
Irena Balciuniene

Citatos ir aliuzijos vertimuose

(Iš anglu kalbos)

Viena iš grožines literaturos kuriniuose naudojamu
stilistiniu priemoniu yra ištisines arba i sakini ipintos
citatos. Anglu bei amerikieciu literaturoje citatu šalti-
niai dažniausiai buna: literaturos klasiku kuriniai, posa-
kiai iš biblijos, sparnuoti žodžiai bei posakiai, vaikiški
eileraštukai ir daineles, vadinamieji NUlselY Rhymes,
kartais politiniu ar šiaip žymiu veikeju pasakymai.

Citavimas grožines literaturos kurinyje skiriasi nuo
mokslinio citavimo. Ten privalu pateikti išbaigta cituo-
jamo autoriaus pasakyma, tiksliai nurodant šaltini, 0 li-
teraturos kuriny citatos naudojamos stilistiniams tiks-
lams. Todel autorius dažniausiai nenurodo citatos šalti-
nio ir rupinasi ne tiek jos tikslumu ir pilnumu, kiek jo
sumanymui pasitarnaujanciu stilistiniu efektu. Šitaip da-
rydamas, autorius tikisi, kad cituojamoji fraze skaityto-
jui gerai žinoma ir sukels tam tikras asociacijas. Del pas-
tarosios priežasties citatu ir aliuziju vertimas ne visada
yra lengvas dalykas.

Formaliai žiurint, citatu vertimo keblumas priklauso
nuo ju vietos grožiniame kurinyje. Lengviausia versti ci-
tata, kai ji yra ne ipinta i sakini, 0 eina, pavyzdžiui, kaip,
epigrafas, arba kai pasakoma, kad toks ir toks veikejas
labai mego, sakykim, toki ir toki Dž. Bairono eilerašti, 0
toliau, po dvitaškio, cituojamos ei1utes iš šito eilerašcio.
Vertejui tereikia susirasti to eilerašcio vertima arba pa-
ciam išsiversti. Žymiai sunkiau, kai citata ipinta i teksta,
i autoriaus arba veikejo kalba. Imkim, pavyzdžiui, C. Di-
kenso sakini: His hail couldn't have been mOle violent1y
on end, ii it had been that moment dlessed by the Cow
with the crumpled horn in the house that Jack built.

Pabande apytikriai ji išsiversti, sužinome štai ka: Jo
plaukai nebutu labiau pasišiauše (stYlOje piestu), net jei
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juos tuo metu butu sušukavusi Karve su nusuktu ragu,
.kuri gyvena Džeko pastatytame name. .

Ne kiekvienas lietuviu skaitytojas yra girdejes apie
1.a keistaja Karve arba apie nama, kuri pasistate Džekas,
{) tai eilute iš visiems anglu skaitytojams dar iš vaikys-
tes puikiai pažistamo eilerašcio. Apie pacia šitu vaikišku
'eilerašciu specifika bus šnekama kiek veliau, dabar tik
noreta atkreipti demesys i tai, kaip sunku vertejui ipinti
j sakini tokia autoriaus citata.

Kalbant apie literaturos ldasiku kilriniu citavima, rei-
lda pasakyti, kad vertejas turi atsižvelgti i du .dalykus:
pacios citatos charakteri ir i tai, ar ji žinoma bent kiek
platesniam skaitytoju ratui.

Sekspyro posakiu, citatu, aliuziju kupina anglu lite-
ntura. Sunku rasti ju nevartojusi autoriu. Juos vartoja
jr aukšciausio, ir žemiausio luomo personažai. Imkim, pa-
vyzdžiui, Sekspyro posaki iš "Makbeto" - the milk of
human klndness. Vertejas A. Churginas šiuos ledi Mak-
:bet žodžius vercia taip: Bet aš labai bijau, kad tavo krau-
jas per daug atskiestas pie nu ž m 0 g iš k u m 0 '.
Dž. Golsvorcio "Farizieju salos" veikejas, senas liokajus,
pavartoja mineta' posaki: "Ah", said the old but1ei.
A'There was more, too, what you might ca11the m iI k
'0 f h u man k in d nes s in peop1e then..." Šiuo at-
veju vertejas turi gerai pagalvoti, kaip perteikti ši po-
saki. Paprasto žmogaus lupose, be komentaro, jis nu-
skambes manieringai ir vargu ar lietuviu skaitytojas su-
pras, kad tai Šekspyro posakis.

"Forsaitu sagoje" Dž. Golsvortis su labai subtilia iro-
nija perfrazuoja ši posaki: <...> by the time the ta-
kings were handed over, they were indeed s k i m m iI k
divested of all c r e a m 0 f h u man k in d nes s.

. . . kai aukos budavo iteikiamos (- atejus metui skai-
ciuoti pe1nq), jos atrode panašios i pienq, nuo kurio nu-
griebta visa ž m 0 g iš kon u 0 š ir du m 0 grietine1e 2.

Arba štai kitas posakis iš "Hamleto" - to out-Herod
Herod. A. Churginas ji vercia jie erodiškesni už pati Ero-

I Šekspyras V. Raštai. V., 1961, t. 2, p. 358.
2 Go/svarUs Dž. Forsaitu saga. V., 1950-1951.

..{:ituojantnurodomas tomas ir puslapis.
.

T. 1-2. Toliau
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dq 3. Idomu pažymeti, kad veliau šis posakis igavo pras-
me "persisterigti, peržengti visas ribas, viršyti ka nors'~
ir, be to, tapo analogišku frazeologiniupasakymu dary-
biniu modeliu, pavyzdžiui, to out-Zo1a Zola ir 1.t. Štai
V. Tekerejus "Tuštybes mugeje" (verte J. ir St. Tomo-
niai) rašo: But l've no patience with Jos and his dandi-
fied modesty. It is 0 u toj 0 s e p h in g Jos e p h, my
dear, and all the whi1e the boy is on1y thinking of him-
self, and what a fine fellow he is.

Bet Džordžas tiesiog veda mane iš kantrybes tuo sa-
vo maivymusi. Jis pra 1e n k i a pat s s a v e, mano-.
brangioji, ir visq 1aikq galvoja apie save: matot, koksai
aš šaunus vaikinas (t. 1, p. 50).

Cia vertejus suklaidina veikejo vardo ir aliuzinio var-
do sutapimas. Palyginime turimas galvoje Juozapas Gra-
žusis ir nepaprastas jo kuklumas.

E. Po apsakymo "Raudonosios mirties kauke" verte-
jas P. Gasiulis kažkodel visai praleidžia ši posaki: <...>
but the figure in question had 0 u t-H ero d e d H e-
rod, and gone beyond the bounds of even th~ prince'g:
indefinite decorum.

<. ..> taciau mineta figura perženge net ir paties'
kunigaikšcio begalinio keistenybiu pomegio ribas (Lit~
ir menas, 1979, kovo 17).

Dž. Golsvortis "Forsaitu sagoje" pavartoja toki pa-
sakyma: He outcrummed Crum. Jis nustelbe net Kruma:
(1.1,p. 413). (Rusiškam vertime - OH nepeKpYMHAKpYMa.):

Šekspyro posaki iš "Makbeto" the sear, the yellow'
1eaf, kuri A. Churginas vercia: Gyvenimo taku ilgai'
žengiau, / Pasibaige kelione - ir rud u 0 / Jau b e-
r i a ant man e sIa p u s g eIt 0 n u s (1. 2, p. 439),.
kelis kartus 'pavartoja Dž. Golsvortis "Forsaitu sagoje".

"Well", he said, "they brought me up to do nothing,
and here I am int h e sea r and y e 110 w, getting-
poorer every day."

3 Šekspyras V. Raštai. V., 1961, t. 1, p. 254.
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Jei vertejai mano, kad netinka panaudot šekspyriška
posaki kaip pernelyg poetiška, tai netinka ir kitas, per-
nelyg proziškas kraštutinumas - sulaukus senatves.

- Taip,- tare jis,- mane taip išpuklejo, kad gyven-
ciau, nieko nedirbdamas, 0 štai dabar, su I auk u s s e-
nat v e s, diena iš dienos tenka vis labiau skursti (to 1,
p. 594).

June sat down on the bed, thin and upright, like a
. little spirit int h e s e ar and y e 110 W.

Džun atsisedo ant lovos, plonute ir ties i - mažas, s u-
dž i Uv e s, iš g eIt e s v.a i duo k I is (t. 1; p. 803).

Antruoju atveju vertejas suteikia palyginimui labai
netikslu,. net nemalonu atspalvi, nors autorius to visai
neturi galvoje.

Nepaprastai sunkus atvejis verciant klasiku kuriniu
citatas pasitaike T. Vulfo knygoje "Žveik, angele, i sa-
vo busta" (1914). Jau pats knygos pavadinimas - eilute
iš Dž. Miltono poemos "Lisidas". Ji šitaip versti pa-

. siule A. Churginas.
Knygoje yra du ypatingi skyriai: 23-sis, kuriame iš-

vardinama visa, ka yra -perskaites Judžinas Gantas,- 0
šis penkiolikos metu berniukštis jau buvo perskaites be-
veik visus didžiuosius poetus, rašiusius angliškai,- ir
nepaprastas 24 skyrius, kur kone 40 knygos puslapiu už-
ima neturis pavyzdžio anglu bei amerikieciu literaturo-
je dalykas. Tai skyrius, vaizduojantis, kaip pavasarinio
jaudulio kupina, sauleta balandžio diena Judžinas su
draugais, pamokoms pasibaigus, pamažu žingsniuoja sa-
vo miestelio gatvemis, dairydamasis i šalis, smalsiomis
vaikiškomis akimis stebedamas kasdieniška miestelio gy-
venima.

Judžinas necituoja, jo širdy skambete skamba poezi-
ja, jis gyvu lobiu, 0 ne saujel~s citatu valdovas. Todel
kiekviena ivyki, ištarta fraze, nauja vaizda atliepia žo-
džiai iš kokio nors literaturos kurinio. Citatos taip meist-
riškai ipintos i teksto audini, kad skaitytojas traukte
itraukiamas i šia neprilygstama literaturine bakchanalija.

Štai berniukšciai pamato seni, pro langa vepsanti i
gatve žingsniuojancia mergina. Ir kaip mat Judžino gal-
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voje šmesteli žodžiai iš T. Grejaus elegijos: Net musu
plenyse gyva ugnis šventoji.

Arba štai pro tvarto duris su kiaušiniu pilna kepure
išneria vyrukas, 0 iš ten atsklinda piktas vištu, per -ve-
lai aptikusiu vyru apgaule~ kudakavimas (cia komiškai
nuskamba suvedžiotos mergaites dainos žodžiai iš O. Gol-
dsmito romano "Vekfildo dvasininkas").

Arba berniukai pamato vaškini moters manekena vit-
rinoje - 0 kad tos lupos prakalbetu.

Vaistineje burys vaikinu geria koka-kola - Gerimai,
kurie netemdo proto, 0 tik suteikia polekio tauraus.

Keli seniokai postringauja apie kara - Balsai senoliu
karq pranašauja.

Ir taip toliau per visus 40 puslapiu.
Ir kas tik cia necituojama: Vergilijus, V. Šekspyras,

Dž. Miltonas, S. Kolridžas, A. Klafas, E. Spenseris, O. Gold-
smitas, T. Grejus, P. Šelis, R. Herikas, V. Kolinzas, T. Va-
jetas, F. Kuperis, V. Vitmenas, R. Brauningas, B. Džon-
sonas, A. Tenisonas, Dž. Donas, Dž. Kytsas ir kt.

Beveik visas šio skyriaus citatas išverte poetas ir pla-
cios erudicijos vertejas A. Churginas. Jam teko ieškoti
visu šitu eiluciu originalu ir versti derinant prie
eilerašcio ritmikos. Tai buvo sunkus ir nedekingas dar-
bas. Paskui buvo žiureta, ar visos citatos dera prie kon-
teksto.

. Kažin, ar lietuviu skaitytojas patiria pasigerejima tais
jausmo bei fantazijos šuoliais, ta neiprasta literaturiniu
aliuziju atmosfera, kuria jaucia anglu skaitytojai. Verti-
mo tekstas apkibo begalinem išnašom lyg rimciausi as
mokslinis traktatas.

Nepaprastai dažnai ir grožineje literaturoje, ir spau-
doje cituojama 1. Kerolio knyga "Alisa stebuklu ša-
lyje" (verte K. Grigas). Bet visa toji ekscentriška, alogiš-

. ka knygele remiasi metaforiškais vaizdais, iejusiais ang-
lams i krauja. Jau versdamas knyga, vertejas susidure su
labai kebliais dalykais. Pavyzdžiu cia galim rinktis kone
iš kiekvieno puslapio. Imkim skyriu apie "Beprotiška ar-
batele". Jame yra trys veikiantieji asmenys: Kepurinin-
kas (vertime pavadintas Skrybelium), "Morciaus" Kiškis
(vertime pavadintas Zuikiu Vepliu) ir Miegapele. Šie vei-

T
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::kejai, musu akimis žiurint, šneka baisiausias nesamones.
~Lietuviu skaitytojui patys vardai nesukelia jokiu asocia-
'ciju, 0 anglas nusišypso vos juos išgirdes, nes šie išgal-
-voti personažai jam tampa kvailumo matu. Anglu patar-
.1es sako: as mad as a hatter" as mad as a March hare
(plg. liet. kvailas kaip bato aulas, per visa pilva, kaip

<Qvinas,kaip avies galva ,ir pan.). Taigi visas šitas sky-
.rius - sudetinga, išplestine metafora. Ji tarsi itempta
veiksmo spyruokle. 0 jeigu metafora svetima kitai kal-
bai, ji miršta, turinys tampa nebesuprantainas. Taigi ma-
tome, kad, jau verciant knyga, buvo sunku rasti atitik-
:menis, 0 ka ir šneket apie tuos atvejus, kai reikia pavar-
toti citata iš tokios knygos kituose vertimuose.

Stai pats paprasciausias sakinys iš anglu spaudos:
The Tories were accused in the House of Commons

yesterday of "living in an Alice in Wonderland world"
-on the question of nuclear arms for Germany'" (Daily
Workel', 1960, March 1).

Vakar bendruomeniu rumuose toriai buvo apkaltinti,
kad, spresdami Vakaru Vokietijos apginklavimo bran-
.duoliniu ginklu klausima, jie gyvena "Alisos stebuklu
.šalyje" (iliuziju pasaulyje ar pan.).

Kadangi spauda skiriama masiniam skaitytojui, vargu
><ill'tikslinga stengtis išsaugoti panašia aliuzija.

Daug šimtmeciu biblija buvo pagrindine, 0 dažnai ir
vienintele anglo ar amerikiecio šeimos knyga. Ja skaite,
$tudijavo, iš jos semesi išminties jaunas ir senas, varg-
dienis ir turchis, vos paskaitas ir išpruses žmogus. Todel,
išskyrus pacius šiuolaikiškiausius rašytojus, citatu iš

"biblijos randame beveik visu anglu ir amerikieciu rašy-
toju kuriniuose. Kadangi musu dienu skaitytojui bibli-
niai tekstai nera gerai žinomi, todel, verciant citatas ar
.aliuzijas iš biblijos, reiketu išnašose ar komentaruose
jas nurodyti. Antraip vargu ar daug skaitytoju palai-
kys štai tokius žodžius iš "Forsaitu sagos" citata iš bibli-
jos, 0 ne poezijos eilute:

Atejo jam galvon žodžiai: "Kaip trokšta briedis
(-elnias) vesiosios sroves" (t. 1, p. 290).

Dar kebliau pasijunta vertejas, susidures su perfra-
'2uotais bibliniais posakiais. Vieni ju placiai žinomi ir
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komentaro nereikalingi, pavyzdžiui: Kokios gausios at-
sargos dar išliko Britu imperijoj - pakaks balandžiu,
omaru, eriuku, lašišos, majonezo, žemuogiu ir šampano
šitokiai miniai pavalgydinti! Nenumatoma jokiu stebuk-
lu - jokio incidento su septyniais duonos kepaleliais ir
keliomis žuvimis - tikejimas grindžiamas tvirtesniu pa-
matu (t: 1, p. 740), 0 kitas be komEmtarogali buti palai-
kytas šiaip vaizdingu posakiu: Iki šio vakaro pagrindine
pašn'ekesiu tema buvo jo ispudžiai iš Jungtiniu Valsty-
biu (=valstiju), kuriu dulkes jis ka tik nusikrate nuo
.savo koju... (t. 1, p. 719). Toji aliuzija be papildomo
komentaro bus suprantama ne visiems. Tai žodžiai iš

. Mato evangelijos: Jei kur jusu nepriimtu ir jusu žodžiu.
neklausytu, tai, išeje iš tokiu namu ar tokio miesto, nu-
sikratykite ir dulkes nuo koju.

Verciant alhlzijas, pirmiausia reikia žiureti, ar egzis-
tuoja pastovus ekvivalentas lietuviu kalboje, t. y. ar toji
aliuzija žinoma ir suprantama bent kiek platesniam skai-
tytoju ratui.

Imkim, pavyzdžiui, garsuji vaikiška eileraštuka apie
Humpty-Dumpty. Tai vienas iš seniausiu ir populiariau-
siu vadinamuju Nursery Rhymes eilerašciu. Panašaus tu-
rinio eilerašciai placiai paplite visoje Europoje: tai Bou-
le-Boule Prancuzijoje, Wirgele-Wargele ir Trille-Trolle
ivairiose Vokietijos dalyse ir t. t. Humpty-Dumpty - ne-
vykelis neužauga, paprastai vaizduojamas kaip kiaušinis.

I rusu kalba ši ketureili išverte S. Maršakas, -pavadi-
nes ji llIaATail-EoATail, i lietuviu kalba mes verciame
Kliunkis-Pliumpis.

Stai kelios amerikieciu spaudoj panaudotos aliuzijos
i Humpty-Dumpty:

Amerikieciu pozicija Vietname - tai Kliunkis-Plium-
pis, kuris dar tebetupi ant sienos, bet tuoj tuoj nusiris
nuo jos arba Federalinis teisejas pasake, kad aukšciau-
siasis teismas i druzgus sudauže Smito istatyma. Taciau
buvo priimtas naujas sprendimas, ir Kliunkis-Pliumpis
vel sveikutelis.

Vienoje "Forsaitu sagos" pastraipoje aptinkame dvi
.aliuzijas: Dundreary whiskers ir a Quilpish look. Pirmuo-
ju atveju tai ilgi bakenbardai, kokius nešiojo lordas
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Dandreris, T. Teiloro komedijos veikejas, antruoju-
C. Dikenso personažas iš "Senienu krautuveles" Kvil-
pas - piktas ir klastingas neužauga. Vertejas pirmuoju
atveju rašo: Jo žandai, .kuriuos siaurino dvi lygiagretes
raukšles, ir ilgoka, švariai nuskusta viršutinioji lupa bu-
vo gražiai apjuosti ilgu bakenbardu. Antruoju: <...>
Rodžerio sunus, su kvilpišku žvilgsniu savo raumenin-
game (=mesingame) veide svarste kažkoki piktai pašai-
pinga juoka (t. 1, p. 9).

Teisingiau butu ir antraja aliuzija versti aprašomuoju
budu, suradus tinkamus epitetus šiam žvilgsniui apibu-
dinti.

o aliuzija taip pat iš "Forsaitu sagos": Šitie du, Džail-
zas ir Džesas, buvo tokie panašus ir neperskiriami, kad
jw;>svadino Dromijais (t. 1, p. 212) geriau paaiškinti iš-
našoje - tai dvyniai iš V.Šekspyro "Klaidu komedijos".

Verstisparnuotus žodžius bei posakius (pvz., taikos
pypke, nesaI;ltarves obuolys, PilO pergale, Judo pabucia-
vimas, Damoklo kardas) yra kiek lengviau, nors ir cia
pasitaiko neapsižiurejimu. Dž. Golsvorcio "Sidabrinio
šaukšto" verteja nepastebejo, kad III dalies pirmo sky-
riaus pavadinimas "Circuses" - tai aliuzija i sparnuota
posaki bread and circuses - panem et circenses (lot.)-
duonos ir reginiu. Ir nors toliau ši aliuzija pletojama net
trijose pastraipose, vertejos visur laikomasi isikibus "cir-
ku".

Dar vienas labai svarbus citatu bei aliuziju šaltinis
yra vaikiški eileraštukai Nursery Rhymes. Iš pirmo
žvilgsnio gal ir keista, taciau vertejams jie kelia nemažu
sunkumu, nes tai ypatingas anglu literaturos -faktas. Štai
keli pavyzdžiai iš Dž. Golsvorcio "Forsaitu sagos".

"Pour-and-twenty blackbirds baked in a pie", murmu-
red Michael.

- Dvidešimt keturi strazdai i ši pyraga ikepti,- su-
murmejo Maiklas, prisimines vaiki§ka dainele (t. 2,
p. 552). .

Be papildomo vertejo komentaro "prisimines vaikiš-
ka dainele" citata liktu skaitytojui neaiški.
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, She had become conscious, moreover, ihal she had
~;,-&; a little lamb which, wherever Mary went, was sure to
~ go..:).
.. Be to, Pler .pastebejo, kad ja neatstojamai sekioja kaž-

koks šešelis, kaip. tas pasakos avinelis paskui Maryte
-(to2, p. 374).

Šiuo atveju matome, kad vertejos pasielgta ne visai
. teisingai. Sulietuvinus varda, musu skaitytojui teiškils at-
minty pasaka apie Maryte ir avinuku paversta broleli
Joniuka. 0 autorius turi galvoje vaikiška eileraštuka
apie Mere ir visur, net i mokykla, ja sekiojusi prierai-
šuji avinuka (paprasciausia gyvuleli, visai ne broliuka).

Lietuviu skaitytojas iš vertimo be komentaro nepa-
junta, kad, pavyzdžiui, tapytojas Obris Grinas sukuria
eileraštuka, išlaikydaD;1assenas tradicijas turincio limeri-
ko (Limerick), t. y. folklorinio penkiaeHio juoku eileraš-
tuko, forma:

An angry young husband called Bicket
Said: "Turn yourself round and 1'11kick it;
You have painted my wife
In the nude to the life.
Do you think, Mr. Greene, it was cricket?"

Iširdes Biketas supyko,
Pasake: "Jums teks, mister Grinai, ši syki:
Nutapete žmona .

Kaip nuoga madona, .

Argi ne geda, sakykit?" (t. 2, p. 162)

Taigi apie šitu anglišku eilerašciu specifika. Šie Nur-
sery Rhymes arba Mother Goose - tai patys seniausi ir
visu ekscentriškiausi kuriniai, skirti anglu vaikams. Nie-
kas nežino, kada jie atsirado, nežinomi ne ju kureju var-
dai. Šiaip ar taip, iš pradžiu jie nebuvo skirti vaikams-
tai buvo senu baladžiu ištraukos, gatves pardaveju dai-
neles, visokie juoku posakiai, 0 kartais satyriniai eile-
rašciai, su aliuzijomis i realius istorinius asmenis. Ma-'
noma, kad vaikiškose skaiciuotese, dabar skambanciose
beprasmiškai, liko keltu kalbu elementu.
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Pavadinimas Mother Goose kilo iš Džono Niube-
rio rinkinio, išleisto tarp 1760 ir 1765 metu. Jame buv(}o
52 eilerašciai. Nuo tada vaiku folkloro knygeles eme ei-
ti viena po kitos, ir kiekvienas leidejas vis papildydavo-
jas naujais, liaudyje populiariais eileraštukais fr daine--
lem. Taigi dabar ju yra daugiau kaip 600. Anglu f01klo--
ro tyrinetojai nustate daugelio daineliu "amžiu". Kai ku--
rioms ju po 200 metu, 0 yra ir senesniu: pavyzdžiui, ei-
leraštukui apie katinelius, pametusius pirštinaites, ne'
mažiau kaip keturi amžiai, eileraštis apie išmincius iš.
Goutemo buvo placiai žinomas dar XVI amžiuje. .

Manoma, kad toji Motuše Zasis pirmiausia pasirode-
Prancuzijoje, 0 iš ten atkeliavo i Anglija. Tik Anglijoje-
ji jau kalbejo nebe proza, nepasakojo pasaku, 0 eme-
sakyti eileraštukus ir skaiciuotes vaikams. Didžiuma šitu_j

eilerašciu pasižymi samoningu nukrypimu nuo realybes..
Juose nepaprastai stiprus žaismes elementas, butina vai-
ko gyvenimo salyga ankstyvaisiais jo amžiaus metais_
Vos mažylis išsiaiškina tvirtus realybes ryšius, jam ky--
la noras pažaisti, supainioti tuos ryšius, sukeisti juos vie-.
tomis. Juk vaikas tik del to ir juokiasi iš beprasmybiu,.
kad puikiai supranta tikra daiktu tarpusavio ryši. Juok--
damasis iŠ aiškaus absurdo, vaikas ne tik giliau perpran-
ta realu pasauli, bet ir jauciasi esas pranašesnis už keis-.
tuoli autoriu, viska pasaulyje supainiojusi. Tokiu bud~
"beprasmybes" igauna gilia prasme, tampa auklejimo ir-
pasaulio pažinimo priemone.

Daugelyje eilerašciu absurdiški poelgiai motyvuoja.-
mi paprasciausiu žmoniu kvailumu, tik išaugusiu.. iki ne--
matyto dydžio. Labai tipiškas anglu vaiku folklore top--
sy-turvy eilerašciu žanras (arba, kaip rusai sako, UlUBOPOT-
na BblBOpOT),kur viskas apverciama aukštyn kojom. Dar-

yra eilerašciu rušis apie butus nebutus dalykus (Lime--
ricks). Tai penkiaeiliai, beveik visada prasidedantys žo--
džiais There was a... Viena iš šiems eilerašciams budin-
gu ypatybiu yra ta, kad daikto ypatybes arba net patys.
daiktai atskiriami nuo ju savininko ir egzistuoja savaran-
kiškai, patys savaime. Dažnai vartojamas idomus šitokio
žaidimo budas - tos pacios ypatybea suteikimas visiems.
personažams ir daiktams, minimiems eileraštyje. Cia daž--
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:nai susidaro dar papildomas komiškas efektas, nes i žai-
.dima ijungiamas ir žodžiu daugiaprasmiškumas.

Idomu pažymeti, kad šitas ištisines atribucijos princi-
:pas buvo pritaikytas ir visai kitoje meno rušyje - kine.
Viename ankstyvuju amerikieciu komišku filmu kure-
jo Marko Seneto filme figuruoja žvairasherojus, ir visa,
kas su juo susije, igauna ta pacia savybe: ima žvairuoti
1carve, kuria jis nusiperka, žvairuoja jo automobilio ži-
.bintai ir t. t. Markas Senetas šita ir panašius liaudiškos
-fantastikos metodus pavadino ypatingu, neišverciamu žo-.
.deliu gag. Gego principa nepaprastai placiai taike ir
'Carlis Caplinas. Tuo norima pasakyti, kad daugybe ang-
lu, 0 veliau ir amerikieciu kartu buvo auklejami šiu ei-
lerašciu dvasia; vaiku folkloro tradicijos labai tvirtos
ir musu dienomis. Ekscentriškumo principa pereme ir iš-
tobulino tokie originalus rašytojai, kaip Edvardas Liras
ir Luisas Kerolis. Neišnyko jis ir veliau para5ytuose ku-
Tiniuose vaikams, kaip K. Greihemo "Vejas gluosniuo-
'se", garsioje Dž. Bario pasakoje "Piteris Penas". Gyvas
jis ir samojingose C. Dikenso bei R. Kiplingo pasakose
vaikams, pilnoje humoro A. Milno knyguteje' apie Meš-
kiuka Pukuotuka. Klesti jis ir musu dienu "keistuoliu"
.anglu bei amerikieciu poetu kuryboje.

Iš lietuviu poetu bene pirmasis ekscentriškumo bei
<ilogiškumo principus savo kuryboje eme placiau taikyti
:Sigitas Geda.

Taigi ekscentriškumas budingas visai anglu literatu-
Tai. Turbut tik Anglijoje galejo atsirasti 1. Sterno arba
C. Dikenso personažai. Anglu literatura didžiuojasi ne-
prilygstamais paradokso meistrais O. Vaildu ir B. Šo. Ši
saraša galetume testi be galo, bet tai atskiro pokalbio
tema. Dabar tik noreta atkreipti demesi i savita anglu
literaturos bruoža, sukelianti nemaža keblumo vertejams,
kadangi jis nebudingas musu krašto literaturai.

Galiausiai keli žodžiai apie ižymiu žmoniu posakius.
Anglijoj gerai žinoma demagogine fraze, Loid-Džordžo
pasakyta baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, kad i te-
vyne griže karo veteranai bus gražiai priimti. Jis pa-
vadino Anglija "šalimi, kuri. bus verta savo heroju" (the

1'-
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land-fit-for-heroes). Ir štai toji lakoniška vaizdinga fra-
ze iterpta i Dž. Lindsejaus romano teksta:

<. ..> the disi1lusionment of the Land-for-heroes to
which he had come back alter Flanders had sunk deep. . .
(Hullo, Stranger).

Turbut teisingiausia versti tokia i sakini iterpta ci-
tata aprašomuoju budu:

Grjžes iš Flandrijos, jis didžiai nusivyle visais paža-
dais, kuriuos taip dosniai dalijo vyriausybe buvusiems
anglu kareiviams.

Taigi versdamas citata, pateikta originale, nenuro-
džius nei autoriaus, nei šaltinio, vertejas gali rinktis vie-
na iš triju budu: .

1. Palikti ja neišaiškines, jei mano, kad ji bus skai-
tytojo suprasta (pavyzdžiui, Buti ar nebuti).

2. Iterpti i teksta nuoroda apie autoriu arba šaltini
(kaip sako Sekspyrasi pasak daineles žodžiu ir pan.).

3. Išnašoje ar komentaruose nurodyti autoriu ir kuri-
ni, iš kurio paimta citata.

Versdami nelokalizuotas citatas, vertejai gali pasinau-
doti žinynais;

Smith G. W. The Oxford Dictionary of English Proverbs, Oxford,
1935.

Smith L. P. Treasury of English Aphorisms, London, 1943.
Stevenson B. A Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phra-

ses, New York, 1948.
Smith W. G. and HeseJtine J. E. The Oxford Dictionary of English

Proverbs, 2nd ed., Oxford University Press, London, 1948.
The Oxford Dictionary of Quotations, 2nd ed., Oxford University

Press, London, 1956.
Cohel1 J. M. and Cohen M.Y. The Penguin Dictionary of Quotations,

1960.
Mordie W. Mc. English Idioms and How to Use Them, Oxford, 1960.
Brewer E. C. Dictionary of Phrase and Fable, Giving the Derivation,

Source, or Origin of Common Phrases, Allusions and Words
That Have a Tale to Tell, Seventh ed., London-Paris-New
York.
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