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Indeed, as the poet has said of his own evolu2on as a poet, just
grappling with rich poe2c material in transla2ng the poems one likes is
among the best ways of journeying crea2vely, of taking in vistas,
strumming along with poe2c cra;, and covering distances no other
journey could.

Apurva Narain 2008: xv   



mere lie anuvād kā matlab kavitā kī bhaṣāī pośak ko badalnā bhar nahı ̄̃ rahā hai, balki uske us
antaraṅg tak pahũ̄cnā rahā hai, jo use kavitā banātā hai. kavitā kī duniyā bahut baṛī hoA hai aur us
mẽ praveś karne ke kuch rāste bhī kaī ho sakte haĩ. merī kośiś mukhtayā mūl ke us viśiṣṭ anubhav ko
sparś kar pāne kī rahī hai jo use ek viśiṣṭ racnā banāA hai.

For me translaFon does not merely mean to change a linguisFc aGre of a poem, but to reach deep
into its inFmate core. The world of poetry is very big and there might be many roads that lead into
it. My main effort has been to be able to touch that unique emoFon of the original that makes this
poeFc work unique.

Kunvar Narain 2017: 13



kuch kavitāẽ apnī bhāṣā kī mūl sanskr̥i6 aur ābo-havā mẽ itnī gahrī ḍūbī hūī
ho< haĩ ki anuvād kī bhāṣā mẽ unhẽ hū-ba-hū pānā lagbhag asambhav ho
jātā hai. aisī daśā mẽ maĩ ne kahı ̄-̃kahı ̄̃ anuvād kī avdhārṇā ko anuracnā kī had
tak vistr̥t kiyā hai. maĩ ne apne kaī anuvādõ ke sāth saṅkṣipt vaktavya bhī diye
the. is prayās mẽ mujhe na keval ek anuvādak ke anuśāsan balki ek kavi kī
āzādī ko khulī chuṭ denī paṛī hai.

Some poems are so deeply immersed in the original culture and atmosphere
of their own language that it is nearly impossible to get them translated
faithfully into another language. In such circumstances at 6mes, I have
extended the meaning of transla6on to transcrea6on. I have aRached
concise remarks to some of my transla6ons. While doing this, I had to take a
liberty of not only maintaining discipline of a translator but also freedom of a
poet.

Kunvar Narain 2017: 13



kavitā ke vibhinn āyāmõ ko yathocit rūp mẽ soc samajh sakū̃

to be able to grasp suitable form of a poem in its various dimensions

Kunvar Narain 2017: 14





Literatures in vernaculars are more seldom
accessible in transla5on, though they represent
different worldviews and anthropologies of India
which thus remain largely inaccessible to the non-
Indian readership. The only way to overcome this
one-sidedness and to access the variety and
richness of Indian cultures and literatures is
through the learning of bhāṣā (or “regional
languages”) and through the transla5ons of their
texts.

Burger and Pozza 2010: 9-10
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PRAWDZIWA MIŁOŚĆ 
Ma sześćdziesiąt lat. Przeżywa
największą miłość swego życia.
Chodzi z miłym pod rękę,
wiatr rozwiewa ich siwe włosy.
Jej miły mówi:
– Masz włosy jak perły.
Jej dzieci mówią:
„Stara wariatka”

Świrszczyńska 

THE GREATEST LOVE
She is sixty. She lives
the greatest love of her life.

She walks arm-in-arm with her dear 
one,
her hair streams in the wind.
Her dear one says:
“You have hair like pearls.”

Her children say:
“Old fool.”

Miłosz&Nathan 1996

sabse baṛā prem-prasang
sāṭh kī hai vah. apne jīvan kā
sabse baṛā pyār jānā usne. 

apne premī ke sāth ghūm rahī hāth mẽ
hāth ḍale, 
havā ne bikher diye haĩ unke śvet keś.  
uskā premī kahtā;
‘ek ek moṭī kī tarah haĩ tumhāre ek ek
bāl.’ 
Uske bacce kahte: 
‘dīvānī buṛhiyā.’

Narain 2017 
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I have never tried to force any kind of “poe2cs” on my poems, but 
rather let them freely determine their own “form” and “content”. 

Narain 2017, in an interview 



āsān ke anuvād kī muśkilẽ

the difficul2es of transla2ng the simple 

Narain 2017: 163



Of course, poetic cultures and temper differ in different languages and
all languages may not receive all kinds of poetry with equal ease. Thus,
the role of translations in bridging civilisations, in poetry at least, is not
totally unconnected with the linguistic constructs of the two
civilisations. In this particular case, collaborative translations allowed
me a closer glimpse into the structure of the original Polish poems, vis-
a-vis their English translations. Vaguely, two things seemed important:
firstly, Hindi could perhaps receive the Polish syntactic and semantic
order better than its English version, i.e. language-compatibility was
not a marginal consideration. Secondly, it was easier to find emotive
idioms in Hindi that seemed nearer to Polish originals than identical
English expressions.

Narain, in an interview (Czekalska 2013)



Warsaw 1955
source: Wikipedia



ek chāte ke nīce do garam nikaṭtāẽ - dhar` par nahı ̄,̃ bādalõ mẽ. bāhõ
par kã̄p` ũ̄gliyõ kā sneh-spars. ek nikaṭtā jis mẽ phūlõ kī mahak hai, ek
drṣṭī jis mẽ tāre.

Narain 2018: 138

Two beings warmly near each other under one umbrella
[lit. two warm ‘closeness’es under one umbrella] - not on the earth, but
in between clouds. Loving touch of shaking fingers on the arms.
Nearness scen2ng of flowers, glances sparkling like stars.

Pod parasolem dzielą się ciepłem dwie bliskości – nie na ziemi, gdzieś w
chmurach. Czuły dotyk drżących palców na ramionach. Jedna bliskość
upojna jak kwiaty, jedno spojrzenie skrzy się gwiazdami.





anisomorphisms of language and asymmetries of culture”

contradictory demands that cannot be simultaneously sa2sfied

Transla2on is therefore a metonymic process, and translators make
choices, sevng priori2es for their transla2ons in decision-making
processes that have ideological implica2ons (…). At the same 2me
because cultures are heterogeneous and include different perspec2ves
on values and responsibility, transla2ons are always poten2ally
controversial (…).

Tymoczko 2010: 8



krākāū ke ciṛiyāghar mẽ

veise to vah ek śāndār
videśī ciṛiyāghar mẽ rahtā hai

lekin bilkul akelā ho gayā hai in dinõ
jab se uski hathnī nahı ̄̃ rahī

din-din bhar cakkar lagātā rahtā
pāgalõ ki tarah apne bāṛe mẽ.

utsuktā hoA kī jānũ̄
kyā kuch cal raha hai uske andar-andar.

uskī gīlī ã̄khõ se lagtā
vah ek kavi hai,
sūṛ se lagtā ki vaigyānik hai,
māthe se lagtā ki vicārak hai.,
kānõ se lagtā ki gyānī hai,

itnā hī hotā
to vah lipik hotā mahābhārat kā

lekin ek udāsī mẽ ḍubā
kitnā manuṣya lagtā hai
ek hāthī bhī.

IN KRAKOW ZOO

Even though he lives
in a grand zoo abroad

he is utterly alone these days
Ever since his consort expired

he moves in circles for days on end
like a madman in his patch.

One is curious to know all
that goes on inside him.

From his wet eyes he looks
like a poet,
from his probing trunk a scientist,
from his forehead a thinker,
from ears a saint,

If this were it
He would have been the scribe of
Mahabharata*

but immersed in sadness
even an elephant

looks so human.

SAMOTNY SŁOŃ W KRAKOWSKIM ZOO

Mieszka w ogromnym
Obcym zoo

Całkiem sam
Odkąd zabrakło jego samicy

Całe dnie krąży
Niczym szaleniec po wybiegu

Rad bym się dowiedział
Co dzieje się w jego wnętrzu

Jego mokre oczy wskazują
Że jest poetą
Trąba – że naukowcem
Czoło – że myślicielem
Uszy – że jest mędrcem

Mógłby być i skrybą
Przepisującym Mahabharatę

Ale on na dobre pogrążył się w rozpaczy
Jakże ludzki wydaje się
Ten słoń

W KRAKOWSKIM ZOO

Choć mieszka
w okazałym zagranicznym zoo,

od kiedy jego partnerka nie żyje,
został całkiem sam.

Jak szalony
krąży cały dzień po wybiegu.

Gdybym tak mógł się dowiedzieć,
co się w nim dzieje.

Jego wilgotne oczy mówią,
że to poeta,
jego trąba, że badacz,
czoło, że myśliciel,
uszy, że mędrzec.

A skoro tak,
Mógłby być skrybą, który pisał
Mahabharatę*.

Pogrążony w smutku
nawet słoń

wydaje się taki ludzki.

Kumvar Narain 2002 Transl. by Apurva Narain 2008 Transl. by Kamila Junik 2007 Transl. by Danuta Stasik 2013
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!tliyõ ke deś mẽ

ek bār dhokhā huā
ki +tliyõ ke deś mẽ pahũc gayā hũ̄
aur ek +tlī merā pīchā kar rahī

maĩ ṭhahar gayā
to vah bhī ṭhahar gayī,
maĩ ne apne pīche muṛkar dekhā
to apne apne pīche muṛkar usne bhī
dekhā,
phi jab maĩ uske pīche bhāgne lagā
vah bhī apne pīche bhāgne lagī.

darasal vah bhī
merī hī tarah dhokhe mẽ thī
ki vah +tliyõ ke deś mẽ hai
aur koī uskā pīchā kar rahā.

IN THE LAND OF BUTTERFLIES

I once had an illusion
that I had reached the land of
butterflies
and a butterfly was chasing me

I stopped
so she stopped too,
I looked behind me
so she too looked behind her,
and when I started running behind
her
she too started running behind her

In fact, like me
she too was under an illusion
that she was in the land of butterflies
And someone was chasing her.

W ŚWIECIE WAŻEK

Zdawało mi się kiedyś,
Że trafiłem do świata ważek
I że jedna z nich podąża mym śladem.

Stanąłem
ważka też się zatrzymała
spojrzałem za siebie
ona odwróciła się także
kiedy za nią pobiegłem zaczęła
uciekać.

Widocznie i ona
uległa tak jak ja złudzeniu
że trafiła do świata ważek
i że ktoś podąża jej śladem.

W KRAINIE MOTYLI

Raz mi się zdawało,
że jestem w krainie motyli
i jeden leci za mną.

Zatrzymałem się
I on się zatrzymał.
Kiedy spojrzałem za siebie
I on spojrzał za siebie.
A kiedy się za nim rzuciłem,
i on się rzuciła za siebie.

W istocie i jemu, i mnie
się zdawało,
że jest w krainie motyli
i ktoś za nim leci.

Kumvar Narain 2002 Transl. by Apurva Narain 2008 Transl. by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
2007

Transl. by Danuta Stasik 2013
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Ike no Taiga
(18th. c) 
source: wikiart



Let us choose a moment of the
utmost simplicity, for example,
Chuang Tzu's dream (Herbert
Allen Giles, Chuang Tzu, 1899).
Some twenty four centuries ago,
Chuang Tzu dreamed he was a
buRerfly, and when he awoke he
was not sure whether he was a
man who had dreamed he was a
buRerfly or a buRerfly who
dreamed he was a man.

Borges, “A New Refuta6on of
Time” 1944





W krakowskim zoo

Choć mieszka we wspaniałym zagranicznym zoo,
Ostatnio stał się niezwykle samotny, 
Odkąd nie ma przy nim jego słonicy. 
Dzień w dzień kręci się w koło 
Jak szaleniec w swojej klatce.

Wygląda jak poeta o mokrych oczach, 
Patrząc na trąbę wydaje się być uczonym, 
A z czoła widać, że jest myślicielem,
Z uszu natomiast wynika, że mędrcem,

Jeśl jednak tak jest naprawdę, 
To byłby skrybą w Mahabharacie.

Ilu ludzi wydaje się być pogrążonych w smutku,
Skoro nawet słoń jest.

W Krakowskim ZOO

Wspaniałe jest, życie w zagranicznym ZOO
Lecz ostatnio, poczuł się niesamowicie samotny 
Odkąd jego słonica zniknęła.

Dzień za dniem wydaje zataczać koło 
Jak szaleniec w klatce 
Wiedz ,że byłem ciekawy 
Co się z tobą dzieje 

Wyglądasz jak, płaczący poeta 
Przez trąbę,  wydajesz się być uczonym 
Patrząc na czoło, widać że jesteś myślicielem 
Z uszu ,wyglądasz na mądrego człowieka 

Jeśli jednak jak by tak było, 
To był byś skrybą w Mahabharacie.
Lecz ilu ludzi, wydaje się być pogrożonych w 
smutku
Słoń też jest 

W krakowskim zoo 

Jakie to znakomite mieszkać w
zagranicznym zoo.

Ale ostatnimi czasy stał się samotny,
od tego dnia w którym jego słonica zniknęła.
Dzień po dniu kręci się w koło,
Jak szaleniec.
wiedz, że jestem pełen niepokoju,
co Cię gryzie od wewnątrz.

po mokrych oczach z których kapią łzy można 
rozpoznać,
że jest poetą
przez trąby wydaje się, być naukowcem,
przez czoło wydaje się, być myślicielem,
przez uszy wydaje się, być uczonym.
jeśli tak właśnie było,
że brał on udział w Mahabharacie.
Lecz tylu ludzi wydaje się być zanurzonych w 
smutku,
Również słoń.

Transl. by Magdalena Sancewicz Transl. by Natalia Ławniczal Transl. by Ewa Zamkowska



sāhitya keval tatkāl kī hī fikr nahī̃ us ānevāle
samay kī cintā bhī hai jism. ek behtar duniyā
kī hamārī ākankṣā aur āśāẽ nihit haĩ. 

Literature is not only concerned with what 
happens right now, it is also preoccupied 
with Fmes to come, that is where our 
expectaFons and hopes of a be[er world are 
vested.

Narain 2010 [1995]: 111
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