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[LEVO TOLSTOJAUS

KARAS IR TAIKA]

Tiek del paties romano. Dabar pažiurekime, kaip
savo darba atliko vertejas -V.Jocaitis.Skaitantver-
tima, mums tuoj krinta i akis, kad Tolstojaus aiški,
permatoma, lengvos, taisyklingos konstrukcijos
fraze vertime neretai pavirsta sunkia, supainiota,
šiurkšcia, kuria ne visuomet iš karto galime suprasti
ir kurioj dažnai tenka cia vienur, cia kitur užkliuti.
Taip yra del nevykusio atskiru sakinio daliu sugru-
pavimo, surišimo tarpusavy ir del ne visada tinka-
mos žodžiu tvarkos sakiny. Ne kalbeti netenka apie
originalo stiliaus, dvasios, savotiško kvepavimo pa-
gavima ir perteikima lietuviu kalba. Tam vertejas
neturi nei pakankamo jautrumo, nei mokejimo bei
žiniu. Niekas taip gerai neparodo vertejo sugebeji-
mo bei darbo metodu, kaip lyginimas vertimo su
originalu. Tad lyginkime ir darykime išvadas.

Visu pirma tenka konstatuoti vertejo menka rusu
kalbos mokejima. Tolstojus rašo: "nepavyko pasakyti
savo nuomone" (nie udalos' vyskazat' svojo mnienije), 0

vertime randame: "negalejo pasakyti savo abejojimu"
(t. II, p. 163). Galbut ne kiekvienas iš karto suvoks,
iš kur lietuviškame tekste atsirado tie "abejojimai", ir
tik prisimines, kad "abejojimas" rusiškai bus "so-
mnienije", 0 "mnienije" reiškia "nuomone", supras,
kad vertejas del tu dvieju rusišku žodžiu panašumo
ju neskiria ir todel rašo absurda. Kitur vel Tolstojus
kalba apie besirieciancia (riesta) nosi (vzdiorgivaju-
šcijsia nos), 0 Jocaitis privercia ta vargše nosi... vir-
peti, rašydamas: "virpanti nosis" (t. I, p. 138).Berods
nereikia buti ypatingu fiziologijos žinovu, kad su-
prastum, jog nosis virpeti negali, kad virpejimas yra,

Netrukus po savo vestuviu (kurios ivyko 1862 me-
tu rudeni) Tolstojus sumano parašyti dideli romana
iš Napoleono karu epochos, kuri parašo per šešerius
metus ir kuri veliau pavadina Karo ir taikos vardu.
Besigilindamas i minetaja epocha, Tolstojus atlieka

didžiuli paruošiamaji darba: kalbasi su dar gyvais
žmonemis, atmenanciais anuos laikus, važineja pa-
sižiureti Borodino lauko (kuriame ivyko garsusis
mušis), tyrineja archyvus, skaito begale istoriniu ir
kitokiu knygu, iš kuriu, paties Tolstojaus pasaky-
mu, susidare ištisa biblioteka.

Kare ir taikoj Tolstojus primygtinai reiškia savo
istoriosofine ideja: dideli istoriniai ivykiai pareina
ne nuo atskiru, kad ir dideliu, asmenybiu (pavyz-
džiui, karaliu, karo vadu ir t.t.), bet nuo tam tikro

stichinio prado. Su Tolstojaus istoriosofija galima
ir nesutikti, bet kiekviena pagauna ir itikina Tolsto-
jaus rašytojo- vaizduotojo ir psichologo- genijus,
sukures didžiausia naujuju laiku epa, atskleides
placia anos epochos panorama ir parodes - iki
smulkiausiu "sielos krustelejimu" - šimtus ivai-
riausiu, tokiu individualiu, i kits kita nepanašiu,
žmoniu ir ju likimu.
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taip sakant, priešingas jos prigimciai. Dar karta su-
siduriame su nosim kitoj vietoj, tik cia jau turime
reikalo su žodžiu "benose". Nataša atbega pas mo-
tina lele nešina, ir motina dukteriai sako, kad ji ei-
tu šalin su savo šlykštyne (podis svoimurodom).Jo-
caitis vercia:~,Na,eik, eik tu sau su savo benose"(t.I, .
p. 78). Kuriais sumetimais vienur lelei nukertama
nosis, jei originale apie ta nosi ne neužsimenama, 0
kitur nosis verciama virpeti, - iš kur apskritai kyla
tokia vertejo neapykanta nosims - nežinia.Origina-
le rašoma:"verpyk1osšeimininkas" (choziainpriadil'-
noj masterskoj),0 vertime atsiranda... audykla (t. I,
p. 19), nors toliau vertejas pats kalba apie verpima.
Tolstojus kalba apie žinoma kunigaikšti Bolkonski
(izviestnyj kniaz' Bolkonskij), kitur apie garsenybes
(znamenitosti), 0 vertejas kažkodel rašo: "pašauktasis
kunigaikštis Bolkonskis" (t. I, p. 12) ir "pašauktos
garsenybes" (t. I, p. 64). Kokiu tikslu iškreipiama
prasme, ivedant ta "pašauktaji", - nežinia.Nagas
(nogot') Jocaicio paverciamas panage (t. I, p. 307),
ruožuota šerpe (polosatyj šarj) - margaspalve kakla-

juoste (t. II, p. 8), susidomejes (zainteresovannyj) -
sužadintu (t. I, p. 25) ir t.t., ir t.t.

Bet Jocaitis ne tiktai nesuprasdamas originalo
klaidingai vercia: vietomis, matyt, noredamas Tols-
tojaus teksta "pagerinti", padaryti ji "meniškesni",
vaizdingesni, vertejas tycia prideda ši bei ta nuo
saves arba samoningai keicia viena savoka kita.
Tolstojus rašo: "baisu jai jaunuoli" (strašnovodlianejo
molodovoceloveka),0 vertejas: "baisu jos akimis jau-
nuoli" (t. I, p. 25). Tolstojaus žmogus beeidamas
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velkasi toliau (prodolžajana chodu odevat'sia),0 ver-
time skaitom: "vidury aslos apsirengdamas" (t. I,
p. 198). Iš kur asla, iš kur vidurys, jei originale
tepasakyta "beeidamas"? Kodel kitur atsiranda
(gatves) lempu stiebai (t. II, p. 200), jei originale tera
"fonari"? Kodel, jei Tolstojus rašo, kad kunigaikštis
Andrius susirauke (pomoršciIsia),reikia nufantazuo-
ti, kad jis surauke kakta (t. I, p. 192)?Kodel iš vienos
kunigaikštytes (vns. kilm.: kniažny) reikia padaryti
kelias: "kunigaikštyciu" (t.II, p. 231)?KodelJocaitis
mano, kad grovu Rostovu namuose, lyg kokio bau-
džiauninko pirkelej, lubos buvo žemos (t. m, p. 164),
jei Tolstojus rašo tiesiog "iš po lubu" (iz-podpotolka;
vertimas: "iš po žemu lubu")? Rostovu namuose
vertejas tiktai lubas tepadaro žemesnes, tuo tarpu
padoriausius pasauly kunigaikšcio Bolkonskio na-
mus jis pavercia...lupanaru. Tolstojus sako, kad prie
namu priebucio privažiavo karieta (k kryl'cu podje-
chalakareta),0 vertejas rašo: "prie viešojonamo prie-
bucio sustojo karieta" (t. I, p. 190). Kam reikejo do-
rus namus paversti ištvirkavimo vieta? I visus tuos
klausimus (ir i šimta kitu, kuriuos butu galima iš-
kelti) neatsakytu turbut nei pats V. Jocaitis, nei juo
labiau nelaimingas vertimo skaitytojas.

° štai dar lietuviu kalbos mokejimo ir šiaip gra-
žesniu sakineliu pavyzdžiai: "jis yra taip doras"
(t. I, p. 7), "buvo taip graži" (t. I, p. 22), "iš kelioniu i
savo dvarus jis buvo be galo sužavetas" (t.II, p. 370),
"priklause i aukštaja draugija" ( t. III, p. 62). ,,0 kas
yra apie mane kalbeti?" (t. I, p. 59) .

Iš tikro - apie toki vertima daug kalbeti netenka.
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Kyla tik vienas klausimas: kodel vertejas, kuris turi
tokius sugebejimus ir naudojasi tokiais darbo meto-
dais, imasi darkyti, tepti ir laužyti didžiausius lite-
raturos šedevrus? Vargu ar jis galetu versti Bebuto-
va, Mnišek ar Edgara Wallace'a - tokius autorius,. .
kuriu sugadinti, rodosi, beveik negalima.

[1937]
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