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"VARLE
KARALIENE"
ANGLISKAI

Vis platyn driekiasi angliškasis lie-
tuviu literaturos kelias. I ji jau išejo
musu poezija, apsakymas, romanas.
Pastaraisiais metais pirmuosius žings-
nius ženge ir musu vaiku literatura,
praverdama turtinga lietuviu liaudies
dainu ir pasaku skrynia. Maskvos
"Progreso" leidykla anglu kalba yra

. išleidusi A. Liobytes literaturiškai ap-
dorota liaudies pasaka "Saules vaduo-
tojas" ("The SunPrincess and Her De-
liverer", išverte I. Zeleznova), liaudies
'dainu knygele "Begs' pelyte vandene-
lio" ("Mousie Goes Water", išverte
P. Glagoleva), kuri kitu pavadinimu-
"Saule siuvo marškinaicius" ("The
Sun Sat Down to Sew a Shirt") - per-
nai pasirode antra karta. Ikandin pa-
suko ir musu originaiioji vaiku poe~
zija. Žurnaluose "Sowiet Literature",
"Sowiet Woman" randame Just. Mar-
cinkeviciaus, M. Vainilaicio, J. Degu-
tytes, R. Skucaites ir V. Palcinskaites

K. Kub 11ins It a s. THE FROG
QUEEN. Translated by Avril Pyman.
IlUustrated by A. Steponavicius. Pro-
gress Publishers, Moscow, 1974, 83 p.



eilerašciLI. Pagaliau angliškai prabilo
ir Kostas Kubilinskas: "Progreso" lei-
dykla išleido A. Paimano išversta
"Varle karaliene", papuošta pagarse-
jusiomis A. Steponaviciaus iliustraci-
jomis. Tarp kitko, ši leidykla tuo pat
metu parenge "Varles karalienes" de-
biuta ir ispanLIkalba.

Knygoje randame keturias "Links-
mas pasakas" ("Varle l\.araliene", "Ne-
praustasis, neskustasis, nekirptasis ka-
tinas", "Striukis beuodegis" ir "Vežio
mokslai"), dvi iš skyrelio "Senukai ir
anukai" ("Berniukas Zirniukas ir mer-
gele Pupele" ir "Gobše") ir keturias
iš skyrelio "Dykaduoniai ir grobuo-
niai" ("Vilkas rijo ašaka", "Kanapiu
ryšelis", "Piemenelis Trivainelis" ir
,;Liepsnabarzdis Rudabarzdis"), t. y.
du trecdalius populiaraus K. Kubilins-
ko eiliuotu pasaku rinkinio "Varle
karaliene". Visos dešimt verstiniu pa-
saku suskirstytos i du . skyrelius:
"Linksmos pasakos" ("Merry Stories")
ir "Senelio pasakos" ("Grandfather's
Stories").

Prieštaringi jausmai. kyla, skaitine-
jant i svetima kalba išversta gerai pa-
žistama knyga~' iš vienos i)Uses - pa-
sididžiavimas išaugusiu musu litera-
turos tarptautiniu autoritetu, iš kitos-
tam tikras nepasitenkinimas, gal net
nusivylimas, tarsi butum kokios švent-
vagystes liudininkas. Ir tik atidžiau
isiskaites, palygines originala ir verti-
ma, pradedi samoningai suvokti nau-
ja literaturine realybe: K.' Kubilinsko

. eiliuotu pasaku pasaulis, koki ji pa-
žista musu "mergytes ir berniukai,
Elenytes ir J oniukai". neišvengiamai
turejo buti transformuojamas, nes ver-
tejo darba salygojo objektyvi kitos
kalbos medžiaga ir pragmatinis orien-
tavimasis i tai, kaip ta pasauli suvoks
jaunosios "Meres ir Džonai" ("Meries
and Johnies"). Tada imi stebetis
A. Paima no pastangu vaisiais' ir su
pagarba žiureti i triusa.

Raiškios K. Kubilinsko stiliaus prie-
mones, pasisemtos iš tautosakos ir
šnekamosios kalbos, atveria jo pasaku
liaudiška, nacionalini charakt~ri. Del
gausiu rimu eiliavimas skambus,
grakstus, ritmas veržlus, pasakojimas
laisvas, žaismingas. Vertejas stengesi
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perprasti K. Kubilinsko eiliuotu pasa-
ku pasauli, ju savituma. Ir iš tikruju
A. Paimanas drasiai pasikliauna origi-
nalo autoriumi, jo menine išmone, pa-
tiki jo kuriniu grožiuI kartu neišleis-
damas iš akiu kitos pasaulejautos ir
estetines patirties skaitytojo, rupinda-
masis, kad tas pasaku. pasaulis butu
savas ir žavus angliškai skaitantiems
vaikams. Nedideles :pragmatinio po-
budžio improvizacijos perdaug nede-
formuoja to pasaulio, nesudarko' jo
originalumo. Todel. ir musu "varlyte
Kurkuolyte", nors jau pacioje pasakos
pradžioje tituluojama princese ir jos
akys atrodo ne "kaip didžiuliai du ku-
kuliai", 0 kaip paprasCiausios apvalios
s~gos, vertime nestokoja autentišku
bruožu. Nesunku atpažinti ir sumanu-
ji siuveja iš pasakes "Striukis beuode-
gis", matuojanti vilko pilva ir mokan-
ti taip vikriai pasisukti. . . "kaip jurei-
vis aplink knechta" ("as a sailor round
a bollard~'). Berniukas Zirniukas ir
mergele Pupele išvirte cia "ponaiciu
Zirniu ir panele Pupa", ("Master Pea
and Miss Bean"), išlieka tokie pat sma-
gus, darbštus ir paslaugus seneliu už-
vadeliai. 0, nugaleje pikta pona (lend-
lorda!), nepamirš ta "i svecius pasi-
kvi~sti vaikuc~us". . . gerti arbatos (se-
nu geru anglišku paprociu!).

Sunkumai, su kuriais vertejas susi-
duria spresdamas nacionalinio kolori-
to ar stiliaus savitumo problemas, yra
sudetingi tuo, kad jie iškyla ne kaip
paskiri, jzoliuoti konteksto elementai,
bet kaip kokybe, susijusi su visais ku-
rinio komponentais: kalbos medžiaga,
turiniu ir forma. Originalo kalba ir
vertimo kalba negali buti pamatuotos
vienokiu matu. Lingvistines lietuviu ir
anglu kalbu galimybes nera ,;ekviva-
lentiškos" . Tikslios žodžiu reikšmes ir
tu žodžiu estetines savybes paprastai
nesutampa. Vertejas norom nenorom
turi imtis prievartos kurinio semanti-
kos ir versifikacijos atžvilgiu, leistis i
nelengva maloniu atradimu ir karciu
praradimu kelia. Zaismingumo ir leng-
vo komiškumo atspalvius, kurie lietu-
viu kalboje išgaunami turtingomis žo-
džiu darybos priemonemis (ypac de-
minutyvinemis), vertime atliepia 'sti-
lingi anglu kalbos žodžiu ji.mgi-
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':;niai, sinonimu variacijos, aliteracijos.
K. Kubilinsko pasaku pasaulio spal-
vos, kurias jam teikia liaudiskos kal-
bos žodžiai (svotas, ragaišis, šekas,
monas, lauknešelis) arba musu vai-
kams savos eufonines dvejybes (lape
snape, ežys kežys, šurkus murkus)
angliškai, aišku, neutralizuojamos. Kai
kuri~ nevyke bandymai mechaniškai
arba "žodyniškai" perkelti i vertima
specifinius originalo leksinius elemen-
tus nepadeda vertejui kurti nacionali-
nio kolorito iliuzijQs. Sakysim, "Var-
leje karalieneje" žodj.s "capercailye,
nors ir ekvivalentiškas lietuviu kalbos
žodžiui kurtinys, anglu skaitytojui be
žodyno sunkiai suvokiamas zoologi-
jos terminas, 0 vestuvinese vaišese,
kurios buvo "midum lytos, apyneliais
setos", balu lakštingalele buvo "ap-
metyta apyniais ir medum" ("pelted
with hops and honey"). Disonansu
musu pasaku stiliui skamba tokie žo-
džiai, kaip piramide, manikiuras, mao.
estro, monarchas, parazitai.

Nors lietuviu ir anglu poezijai bu-
dinga silabine-tonine eiledara, taciau
ir šiuo atveju neišvengiama' tam tik-
ros versifikacines deformacijos, saly-
gojamos objektyviu kalbos ritmines
organizacijos skirtumu. Dalykas tas,
kad lietuviu eiledaroje ritmas palygin-
ti tvirciau grindžiamas silabiniu pa-
matu, 0 anglu - akcentiniu. Vadinasi,
verciant musu poezija i anglu kalba,
susilpneja skiemeninis principas, pra-
randamas griežtas metras. K. Kubilins-
ko eiliuotu pasaku vertejas gana lais-
vai naudojasi šiomis anglu prosodijos
galimybemis, dažnai ignoruoja skie-
menini rimuojamu eiluciu simetrišku-
ma. Poetas, kaip žinoma, taip pat sie-
ke ritminio judrumo, varijuodamas
ivairaus ilgio eilutes, skirtingus ritmi-

. nius derinius, vienok vertejo eiliavi-
mo budas neretai daro ritminio padri-
kumo ispudi.

Lietuviu kalba disponuoja daug di-
desnemis rimavimo galimybemis. Tuo
tarpu anglu kalba turi palyginti skur-
du rimu žodyna. Sek1us anglu kalboje

-
tiksliuju, gramatiniu, moteriškuju ir
daktiliniu rimu šaltiniai. Turint ome-
ny skambiai surimuotas K. Kubilinsko
pasakas, jo rimu žaisma, anglu verteja
galima tik užjausti. Tuo labiau skaity-
tojas ivertins daugelio gražiu rimuo-
tu eiluciu saskambius, tokiu, pavyz-
džiui, kaip "Vežlio mokslt!" ižangoje:

Oi, tai buvo,
Tai nutiko I -
Sraige vežlj
Susitiko.

What a businessl
What a talel
When the tortoise
Met the snaill

A. Paimanas stengiasi išnaudoti vi-
sus anglu kalbos rimu resursus: jis
griebiasi ir sudetiniu, ir vadinamuju
grafiniu (eye-rhymes) rimu, archaizmu
ir to paties žodžio kartojimo. Kartais
atrodo, kad rimuotos poezijos ispu-

.džio vardan deformuojamas ir eilutes

ritmas, ir jos semantika. Butent rimuo-
tos eilutes gale dažniau pasitaiko tie
kalbos elementai, kurie ardo vertimo
ryši su originalu. Pasakoje "Piemene-
lis Trivainelis" mergele Uogele neša
seneliui lauknešely ne pieno, bet grie-
tineles (cream), nes pastarasis rimuo-
jamas su žodžiu pupa (bean). Tas pats
senelis "gimas kale, žirnius male"...
pudingui (pudding), nes pudlngas ir
bumbsedamas (thudding) anglu kalbo-
je laikomi moteriškais grafiniais ri-
mais.

Ir vis tik musu vaiku numyleta
"Varle karaliene" prabilo angliškai.
Gal ne taip sklandžiai, kaip savo gim-
taja kalba, gal ne tokiu subtiliu poe-
zijos žodžiu, koki ikvepe jai musu
poetas, bet gana drasiai. raiškiai, pras-
mingai. Ji laužia ledus musu vaiku
poezijos kelyje i angliškai skaitanti
pasauli. Jos žavesi geriausiai gales
ivertinti jos naujieji gerbejai - "Me-
res ir Džonai".


