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Praejus daugiau kaip trims dešimtims metu po Karo
ir taikos pasirodymo ir daugiau kaip dviem dešim-
tim - po Annos Kareninos,Tolstojus 1899metais Nivos
žurnale spausdina savo Prisikelima.Tas jo romanas,
palyginus su dviem anais, be abejo, yra antraeilis
kurinys. Taciau klystume manydami, kad Prisikelimas
meniniu atžvilgiu yra žymiai silpnesnis už anuos du
romanus tik del to, kad jis sukurtas seno rašytojo
(1899 metais Tolstojus turejo per septyniasdešimt),
žmogaus, kurio talentas del senatves sumenkejo. Cia
daugiau lemiamos reikšmes turi tai, kad Prisikelime
kalba ne tiek Tolstojus menininkas, kiek Tolstojus
mora1istas.

To meto savo pažiuras i mena Tolstojus išdeste
traktate Ob iskusstvie, kuriame jis neigia Šekspyro,
Rafaelio, Beethoveno mena, skelbdamas, jog "juo
daugiau mes atsiduodame grožiui, juo labiau tols-
tame nuo gerio".

Tad visai nenuostabu, kad rašytojas Prisikelimela-
bai daug demesio kreipia i savo ideju skelbima ir

mažiau besirupina kurinio meniškumu.

Svarbiausias romano veikejas - Dim.itrijus Nech-

liudovas. Jis, budamas jaunu karininku, viešejo pas
savo tetules dvare, cia suviliojo ju aukletine kamb a-
rine Katiuša ir išvažiavo. Po keliu menesiu Katiuša

pasijunta besanti nešcia. Ji susipyksta su savo šei-
mininkemis, išeina iš ju ir pagimdo berniuka, kuris
netrukus miršta. Katiuša pasidaro tamaite, pakeicia
kelis šeimininkus, taciau visur prie jos kimba vy-
rai, visur kyla skandalai, ir ja iš visur išvaro. Pagaliau
ji tampa prostitute, pakeicia dvejus viešuosius na-
mus. Karta vienam savo "sveciui", pirkliui Smelko-
vui, ji ipila i konjaka gautu iš viešbucio tarno mig-
domuju milteliu, kurie veliau pasirodo buve nuodai
ir nuo kuriu pirklys miršta. Katiuša teisiama. Atsi-
tiktinai tame pat teismo posedy, kuriame svarstoma
jos byla, prisiekusiuoju dalyvauja ir Nechliudovas,
kuris savo pasielgimu pastumejo ja žengti tuo nelai-
mingu gyvenimo keliu. Prisiekusieji i teismo klau-
sima atsako Katiuša esant verta pasigailejimo, taciau
per neapdairuma užmiršta pažymeti, kad ji neketi-
nusi pirklio nužudyti. Del to ju neapsižiurejimo Ka-
tiuša pasmerkiama ketveriems metams katorgos.
Nechliudovas samdo advokatus, daro žygiu teismo
sprendimui pakeisti ar sušvelninti, taciau veltui: ji
siunciama i katorga. Paskui ja važiuoja Nechliudo-
vas. Pakeliui gaunama žinia, jog caro malones aktu
katorga pakeiciama ikurdinimu (poselenije)netoli-
mose Sibiro vietose. Nechliudovas siulosi vesti

Katiuša ir apsigyventi kartu su ja, taciau ji, nenore-
dama, kad jis vargtu Sibire, nepriima jo pasiulymo,
ketindama išteketi už politinio kalinio Simonsono.
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Nech1iudovui, kuris, sekdamas paskui Katiuša, eme

skaityti evangelija, "prasidejo visai naujas gyveni-
mas, ne tiek del to, kad jis iženge I naujas gyveni-

mo aplinkybes, 0 del to, kad visa, kas jam atsitikda-
vo nuo to karto, gaudavo jam visai kitokia nekaip

pirma reikšme". Tuo baigiasi romanas.
Iš turinio atpasakojimo, manau, paaiškejo, kad

Prisikelimenagrinejamos moralinio pobudžio prob-
lemos ir kad Nechliudovo dvasios persi1aužimas

Ivyko po visos eiles klaidžiojimu, svarstymu ir abe-
jojimu.

Nechliudovui Tolstojus pavede propaguoti savo
socialines ir religines pažiuras. Tolstojui rupejo pa-
rodyti, kaip "gyvuliškas žmogus", ieškas laimes tik
sau, virsta "dvasišku žmogumi", kurio geris yra

drauge ir kitu žmoniu laime. Tolstojus nori mus Iti-
kinti, kad "pasiaukojimas del moraliniu reikalavi-
mu yra aukštesnis dvasios malonumas".

Kaip jau minejome, del romano tendencijos gero-
kai nukencia jo meniškumas. Tatai neabejotinai žy-
mu ir charakteriu piešiny: Nechliudovas su visais
savo moraliniais svarstymais išejo blyškokas, vien-

pusiškas, 0 Katiuša - buvusi prostitute - iškelta ant
pjedestalo, pernelyg idealizuota.

Nežiurint I visus Prisikelimotrukumus, veikale žy-
mu Karoir taikosautoriaus ranka, ir tas tendencingas

Tolstojaus romanas neabejotinai praneša bet kurio
antraeilio rašytojo pirmaeili veikala. Ir cia Tolstojus
dažnai pasirodo besas Ivairiausiu sluoksniu žmo-
niu (diduomenes, kaimieciu, katorgininku...) dide-
lis sielos žinovas.

Romanas turi ir satyros bruožu: jame negailes-
tingai vaizduojamos aukštosios visuomenes ir teis-
mo sferos. Kai kurios Prisikelimovietos (pavyzdžiui,
Katiušos begimas nakti paskui traukinI, kuriuo va-
žiuoja Nechliudovas) yra staciai šedevrai.

Dabar pažiurekime, kaip atliktas patsai vertimas.
Visu pirma, lyginant ji su originalu, tenka pastebeti,
kad jis gana tikslus. Cešunas, matyt, nepriklauso prie
tu verteju, kurie rusu sakini: "Kogda kniaz' podje-
chaI k zamku, lošad' byla vsia v myletI vercia - "Ku-
nigaikšciui prijojus prie spynos, arklys buvo visas
mui1inas". Taciau ir Prisikelimo vertime randame

neapsižiurejimu ir netikslumu, kuriuos cia pasi-
stengsime iškelti.

"V pervych cislach ijunia" išversta "liepospirmomis
dienomis" (d. fi, p. 5; turetu buti: biTŽelio);0 "na lievoj
rukie kirpicnaja izba budet" - "dešinej bus murine
troba" (d. fi, p. 21; turetu buti: kaire}).Kadangi kitu
stambiu klaidu vertime neteko pastebeti, tai reikia
manyti, kad šios dvi bus atsiradusios per neapdai-
ruma. Taciau klaidos, šiaip ar taip, lieka klaidomis.

Mažesniu netikslumu vertime randame gana
daug. Pavyzdžiui, lIeto obrašcionnoje na nejo vni-
manije" be reikalo verciama lItas žiurejimas" (d. I,
p. 10). Juk kas kita žiurejimas, 0 kas kita - atkreip-
tas demesys. "Vidnievšijsia v okonce glaz" yra akis,
kuri buvo matyti langelyje, 0 anaiptol ne "spokso-
just.. akis" (d. I, p. 9). "Pokacivali golovami i 4uma-
li" kažkodel verciama "kraipe galvas ir sakesau" (d.I,
p. 9). Jei butu išversta "mane", tai nebutu nuto1ta
nuo originalo ir butu išvengta dvieju sa susidurimo.
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Perskaite sakini: "...eme taisyti greta Misios nepa-
liesta parengima, apdengta sumaniai sudarytakrak-
molyta servetele" (d. I, p. 143),negalime suprasti, ka
reiškia toji "sumaniai sudaryta serverele". Originale
jokios paslapties nera, ten pasakyta: "složennoj
salfetkoj", vadinasi, sulankstyta servetele. Tolstojus
sako apie girininka, pas kuri tarnavo Katiuša: "...on
byl choziain,kotoryj mog posylat' jejo, kuda chotel",
o vertime skaitome: "...jis buvo ukininkas, kurs gale-
jo ja siuntineti kur tinkamas" (d. I, p. 13).Nors "cho-
ziain" kartais turi ir "ukininko" reikšme, taciau šiuo
atveju neabejotinai reikejo versti "šeimininkas". Visu
pirma - Tolstojus ne žodžiu neužsimena apie giri-
ninko žeme ar uki; be to, iš antros sakinio dalies
("kurs galejo ja siuntineti") aišku, kad cia turima
galvoj šeimininko (girininko, kaip samdytojo) ir
tamaites (Katiušos, kaip samdines) santykis. Neten-
ka abejoti, kad skaitytojas nesupras, ka reiškia
pasakymas: "kunigaikštiene buvo pabaigusi savo
labai leinus ir labai maistingus pietus" (d. I, p. 148);
nežinia taip pat, kaip suprasti posaki: "ji taip leinai
jaucia" (d. m, p. 76). Originale randame: "utoncen-
nyj obed" ir "tankocuvstvujet". Lietuviškame vertime
tas "leinas", kuris paprastai vartojamas plonumo,
lankstumo savokai reikšti, lieka visai nesupranta-
mas. Cia negalima buvo išsiversti be "rafinuoto" ir
"subtilaus".

Vertime yra ir daugiau netikslumu, taciau visu ju
cia, žinoma, negalime iškelti. Skaitydami vertima,
užtinkame ir stiliaus nelygumu, kuriuos vertejas
galejo lengvai pašalinti. Imkime kad ir sakini: "Cia

tai ir nauja, ir keista tai girdeti iš jusu" (d. II, p. 201).
Antras "tai" daro sakini nesklandu. Nežinia, kam jis
cia Ikištas, juo labiau kad ir originale jo nera. Kitoj
vietoj skaitome: "...palydovas rakino raktu antrankiu
spyna ir eme juos. Antras rinko antrankius" (d. II,
p. 229). Išskirtuose žodžiuose susiduria rak, rank, tra
ir sukelia nemalonu garsini efekta.

Vertejas nepakankamai demesio skiria kable-

liams. Daugelyje vietu ju truksta. Pavyzdžiui: "Išejus
Kartinkinui ir Bockovai[,] ji pasiliko..." (d. I, p. 135);
"ji nebeverke[,] tik kukciojo" (d. I, p. 135); "...i kažin
koki kambari, tur butI,] kokio teisejo kabineta" (d. I,
p. 139); "...tuos, kurie[,] jos nuomone[,] bent kuo

skyresi iš daugumo" (d. I, p. 146); "matyt[,] ejo žo-
džiu turniras" (d. II, p. 16); "kita diena namine su-
tartis buvo pasirašyta[,] ir Nechliudovas... išvažiavo
i stoti" (d. II, p. 18). Visi kableliai, cia mano padeti
skliaustuose, vertejo praleisti.

Nežinia, kodel vertime visur (keliasdešimt kartu)
rašoma "karidorius", 0 ne "koridorius" (I daly vien
7-ame puslapyje penkis kartus; be to, 6, 8, 9, 135, 138
puslapyje ir visur kitur).

Tiek del vertimo trukumu. Žymios ju dalies, kiek
stropiau padirbejus, buvo nesunku išvengti.

Apskritai imant, darbas atliktas sažiningai. Verte-
jas neblogai moka rusu kalba, niekur nedaro pasi-
baisetinu klaidu (kuriomis mirgete mirga daugelis
musu vertimu). Labai svarbu ir tai, kad Cešunas

nieko nepraleidžia ir nieko neprideda nuo saves, -
vadinasi, visur skaitome autoriu, 0 ne kokius nors

prasimanymus (ši vertejo dorybe yra didesne negu
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kitiems gali atrodyti). Nežiurint i kai kuriuos ver-
timo trukumus, Cešunas dave mums tikra, nesufal-
sifikuota Tolstoju.

"Sakalas" "Klasiku bibliotekos" serijoj vertima
tinkamai išleido (klasiškai paprastas dailininko
A. Šepecio viršelis, švari spauda, geras popierius).

[1938]


