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 Czas, który pozostał za nami,
 Zjawia się na przedzie –
 Z odsłoniętą twarzą...1

To autentyczna historia, choć nigdy się już nie dowiemy – mimo relacji przeka-
zanych przez dwoje jej głównych bohaterów – jak naprawdę przebiegała. Dwie 
opowieści o wspólnych przeżyciach Mircei (czyt. Mirczji) i Maitreyi2 są zbieżne 
w wielu punktach, ale też zdecydowanie różnią się od siebie w kilku istotnych 
kwestiach. Przyjęcie jednej z nich zmusza do odrzucenia drugiej, obdarzenie 
zaufaniem jednego storytellera podważa wiarę w drugiego. Oba przekazy zo-
stały udostępnione osobom postronnym w wersjach literackich. Mircea Eliade 
i Maitreyi Devi to autorzy doskonale znający reguły gatunkowe, zasady rządzące 
narracją i sposoby manipulowania emocjami odbiorców. Każde z nich chciało 
przedstawić nie tylko swoją wersję zdarzeń, ale także własną wizję tamtej rze-
czywistości, nakreślić subiektywne portrety ludzi, stworzyć przekonujący obraz 
siebie, wytłumaczyć swe postępowanie, zyskać zrozumienie, sympatię i współ-
czucie czytelników. En bref, przekonać ich, że opowiadana historia wydarzyła się 
dokładnie tak, jak oni ją relacjonują.

Obie opowieści dotyczą wydarzenia, które miało ten sam czas akcji – dzie-
więć miesięcy od stycznia do września 1930 roku; miejsce akcji – dom profesora 

1 Maitreyi Devi, Mircea, tłum. z języka bengalskiego Elżbieta Walterowa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1993, s. 9.

2 Wymowa bengalska: Mojtreji, ale polscy bengaliści nie stosują takiej wymowy i pisowni, 
lecz wersję sanskrycko-angielską: Maitreyi (wym. Majtreji). Dziękuję pani dr Elżbiecie Walter za 
informacje na ten temat oraz objaśnienie mi innych spraw dotyczących kultury bengalskiej. 
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Surendranatha Dasgupty (1887−1952), autora monumentalnej A History of In-
dian Philosophy, stojący w Bhowanipurze, dzielnicy Kalkuty, stolicy indyjskiego 
stanu Bengal; głównych bohaterów – Rumuna i Bengalkę, jego przyjaciół oraz 
jej rodzinę; trzy kluczowe wydarzenia – spotkanie dwojga młodych ludzi, łączą-
cą ich miłość, wymuszone rozstanie – a także wiele innych faktów. 

Rumunem był 23-letni wówczas Mircea Eliade (1907−1986), świetnie zapo-
wiadający się naukowiec przebywający w Indiach na stypendium przyznanym 
mu przez maharadżę Kasimbaru, Manindrę Chandrę Nandę (wym. Ćandra), 
studiujący w Kalkucie fi lozofi ę indyjską i sanskryt, a Bengalką 16-letnia Ma-
itreyi (1914−1989), córka profesora Dasgupty, uznana już poetka i fi lozofka, 
uczennica i protegowana wielkiego Rabindranatha Tagore’a. Ich związek trwał 
krótko, zostali rozdzieleni przez rodziców dziewczyny po ujawnieniu łączących 
ich uczuć. On został potem wybitnym religioznawcą, indologiem, fi lozofem 
kultury, pisarzem, wykładowcą uniwersyteckim w Europie i Stanach Zjedno-
czonych3, dwukrotnie się ożenił. Ona była poetką i pisarką, działaczką w orga-
nizacjach kobiecych, żoną i matką dwojga dzieci.

W 1933 roku ukazała się w Bukareszcie po rumuńsku powieść Mircei Elia-
dego zatytułowana Maitreyi, w której opisał on swój związek z młodziutką Ben-
galką. Przyniosła mu sławę najpierw we własnym kraju, a potem na świecie 
(tłumaczenie włoskie 1945, niemieckie 1948, francuskie pt. La Nuit Bengali 
1950, angielskie pt. Bengal Nights 19934, polskie pt. Majtreji 1988, esperanto 
2007). Maitreyi Devi5 przeczytała powieść Eliadego wiele lat później, poczuła się 
nią głęboko dotknięta i w 1974 roku przedstawiła swoją wersję zdarzeń sprzed 
44 lat w powieści pod bengalskim tytułem Na Hanyate (wym. Hanjate, tytuł 
angielski It Does Not Die). Dwa lata później dostała za nią prestiżową nagrodę 
Sahitya Akademi (wym. Sahitja), najwyższe literackie wyróżnienie w Indiach. 
Mimo różnic fabularnych i odmiennych stylów narracyjnych powieści Eliade-
go i Maitreyi Devi świetnie się wzajemnie uzupełniają, stanowią poruszającą 
relację o młodzieńczej, namiętnej miłości z góry skazanej na klęskę z powodu 
kulturowego podziału dwu światów, Europy i Azji. W 1994 roku wydawnictwo 
University of Chicago Press opublikowało obie powieści w jednym tomie. 

Eliade napisał Majtreji na konkurs ogłoszony przez wydawnictwo Cultura 
Națională w trzy lata po przedstawionych w niej wypadkach; miał wtedy 26 lat. 
Konkurs wygrał, dostał 20 tysięcy lei, co pozwoliło mu kupić dwa garnitury 

3 Stanisław Tokarski, Eliade i Orient, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1984, 
s. 11−27. 

4 W 1973 roku Eliade obiecał Maitreyi Devi, że jego książka nie ukaże się po angielsku za jej 
życia. Za: Ginu Kamani, A Terrible Hurt: Th e Untold Story behind the Publishing of Maitreyi Devi, 
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/143651.html [dostęp: lipiec 2014].

5 Devi (w sanskrycie: bogini) to honorifi cum, którego w Bengalu często używają hinduski (nie 
muzułmanki) zamiast nazwiska kastowego, np. znana pisarka Maheshweta Devi (wym. Maha-
śweta).
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i stać się, jak ironizował, „wziętym pisarzem”6. Narratorem powieści uczynił Al-
lana, Anglika, inżyniera budownictwa. On i Majtreji są reprezentantami dwu 
kręgów kulturowych, Europy i Indii, Zachodu i Wschodu, mają różny kolor 
skóry, odmienne obyczaje i zainteresowania. Powinni właściwie minąć się bez 
konsekwencji, tym bardziej że podczas pierwszego spotkania Majtreji nie spo-
dobała się Allanowi – „Miała rozchylone mięsiste usta, za wielkie i za czarne 
oczy, przedwcześnie rozwinięte piersi, przypominające dojrzały owoc”7. Ale jego 
uwagę przykuło jej nagie ramię i kolor skóry: „matowy, brunatny o niespoty-
kanym odcieniu, niby mieszanina wosku z gliną” (s. 19). Los zetknął ich z sobą 
na dłużej, gdy Allan na zaproszenie inżyniera Narendry Sena, ojca Majtreji, za-
mieszkał w jego domu stojącym w Bhawanipurze. Wprowadzenie w krąg rodzi-
ny było naówczas niezwykłym wyróżnieniem dla cudzoziemca. Kontaktując się 
z Bengalczykami i poznając ich obyczaje, Allan stopniowo traci swą wyższość 
białego człowieka i pogardę dla Indusów, zaczyna cenić kulturę bengalską. Prze-
staje traktować Majtreji jak „dzikuskę”, gdy dowiaduje się, że dziewczyna jest 
gruntownie wykształcona, pisze poematy fi lozofi czne, które „podobają się bar-
dzo Tagore’owi” (s. 52), jej guru – duchowemu przewodnikowi, i wygłasza pub-
liczny odczyt o istocie piękna. Ale przede wszystkim Allan reaguje na zmysłowy 
urok, którym Majtreji wabi go ku sobie. Celebrowany rytuał oswajania obcości 
i drażnienia zazdrością wzmaga wzajemne pożądanie dwojga młodych ludzi, 
a skrywana namiętność, zagrożenie ujawnieniem i potencjalna kara za zakazane 
uczucie nasilają ich emocje. Majtreji zostaje kochanką Allana i wykazuje zadzi-
wiający temperament – „nie przejawiała cienia skrępowania (...), nie lękała się 
tajników miłości, których nie mogła przecież znać. Nie nużyła jej żadna piesz-
czota, ani nie zaskakiwał żaden męski ruch (...), jej inwencja przekraczała moją” 
(s. 127). Roznamiętnieni kochankowie stają się coraz bardziej nieostrożni, ich 
tajemnica zostaje przypadkiem ujawniona przez Ćabu, młodszą siostrę Majtreji, 
inżynier Sen wyprasza Allana ze swego domu, bije córkę i zamyka ją w pokoju. 

Rozpacz Allana przypomina nasileniem miłosnej gorączki doznania roman-
tycznego bohatera Cierpień młodego Wertera Johanna von Goethego, pełna jest 
udręki, egzaltacji i histerii. Allan, co prawda, nie popełnia samobójstwa wzorem 
Wertera, ale udaje się w długą, pieszą wędrówkę przed siebie jak sannjasin, bez-
domny wędrowiec-asceta pozbawiony wszelkich ludzkich więzów, potem żyje 
w chacie w Himalajach, rojąc o Majtreji i wołając jej imię w bezsenne księżyco-
we noce. Wreszcie przeżywa krótki romans z Jenią Isaac, młodą kobietą, która 
zabłąkała się do jego samotni, i nagle czuje się „wyzwolony od ciężaru, który [go] 
przytłaczał” (s. 181). Wraca do Kalkuty uleczony z miłości, ale popada w głę-

6 Mircea Eliade, Zapowiedź równonocy. Pamiętniki I (1907−1937), tłum. Ireneusz Kania, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 228–229.

7 Mircea Eliade, Majtreji, tłum. Irena Harasimowicz, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 19. Także 
pozostałe cytaty pochodzą z tego właśnie wydania powieści. 
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boki chłód emocjonalny. Nie odbiera listów i telefonów od Majtreji – „Powiedz 
jej, żeby o mnie zapomniała! Allan nie żyje! (...) Nasza miłość dobiegła kresu” 
(s. 183), wiąże się z Angloinduską Guertie, nie reaguje na wieść, że zrozpaczona 
Majtreji oddała się handlarzowi owoców i jest w ciąży, choć ma świadomość, że 
„zrobiła to dla mnie” (s. 187). 

Eliade, pisząc swą powieść, uczynił z niej tzw. melodramat egzotyczny, któ-
rego akcja toczy się w dalekim, orientalnym kraju oraz opowiada dzieje miłości 
Europejczyka i Bengalki, uczucia tzw. niemożliwego, zakazanego, z góry po-
zbawionego happy endu. Narratorem opowieści jest inżynier Allan − czytelnik 
poznaje tylko te wydarzenia, w których brał on bezpośredni udział, dzieli z nim 
jego wrażenia i myśli. O prawdzie zawartej w relacji Allana ma przekonać wy-
korzystanie fragmentów jego dziennika prowadzonego w czasie opisywanych 
zdarzeń. Allan cytuje je, ale także komentuje, zmieniając ocenę czynionych wte-
dy zapisów. Zwierza się, że odtwarza całą historię, jakby „rekonstruował cudze 
życie”, zastanawia się „nad sprawami ledwie minionymi, wyciąga z nich wnioski, 
wiąże fakty, utrwala pewne sceny” (s. 137). Jak słusznie stwierdza Lech Budre-
cki, Allan zwraca w ten sposób uwagę czytelników na intelektualną obróbkę 
swoich wspomnień, której dokonuje ex post, układając ich literacki zapis. 

Na gruncie werystycznej konwencji wyznanie takie rodzi podejrzenia co do rzetelności owej 
obróbki. A nuż jest ona zniekształceniem pierwotnych doświadczeń? A nuż relacja Allana nie 
przylega do faktów (...)? A nuż jest relacją „nieprawdomówną”, co nie znaczy, że świadomie 
fałszującą, że kłamliwą? Allan może wierzyć w to, o czym opowiada. Tyle tylko, że to, o czym 
opowiada – przynajmniej niekiedy – przestaje być prawdą8.

Czytelnik ufa relacji Allana, ale równocześnie zadziwia go lekkomyślność ko-
chanków – co tłumaczy sobie ich młodością i zaślepieniem uczuciowym. Trud-
no mu jednak uwierzyć, że pod okiem tak troskliwych rodziców jak państwo 
Sen, w domu pełnym krewnych i wścibskiej służby przez długi czas nikt nie 
zauważył miłości Allana i Majtreji, niemal jawnych gestów ich rosnącej poufa-
łości, nocnych wizyt dziewczyny w pokoju Europejczyka. Zadziwia naiwność 
Allana przekonanego, że pan Sen chce ożenić go ze swą córką, i planującego 
przejście na hinduizm. Przeraża perspektywa kary, jaka grozi Majtreji za utratę 
dziewictwa. Gorszy niewdzięczność Allana wobec pana Sena, jego dobroczyńcy 
– uwiedzenie córki gospodarzy przez gościa w każdej kulturze jest uznawane za 
przestępstwo – i jego fi nałowe okrucieństwo wobec oszalałej z miłości Majtreji. 
Motto powieści Eliadego: „Czy pamiętasz, Majtreji? A jeśli tak, to czy możesz 
wybaczyć?”, interpretowane dosłownie jako prośba o wybaczenie dawnego ro-
mansu i jego konsekwencji, nabiera w tym kontekście nowego znaczenia: czy 
możesz wybaczyć, Majtreji, że moja relacja odbiega od prawdy?

8 Lech Budrecki, Posłowie, w: Mircea Eliade, Majtreji, dz. cyt., s. 197.
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Co ciekawe, w swoich dziennikach Zapowiedź równonocy Eliade dał kolejną 
wersję, tym razem bardzo powściągliwą – ale czy prawdziwą? – swego romansu 
z Majtreji: „Uczucia, jakie nas popychały ku sobie, tylko przybierały na sile, i to, 
co było nam przeznaczone, w końcu nastąpiło”9. Rodzice Majtreji „wszystko od-
kryli” – ale co dokładnie? – profesor Dasgupta wyprosił Mirceę ze swego domu. 
Rozpacz młodzieńca przejawiła się w zapuszczeniu brody upodabniającej go do 
„mieszkańca lasów”, żalu, że „poprzez utratę przyjaźni rodziny Dasguptów wy-
mykają [mu] się całe Indie”, z którymi chciał się „zidentyfi kować, przeistoczyć 
ciałem i duszą w Hindusa”, oraz w inspirującym pobycie w samotni ascetów 
w Himalajach, a potem w Haridwarze i Ryszikeśu10. W tomie Dziennik indyjski 
Eliade również wspominał – w kontekście wielu innych romansów – swą miłość 
do M. (tu ukrył jej imię) zawsze z taką samą pasją: „do szaleństwa kochałem 
M.”, „gdy musnąłem jej ramię, poczułem, że (...) dostępuję nowego, niemal mi-
stycznego poznania miłości”, ale dał także świadectwo swego okrucieństwa, gdy 
po rozstaniu nie chciał rozmawiać z dziewczyną przez telefon ani odpowiedzieć 
na jej list i nie zareagował na wiadomość, że „chcą ją wydać za profesora mate-
matyki, zagroziła, że rzuci się z tarasu, zamknięto ją w pokoju, przez cały dzień 
płacze wśród kwiatów”. Mircea uznał, że jego „uczciwość i upór w cierpieniu” 
zaprowadzą go gdzieś „wysoko, w bezpieczne miejsce”11.

Porównanie różnych wersji kalkuckiego romansu przekazanych przez Mirceę 
Eliadego prowadzi do wniosku, że – bez względu na prawdziwy przebieg zda-
rzeń – mocno zmitologizował przeszłość i odczuwaną zapewne kiedyś miłość do 
Majtreji we wspomnieniach i zapisach. Wcale nie chciał dać w Majtreji praw-
dziwego, wiernego opisu tamtego doświadczenia, ale stworzyć dzieło literackie, 
które rządzi się własnymi prawami. I nawet jeśli jego podstawę stanowiły intym-
ne przeżycia autora, to uległy one daleko idącym zmianom i przekształceniom.

Maitreyi Devi opublikowała swoją wersję romansu z Mirceą Eliadem 
po upływie ponad czterech dekad, gdy miała 58 lat. W 1972 roku spotkała 
w Kalkucie Sergui’a Sebastiana, przyjaciela Eliadego12, który opowiedział jej 
o Majtreji, autobiografi cznej książce wybitnego religioznawcy, i poinformował 
ją, że autor napisał w niej, że była jego kochanką: „przychodziła pani do niego 
w nocy”13. Kobieta przeżyła szok: „To potwarz, kłamstwo. Niech mi pan wierzy, 
że to nieprawda” (s. 12). A potem żali się: 

9 Mircea Eliade, Zapowiedź równonocy..., dz. cyt., s. 171.
10 Tamże, s. 172.
11 Mircea Eliade, Dziennik indyjski, tłum. Ireneusz Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 

1999, s. 166, 168, 173–175. 
12 Prawdziwy przyjaciel Eliadego nazywał się Mihail Sebastian (1907−1945), był dramatur-

giem i powieściopisarzem. 
13 Maitreyi Devi, Mircea, dz. cyt., s. 12. Także pozostałe cytaty pochodzą z tego właśnie wy-

dania powieści. 
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Ach, Mirceo, dlaczego napisałeś te wszystkie kłamstwa? Czy prawda już nie wystarczyła? Czy 
napisałeś to dla korzyści fi nansowych, by powieść się lepiej rozeszła na rynku? (...) To całe 
zepsucie, bezwstyd miłości fi zycznej przyszły od was, z Zachodu. Przykre, że w końcu i mnie 
ubabrałeś w tym błocie. (...) Jestem znaną postacią, mam rodzinę, dzieci; jestem poza tym 
kobietą indyjską – utrata dobrego imienia to dla mnie gorsze od śmierci (s. 43). 

Maitreyi Devi potraktowała powieść Eliadego dosłownie, jako kronikarski za-
pis wydarzeń sprzed lat, i dlatego kłamstwo autora tak ją zabolało. Napisała więc 
własną książkę, by bronić swego dobrego imienia i stanowczo zaprzeczyć, jakoby 
w 1930 roku była jego kochanką. Cofnięcie się w czasie do tamtych wydarzeń 
ułatwił jej rekwizyt z przeszłości kodujący wspomnienia. Czytelnikowi z Zacho-
du kojarzy się on z Proustowską magdalenką, która na początku pierwszego tomu 
W poszukiwaniu straconego czasu wydobyła dawne przeżycia z pamięci jego nar-
ratora. Czytelnik indyjski odkrywa w nim działanie Mahakali, Wielkiego Czasu 
− określenie Śiwy, boga niszczyciela. Obaj odbiorcy zgodnie postrzegają rekwizyt 
pamięci jako symbol transcendencji, poznania dokonanego poza realną rzeczywi-
stością dostępną pięciu zmysłom człowieka. Dla Maitreyi Devi jest nim adnota-
cja, jaką poczyniła na wewnętrznej okładce swego debiutanckiego tomiku poezji 
Bhasita (Promieniejąca) przesłanego Eliademu, gdy opuścił już dom Dasguptów: 
„Mircea, Mircea, Mircea. Powiedziałam mamie, że całowałeś mnie tylko w czo-
ło”. Napisała to, by go ostrzec. Po latach Maitreyi wyjaśnia, że było to „kłamstwo 
napisane przez wystraszoną dziewczynę” (s. 62), które „w imię miłości” uczyniła 
„nieśmiertelnym” (s. 133). Dowodzi w swej powieści, że stopień jej spoufalenia 
z ukochanym nigdy nie przekroczył dotknięć stopami, trzymania się za ręce i kil-
ku pocałunków, co według norm indyjskich i tak było bardzo zdrożne. Ten napis 
na okładce książki przenosi ją w przeszłość, staje się „złotym kluczem” (s. 62−63) 
otwierającym czas, rozbijającym jego linearność. 

Maitreyi Devi napisała autobiografi czną powieść po to, aby zaprzeczyć 
kłamstwu Eliadego i dowieść swej cnotliwości, ale gdy wróciła do wspomnień, 
zrozumiała, że „przez te wszystkie lata pewna cząstka [jej] egzystencji tkwiła 
niezmiennie w 1930 roku” (s. 131), ta cząstka, którą przywołała w motcie do 
książki zaczerpniętym z Bhagawadgity (II, 20): 

Niezrodzony jest, wieczny, /
wiekuisty, prastary –
nie ginie w ginącym ciele14.

Oznacza to, że ciało może się zmieniać i zginąć, ale owa cząstka, duch, jest nie-
śmiertelna. Podobny sens ma również oryginalny tytuł książki: Na Hanyate − nie 
umarło, nie ginie, nie podlega śmierci. Polski wydawca zdecydował się na tytuł 
odpowiadający tytułowi książki Eliadego − Mircea.

14 Bhagawadgita czyli Pieśń Pana, tłum. Joanna Sachse, Zakład Narodowy imienia Ossoliń-
skich, Wrocław 1988, s. 21.
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Powieść Maitreyi Devi przybiera kształt melodramatu wyrafi nowanego lite-
racko, w którym jest miłość niemożliwa, euforia i nadzieja, rozdzielenie kochan-
ków, rozpacz i wieczna pamięć, przemożna ingerencja złego losu, a nawet listy 
odnalezione po latach, które nie zostały w porę doręczone. Relacja o romansie 
została dopełniona opisem bengalskiej obyczajowości, historią rodziny Dasgup-
tów, uwielbieniem dla Rabindranatha Tagore’a, licznymi cytatami z jego wierszy 
i klasycznej poezji sanskryckiej. 

Narratorką Mircei jest Amryta15 (w sanskrycie: nieśmiertelna), 56-letnia ko-
bieta, która za sprawą Mahakali i przeżywanej transcendencji znajduje się rów-
nocześnie w dwu czasach: w 1972 roku, gdy dowiaduje się o literackim kłam-
stwie Mircei (w jej relacji nazywa się on Mircea Euclid) popełnionym w jego 
powieści Amryta, i w 1930, gdy przeżywali wzajemną miłość. Amryta może 
więc relacjonować wydarzenia sprzed czterech dekad, ale równocześnie ko-
mentować je z perspektywy uzyskanej dojrzałości i dopełniać zdarzeniami z lat 
późniejszych. Jej relacja − oparta na tych samych faktach, które Eliade przed-
stawił wcześniej w Majtreji − opowiada o młodzieńczej namiętności mającej 
wymiar platoniczny. Ale to nie koniec jej zwierzeń, prowadzi dalej narrację, 
opowiada o swej rozpaczy po rozstaniu z ukochanym, o zaaranżowanym in-
dyjskim zwyczajem przez rodziców małżeństwie z mężczyzną o 14 lat od niej 
starszym, którego nigdy nie widziała przed ślubem, o pożyciu z człowiekiem 
kochającym ją, dobrym i wyrozumiałym, z którym nie znalazła jednak wspól-
nego języka, o urodzeniu dwojga dzieci, o mieszkaniu przez dwadzieścia lat 
na głębokiej prowincji w himalajskiej wiosce, o uwielbieniu, jakie zawsze ży-
wiła do swego guru, Poety – Rabindranatha Tagore’a, o powrocie do Kalkuty 
i zdobyciu liczącej się pozycji w bengalskim środowisku literackim. Dawna mi-
łość do białego sahiba została wyparta, zapomniana, ale dziwnym zrządzeniem 
losu czasem o sobie przypominała: zwiedzaniem himalajskiej jaskini ascetów, 
w której Mircea mieszkał po rozstaniu, dochodzącymi co kilka lat plotkami na 
jego temat powtarzanymi przez przypadkowo spotkanych ludzi, minięciem się 
w Paryżu, wieściami o jego książce opisującej ich miłość, którą czytają ludzie 
w różnych krajach, wreszcie spotkaniem z Sergui’em Sebastianem, który ujaw-
nił jej intymną tajemnicę tego dzieła. 

Po okresie obrazy i rozgoryczenia Amryta, analizując swe przeżycia z per-
spektywy dojrzałej kobiety, uświadamia sobie, że nadal kocha Mirceę: „Miłość 
nie umiera. Jest nieśmiertelna. Moja dusza tkwi nadal niezmiennie w objęciach 
Mircei w drzwiach domu w Bhawanipurze” (s. 224). Podejmuje decyzję, że 
„Musi zobaczyć Mirceę, zanim umrze” (s. 225). W 1973 roku przyjmuje − za 
aprobatą męża – zaproszenie na wykłady uniwersyteckie w Chicago, gdzie pra-
cuje Mircea, fi lozof o światowej sławie. Rozmowa dawnych kochanków, którzy 

15 W zapisie polskim poprawne są obie formy: Amryta i Amrita.
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spotkali się po 43 latach, opisana przez Maitreyi Devi w fi nale jej powieści, 
ujawnia lęk obojga przed konfrontacją i rozczarowaniem, niemożność porozu-
mienia i nadzieję na pojednanie, gdy spotkają się kiedyś „na Drodze Mlecznej” 
(s. 262). Ten fi nał ostatecznie i na zawsze mitologizuje historię ich miłości.

Obie wzajemnie uzupełniające się powieściowe relacje Mircei i Maitreyi 
o uczuciu łączącym ich w 1930 roku weszły do kanonu zachodniej i indyjskiej 
literatury. Stały się także częścią romansowej mitologii, którą chętnie karmi się 
kultura popularna. Nic więc dziwnego, że trafi ły na kinowy ekran.

W 1988 roku francuski reżyser Nicolas Klotz zrealizował fi lm La Nuit Ben-
gali (Noc bengalska), do którego napisał także scenariusz i dialogi, wspierany 
przez znanego scenarzystę Jeana-Claude’a Carrière’a, autora Alfabetu zakocha-
nego w Indiach (wyd. pol. 2009). W czołówce znajduje się informacja, że fi lm 
powstał na podstawie (based on) powieści Mircei Eliadego. Philippe Diaz, jego 
producent, uzyskał prawa do adaptacji (za trzy miliony dolarów) od Christi-
nale Eliade, wdowy po pisarzu. Skontaktował się także z Maitreyi Devi, która 
zażądała zmiany imion głównej bohaterki i jej siostry, a potem wnosiła kolejne 
roszczenia, łącznie z oskarżeniem o „znieważenie hinduizmu i pornografi ę”, co 
skończyło się rozprawą sądową. Diaz, zagrożony wstrzymaniem produkcji i kon-
fi skatą nakręconego już w Kalkucie materiału, zgodził się nie rozpowszechniać 
fi lmu w Indiach. Maitreyi Devi nigdy go nie zobaczyła16. 

Filmowa adaptacja Klotza jest wierna powieści Eliadego, choć oczywiście po-
mija niektóre wątki i bohaterów, np. fi nałową wędrówkę Allana i jego związek 
z Jenią Isaac, a potem Guertie. Romans Allana i Gajatri (tak zmieniono imię 
głównej bohaterki) rozwija się dokładnie według literackiego oryginału, powie-
lając kolejne jego epizody. 

Jeśli Noc bengalska ma być melodramatem, to nieudanym. Między bohatera-
mi nie wytwarza się bowiem emocjonalne napięcie, nie ma miłosnego zapamię-
tania kochanków świadomych dokonywanej transgresji obyczajowej, kulturowej 
i rasowej, która grozi poważnymi konsekwencjami. Sugeruje się wprawdzie, że 
ich uczucie zostało skonsumowane, ale tzw. sceny miłosne są nader powścią-
gliwe i umowne, bez koniecznej pasji czy zmysłowości. Do klęski melodrama-

16 Ginu Kamani, A Terrible Hurt..., dz. cyt. 
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tycznej aury fi lmu przyczynił się także Hugh Grant w roli Allana, który jest 
tu wyjątkowo drewniany, aczkolwiek bardzo urodziwy, i pozbawiony seksapilu. 
Widz odnosi wrażenie, że i aktorzy, i reżyser sparaliżowani byli lękiem przed 
cenzurą albo że fi lm został skrupulatnie oczyszczony ze wszystkiego, co mogło-
by wzbudzić sprzeciw indyjskich władz. To podejrzenie potwierdzają kłopoty 
z ustaleniem długości Nocy bengalskiej. Dysponuję kopią trwającą 107 minut17, 
Filmweb podaje, że jej metraż wynosi 115 minut, a IMDb że aż 153 minuty. 
Jak zawsze w takim przypadku rodzi się pytanie: co zostało wycięte i jak bardzo 
fi lm na tym ucierpiał? 

Jeśli Noc bengalska ma być fi lmem obyczajowym, to także nieudanym. Kilka 
scen pokazujących zaludnione ulice Kalkuty, pensjonat, w którym Allan miesz-
ka ze swymi angloindyjskimi przyjaciółmi, biuro kreślarzy, gdzie pracuje, teren 
budowy, na której czasem się pojawia, służy tylko naszkicowaniu tak zwanych 
realiów, indyjskiej atmosfery, ale w żaden sposób nie wpływa na zbudowanie 
wyrazistego społecznie tła. 

Jeśli wreszcie Noc bengalska ma być fi lmem autorskim, to jest nieudana tym 
bardziej, gdyż nie przejawia żadnej oryginalności ani w treści, ani w formie. 
Łatwo jednak zauważyć, że stylistycznym wzorcem dla Klotza były fi lmy tak 
zwanego drugiego kina indyjskiego, realizowane przez ambitnych, twórczych 
reżyserów programowo odżegnujących się od związków z komercyjnym, roztań-
czonym i rozśpiewanym masala movie produkowanym przez wytwórnie z Bom-
baju. Świadczą o tym jego specyfi czny, niespieszny rytm, efektowne zdjęcia 
Emmanuela Machue, nasycone pomarańczową barwą imitującą intensywną sło-
neczność Indii, oryginalna muzyka skomponowana przez Brija Narayana (wym. 
Bridź Narajan; gra on także na sarodzie, klasycznym indyjskim instrumencie 
strunowym) i dwoje aktorów, Soumitra Chatterjee (wym. Sumitra Ćatterdźi 
− pan Narendra Sen) i Shabana Azmi (wym. Śabana − pani Indira Sen), nale-
żących do ekipy Satyajita Raya (wym. Satjadźit Raj), najwybitniejszego twórcy 
artystycznego kina bengalskiego, frankofi la, który wspierał Klotza i pozwolił mu 
także zatrudnić swoich techników przy produkcji fi lmu18. Rolę Gajatri zagrała 
śliczna, wielkooka Supriya Pathak (wym. Suprija) (mająca o dziesięć lat więcej 
niż Majtreji w oryginale literackim). 

Co jednak najważniejsze, fi lm Klotza cechuje powierzchowne spojrzenie na 
Indie, tak typowe dla przybyszów z Zachodu. Ginu Kamani nazywa je „kolonial-
ną arogancją”19. Ten rodzaj postawy dostrzega się w działaniach narratora Nocy 
bengalskiej, dla którego kraj i ludzie są tylko tłem egzotycznego melodramatu. 
Podobnie reaguje Allan, pobyt w Indiach męczy go i frustruje. Na początku 
fi lmu śpi po hulance na schodach swego pensjonatu, gdzie znajduje go kolega, 

17 Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Wierzchowskiemu za jej udostępnienie.
18 Ginu Kamani, A Terrible Hurt..., dz. cyt. 
19 Tamże. 
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Lucien Metz (John Hurt), skwapliwie korzysta z pomocy pana Sena i wdaje się 
w skrywany romans z jego piękną córką, która jest dla niego ucieleśnieniem 
wyobrażeń o namiętnej wschodniej odalisce oraz zakazanej miłości, jakie snują 
mężczyźni z Zachodu pewnie od czasów Giaura (1813) lorda Byrona. W wy-
miarze karykaturalnym „kolonialna arogancja” przejawia się w postaci Luciena, 
który zamierza napisać książkę o Indiach po krótkim, turystycznym pobycie 
i obfotografowaniu co ważniejszych miejsc. 

Filmowe losy Mircei ułożyły się ciekawie dla obserwatorów, ale niezbyt for-
tunnie dla powieści Maitreyi Devi. W 1999 roku Sanjay Leela Bhansali (wym. 
Sandźaj Lila), reżyser związany z wytwórniami bombajskimi, nakręcił fi lm zaty-
tułowany Hum Dil De Chuke Sanam (wym. Ham Dil De Ćuke Sanam, Prosto 
z serca). W jego czołówce znajduje się informacja, że najpierw powstała historia 
(story), którą Bhansali napisał wspólnie z Pratapem Karvatą, a potem on i Ken-
neth Phillipps stworzyli scenariusz z dialogami Amrila Gilla. Rachel Dwyer 
podaje w swym leksykonie, że głównym pomysłodawcą historii o mężczyźnie, 
który pozwala żonie szukać jej dawnego ukochanego, był Karvata, a Bhansa-
li połączył ją z przekazaną mu przez Jhaverchanda Meghaniego (wym. Dźha-
werćand), zbieracza legend z Gudźaratu (stan Indii), opowieścią o mężu towa-
rzyszącym żonie w tych poszukiwaniach20. Wielbiciele Prosto z serca dowodzą 
natomiast uparcie, że fi lm jest adaptacją powieści Maitreyi Devi Mircea oraz 
opowiadania Immensee (1849) niemieckiego pisarza Th eodora Storma21. Nie 
wspomina jednak o tym żaden autor znanych mi recenzji. 

Zostawmy na boku opowiadanie Storma, gdyż nie znajduję związku między 
nim a fi lmem Bhansalego poza motywem trójkąta małżeńskiego, który wystę-
puje przecież także w wielu innych dziełach literackich. Zastanówmy się nato-
miast nad pytaniem, czy Prosto z serca może być adaptacją powieści Maitreyi 
Devi? Na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe, tak bardzo fi lm, typowa 
bollywoodzka masala, odbiega od fabuły, stylu i przesłania powieści. Opowiada 
następującą historię: liczna rodzina Pandita Darbara (Vikram Gokhale), wybit-
nego śpiewaka klasycznej muzyki indyjskiej, mieszka w Gudźaracie, północno-
-zachodnim stanie Indii, niedaleko solnej pustyni Wielki Rann. Na naukę do 
mistrza przyjeżdża przystojny Samir Rafi lini (Salman Khan), pół-Włoch i pół-
-Indus. Samir i Nandini (Aishwarya Rai, wym. Ajśwarja), piękna córka Pan-
dita, zakochują się w sobie, ale ojciec nie zgadza się na ich małżeństwo. Samir 
zostaje odprawiony, a Nandini wydana za mąż za bogatego prawnika Wanradźa 
(Ajay Devgan, wym. Adźaj). Nandini unika bliskości z mężem. Ze znalezionych 
przypadkiem listów Samira do Nandini Wanradź dowiaduje się, że żona kocha 
innego mężczyznę. Postanawia, za zgodą swego ojca, zawieźć ją do Włoch i od-
dać Samirowi. W czasie podróży i poszukiwań Nandini odkrywa wspaniały cha-

20 Rachel Dwyer, 100 Bollywood Films, BFI Publishing, London 2005, s. 116. 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Hum_Dil_De_Chuke_Sanam [dostęp: lipiec 2014].
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rakter męża i uświadamia sobie jego 
wielką miłość. Zaczyna go kochać. 
Mimo odnalezienia Samira decydu-
je się pozostać z Wanradźem, który 
zakłada jej mangalsutrę − naszyjnik 
symbolizujący związek małżeński. 

Realizując Prosto z serca, Bhansa-
li wiernie przestrzegał reguł obowią-
zujących w bollywoodzkim masala 
movie. Pomieszał melodramat z musicalem i komedią, obsadził w fi lmie trzy 
sławne gwiazdy, pokazał liczną rodzinę Pandita jako typową „wyobrażoną spo-
łeczność” (imagined community)22, gloryfi kował patriarchat i prawo rodziców do 
stanowienia o losie dzieci23, umieścił rodzinę Pandita w wielkim haweli, pałacu 
pełnym luksusowych pokoi, schodów i tarasów, położonym na szczycie wzgó-
rza ze wspaniałym widokiem na okolicę, w nocy oświetlonym setkami lamp 
i żarówek, wprowadził do fi lmu barwne kostiumy i efektowne sceny wokalno-
-taneczne (muzyka Ismail Darbar) z udziałem wielu wykonawców, wykorzystał 
elektronikę komputerową w celu uzyskania niezwykłych efektów wizualnych 
(zdjęcia Anil Mehta), z bezczelną dezynwolturą pokazał Budapeszt jako Rzym 
i Węgrów jako Włochów. Prosto z serca było wielkim hitem kasowym, zdobyło 
pięć nagród „Filmfare” (1999), w tym dla najlepszego fi lmu i najlepszego reży-
sera, International Indian Film Academy uznała go za najlepszy fi lm 2000 roku, 
a Zee Cine Awards wyborem widzów nagrodziło za scenariusz i reżyserię24. 

W fabule Prosto z serca z trudem, bo z trudem, ale można jednak dostrzec 
zarysy fabuły powieści Maitreyi Devi zmodyfi kowanej na użytek masowych od-
biorców: cudzoziemiec przybywa do domu mistrza-nauczyciela, z wzajemnością 
zakochuje się w jego córce, romans zostaje ujawniony, ojciec odprawia obcego 
i zmusza córkę do poślubienia bogatego Indusa, po jakimś czasie kochankowie 
spotykają się, ale nie mogą zostać razem. Także kilka drobnych zdarzeń zostało 
bezpośrednio zapożyczonych z powieści: policzek, jaki Nandini wymierza Sami-
rowi, gdy ten usiłuje ją pocałować (w Mircei zostało to opisane na s. 69), Samir 
sprowokowany przez Nandini zjada bardzo piekące papryczki (s. 103), matka 
Nandini wypytuje ją po ujawnieniu romansu, czy zakochani dokonali jakichś 
rytualnych przysiąg (s. 147), listy od Samira przekazane Nandini przez jej krew-
nego (s. 142-149). W drugiej części fi lmu związki z powieścią nie są tak wyraźne 

22 Patricia Uberoi, Imagining the Family: An Ethnography of Viewing, w: Pleasure and the Na-
tion, red. Rachel Dwyer, Christopher Pinney, Oxford University Press, New Delhi 2001, s. 312.

23 M.K. Raghavendra, Seduced by the Familiar. Narration and Meaning in Indian Popular Cin-
ema, Oxford University Press, New Delhi 2008, s. 252.

24 Grażyna Stachówna, „Czymże jest życie bez marzeń?” – fi lmowa twórczość Sanjaya Leeli 
Bhansalego, „Studia Filmoznawcze” 2011, nr 32, s. 35–46. 



Grażyna Stachówna138

poza niezwykłą dobrocią Wanradźa – Amryta w Mircei nieustannie podkreśla 
prawość charakteru swego męża − i spotkaniem Nandini z Samirem, które do-
konuje się oczywiście w zupełnie innych okolicznościach, ale z podobnym skut-
kiem symbolicznym: Nandini zostanie przez siedem wcieleń żoną Wanradźa, 
ale w ósmym będzie należeć tylko do Samira (powieściowa zapowiedź spotkania 
kochanków na Drodze Mlecznej, s. 262). 

Można uznać, że Bhansali, tworząc fi lm Prosto z serca, wykorzystał tylko nie-
które tropy z powieści Maitreyi Devi Mircea, zarys fabuły, głównych bohaterów, 
pewne wydarzenia, ale wtopił je w swoją własną historię i kinowe widowisko 
przeznaczone dla masowego widza, mające niewiele wspólnego z kształtem 
i przesłaniem literackiego oryginału. Zastosowana przez niego praktyka adap-
tacyjna to jedynie inspiracja prowadząca do tak radykalnego przetworzenia po-
wieści, że tylko bardzo uważny ogląd fi lmu pozwala uchwycić wątłe nici wza-
jemnych powiązań.  

Brak adnotacji w czołówce fi lmu Prosto z serca, że powstał na motywach 
czerpanych z Mircei Maitreyi Devi, specjalnie nie dziwi w przypadku produkcji 
bollywoodzkich, ponieważ ich twórcy nie przejmują się zbytnio prawami autor-
skimi. Bez zahamowań realizują ciągle nowe wersje starych indyjskich hitów ki-
nowych, remake’i fi lmów zachodnich, np. Kroki w chmurach (2000) Raja Kan-
wara (wym. Radź) według Spaceru w chmurach (1995) Alfonsa Arau, Ghajini 
(wym. Gadźni, 2005) A.R. Murugadossa według Memento (2000) Christophera 
Nolana, Namiętność (2010) Mansoora Khana (wym. Mansur) według West Side 
Story (1961) Roberta Wise’a i Jerome’a Robbinsa oraz trawestacje klasycznej 
literatury europejskiej, np. Duma i uprzedzenie (2004) Gurinder Chadhy (wym. 
Ćaddha) według Dumy i uprzedzenia Jane Austen, Omkara (2006) według Otel-
la Williama Szekspira25. Można także podejrzewać, że stosunek spadkobierców 
Maitreyi Devi do pomysłu adaptacji Mircei w stylu bollywoodzkiej masali mógł 
być więcej niż niechętny i Bhansali po prostu ominął ten problem. 

Historia miłości Mircei Eliadego i Maitreyi Devi z 1930 roku nie przeminę-
ła, nie umarła, pozostała w literackich relacjach, jakich dokonali oboje kochan-
kowie, i trwać będzie wiecznie w świadomości kolejnych pokoleń czytelników 
jak miłość Abelarda i Heloizy, Aleksandra i Marie (Damy kameliowej), Adama 
i Maryli. Proroczo, ale i gorzko brzmią w tym kontekście słowa Maitreyi Devi 
zawarte w Mircei: 

Wraz ze śmiercią kończą się wszystkie więzy społeczne, nawet więzy krwi, ale więzy, które on 
[Eliade] stworzył [w swej powieści], są nierozerwalne (s. 221). 

25 Zdarza się to także w innych kinematografi ach, np. brak adnotacji w czołówce fi lmu Dom 
zły (2009) Wojciecha Smarzowskiego, że fabuła jego dzieła opiera się na dramacie Niespodzianka 
Karola Huberta Rostworowskiego.
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Jak na razie kino nie najlepiej przysłużyło się trwaniu i mitologizacji rumuń-
sko-bengalskiej miłości Mircei i Maitreyi. Należy mieć nadzieję, że może jesz-
cze kiedyś jakiś twórczy adaptator i zdolny reżyser znajdą stosowne dyspozycje 
wykonawcze, by pokazać na ekranie całą jej ludzką, kulturową i symboliczną 
złożoność, bo przecież takie uczucie nigdy na hanjate, nie ginie, nie umiera.

La Nuit Bengali (Noc bengalska)
R: Nicolas Klotz, S: Jeana-Claude Carrière, Nicolas Klotz według powieści Ma-
itreyi Mircei Eliadego, Z: Emmanuel Machuel, M: Brij Narajan, Sgr: Ashoke 
Bose, Kost: Catherine Gorne-Achdjian, MO: Jean-François Naudon, O: Hugh 
Grant (Allan), Supriya Pathak (Gayatri), Soumitra Chatterjee (Narendra Sen), 
Shabana Azmi (Indira Sen), John Hurt (Lucien Metz), PR: Francja, Szwajcaria, 
1988, 107’ (115’, 153’)

Prosto z serca (Hum Dil De Chuke Sanam)
R: Sanjay Leela Bhansali, S: Sanjay Leela Bhansali, Kenneth Phillipps, Z: Anil 
Mehta, M: Anjan Biswas, Ismail Darbar, Sgr: Nitin Desai, Kost: Shabina Khan, 
Neeta Lulla, MO: Bela Segal, O: Salman Khan (Samir Rafi lini), Aishwarya Rai 
(Nandini), Ajay Devgan (Wanradź), PR: Indie, Węgry, 1999, 188’




