
[LEVO TOLSTOJAUS

CHADŽI MURATASj

1896 metu liepos 19 diena Tolstojus, aprašes savo
dienorašty matyta pakelej sulaužyta, sužalota, pur-
vina dirvuoles (rusu repej)krumelI,pažymejo:"Pri-
mine Chadži Murata. Noreciau parašyti..." Dygi gele,
kuri, gindamasi nuo žmogaus, "brangiai pardave
savo gyvybe", primine Tolstojui garsujI pusiaukini
kaukazieti Chadži Murata, kuris taip pat energingai
gynesi, atkakliai kovojo, nepasiduodamas iki pas-
kutines akimirkos, kol pagaliau krito, priešo kulku
pervertas. Šita puikia aplaužytos geles ir žuvusio
ka1niecio paralele ir pradedama apysaka.

ChadžiMurata Tolstojus pradejo rašyti ta pacia va-
sara (1896metu) ir, rašydamas su pertraukomis, bai-
ge 1904 metais. Vadinasi, pirmieji tos apysakos ku-
rimo metai supuole su paskutiniaisiais Prisikelimo
rašYmo metais. Kaip jau esu pažymejes savo Prisikeli-
mo vertimo recenzijoj, tame romane Tolstojus mora-
listas labai dažnai nugali Tolstoju menininka. Visai
ka kita matome ChadžiMurate. Toj apysakoj Tolsto-
jus, kuris tuo metu visu pirma domejosi religinem ir
moralinem problemom, kuris savo dienorašty greta
pastabu apie ChadžiMurato kurima sakosi tebetesias
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"tikejimo destymo darba" ir kuris savo traktate Apie
mena tikina, kad jo girdetas bobu dainavimas buves
"tikras menas", 0 Beethoveno sonata - "nevykes
meno bandymas", - tasai Tolstojus moralistas ir
grožio smerkejas ChadžiMurate visai nutyla ir užtat
cia visu platumu ir gilumu pasireiškia Tolstojus
menininkas. Juo labiau tenka stebetis to meniško
vaizdavimo ramumu ir objektyvumu, kad centrinis
apysakos herojus - Chadži Muratas - yra to meto
Tolstojaus susidaryto žmogaus idealo didžiausia
priešingybe: jis - apgavikas, išdavikas, žiauruolis,
kerštininkas. Taciau Tolstojus mokejo suprasti kal-
niecio prigimti; jis jos nepasmerke, taip pat, kaip
kadaise Kazokuosejis nepasmerke kazoku morales,
kuri taip skyresi nuo civilizuoto žmogaus paprociu.

ChadžiMurateTolstojus grižta i Kaukaza;i ta pasau-
li ir tuos žmones, kuriuos jis pavaizdavo Kazokuoseir
kituose mažesniuose savo jaunystes kuriniuose. Tols-
tojus gerai pažinojo Kaukaza. 1851-1852 metais jam
ten tekdavo susidurti su M.S.Voroncovu, Baratinskiu,

Poltorackiu ir kai kuriais kitais apysakos veikejais.
Jam teko matyti ir pati Chadži Murata. Nežiurint ivi-
sa tai, jis savo kuriniui renka medžiaga iš daugybes
šaltiniu: iš Tifliso archyvu, iš ivairiu etnografiniu, is-
toriniu ir memuarinio pobudžio veikalu ir iš visos
eiles daugiau ar mažiau pažistamu žmoniu. Vadina-
si, jo darbas panašus i ta, kuri jis dirbo kurdamas Ka-
ra ir taika."Kai aš rašau istorini dalyka, aš megstu iki
mažiausiu smulkmenu buti ištikimas tikrovei", - ra-
še Tolstojus. Didysis menininkas ir stropus tyrineto-
jas, dirbdami drauge, sukure ChadžiMurata.

Savo recenzijoj apie Prisikelim:>vertima esu pažy-
mejes, kad tas Tolstojaus kurinys meniniu atžvilgiu
silpnesnis už jo didžiuosius kurinius ne del to, kad

rašytas senatveje, 0 del to, kad jame be jokio saiko
reiškiasi autoriaus moralizuojamosios tendencijos.
ChadžiMuratas, kuris buvo rašomas po Prisikelimoir
kuri Tolstojus baige turedamas 76 metus, geriausiai
liudija, kad Tolstojaus talento ir senatveje buta dar
labai stipraus. Tolstojus mokejo vienodai suprasti ir
lygiai ryškiai pavaizduoti Nikolajaus I ir Avdejevo,
senio kunigaikšcio Voroncovo ir Chadži Murato -
caro ir eilinio kareivio, kilmingo vietininko valdytojo
ir pusiaukinio kaukaziecio - figuras.

ChadžiMurate matome atgyjant didiji Karoir taikos
kureja, išmintinga ir negailestinga rašytoja, besijuo-
kianti iš puikiu kariškiu fabrikuojamu pranešimu
apie mušius, rodanti tikra heroizma, gludinti po
purvina kareivio miline, ir dvasios menkyste, besisle-
piancia po aukštu titulu ir puikia uniforma.

Skaitydami apysakos gale Chadži Murato užmuši-
mo scena, matydami sužeistus ir uŽffiuštusjo draugus,
jo nukirsta galva, srovemis tekanti krauja, nežiurint
i užuojauta didvyriškai besiginanciam kalnieciui,
nesijauciam ne kiek prislegti tu visu mirciu, nes ra-
šytojo genijus mus lyg "nuvalo", savo galia tarytum

iškelia i kažin kokia aukštesne sfera. .
Rodos, tereiketu vien džiaugtis, kad ChadžiMuratas

pagaliau pasirode lietuviu kalba, taciau... - ir cia

iškyla ilgiausia virtine tu visu nelaimingu "taciau".
Visu pirma reikia pasakyti, kad vertimas atliktas

be galo nerupestingai, laikantis principo "kur kliuvo,
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kur ne". Apie tai liudija kad ir daugybe nieku nepa-
gristu praleidimu.

Pavyzdžiui, Tolstojus aprašo, kaip senis Avdeje-
vas šalta žiemos ryta eina kulti: "Senis... nulipo nuo
peciaus, apsiave, užsivil1cokailinius, užsidejo kepure
ir nuejo i klojima." 0 vertejas, rizikuodamas vargša
seni mirtinai sušaldyti, varo.ji laukan viena kepure:
"Senis... nulipo nuo peciaus, užsidejo kepure ir iš-
ejo i kluona" (p. 70). Kodel vertejas iš seno žmogaus

tokiame šalty atima batus ir kailinius? I toki vertejo
pasielgima turetu atitinkamai reaguoti .zmogaus
globos draugija.

Tolstojus rašo, kad Sado žmona neše ,,žema,apskri-
ta staleU", 0 vertime telieka "apvalus stalelis" (p. 22).
Voroncovas "gyveno mažoj Kaukazo tvirtovej praban-
giai", - vertejas kažkodel ta prieveiksmi nubraukia.

Tokiu nieku nepamatuotu praleidimu knygoje ran-
dame nemaža, ir jie liudija apie palaiminta vertejo
nerupestinguma, kuris kitaip dar vadinamas nedo-
vanotinu apsileidimu.

Apskritai vertejas megsta sau lengvinti darba. Jei
jis kurio žodžio nesupranta, tai be jokiu ceremoni-
ju palieka ji neišversta. Jis rašo: "mergaite neše tasa"
(p. 22), "tarp dvieju dideliu tasu" (p. 17)... Kas tie
"tasai"? Pasirodo, kad tai paprasti dubenys. Rusu
kalbos žodžio "taz" (dubuo) p. Blinda nevercia, 0
tiesiog perrašo ji lotyniškom raidem - ir baigta.

Originalo "polnote"lietuviu kalboj virsta... "gana-
te". "Na, ganate, barone" (p. 65) rašo vertejas, ir jam
ne i galva neateina, kad lietuviu kalbos prieveiks-
miu galunes nepažista to rusu priedo "te".

Rusu "chliusty" vertime irgi lieka nepasikeite; cia
skaitome: "susuktas i išteptus chliustus kulkutes"
(p. 215).

Taciau jei vertejas kai kuriuos rusiškus žodžius pa-
lieka neišverstus, tai prancuziškus žodžius jis bjau-
riausiai darko: pavyzdžiui, "cadeau" vertime virsta

"coddon" (p. 61),0 ponia generoliene, gavusi cia net
du artiklius, uždainuoja "lia lia lia": "madame la la

generale" , - rašo vertejas. .

Ponas Blinda be ilgu svarstymu savo magiško žo-
džio galia moteri pavercia vyru. Tolstojus apie Mar-
ja Dmitrijevna sako: "tare ji" (skazalaona), 0 vertejas
rašo: "tare jis" (p. 178).

Cemyševas, atsiautes meškenas (otkinuv medvežju
polost'), kuriomis buvo uždengtos jo kojos, lipa iš
rogiu, 0 vertejas tikina skaitytoja, kad rusai kojas
dangstydavosi laukiniu žveriu... nasrais! Jis rašo:
"atmetes meškenos nasrus..." (p. 125).

Nežinia, kodel vertejas avina tituluoja ponu, 0
kryžiu pavercia viršugalviu. Senis Avdejevas sako
sunui: "Sprandas... kaip gero avino" (Zagrivok...kak u
baranadobrovo),0 vertejas rašo: "Sprandas... kaip ge-
ro pono" (p. 72). Originale Cemyš.ovas pasitaise kry_
žiu (popravilkrest), 0 vertime jis "pasitaise... vir~ugal-
vi" (p. 125).

Tolstojus rašo, kad Nikalojaus senelis buvo "ap-
dujes nuo valdžios ir ja lydincio pataikavimo" (o~a-

lev~ijot vlasti i soputstvuju~lej jej lesti), 0 vertejas ap-
.vercia viska aukštyn kojom ir supina šitoki bepras-
miška rezgini: "apdujes nuo valdžios ir trukstamojai
Žtlvumo"(p. 221).
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Griežtasveidas(licojevobylostrogo)vertime"skau-

dus" (p. 69), 0 paprastas atsigu1imas virsta "bimb-
sojimu"!Tolstojusrašo: "vel atsigule" (opiat' liog), 0
vertejas: "ve1bimbsojo" (p. 192).

Vertejas visiškai nemoka lietuviu kalbos, atvirai
tyciojasi iš sintakses desniu ir jaucia organiška ne-
apykanta paprastam, tauriam Tolstojaus stiliui.

Originale pasakyta, kad moteris buvo nešcia nuo
pardavejo (bylavnov' briuchataot prikazcika),0 vertejas
kažkodel tam vyrukui ima reikšti padeka ir ta padeka
dar be reikalo išskiria kableliais: "Ji vel buvo pilvota,

aciupardavejui,paskuri gyveno" (p. 76).
Apie seni Voroncova vertime skaitome tokia ne-

samone: jis "pilnaitvarkeveikimqlankstaus ir malo-
naus proto" (p. 76; originale: obladalvsej lovkost'ju
tonkovoi prijatnovouma).184puslapy skaitome:"Jis
papraše jos pusrub1i, kad duotu ji parvežusiam ka-
zokui delarbatos."0 štai kaip kitame sakiny gražiai
kaitaliojasi du "kad" ir vienas "jog": "Atrode, kad
tam, jog patiketi, kadleto slinkimo, mišku iškirtimo
ir maisto naikinimo planas buvojo planas,buvo reika-

linga..." (p. 135). Kitur randame: "Gyvenimas prie-
šakiniu tvirtoviu igulu cecenu linijoje ejo senovei"
(p. 179)."gerk jus man šeštajam,0 dirbti ne vienas
nedirbate" (p. 72).

Tokiom klaidom vertimas mirgete mirga. Ne ne-

bekalbu cia apie rašybos klaidas, 0 juo labiau apie
kablelius; šiu pastaruju autorius visai nebesuvaldo:
daugybe ju prikišta ten, kur jie visai nereikalingi, ir -
iš kitos puses - daugely sakiniu ju truksta.

Baigiant reikia pasakyti, kad Stasys Blinda Chadži

Muratovertimui paraše ižanga, kuri išsiskiriaiš viso
jo darbo, spindedama jame kaip gražiausias deiman-
tas karaliaus vainike. Toj ižangoj skaitome: "Praejo
veik trisdešimts metu nuo Levo Tolstojaus mirties,
ir daugiaušimtasnuo jo gimimo,taciaudidysisjo dva-
siossiluetasskrajojapo pasauliir žavi ji nuostabaus
grožio bei menines tiesos realistiniais vaizdais." Ma-
tyt, kad ižangos autorius nelabai suvokia, ka reiš-
kia tas nelietuviškas žodis - "siluetas".Sutinkame,
kad yra daugybe sunkiai suprantamu svetimu žo-
džiu, pavyzdžiui: skeletas, sonetas, siluetas...Del to,
rašant ižangas Tolstojaus veikaiams, geriausia ju
vengti, pakeiciant juos paprastesniais žodžiais, to-
kiais kaip:griauciai,šešelisir panašiais.

Toj pacioj ižangoj rašoma: "Tolstojus, kaip ir dau-
gelis rusu, jaunysteje vedes audringa, laisva ir amži-
nai girta bei mirganti kortomisgyvenima,susimasto,
pergyvena sielos kova, pasmerkia savo praeiti ir
pasineria filosofijon ir tokion pat kftrybon." Cia jau,
rodos, jokiu komentaru nebereikia.

Nepakenciamas vertimas, pilna nesamoniu ižan-
ga ir nežmoniška knygos spauda - visa tai, paemus
drauge, sudaro labai harmoninga ispudi. Jei butu
duodamos premijos už bjauriausia metu leidini, tai
su šiuo vertimu ne vienas spaudinys jokiu atžvilgiu
negaletu konkuruoti - jis neabejotinai gautu pirma
premija.

. [1938]
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