
Vertejo palydejimas 

Jusij rankose ypatinga knyga. Puikiai suprantu, kad sis teigi-
nys banalus pasaulyje, kuriame viskas pristatoma kaip „kultinis" 
ar „pats paciausias". Taciau kaip kitaip galima apibudinti grozi-
nj kQrinj, kuris vienu metu yra komedija ir tragedija, fantastine 
apysaka ir trikdanciai tiksli musij laiki} diagnoze, aistringas tie-
sos siekis, o kartu aiskus skirties tarp fanatizmo ir ortodoksijos 
isryskinimas. 

Kitavertus, kiekvienas rasytojo Gilberto Cestertono (Gilbert 
Keith Chesterton) kurinys - tai nuotykis, kelione, po kurios tam-
pi kiek kitoks. Tikresnis. Tiesa, dera jspeti, kad tikras gyvenimas 
visada yra issukis ir nuolatine dvikova su melu apie save, kuris 
daznai atrodo patogesnis, saugesnis. 

Cestertonas rase daug. Jis aistringai gyne teis^ j ties^ pasau
lyje, kuris tarsi isprotejo. Sio anglij mqstytojo eseistika - trikdan-
tis sveiko proto balsas, aistringa pastanga palydeti skaitytoj^ is 
kreivij veidrodziij karalijos. Jo sukurtas detektyviniij apsalcymq 
herojus tevas Braunas neabejotinai priklauso garbingai Serloko 
Holmso, komisaro Megre, misis Marpl kompanijai. Jis taip pat 
yra sesiij romanij autorius. Vienas is j i j - „Kryzius ir rutulys". 

Sis kurinys parasytas 1909 metais. Is karto po to, kai Ces
tertonas paskelbe vien^ jspudingiausiij krikscionybes apologijij 
- „Ortodoksija" - ir pries pat ese rinkinj „Kas negerai su siuo pa-
sauliu?" Nors formaliai sios trys knygos niekaip nera susijusios, 
taciau jos subtiliai viena kit^ papildo. 

Tiesa, dera pamineti, kad „Kryzius ir rutulys" sulauke nevie-
nareiksmiskos kritikij reakcijos. Net pats Cestertonas jautesi ji j 
kiek sutrikdytas - veliau bande koreguoti knygos detales. Butij 
keisciau, jei sis romanas biitij sutiktas visuotinemis liaupsemis. 
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Nedaugelis dziaugiasi, kai yra iskvieciami j dvikovq. Cestertonas 
siame romane meta issukj visam pasauliui, taip pat ir kiekvie-
nam sl<aitytojui, ir reikalauja l<;autis del savo vertybiij, nes es^ 
kitaip visiems paskelbs, kad esame niekingi bailiai. 

Paradoksalu tai, kad pries daugiau nei simtq metq rasyta 
knyga, regis, kur kas aktualesne siandien, nei tada, kai autorius 
J4 paskelbe pirmq kartq. Panasiai galima pasakyti ir apie Dzor-
dzo Orvelo ,,1984". Beje, abi knygos turi nemazai k^ bendro, nors 
is pirmo zvilgsnio skiriasi viskuo. Orvelas teige, kad pasaulis 
tampa kalejimu, o Cestertonas gerokai anksciau rase, kad pa
saulis virsta beprotnamiu, ir net jvardijo tq, kuris pretenduoja 
tapti vyriausiuoju gydytoju. 

Perfrazuojant vienq is knygos „Kryzius ir rutulys" herojq, 
galima salcyti, kad Cestertonas siame romane pasakoja tokius 
nejtiketinus dalykus, jog negali jais netiketi. Kryziaus ir rutulio 
gince rasytojas neabejotinai yra kryziaus puseje. Taciau kaip ren-
kantis kryziij nepasiduoti pagundai paciam tapti tuo, kuris ne 
tiek seka Nukryziuotoju, kiek tampa inkvizitoriumi, pasiryzusiu 
kitus nukryziuoti? 

Du pagrindiniai knygos herojai - is skirtings Skotijos vietij 
ki l^ aukstas juodaplaukis Makienas, katalikas, kuris lieka istiki-
mas seniai nuo politines scenos pasitraukusiai karaliskajai Stiu-
artij dinastijai, ir nedidelio ugio raudonplaukis, raudonbarzdis 
laikrascio „Ateistas" redaktorius, kasdien zmonems, kuriems tai 
visai nerupi, bandantis jrodyti, kad Dievo nera. 

Svarbu atkreipti demesj j socialinj, politinj ir kulturinj kon-
tekstq, kuriame si knyga buvo parasyta. X X amziaus pradzioje 
Vakari} pasaulyje Baznycia buvo vis labiau stumiama is viesojo 
gyvenimo, daugybe zmoniij buvo susizavej^ eugenika, t. y. pa-
stangomis patobulinti zmonijq. Deja, kaip raso Cestertonas, jei 
is pasaulio patraukiamas kryzius, anaiptol, neprasideda laisves 
ir laimes epocha, bet veikiau zmonija pradeda svirduliuoti tar
si apgirtusi. Katalikq Baznycia, pasak Cestertono, yra padariu-
si daugyb^ klaidij ir net nusikaltimq, taciau tik j i siandien dar 
sugeba apsaugoti nuo proto savidestrukcijos. Ismeskime tikeji-
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m^ ir pasaulis taps nepakenciamu beprotnamiu. Radikali isva-
da? Cestertonas niekada nebijojo buti radikalus ir plaukti pries 
jvaizdzii} srov^. Svarbiausia, jis labai talentingai sugebejo per-
teikti tai, kq dauguma miglotai suvokiame ar jauciame, bet ne-
sugebame tiksliai suformuluoti. 

Versti Cestertono tekstus j lietuviq kalb^ sudetinga. Vers-
ti jo grozin^ kurybq dar keliolika kartij sudetingiau. Ne vienoje 
vietoje jauciausi patek^s j graksciai pasp^stus kalbinius rasytojo 
spastus. Neturiu iliuzijos, kad vertime man pavyko bent priarteti 
prie to cestertonisko subtilaus rasymo budo, originalo kalboje 
primenancio ypatingos riisies vynq, kuris nuo perpylimo j lietu-
viskus vynmaisius neisvengiamai prasteja. Siuo atveju nuo nevil-
ties gelbejo psichiatro Aleksandro Alekseiciko fraze, jog neretai 
tai, k^ mums pavyksta uzrasyti, yra simtq kartij prasciau nei tai, 
k^ bandeme perteikti zodziais. Kita vertus, net ir tai, kas pavyko, 
yra simt^ karti| geriau nei nieko. 

Lietuvisko knygos vertimo gale rasite trumpus komentarus 
atskiroms romano vietoms. Ji} tikslas - padeti skaitytojui geriau 
suprasti Cestertono aliuzijas [ jvairius kultiirinius, politinius, is-
torinius ar religinius faktus. Daliai skaitytojij siij komentarq gali 
nereiketi - jie skirti tiems, kuriuos pats rasytojas mego labiau-
siai: paprastiems, zingeidiems skaitytojams, nebijantiems prisi-
pazinti, kad ko nors nezino, kad is karto nesupranta kurios nors 
Cestertono uzuominos ar aliuzijos. 

Linkiu, kad sis grozinis kurinys Jums suteiktij tq dziaugsm^, 
kurj as jutau ir isgyvenau, lydedamas jj tiltu nuo anglij prie lie-
tuviij kalbos. 

Andrius Navickas 
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