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keli kiti karaliai: Balmontas, Sologubas, Viaceslavas
Ivanovas, Bielyj ir Blokas. Ju literaturinius susirinki-

mus lanko ir ju leidžiamuose žurnaluose dalyvau-
ja ir Skirsnemunes valsciaus ukininko sunus Jurgis
Baltrušaitis, Briusovo vienmetis (abu gime 1873me-
tais), studijaves Maskvos universiteto Gamtos-ma-
tematikos ir Filologijos fakultetuose, 1899 metais
pradejes spausdinti savo rusiškasias eiles. Pirma ei-
lerašti savo gimtaja kalba jis išspausdins daug ve-
liau, budamas jau nepriklausomos Lietuvos pasiun,.
tiniu toj pacioj Maskvoj. Jis išleidžia rusu kalba du
eilerašciu rinkinius - Žemes laiptus ir Kalnu taka (pir-

maji 1911, 0 antraji -1912 metais), 0 jo pirma lietu-
viška lyrikos knyga išeina Kaune tik po trisdešim-
ties metu - vokieciu okupacijos metu, paciam poetui
gyvenant irgi vokieciu okupuotame Paryžiuje, kur
jisai miršta 1944 metu pradžioj, keliais menesiais
prieš sajungininku išsikelima Normandijoj.

Kad ir negaledamas lygintis su tokiom poezijos
saulem kaip Balmontas ar Blokas, Baltt:Ušaitis pri-
klauso prie pirmojo dydžio rusu poezijos žvaigždžiu.
Dideliame rusu poetu simbolistu chore Baltrušaicio
balsas stiprumu nusileido vos vienam kitam, šiaipjati
jis ten buvo lygus tarp lygiu, ir jo poezijos knygu
pasirodyma kritika sutiko labai palankiai. Prisimin-
tinas kad ir garsaus poeto ir mokslininko, suemusio
i save visa Europos humanistine kultura, Viaceslavo

Ivanovo entuziastingas straipsnis apie Baltrušaicio
poezija. Ivanovas buvo ne veltui toks didelis Baltru-

šaicio poezijos gerbejas: jis pats, kaip ir Baltrušaitis,
buvo pirmoj eilej poetas mastytojas.

XIX amžiaus pabaigoj Europos mene ir literaturoj
sunku butu rasti ka nors panašaus i to meto rusu

. poezijos žydejima. Jis savo talentu gausumu ir saju-
džio jega tegaletu buti lyginamas nebent su tos pat
epochos tapybos klestejimu Prancuzijoje: tiek cia, tiek
ten iškyla nepaprastai daug dideliu talentu, aplink
kuriuos grupuojasi visa eile mažesniu. Prancuzu ta-
pyboj kovojanti revoliucine srove (grynai menine
prasme) buvo impresionizmas ar jam artimos sro-
ves su tokiais dideliais vardais kaip Manet, Renoiras,
Monet, Cezanne'as ar Van Goghas, 0 rusu poezijoje
tuo metu prieš sustingusias salygines poezijos for-
mas sukyla simbolizmas, kurio vadas yra Briusovas.
Jis ta sajudi perkelia i Rusijos dirva iš Prancuzijos,
versdamas Verlaine'a ir rašydamas originalias eiles,
kurios del savo miglotumo pradžioje kritiku. buvo
puolamos ne mažiau negu Paryžiuje neturi aiškaus
piešinio iš spalvotu demeliu sudaryti impresionistu
paveikslai.

Rusu imperija tuo metu valdo vienas caras, 0 ru-
su poezijos karalysteje greta Briusovo (kurio talen-
tas pradžioj buvo smarkiai pervertintas) viešpatauja
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Pagrindine Baltrušaicio poezijos mintis (tiek ru-
sis'1<:oj,tiek lietuviškoj jo kuryboj) yra ta, kad ŽInO-
gus šiame pasauly tera keliautojas, kad žeme jam
tera vienas laiptas visoj laiptu grandinej, kuriais
jam reikia kopti, kad dideli ir maži dalykai vienodai
sveria amžiu svarstyklese. Jam dangus atsispindi
žemeje, 0 žeme - danguje, visa jungia amžinas die-
vybes kvepavimas, kuri poetas jaucia akmeny, žie-
de, žvaigždej ir žmoguje.

Apie tai - ir vien apie tai - kalba jo eilerašciai, apie
tai kalba jis ir savo autobiografijoj (rašytoj rusu
kalba). Nesiimu spresti/ kiek Baltrušaicio pasaule-
žiuroj yra panteizmo, budizmo ar krikšcionybes
prada. Apie tai palieku pasisakyti tu klausimu spe-
cialistams.

Kad ir budamas visu pirma poetas filosofas, Balt-
rušaitis, kalbedamas net apie abstrakciausius daly-
kus/ savo rusiškose eilese turi tiek poetinio instink-
to/ kad visuomet lieka poetas, kuo ne visada gali pa-
sigirti kad ir toks "mintines lyrikos" kurejas Schil1e-
ris, kuri už tai yra negailestingai pliekes Benedetto
Croce.

Turedamas kaip ir vienintele tema, beveik visuo-
met kalbedamas, kaip rusai sako, "apie visu svar-
biausia", Baltrušaitis nepasižymi tuo lengvumu ir
skambumu, kaip Balmontas, arba tokiu ritmu ir ri-
mu turtingumu, kaip Briusovas. Idealiai suliejes sa-
vyje poeta ir mastytoja, jis jaucia, kad apvilkti jo
mintis turtinga forma tiktu tiek pat, kiek filosofui
stoikui uždeti marga egiptiecio ruba.

Baltrušaicio simboliu ratas aprežtas, poetas,

kurdamas vaizdus ir naudodamas poetines prie-
mones/ yra be galo taupus. Baltrušaicio rimai tikslus
ir pilni/ beveik kaip Puškino/ ritmo piešinys papras-
tas, neImantrus. Grodamas ta samoningai aprežta
klaviatura, Baltrušaitis išgauna didinga daugiabal-
si skambejima. Jo patetika yra pacios tyriausios ir
kilniausios rušies. Budama kiek ša1toka, ji sušyla
ten, kur poetas kalba apie gamta.

Baltrušaiti versti sunku visu pirma del tO,kad ver-
ciant reikia kiek galima tiksliau perteikti jo griežtai
formuluota minti, kas vertejui, rimo ir metro suvar-
žytam, yra labai nelengva. Be to, žinoma, butina iš-
laikyti originalo/ pasakytume, "marmurine" forma ir
jo poezija. Tad nenuostabu, kad Baltrušaitis i lietu-
viu kalba iki šiol buvo labai mažai (ir nelabai gerai)
verciamas. Juo labiau mus nustebina dabar išejes iš
spaudos viso eilerašciu rinkinio Zemnyje stupeni lie-
tuviškas vertimas - antrašte Žemes pakopos (išverte
Jonas Valaitis, išleido A. Urbonas ir J. Kapocius).

Jau paties pirmojo eilerašcio vertimas skaitytojui
kelia didžiausiu abejoniu. Štai jo antra strofa:

MIsle viena - griaustinis, romuva,

Ir nerupa mieguista, ir pavojus,

Ir mažas diegs, ir Dievo žydriu toliuos

Nakties gyvoji šviesiu rašliava...

Kodel cia atsirado"romuva" kaip griaustinio prie-
šingumas, skaitytojas, iprates šia savoka sieti 'su se-
noves lietuviu tikyba, be abejo, nesupras. Gal šis
tas jam paaiškestik sužinojus, kad originale pasakyta
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"tyla" (tišina).Labai nepoetiškai mus nuteikia keistas
žodis "nerupa" (naujadaras?) ir gal Aušros laikais/

spaudoje tevartotas sutrumpinimas "diegs" (toliau
tam paciam ei1erašty trumpinama "gruds"). Nežinia
iš kur vertejo paimtas daiktavardis "šviesiu", kuri
dauguma, be abejo, palaikys budvardžiu, nukele
kirti i žodžio gala. Baltrušaitis cia sako "svetii", ge-
riausia gal tiktu versti "žvaigždžiu". Vertejas var-
toja saskambi pavojus - toliuos, kuris su tiksliais
Baltrušaicio rimais nieko bendro neturi ir iš viso

rimu nelaikytinas. Tam paciam ei1erašty vertejas
vietoj "betikslis" ir "bekraštis" rašo "betikslinis" ir
"bekraštinis" - vien tam, kad šie žodžiai susiri-
muotu. Prireikus jam triskiemenio žodžio, jis iš
"amžinybes" ramiausiai padaro "amžybe"! Pasku-
tines strofos antroj ei1utejvertejas pridejo nuo saves
du skiemenis tik del to, kad mintis jam i autoriaus
duotaji metra netilpo. Ir visa tai padaryta Baltru-
šaicio eileraštyje - Baltrušaicio, kuris yra griežtos
formos fanatikas, neleidžias sau mažiausiu laisviu,

kuriomis naudojasi kiti to meto rusu poetai (ta for-
mos griežtuma poetas išlaike ir savo lietuviškoj ku-
ryboj).

Tame pirmame rinkinio ei1erašty, kuris yra vienas
gražiausiu visoj knygoj, neliko ne krislo originalo
poezijos, 0 vietomis net minties negalima suvaikyti
(ka reiškia: "Valdžia Amžybes veja, neatgrysta"? Ka
reiškia "blandžiai dristi"?).

Tuo pat metodu kaip pirmasis eileraštis "vercia-
mi" ir kiti rinkinio dalykai. Stai kaip, vertejo nuo-
mone, rašo Baltrušaitis:
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Niurybej griutys uolenu nusprestos...;

Sujudejo sa1pa - bangos ugis žvarbus...;

Tilsta niumos aklo jausmo...;

Mergiu pasaulis žieduos nemariU8uose...;

Ryškio sapnas tol1audžia...;

Ir tako vingis - ikyrumo pokštas...;

Danguj ba1tutis gulbes reginys...;

Va! Maištis! Pavojus braunas...

Tokiu eiluciu, kai skaitytojas nežino, ar jam verk-
ti, ar juoktis, pilna visa knyga. Daugybe ištisu eile-
rašciu vercia manyti, kad vertime noreta autoriu
pajuokti. Stai eilerašcio "Mastymas" pirma ir pas-
kutine strofa:

Mirksnis mirksi - mets keliaun,

Rytas seja - vakars pjaun...

Gesta kibirkštys rasos -
Laikas keicias nuolatos!

--------------

Begdiena - butis šalia,

Burtas seja- pjaun dalia, -
Mažas vergo triusas noks,

Vai - tai kulsias, kas nunoks.

Vertejas taip silpnai eiliuoja, kad ne tik cia "suri-
muoja" noks ir nunoks, bet ir kitur (p..14) dvieju
eiluciu gale raš9 ta pati žodi musu ir mano, kad jau
surimavo.

';;I
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Cia pyktels, cia riktels,
Cia vel - akylu,
Kai tyruose švystels

Ramybe - tylu...

es.tetine verte. Gaila, kad vertejas toj srity dar smar-
kiau pralenkia BaltrušaitI, be jokio saiko pridejes i
savo vertimus tokiu žodžiu kaip: sangarsmiai,blank-
tis, ilgtis, tirpulys, marksta,niauksmas,salpa, lemtviete
ir t.t.

Vertejas taip pat prasimano tokiu primityviu pro-
zaizmu, nieko bendro neturinciu su originalu: "jau
žemej reiškias plikuma" arba "audra aplink, nors
kažin kas" ir be jokiu sažines priekaištu rašo: žvil-
gantie, kilstantie, pailstantie... Galetume išrašyti išti-
sus eilerašcius, kur sunku butu rasti bent viena ima-
nomai suformuluota mintI, ne nekalbant apie bet
kokia poezija (p. 16,29,37,38,40 ir daug kitu).

Gilios, bet aiškios minties poetas, klasiškos for-
mos meisteris Valaicio paverstas kažka mykianci~
nebyliu. Baltrušaitis tebelaukia savo lietuviško ver-
tejo.

Vertejo pastangu deka eileraštis, kuriame vaizduo-
jamas juros bangavimas, štai kaip linksmai skamba
vertime:

Mes niekad nepatikesime, kad Baltrušaitis butu
rašes tokias gimnazistiškas eilutes:

Pilyje gražus jaunutis
Karalaitis visados...

Zvilgsnis jo meilus, skaistutis,

Jo krutinej ner bedos...

Arba sudarinejes tokias beprasmiškas žodines
pynes: [1947]

Unkšme, murme tu dienini,

Begalini, - buk liaunusl

Nepiktauk, pavoju pynes

I slaptus sapnus manus.

[Atsakymas Jonui VaIaiciui]
1u.d.: Aidai

1~62 fI/t..2

Skaitydamas abu Baltrušaicio rinkinius rusu kal-
ba, nerandi juose ne vieno rusu literaturinej kalboj
nevartojamo žodžio. Deja, savo lietuviškuose ei-
lerašciuose Baltrušaitis - ar tai del ilgo nutolimo
nuo tautos kamieno iš dalies prarades lietuviško
žodžio estetikos jausma, ar iš viso senatveje ta1entui
nusilpus - yra vartojes nemaža tarmišku ar paties
pasidarytu žodžiu, kurie ne karta mažina jo eiliu

Prieš kelias dienas mane pasieke 1961metu lapkricio
18 dienos Naujienose idetas Jono Valaicio straipsnis
"Didieji rusai apie Jurgi Baltrušaiti". Tame rašiny
Valaitis daugiausia kalba apie mane. Kadangi Va-
laitis berods nera didysis rusas, 0 aš nesu Jurgis
Baltrušaitis, to straipsnio antrašte pasilieka misle.

Tam straipsniui atsirasti akstina dave mano re-
cenzija ("BaItrušaitis tebelaukia vertejo") apie
Valaicio "išversta" Baltrušaicio eilerašciu rinJ<ini-

Zemnyje stupeni, išspa~sdinta 1947 metu 8-me Aidu
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numeryje. Pažymetina, kad Valaitis lauke keturiolika
metu, kol pasiryžo atsakyti recenzentui. Tie, kurie
anuomet jau buvo gime ir mokejo skaityti, galbut
atsimena, kad, recenzijai pasirodžius, nei Valaitis,
nei niekas kitas nepasiryžo ginti "vertimo", nes re-
cenzijoje citatomis, lyginimu su originalu ir. kritiš-
ka analize buvo parodytas katastrofiškas to taria-
mo "vertimo" lygis.

Šiuo metu, gyvendamas Europoje, - visoms mano
knygoms ir iškarpoms likus ]ungtinese Va1stybese,-
negaliu duoti nei citatu iš savo recenzijos, nei ištrau-
ku iš Valaicio "vertimu". Del to tikrai gailiuos, nes,
kadangi tragikomiški Valaicio "vertimai" sumuša
visus juokingumo rekordus, neturiu progos bent
valandelei pralinksminti pesimistine musu dienu
literatura besimaitinanti skaitytoja.

Taciau išmintingas patarimas: "imkit mane ir
skaitykit ir skaitydami permanykit" labai tinka ir
šiam atvejui. Kiekvienas, atskleides Valaicio "verti-
mu" knyga, net ir nelygindamas ju su originalu,
lauždamasis per jo tragikomišku šaradu tankumy-
nus ir kartu atsimindamas klasiška Baltrušaicio sa-

kinio precizija ir minties aiškuma, gales pakanka-
mai prisijuokti ir kartu isitikinti" vertejo" talentu.

Valaitis piktinasi, kad aš savo recenzijoje sakau,
jog Baltrušaitis, be nemažo skaiciaus geru, yra pa-
rašes ir silpnesniu eilerašciu. Blogu eilerašciu yra
palike ir tokie poetai kaip Goethe, Puškinas ir Bau-
delaire'as, ne tik Baltrušaitis. Aklas garbinimas
absoliuciai visko, ka tik yra sukure didieji meni-
ninkai, charakteringas miniai, nežinanciai, kad ir

genijai turi "silpnumo valandu" ir kad ne kiekvie-
na žymaus rašytojo eilute neišvengiamai virsta še-
devru.

Valaitis, kuris savo straipsny leidžiasi i kalbos fi-

losofijas, nejaucia net kasdieniniu žodžiu prasmes
ir nemoka padoriai suformuluoti paprasciausio sa-
kinio. Štai pirmas jo straipsnio sakinys: "Jurgis Balt-
rušaitis išsiskiria iš kitu žymiuju musu rašytoju tuo, .
kad pirmaja savo kflryba pradejo ra§yti rusu kalba"
(mano išskirta, - H.R.).Kasgi yra toji "pirmojikury-
ba"? Ar gali buti pirmoji (arba antroji, arba trecio-
ji) kuryba? Ar galima "kuryba rašyti" (arba kuryba
tapyti, arba kuryba komponuoti)?

Valaitis, turedamas toki kalbos jausma, drasiai
"išverte" visa Baltrušaicio rinkini ir dabar pradeda
destyti savo žodžio estetikos kursa. Nereikia už-
miršti, kad kalbos jutimas ir jos mokejimas tera vie-
nas iš daugelio reikalavimu, keliamu vertejui. 0 kur
meistriškas eiliavimo technikos valdymas, 0 kur dar
aukštesnis laipsnis - poeto talentas, reikalingas ver-

ciamam kuriniui poetiškai .atkurti kita kalba? Kad
visu tu privalumu Valaitis neturi ne žymes, isitikins
kiekvienas, kuris susilaužys visus kaulus, pavažine-
jes per Valaicio strofu gruoda.

Valaitis išsuodino žmogystai veida, apvilko ja iš-
verstais kailiniais ir, apkaišes šiaudais, paleido per
žmones. Tai ne Baltrušaicio veidas ir ne jo figura. Tai
"vertejas" Jonas Valaitis.

-
1962.11.4
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