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DRAUGYSTES
ZIEDAS

Indiški motyvai lietuviu literatura:
je turi gana senas tradicijas: savo
kuryboje juos naudojo Maironis, Vy-
dunas, Kreve. Musu rašytojus ir ver-
tejus viliojo Indijos tautu kuryba -
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senoves Indijos epas, pasakos. legen-
dos, populiaraus visame. pasaulyje
indu rašytojo R. Tagoro lyrika, dra-
mos ir romamai.

Tarybiniais metais tolimosios Indi-
jos praeitis ir dabartis, jos literatura
mums tapo dar artimesnes. I lietuviu
kalbij išversti indu rašytoju R. Tago-
ro, M. R. Anando, B. Bhatacarijos, B.
Bondopadhajaus, K. Candaro, S. Coto-
padhajaus, I. Gangopadhajaus, T. Pile
ir kitu kuriniai. Po ispudingu kelioniu
i šia šali indiški motyvai vel atgijo
lietuviu tarybineje literaturoje - A.
Venclovos, E. Mieželaicio, V. Reime-
rio poezijoje. Už eilerašciu apie Indi-
ja ciklus pastarieji du musu poetai
apdovanoti Džavaharlalo Neru pre-
mija, kuri kasmet skiriama už geriau-
sius kurilllius, stiprinancius tarybiniu
ir Indijos tautu draugyste.

Naujai praminti draugystes keliai
atvede ir musu rašytoju kuryba i In-
dija. Angliškai skaitanti visuomene
ten jau turejo progos susipažinti su
E. Mieželaicio poezija, Just. Marcin-
keviciaus ir R. Lankausko proza. 0
neseniai iš tolimosios Indijos Lietuva
pasieke nedidele knygute - Vacio
Reimerio eilerašciu rinkinys "Indiško-
ji melodija". I anglu kalba juos išver-
te ir Bom~ejuje išleido G. K. G. Džo-
šis.

Idomios aplinkybes salygojo šios
knygutes pasirodyma Indijoje. 1962m.
Maskvoje išejo Vado Reimerio poe-
zijos rinkinys rusu kalba "Luc na la-
doni ", i kuri, be kitu eilerašciu, pate-
ko ir daugelis indiškojo ciklo eileraš-
ciu iš 1958 m. Vilniuje išleistos kny-
gos "Prie baltojo Tadžo". Rusiškasis
leidinys netrukus pasieke ir Bombe-
ju: tu paciu metu pabaigoje G. K. G.
Džošiui JI atsiunte draugai iš tarybines
Baškirijos.

"Susidomejimas žadina susidomeji-
ma. Sios tiesos mes mokomes iš gyve-
nimo", - taip angliškojo rinkinio
vertejas pradeda savo ižangini žodi,
pavadinta "Kodel Reimeris?" Perskai-
tes atsiusta knygele, Indijos literatas

Vat sis Reimeris. AN INDIAN
MELODY. Poems translated from Rus-
sian by G. K. G. JOSHI, 23 p.

buvo sužavetas atviraširdišku lietuviu
poeto susidomejimu jo šalies senove
ir dabartimi. "Tas, kas su meile žvel-
gia i tiek daug ivairiu musu šalies gy-
venimo pusiu, yra musu dainuojantis
brolis, nors jis gyventu kitame krašte
ir kalbetu kita kalba. Lietuva yra toli,
bet savo jaudinancia poezija Reimeris
suartino ja Su Indija. I jo eiliu audini
iausti musu džiaugsmas, vargai ir vil-
tys", - rašo G. K. G. Džošis. Vertejas
neabejoja, kad Indijos skaitytojui \De-
bus sunku suvokti Reimerio poezijos
groži ir tiesa, ir šis at1ieps tuo paciu
nuoširdžiu susidomejimu.

Bombejuje išleista V. Reimerio "In-
diškaja melodija" sudaro vienuolika
eilerašciu: "Bhilaji", "Indu berniu-
kas", "Delis ", "Sandalo dumas",
"Tadž-Mahalo mauzoliejus nakti",
"Sauleti audeklai", "Sakme apie pa-
plocius", "Sanskritas", "Laivas su
piautuvu", "Skundas" ir "Indiškoji
melodija". Knygeleje pateikiama ir
biografiniu žiniu apie autoriu ir jo
kuryba, nurodoma, kad "daugelis šiu
eilerašciu jau yra skelbti Indijos žur-
naluose". Galima pridurti, kad du V.
Reimerio indiškojo ciklo eilerašcius
"Samdalo. dumas" ir "Sanskritas" i
anglu kalba yra išvertes ir šalia origi-
nalu išspausdines žymus Indijos rašy-
tojas ir kalbininkas Sunitis Kumaras
Ceterdžis savo knygoje "Baltai ir ari-
jai" (1968).

V. Reimerio eilerašciuose indu skai-
tytojams visu pirma brangus biciuliš-
kas poeto žvilgsnis i ju tevynes le-
gendine senove ir rusciai realistinius
dabarties vaizdus, nuoširdus poetinis
žodis, atsk1eidžiantis jos grožio ir tie-
sos paslaptis, aukštinamtis indu tautos
geniju ir jos dramatiška kova už švie-
sesne ateiti, grindžiantis "senu tautu
naujus kelius" i draugyste. Si svarbi
aplinkybe, taip pat vertimo meno ly-
gis (ar tradicija?) šalyje, matyt, ir nu-
leme vertejo požiuri i savo darbo
tiksla bei jo igyvendinimo buda. Skai-
tydamas M. Zenkeviciaus ir D. Brods-
kio vertimus i rusu kalba, meistriškai
at1iepiancius V. Reimerio indiškojo
ciklo poetini turini bei forma, G. K.
G. Džošis pirmiausia stengesi buti de-
mesingas vaizdingai poeto minciai,



konkreciam ispudžiui ir jo atgarsiui
poeto vaizduoteje, beveik visiškai ig-
noruodamas poetinius parametrus -
eilutes ilgi, metra, strofikos bei rima-
vimo ypatybes. Angliškuose verti-
muose daugmaž išlaikomas vieninte-
lis V. Reimerio eilerašciu strukturinis
požymis - tas pats eiluciu skaicius.
Šiaipgi G. K. G. Džošis net nesieke
formos atžvilgiu adekvataus vertimo.

Taigi (kaip ir S. K. Ceterdžis), ne-
varžydamas saves griežtesniais struk-
turiniais lygiavercio poetinio vertimo
principais, vertejas daugiausia deme-
sio kreipe i V. Reimerio eilerašciu tu-
rini. Lyginant angliškuosius ir rusiš-
kuosius vertimus, mesunku isitikinti,
kad jis gana nuosekliai ir pagarbiai
skaito kiekviena eilute ir, kiek leidžia
rusu kalbos teksto supratimo bei ang-
lu kalbos raiškos konkrecios galimy-
bes, stengiasi nepraleisti ne vienos
prasmingesnes stilistines detales. G. K.
G. Džošio vertimai apskritai neblogai
perteikia poeto eilerašciu prasmines
intonacijas, teisingai atspindi pagrin-
dine ju ideja ir bendra autoriaus nuo-
taika. Nors i anglu kalba buvo ver-
ciama ne iš originalo, 0 iš rusu kalbos,
kai kurios eilutes skamba tarsi pa-
žodinis vertimas iš lietuviu kalbos.
Taciau už tokia ištikimybe originalui
komplimerito nusipelno, matyt, ne tiek
indu vertejas, kiek rusišku vertimu
autoriai.

Nagrinejant G. K. G. Džošio verti-
mus, savaime prisimena senos verti-
mo meno tiesos. Kad ir koks geras bu-
tu vertimas tarpininkas, net ir "pažo-
dines" ištikimybes verciamam kuri-
niui neimanoma pasiekti be tiesioginio
ryšio su originalu. Dviguba poetines
kalbos transformacija neišvengiamai
ardo vertimo ryšius su originalu. To-
del, pavyzdžiui, šiuo atžvilgiu lygi-
nant eilerašciu "Sandalo dumas" ir
"Sanskritas" vertimus su taip pat pa-
žodiniais S. K. Ceterdžio vertimais iš
originalo, pastarieji atrodo žymiai
pranašesni poetinio turinio pažinimo
požiuriu.

Siekiant adekvataus poetinio verti-
mo ir turinio, ir formos atžvilgiu, kai
kuriu neesminiu minties nukrypimu,
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žinoma, neišvengiama ir meistriškai
verciant iš originalo, taciau tokiu at-
veju juos kompensuoja bendras me-
ninis vertimo ispudis, jo visapusiška
literaturine verte. Tam tikrus nedide-
lius originalo iškraipymus, paste1;>imus
G. K. G. Džošio vertimuose, salygojo
visai kitokio pobudžio aplinkybes.
Vieni iš ju, matyt, yra susije su per-
dem raidišku rusišku vertimu sekimu:
tai, kas pilnaverciuose M. Zenkevi-
ciaus ir D. Brodskio vertimuose gali
buti laikoma kurybiniais ieškojimais,
angliškuose požodiniuose variantuose
atsispindi kaip akivaizdus prasminis
eilutes neatitikimas. Kiti panašaus po-
budžio turinio iškraipymai turetu buti
aiškimami tuo, kad vertejas nepakan-
kamai gerai suprato rusiška teksta,
pasiklysdavo rusu kalbos žodžiu ho-
monimijos ir sudetingu sintaksiniu ry-
šiu pinklese. Pavyzdžiui:

Zenk dar žingsni - ir i pasaka ieisi.
IIlar BcrynH - II BOT TbI O'lapOBaH

CKa3KOH.
Step of mortar; - and here you are

bewitched by tales.

("Tadž-Mahalo mauzoliejus
nakti")

Arba:

Pasejai man širdin giliai
tu žydra šiu dienu legenda. . .
TbI cHHeH 6bIhH Aahb npaCTII
B MeHSI, - xo1I:y ee C6epe'lb SI.
You were. .. remote... blue.
To me... I wish... I want to save her.

("Laivas su piautuvu")

Nemaža kritikos galima butu pasa-
kyti apie G. K. G. Džošio vertimus,
žiurint i juos iš poezijos vertimo me-
no aukštumu. Bet ar galima šia kny-
gele recenzuoti bešališkai, be jokiu
išlygu? I Vartai, skaitai tuos brangius
puslapius ir bandai suvokti, kaip kaž-
kur, tolimoj ir paslaptingoj Indijos
žemej, gyvenancioj savo rupesciais ir
džiaugsmais, galejo pasirodyti ši kny-
gele, prakalbinusi lietuviu poeta sve-
tima kalba ir nutiesusi tarp mažai
viena kita pažistanciu tautu nemato-
ma dvasini saita. Ta kuklia dovanele
iš Bombejaus mes priimame kaip
draugystes žieda, prasiskleidusi nau-
joj dvieju tautu ir ju literaturu ryšiu
aušroj.
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