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Vytautas Kubilius
Du nusiJenkimai

persu Jyrikai

Iš visu didžiuju Oriento Uteraturu persu literatura
stovejo arciausiai Lietuvos pagal teritorini žemelapi. Lietuvos-Lenkijos
valstybes pasiuntiniai vykdavo su diplomatinemis misijomis i Bachcisaraju, Buchara, 8tambula, kur farsi kalba (kitados gyvoji šiaures iranieciu
persu ir rytu iranieciu - tadžiku kalba) turejo toki pat
tarptautines literaturines kalbos statusa, kaip Lietuvoje
lotynu kalba. XIX a. pradžioje Vilniaus universitete buvo ivestas farsi kalbos kursas, 0 laikraštis "Dziennik
Wileiiski" 1821 m. išspausdino Hafizo gazeles, išverstas
i lenku kalba 1.
Taciau lietuviu dvasine savimone liko abejinga artimiausiam literaturinio Oriento atstovui. Nacionalinio išsivadavimo judejimas past~te lietuviu kultura i pasi-'
priešinimo despotijai pozicijas, kur iškalbingos persu kasides valdovams ir ju giminaiciams atrode gedingas pataikuniškumas ir elgetavimas (panegirikomis persu poetai užsidirbdavo kasdienines duonos kasni). Lietuviu literatura maitino politiniai ir sociali~iai konfliktai, ir ju
draskomas rašytojas negalejo pasitraukti i sauleto epikuriškumo, skaidrios išminties lyguma, kuri taip sužavejo J: V. Gete, isiskaiciusi Hafizo eiles. Dabartis stume

_

lietuviu

literatura

i psichologine

individualizacija,

kon-

kretu vaizda, ~albos paprastuma, ir jau nebuvo kada atsigrežti i persu lyrikos svaiginancias hiperboles (Dievas
tik eme maišyti dulkes, kad sukurtu mus, žmones,- /0
aš jau mylejau tave ir kent~damas troškau
Džami 2),
aukštas laipsniavimo pakopas, žaisminga ceremoninguma
ir aforistini blizgesi. "Rytu stilius", paplites Europos literaturoje kaip puošnaus kalbejimo maniera, sudaryta iš

_

I Bieliliski J. Universytet Wilenski. II. Krak6w,
728-729.
2 A}I(aMu. ra3eAH.c. 391.
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1899~1900, s.

B KH.: MpaHO-TapA'!tHKCKclHn033ID1. M., 1974,

persu lyrikos realiju ir vaizdiniu klišiu (šachas, emiras,
Sirazas, tavo liemuo kaip kiparisas, vynas ir juodos kasos. . .), iš lemtingos meiles, fantastišku nuotykiu ir paslaptingos aplinkos motyvu (pvz., Haufo. pasakos), neprigijo lietuviu literaturoje, valstietiškoje savo mastymo
pradmenimis, kuriems svetimas grynas vaizduotes žaismas ir rafinuota forma.
Taciau nepastebeti klasikines persu poezijos jau buvo neimanoma, kai J. V. Gete 1820 m. iškele Hafiza kaip
aukšciausia poezijos meno etalona (Hafizai, su tavimi, su
tavimi vienu / Aš noriu varžytis) 3, 0 persiškos gazeles
bei rubajatai iejo i šiuolaikines poetikos repertuara
(8. Georges, H. fon Hofmanstalio, Viac. Ivanovo, V. Briusovo kuryba). Butku Juze rinkinyje "Zemes liepsna"
(1921) paskelbe 8 originalius rubajatus. J. Baltrušaitis,
matyt, pagautas persu lyrikos lakoniškumo, kalbejo: "Juo
toliau gyvenu, juo labiau manau, kad eilerašciai bendrai
neprivalo tureti daugiau kaip keturias eilutes". V. Mykolaitis-Putinas knygoje "Buties valanda" (1967) paskelbe poemele "Rytu motyvais", sudaryta iš meiles himnu
ir elegiju. Kurinio suskirstymas i dialogines partijas, personažu charakteristikos ir vardai (Suleika), rytietiškas
veiksmo koloritas(dykuma,
palme, minaretas, Alachas)
buvo nusižiureta iš J. V. Getes rinkinio "Vakaru-Rytu
divanas", prisodrinto Hafizo gazeliu atgarsiais. A. Drilinga, dalyvaves lietuviu literaturos ir meno dekadoje Tadžikijoje 1969 m. rudeni, paraše keturias "tadžikiškas" gazeles, inrltuodamas kanoniškas persu poezijos temas, ivaizdžius, žodžiu žaisma. Ak, ištrauk tq juodq. strele iš šiaurietišku akiu, I Ak, kodel, kalnu gazele, kalnuose tu nesustoji, I Aš vis tiek tave surasiu ir pririšiu prie uolos I
Sio eilerašcio eilutem tavo ilgas kojas 4. Taciau lietuviu
lyrikai rubajatai ir gazeles liko vis delto egzotiškomis
formomis, tinkanciomis vienkartinems išvykoms, 0 ne pastoviai eksploatacijai. Lietuviu poetine mastysena, dramatiška savo ištakomis, neprisieme dekoratyvines statikos ir virtuoziško žaismo. Aforistine žodžio disciplina, ištobulinta persu poezijoje (Tu pasverk žodj ant tiksliu
3 Goethe. Poetische Werke. III. Berlin, 1965, S. 29.
4 Drilinga A. Monologu knyga. V., 1971, p. 76.
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svarstykliu 5), netapo privalomu kodeksu lietuviu eileraštyje, paveldejusiame' dar iš nacionalinio judejimo gadynes stiprias retorikos tradicijas, pateisinancias daugiažodiškuma, kuris protarpiais virsta gana rimtu poetinio
žodžio negalavimu.
Nejausdami dvasines giminystes ir nesimokydami miniaturinio piešinio gracijos, lietuviu poetai nesirupino
garsinti persu lyrikos savo kalba. Hafizo kuryba, versta
i vokieciu kalba net 5 kartus iš naujo vien XIX amžiuje, susilauke pirmo lietuviško vertimo tik 1921 m. Gazele "Meiles gyvata" išverte Vydunas, išsaugodamas tik
reikšmes, bet ne poetine forma. Vertejas interpretavo
teksta pagal sufizmo (persu filosofinio ir religinio mastymo srove) teorija: žemiškoji meile yra tik tiltas i dieviškojo absoliuto meile; poetas apsikabina mylimaja, vadinasi, jis susijungia su didžiaja realybe. . .6 Vydunas taip
ir raše savo komentare: "Kalbama šišon apie meile i
Aukšciausiaji" 7. Alegorine prasme pabreže ir vertimo sakiniai, .pereinantys i moralizuojancius kreipinius: Išeik
iš savo širdies namu, jeib mylimasis cia gyventi galetu~.
Geiduliai, kurie dabar cia auga, yra svetimi ateiviai 8.
Proza buvo išverstas ir didžiojo persu epo - Firdousi
"Sach Name" (1009-1010) - fragmentas "Rustemas ir Zorabas". Verte Panevežio mergaiciu gimnazijos mokines,.
vadovaujamos G. Petkevicaites, iš rusiško vertimo, kuri
atliko 1849 m. poetas V. Žukovskis, turedamas prieš akis'
vokiškaji F. Riukerto (Ruckert) vertima. Lietuviškame
vertime, žinoma, išgaravo poetines fraz.es energija, bet
išliko šiokie tokie mitologiniu hiperboliu (pedos smuko
j akmenis kaip j smelj 9) ir lakiu aforizmu (Atejau kaip
žaibas, išeinu kaip vejas 10) pedsakai, 0 emocinguose
vaizdu paralelizmuose (tris kartus stoja dvikovon tevas
5 Xucpoy H. A<IJOpH3MLI.-KH.: MpaHO-TaA'KHKCKaJIn033HJI, C. 96.
6 PunKa JIH. MCTOpHJInepcHAcKOH Ii TaA'KHKCKOHAHTepaTY])bI, c.
225; Levy R. Persian Literature.- Kn.: Literatures of the East. New
York, 1959, p. 79.
7 Hafis [Hafizas). Meiles gyvata.Darbymetis, 1921, Nr. 2, p. 46.
8 Ten pat, p. 47.
9 Firdusis (AbduJ-Kazim-Manzuras).
Rustemas ir Zorabas. Vertima;
taise G. Petkevicaite-Bite ir St. Dabušis. K., 1931, p. 115.
10 Ten pat, p. 124.
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ir sunus, nepažindami vienas kito) dar jautesi dramatiška itampa, bylojanti apie gerio ir blogio antagonizma
kaip nepakeiciama buties formule, kuria ivede i pasau-

line literatura senieji Irano raštijos tekstai

II.

Populiariausias buvo, aišku, Omaras Chajamas (10481122), elegantiškas skeptikas, epikurietis ties nevilties
slenksciu, egzistencijos nerimo pritvinkusi siela, maištaujantis protas, nepaliestas mastymo reglamentacijos, isigalincios persu literaturoje kartu su valstybes centralizavimu 12.Jau 1921 m. V. Šliakys, Amerikos lietuviu literatas, skaite kompozitoriui M. Petrauskui trejeta savo išverstu rubajatu 13. Angliškasis E. Ficdžeraldo (Fitzgerald) vertimas, suteikes Isfahano astronomui pasauline
šlove, buvo ne vieno lietuviško rubajato šaltinis. Juo remesi N. Rastenis, paskelbes 1936 m. Amerikos lietuviu
spaudoje 101 rubajata. Jis išlaike kanoniška rimavimo
schema (a a b a), kaip ir E. Ficdžeraldas, bet gremezdiškais žodžiu junginiais visai pražude žaisminga minties šokinejima ir sielvartingo poetiškumo dvasia. Ta svarbu
žaisla nuolatos Jis veda / Ant šachmatines Dienu-Naktu
veido: / Cia, ten kilnoja šachmatus, nukerta, / Ir vis po
vienq vel j spinta deda 14.Žymiai sklandesni buvo K. Jurgelionio vertimai, atlikti poeto ranka, tiesa, jau pavargusia ir sugrubusia, bet vietomis dar išgaunancia minties trajektorija, simetriška brežini ir net epigramini kirti. Kaip
šachais, ant dienu-naktu

išmargintos

lentos

/ Likimas žai-

džia žmonemis be pabaigos: / Tai cia, tai ten bejegiai pastumia figuras, ir / Užmušes - sumeta dežuten viena po
kitos 15. Jis išspausdino "Tevynes" laikraštyje 114 rubajatu, naudodamasis eiliuotais E. Ficdžeraldo, T. Vraito
(Wright) ir prozišku Dž. H. Mekarto (J. H. Me Carthy)
vertimais. "Mano vertimas Omaro yra savotiškas, kai kuriuos kvatremus aš verciau, griežtai prisilaikydamas koJI HUKuTuna B.B.,

flaeBcKaR E. B., flo3gneBa

Jl. A., Pegep A. r.

AIiTc~aTYpa
BocToKa.
M., 1962, c.H 107.
1 PunKa ApeBHero
JIn. MCTOplnl
nepcHAcKOH
TaAJKHKCKOHi\lITepaTypbI,
C. 277.
13 Rastenis N. Khajamas.
Rubajatai.Tevyne,
1936, rugsejo 25.
14 Ten pat.- Tevyne, 1936, spalio 9.
15 Omaro Kai/amo Rubajatos.
Lietuviškai
parafrazavo
K. Jurgelionis.- Tevyne, 1940, spalio 11.
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kio nors angliško teksto, 0 kitus parafrazavau taip, kad
perduoti dvasia (ne "litera") Omaro rubaju",- aiškino
laiške K. Vairui-Rackauskui 16.Savo "parafrazese" K. Jurgelionis pabrežia erotini juslinguma, kartais ne visai skoningais vaizdais (Atsuk vienos, atsuk kitos kojeles šonq), nebematydamas buties tuštumos, kurion žvelge persu poetas per meiles ir amžinybes uždangas. Tragiškumo
gaida užglosto malonybiniais žodeliais, budingais lietuviškam "dainingajam stiliui" (akeles, meilute), 0 persiška
egzotika, išsaugota E. Ficdžeraldo vertimuose, keicia i lietuviškus poetinius vaizdinius, jau išmegintus savo paties

eilera.šciuose (jgijes

mergq

skaisciq).

Tiausiu jo vertimu skambejo kaip visai tradicinis ke~
tureilis. Menulio spindulys nakties tamson itvisko... I
Gerk! eina vis trumpyn tavo dienu eile.I Švytes, kaip visuomet, blankioji menesiena,I 0 tavo akys bus užgesusios seniai 19.
Sis

Rubajatu stilis-

tika užteršta barbarizmais ir tarties klaidomis pagal Amerikos lietuviu spaudos normatyvus. Ir vis delto K. J urgelionis pirmasis pagavo budinga šiai formai aforistini' vaizdo suspaudima, žaibiška minties judejima, trumpa stabtelejima nerimuotoje trecioje eiluteje ir baigiamosios eilutes staigu trinktelejima. Kad ir aplink pasaulyje butu
tamsu, I Bet tu ,esi cia prie manes ir man šviesu,I Galbut danguj meiluže gaucia tokiq kaip ir tu, I Bet tu esi
cionai, tatai danguj esu 17.

.

J. Kuosa-Alekscindriškis, perkeles i lietuviu poetika
sudetingas europines lyrikos formas (rondo), išverte 13
rubajatu iš prozinio F. Tliseno (Toussent) vertimo, iprasto prancuzu kulturoje. Persiškoji epigrama neteko poetinio grakštumo, suguldyta i lygias sakiniu tieses, bet išryškejo jos psichologinis pagrindas - vidine ekstaze,
tramdoma ironijos,- pranykstantis
daugelyje eiliuotu
vertimu. Man kažkas sako: "Negerk daugiau, Chaijamt"
Aš atsakau: "Kai esu girtas, aš girdžiu, kq kalba rožes,
jazminai ir tulpes. Aš girdžiu net ir tai, ko mano mylimoji negali man pasakyti" 18. Nerimuotais jambais išverte 12 rubajatu A. Churginas, išsaugodamas logines progresijos greita pletote ir švarias linijas, tvirtai surišdama!) atskiras eilutes i vientisa strofa, kurioje pranyko
prasmines pauzes ir perejimu netiketumas. Vienas ge1960 kovo 27 laiškas.- LKLI BR 73-17,
11 Tevyne, 1940, spalio 11.
IS Chaifam 0, Robajatai. Verte J, Kossu-Aleksandravicius,novidis, 1938, Nr. 4, p. 179.
16
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Die-

ilgas ir painus kelias i persu rubajatus ("be ju ne-

imanoma isivaizduoti pasaulines poezijos viršuniu" 20)jau
tarybiniais metais buvo užbaigtas 1. Brogos vertimu knyga, kurion sudeta 408 ketureiliai, tikriausiai ne visi Chajamo plunksnos pagimdyti 21. Nemokedamas farsi kalbos,
kaip ir kiti lietuviu vertejai, 1. Broga' ruošesi vertimo
darbui, galima sakyti, pagal tiksliuju mokslu metodika:
turejo po ranka rusiška pažodini vertima iš originalo,
lietuviška prozini vertima iš prancuzu kalbos, visus eiliuotus lietuviškus vertimus, 0 taip pat keleta poetiniu
vertimu i rusu kalba (0. Rumerio, J. Tchorževskio, G. Pliseckio ir kt.). Versdamas jis sieke griežto strukturos brežinio, tiksliai nušlifuotu perejimu, isiubuojanciu ir bloškianciu eilutes, logines precizijos, atliepiancios epigraminiam stiliui, bet kartais nutildancios emocini poleki,
toki ryšku rusiškuose vertimuose.
Nauji lietuviški rubajatai išlaiko persišku realiju ir
persiškos stilistikos ornamenta, kurio nebebuvo K. J urge1ionio vertimuose. Išdidžia eisena praeina puošnios metaforos: Nusviede dangumi' aušra liepsnos arkanq 22, Nuo
19Chaijam O. Ketureiliai. Verte D. R.- Lietuvos aidas, 1940,

kovo 13. Veliau ketverta šiu vertimti A. Churginas išspausdino
savaitraštyje "Kalba Vilnius" (1969, Nr. 1).
~OEparuHcKuil H. 12 MllimaTIOp. OT PyAaKH AO A-,p:aM.H.M., 1976,
c. 148.
,

21

XIII a. buvo žinomi trys Chajamo rubajatai, 0 paskui ju skai-

cius nuolat didejo (PunKa 5lH. I1cTOpIUI nepcHAcKOH H Ta~Hr<cKoii
l>.HT€paTYpbI, C. 188). Siuo metu žinoma 5000 rubajatu,
priskiriamu
Chajamui. Mokslininkai
neabejoja, kad jis yra maždaug 40 rubajatu
autorius. Analitiniai ir statistiniai atribucijos metodai ižvelgia Chajamo autoryste dar 150-250 ketureiliu (3aHg M. OMap XaH$!M. Py6aHH$!T.- I1HocTpaIIHa$!l>.HTepaTYpa,1971, N2 2, c. 163).
Bet I. Braginskis
sako, kad "ne apie viena ketureiIi negalima visai tvirtai pasakyti,
kad ju c:utorius yra ne kas kitas, 0 Chajamas"
(EparuHcKUll H. 12 MMHHaTIOp, C. 148).
22 Chajamas O. Rubajatai. Vert.e L. Broga. V., 1972,p. 37. Toliau
tekste nurodomas tik puslapis.
"
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džiugesio žiedu aš rinksiu po dulkele (p. 124). Ryškiai
plyksteli hiperbole, nesiskaitanti su gyvenimiška logika,
bet pilna triumfuojancios vidines jegos. Tu vakar pažvelgei i Babilono' šachq - / lr krito jo žirgai ir bokštai, ir
valdove (p. 158). Išbandomas kalamburinis žodžiu žais:
mas: Pakelkime tau res su purpura vynu, / Kol mus
dienu tau r e lemties nesudaužyta (p. 156). Naturaliai
pulsuoja judri pašnekesio intonacija, neprispausta pamokslavimu ir aprašinejimu. Gyvenimas trapus, neleisk
dienu perniek,- / Tai nuodeme sunki. Gerk vyna ir mylek. / Ar amžinas, ar ne pasaulis - kam tie gincai? / Juk
mes paliksim jj,- todel ar ne vis tiek? (p. 79).
1. Broga ivalde racionalistines minties akrobatikagracingus piruetus, atraminius šuolius, kalamburiškus apsivertimus - ironiškojo rubajato poetika. Atskira eilute virsta užbaigtu aforizmu, pakankamai skambiu savo
aliteracijomis. Ar dar ilgai tranu ir niekšu tarnas busi? /
Neprisirišk širdim prie atmatu it muse (p. 150). 0 svarbiausia - per visa ketureili eina vientisas . judejimas,
kontrastiškai skaidomas griežtu judesiu ir vel jungiamas
efektingu pakartojimu. Mes amžiu paslapties nežinom,aš, nei tu. / Nerasime vardu žvaigždynam,- aš, nei tu. f
Mes kalbames abu pro skraiste. Ji nukris - / lr dings, ka
ligi šiol vadinom "aš" ir "tu". (p. 22). Smarkiai itempes
. logiškojo sprendimo spirale, L. Broga, aišku, išblaško ironišku pustoniu žaisma ir improvizacini laisvuma. Bet ir
rusiškuose vertimuose to pasigenda persu literaturos specialistai 23.
Lietuviu poetikos arsenala L. Broga-vertejas papilde dar viena persu lyrikos forma - gazele, kuri sunkiai
pasiduoda transplantuojama i kitas kalbas del savo rimu sistemos (kiekviename dvieilyje - 0 ju buna iki 18tas pats rimas: aa ba ca da ir 1.1.) ir virtuoziškai valdomos garsadermes. Anglu mokslininkai teigia, kad "gera gazeles imitacija yra visiškai neimanoma anglu kalba" 24. Lenku poetas V. Dulenba vercia gazeles baltosiomis eilemis, irodinedamas, kad išsaugoti prasmes ir ivaiz23 EparUHC1<UU M. 12 MHHIIaTIOp, C. 164.
24 Levy R. Persian Literature,
p.82.

304

džius yra svarbiau, negu atkurti nepakartojama skambesi. Rusu poetinio vertimo tradicija remiasi principu:
kiekviena poetikos forma gali buti atkurta kitos kalbos:
priemonemis.
Sunku kalbeti apie poetini vertima, kai nei vertejui,
nei kritikui neprieinamas originalas. Galbut tai jau ne
vertimas, 0 tik poetines parafrazes? Rusiški, lenkiški,
vokiški ir angliški Hafizo vertimai taip skiriasi savo for-'
momis ir ivaizdžiais, tarytum butu verciama ne to paties.
autoriaus

.1:
(

motyvai.

r
I

.i..

ir ne ta pati

gazele.

Ir kas

teisus

-

nežinia.

Tad lieka vadovautis bendru ispudžiu.
Iš rusišku vertimu 1. Broga išverte 42 Hafizo (13251390) gazeles - šio žanro kulminacija farsi kalba 25. Nuo
aštrios logizacijos jis turejo pereiti i lyriniu niuansu, melodingu atkartojimu, siubuojancios tonacijos kalba, kurios saskambiais ir harmonija remiasi gazeles sandara.
Hafizo gazelese pletojami tie patys meiles, vyno, mirties.
Asotis

vyno,

mylima

skaistveide,-

/ Tik šito-

ki laimiki tu imi,- daugiau nereikia. 26 Mylimoji ap-gaubta epitetu, metaforu, simboliu šydu, bet neturi individualaus veido, nes ir poeto pergyvenimas nera indivi-dualios savimones aktas, kaip Vakaru Europos. lyrikoje,
o pastoviu emociniu situaciju ir abstrahuotos išmintiesišraiška. Gazeles neturi dramatiškos raidos: atskiri dviei1iai - tikri miniatiuriniai šedevrai - sudaro "deiman-.
tu verini", 0 ne kylancia psichologinio proceso kreive,
kuri dažnai buna užslepta ar vos numanoma 27. Gazeles
grožis nera ekspresyvus (kaip Vakaru Europos lyrinio.
eilerašcio), 0 ramus, vienodas, pagristas dekoratyviniopiešinio mirgancia statika, mikroskopiškais atsikartojanciu situaciju ir vaizdiniu klišiu kitejimais, dvieju žinomu motyvu kontrapunktu, tyli a asociaciju grandine ir
nepaprastu muzikalumu (berašciai tadžikai dar šio amžiaus pradžioje dainuodavo Hafizo gazeles 28). L. Broga
pajuto šios formos savituma - jo gazele nedubliuoja lie-.
25 I5paruHcKUU M. 12 MIIHIIaTIOp, C. 244.

26 Hafizas. Gazeles. Verte L. Broga. V., 1978, p. 36.
I

l

27 PUnKG 5IH. HCTOpm:I nepcHAcKoft
II TaAJKHKcKoft
C. 262.
28 I5parUHC/WU M. 12 MHHIIaTIOp, C. 242.
20. Meninio vertimo problemos

.l\HTeparypbI,

les ar absoliucios tiesos simboli). Bendros emocines situacijos vienpusiškai sukonkretinamos (Ir sopes tqsysne per amžius; rusiškai H 6peM51cKop6ei1- He HQBe4Ho),
susiaurinant. pagrinda fi1osofiniams apibendrinimams. Logiškieji prasmes vienetai, iškelti i pirmaji plana, suvaržo asociatyvinius peršokimus, metaforu kibirkšciavima,
poetinio judesio gracija, ir dvieilis praranda aforizmo la-

tuvišk6s poetikos variantu, 0 pilna neiprasto melodinguIDO-

svajingi nutesimai, skaudus lengvumas,' grakštus

palytejimas. . . Prie šiu duru ieškot ne šloves, ne naudos
atejau,- / Aš cionai prisigiaust, iškamuotas bedos, atejau, / Aš i meiles dausas iš apmirusiu tyru einu, / Ir kIajojes ilgai, prie šalies man skirtos atejau. / Pamaciau tavo juodas kasas ir i rojaus sodus, / Kur nuo medžio saldžios mandragoIOs man duos, atejau.29 Jis nutiesia per
visa kurini vientisa rimu grandine (išgerta-supilta-visata], išradingai surikiuoja rimus eilutes vidury prieš atsikartojanti žodi ar posaki (Kur dvelkia girios ram um u - ateik! .. / J q girdi akmens be jau s m U- ateik!30).
Saskambiu pastovumas ir atsikartojimu simetrijos suteikia tekstui senoviško skambesio.
1. Broga išsaugo vaizdu specifika, neatmiešdamas jos
poetinemis bendrybemis. Rupestingai perteikia poetines
retorikos figuras, pilnas iškilmingu mostu ir kurtuazišku
nusilenkimu (Nusiminimo juodos žirkles man greit nu.
kirps kantrybes siulq). Išlaiko vaizdo netiketuma ir žaižaruojancias metaforas (Ateik, ateik: jau švelniai suokia
geismu lakštingala many; Naktis nešcia, ir koki rytq man
pagimdys. . .). Todel lietuviškos gazeles turi persu lyrikos aromato ar bent atliepia tai iliuzijai, kuria yra sukure gausus vertimai ivairiomis kalbomis.
L. Broga laikosi preciziško vertimo principu, nepripažindamas laisvu improvizaciju, paplitusiu poetiniuose
vertimuose. Bet precizija taip pat reikalauja auku. Noredamas išsaugoti visas savokas, vertejas turi griebtis
itarpu, paaiškinimu, prijungimu, kas sustabdo eilutes begima (KeIk šiq taure prie lupu visiems, kurie niuro, / Bet
ir

man -

jeigu

jie

jos

išgert

nebegali

-

kuma (Nuo palaiminto vargo,' nuo geismo myluoU ta-

ve / Amžinai kunkuliuoju, grumu lyg sujudes ugnies vi..

rinys 32). Del to lietuviškose gazelese nedažnai išeinama i dvasines ekstazes ir vidines pilnatves grynuma, kuri taip giliai buvo pajutes, kaip persu lyrikos užslepta
centra,
'\.'

....

S. Jeseninas

Toks aktyvus demesys klasikinei persu lyrikai (dvi
vertimu knygos, 0 iš kinu "ir japonu ne vienos) atsirado
tik tarybiniais metais, kai lietuviu literatura eme artimai
bendrauti su Vidurines Azijos tarybiniu respublikuliteraturomis, išlaikiusiomis' "rytietiška stiliu", 0 lietuviu rašytojai pabuvojo Bucharos ir Samarkando miestuose, kur
kitados skambejo farsi poezija.
L. Broga atliko gražu darba, kurio per tiek metu nesieme poetai profesionalai,- ivede i lietuviu poetikos
arsenala klasines rubajato ir gazeles formas. Žengtas dar
vienas žingsnis - tiesa, kuklus, nes poetinis vertimas iš
originalo

vis

dar nepasiekiama
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1979

atnešk! 31). Ri-

mu medžiokleje prisieina tenkintis ir mažareikšmiais žodžiais (ta, šito, tai), blankiai atrodanciais reikšmingose
pozicijose. Aiškumo delei ivaizdžiai paliekami vienos
prasmes lauke, netekdami simboliniu ir alegoriniu aliuziju (mylimoji pavadinama net visai šiuolaikiškai "draugu", kai daugelis komentatoriu mate joje absoliucios mei:9 HaIizas. Gazeles, p. 47.
,0 Ten pat. p. 21.
31 Ten pat. p. 24.

cikle "Persu motyvai".

32 Ten pat, p. 26.
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