
[ALEKSEJAUS TOLSTOJAUS

PETRAS PIRMASIS)

Petro Pirmojo autoriaus nereikia painioti su kitu
Aleksejum Tolstojum (1817-1875),garsingosios dra-
matines trilogijos,kurios pirmoji dalis vadinasiJono
Žiauriojo mirtis, autorium. Petro autorius gime 1882
metais ir jau prieš Didiji kara spausdintuose ro-
manuose ir apysakose (Dvie žizni, Zavolžje ir kt.)
pasireiške kaip talentingas rašytojas realistas, ba-
joru dvarininku (usadebnojedvorianstvo) gyvenimo
vaizduotojas. Veliau jis paraše visa eile buities ko-
mediju ir istoriniu pjesiu. Labai vertingas menišku
atžvilgiu yra Tolstojaus romanas trilogija Chožde-
nije po mukam, kuriame vaizduojamas gyvenimas
Didžiojo ir pilietinio karo fone. Be to, Tolstojus yra
parašes du avantiuristinius fantastinius romanus:
AeIita ir Inžinieriaus Garino hiperboloidas, iš kuriu
pirmasis išverstas i lietuviu kalba. Po bolševiku
perversmo Tolstojusbuvo pabeges i Vokietija,bet
veliau grižo i Sovietu Rusija, - vietoj grafo atsira-
do "tovarišc", kuris, pamažu eidamas i kaire, pasi-
dare savu žmogumi, buvo priimtas i režimui išti-
kimu rašytoju šeima ir net siunciamas atstovauti
Sovietu Sajungai ivairiuose užsienio kongresuose.

Aleksej Tolstoj, Petras Pirmasis, d. I, il, verte Kazys Boruta, Kau-
nas: Spaudos fondas, 1936,346+282 p.

Dabar Aleksejus Tolstojus yra vienas iš paciu žy-
miausiu Sovietu Rusijos rašytoju.

"Ištikimu režimui" (vis tiek kokiam - ar fašisti-
niam, ar komunistiniam...) rašytoju veikalus labai
dažnai gadina "socialines tendencijos", paversdamos
juos plika arba pusplike agitacija, nieko bendro su
dailiaja literatura ne turinciu propagandiniu šlamš-
tu. Sito pavojaus Tolstojui Petro Pirmojoromanepa-
vyko išvengti savo dideles literaturines kulturos ir
rašytojo takto bei talento deka.

Iki šiol sovietu rašytoju lietuviu kalba kaip ir ne-
turejome, todel tektu džiaugtis, kad iš pat pradžiu
mums pateikiamas vieno iš geriausiu sovietu litera-
turos veikalu vertimas.

PetrasPirmasisir rusu kalba dar ne visas išspaus-
dintas: jo teišejo kol kas tik dvi knygos; dabar pirmoji
knyga, perskelus ja kažkodel i dvi dalis, išversta i
lietuviu kalba. Reikia manyti, kad netrukus išeis ir
antrosios knygos vertimas. Cia mums teks kalbeti .

. apie ta Petro Pirmojodali, kuri pasirode lietuviu kal-
ba, apie I-VII skyrius, Kazio Borutos išverstus.

Centrinis veikalo personažas - caras Petras Pir-
masis, kuris seniau rusu istoriku buvo vadinamas

Petru Didžiuoju. Veikale matome baudžiauninkus,
smulkius, nusigyvenusius-' ir stambius, turtingus
bajorus, pirklius, amatininkus, kareivius ir karinin-
kus, tituluotus,galingus didikus ir caro rumus, pa-
galiau valkatas, plešikus ir vagis.

Kaip ir pridera sovietu rašytojui, romane placiai
vaizduojama liaudis - jos skurdas, badas, nepasi-
tenkinimas esamaja padetimi, kai kuriu jos atstovu
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savotiškos "kritiškos pažiuros" i realybe (Ivaškos
mintys ir Cigono pasikalbejimas su juo romano pra-
džioj). Smulkieji bajorai - visai susmuke, vyžoti,
beveik elgetos (Michaila Tyrtovas); daugelis didiku-
begediški sauvaliautojai, žemesniuju luomu skriau-
dejai, 0 kai kurie net plešikai ir galvažudžiai tikraja
to žodžio prasme (kunigaikštis Stiopka Odojevskij).
Kas bent kiek pažista to meto Rusijos istorija, tas
autoriaus neitars šališkumu.

Tuo tarpu, kai Vakaruose nuo Renesanso laiku
klesti mokslas ir menas, žydi kultura, pramone ir
prekyba, Rusijoje - nera jokio švietimo, tamsumas,
žveriški paprociai, vegetatyvus gyvenimas, primity-
vi kariuomene, nuolat kyla neramumai, maištai.
Norint pakeisti tokia tvarka - teisingiau sakant, ne-
tvarka - ir vytis Vakarus, reikejo tvirto, griežto val-
dovo, pažistancio Vakaru kultura, kietos rankos, ku-
ri nesvyruodama pasmaugtu senove ir nukreiptu
visa gyvenima nauja vaga. Tokia asmenybe ir buvo
Petras.

Romane caras vaizduojamas nuo vaikystes metu.

Iš ,pat mažens jis (epileptikas) pasižymi griežtu,
šiurkšciu budu. Motina jo negali suvaldyti, jis nenu-
sedi kambary, jis, kad ir budamas caraitis, nepaiso
etiketo nei "viešo padorumo", laksto kaip patrakes,
ne tiek mokosi ir skaito religinio turinio knygas, kiek
vadovauja "pramogines kariuomenes" (potiešnoje
vojsko) mankštoms; karšciuojasi, komanduoja, ne-
mokšas ar nepaklusnius pliekia per galva kuo pa-
kliuvo. Toks pats griežtas, karštas, energingas jis
pasiliks ir veliau. - Petras lankosi Kukujuj, vokieciu

gyvenamoj Maskvos daly, cia susipažista su visai
nerusišku gyvenimu, švariais, darbšciais ir pad oriais
žmonemis, su amatininkais, jurininkais, karo moks-
lo žinovais; cia jis aiškiai junta Vakaru civilizacijos
dvelkima ir, dar paauglys budamas, jau nori nu-
kreipti Rusijos gyvenima nauju keliu. - Petro motina,
cariene Nataija Kirilovna, nutaria, kad jam jau laikas
surimteti, vesti ir apvesdina jaunuti Petra su Eudokija

Lopuchina. Taciau Petras myli gražia Kukujaus vo-
kietaite Anna Mons, kuri veliau tampa jo meiluže. -
Tuo tarpu valdo caraite Sofija. Ji jaucia, kad, Petrui
augant ir stiprejant, valdžia ima slysti jai iš ranku.
Šauliai (strel'cy), Sofijos šalininkai, ruošia samoksla
prieš Petra, bet jam pavyksta pasprukti ir užsidaryti
Trojicos lavroj, kur pas ji ateina didžioji kariuomenes
dalis. Samokslo kaltininkai žiauriausiai kankinami
ir žudomi. Sofijauždaroma vienuolyne. Petras tampa
Rusijos valdovu. Jis vis rupinasi modernišku kariuo-
menes organizavimu ir pirmuju laivu statyba, pro-
tarpiais užia, girtuokliauja, važineja pasikinkes. '

kiaules, isakineja garbinti linksmaji dieva Bakcha,
krecia tokius juokus, nuo kuriu senosios tvarkos me-
gejams šiaušiasi plaukai ant galvos. - 1695 metais
Petras su didžiule kariuomene, nedidelio savo lai-

vyno padedamas, apsupa turku tvirtove Azova,
esancia prie Azovo juros. Apsiaustis trunka ilgai,
Petras nustoja dvieju trecdaliu kariuomenes ir, nie-
ko nepešes, turi pasitraukti. Taciau jis nenusimena,
uždeda didelius mokescius c!varininkams, pinigus
leidžia laivyno statybai, išrašo iš Olandijos inži-
nieriu ir karininku. Apsupa Azova iš sausumos ir iš
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juros puses ir ji paima. - Savo artimuju generolu ly-
dimas, Petras išsirengia i didele kelione po Vakaru

Europa, aplanko Ryga, Mintauja, Karaliauciu, Ber-
lyna. Visur stebi užsieniu gyvenima, lygina ji su ru-
siškuoju, mokosi. Stai kaip pats Petras charakteri-
zuoja Rusija kurfiurstienei ir jos dukteriai: "Musu
bajorai (bojare,dvoriane) - nerangus mužikai, -miega,
eda ir meldžiasi... Šalis musu niauri. Jus ten iš baimes
ne dienos neišgyventumet. Sedžiu cia su jumis, -
nyku atsigrežti... Vien prie Maskvos trisdešimt tuks-
tanciu plešiku..." Ir toliau: ,,0 pagyvenes su musiš-
kiais Maskvoj - kiekvienas pasiustu... Rusijoj viska
reikia laužyti, viska iš naujo..." - Saardame, Amster-
dame ir Londone Petras mokosi laiva statybos. Jis
dirba kaip paprastas darbininkas. - Tuo tarpu vel
kyla šauliu maištas. Petro artimieji ji numa1šina, 0
caras, grižes iš užsienio, pats dalyvauja suki1eliu

, tardyme, kankinimeir žudyme.
Cia trumpai suminejau tik tuos ivykius, kurie susi-

je su paciu Petro asmeniu. Manau, kad, susipažinus
su jais, kiek paaiškes pirmosios knygos turinys.

Matyt, autoriaus padeta labai daug darbo epochos
gyvenimui ir archyvams tyrineti. Istorine medžiaga
perejo per rašytojo kureio laboratorija, daugybe
antraeiliu asmenu ir ivykiu sukure autoriaus fanta-
zija, visa tai neatskiriamai suliejo draugen didelis
Tolstojaus talentas, - ir gavome reljefiška, spalvinga,
itikinanti visos epochos gyvenimo vaizda.

Veika1as - realistinis, bet tai jau nebe senuju meis-
teriu realizmas. Matyti, kad autorius buvo visu nau-
juju literaturos krypciu pletojimosi liudininkas, kad

jis iš ju daug ko išmoko. Petro Pirmojo pasakojimo
tempas vietomis epiškai ramus, vietomis -pagal rei-
kala- karštas,nervingas,skubus.Stilius- spalvin-
gas, poetizuotas, kur reikia (prisiminkime epocha) -
šiurkštus, Visada suderintas su tempais. Veikalo žo-

dinga, mokamai archaizuota kalba dar labiau padi-
dina "epochos aromata".

Toki veikala verciant, reikia padeti labai daug
darbo, kruopštumo, reikia daug skonio ir mokeji-
mo, reikia paciam vertejui buti žodžio menininku.
pažiurekime, kaip ši uždavini atliko vertejas - Ka-
zys Boruta.

Romane randame daug retu, senovišku ar spe-
cifiškai rusišku žodžiu, kuriems ne visada galima
rasti ekvivalenta lietuviu kalboji tad, jei tokie žodžiai

ir butu ne visai tiksliai išversti, negalima butu ver-

tejui daryti del to priekaištu. Taciau daug blogiau,
kai paprastiems rusu kalbos žodžiams tenka vertime
pergyventi šiurpu1ingas prasmes metamorfozes. .

Originale pasakyta, kad paukšciai buvo nago di-
dumo (s nogot'), Borutos vertime jie kelis kartus
užauga ir pasidaro... nykšcio didumo (d. I, p. 122).
Rusu kalboje žmogus, teturis viena aki, vadinamas

"krivoj". Nors Tolstojus aiškiai sako, kad tiek Cigo-
nas, tiek kepanti pyragus boba tetureje po viena aki
ir paskui del to vadina juos "krivoj", "krivaja",
vertejas nekreipia demesio i ju akis, bet prikimba
jiems prie liemens ir negailestingai ji sužaloja,
rašydamas: "kreivoji boba", "kreivasis žmogus" (d. I,
p. 57, 259). Vertejas, lyg koks magas, keicia daiktus
ir reiškinius kaip tik noredamas. Pavyzdžiui, vienoj
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vietoj jis maloningas "autoriui ir žodi "lapša" vercia
"lakštiniai" (d. I, p. 75), bet kitoj vietoj, kažkodel
supykes, pavercia šia substancija... varške (d. I,
p. 57)!Tolstojaus pasakyta: "džiovinta žuvis" (viale-
naja ryba), 0 vertime vienoj vietoj randame "rukyta
žuvi" (dar puse bedos), bet kitoj... dvokiancia (d. II,
p. 171, 162). Putpeles (perepiolki) Boruta pavercia
kurapkomis (d. II, p. 110),ietis (kop'ja)- kuolais (d. II,
p. 255), akiu vokus (vieki) -blakstienomis (d. II, p.
291) ir vercia kvatoti skaitytoja, garsuji rusu keiks-
mažodi "svoloc" versdamas kažkokiomis... savalko-
mis (d. I, p. 260, d. II, p. 129,271): "Svoloci, ach svo-
loci..." energingai keikiasi isiutes Petras, 0 vertime
randame: "Sava1kos, ak, savalkos..." (d. II, p. 271).
Bet kuris lietuviu kalbos keiksmažodis butu cia la-
biau tikes negu tos pacios beprasmiškos "savalkos".
Originale parašyta: "turtingas, - šykštuoIis" (bogatyj,-

skareda), 0 vertime: "turtingas, - gyvulys" (d. II, p.52).

Tolstojus sako, kad iš moters grožio beliko "tik ant-
akiai ir seniau buvusios ugningos, tamsios akys" (toI'-

ko brovi da kogdato ognennyje, tiomnyje glaza ostaIis' ot

jejo krasoty), 0 vertejas palieka tamsias akis, bet atima
iš ju ugninguma ir atiduoda ji... antakiams: "iš jos

gražumo liko tiktai kažkada buve ugniniai antakiai
ir tamsios akys" (d. I, p. 113). Originale (dviejose
vietose) lavonus supuoja puga (tysiaci trupov raska-
civala v'juga), 0 vertejas šia galia suteikia... pus-
nims: "lavonu tukstancius supo pusnis" (d. II, p. 280,
be to, plg. d. II, p. 231). Pagaliau vertejas ne tik
magas, bet ir - strategas. Petras prieš puolima isa-
ko generolui Lefortui buti kairej, 0 Golovinui -
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dešinej (Lefortu po levuju ruku, Golovinu po pravuju),
o vertejas nutaria, kad puolimas geriau pavyksias,
jei ju vietas sukeisim: "Lefortui - iš dešines, Golovi-
nui - iš kaires" (d. II, p. 155).

Cia mes suminejom tik maža dali vertimo nesa-
moniu ir klaidu. Taciau tai ne vienintelis vertejo nu-
sikaltimas: Boruta nutare, kad Tolstojaus stilius -per

daug suktas, skaitytojui neikandamas, ir jis ta stiliu
"prastina". Originale pasakyta: sau1eleisdamasi tina
(raspuchalo), 0 vertime bus - "pasruvo" (d. I, p. 168);

jeigu Monsas išplaukdavo (vyplyval)pro duris, ver-
time - "išeidavo" (d. I, p. 141); jei Tolstojus sako:
"tamsa krito i akis" (t'ma padala v glaza), Boruta keicia

ne tik vaizda, bet ir prasme: "akys aptemo" (d. I,

p. 154); sakoma, kad valkata buvo apauges geležine
barzda, geležiniaisplaukais (železnaja boroda, žeZeznyje

volosy), 0 vertejas ir barzda, ir plaukus sušvelnina,

paversdamas juos "šiurkšcia barzda" ir "šiurkšciais

plaukais" (d. I, p. 249, 252); Boruta pasigaili ir su-"
mušto girtuoklio, kurio snukis (morda) buvo šiau-
duose, ir vadina ta snuki gražiai - "veidu" (d. I,
p. 53), 0 negaledamas suvokti tokio vaizdo kaip
"gauruota sau1e" (mochnatoje solnce), pavercia ta saule
"kaitria" (d. II, p. 162) ir t.t., ir t.t.

Tokiu budu sistematiškai"prastindamas" ir "švel-
nindamas" Tolstojaus žodžius ir vaizdus, Boruta
pavercia jo su1tinga stiliu pilku ir nuva1kiotu, "vi-
siems prieinamu" treciaeiliu rašytojeliu stiliumi ir
pražudo veikalo meniškaja verte. ,

Vertime užtinkame ir nieku nepagristu praleidi-
mu, kurie anaiptol nedidina jo vertes. Pavyzdžiui,
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pirmosios dalies 26-ame puslapy po klausimo: "Po
kiek, dedute?" praleistas visas atsakymas. Ištisi
sakiniai praleisti pirmosios dalies 168-ame, antrosios
dalies 185-ame puslapy ir kitur. Be to, nemaža
praleista atskiru žodžiu ar sakinio daliu: d. I, p: 16,
52, 96, 128, 129 ir kt.

Tikriniu vardu rašyba nenuosekli: greta randam
Bachusa ir Bacha (d. I, p. 200, d. I, p.150)i tam paciam
rusu kalbos garsui žymeti vartojamas vertime "i" ir
"y": greta ]azykovo (d. I, p. 82, 87) ir I<rymo (d. I,
p. 171) turime Nariškina (d. I, p. 87, 93) ir Golicina
(d. I, p. 69, 113). Vietoj Betliejaus (rusu: Viflejem)
Boruta vartoja... Vifleama (d. II, p. 122)!

Daugybe vardu iškreipia korekturos klaidos: ju
deka rusas Zemovas pavirsta "prancuzu" Žemonu
(d. II, p. 114, 116), vietoj Autonomo (toks vardas)
randam - Automona (d. II, p. 144, 146, 246), vietoj
Vinijuso randam - Vinipiso (d. II, p. 78), Murtoza
paša nuolatos virsta Murtaza paša (d. II, p. 167, 178,
179), vietoj Soloninos atsiranda - Solonika (d. I,
p. 173)ir t.t.

Visos šios bjaurios korekturos klaidos, gadinancios
knyga, - niekis, palyginus jas su ta absoliutiška
pagarbos stoka verciamajam autoriui, su tuo baisiu
nerupestingumu ir nemokšiškumu, kurie, sužaloje
žymu meno veikala, pastate jo verteja greta tokiu
vertimo "meisteriu" kaip ]ocaitis arba Zobarskas.

[1936]
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[ALBKSBJAUS TOLSTOJAUS PETRAS PIRMASIS], Vairas, 1936, nr. 10,

p. 211-220.
Uetuvos nadonalin~s Martyno Mažvydo bibliotekos rankraš-

tyne, Vinco I<reves fonde (F9-155), yra išlikes rankraštinis Ka-

zio Borutos atsiliepimas apie šia recenzija, greiciausiai skir-

tas Uterataros žurnalui. Rankrašcio viršutiniame kairiajame

kampe autoriaus tstrižai užrašyta: Juoku skyriui. Redaktoriaus

patikslinta: Literatara lypsosi. Taciau replika žurnale nepasi-
rod~.

išversti ,.!ykituoUs", nors tai prasm~ ir stiliaus atžvilgiu (ska-

reda - tai ne iykituoUs, bet kelldamasis iykituolio pavadini-

mas) i/Rcreiptu pasakojima.

Panašios vert~ ir kiti jo surasti vertimo "griekai". Bet juos

aiškinti - galla laiko ir vietos. Yra rusimcas posakis ,.krugom

durak", kuris lietuvimcai iiverciamas "kvailas per visa pilva".

Recenzentui pirma reik~tu ihiaišlcinti šita paslapti.

Bet p. H. Radauskas, pasirodo, ne tiktai kalba gerai moka ir

daug išmano apie vertimo mena, bet ir apie stiliu. Jis apkaltina

vert~a "sistematimcai suprastlnus ir sušvelninus To1stojaus

žodžius, vaizdus ir stili\1". Kas dB žod!i\1, jau mes ma~e

recenzento išmone, 0 dB stiliaus jis taip apkaltina: originale

yra ,.soInce sad1as' raspuchalo", kas lietuvi§lcai visai tiksliai

i!versta ,.sauI~ nusiIeisdama pasruvo". Recenzentui cia matos

baisus stiliaus suprastinimas ir jis mano O. Barono žodyne

puchnut' ,..tinti), kad ~tu bati išversta "sauI~ leisdamos ti-

no". (Stebim~s, kodM recenzentas neišvert~ ,.sauI~ atsisesda-

ma sutino", nes rusiš1cassaditsiajuk atsi_ti, p. H. Radauskai7)

Taimat,kokias bMoskartais recenzentusištinka, kainet sužo-

dyno pagalba nesugeba suprasti svetimoskalbosteksto,0 apie

stili\1tokiemvyram kalb~ti,kada jiemssaules.tinsta,išvisoper
anksti. -

Taciau tai nekliudo p. H. Radauskui akipleliškai, kaip pa-

samdytam, dergti svetima darba ir šmelžti ver~a. Nejaugi

Vairoredakdja tokiam kilniam darbui negaI~o ra~tibent kiek

seresnI "gramatieju"? b.

SUTINUSI SAUL8, ARBA..GRAMATIBJU.PRASIMANYMAI

Vairo 10 nr. H. Radauskas puišauna išnieJcinti A. TolStojaus

PetroPirmojo vertima. Ar išmano Jiska nors apie vertimo mena,

ar moka kalbu, -nesvarbu, svarbu iškoneveikti svetima darba.

Tai ir stveriasi darbo. Pasideda vertima ir originala, pasiima

J.Baronožodyna irpradeda tikrinti, ar vertimo visi žodžiaI ati-

tinka žodyna. Na, ir atranda: rusiškai yra paukšciai "s nogot'"

didumo, 0 lietuviškai -nykl& didumo. Baisus dalykasi Recen-

zentas nor~tu, kad ir lietuviškai batu paukšciai nago didumo,

nors tai batu ir nesamon~. Arba vB - skurd!ius OvdoJcimas

pasakoja pasaka apie šykituoU, smarkiai JI iškeikdamas. Re-
cenzentas betikrindamas žodžius atranda, kad vienur žodis

,.skareda" neišverstas raidiškai, bet pavartotas žodis, kuris

atitinka pasakos dvasia ir stiliu. Recenzento galva, cia reiklijo

570


