejas nuspren-
de, kad medine lele - toks yra Pinokis - verkti
negali? 0 gal ji laikoma neverta gailescio? Bet
juk italakaibis pasakotojas Pinoki linkes užjaus-

. ti, tai rodo ir ypac dažnai vartojamas povero -
šis žodis kurybingai verciamas vargšeliu, varg-
šiuku, vargšyciu, bedžiumi, beduliuku, bedaliu.
Drauge pasakomi šiurkštoki veiksmažodžiai
kartkarciais nuskamba lyg disonansas: Bedu-
liukas Pinokis, išklauses žvejo, vel apsižliumbe,
eme inkšti ir cypauti 155.

Jei kalbesime apie stilistini atspalvi turin-
cius daiktavardžius, tai ju vertime net per kraš-
tus liejasi. Antai Pinokio moksladraugiai, atsi-
žvelgiant i ju polinki kresti eibes, pavadinami
ne šiaip sau berniukais (it. ragazzi), 0 bemiukš-
ciais, vaikezais, vaikišciais, vaikiukšciais, padu-
keliais. Dalis daiktavardžiu sumaniai pasiren-
kami vietoj originalo peršamu menkesnio sti-
listinio atspalvio atributiniu junginiu: užuot
sakius vargovaikas pasakoma vargovaikis60,vie-
toj pažodinio turtingo žmogaus pasirenkamas
piniguocius 136, vietoj baisiojo Ryklio - siaubu-
nas 137, vietoj mediniu akiu - medakes 16, vie-
toj didelesžuvies - didžuve 126,vietoj ilgopeilio-
didžpeilis 66, vietoj mažos trobeles- trobelyte 117.
Kitais atvejais sodriaisiais lietuviškais gyduo-
liai, liugyne,knisnis, laive,spanges, edamoji, klai-
kas, kraupas, šiurpas, ambrijimas, užmacios, pas-
kutinioji virsta neutralus italu kalbos daikta-
vardžiai.

Budvardžiai, dalyviai irgi rinktiniai: gestan-
cios žarijos - žerplejancios 25, merdincio asiliu-
ko akys - paderusios 224, vejo gusis -šuksmingas

149, banga - jeginga 124, žvejys - siaubus 153,

žuvies šniokštavimas - greslus 150, Pinokis - moks-
lus 138, lelininko balsas - gergždus 49, nuostaba-

baugulinga 87, aikšte - šurmulinga 43... Ne šiaip
sau ir kitu kalbos daliu žodžiai: ikandin, vakarop,

pamažel, prošal, bemat, bemenk, podraug, mažne,
kartkarciais, galop, nicnieko, vicvienaitis...

Iš neišsemiamu lietuviu kalbos aruodu la-
bai vykusiai atrinkti perkeltines reikšmes po-
sakiai: [...] senukai paspaude viens kitam dešine

irprisieke likti biciuliais iki grabo lentos 13; Ne-
trukus eme temti, 0 Pinokis prisimine, kad dar
nieko burnoj neturejo 24; Nelaimelis medinukas
dar ilgai stovejo it mieta prarijes 27; Jau neš ku-
dašiu, bet nespejo ne žingsnio žengti 69; Tuo me-
tu, kai bedalis Pinokis, galvažudžiu pakartas ant
Senojo ažuolo šakos, jau šnekejosi su anuo pa-
sauliu, gražioji Žydraplauke velpasirode prie lan-
go irpasibaisejo išvydusi nelaimeli 78; Bet pake-
liui pilvas užgrojo savo maršus ir jis užšoko i vy-
nuogyna nusiraškyti poros kekiu muskatinhI
vynuogiu 107; ko man paklausti, jeigu nematyti
ne gyvos dvasios 126. Palyginimai - irgi patys
lietuviškiausi, liaudiškiausi: Pinokis nenustygo
kaip ant adatu 44; Vargšaivaidintojai, leliukai ir
lelytes,tirtejo kaip epušes lapeliai 49; Pinokiui tik
šito ir tereikejo, kaip voverejis užsiropšte lelinin-
ko barzda irpakštelejo ipati nosiesgala 55;Pude-
lis, rodydamas, kad suprato, pavizgino žydro atla-
so mova už nugaros ir išskubejo kaip vejas 81;
Feja, matydama ji lakstanti bei strakaliojanti po
kambari linksma ir mitru kaip kumeliuka, paklau-
se [...] 88.

Pagyru nusipelno ne tik vertimo žodynas,
bet ir sintakse. Tik stebetis belieka, kaip sek-
mingai atsilaikoma prieš visas svetimos kal-
bos spendžiamas pinkles. Ne tik išvengiama
klaidu, bet ir pateikiama retuju lietuviu kalbos
konstrukciju. Kalba puošia dalyviniai tariniai,
pvz.: Gal mane tik pagasdinsias, nelaimei, kliu-
vo tiesiai Svirpliui igalva ir tas vargšas,dar spejes
svirpteleti,taip ir liko priplotas prie sienos 23; Ne-
beatgaudamas kvapo medinukas buvo beparvirs-
tqs ant žemes ir bepasiduodqs, taciau apžvelge
apylinkes ir tolumoje, tirštoje medžiu žalumoje
išvydo boluojant nameli kaip sniego lopineli 73.
Kai kurie esamojo laiko veiksmažodžiai ver-
ciami busimuoju laiku - tada sakinys tampa
kaip iš liaudies pasaku: Vos tik medinukas pa-
juto kojas beturis, strykt nuo stalo, kur buvo pa-
guldytas, ir kad ims staipytis, per galva vartytis-
tarsiproto netekes iš didžios laimes 37. Kitakart
esamojo laiko veiksmažodis apdairiai išvercia-
mas bendratimi: Plešikai vytis - tarsi šunys kiški
71. Ypac pasigerejimo verti tie sakiniai, kur
pasirenkamas ištiktukas, pvz.: Kvietimas toks
lipšnus, kad Pinokis nenustygsta ir išparterio ga-
lo strykt ipirmasias eiles, dar vienas šuolis - ir jis

jau ant orkestro dirigento galvos, 0 iš ten -liuokt
ant scenos 48.

Kaip italu kalbos sintakses lietuviu vertejui
keliama pavoju galima mineti prijungiamaji žo-
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di kuris. Juo toje kalboje paprastai jungiami
sakiniai, kuriu veiksmažodis žymi veiksmo lai-
ka, velesni už pagrindinio sakinio veiksmažo-
džiu reiškiama veiksmo laika. Lietuviu kalbai
tokiais atvejais jokio kuris nereikia. Susidurus
su pavojinguoju kuris vertejo elgiamasi ivairiai.
Dažnai jis išmetamas, ir sudetinis prijungia-
masis sakinys suskaidomas i du atskirus saki-
nius, pvz.: I dirbtuve iženge žvitrutis senuciukas.
Jo vardasbuvo Džepetas {...] 9;Ir iš tiesu išlindo-
toks senis su naktine kepuraite. Jis subambejo {...]
29. Dar dažniau, išmetus ta jungiamaji žodi,
paliekami kableliai, pvz.: Džepeto namai buvo
kambarelis pusrusyje, šviesa i ji prasiskverbdavo
tik pro laiptus 14; Už triju lauku nuo cia isikures
toks dariininkas Džandžas, jis laiko karves 223;
Bet išvydusiji visa persimainiusi iš baisios nevil-
ties,pasigailejo,pliaukštelejo rankomis, irpro lan-
ga i kambari nusileido šimtai didžiuliu paukšciu,
vadinamu geniais, jie tupe ant Pinokio nosies ir
eme ja kapoti 92. Kai tarp sudetinio sakinio
demenu galima ižvelgti minties šuoIi, pasiren-
kamas brukšnys, pvz.: Spjauk ir tu i mokykla,
pamokasir mokytoja - visijie musu pikciausi prie-
šai 142. Vis delto keleta kartu neapsižiureta:
Tik vietoj baltymo su tryniu iš ten iššoko mitrus ir
labai meilus višciukas, kuris (=jis) grakšciai nu-
silenke ir prabilo 26; {...] rankose jis laike stora
botaga, nuvyta iš gyvaciu ir lapiu uodegu, kuriuo
(-ir juo) be perstojo pliauškino 48; Žinok, prieš
valanda musu kelyjepasitaike senas dvesiantis iš
bado vilkas, kuris praše (-prašantis) išmaldos
94-95; Tik atsistojo po vienu krume!iu, taukšt...
irjo kojas sugnybo dvi aštrios geležys, nuo kuriu

(-nuo ju) Pinokio akyse pasirode tiek žiežirbu,
kiek danguje mirksi žvaigždžiu 107.

Veltui ieškotume skyrybos klaidu. Malonu,
kad neužmiršta padeti brukšni ten, kur italu
kalba primygtinai perša kableli - mat brukšnys
joje vartojamas tik tiesiogine i kalbai skirti: Ka-
tinas tik liuokt, ciupoji irprarijosu visomisplunks-
nomis - vienu kasniu, nespejo tasai ne aiktelti 58;
Plešikai vytis- tarsi šunys kiški 71; Pinokis, iki šiol

drybsojeskaip tikrapliauska, staiga taip nusipur-
te - net lova sudrebejo 82.

Tekstas butu be jokiu korekturos klaidu, tik
nežinia kaip iškrito keletas pastraipu - vienur
truksta Pinoki gydytipakviestos Peledos žodžiu
(p. 82), kitur - pastraipos, kur pranešama, kas
atejo pas asilais virtusius Pinoki ir Džiusna
(p. 182). Aiškiai bus isivelusi ir viena vertimo
klaida: pragariška naktis išversta kaip žiemos nak-

tis - matyt, del panašaus itališku žodžiu skam-
besio (it. pragaras - inferno, žiema - inverno).
Klaida krinta i akis todel, kad ta "žiemos nak-
tis" taip apibudinama: Trankesiperkunija, dan-
gu plake ugnies rykštes, šaltasplešrus vejas, nirtu-
lingai švilpdamas, kele neužmatomus dulkiu de-
besis,girgždinoirkrakšino visusapylinkes medžius
28. Sunku patiketi, kad perkunija su žaibais
trankytusi žiema net pacioje Italijoje.

Daugiau klaidu, matyt, ne su žiburiu ne-
rastum. 0 ir nesiekta per daug kapstytis - ši-
kart noreta nurodyti išties gyvos, vaizdžios,
sodrios, liaudiškos, išraiškingos ir turtingos
lietuviu kalbos pavyzdi. Nors sakoma, kad mo-
komasi iš klaidu, mokytis iš gero pavyzdžio juk
kur kas maloniau.

Ramune Vaskelaite


