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Wstęp

Uwagi wstępne

Tytułowa teza książki oparta została na dwóch fundamentalnych faktografiach. 
Pierwsza obejmuje dzieje kontaktów kulturowych indyjsko-polskich do pierwszej 
dekady XXI wieku. Druga - opisowo-anal¡tyczne rekonstrukcje takich przykładów 
relacji literackich, których efektem były zjawiska uniwersalizacji dzieł. Jednostko
we opisy kontaktów i przypadków ewolucji, od inspiracji do uniwersalizacji, uka
zane zostały w szerszych kontekstach historycznych. 

Tezie towarzyszy założenie, iż wartości autoteliczne dzieła zostają w procesie 
uniwersalizacji zachowane wówczas, gdy jedno dzieło staje się źródłową przyczy
ną powstania innego dzieła, także wytworzonego z pobudek autotelicznych, zacho
wującego lub wzbogacającego wartości autoteliczne oryginału, jednak niekoniecz
nie należącego do tej samej dziedziny sztuki czy tego samego systemu znaków. 
Dopiero taki efekt procesu uniwersalizacji można uznać za czynnik prawdziwie 
kulturotwórczy, w sposób autentyczny wzbogacający kulturę. 

Punktem wyjścia do podjęcia tematu było przeświadczenie, że dialog między
kulturowy jest możliwy nawet pomiędzy odległymi kręgami cywilizacyjnymi.

Cel i metoda

Celem pracy jest ukazanie kulturotwórczego wymiaru funkcjonowania elementów 
kultury genetycznie obcej (wyjściowej) w kulturze własnej (docelowej), na przy
kładzie kultur polskiej i indyjskiej, w odniesieniu do wybranych działań artystycz
nych, spełniających aksjologiczne kryterium kultury symbolicznej - a szczególnie 
takich, które w procesie przyswajania elementów genetycznie obcych w kulturze 
własnej zachodzą na płaszczyźnie wartości autotelicznych.

Jako materiał dokumentacyjny do rozważań teoretycznych oraz analiz szcze
gółowych posłużą konkretne zjawiska i wytwory z dziedziny literatury - tutaj poj
mowanej jako jeden z systemów kultury symbolicznej. Przykłady działań literac
kich, czyli przykłady śladów obecności literatury polskiej w Indiach oraz indyjskiej 
w Polsce, ze zrozumiałych względów ukazane zostaną na nieco szerszym tle wza
jemnych kontaktów kulturowych pomiędzy Polską a Indiami, zachodzących na 
poziomie kultury symbolicznej, jednak pozostających w związku ze zjawiskami 
z zakresu kultury społecznej.

W warstwie teoretycznej oraz terminologicznej książka nawiązuje przede 
wszystkim do sformułowanych przez Antoninę Kłoskowską (1919-2001) koncepcji 
kultury symbolicznej oraz syntagmy kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
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roli i funkcji, jakie w syntagmie tej pełnią elementy kultur genetycznie obcych. 
Szczególnie istotnym kryterium teoretycznym jest również - zgodne z ideą Kło- 
skowskiej - pojmowanie kultury jako procesu opartego na interakcji.

Dodatkowym założeniem metodologicznym przyjętym w pracy jest ukazanie 
przede wszystkim polskiej refleksji i myśli akademickiej nad kulturą w ogóle, 
a nad dialogiem pomiędzy odległymi kulturami w szczególności. Powodem przyję
cia owego założenia jest fakt, że uczeni polscy działający w różnych dziedzinach 
badawczych niejednokrotnie antycypowali wiele koncepcji, należących dzisiaj do 
zakresu szeroko pojmowanych nauk o kulturze. Niejako uzupełniającym celem 
pracy stało się zatem również przypomnienie niektórych mało już dzisiaj znanych, 
lub zupełnie zapomnianych, polskich poglądów i rozważań naukowych dotyczą
cych fenomenu porozumienia pomiędzy kulturami.

Książka, będąca w założeniu pracą interdyscyplinarną, łączy metody badawcze 
z różnych dyscyplin - przede wszystkim elementy stosowanej w naukach humani
stycznych i społecznych metody opisowej, teorii ugruntowanej oraz studium przy
padku, a także metody historycznej i metody filologicznej. Jest pierwszym 
w Polsce opracowaniem ukazującym dwukierunkowo zagadnienie indyjsko-polskich 
kontaktów literackich, jednocześnie należącym do zakresu studiów kulturowych, 
za przedmiot których uznaje się między innymi badanie „relacji pomiędzy słowem 
a światem”1.

Jak na przykład w rozumieniu definicji studiów kulturowych, zaproponowanej przez 
Arjuna Appadurai, która w całości brzmi następująco: ..Za przedmiot studiów kulturowych 
można by z grubsza uznać relację pomiędzy słowem a światem. Rozumiem oba te terminy w ich 
najszerszym znaczeniu, w którym słowo obejmuje wszystkie formy skontekstualizowanej eks
presji, a świat może oznaczać wszystko: od środków produkcji i organizacji środowisk życio
wych po omawiane tutaj zglobalizowane stosunki kulturowej reprodukcji" (A. Appadurai. 
Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. J. P u c e k, Kraków 2005, s. 80). 
Por. także podejmującą podobne zagadnienia wcześniejszą pracę Jerzego Kmity pt. Jak słowa 
łqczq się ze światem (Poznań 1995).

Obszary analiz i sekwencja wątków

Pracę otwiera wprowadzenie teoretyczne, zawierające rekapitulację teorii kultury 
symbolicznej w ujęciu Kłoskowskiej oraz próbę interpretacji stworzonego przez 
nią modelu syntagmy kultury narodowej, a także skrótowe przedstawienie wybra
nych koncepcji odbioru dzieła literackiego i wybranych teorii dotyczących kulturo
twórczego wymiaru komunikacji symbolicznej. Wątki treściowe książki zostały 
podzielone na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy obejmuje informacje porządku
jące oraz wprowadzenie teoretyczne. Rozdziały od drugiego do piątego włącznie 
odpowiadają swoim układem poszczególnym etapom przenikania do syntagmy 
kulturowej elementów genetycznie odmiennych, następującym wzdłuż osi syntag- 
matycznej modelu Kłoskowskiej.
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W rozdziale drugim zarysowane zostanie w ujęciu diachroniczno-proble- 
mowym powstanie i funkcjonowanie przestrzeni przyswojenia i adaptacji, która 
mogła zaistnieć dzięki pierwszym wzajemnym kontaktom pośrednim i bezpośred
nim pomiędzy Indiami a Polską. Opisane w nim będą przykłady działań spełniają
cych zarówno kryterium semiotyczne, jak i aksjologiczne kultury symbolicznej, 
podejmowanych planowo, a także wykonywanych spontanicznie. Przestrzeń dzia
łań opisanych w rozdziale drugim, w modelu syntagmy kulturowej Kłoskowskiej, 
stanowi oczywistą bazę dla zaistnienia wszelkich procesów kulturowych.

Rozdziały trzeci i czwarty dotyczą działań symbolicznych w obrębie literatury, 
wskazanej w modelu syntagmy jako jeden z sześciu ogólnoludzkich systemów 
kultury. W obrębie zarówno polskiej, jak i indyjskiej syntagmy kulturowej, ukaza
ne zostaną na wybranych przykładach - w ujęciu diachronicznym, metodami opi
sową, historyczną oraz studium przypadku - działania będące próbami przenosze
nia wartości dzieła literackiego pochodzącego z kultury genetycznie obcej do kul
tury własnej.

Rozdział piąty książki jest opisem zjawisk symbolicznych, zachodzących na 
poziomie operowania wartości autotelicznych w systemie kultury symbolicznej. Na 
podstawie analiz przeprowadzonych w oparciu o teorię ugruntowaną, głównie przy 
pomocy metody studium przypadku oraz metody filologicznej polegającej na ba
daniu tekstu literackiego, omówione zostaną przykłady działań, w wyniku których 
dzieło sztuki staje się źródłem powstania innego dzieła sztuki. W tej części pracy 
wskazane zostaną takie przykłady działań symbolicznych (przypadki literackie), 
które odbyły pełną drogę wyznaczoną przez oś syntagmatyczną w modelu syntag
my kultury narodowej Antoniny Kłoskowskiej.



Ilustracja 1. Karta tytułowa poematu Mateusza Ignacego Kuligowskigo, opublikowanego 
w Krakowie, w 1688 roku (patrz: s. 48-49).



I
Teoretyczne aspekty komunikacji symbolicznej

Procesom zróżnicowania kultura ludzka zawdzięcza barwność i wszechstronność...
Stanisław Ossowski2

S. O s s o w s k i, Ku nowym formom życia społecznego, Warszawa 1956. Przy datowaniu 
tej publikacji pojawia się problem, pomimo że dorobek Stanisława Ossowskiego wydaje się upo
rządkowany i opracowany w sześciu tomach wydanych przez PWN w latach 1966-1970. Tom V 
Dziel zawiera między innymi obszerne studium Ku nowym formom życia społecznego. Z noty 
edytorskiej wynika, iż jest to przedruk z publikacji w Biblioteczce „Po Prostu" (Warszawa 1956). 
Z kolei nota od Komitetu Redakcyjnego na początku tomu zawiera informację, że tekst ten opubli
kowano po raz pierwszy w roku 1943 jako druk konspiracyjny. Nie doprecyzowano jednak, że 
ukazał się on wówczas podpisany pseudonimem Władysław Raszka, antydatowany: Łuck 1939.

3 Podejście traktujące kulturę jako obszar dialogu oraz wskazujące konieczność budo
wania międzykulturowego porozumienia wydaje się bliskie wielu polskim badaczom. Warto 
w tym miejscu przywołać poglądy takich uczonych, jak Stefan Czarnowski, Józef Chałasiński, 
Florian Znaniecki, Józef Kozielecki czy działający w Australii Jerzy Smolicz. Wszyscy oni 
w swoich rozważaniach podkreślają konieczność otwierania się na inne kultury, jednak przy 
niezbywalnym warunku wcześniejszego gruntownego poznania i zrozumienia własnej.

J Około stu sześćdziesięciu definicji kultury skatalogowali, na podstawie różnych prac 
naukowych, dwaj uczeni, A. L. Kroeber i C. Kluckhohn, w opublikowanej w 1963 roku 
w Nowym Jorku, monumentalnej pracy Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. 
Definicje zostały przez nich także skategoryzowane ze względu na sposób ujęcia jako opisowe, 
normatywne, historyczne, psychologiczne, strukturalne i genetyczne.

’ Historię pojęcia kultury, szczegółowy przegląd definicji kultury oraz propozycję klasy
fikacji zjawisk kultury zawarła A. Kloskowskaw książce Kultura masowa. Krytyka i obro
na, Warszawa 1980, s. 9-93; krótki przegląd definicji zob. także: L. Korporowicz, Tworze
nie sensu. Język-Kultura-Komunikacja, Warszawa 1993, s. 18-28. Spośród definicji kultury 
sformułowanych przez polskich uczonych, przypomnę jedną z wcześniejszych, autorstwa Czar
nowskiego, według której kultura to ..całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku 
społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych 
rozszerzać się przestrzennie” (S. Czarnowski, Kultura. Warszawa 1948. s. 28). Dla niniej-

1.1. Dialogiczna koncepcja kultury symbolicznej

Ukazanie owej „barwności i wszechstronności” - o jakiej pisał Stanisław Ossowski 
(1897-1963) - jest możliwe w oparciu o koncepcję syntagmy kulturowej Antoniny 
Kłoskowskiej, zakładającej heterogeniczny charakter każdej kultury i wskazującej 
obecność w niej elementów genetycznie obcych jako warunku koniecznego do 
jakiegokolwiek rozwoju3.

Definiowanie (po wielokroć definiowanego4) pojęcia kultury5 Kłoskowska 
rozpoczyna od jego potocznego rozumienia, czyli kultury pojmowanej jako „spo
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soby zachowania wyuczone w obrębie jakiejś zbiorowości ludzkiej i wspólne w jej 
obrębie”* i * * * * 6. Następnie, dążąc do wydzielenia spośród tego złożonego zespołu zja
wisk kategorii kultury symbolicznej, przywołuje propozycję wyodrębnienia trzech 
kategorii kultury, sformułowaną przez Alfreda L. Kroebera7, proponując podział 
na: „kulturę bytu”, „kulturę symboliczną” i „kulturę społeczną”8. Według zapropo
nowanego przez Kłoskowską podziału „kultura bytu obejmuje działania ludzkie 
lub wzory tych działań, które są skierowane na przedmioty świata innego niż czło
wiek, na rzeczy, także na zwierzęta”9, a „kultura społeczna obejmuje działania, 
podległe wzorcom i normom, które za przedmiot mają ludzi, odnoszą się szczegól
nie do wzorów działania, norm, ról, ludzi występujących w stosunku do siebie jako 
partnerzy interakcji...”10. Trzecią sferę kultury stanowią zjawiska z zakresu kultury 
symbolicznej albo kultury wartości11.

szej pracy, obok definicji samej Kłoskowskiej, istotne znaczenie ma także pojmowanie kultury' 
przez Appadurai, który twierdzi m.in., że: „(...) rozpatrywanie kultury jako substancji jest nie
użyteczne, lepiej jest ujmować ją jako pewien aspekt zjawisk, aspekt, który umiejscawia
i uosabia różnicę. Położenie nacisku raczej na aspektowość kultury niż na jej substancjalność
pozwala nam traktować ją nie jako właściwość jednostek i grup, ale jako heurystyczne narzę
dzie, którym możemy się posłużyć mówiąc o różnicy. (...) kultura stanowi rozpowszechniony
aspekt ludzkiego dyskursu, wykorzystujący różnicę do wytwarzania różnorodnych koncepcji 
tożsamości grupowej" (por. A. Appadurai, op. cit., s. 24-25). W tym miejscu warto także 
zwrócić uwagę na symetrie i podobieństwa poglądów prezentowanych w Kulturach narodowych
u korzeni Kłoskowskiej oraz cytowanej powyżej pracy Appadurai (tytuł oryginalny Modernity 
at Large. Cultural Dimensions of Globalisation, Minneapolis). Obydwie książki ukazały się 
w tym samym, 1996 roku.

6 A. K1 o s k o w s k a, Kultura symboliczna poza sferą autoteliczności, [w:] Wizje człowie
ka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, red. S. N o w a k, Warszawa 1984, s. 48.

7 Por. A. L. K r o e b e r. Istota kultury, tłum. P. S z t o m p k a, Warszawa 1973.
K Kłoskowską doprecyzowała również, że ma na myśli kulturę społeczną w rozumieniu 

węższym, gdyż jest świadoma, iż każda z tych trzech kategorii jest w jakimś sensie „społeczna" 
(por. A.Kłoskowską, Socjologia kultury, Warszawa 1983, s. 119-128).

9 Z zastrzeżeniem, że wyjątek stanowią te przypadki, kiedy zwierzęta antropomorfizu- 
jemy (por. e a d e m, Kultura symboliczna.... s. 48).

10 Kłoskowską precyzuje: „ludzi traktowanych jako to, co Znaniecki nazywa pierwotny
mi wartościami układów społecznych" (por. ibidem).

11 Określenia „kultura wartości" używa Kroeber (por. A. L. K r o e b e r, op. cit.).
12 Por. m.in.: A. Kłoskowską. Socjologia kultury, zwłaszcza rozdziały 4, 5, 6;

e a d e m, Kultura symboliczna..., s. 48-49. passim.

Kultura symboliczna jest przez uczoną wyróżniona spośród innych kategorii 
kultury na zasadzie dwóch, współwystępujących kryteriów, które nie zawsze 
(a wręcz rzadko) pozostają od siebie oddzielne. Jednym z nich jest kryterium se- 
miotyczne, drugim - kryterium aksjologiczne. Dlatego też w przyjętym tutaj spo
sobie rozumowania kultura symboliczna obejmuje „takie zachowania ludzi i wy
twory takich zachowań, które są znakami, polegają na posługiwaniu się znakami, 
przy dość szerokim rozumieniu znaków”. Kłoskowską używa w tym miejscu okre
ślenia „działania semiotyczne” lub po prostu „semioza”12 *.
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1.1.1. Definicja i zakres pojęcia kultury symbolicznej. Pojęcie kultury sym
bolicznej - jako zastępujące pojęcie kultury duchowej - przyjmuję za Antoniną 
Kłoskowską, świadoma istnienia dyskusji wokół tego terminu, dostrzeganej wszak 
już przez jego twórczynię:

Zastąpienie tradycyjnego pojęcia kultury duchowej pojęciem kultury symbolicznej 
nie dokonuje się bez oporu i bez wywoływania nowych problemów teoretycznych. 
(...) Problemy te zaś wynikają nie tylko z wieloznaczności pojęcia symbolu, lecz 
również z trudności określenia treści tego pojęcia w sposób adekwatny do jego in
tuicyjnie i tradycyjnie wyznaczanego zakresu.13

E a d e m, Koncepcja autoteliczności kultury symbolicznej, [w:] O społeczeństwie i teo
rii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, red. E. Mokrzycki, 
M. Ofiersk a, J. Szacki, Warszawa 1985, s. 407.

H L. A. White, The Science of Culture, New York 1949, s. 25 (cyt. za: A. Kło- 
s k o w s k a, Kultura masowa..., s. 80).

” A. Kłoskowską, Socjologia kultury, s. 174.
16 Ibidem.
17 Jeśli nie zaznaczono inaczej, referuję na podstawie: A. Kłoskowską, Socjologia 

kultury, s. 129-171.

W swojej monumentalnej pracy Socjologia kultury Kłoskowską podjęła próbę 
wyznaczenia granic terminu kultura symboliczna, rzeczowo uzasadniając zakres 
znaczeniowy przymiotnika symboliczny w przyjętym przez nią rozumieniu. Odwo
łała się w tym uzasadnieniu do definicji symbolu sformułowanej przez etnologa 
Lesliego A. White’a (1900-1975), która brzmi: „Symbol, jest to przedmiot posiada
jący wartość lub znaczenie nadane przez tych, którzy się nim posługują”14. Ponadto 
wskazała i scharakteryzowała wyznaczniki omawianej kategorii kultury, stwierdza
jąc między innymi, że:

Kultura symboliczna realizuje się jako wyodrębniona kategoria i w praktyce, 
i w poznawczej refleksji, a kryterium jej odrębności oparte jest na stwierdzeniu 
różnorodności funkcji semiotycznych procesów - oraz, że - [w] stosunku do kultu
ry bytu i w głównym zakresie społecznej kultury, semioza ma charakter instrumen
talny.15

W kulturze symbolicznej dostrzega Kłoskowską jednak taką sferę ludzkich 
działań semiotycznych, które nie mają bezpośredniej instrumentalnej postaci. We
dług badaczki, to właśnie w tej sferze formułowanie znaczeń staje się celem sa
mym w sobie, a podejmowane w niej „działania semiotyczne” przybierają postać 
wartości autotelicznych, które uczona nazywa „zjawiskami symbolicznymi”. Kul
tura symboliczna jest więc określana łącznie przez kryterium semiotyczne i kryte
rium aksjologiczne, a zatem Jest to kultura znaków i wartości zarazem”16.

1.1.2. Kryterium semiotyczne kultury symbolicznej17. Definiując zakres kry
terium semiotycznego kultury symbolicznej, pozostającego w związku z kulturą 
społeczną, Kłoskowską wychodzi od przeglądu koncepcji badawczych związanych 
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z teorią znaku, poczynając od najprostszej definicji znaku, określanego jako 
„wszelkie wydarzenie lub przedmiot, powiązany w doświadczeniu jakiejś żywej 
istoty z innym przedmiotem lub wydarzeniem, do którego się odnosi”. Podkreśla 
również, że termin znak rozumie się czasem jako równoznaczny z terminem sym
bol oraz odnosi się do „wszystkich teorii zajmujących się znakami”, które stwier
dzają związek „pomiędzy tym, co znaczące (signans) a tym, co znaczone (signa
tum)”™.

Refleksją na temat znaków sięga autorka do filozofów starożytnych, zwłaszcza 
greckich (Platon, Epikur, stoicy), myślicieli chrześcijańskich (przykład Pierre’a 
Abelarda 1079-1142), poprzez siedemnasto- i osiemnastowieczne koncepcje Johna 
Locke’a (1632-1704), Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716) oraz Johanna 
Heinricha Lamberta (1728-1777), aż do prowadzonych w XIX i XX wieku badań 
dotyczących teorii znaku. Za źródło znaku uznaje przyrodę lub człowieka „operu
jącego aparatem kultury łącznie z kierowanymi przez niego urządzeniami tech
nicznymi”. Substancję znaku określa jako „łatwo postrzegalną” (na przykład 
przedmioty, zjawiska i zachowania ludzi lub zwierząt). Zwraca także uwagę na 
istotny jej zdaniem element, jakim jest sposób konstytuowania znaków, czyli - 
„ich powiązanie ze źródłem”. Stwierdza m.in.:

Sposób ten może być naturalny i konieczny lub konwencjonalny. W sposób natu
ralny powiązane są zjawiskami znaczonymi znaki stanowiące ich poprzedniki, na
stępniki lub części wspólnych całości (...) Związki tego typu opierają się na pra
wach natur) (...), ustalają powiązania konieczne, niezależne od czyjejś woli lub 
społecznej konwencji. (...) Ten typ znaków określany jest terminem znaków natu
ralnych, oznak lub symptomów.18 19

18 W tym miejscu rozważań Kłoskowska przypomina oryginalny pomysł Czarnowskiego, 
który nawiązując do greckiej etymologii wyrazu, zaproponował jego polskie tłumaczenie jako 
..wspólokruch", czyli część danej całości, która w doświadczeniu odbiorcy stanowi odwołanie 
do pozostałych jej części. Taka interpretacja terminu symbol wydaje się niezwykle przydatna 
w badaniach nad recepcją elementów kultur obcych, gdyż z reguły postrzegane są one jako 
części danej całości, przez które interpretuje się całość.

19 Por. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, s. 133-134. Stosunkowo trudno definio
walne symptomy następująco definiuje Susanne Langer: ..Istnieje subtelna różnica między zna
kiem a symptomem, która polega na tym, że przedmiot oznaczony przez symptom to cały stan, 
którego odpowiednią częścią jest symptom. (...) Znak natomiast, jest jedną częścią całego stanu, 
którą łączymy z inną oddzielną częścią. (...)" (por. S. Langer. Nowy sens filozofii. Rozważa
nia o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, tłum. A. H. B o g u c k a. Warszawa 1976, s. 114).

Wymienia ponadto znaki konwencjonalne, które „powiązane są ze zjawiskami 
oznaczanymi na zasadzie arbitralnego ustalenia właściwego danej kulturze”. Znaki 
te nie spełniają kryteriów uniwersalności ani konieczności, jednak ich arbitralność 
jest względna, ponieważ ich sposób konstytuowania oraz charakter określają istnie
jące już w danej kulturze systemy znaków. Jako przykład swoistej kategorii tych 
znaków wskazane są znaki ikoniczne - charakteryzujące się tym, że „ich związek 
z desygnatem polega na pewnym podobieństwie struktury lub innych właściwo
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ści”, oraz tym, że określenie znaku ikonicznego można „rozszerzyć na wszelkie 
mimetyczne przedstawienie desygnatów” (np.onomatopeje językowe).

Jako osobną kategorię Kłoskowska wyróżnia „oznaki i znaki słowne”, różniące 
się diametralnie sposobami konstytuowania. Źródłem „oznak” ma być bowiem 
„porządek naturalny i naturalna zdolność do reakcji warunkowych właściwa lu
dziom i zwierzętom oraz ludzka zdolność do postrzegania i konstatowania”, pod
czas gdy za źródło znaków słownych uznaje „społeczną działalność ludzi tworzą
cych kulturę”. Do tej kategorii znaków należeć będą zatem przede wszystkim 
wszelkiego gatunku dzieła literackie.

Spośród licznych koncepcji znaczenia wybiera autorka jako warte wyróżnienia 
dwie: lingwistyczną Ferdynanda de Saussure’a (1857-1913) oraz behawiorystyczną 
George’a Herberta Meada (1863-1931). Za bardziej szczegółową i spójniejszą 
uznaje koncepcję Meada - przede wszystkim ze względu na fakt, że znak trakto
wany jest w niej jako „wzór podniety odnoszący się do całej klasy przedmiotów 
określonego typu, czyli do znaczenia”. Zdaniem badaczki, ma to być pogląd bliski 
idei Charlesa Kaya Ogdena (1889-1957) i Ivora Armstronga Richardsa (1893- 
1979), autorów koncepcji trójkąta semantycznego, obejmującego przedmiot, znak 
i znaczenie jako zjawisko zachodzące w umyśle interpretatora, w kontekście spo
łecznej sytuacji semiotycznej. Przyjęcie takiego sposobu rozumienia koncepcji 
znaczenia wydaje się zarówno uzasadnione, jak i niezwykle przydatne w rozważa
niach dotyczących roli i funkcji tekstów obcych w kulturze docelowej20.

20 Stanowisko, które zakłada bezwzględną konieczność istnienia podmiotu w procesie 
określenia znaczenia, bliskie jest także koncepcji Langer, która stwierdza m.in., że „nawet 
w najprostszych rodzajach znaczenia muszą istnieć co najmniej dwie inne rzeczy związane 
z terminem, który «znaczy» - przedmiot, który jest «znaczony», i podmiot, który posługuje się 
terminem (...)” oraz, że „terminy z przedmiotami wiąże oczywiście podmiot; nie należy nigdy 
o tym zapominać” (S. L an ger, op. cit., s. 111 i 113).

21 Por. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, s. 140.
Por. ibidem, s. 141.

Kłoskowska stwierdza w konkluzji, iż znaczenie może być rozumiane jako 
„umversalium in re lub post rem, kreowane przy tym nie w indywidualnym, ale 
w społecznym doświadczeniu uczestników kultury konstytuującym znak”21, dodaje 
jednak, że:

Taka interpretacja całych kategorii znaków otwiera pewną drogę socjologicznej in
terpretacji kultury, chociaż stanowisko to może być w pełni zadowalające z filozo
ficznego punktu widzenia.

W semantycznej teorii znaku próg trudności stanowi użycie znaków, które nie 
mają żadnych realnych odniesień, znaków funkcjonujących w micie, religii, w fik
cji artystycznej.22

Dla uzasadnienia tego poglądu uczona przywołuje fenomenologiczną (zwłasz
cza Ingardenowską) koncepcję znaczeń intencjonalnych. Opisując semiologiczne 
ujęcie, podkreśla, że dla socjologicznej teorii kultury symbolicznej najbardziej 
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istotny sposób interpretacji znaku wiąże się z jego funkcją, bowiem charakter zna
czenia uzależniony jest od interpretatora oraz kontekstu sytuacyjnego. Taki model 
interpretacyjny funkcji znaku odnieść można także do rozważań dotyczących stra
tegii wybieranych przez tłumaczy i popularyzatorów literatur obcych.

Kontynuując rozważania dotyczące semiozy, Kłoskowska dochodzi do wnio
sku, że przeplata się ona i krzyżuje z kulturą bytu. Można więc zatem zaryzykować 
stwierdzenie, że występowanie w kulturze symbolicznej kryterium semiotycznego 
powoduje trudności w definitywnym oddzieleniu zakresów kultury społecznej 
i kultury symbolicznej. Jako przykład złożoności problemu badaczka wskazuje 
w tym miejscu sytuacje, gdy ten sam przedmiot pełni zarówno funkcje użytkowe 
jak i funkcje estetyczne (czy symboliczne), odwołując się do koncepcji znaków 
funkcjonalnych Rolanda Barthesa oraz „oznaki kulturalnej” Jerzego Kmity, odno
szącej się do semiotyczno-informacyjnej funkcji przedmiotów użytkowych, komu
nikujących coś o sytuacji, której część same stanowią23.

Por. J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. War
szawa 1971.

24 Por. A. Kłoskowska. Socjologia kultury, s. 169. Należy zauważyć, że Kłoskowska 
zaznacza, iż zaproponowaną przez siebie typologię znaków opiera na „rozpowszechnionych 
ujęciach typów znaków", dystansując się jednak w pewnym sensie od Charlesa Peirce’a, który 
według niej „w swoich próbach taksonomicznych doszedł do wyodrębnienia sześćdziesięciu 
sześciu kategorii podziału znaków". Przedstawiona w Socjologii kultury propozycja jest zda
niem jej autorki „znacznie zredukowana" i „zbliża się do typologii A. Schaffa, stosuje jednak 
inne zasady wyodrębnienia głównych kategorii znaków'" (zob. ibidem, s. 147-148).

Podsumowując rozważania na temat funkcji znaków, Kłoskowska stwierdza, że 
znakiem może stać się każde zjawisko postrzegalne, każdy przedmiot lub wyda
rzenie, natomiast w kontekście terminu kultura symboliczna za konieczne uważa 
wyjaśnienie wzajemnego stosunku pojęcia symbolu i pojęcia znaku, jako że we
dług niej pojęcia te bywają czasami stosowane zamiennie. Proponuje zatem 
w pewnej mierze kompromisową definicję symbolu, nazywając go de facto zna
kiem symbolicznym:

Symbol nie ty lko denotuje zakres zjawisk objętych pojęciem, lecz także konotuje 
ich treść. (...) Ta właściwość znaków symbolicznych jest istotna dla określenia 
przedmiotu zainteresowań socjologii kultury...24

Kłoskowska zwraca także uwagę na zjawisko polisemii, jej zdaniem związane 
z charakterem samych zjawisk językowych i będące - obok symbolizmu wynikają
cego z kontekstu - właściwością wszystkich języków. Polisemia jako integralny 
składnik wszystkich dziedzin sztuki stanowi, jej zdaniem, skutek naturalnej ludzkiej 
zdolności i skłonności do „nadużywania” semiozy. Uczona stwierdza zatem, że:

W kulturze występuje przerost semiozy, hipertrofia semiozy. Zachowania semio- 
tyczne są bardzo rozbudowane. (...) To, co się tutaj określa jako hipertrofię semiozy 
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ponad potrzeby instrumentalne, wiąże się z drugim kryterium kultury symbolicz
nej, kryterium aksjologicznym, odwołującym się do wartości.25

25 E a d e m, Kultura symboliczna..., s. 50-51.
26 Jeśli nie zaznaczono inaczej, referuję w oparciu o: A. Kłoskowska, Socjologia kul

tury,^ 172-215.
27 Por. ibidem, s. 174.
28 Por. ibidem, s. 175.
29 F. Z n a n i e c k i, Wstęp do socjologii, Poznań 1988; idem, Social Actions, New York 

1936.
30 Idem, Nauki o kulturze, Warszawa 1971.

Zaobserwowana powyżej prawidłowość powoduje, że kryterium semiotyczne 
nie będzie w niniejszej pracy aż tak bardzo istotne, jak kryterium aksjologiczne, 
jednakże nie można go w żadnym stopniu pominąć. W wielu bowiem przypadkach 
oddzielenie jednego od drugiego może się okazać niemożliwe. Powodem owej 
niemożności jest genetyczna zależność pomiędzy samym zjawiskiem semiozy oraz 
zachowaniami człowieka z niej wyrastającymi, które tworzą podstawę kryterium 
aksjologicznego. Albowiem, jak uzasadnia Kłoskowska, zaistnienie zjawiska, które 
ogólnie zwykliśmy nazywać sztuką, nie jest możliwe bez „hipertrofii semiozy”.

1.1.3. Kryterium aksjologiczne kultury symbolicznej26. Drugim z dwóch 
zdefiniowanych przez Kłoskowską, zasadniczych wyznaczników kultury symbo
licznej jest kryterium aksjologiczne, czyli oparte na kategorii wartości.

Podobnie jak w przypadku definiowania terminu znak przy kryterium semio- 
tycznym, podstawę rozważań stanowi tutaj ustalenie zakresu znaczeniowego ter
minu wartość w kontekście kultury symbolicznej, a zwłaszcza sztuki. Autorka 
przyjmuje relacjonalną koncepcję wartości, uznając, że „wartość jest przedmiotem 
odniesienia ludzkich postaw i działań określanych jako wartościujące”27, oraz że 
„wartość jest wynikiem stosunku doznającego i aktywnego podmiotu wobec pew
nych przedmiotów zewnętrznego świata”28. Własne stanowisko badaczka uznaje za 
bliskie poglądom niemieckich filozofów, Hermanna Lotzego (1817-1881) i Heinri
cha Rickerta (1863-1936). Powołuje się także na pogląd Floriana Znanieckiego 
(1882-1958), który odróżniał wartości od rzeczy pozbawionych znaczenia29, okre
ślając je jako „zjawiska posiadające aksjologiczne znaczenie, tj. znaczenie prak
tyczne nadawane im przez działającą jednostkę społeczną odnoszącą je do innych 
możliwych przedmiotów działania”30. Taką kwalifikację wartości określa Kło
skowska jako obiektywną, ponieważ oparta jest ona na określonym, społecznie 
uznanym systemie.

Rozważając zakres znaczeniowy terminu wartość w kontekście aksjologiczne
go kryterium kultury symbolicznej, Kłoskowska wskazuje na podobieństwo mię
dzy teoriami Znanieckiego i amerykańskiego socjologa Talcotta Parsonsa (1902- 
1979), przy czym zauważa, że żaden z dwóch rozpatrywanych autorów nie podej
muje wprost zagadnienia związku wartości ze sferą znaków i symboli, mimo że 
w rozważaniach Znanieckiego chodzi, jej zdaniem, właśnie o celowe przejście od 
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semiotycznego do aksjologicznego aspektu sfery rzeczywistości, nieograniczającej 
się wszakże wyłącznie do kategorii kultury symbolicznej.

Wydaje się oczywiste, że dla Kłoskowskiej ważne są przede wszystkim zagad
nienia współwystępowania zjawisk aksjologicznych i semiotycznych. Stąd też 
powołuje się ona na koncepcję Charlesa W. Morrisa (1901-1979), przytaczając 
sformułowaną przez niego następującą definicję wartości: „Wartości, są to właści
wości przedmiotów ujmowane w odniesieniu do preferencyjnego zachowania”31.

11 Ch. W. M o r r i s, Signification and Significance. A Study of the Relations of Signs and 
Values, Cambridge Mass. 1964, s. 18 (cyt. za: A. K1 o s k o w s k a. Socjologia kultury, s. 181).

32 A.Kłoskowska. Socjologia kultury, s. 181-182.
33 Por. m.in.: e a d e m. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, s. 79.
34 Por. A. W e b e r. ldeen zur Staats- und Kultursoziologie. Karlsruhe 1927.

W kontekście wcześniejszych pomysłów badawczych, Kłoskowska podejmuje 
próbę przedstawienia relacji znaków i wartości. Formułuje tę zależność następująco:

Znak desygnuje właściwości przedmiotów, dostarcza ich oceny przez odpowiedni 
swój aspekt i wyznacza w konsekwencji właściwe, przedkładane nad inne, czyli 
preferowane działanie, zgodnie z funkcją właściwą dla swego trzeciego aspektu. 
Drugi i trzeci aspekt znaku odnosi się do wartości, nie jest jednak z nimi tożsamy 
(...). Wartości jako cechy przedmiotów są natomiast elementami całości procesu 
semiozy. (...) wartość zawiera się bowiem w znaczeniu jako przedmiocie reakcji 
i w interpretacji, czyli sposobie reagowania. Znak nie jest z nimi tożsamy, ale wy
znacza jedno i drugie, bowiem oceny i normy noszą postać znaków.32

W przedstawianej koncepcji badaczka przywołuje także wprowadzoną przez 
Romana Ingardena (1893-1970) kategorię „powinnościowości” wartości, uznając, 
że jako wiążąca się z dziedziną występowania wartości jest dla aksjologicznego 
kryterium kultury symbolicznej szczególnie ważna. Bowiem według koncepcji 
Ingardena, wartości dzielą się na kategoryczne i postulatywne w zależności od 
stopnia ich „powinnościowości”. Te drugie z kolei należą do pewnej określonej 
kategorii kultury. W późniejszych pracach nazwie Kłoskowska sferę tych wartości 
„kulturą potencjalną”33.

W swoich rozważaniach badaczka zwraca także uwagę na fakt, że wielu auto
rów stosowało właśnie kryterium aksjologiczne dla wyodrębnienia z ogółu zjawisk 
sfery nazywanej kulturą duchową, kulturą wartości lub po prostu kulturą, a jako 
przykład podaje stanowisko Alfreda Webera (1868-1958), dla którego kultura sta
nowiła czystą realizację absolutnych wartości, a zjawiska instrumentalne - czyli 
podporządkowane dążeniu do jakiegoś celu - znajdowały się tylko w obrębie cywi
lizacji34. Sama uczona podejmuje problem zastosowania kryterium aksjologicznego 
dla określenia kultury symbolicznej, przy następująco sformułowanych założeniach:

Do analizy dychotomii wartości w sferze semiotycznej będzie (...) służyć para 
przeciwstawnych pojęć: wartości instrumentalne oraz autoteliczne. Głównym jej 
przedmiotem będzie drugie z wyróżnionych pojęć oraz zjawiska mu odpowiadają
ce. W sensie etymologicznym wartości autoteliczne to ty le, co stanowiące cel sam 
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w sobie, realizowane dla nich samych. Zgodnie z ogólnym, relacjonalnym charak
terem zjawisk aksjologicznych wartości autoteliczne są takie właśnie ze względu 
na czyjeś postawy i potrzeby. Są też takie właśnie w określonej sytuacji. Ze sfor
mułowań powyższych wynika, że te same fizyczne nośniki, czyli korelaty wartości 
i znaczeń, dla kogoś innego i (lub) w innej sytuacji, mogą zmienić swój charakter 
i znaczenie, mogą stać się wartościami instrumentalnymi lub zostać w ogóle po
zbawione cech aksjologicznych i semiotycznych.35

J’ A. K ł o s k o w s k a, Socjologia kultury, s. 200.
j6 Jeśli nie zaznaczono inaczej, referuję na podstawie: A. Kłoskowska, Koncepcja 

autoteliczności..., s. 407-421.
37 Przede wszystkim w takich, jak: Koncepcja autoteliczności...-, Kultura symboliczna...-, 

Kultury narodowe...; Socjologia kultury; Tożsamość i identyfikacja narodowa ir perspektywie 
historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1; Wartości symboliczne 
wobec kultury społecznej, [w:] Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, red. B. Sucho
dolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.

38 Por. Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, 
red. A. K1 o s k o w s k a. Wrocław 1991, s. 37.

1.1.4. Funkcja autoteliczności w kulturze symbolicznej36. Roli autotelicz- 
ności w kulturze symbolicznej poświęciła Kłoskowska osobne studium. Zarówno 
w nim, jak i w innych swoich tekstach podejmujących to zagadnienie37, badaczka 
odwołuje się do dociekań prowadzonych przez Stanisława Ossowskiego. Samą 
ideę autoteliczności sztuki przedstawia jednak zawsze na tle odniesień historycz
nych, sięgających czasów starożytnych, kiedy to pojęcie sztuki funkcjonowało nie 
jako termin oddzielny, ale włączone było do zakresu umiejętności praktycznych - 
do momentu, kiedy Arystoteles jako pierwszy dostrzegł istnienie umiejętności słu
żących tylko jako środek do celu, obok takich, które służą wyłącznie bezpośredniej 
realizacji owego celu. W myśli Arystotelesa dopatruje się zatem Kłoskowska gene
zy rozróżnienia kulturalnych działań na instrumentalne i autoteliczne.

Jako kolejne źródło autotelicznej koncepcji sztuki wskazuje Kłoskowska myśl 
Immanuela Kanta (1724-1804), który rozwinął ideę bezinteresowności doświad
czeń estetycznych, w myśl zasady rozróżnienia piękna wolnego i piękna zależnego 
oraz odpowiadających tym dwóm kategoriom sądów smaku, przy założeniu, że sąd 
estetyczny ma wiązać się z czystą, bezinteresowną satysfakcją, jakiej dostarcza 
kontakt z dziełem. Zdaniem uczonej, to właśnie piękno wolne, niezależne, zgodnie 
z intencją zawartą w rozważaniach Kanta, może być określone terminem autote
liczności. Z kolei za kontynuatora Kantowskiej idei bezinteresowności sztuki uzna- 
je ona wspomnianego już Alfreda Webera, po pierwsze dlatego, że całą kulturę 
pojmował jako wyłącznie kulturę symboliczną, a po drugie - uznał ją za „dziedzi
nę, w której ustaje wszelka konieczność życiowa, a człowiek wolny od naturalnych 
potrzeb oddaje się bezpośrednim doznaniom najcenniejszych wartości”38.

Wskazując bezpośrednie źródła stosowanego przez nią pojęcia wartości autote
licznych, Kłoskowska wyjaśnia, że zostało ono wprowadzone najpierw do teorii 
literatury w XVIII w. przez szwajcarskich uczonych, Johanna Jakoba Bodmera 
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(1698-1783) i Johanna Jakoba Breitingera (1701-1776), postulujących odrzucenie 
klasycznej zasady mimesis na rzecz wolnej, twórczej wyobraźni. Następnie, w po
staci hasła „sztuka dla sztuki”, stało się początkowo manifestem poetyckim pama- 
sistów, a późnej - za sprawą chilijskiego poety kreacjonisty, Vincenta Huidobro 
(1893-1948) - przejęły je poetyckie awangardy XX wieku39.

39 Ibidem.
40 Szerzej na temat wyznaczników gatunkowych klasycznej literatury indyjskiej, zob. 

H. Marlewicz. Kavya as Defined in Sanskrit Poetics, [w:] Kayya. Theory and Practice. red. 
L. S u d y k a. ..Cracow lndological Studies" 2000, t. 2. s. 9-16.

41 Encyklopedia Kultury PolskiejXXwieku..., s. 37.
42 Interesujący może również wydawać się swego rodzaju paradoks, że istnieją prace Ma

rii Ossowskiej, w których uczona odwołuje się do wartości i postaw nierozerwalnie związanych 
ze sferą autoteliczności, nie posługując się jednak samym terminem wartości autotelicznych. Jak 
bowiem słusznie stwierdził Krzysztof Kiciński: „Wydaje się, że program Ossowskiej jest walką 
o prawo do traktowania nauki, lub szerzej - poznawczej działalności człowieka, jako jednej 
z wartości najwyższych, niekoniecznie w całości sprowadzalnej do zastosowań społecznych, jest 
walką o prawo człowieka do zaspokajania własnej ciekawości świata, ciekawości mechanizmów 
i praw nim rządzących" (por. K. Kiciński, Posłowie, [w:] Maria Ossowska o człowieku, 
moralności i nauce. Miscellanea. red. M.Ofierska. M.Smola, Warszawa 1983. s. 584).

Ta w pewnym sensie literacka proweniencja pojęcia wartości autotelicznych 
może przywołać skojarzenie ze staroindyjską nauką o literaturze, a konkretnie 
z klasyfikacjami dotyczącymi rozróżnienia dzieł pisanych na należące do literatury 
pięknej oraz te, które pozostawały poza granicami gatunkowymi twórczości uzna
wanej za artystyczną. Należy podkreślić, że nie miały w tym przypadku istotnego 
znaczenia kryteria formalne - nie każdy bowiem utwór zrytmizowany, posiadający 
regularne metrum, czyli de facto nieróżniący się kompozycyjnie niczym od struk
tury poematu, uznawany był za dzieło literackie40. Podobnie rzecz się ma w przy
padku prezentowanej przez Kłoskowską koncepcji funkcji wartości autotelicznych 
w kulturze symbolicznej, gdzie nie jest istotny ani cel, jakiemu przedmiot piękny 
ma służyć, ani to, co ów przedmiot ma przedstawiać.

Najbardziej bezpośrednie źródła prezentowanego pomysłu autoteliczności 
sztuki wskazuje uczona w socjologicznej teorii estetycznej swojego nauczyciela, 
Stanisława Ossowskiego, którego poglądy w tej kwestii relacjonuje w następujący 
sposób:

Zgodnie z jego [Ossowskiego] stanowiskiem, przeżycia estetyczne należą do kate
gorii doświadczeń, które umożliwiają pełne, bezpośrednie doznanie zaspokojenia 
istotnych potrzeb człowieka. Warunkiem przeżycia estetycznego jest pełne zato
pienie się w' doznawaniu. ,życie chwilą” wykluczające chęć i potrzebę jednocze
snej. aktualnej myśli o czymkolwiek innym.41

Kłoskowską zaznacza jednak, że Ossowski posługiwał się wprawdzie pojęciem 
autoteliczności, ale nie używał go w znaczeniu dookreślającym wartości42. Uczona 
dopatruje się mimo to uzasadnienia dla wiązania własnego pomysłu wartości auto
telicznych z koncepcją Ossowskiego, gdyż jest zdania, że badacz ten konsekwent
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nie twierdził, iż: „charakter wartości jest funkcją dyspozycji lub postaw”43, a więc 
funkcją taką jest również autoteliczność. W opinii Kłoskowskiej bowiem, autote- 
liczności wartości nie można stwierdzić inaczej, jak tylko odwołując się do postaw 
i przeżyć wewnętrznych, warunkujących motywy ludzkiego działania. Wartości te 
nie są przez nią traktowane jako abstrakcyjne. Takie podejście jest zgodne z rozu
mowaniem opartym na idei Ossowskiego, którą uczony nazwał „życie chwilą”.

43 Por. A. Kłoskowską, Socjologia kultury, s. 201. Kłoskowską odwołuje się w tym 
miejscu do pracy Ossowskiego Więź społeczna i dziedzictwo krwi, a konkretnie do rozdziału 
O zagadnieniach dziedzictwa społecznego, wyjaśniając jednocześnie, że: „Ossowski nie używa 
w tym ustępie terminu «wartość», lecz rozumienie dziedzictwa kulturowego jako zespołu warto
ści zgodne jest z aparatem pojęciowym jego innych prac, wcześniejszych: U podstaw estetyki 
(1936), i późniejszych: Z zagadnień psychologii społecznej (1942)”.

44 Obserwując indyjską tradycję z europejskiej perspektywy, można odnieść wrażenie, że 
wiele działań symbolicznych (sztuka tworzenia rangoli i kolam, rytualne znaczenie mandali, 
improwizacja w muzyce, znaczenie przekazu ustnego w tradycji literackiej etc.) nosi silne zna
miona autoteliczności. Wszystkie te działania wydają się być podejmowane dla czystej estetycz
nej przyjemności doświadczania samego czynu tworzenia i mieć związek ze świadomością 
ulotności ludzkiego życia oraz cyklicznym pojmowaniem czasu. W kontekście hipotezy Kozie- 
leckiego, że „człowiek, który rozumie czas w sposób liniowy (‘czas - strzała’) będzie silniej 
dążył do przedłużenia życia, niż człowiek, który postrzega czas jako strukturę cykliczną” (por.
J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997, s. 73), wydaje się uzasadnione przy
puszczenie, że to właśnie stosunek do czasu uzasadnia większą lub mniejszą skłonność ludzi do 
działań „samocelowych” (por. także koncepcję „życia chwilą” Ossowskiego, przywołaną 
w części 1.1.5).

43 S. O s s o w s k i, (7 podstaw estetyki, Warszawa 1949, s. 291; w cytacie wyróżnienia 
autora.

1.1.5. „Życie chwilą” Stanisława Ossowskiego a koncepcja wartości auto
telicznych. W swojej próbie określenia działań symbolicznych, będących samymi 
dla siebie celem, Ossowski, jako możliwy wyznacznik autoteliczności, wprowadził 
kategorię czasu44. Doświadczenia, które klasyfikuje jako autoteliczne, określił za
tem jako „życie chwilą”. W swojej pracy U podstaw estetyki definiuje ten termin 
następująco:

Życie chwilą to kategoria bardzo szeroka (...). Przede wszystkim obejmuje ona za
równo przeżycia o charakterze czynnym, jak przeżycia o charakterze 
kontemplacyjnym. Taniec albo mecz sportowy pozwala żyć chwilą zarówno 
wykonawcom, jak i widzom: tamci przeżywają stany aktywne, ci - kontemplacyj
ne.45

W tej definicji stanowisko Ossowskiego wydaje się już bliskie rozróżnienia 
sformułowanego jako alternatywa wartości realizowanych w osiąganiu, w toku 
samego wykonywania czynności oraz wartości osiąganych po jej wykonaniu, po
czynionego później przez Kłoskowską. Uczony w swoim stanowisku zbliża się, jak 
sam twierdzi, bardziej do poglądów Arystotelesa niż do Kantowskiej idei piękna 
wolnego, a wprowadzenie do własnej teorii kryterium czasu uzasadnia następująco: 
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Biorąc za punkt wyjścia arystotelesowe rozróżnienie czynności zmierzających do 
jakiegoś celu (np. praca rzemieślnika) i czynności wykonywanych dla nich samych 
(np. taniec), rozróżnimy na terenie naszego życia świadomego dwa zasadnicze na
stawienia: nastawienie ku przyszłości i nastawienie ku aktualności. W jednych wy
padkach wy konujemy jakąś czynność albo poddajemy się jakimś doznaniom dlate
go, że są one dla nas bezpośrednio atrakcyjne, w innych wypadkach dlatego, że 
obchodzi nas coś. co ma nastąpić w' przyszłości.46

Ibidem, s. 285.
47 A. Kłoskowska, Koncepcja autoteliczności..., s. 412.
4,1 Ibidem, s. 413. Na marginesie dodam, że zanim jeszcze znalazłam tę informację w ar

tykule Kłoskow'skiej. czytałam U podstaw estetyki w poszukiwaniu źródeł koncepcji oraz same
go terminu wartości autotelicznych, na które uczona się powoływała. Pierwsze poszukiwania nie 
przyniosły rezultatu. Jak się późnej okazało, przyczyną był fakt, że w wydaniu z 1949 roku 
(z którego korzystałam) brak tego akurat przypisu. Można przypuszczać, że czas historyczny nie 
sprzyja! wówczas publikowaniu arystokratycznych z ducha koncepcji, głoszących ideę twórczo
ści niezaangażow7anej, ideę czystej „sztuki dla sztuki”.

49 S. O s s o w s k i, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, oprać. B. D z i e m i d o k, 
Kraków 2004. s. 106.

511 Kwestią płynności granic pomiędzy sferą działań autotelicznych oraz działań instru
mentalnych zajmuje się także Kozielecki. który sformułował aksjologiczną opozycję, dzieląc 

Odnosząc się w wielu swoich pracach do estetycznej teorii Ossowskiego, Kło- 
skowska zwraca uwagę na fakt, że uczony ten nie wiąże samego terminu autote- 
liczność z żadnym określonym autorem47 *. Podkreśla także jako rzecz charaktery
styczną, że pełne i syntetyczne określenie autoteliczności sformułował Ossowski 
tylko raz, w przypisie, w ostatnim rozdziale U podstaw estetyk?*. Przypis ten brzmi 
następująco:

Przez sztukę autoteliczną - w przeciwieństwie do sztuki heterotelicznej - będzie
my rozumieli sztukę, która nie jest na usługach religii, w iedzy, polityki czy medy
cyny. ale ma sobie właściwe, odrębne cele. Na ogół te cele mają hedonistyczny 
charakter: sztuka autoteliczna ma dawać zaspokojenie potrzeb twórczych artyście, 
a wzruszenie estetyczne widzom lub słuchaczom. Ten hedonistyczny charakter 
trzeba rozumieć szeroko: sztuka autoteliczna może być równie dobrze rozrywką, 
jak źródłem przeżyć poważnych, wzniosłych czy nawet tragicznych. Idzie o to tyl
ko aby racja bytu tych dzieł - z punktu widzenia twórcy albo z punktu widzenia 
środow iska odbiorców' - mieściła się w' okresach „życia chwilą”, jakie im zawdzię
cza z jednej strony twórca, z drugiej - widz lub słuchacz. Do sztuki autotelicznej 
z punktu widzenia twórcy zaliczymy tedy zarówno dzieła sztuki tworzonej „dla 
zabawy”, jak i dzieła tworzone z poczuciem „misji artystycznej”. W wielu wypad
kach zamiast mów ić o sztuce autotelicznej i sztuce heterotelicznej wygodniej jest 
mówić o autentycznych i heterotelicznych czynnikach lub funkcjach sztuki.49

Z treści przypisu wynika jasno, że w rozumieniu Ossowskiego autoteliczne 
wartości są przeciwstawne wobec instrumentalnych tylko na poziomie motywacji, 
ale nie na poziomie funkcji, i tylko na tym pierwszym poziomie muszą być okre
ślone50.
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1.1.6. Dychotomiczny charakter aksjologicznego kryterium kultury sym
bolicznej. Powróćmy jednak do koncepcji kultury symbolicznej Antoniny Kło- 
skowskiej. Opisując dychotomiczny charakter kryterium aksjologicznego, rozróż
nia ona wartości autoteliczne i wartości instrumentalne51. Wspomina przy tym, że 
te pierwsze bywają niekiedy nazywane wartościami autonomicznymi, podczas gdy 
przeciwstawna kategoria bywa określana jako wartości uzyskiwane po zrealizowa
niu działania52. Ponadto włącza do kultury symbolicznej przedmioty, pomimo iż 
jest świadoma, że Ossowski protestował przeciwko takiej praktyce, traktując 
przedmioty jako „korelaty” kultury. Uczona jednak wyraża pogląd, że:

działania na parateliczne (które nazywa także działaniami otwartymi lub samocelowymi) i prote- 
liczne (zorientowane na cel), (por. J. Kozielecki, Transgresja i kultura..., s. 31-38). 
O swoistej tęsknocie człowieka współczesnego do sfery aktywności autotelicznej Anna Zeidler- 
Janiszewska napisała: ,.I nam się czasem ten rodzaj doświadczenia [opisane przez Waltera 
Benjamina doświadczenie łowcy i zbieracza, któremu spostrzeżenia składające się na doświad
czenie po prostu «przydarzały się»] przydarza, jednak w przeciwieństwie do historycznego 
łowcy i zbieracza - w sposób wolny i świadomy pozwalamy nań niejako, a czasem nawet pra
gniemy. Tej - pozbawionej jakiejkolwiek funkcjonalności - obecności w nowoczesnym życiu 
pierwotnej formy doświadczania jako swobodnego «wydarzania się» postrzeżeń odpowiada 
Simmlowska charakterystyka zredukowanej przygody” (por. A. Zeidler-Janiszewska, 
Progi i granice doświadczenia (w) nowoczesności, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, red. 
R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, s. 25-26).

51 Wartości autoteliczne bywają także określane jako samodzielne, wewnętrzne, realiza
cyjne, zawierające się w samej czynności osiągania czegoś, a więc zgodnie z etymologią termi
nu - odnoszące się bezpośrednio do celu działania. Przeciwstawione są im wartości konseku- 
tywne, zależne, zewnętrzne, instrumentalne, następujące po osiągnięciu skutku czynności, sta
nowiące jedynie środek do celu (por. A. Kłoskowska, Koncepcja autoteliczności..., s. 408).

32 W tym miejscu Kłoskowska podejmuje dyskusję ze stanowiskiem Johna Deweya, któ
ry twierdził, że wszelkie działania realizujące wartości są działaniami zwróconymi na jakiś cel.
Kłoskowska uznaje pogląd Deweya, jednak według niej nie wyklucza on wcale możliwości 
istnienia wartości autotelicznych, ponieważ jej zdaniem autoteliczność to działanie, które może 
być uznane za będące celem samym w sobie (np. chcę zrobić sobie przyjemność - patrzę na 
obraz) (por. A. Kłoskowska, Kultura symboliczna..., s. 52-53).

33 Ibidem.

(...) po dokonaniu odpowiednich zastrzeżeń można w uproszczeniu mówić, że do 
kultury, także kultury symbolicznej, należą pewne przedmioty, a mianowicie wła
śnie takie, które są wytworem czynności zaspokajających bezpośrednio symbo
liczne potrzeby. (...) zjawiska autoteliczne o charakterze semiotycznym, są w ży
ciu ludzkim wyrazem semiozy wykraczającej poza cele instrumentalnego komuni
kowania.53 *

Kłoskowska podkreśla również, że autoteliczność kultury związana jest z ludz
ką potrzebą głębszej ekspresji, której tylko kultura symboliczna zapewnić może 
realizację w wymiarze indywidualnym. Taka sytuacja jednak nie pozbawia kultury 
wartości integrujących, ponieważ „wieloznaczność symbolicznych wartości o tej 
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samej zewnętrznej formie pozwala na jednoczenie ich wyznawców i równoczesne 
indywidualne przeżywanie symbolu we własnym doświadczeniu każdego z nich”54.

5-1 Encyklopedia Kultury PolskiejXXwieku...., s. 48.
” Ibidem, s. 31-32.
56 L. Korporowicz, Tworzenie sensu..., s. 25 i 27.
57 W tym kontekście warto przywołać opinię Kozieleckiego, który pisząc o transgresjach 

pojmowanych w wymiarze konstruktywnym, stwierdzał: „Uczucia, szczególnie uczucia pozy
tywne. takie jak nadzieja, radość czy duma [np. związane z czystą przyjemnością poznawania 
nieznanego, RC], mogą pełnić doniosłą rolę. Nie tylko zwiększają one motywację do działania, 
ale często decydują o jego skuteczności (...) Osoba pozbawiona systemu afektywnego nie była
by zdolna do podejmowania najtrudniejszych, najbardziej twórczych transgresji” (por. J. Ko
zi elec ki, Człowiek wielowymiarowy. Warszawa 1996). Ten sam uczony w innej swojej 
książce dodawał: „W zadaniach zaangażowanych same czynności, same procesy czynienia, takie 
jak poszukiwanie (na przykład prawdy), konstruowanie (na przykład narzędzi), komponowanie 
(na przykład symfonii), opiekowanie się (na przykład chorymi na AIDS), reformowanie (na 
przykład oświaty) stają się źródłem satysfakcji i przyjemności. W pewnym sensie są to zacho
wania samocelowe lub autoteliczne. (...) W trakcie takiej działalności to aktywność jest źródłem 
celów, a nie cele źródłem aktywności' (por. idem. Transgresja i kultura, s. 32).

Podsumowując swoje stanowisko dotyczące dychotomicznego wymiaru kultu
ry symbolicznej, uczona stwierdza:

Kultura symboliczna nie jest wyłącznie samoistnym celem ludzkich działań. Stani
sław Ossowski analizując charakter zjawisk estetycznych posługiwał się właśnie 
pojęciem przeżyć autotelicznych. Podkreślał jednak zarazem usilnie, że jeśli ktoś 
czyni coś dla samej sztuki, nie znaczy to, iż czyni to tylko dla sztuki.55

Dychotomiczność relacji pomiędzy integralnymi składnikami kultury symbo
licznej w koncepcji Kłoskowskiej Leszek Korporowicz interpretuje w sposób na
stępujący:

Podział zachowań ludzkich na symboliczne i bezpośrednie, według semiotycznego 
kryterium kultury, krzyżuje Kłoskowska z kry terium aksjologicznym, wyodrębnia
jąc czynności „instrumentalne” i „realizacyjne” (autoteliczne). Czynności instru
mentalne służą realizacji innych niż one same celów, są środkami do nich wiodą
cymi. Czynności realizacyjne same w sobie realizują cel, do niczego nie odsyłają, 
stanowią wartość samą dla siebie. (...)56

Wieloaspektowy charakter czynności kulturowych potwierdza również fakt, że 
sama możliwość realizacji wyższych form umysłowości człowieka może stanowić 
dla niego cel sam w sobie. Ujawnia się wtedy wymiar autoteliczny, niezależnie od 
tego, w jakim stopniu będą one instrumentem podporządkowanym realizacji zupeł
nie innych zadań.

Potencjalnie zatem to właśnie działania kulturowe, w których dominuje wymiar 
autoteliczny, mogą stanowić o zaistnieniu relacji pomiędzy odległymi kulturami 
w stopniu znacznie większym niż wszelkie czynności instrumentalne57.
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1.1.7. Koncepcja kultury symbolicznej - próba interpretacji58. Podjęta 
w tym miejscu próba odczytania koncepcji Kłoskowskiej prowadzi przede wszyst
kim do ogólnego wniosku, że funkcje kultury symbolicznej, której zakres wyzna
czają dwa kryteria - semiotyczne i aksjologiczne, oraz dwie kategorie wartości - 
instrumentalne i autoteliczne, odróżniają się od wszelkich innych działań podej
mowanych w życiu społecznym, nawet tych o charakterze semiotycznym. Bowiem 
działania te są zwykle jednoznacznie instrumentalne oraz wymagają charaktery
stycznego dla kultury społecznej „residuum interakcyjnego”. Ponadto, w rozumie
niu Kłoskowskiej, kultura symboliczna, nosząca cechy fikcyjności, ma w sobie 
pewien wymiar potencjalności, gdyż żadna interakcja symboliczna nie może ze 
swej istoty niczego narzucać. Stanowi w każdym przypadku tylko propozycję59.

38 Należy zaznaczyć, że w 2006 roku ukazał się tom zatytułowany: Spotkania z kulturą. 
Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznicę śmierci. Jest to zbiór piętnastu artykułów i esejów, 
które, jak stwierdzono we wstępie, stanowią „zapisy indywidualnych spotkań intelektualnych - 
rzeczywistych i wyobrażonych - uczniów i bliższych oraz dalszych współpracowników Kło
skowskiej z jej twórczością, zwłaszcza tą zogniskowaną na różnych kontekstach i wymiarach 
rzeczywistości kulturowej” (por. Spotkania z kulturą. Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznicę 
śmierci, red. J. Kurczewska, E. Tarkowska, Warszawa 2006). Najnowsze znane mi 
twórcze odczytanie koncepcji Kłoskowskiej dokonane zostało przez L. Korporowicza, 
w artykule Tożsamości kulturowe u korzeni, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne zna
czenie przeszłości, red. E. H a ł a s, Kraków 2012, s. 169-193).

39 Por. m.in.: A. Kłoskowska, Kultura symboliczna..., s. 59. W tym względzie po
glądy Kłoskowskiej wydają się zgodne z przekonaniami m.in. Marii Gołaszewskiej, według 
której „(...) możliwość miewa swoje korzenie bądź w rzeczywistości, bądź w wyobraźni. Pierw
sza należy do sfery faktów (...), druga do sfery przeżyć, nierozerwalnie związanych ze sferą 
wartości” (por. M. Gołaszewska, Estetyka możliwości. Eseje filozoficzne, Kraków 2005, 
s. 26, passim).

60 W rozumieniu Kłoskowskiej, „konsekwencją oderwania [kultury symbolicznej - RC] 
od praktyki życia, a także jej semiotyczności, jest sztuczność” (zob. A. Kłoskowska, Kultu
ra symboliczna..., s. 55).

61 Zob. ibidem, s. 55-56.

Podejmując zatem próbę określenia podstawowych cech kultury symbolicznej, 
zgodnego z koncepcją Kłoskowskiej, należy przyjąć, że najbardziej czytelnym 
i najłatwiej dającym się określić obszarem kultury symbolicznej jest sztuka, mająca 
sztuczność w samej etymologii nazwy60. Jednakże, zgodnie z poglądem Kłoskow
skiej, sztuka niekoniecznie musi pozostawać tylko twórczością. Może ona zatem 
również odkrywać to, do czego nie mają dostępu inne dziedziny ludzkiej aktywno
ści, nie zatracając przy tym koniecznego i sobie właściwego wymiaru fikcyjnego. 
Dla autotelicznych przeżyć związanych ze sztuką ta cecha wydaje się ogromnie 
ważna. Bowiem „kultura symboliczna, ze względu na swoją bezpośrednią niein- 
strumentalność, ma właśnie pewne cechy tylko symboliczne”61.

Antonina Kłoskowska wielokrotnie w różnych tekstach podkreślała również, że 
kultura symboliczna nie jest nigdy i nigdzie całkowicie autonomiczna w sensie 
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zupełnej niezależności od kultury społecznej i zupełnego od niej wyobcowania62. 
Związek między autotelicznym charakterem a heterotelicznymi funkcjami określa
ła nawet jako dialektyczny lub jako swoisty paradoks, powołując się na Ossow
skiego, który twierdził, że społeczne funkcje sztuki bywają tym skuteczniejsze, im 
mniej odbiorcy są świadomi motywacji twórców. W jednej z analiz zagadnienia 
uczona wyraziła między innymi przekonanie, że:

62 Por. m.in.: A. Kłoskowską, Wartości symboliczne..., s. 88. Należy podkreślić, że 
na ten problem zwracał uwagę także np. Znaniecki, który dostrzegał istnienie wartości autote
licznych u podstaw kultury duchowej. Twierdził m.in., że „Jeżeli mimo wszystko kultura du
chowa w ogóle zdołała się rozwinąć i do pewnego stopnia uniezależnić od kultury materialnej, 
to, jak wiadomo, dokonało się to tylko dzięki temu, że czasem już na poziomie cywilizacji lu
dowych, zawsze zaś w społeczeństwach narodowych były mniejszości, żyjące nie z własnej 
pracy, lecz z cudzego dorobku materialnego, i wśród tych mniejszości niektóre jednostki, mając 
zapewnione zaspokojenie potrzeb organicznych, zajmowały się tworzeniem i utrzymywaniem 
systemów religijnych, poznawczych, estetycznych, społecznych, nie kierując się zainteresowa
niami materialnymi” (por. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. War
szawa 2001, s. 22). W tym miejscu warto także przytoczyć pogląd Czarnowskiego, że „Kultury 
by była jedynie «duchową», nie ma i być nie może. Z drugiej jednak strony, to wszystko, co 
w odróżnieniu od religii, moralności, estetyki i umiejętności myślenia nazywamy potocznie 
«kulturą materialną», jest tym co psychiczne, przeniknięte i otoczone. (...) Ale ani praca fizycz
na nie jest jedynie czynnością, ani wymiana towaru, ani spożycie. Wszystko to są jednocześnie 
akty woli, u których źródła są ustalone społecznie wyobrażenia, w formie przebiegów wzrusze
niowych, w kierunku woli zbiorowej - słowem rzeczy i drogi przebiegów, będące z kolei rezul
tatem ani duchowego jedynie, ani jedynie materialnego rozwoju, dla którego oblicze duchowe 
jest materialnego uzupełnieniem i odwrotnie: mówimy o kulturze «duchowej», względnie «ma
terialnej» zależnie od tego, które oblicze dostrzegamy bez wnikania w głąb rzeczy" (por. 
S. C żarn o w s k i. op. cit., s. 23 i 24).

63 A.Kłoskowską, Kultura symboliczna..., s. 65.
M Znacznie szerzej ludzką zdolność symbolizowania pojmuje Langer, autorka m.in. 

książki Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, której zasadnicza 
teza opiera się na przeświadczeniu, że człowiek żyje w świecie własnych symboli, a umysł 
ludzki posiada zdolność abstrakcyjnego ujmowania wszystkich zjawisk, przy tym jednak zawsze 
dokonuje ich symbolicznej transformacji. Koncepcja Langer opiera się między innymi na prze
konaniu, że percepcja „niesymboliczna” nie jest w ogóle możliwa oraz, że wszystkie bodźce 
odbieramy już w postaci przekształconej w procesie ..transformacji symbolicznej". A zatem, 
wszystko co jest świadomością, co jest kulturą, jest według niej jednocześnie symbolizmem. 
Langer stwierdza m.in., że: „Ową podstawową potrzebą, która z pewnością tkwi tylko w czło
wieku, jest potrzeba symbolizowania. Funkcja tworzenia symboli jest jedną z podstawowych 
czynności człowieka, tak jak jedzenie, patrzenie czy poruszanie się. Jest podstawowym proce
sem zachodzącym w jego umyśle i działającym bez przerwy. Czasami jesteśmy tego procesu

Autoteliczność kultury symbolicznej, czyniąca ją najbardziej indywidualnym ak
tem ludzkim, nie ty lko nie wyklucza jej społecznego charakteru, ale zakłada go ja
ko ontyczną podstawę zjawisk kulturowych.63

Sformułowany w ten sposób postulat pojmowania wymiaru autotelicznego wy- 
daje się konstytuować sens wyznaczonej przez Kłoskowską kategorii kultury sym
bolicznej6'1.
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1.1.8. Kultura jako interakcja. Dające się wywnioskować, również na pod
stawie części składowych modelu syntagmy kulturowej, przekonanie Kłoskowskiej 
o konieczności dialogu - także z innymi kulturami - wynika przede wszystkim 
z faktu, że kulturę pojmuje ona jako komunikowanie* 65. W rezultacie takiego rozu
mienia kultury zjawisko symboliczne staje się przekazem, niosącym w sobie za
równo znak, jak i wartość, spełniającym zarówno kryterium semiotyczne, jak i aksjo
logiczne kultury symbolicznej. Jednak aby ów przekaz kodowany przez nadawcę 
mógł rzeczywiście zaistnieć, musi być odbierany - dekodowany - przez odbiorcę. 
Jeżeli nie jest odbierany, przestaje istnieć. Stąd, na określenie obszaru zjawisk 
symbolicznych w kulturze stworzyła Kłoskowska termin „kultura potencjalna” - 
czyli taka, która ma szansę zaistnienia stosownie do sposobu, w jaki zostanie ode
brana66.

świadomi, czasami tylko widzimy jego wyniki i zdajemy sobie sprawę, że pewne doświadczenia 
przeszły przez nasz umysł i zostały tam przetrawione”. Dodaje także, że „mowa jest w rzeczy
wistości natychmiastowym zakończeniem tego podstawowego procesu zachodzącego w ludzkim 
umyśle, który możemy nazwać symbolicznym przekształceniem doświadczeń” (por. S. Lan
ger, op. cit., s. 91 -92 i 96).

65 Por. m.in.: A. Kłoskowska, Wartości symboliczne... Na konieczność komuniko
wania wewnątrz- oraz międzykulturowego jako niezbędnego warunku rozwoju każdej kultury 
uwagę zwracał np. Znaniecki, który twierdził, że „Należy pamiętać, iż samo istnienie kultury 
zależy ostatecznie od świadomych i czynnych jednostek ludzkich. Fakty kulturowe są wspólny
mi faktami kolejnych doświadczeń wielu jednostek. Narastają one z biegiem czasu jako nagro
madzone wytwory jednostek i są przez wiele jednostek używane. W rezultacie, żaden wzór 
kulturowy nie może trwać, żadne systemy kulturowe nie mogą się utrzymywać, jeżeli nieskoń
czona różnorodność zmiennych jednostkowych doświadczeń faktów kulturowych nie jest bezu
stannie ujednolicana za pomocą wspólnych wzorców, a różne, nierzadko przeciwstawne sobie, 
czynności jednostek zajmujących się samymi faktami nie są stale regulowane i integrowane za 
pomocą wspólnych norm. Taka regularna współpraca wymaga świadomej interakcji społecznej 
między nimi - interakcji, która jest nie arbitralna i przypadkowa, lecz kierowana przez wspólne 
wzorce wzajemnego doświadczania się i rozumienia oraz przez wspólne normy postępowania" 
(por. F. Znaniecki, Nauki o kulturze..., s. 394-395). Fred L. Casmir wskazał kilka niezbęd
nych elementów zawartych w postawie koniecznej, jego zdaniem, w czasach interakcji kultur 
(por. F. L. Casmir, Intercultural Communication Revisited. Conceptualization, Paradigm 
Building and Methodological Approaches, „Communication Yearbook" 12, red. J. A. A n d e r - 
son, London-New Delhi 1989, s. 278-309). Korporowicz podkreślił głęboko humanistyczne 
rozumienie kultury, stwierdzając, że „podobnie jak ludzie, kultury nie znoszą samotności, istnie
ją z naturalną potrzebą zainteresowania, poznawania, czasami zdobywania, ale zawsze współist
nienia i komunikacji z innymi kulturami” (por. L. Korporowicz, Kultury w interakcji. 
O twórczym potencjale dziedzictwa i komunikacji, [w:] idem, Socjologia kulturowa. Kontynu
acje i poszukiwania, Kraków 2011, s. 167).

66 A. Kłoskowska, Kultury narodowe..., s. 79.

Stanowisko takie jest bliskie koncepcjom niektórych teoretyków sztuki, a szcze
gólnie literatury, zakładającym, że nie jest istotne to, jaki jest przekaz, bowiem 
w sztuce - z natury rzeczy - przekazy charakteryzuje właściwa im wieloznaczność. 
Dzieło literackie, czy dzieło sztuki w ogóle, jest więc przekazem otwartym, który
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może być interpretowany na wiele rozmaitych sposobów67. Interpretowanie dzieła 
sztuki bywa nazywane różnie, między innymi dookreślaniem, konkretyzowaniem, 
odbiorem czy, jak proponuje Kłoskowska, odtwarzaniem, aby nie ograniczać pro
cesu interpretowania tylko do wymiaru intelektualnego. W ujęciu badaczki odtwa
rzanie obejmować ma bowiem także reakcje emocjonalne i oceniające68.

67 Różne wersje takiego ujęcia sztuki prezentują Roman Ingarden, Umberto Eco, Paul Ri
coeur, Stanisław Lem (ujęcie skrajne), a także zwolennicy komunikacyjnej koncepcji literatury: 
Stefan Żółkiewski, Janusz Sławiński, Michał Głowiński i in.

68 Szczegółowiej rodzaje odbioru omówione będą w rozdziałach IV i V niniejszej pracy.
69 Szerzej o zjawisku inspiracji, zob. rozdział V. 1.1.
7(1 Zob. A. K 1 o s k o w s k a. Kultury narodowe..., s. 37.
71 Rozwijająca się od czasów Ferdynanda de Saussure'a semiologia w ramach badania 

struktur językowych wyróżniła układ dwóch osi organizujących system językowy. Teorię tę 
rozwinął, również w odniesieniu do funkcji poetyckiej, Roman Jakobson (1896-1982). Oś para- 
dygmatyczna, zwana też osią selekcji, odpowiada kodowi języka, czyli powiązaniu wypowiada
nego słowa z pewną rodziną słów za pomocą kodu języ kowego. Oś syntagmatyczna, inaczej oś 
kombinacji, odpowiada sekwencyjnemu aspektowi języka, łączeniu wyrazów' w ciągi syntak- 
tyczne, przylegające do siebie i wymuszające na sobie poprawność gramatyczną (gramatyki, 
stosunki proporcjonalne, perspektywy, skale, interwały muzyczne w przekazie estetycznym). 
Nawiązując w tym miejscu do mojej wcześniejszej uwagi o myślowej symetrii w definiowaniu 
kultury, dającej się dostrzec w pracach Kłoskowskiej i Appadurai (przyp. 5, s. 14), cytuję jesz

Pojmowanie kultury jako interakcji oznacza zatem dwukierunkowość, czyli - 
wzajemność i wymianę. Działanie odbiorcy wytworu kultury symbolicznej - na 
przykład tekstu literackiego - nie ogranicza się bowiem wyłącznie do funkcji per- 
cepcyjnej. Wynika to z faktu, że nie tylko sam odbiór kulturowego komunikatu, ale 
także reakcja odbiorcy na dane dzieło sztuki stanowią składniki interakcji symbo
licznej. Niejednokrotnie owa reakcja może być odroczona w czasie oraz przenie
siona na inne sfery działania. Szczególnym przypadkiem tego typu reakcji jest 
zjawisko inspiracji, zachodzące w wyniku przeżyć estetycznych, towarzyszących 
odbiorowi dzieła sztuki i będących jednocześnie zaczątkiem innego dzieła69.

1.1.9. Model syntagmy kulturowej a zakres tematyczny książki. Koncep
cję strukturalną kategorii określonej jako kultura symboliczna przedstawiła Kło
skowska w stosunkowo późnej swojej pracy, Kultury narodowe u korzeni. Uczona 
prezentuje w niej ideę, którą nazywa syntagmą kultury narodowej, przy czym poję
cie kultury ogranicza w zasadzie do kultury symbolicznej. Koncepcję opisuje 
w postaci schematu, złożonego z sześciu pionowych kolumn, oznaczających głów
ne systemy ogólnoludzkiej kultury symbolicznej, którymi są: język, literatura, 
sztuka, religia, humanistyka oraz obyczaje. Tych sześć systemów, o charakterze 
paradygmatycznym, umieszczonych zostało na poziomej „osi syntagmatycznej” 
opisywanego diagramu70 71. Od położonej pionowo „osi paradygmatycznej” naryso
wano linie, które równolegle do „osi syntagmatycznej” przecinają kolumny sześciu 
uniwersalnych systemów, wyodrębniające poszczególne całości, jakimi są kultury 
narodowe, określane tutaj terminem syntagma1'. Na diagramie wskazano także 



I. Teoretyczne aspekty komunikacji symbolicznej 31

sfery operowania w syntagmie danej kultury narodowej elementów kultur gene
tycznie obcych, których obecność uważa Kłoskowska za element konieczny roz
woju każdej kulturowej syntagmy72.

cze jeden pogląd tego ostatniego: „Jeśli rzeczownik kultura kojarzy się z pewnego rodzaju sub
stancją w sposób, który więcej zasłania niż odkrywa, przymiotnik kulturowy przenosi nas 
w bardziej pouczającą dziedzinę różnic, kontrastów i porównań. Ten przymiotnikowy sens 
kultury, który wiąże się ściśle w wrażliwym na kontekst i skoncentrowanym na kontraście rdze
niu Saussure'ańskiej lingwistyki, stanowi (...) jedną z zalet strukturalizmu (...)” (A. Appadurai, 
op. cit., s. 23). Warto zauważyć, że Kłoskowska nazwała swój model „syntagmą kultury naro
dowej”, zatem użyty w nazwie w dopełniaczu rzeczownik „kultura”, spełniający funkcję przy- 
dawki, przyjmuje w tej wypowiedzi rolę identyczną z funkcją przymiotnika.

72 W tym stanowisku Kłoskowska nie jest odosobniona. Podobne przekonanie prezento
wał Znaniecki, twierdząc, że: „(...) socjolog, zwłaszcza jeśli zna filozofię Herdera, uznałby 
wartości każdej kultury narodowej, wszystkie one bowiem wzbogaciły i wzbogacają życie kul
turalne ludzkości, chociaż dorobek ich nie jest jednakowy. Wykorzystałby on swoją wiedzę 
socjologiczną, by przyczynić się do rozwoju twórczej współpracy między narodami i pobudzić 
twórczy wzrost nowej ponadnarodowej kultury, jako więzi jednoczącej ludzkość” (por. 
F. Znaniecki, „Myśl i rzeczywistość" i inne pisma filozoficzne, Warszawa 1987, s. 467). 
Pogląd ten podzielał także Jerzy Smolicz (1935-2006), w opinii którego: „Równolegle z wymia
ną kulturową między poszczególnymi grupami obserwujemy zjawisko odnowy kulturowej 
w ramach systemu wartości każdej z grup, gdyż dziedzictwo jest oceniane przez młodsze poko
lenia ze względu na jego przydatność w nowych okolicznościach. Procesy wymiany i odnowy 
kulturowej zachodzą na siebie w ten sposób, iż znaczenie danego dziedzictwa jest oceniane 
w świetle wpływów innych grup biorących udział w wymianie kulturowej” (por. J. J. Smo
li c z, Kto jest Australijczykiem? Tożsamość kulturowa i wartości rdzenne w społeczeństwie 
wieloetnicznym, tłum. J. Lencznaro wi cz, [w:] idem, Współkultury Australii, Warszawa 
1999, s. 15). Smolicz, nie godząc się z poglądami Samuela Huntingtona, a pozostając w zgodzie 
z dialogicznym i otwartym charakterem kultury według Kłoskowskiej, stwierdza, że: „o ile 
Huntington nie podziela wiary w możliwość zaistnienia narodowo twórczej interakcji kulturo
wej między «cywilizacjami» i opiera swoje teorie na pesymistycznej ucieczce w stronę kulturo
wego separatyzmu, o tyle doświadczenia australijskie wskazują na ważną rolę międzykulturowej 
edukacji jako niezbędnego uzupełnienia globalizacji ekonomicznej” (por. J. J. S m o 1 i c z, Pań
stwo narodowe, ale naród wielokulturowy. Różne wcielenia nacjonalizmu, [w:] Spotkania 
z kulturq..., s. 214). Z modelem syntagmy kulturowej, ukazanej przez Kłoskowską w postaci 
systemu otwartego, wydaje się korespondować model stworzony przez Zbigniewa Bokszańskie- 
go, który, ilustrując formowanie się zasobów kulturowych, w większym okręgu „kultura” 
umieszcza dwa mniejsze okręgi, podpisane odpowiednio: „paradygmaty” i „schematy ideolo
giczne”, oraz stwierdza, że „(...) w sferze paradygmatów znajdujemy odzwierciedlenie minio
nych wydarzeń i przeszłych problemów związanych z dziejami tożsamości zbiorowej, które 
weszły do dziedzictwa kulturowego grupy. Schematy ideologiczne natomiast (...) powstają 
w związku z aktualnymi przedsięwzięciami i występującymi tu i teraz okolicznościami towarzy
szącymi konstruowaniu tożsamości kolektywnej grupy. W ten sposób dwa zasadnicze rodzaje 
zasobów kulturowych, wyznaczających postrzeganie innych, odzwierciedlałyby również pod
stawową konstytutywną cechę kultury, a mianowicie opozycję pomiędzy trwałością a zmianą. 
Paradygmat wiązalibyśmy więc z aspektem trwałości w kulturze, a schemat ideologiczny z ten
dencjami do tej zmiany” (por. Z. Bokszański, Stereotypy i sztuka, Wroclaw 1997, s. 70).

Model Kłoskowskiej nawiązuje do koncepcji strukturalistów francuskich, 
a szczególnie Rolanda Barthesa, który językoznawczą koncepcję modelu złożone
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go z osi paradygmatycznej i syntagmatycznej przeniósł na inne sfery kultury73, na 
przykład dziedzinę projektowania ubioru oraz gotowania. W kulturowej syntagmie 
Kłoskowskiej, podobnie jak w wypowiedzi językowej, reguły syntaktyczne wyzna
czają związki pomiędzy poszczególnymi elementami. Różni się ona jednak od 
relacji rozpatrywanych przez Barthesa tym, że jej elementy składowe pochodzą 
z różnych systemów.

Por. R. B a r t h e s, Lé degré zéro de l'écriture. Éléments de sémiologie. Paris 1964.

Koncepcja syntagmy kulturowej, poddana próbie interpretacji, zakłada przeni
kanie do każdej kultury elementów genetycznie odmiennych, które funkcjonują na 
różnych poziomach i z różnym skutkiem. Przedstawione w książce wzajemne rela
cje dwóch narodowych syntagm, ukazane na przykładzie kulturotwórczego dialogu 
dwóch literatur - indyjskiej i polskiej - można zatem wpisać w stworzony przez 
Kłoskowską schemat. Zakres zagadnień podjętych w pracy, w odniesieniu do kon
cepcji syntagmy kulturowej, ilustruje poniższy diagram:

Diagram 1. Schemat syntagmy kultury narodowej według Antoniny Kłoskowskiej (por. Kultury 
narodowe u korzeni..., s. 37), ze wskazaniem obszaru, w którym będzie się mieścił zasadniczy 
zakres tematyczny niniejszej książki.

73
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Przykłady różnych form, typów i poziomów odbioru dzieł sztuki, a szczególnie 
dzieł literatury polskiej i indyjskiej, ich interpretowania, konkretyzowania i odtwa
rzania, stanowić będą zasadniczą część materiału egzemplifikacyjnego książki. 
Został on uporządkowany w układzie problemowym, który można przedstawić za 
pomocą następującego schematu ogólnego:

Diagram 2. Schemat układu problemowego pracy. Źródło: oprać, własne.

Zgodnie z przyjętym schematem przykłady literackich spotkań symbolicznych 
prezentowane będą poczynając od zjawisk należących do szeroko pojmowanej 
kultury, przez zjawiska należące do kultury symbolicznej w ogóle, a następnie 
poprzez przykłady z dziedziny literatury, aż po takie, które znalazły własne miejsce 
w przestrzeni uniwersalizacji.

1.1.10. Kryteria wyboru podstawy teoretycznej pracy. Przy wyborze kon
cepcji kultury symbolicznej w ujęciu Kłoskowskiej jako podstawy teoretycznej 
książki kwestią decydującą okazał się fakt zaklasyfikowania elementów kultur 
obcych jako składowych syntagmy kultury narodowej poprzez wskazanie na 
dwóch przeciwległych krańcach osi paradygmatycznej - a jednocześnie po dwóch 
stronach kanonu kultury narodowej - obszarów przenikania do danej kultury ele
mentów obcych.
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Wyjątkowość koncepcji Kłoskowskiej oraz jej użyteczność dla zawartych w tej 
książce rozważań polega więc przede wszystkim na tym, że w modelu syntagmy 
ukazuje ona procesy, jakim podlegają elementy obce w kulturze narodowej. Zjawi
ska zachodzące na osi syntagmatycznej prowadzą albo od „odrzucenia” i „ignoran
cji” do „sfery alienacji”, albo - co książka niniejsza ma na celu wykazać na przy
kładach - od „afiliacji”, „akceptacji” i „przyswojenia” ku „sferze uniwersalizacji”. 
Zatem począwszy od momentu wejścia w syntagmę, proces może następować 
w sposób negatywny bądź pozytywny. Jego rezultat warunkowany jest jednakże 
przez moment początkowy.

Dodatkowym atutem wyboru takiej podstawy teoretycznej jest wynikająca 
z samej koncepcji Kłoskowskiej możliwość stosowania terminu uniwersalizacja 
w dwojakiej funkcji. Uniwersalizacja może bowiem być pojmowana zarówno jako 
proces lub czynność, jak i w sposób przedmiotowy - jako skutek procesu. Wów
czas termin uniwersalizacja nabiera znaczenia synonimicznego do Ingardenow- 
skiej konkretyzacji i staje się terminem nazywającym rezultat procesów percepcyj- 
nych, w tym przypadku danego elementu obcego, zachodzących na poziomie sym
bolicznym danej syntagmy kulturowej.

Ponadto Kłoskowska przyjęła założenie, że wszelkie procesy zachodzące na osi 
syntagmatycznej dotyczą wszystkich sześciu systemów paradygmatycznych (język, 
literatura, sztuka, religia, humanistyka, obyczaje), oraz że procesy kulturowe za
chodzące w poszczególnych sześciu głównych, uniwersalnych systemach wzajem
nie się przenikają i na siebie wpływają. Model syntagmy kulturowej jest zatem 
modelem dynamicznym, podobnie jak dynamiczne mogą być skutki spotkań kultur 
genetycznie odmiennych.

Ze wskazanych powyżej względów koncepcja wybitnej polskiej socjolog kultu
ry wydaje się idealną wręcz bazą teoretyczną dla rozważań dotyczących dialogu 
pomiędzy odległymi kulturami. Ponadto - ze względu na przyznanie przez Kło- 
skowską miejsca szczególnego problemowi autoteliczności sztuki - stwarza teore
tyczną możliwość realizacji celu niniejszej książki, czyli ukazania kulturotwórcze
go wymiaru funkcjonowania w kulturze narodowej, na płaszczyźnie wartości auto
telicznych, tekstów literackich należących do kultury genetycznie obcej, na 
przykładach zaczerpniętych z Indii i Polski.

1.2. Wybrane koncepcje odbioru dzieła literackiego
jako przedmiotu symbolicznego

Przy wyborze koncepcji dotyczących kwestii odbioru dzieła literackiego, trakto
wanego jako wytwór kultury symbolicznej, czyli jako przedmiot symboliczny, 
najistotniejsze znaczenie miało kryterium koherencji pomiędzy teoriami z dziedzi
ny filozofii, estetyki, socjologii kultury oraz literaturoznawstwa. Wybór koncepcji 
syntagmy kulturowej Antoniny Kłoskowskiej jako zasadniczej podstawy teore
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tycznej pracy oraz stworzona przez nią koncepcja kultury potencjalnej (por. s. 29) 
w sposób naturalny implikowały szerszy krąg dalszych odniesień teoretycznych.

Idea Kłoskowskiej zakładająca potencjalność kultury symbolicznej, otwierają
ca między innymi możliwość uniwersalizowania się w danej kulturze elementów 
genetycznie obcych, wydaje się nawiązywać do poglądu Ingardena, który twierdził, 
że przedmioty estetyczne, w tym dzieła literackie, zawierają składniki będące 
w nich samych tylko w stanie potencjalności. Ich aktualizacja jest natomiast wyni
kiem spotkania dzieła i odbiorcy. To założenie stanowi podstawę Ingardenowskiej 
koncepcji konkretyzacji, którą początkowo uczony stosował w odniesieniu do od
bioru dzieł literackich, a następnie rozszerzył także na inne dziedziny sztuki74 (sze
rzej na ten temat piszę w rozdziale V.1.3.).

74 Dokonał tego m.in. w następujących pracach: O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki, 
Kraków 1946; Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966; Studia z estetyki, Warszawa 1970; 
Szkice z filozofii literatury, Łódź 1947.

75 M. G ł o w i ń s k i, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977. s. 94.

Teorię konkretyzacji rozwinął Michał Głowiński, wychodząc od uczynionego 
przez Ingardena zastrzeżenia dotyczącego „poprawności konkretyzacji”. Otóż 
Głowiński postuluje, aby kwestii badania odbioru dzieła nie ograniczać do - jak to 
nazwał - „warunków laboratoryjnych”, ale traktować rezultat procesów konkrety
zujących dzieło jako wynik wielu czynności poznawczych, który wyznaczany jest 
przez dzieło. Ponadto rozważając pojęcie postawy estetycznej - stanowiącej we
dług Ingardena o właściwym, prowadzącym do powstania przedmiotu estetyczne
go, odbiorze dzieła - Głowiński proponuje rozpatrywanie szerokiego kontekstu 
uwarunkowań owej postawy estetycznej. Jego zdaniem należy bowiem przyjąć, że 
nie jest ona nigdy wolna od oddziaływania świadomości społecznej, sytuacji histo
rycznej, a także aktualnych poglądów na pojęcie i funkcję sztuki75. Przedstawiona 
tu koncepcja rozszerzenia zakresu konkretyzacji zbliża, jak można sądzić, pierwot
ną ideę Ingardena do idei uniwersałizacji Kłoskowskiej, a dla Głowińskiego sta
nowi podstawę do dalszych rozważań dotyczących zagadnień odbioru (patrz także 
rozdział IV.I.).

Punktem wyjścia przy formułowaniu własnego pomysłu metodologicznego stał 
się dla badacza problem kryteriów wyboru materiałów zaświadczających zarówno 
o metodach odbioru charakterystycznych dla danej epoki, jak i potwierdzających 
style, w jakich odbiór się dokonywał. Uczony podkreśla, że badane świadectwa 
odbioru należą do zakresu zjawisk „wysoce niejednorodnych”, pomiędzy którymi 
czasem trudno wyznaczyć ścisłe granice gatunkowe. Dlatego też dzieli je na pięć 
zasadniczych grup, tworząc w ten sposób ogólne kategorie. Do pierwszej grupy 
zalicza takie „wypowiedzi (literackie, para-literackie, krytyczne), w których sam 
proces lektury podlegał tematyzacji”. W grupie drugiej umieszcza „wypowiedzi 
meta-literackie o charakterze dyskursywnym”, które pozwalają na rozpoznanie 
metod odbioru dzieła. Do grupy trzeciej należą, według Głowińskiego, pastisze, 
parodie, stylizacje i inne podobnego rodzaju teksty, które odwołują się „do innych 
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tekstów poprzez swą strukturę”, natomiast w grupie czwartej znajdują się rozma
itego typu „transformacje dokonywane na dziele literackim, a więc przekłady, pa
rafrazy, transkrypcje, itp.”. Do piątej grupy uczony zaliczył „badania socjologiczne 
o charakterze empirycznym, zajmujące się cyrkulowaniem dzieł literackich wśród 
różnych grup społecznych i właściwymi im sposobami lektury”76.

Zob. ibidem, s. 116-121.
77 Zob. ibidem, s. 127.
78 Do tego stylu zaliczyłabym także wszelkie przekłady literackie dokonywane dla celów 

dydaktycznych - czyli dla zaznajomienia odbiorcy polskiego z, najogólniej rzecz ujmując, ka
nonem literatury właściwym dla kraju (czy kręgu kulturowego), z którego utwór pochodzi. Czyli 
również - niejednokrotnie niestety bezrefleksyjne - próby przenoszenia wzorców właściwych 
jednej syntagmie kulturowej do innej.

79 Zob. M. G1 o w i ń s k i, Style odbioru...., s. 131.

W niniejszej pracy znajdą się przykłady należące do czterech z pięciu wyzna
czonych przez Głowińskiego grup, ponieważ badań socjologicznych o charakterze 
empirycznym, dotyczących funkcjonowania w obiegu czytelniczym polskich dzieł 
literackich w Indiach czy indyjskich w Polsce, dotychczas nie przeprowadzono. 
Zdecydowanie przeważać będą przykłady tekstów należących do grup trzeciej 
i czwartej.

Skategoryzowanie świadectw odbioru stało się dla Głowińskiego podstawą do
konania klasyfikacji stylów odbioru. Autor koncepcji wskazał ich siedem, nazywa
jąc je: mitycznym, alegorycznym, symbolicznym, instrumentalnym, mimetycznym, 
ekspresyjnym i estetyzującym. Styl mityczny scharakteryzował jako ten, w którym 
dzieło literackie odczytuje się „(...) jako przekaz religijny, głoszący prawdy wiary. 
W pewnym sensie nie ma ono bytu samoistnego, jest bezpośrednio przypisane 
pewnej całości światopoglądowej”77; alegoryczny (który uznaje za mogący speł
niać warunki stylu uniwersalnego) - jako polegający na poszukiwaniu w tekście 
„drugiego dna”; symboliczny, który podobnie jak alegoryczny „zakłada dwuwy
miarową strukturę dzieła literackiego”, różnić się ma od poprzedniego tym, że re
lacje pomiędzy poziomami dzieła uznaje za niejasne i nieokreślone; w stylu in
strumentalnym mamy do czynienia, zdaniem Głowińskiego, „z lekturą pojętą jako 
czynność utylitarna”78, natomiast podstawę stylu mimetycznego „stanowi prze
świadczenie, że pomiędzy przedmiotami i sytuacjami przedstawianymi w utworze 
literackim a przedmiotami i sytuacjami należącymi do świata realnego zachodzi 
stosunek podobieństwa, naśladowania, odbicia”. W stylu ekspresyjnym, który za
kłada nieustanną obecność autora, poszczególne elementy utworu można odczyty
wać jako odzwierciedlenie jego wewnętrznych przeżyć. Ostatni z wyszczególnio
nych, styl estetyzujący, polega na dążeniu do „odbioru dzieła literackiego przede 
wszystkim jako dzieła literackiego”79 (więcej na ten temat piszę w rozdziale pią
tym). Autor koncepcji stwierdza nawet, że w przypadku tego stylu:

można (...) mówić o swego rodzaju literaturze autotelicznej. (...) w pewnych wy
padkach idea sztuki dla sztuki staje się dyrekty wą konkrety żacy jną. a podstawo



I. Teoretyczne aspekty komunikacji symbolicznej 37

wymi kategoriami - (...) piękno i forma. Lektura koncentruje się przede wszyst
kim na samym dziele i wyklucza wszelkie jego pojmowanie o charakterze instru
mentalnym.80

80

Ze względu na charakter zjawisk opisywanych w książce należy podkreślić 
jeszcze dwa istotne założenia teoretyczne Michała Głowińskiego: że style odbioru 
rzadko występują pojedynczo, oraz że pomiędzy owymi stylami a epoką, w których 
odbiór dzieła następuje, tworzą się różnego rodzaju synchroniczne konfiguracje.

Z kwestią odbioru bezpośrednio wiążą się takie zjawiska, jak inspiracja czy 
wpływ. W częściach książki poświęconych tym zagadnieniom opieram się na roz
ważaniach Władysława Stróżewskiego i Wacława Borowego. Stróżewski, odróż
niając inspirację od wpływu, podjął próbę wskazania tego rodzaju relacji zarówno 
wewnątrz jednej, jak i pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, podczas gdy Borowy 
nie wyszedł w swojej próbie charakterystyki wpływów i zależności poza granice 
jednego z sześciu systemów kultury symbolicznej, a konkretnie literatury. Poglądy 
obu uczonych dotyczące pojęcia inspiracji i pojęcia wpływu omówione zostaną 
szerzej w dalszej części opracowania (rozdziały V.l.l. i V.1.2.).

* * ♦

Wszystkie przywołane w tym rozdziale teorie i pomysły badawcze stanowią ramy 
teoretyczne dla podjętych w książce rozważań. Na ich podstawie tworzę własną 
koncepcję opisu polsko-indyjskich spotkań literackich jako źródła wartości autote
licznych w kulturze. Fakty kulturowe, które nazywam spotkaniami literackimi, 
prezentuję w zarysie na poziomie szeroko rozumianej kultury, a następnie poddaję 
je obserwacji w kontekście kultury symbolicznej, przedstawiając nie tylko dzieła 
jako takie, ale również dostępne komentarze krytyków i autokomentarze autorów. 
W obszarze kultury symbolicznej szczególną uwagę poświęcam jednemu z jej sys
temów - literaturze. Za pomocą analiz historyczno-porównawczych przedstawiam 
zjawiska literackie będące źródłem wartości autotelicznych i podlegające proceso
wi uniwersalizacji w „obcej” syntagmie kulturowej. Na każdym z poziomów sta
ram się ukazać fakty kulturowe na szerokim tle historyczno-teoretyczno- 
społecznym, co wymaga wprowadzenia do tekstu pracy licznych cytacji i odnie
sień.

Ibidem ę H1.H?
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Ilustracja 2. Karta tytułowa wyboru wierszy indyjskiej poetki Amrty Pritam. w przekładzie 
Zdzisława Reszelewskiego (patrz: s. 154).



II

Polsko-indyjskie analogie i relacje
Ich miejsce i funkcja w procesie porozumienia 

m iędzy kultu rowego

Przedmiot myślenia Europy - to rzeczy widzialne: kamień i żelazo, 
liczba i miara (...) i wszystko co w mowie greckiej nazywa się 
techniką. Ziemia indyjska objawia ukryte tajniki ducha, nam 
całkowicie nieznane, a które wielce chcemy poznaćil

II. 1. Przestrzeń przyswojenia i adaptacji w syntagmie 
kultury narodowej

„Każdy rozwinięty naród buduje własną i uważaną za własną kulturę w kontaktach 
z innymi...” - stwierdziła Antonina Kłoskowska w swojej książce Kultury naro
dowe u korzeni. I dodała: „Odwzorowaniem tego procesu jest sfera przyswojenia 
i adaptacji kultur odmiennych od genetycznie własnej...”* 82.

Fragment niewygtoszonego przemówienia, przygotowanego w sanskrycie z okazji za
powiedzianej wizyty Rabindranatha Thakura (zob. przyp. 167, s. 60) w Warszawie (około 1921 r.), 
która nie doszła nigdy do skutku (cyt. za: F. Mac hal ski, Orientalizm Antoniego Langego 
{z zarysem bibliografii}, Tarnopol 1937, s. 19). Tadeusz Pobożniak uzupełnia tę informację 
następująco: „(...) Tagore nigdy na dłużej do Polski nie przyjechał. (...) przejeżdżał tylko przez 
Polskę 25-26 września 1930 roku, w drodze z Moskwy do Berlina’" (por. T. Pobożniak, 
Tagore in Poland, [w:J Rabindranath Tagore: A Centenary. Tblumes 1861-1961, red. S. Ra- 
dhakrishnan, New Delhi 1961 [następne: 1986, 1987, 1992], s. 354).

82 A. K ł o s k o w s k a, Kultury narodowe.... s. 40.
S3 O znaczeniu teorii A. Kłoskowskiej dla rozważań podjętych w książce - por. także 

rozdział 1.1.10.
"■* Por. A. K ł o s ko w s k a, Kultury narodowe..., s. 34-35.

Ta wskazana przez Kłoskowską sfera, istniejąca niejako symetrycznie w dwóch 
odległych kręgach kulturowych, jest przedmiotem niniejszych rozważań83. Nieco 
bardziej konkretnie można zatem powiedzieć, że dotyczyć one będą operowania 
w tej przestrzeni - a ściślej, w jednym z jej symbolicznych systemów - literatury 
obcej, ukazanej na szerokim tle kontaktów kulturowych pomiędzy dwiema kultu
rowymi syntagmami: polską oraz indyjską. Inaczej mówiąc, pomiędzy dwoma 
systemami kultury, jednak przy zastrzeżeniu, że pojęcie systemu używane jest 
w tych rozważaniach zgodnie z podejściem proponowanym przez Kłoskowską, 
czyli - że nie chodzi tu w żadnej mierze o systemy zamknięte, ale wręcz przeciw
nie, o systemy społeczno-kulturowe o charakterze otwartym84.
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Kultura narodowa - według Kłoskowskiej - jest dynamicznym układem, sta
nowiącym rezultat twórczych i odbiorczych działań człowieka85. Procesy komuni
kacji dokonują się nie tylko w obrębie jej poszczególnych systemów, ale zachodzą 
także pomiędzy odmiennymi kulturami86. Stąd też pośród mechanizmów, poprzez 
działanie których realizuje się powstawanie i funkcjonowanie kultur narodowych, 
uczona wyszczególnia:

Por. ibidem, s. 35.
86 Podobne poglądy wyrażają także indyjscy badacze zjawisk społeczno-kulturowych, 

a w'śród nich Amartja Sen, który stwierdzi! m.in.:,.(...) cultural interactions, even in a world of 
deep inequalities, can also create space for creative innovations (...)" [(...) interakcje kulturowe, 
nawet w świecie pełnym głębokich nierówności, także mogą tworzyć przestrzeń dla twórczych 
innowacji (...)] (A. Sen, The Argumentative Indian. Writings on Indian Culture. History and 
Identity, New Delhi 2005, s. 122). Wszystkie zamieszczone w' książce przekłady fragmentów 
obcojęzycznych na język polski, o ile nie podano inaczej, są mojego autorstwa.

87 A. Kłoskowska, Kultury narodowe..., s. 36.
88 Ibidem. Przy czym należy podkreślić, że uniwersalizacja nie oznacza w tym przypadku 

utraty cech właściwych zjawiska kulturowego. Podobne stanowisko zajmuje na przykład Cor
nelius Castoriadis, który podkreśla aspekt jednostkowy wszelkich kontaktów' kulturowych: ..No 
one can leap out of his time or extract himself from the society to which he belongs, since it is 
true that every statement contains an element of interpretation which cannot be eliminated and 
which corresponds to the point of view and the interests of the interpreter" [Nikt nie zdoła wy
dostać się z własnego czasu ani ze społeczeństwa, do którego należy, gdyż prawdą jest, że każda 
wypow iedź zawiera element interpretacji, którego nie sposób wyeliminować, a który jest zgodny 
z punktem widzenia oraz interesami interpretatora] (C. C a s t o r i a d i s, Le monde morcele. Les 
carrefours du labyrinthe 111, Paris 1990, s. 243-244; tłum. ang. D. Bouchet, [cyt. za:] 
D. B o u c h e t. Avoiding Cross Cultural Misunderstandings, Odense University 1995, s. 45).

(1) tworzenie systemów symbolicznych wynikające z gatunkowych zdolności 
człowieka, (2) wyodrębnianie się układu tych systemów jako właściwych grupie 
odgraniczającej się w ten sposób od innych, obcych grup, (3) rozszerzanie zakresu 
wspólnych elementów w obrębie szerszej zbiorowości społecznej, np. w granicach 
plemienia lub państwa, (4) rozszerzanie wspólności kultury ponad granicami 
państw i narodów.87

Czwarty mechanizm Kłoskowska nazywa „procesem uniwersalizacji”88. Opis 
jego funkcjonowania, na przykładzie wybranych zjawisk pochodzących z dwóch 
odmiennych systemów kulturowych, stanowi - zgodnie z założeniami opisanymi 
w rozdziale pierwszym - cel kolejnych części niniejszej pracy.

Jednak ukazanie zjawisk, które będąc wynikiem recepcji kultury obcej, przy
czyniają się do wzbogacania kultury własnej - czyli są dla niej komponentami 
kulturotwórczymi - wymaga najpierw opisania tła kontaktów kulturowych pomię
dzy dwiema wybranymi syntagmami kulturowymi: polską oraz indyjską. Jest to 
szczególnie istotne również ze względu na wyrażone przez Kłoskowską słuszne 
przekonanie, że:
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(...) w kształtowaniu pełnej tożsamości indywidualnej człowieka nowoczesnego 
uczestniczą wątki czerpane z różnych kultur narodowych: elitarnych i popularnych, 
współczesnych i historycznych. Te elementy identyfikacyjne nie muszą być trak
towane jako własność kolektywna, a mimo to są uznawane za bliskie, a nawet wła
sne - indywidualne.89

89 Encyklopedia Kultury PolskiejXXwieku..., s. 60-61.
90 J. Kozielecki, Transgresja i kultura..., s. 212. Uczony podkreśla niezwykle istotne 

znaczenie transgresji dla rozwoju kultury, stwierdzając, że „działania transgresyjne (...) skiero
wane «ku rzeczom», «ku ludziom», «ku symbolom» i «ku sobie», pełnią dwoistą rolę w życiu 
człowieka. Pozwalają one potwierdzić i zaspokoić pragnienie własnej wartości; wywołują dumę 
i nadają życiu sens. (...) dzięki nim szybciej rozwija się technika, nauka, organizacja, sztuka, 
dzięki nim możliwe są wielorakie pchnięcia cywilizacyjne”. Przestrzega jednak również przed 
możliwymi negatywnymi skutkami działań transgresyjnych (por. J. Kozielecki, Człowiek 
wielowymiarowy, Warszawa 1996, s. 62).

91 F. Karpiński, Wiara prawa i obyczaje Indyan, Lipsk (właściwie Wilno) 1803 [in
formacja o miejscu wydania - za kartą tytułową]. Praca stanowi adaptację tekstu francuskiego, 
a konkretnie książki J.-F. M i c h a u d a, Histoire des progrès et de la chiite de l 'empire de My
sore, sous les règnes d 'Hyder-Aly et Tippoo-Saïb, Paris, 1801.

92 Por. J. Tuczyński, Motywy indyjskie w literaturze polskiej, Warszawa 1981, s. 56. 
W swojej pracy poświęconej ewolucji polskiej kultury Józef Chałasiński podkreśli! znaczenie 
działalności Adama Czartoryskiego oraz pałacu w Puławach dla najistotniejszych przemian 
w kulturze polskiej, stwierdzając: „Książę Adam [Czartoryski], to (...) wybitna osobistość jako 

Kwestią istotowo ważną pozostaje również fakt, że zaistnienie porozumienia 
w dynamicznym procesie międzykulturowej komunikacji uzależnione może być 
nie tylko od wzajemnych kontaktów między danymi syntagmami, ale także od 
istnienia (bądź braku) podobieństw czy analogii pomiędzy społeczeństwami żyją- 
cymi w komunikujących się systemach syntagmatycznych.

Istotnym aspektem w rozważaniach dotyczących ewentualnych możliwości za
istnienia skutecznego dialogu międzykulturowego wydaje się także zwrócenie 
uwagi na obecność w danej kulturze jednostek skłonnych do podejmowania działań 
transgresyjnych. Szczególnie takich, które spełniają „warunek nowości historycz
nej, warunek wartości ponadindywidualnej i warunek trwałości”, a których efekty 
Józef Kozielecki nazywa „transgresjami kulturowymi”, gdyż, jak twierdzi: „wyra
stają one z kultury i wrastają w kulturę”90 91.

II.2. Indie a Polska. Analogie i podobieństwa historyczne

Pomimo terytorialnej odległości Indii od Polski oraz zasadniczych różnic histo
rycznych i kulturowych - istnieją pewne zdumiewające analogie i podobieństwa, 
które wypada w tym miejscu pokrótce przedstawić.

Wydaje się, że pierwszym dziełem, w którym można dostrzec historyczną para
lelę pomiędzy Polską a Indiami, była praca Franciszka Karpińskiego (1741-1825) 
Wiara prawa i obyczaje !ndyan\ opublikowana w 1803 roku. Karpiński, związany 
z pałacem księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego w Puławach92, po wielokroć 
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przy opisie wydarzeń z historii Indii sugerował analogie do politycznej sytuacji 
Polski, choć z oczywistych względów wyłącznie w sposób aluzyjny. Wskazywał 
potencjalnym czytelnikom owe zbieżności, podkreślając takie cechy temperamentu 
i mentalności Indusów, które mogłyby się Polakom wydać bliskie. Na przykład 
rozdział pierwszy pracy, zatytułowany O powstaniu i upadku Państwa Misory, 
rozpoczyna się od następującego opisu:

Gdyby człowiek poznawszy ziemię całą, chciał na niej wybierać sobie mieszkanie, 
zapewne, nad insze krainy świata osiadłby w Indyach Azyatyckich. Tamto obszer
ne równiny bez żadnej prawie pracy wyżywić mogą człowieka (...). Indyanie żyjąc 
w kraju, który im bez żadnej pracy dawał wyżywienie, jak było od początków, tak 
i teraz, za największą mają szczęśliwość życie spokojne i nieczynne. (...)

Ale zwyczajnie za wielkim szczęściem zazdrość chodzi. Byli długo Indyanie 
najszczęśliwsi cnotami swemi i życiem bez trudów, póki pobyt ich nie ściągnął na- 
pastnych naśladowców Mahometa (...); a tak po części lud ten niewinny wziął 
broń w swą rękę, którego natura uformowała do pokoju.93

współtwórca ideowych postaw wychowania narodowego (...). W (...) oświatowych oraz pisar
skich zainteresowaniach książę Adam nie był odosobniony wśród swoich najbliższych. Podzie
lała je małżonka księcia Adama (...) Izabela z Flemingów Czartoryska (...)”, która, według 
Chałasińskiego, była uczona i pobożna oraz nadawała ..ton wysoce kulturalnemu dwwowi Czar
toryskich w Puławach" (por. J. Chalasiński. Tradycje i perspektywy przyszłości kultury 
polskiej, Warszawa 1970, s. 14-15). Chałasiński podkreśla także, jak istotne znaczenie miał 
mecenat Czartoryskich dla rozwoju pisarskich zainteresowań Karpińskiego (por. ibidem, s. 16-23).

93 F.Karpiński, Wiara prawa i obyczaje lndyan... (cyt. za: Dzieła Franciszka Kar
pińskiego. t. 5. ..Biblioteka Kieszonkowa Klassyków' Polskich", t. 21, wyd. J.N.Bobrowic z. 
Lipsk 1836, s. 159-160). W tym oraz we wszystkich innych cytatach pozostawiam pisownię 
oryginalną.

93 Ibidem, s. 162.
95 Ibidem, s. 163.

Czytelne są także metaforyczne nawiązania do okoliczności trzeciego rozbioru 
Polski - ukryte w obrazie subkontynentu indyjskiego u schyłku XVIII wieku. Dla 
ilustracji podaję przykłady dwóch spośród nich:

(...) cień tylko cesarzów Mogołskich został. Rozdają oni wprawdzie, czyli rozda
wać muszą korony, sami jej prawie nie mając, a rozdają na to, ażeby tymże sa
mym, których podnieśli, częstokroć się uniżali. Tak przyciśnieni z swoją razem 
wiarą mieszkańce Indyi, nie dbają dziśiaj; kto tam niemi rządzić ma; równych nie
szczęść z ręki rodaka, czyli Europejczyka doznawszy.94

Dawniej honor zapowiadał wojnę, albo stanowił pokój, dziś to wszystko jeden 
interes robi, i ziarno goździka Indyi przeważyło szalę polityczną. Anglicy w Indo- 
stanie, albo mają sąsiadów takich, których obawiać się nie masz przyczyny, albo 
po upadku królestwa Misory takich aliantów, którzy największe im czyniąc pożyt
ki, jeszcze ich się do tego obaw iają.95

Jan Tuczyński (1918-2003) w Motywach indyjskich w literaturze polskiej 
wspomina o artykule opublikowanym w „Magazynie Powszechnym” w 1836 roku, 
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zatytułowanym Tippo saheb sułtan Misory, który zilustrowano fotografią wodza 
zwanego „Tygrysem Majsuru”, podpisaną „Sułtan na czele swojego wojska wal
cząc z odwagą lwa, poległ na okopach z mieczem w ręku”. Tuczyński uważał, że 
jest to „skojarzenie Tippu Sahiba z gen. Sowińskim, klęski Marathów z klęską 
powstania listopadowego...”96 97.

96 J. Tuczy ński, Motywy indyjskie..., s. 51-52. Tuczyński, jak można przypuszczać, 
ma tutaj na myśli dwie paralele historyczne polsko-indyjskie. Jedna, to porównana do śmierci 
gen. Sowińskiego bohaterska śmierć sulatana Tipu w obronie twierdzy majsurskiej przed Bry
tyjczykami (1799). Druga - klęska Marathów (1818), najdłużej opierających się armii brytyj
skiej. Także w czasach nieco późniejszych, dla wzmocnienia wiary w polską narodową sprawę, 
odwoływano się do indyjskich przykładów. Świadczą o tym choćby następujące fragmenty, 
pochodzące z polskiej adaptacji indyjskich bajek z Pańćatantryi „Nie trwóżcie się, w jedności 
i zgodzie ratunek nasz i nasze zwycięstwo! Baczcie tylko, by każdy całych sil swoich dołożył 
i byśmy wszyscy razem, jednocześnie - jak jeden ptak, porwali się i ulecieli, unosząc ze sobą tę 
fatalną sieć w przestwory. Kto zmarudzi i będzie niechętny, niegorliwy lub obojętny, ten zgubi 
siebie i nas wszystkich, gdyż tylko w jedności i zgodzie podołamy tym ciężkim więzom na
szym!” (por. Gołębie w sieci i mysz, [w:] Bajki indyjskie, [opracowała dla młodzieży] M. J a n - 
ko wska, Warszawa 1913, s. 18-19); „Jeżeli zwierzęta bezrozumne, wspierając się wzajemnie 
w nieszczęściach, pokonać mogły tyle przeciwności, jakichże cudów dokonać by mogli ludzie, 
obdarzeni duszą, gdyby niemi powodowała prawdziwa miłość bliźniego, zgoda i jedność 
w szczęściu i nieszczęściu!” (por. Przyjaciele, [w:] ibidem, s. 87-88).

97 F. K a r p i ń s k i, op. cii., s. 187-190.

W cytowanym dziele, zaadaptowanym przez Franciszka Karpińskiego, również 
znajdujemy opis sułtana Tippu jako wzorca idealnego przywódcy-bohatera, pod
sumowany następującymi uwagami:

Tak skończył życie Tippo-Saib w czterdziestym piątym roku wieku swojego, który 
dlatego może szczęśliwszy, że upadku swego i państwa swojego nie przeżył. (...) 
Tippo-Saib umiał nienawidzić Anglików, ale im szkodzić nie umiał. (...) Co się 
tycze honoru, zwykł on był mawiać: „Sentyment honoru powinien być przewyż
szający w duszy monarchy, ani powinien upadać pod przeciwnością, póki się nie 
zemści za krzywdę nad nieprzyjacielem”. Mawiał także: „Żebym pamiętał o moich 
nieszczęściach, nie sypiam na łożu miękko usłanym abym się budził, i przypomi
nał sobie stan mój; a to będzie poty, póki nie wyjdę zwycięzcą nad nieprzyjacielem 

• „ 97moim .

Niemal trzydzieści lat później, kiedy cała władza nad indyjskim subkontynen- 
tem należała do Brytyjczyków, romantyk i wizjoner, jeden z prekursorów idei 
zjednoczonej Europy, książę Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) opublikował 
w 1830 w Paryżu dzieło zatytułowane Rozważania o dyplomacji, w którym pojawi
ła się solidarystyczna myśl o Indiach, polegająca na krytyce rządów brytyjskich, 
a sformułowana następująco:

(...) władzę w Indiach dzierży kompania handlowa panująca nad sześćdziesięcio
ma milionami ludzi (...). W rzeczy samej nie znam gorszego systemu rządów jak 
ten, którego celem ostatecznym jest pieniądz. Daje on z pewnością najmniej na
dziei na szczęście ludom, które żyją pod jego panowaniem. Wiedzeni jego duchem 
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agenci kompanii podejmować się będą swych zajęć jedynie po to, by jak najszyb
ciej pomnożyć fortunę i wrócić do domu bogaci w złoto i srebro, lecz ubodzy cha
rakterem i dobrym przykładem, co równie mało da korzyści ich ojczyźnie jak ko
lonii.

Dla honoru i przyszłego dobra Anglii byłoby więc pożądanym, by jak najszyb
ciej skończyć z tym zwyrodniały m ustrojem, który sprawia, że niełatwo jest 
usprawiedliwić politykę angielską.98 99

A. Czartoryski, Rozważania o dyplomacji, tłum. J. M. Kloczowski, Kraków 
2011, s. 177. Wydanie oryginalne francuskie: Filhellen [pseud.J, Essai sur la diplomatie. Paris- 
Marseille 1830. s. 199-200.

99 Na sposób, jaki można porównać na przykład do zaproponowanej przez Jakobsona teo
rii, zgodnie z którą w szeregu językowym dominują stosunki oparte na metonimii (przyleglości), 
oraz do, opartych na pomysłach strukturalistów, rozważań Kłoskowskiej, analizującej kulturę 
pojmowaną jako system, W'edlug narzędzi stworzonych pierwotnie do analizy systemu języko
wego.

1011 Zwyczajowo przyjmuje się jako początek brytyjskiego panowania w Indiach rok 1757. 
kiedy to miała miejsce bitwa pod Plassey (por. m.in.: S. M a n s i n g h, Historical Dictionary of 
India. Univeristy of Michigan 1996, s. 325).

11,1 J. N e h r u, Odkrycie Indii, tłum. S. M aj e w s k i, Warszawa 1957, s. 457.
102 B. Mrozek, między innymi w pracy Indyjski Kongres Narodowy: zarys historii, polityki 

i programu. Warszawa 1971, wskazując m.in. na negatywne konotacje przymiotnika „narodo
wy" w języ ku polskim, wysuwa propozycję zamiany ostatniego członu tej nazwy z „narodowy" 
na „ogólnokrajowy". Pomimo obiektywnej słuszności przedstawionych argumentów' propozycja 
ta nie przyjęła się w języku polskim.

Problemy wojny, niepodległości, ustroju państwa, postępu cywilizacyjnego, in
tegracji społeczeństwa, stosunku do tradycji - to kręgi historycznych doświadczeń 
obu narodów w pierwszej połowie XX wieku. Ich ekstrapolacja możliwa jest jed
nak przy dwóch zastrzeżeniach: że traktowane są nie jako dokładne paralele, lecz 
postrzegane przez problemowe analogie", oraz że uwzględnimy ich chronolo
giczną nieprzystawalność.

O ile pierwsza wojna światowa przyniosła Polsce niepodległość, a problem 
wyzwolenia narodowego przesunął się w stronę wyzwolenia społecznego i cywili
zacyjnego, to Indie pozostały państwem kolonialnym aż do 1947 roku. Na nie- 
zbieżną czasowo sytuację obu krajów nałożyło się jednak podobne dziedzictwo: 
132 lata braku państwowości w Polsce i kolonializm angielski w Indiach100, rodzą
cy wobec Anglii „nieufność zatruwającą wzajemne stosunki w ciągu stu pięćdzie
sięciu lat”101. Odnotujmy tutaj pewną symetrię z polską nieufnością do zaborców, 
szczególnie do Rosji.

Ale podobnie jak kwestia niepodległości Polski była w czasie pierwszej wojny 
światowej problemem ogólnoeuropejskim, a w jakimś sensie i światowym, także 
w czasie drugiej wojny światowej dążenie Indii do niepodległości miało implikacje 
międzynarodowe. 1 tutaj mamy do czynienia z oczywistą symetrią. Oto Komitet 
Wykonawczy Indyjskiego Kongresu Narodowego102 w oświadczeniu z 14 września 
1939 roku stwierdzał:
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Sprawa Indii jest problemem węzłowym, albowiem dzisiejsza ich sytuacja stanowi 
dobitny przykład nowoczesnego imperializmu - bez uwzględnienia tego żywotne
go problemu przebudowa świata nie może się udać. (...)

Kryzys, który ogarnął Europę, to nie tylko sprawa Europy, ale całej ludzkości. 
Nie przejdzie on tak, jak dotychczasowe kryzysy i wojny, które zupełnie nie naru
szyły podstaw współczesnego świata.103

103 Cyt. za: J. N e h r u, op. cit., s. 444.
104 Ibidem, s. 457.
105 O filozofii Gandhiego pisał w Polsce między innymi Henryk Elzenberg, który poruszał 

w swoich tekstach skomplikowaną kwestię Gandhyjskiego pojmowania walki bez przemocy. 
W 1934 roku objaśniał m.in., że: „Gandhi walkę zbrojną odrzuca - dla siebie, dla swoich i dla 
wszystkich, którzy zrozumieli ahimsę, albo są na drodze do zrozumienia. Nie potępia jej jednak 
zawsze i wszędzie, uznając mimo wszystko gwałt za zło mniejsze niż tchórzostwo lub brak 
ludzkiej godności” (por. H. Elzenberg, Ahimsa i pacyfizm, „Pion” 1934, nr 13/25). Na ten 
temat, spośród współcześniejszych polskich publikacji poświęconych temu zagadnieniu zob.
K. Brzechczyn, O dwóch ujęciach niestosowania przemocy. Mahatma Gandhi versus Mar
tin Luther King, „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 1 (219), s. 157-164.

1116 Cyt. za: J. N e h r u. op. cit., s. 444.

Dźawaharlal Nehru (1889-1964) przestrzegał z goryczą, że w obliczu wojny 
nie można „upajać się myślą o wolności, która by wyzwoliła w nas energię”104.

Z problemem niepodległości ściśle związane były dwie okoliczności: istnienie 
partii politycznych, ich programy i interesy oraz istnienie przywódców, wodzów, 
„mężów opatrznościowych”. Także tutaj można odtworzyć osobliwą mozaikę po
dobieństw - złożoną z elementów działań, gestów, losów polityków - widzianych 
w kategoriach logiki działań politycznych.

Postawę Indyjskiego Kongresu Narodowego w odniesieniu do problemów nie
podległości, przy wszystkich różnicach co do środków walki o ten główny cel, da 
się w niektórych elementach działań przyrównać do postawy ruchu socjalistyczne
go w Polsce - czy to Naczelnego Komitetu Narodowego, czy Polskiej Partii Socja
listycznej. PPS wybrała walkę zbrojną. Kongres, wiemy przekonaniom Mahatmy 
Gandhiego (1869-1948)105, wybrał cywilny i pokojowy opór bez przemocy. Obie 
strony miały jednak identyczny cel: wyzwolenie narodowe i wyzwolenie społecz- 
no-cywilizacyjne. Istniały między nimi podobieństwa jakby wyższego rzędu, po
dobieństwa programowe. Były one odbiciem zarówno wielkiego fermentu poli
tycznego spowodowanego wojną, jak i ogólnych tendencji ideowych nurtujących 
Europę i świat na początku XX wieku.

„Jest rzeczą prawdopodobną, że w wyniku obecnej wojny nastąpi polityczna, 
społeczna i gospodarcza przebudowa świata”, głosili działacze Indyjskiego Kon
gresu Narodowego106. „W związku z wojną, a zwłaszcza w jej następstwie, Europa 
będzie widownią olbrzymiego poruszenia mas ludowych (...) klasa robotnicza 
weźmie udział [w wojnie] pod hasłami zdobyczy społecznych, całkowitej demo
kracji, wolności narodowej”, stwierdzano w rezolucji członków kierownictw SD- 
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KPiL i PPS-Lewicy, przyjęta w Krakowie 4 sierpnia 1914 roku107. Czyż oba te 
dokumenty nie mówią o tym samym? Łatwo zauważyć różnicę w tonacji: gdy ję
zyk Kongresu jest wyważony i przyszłość ujmuje w kategoriach prawdopodobień
stwa -język polskich socjalistów jest radykalny i kategoryczny.

107 Polskie Programy Socjalistyczne 1878-1918. red. F. T y c h. Warszawa 1975. s. 497.
108 Podobnie jak Dmowski, w' Indiach pojęcia narodu i nacjonalizmu utożsamiali bengal

scy myśliciele, R. Thakur i B. Ch. Chatterji; ten ostatni stał się wzorem dla całego kraju. Szerzej 
pisze o tym J. Justyński w książce pt. Myśl społeczna i polityczna renesansu indyjskiego (War- 
szaw'a-Poznań-Toruń 1985). Relacjonuje, jak wśród ideologów' indyjskich rozważano zagadnie
nie kryteriów' narodowej identyfikacji, bowiem Brytyjczycy lansowali istnienie na terenie Indii 
dwóch narodów. Thakur wniósł do tych rozważań ideę jedności narodowej na gruncie 
i w kontekście państwa. Stawiał, według Justyńskiego, „znak równości między narodem a na
cjonalizmem" (ibidem, s. 245). Wszystkie te kwestie miały związek z rodzącym się ruchem 
wyzwoleńczym, niepodległościowym. Teoria narodu Thakura wkraczała w pojęcie internacjona
lizmu, „idei jedności ogólnoludzkiej" (ibidem, s. 246).

1119 R. D m o w s k i, Polityka polska i odbudowywanie państwa, Warszawa 1989, s. 58.
110 J. N e h r u, op. cit., s. 530-531 i 535.

Przyjmując perspektywę nieco bardziej ogólną, można również stwierdzić po
dobieństwa na płaszczyźnie historiozoficznej. W 1924 Roman Dmowski pisał:

Wartości narodu108 nie mierzy się wy łącznie jego stanem w danej chwili, w danym, 
jednym pokoleniu. Stan ten może być przejściowy, pokolenie z tych czy innych 
przyczyn wyjątkowo liche. Historia wszystkich narodów uczy nas, jak często po 
pokoleniach marnych, moralnie słabych, niedołężnych przychodziły pokolenia 
dzielne, z szerokimi aspiracjami, które wielkich dzieł dokonywały. Naród trzeba 
brać jako całość, w ciągu całych jego dziejów - to dopiero może dać pojęcie o jego 
wartości.109

W roku 1944 Dźawaharlal Nehru stwierdzał:

Podobnie jak jednostka, także naród posiada wiele osobowości i patrzy na życie 
z różnych punktów widzenia. Dość ścisły związek organiczny między tymi różny
mi osobowościami jest warunkiem zdrowia, a w' przeciwnym razie dochodzi do 
rozszczepienia i innych zaburzeń (...). Cywilizacja indyjska osiągnęła wiele celów, 
jakie sobie wytknęła (...). Musimy porzucić tradycyjne metody myślenia i sposoby 
życia (...). Chociaż jesteśmy narodem starym i pamięć nasza sięga daleko wstecz, 
aż do zarania dziejów i wysiłków ludzkich, musimy znowu stać się młodymi, iść 
z duchem czasu, obudzić w' sobie nie dającą się ujarzmić młodość, która raduje się 
teraźniejszością i jest pełna wiary w przyszłość.110

Te wyraźne i zaskakujące - wobec odległości geograficznej i kulturowej - ana
logie istniejące obiektywnie na różnych poziomach znaczeniowych mają także, 
trochę paradoksalny, wspólny mianownik - jest nim przesunięcie w czasie - 
w uproszczeniu można powiedzieć, że o jedną wojnę. Ale te odległości chronolo
giczne nie redukują ani samych podobieństw, ani ich implikacji dla obu kultur, ani 
ich znaczenia, ani też nie stanowią przeszkody w ich ujawnieniu i scharakteryzo
waniu.
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Oto na przykład Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, Indie - w 1947. 
Lecz oba państwa - niejako w wyniku światowych wojen. Innym podobieństwem 
historycznym jest stosunek społeczeństw obu krajów, w tym także inteligencji, do 
charyzmatycznego przywódcy politycznego, traktowanego jako wódz narodu, 
przewodnik. Przy całych i wszystkich różnicach, przeciwstawiających sposoby 
działania Mahatmy Gandhiego111 i Józefa Piłsudskiego, łączył ich przecież wspólny 
cel: niepodległość państwa. Dążyli do tego celu odmiennymi metodami. Piłsudski, 
zawodowy rewolucjonista, wybrał wojsko i walkę zbrojną dla odzyskania niepod
ległości. Gandhi, gdy w 1920 roku stał się niekwestionowanym liderem indyjskie
go ruchu niepodległościowego, proklamował jako metodę walki ruch obywatel
skiego nieposłuszeństwa wobec kolonizatorów, ruch bez przemocy. Pomimo tych 
zasadniczych różnic byli oni centralnymi postaciami ówczesnej historii w obu spo
łeczeństwach. I właśnie stosunek obu tych społeczeństw do nich jako przywódców 
był podobny. Otóż, traktowano ich i rozumiano trochę na modłę romantyczno- 
mesjanistyczną, obaj też są przykładami tak pojmowanej roli jednostki w dziejach 
powszechnych.

111 Wydaje się to rzeczą symptomatyczną, że dwoje polskich uczonych posłużyło się 
przykładem Gandhiego, chcąc ukazać człowieka prawego, uczciwego i wyjątkowego. Swój 
krótki szkic o konflikcie między polityką i etyką, w którym jako ilustracje mechanizmów dzia
łania polityków podąje wyłącznie przykłady z kręgu cywilizacji zachodniej (znajdujące się poza 
kanonem zachowań etycznych), Maria Ossowska kończy zdaniem: „Gandhi i Nehru pragnęli 
oczyścić politykę. Jak się zdaje, bez powodzenia” (por. M. Ossowska, [w:] Maria Ossowska 
o człowieku..., s. 555). Natomiast Kozielecki, pisząc o moralnym wymiarze transgresji, podaje 
działania Gandhiego jako wzorcowy przykład transgresji konstruktywnych. Według tego bada
cza „przebywanie w środowisku wielokulturowym często jest stymulatorem podejmowania 
działań transgresyjnych: przekraczania granic intelektualnych (przypadek Conrada) i granic 
społeczno-politycznych (przypadek Gandhiego)”, a „uczony, który nie odróżnia działań trans
gresyjnych Stalina od takich działań Gandhiego, powinien zmienić zawód” (por. J. Kozie
lecki, Transgresja i kultura..., s. 169 i 62).

112 I.Krasicki, [hasło:] India, [w:] Zbiór potrzebnieyszych wiadomości, porządkiem al
fabetu ułożonych, t. 1, Warszawa-Lwów 1781, s. 402.

II.3. Próby poznawania i rozumienia „innego”

O Indiach, w opublikowanym w 1781 roku Zbiorze Potrzebnieyszych Wiadomości, 
Porządkiem Alfabetu Ułożonych, Ignacy Krasicki napisał:

India, kray wielką część Azyi w sobie zamykający, od rzeki Indus biorący nazwi
sko. (...) od bardzo dawnych czasów tak w powszechności, jako i po części zna
jomy, ponieważ o zawojowaniu onego przez Bachusa mitologia wspomina...112

Charakteryzujące uwagi wstępne Krasickiego, zgodne wszak z europejskim 
stanem wiedzy o kulturze subkontynentu indyjskiego, stanowią niewątpliwie po
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twierdzenie naturalnej skłonności ludzkiej do mitologizowania nieznanego"3. Jed
nakże dalsza, rzeczowa część opisu wskazuje już raczej na dążenie do poszukiwania 
zarówno znajomych Europejczykowi elementów historycznych (związki z anty
kiem grecko-rzymskim), jak i wspólnych tendencji poznawczych wśród europej
skich elit intelektualnych.

W polskim piśmiennictwie istnieje dosyć obszerny nurt wewnątrz orientalizmu 
wyodrębniony przez Jana Tuczyńskiego jako tzw. preindianizm, czyli nurt związa
ny z podróżami Polaków na indyjski subkontynent. Peregrynacje te, od swych po
czątków11'1 w czasach odrodzenia przez wszystkie kolejne epoki, przynoszą efekty 
literackie115. Z końcem renesansu (1611) na przykład, ks. Stanisław Grochowski 
wydaje drukiem Cudowne wiersze z indyjskiego na łacińskie przez Franciszka 
Bencjusza przełożone, a teraz z łacińskiego na polski przełożone, w czasach baroku 
(1668) ks. Sebastian Piskorski tłumaczy Żywoty Oyców, albo Dzieye y Duchowe 
powieści starców, zakonników, pustelników wschodnich przez S. Hieronima y In
szych pisane, których część stanowi Historia budująca, czyli żywot świętych Barla- 
ama pustelnika i Jozafata, króla indyjskiego"6, a dwadzieścia lat później Mateusz 
Ignacy Kuligowski wydaje poemat pod tytułem: Krolewic Indiyski w Polski stroy 
przybrany albo Historya o Świętym lozaphacie Krolewicu Indiyskim, y o Świętym 
Barlaamie Pustelniku, Pustyniey Senáár názwáney. Od Świętego lana Damascena

113 Skłonności, podyktowanej niemożnością pojęcia rozumowego, która według Kozielec- 
kiego powoduje, że: „Dane nieempiryczne. takie jak mity i iluzje, fantazje i wizje utopijne od
grywają ograniczoną rolę pozytywną w pewnych procesach psychicznych i w określonych fa
zach rozwiązywania problemów’’ (por. J.Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy..., s. 130).

IN Czyli nie wiadomo dokładnie od jak dawna. Bohdan Baranowski przedstawił początki 
polskiej obecności w Indiach następująco: „W chwili kiedy sławny portugalski odkrywca Vasco 
da Gama wylądował po raz pierwszy na ziemi indyjskiej, zastał tam już przybysza z Polski. Był 
to Żyd z Poznania, który na trzydzieści lat przed Portugalczykami przybył do Indii. Odegra! on 
znaczną rolę zarówno w podboju tej krainy, jak również w rozpowszechnianiu wiadomości 
o niej w Europie. Służąc władcy Bidżapuru wysłany został przez niego na okręt przybyszów 
jako szpieg. Zdemaskowany przez nich uprowadzony został do Portugalii, gdzie przyjął chrzest. 
Znany następnie pod imieniem Gaspara da Gama lub Gaspara da India był pierwszym informa
torem Portugalczyków' o azjatyckiej krainie. Od niego to pochodzą pewne już wiadomości 
o Indiach’’ (por. B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, 
Łódź 1950, s. 221). Kwestię historii stosunków polsko-indyjskich - zwłaszcza w sferze polityki 
- podjął niedawno w swojej książce Maciej Tumulec (por. M. T u m u 1 e c, Historia stosunków 
polsko-indyjskich XV1-XX1 w., Warszawa 2013).

113 Pierwszym bodaj tego rodzaju przykładem literackim jest Epitaphium Cretcovii. 
Utwór, napisany przez Jana Kochanowskiego ku czci Erazma Kretkowskiego, w 1558 r. (dato
wanie za: J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1999, s. 258). zawiera następujący fragment: Te 
rapidus Ganges, gelidaeque Borysthensis undaej Te Tagus et Rhenus, te ripa binominis lstrij 
Et septem gemini noverunt ostia Nili. [Ciebie rwący Ganges, i Dniepru* zimne fale,/ Ciebie Tag 
i Ren, ciebie brzeg lstru [Dunaju] o dwóch nazwach,/1 siedmiorakie ujście Nilu poznały] (*nie 
Dniestru, jak chce Władysław Syrokomla).

116 Tekst polski Historii..., wyd. krytyczne oprać. J. J a n ó w. wydany pt. Żywot Barlaama 
i Jozafata, Lwów 1935.
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napisana, a z Greckiego języka na Łaciński od Iakuba Billiusa, Prunaussa Ceno- 
biarchu przetłumaczona, w Ktorey Oprócz wielu dziwnych transakcyy, ućiesznych 
trefunkow, Duchownych Instrukciy; Znayduie się Wiary S. Katholickiey, y tajemnic 
Boskich krótkie a iasne zebranie; Pokazanie obłud świata y marności iego; wy
wiedziona Dekretów Boskich, żadnym fortelem ludzkim nieuchronionych, nie- 
odmienność. A Dla pożytku Duchownego do Druku podana Roku Pańskiego 1688. 
Pierwsza strofa tego poematu brzmi następująco:

W Sńrmńckiem ubrał lozaphata szaty,
Krńiów Indiyskich dawnych Krolewicń
Świętego: wszakże nie w bisior bogaty
Ani w purpurę; gdyż go włośiennica
Ostra wsławiła, nie miekkie bławaty.

W czasach oświecenia ukazał się Ezop nowy polski (1731, 1750) Jana Stanisła
wa Jabłonowskiego. Później Józef Epifaniusz Minasowicz opublikował tłumacze
nie książki Philipa Dormera Stanhope’a hr. Chesterfield, zatytułowane: Filozof 
Jndyiski Albo Sposob Uszczęśliwienia Życia Ludzkiego w społeczności... (1767). 
Motywy indyjskie pojawiły się w twórczości Ignacego Krasickiego (1735-1801), 
w historiozofii Hugona Kołłątaja (1750-1812) i Stanisława Staszica (1755- 
1826)117. Z kolei romantyzm był tą epoką w kulturze polskiej, w której indianizm 
stanowił już część składową literatury118.

117 Szczególnie w podejmowanych przez obu próbach formułowania myśli dotyczących 
rozwoju świata oraz społeczeństw ludzkich i ich ducha, a także w rozważaniach nad nieuchron
nością ludzkiego cierpienia. Zarówno kwestie związane z paligenezą, jak i ziemskim przezna
czeniem człowieka są w filozofii hinduskiej (oraz buddyjskiej) wyjaśniane przez ideę karmana 
oraz wiążącą się z nią koncepcję wędrówki dusz. Władysław Tatarkiewicz skrótowo przedsta
wia stanowiska Kołłątaja i Staszica, stwierdzając: „(...) obaj ześrodkowali swe zainteresowania 
filozoficzne w zagadnieniach społecznych i historycznych, chcąc wytworzyć prawidłową kon
cepcję ludzkości i jej dziejów. Staszic usiłował w swoim Rodzie ludzkim wykazać, iż dzieje 
ludzkości są wytworem warunków naturalnych i podlegają prawom niezmiennym. Koncepcja 
Kołłątaja była podobna, ale wyprowadzona bardziej analitycznie, staranniej unikająca motywów 
metafizycznych” (por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1993, s. 187; 
zob. także: J. Tuczyński, Motywy indyjskie ..., s. 30).

118 „Odkąd historiozofia oświecenia zwróciła uwagę na pozabiblijny Orient, pojawiają się 
w Europie przebłyski orientalizmu romantycznego (...) Listy perskie Monteskiusza (1721) moż
na przyjąć za tę cezurę, dzielącą egzotykę tradycyjną od egzotyki romantycznej, z której z bie
giem czasu wyłonił się orientalizm romantyczny jako autonomiczny prąd umyslowo-literacki, 
zwany indianizmem” (J. Tu c zy ń s k i, Motywy indyjskie ..., s. 33).

119 Por. np.: A. L. Basham, Indie, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1973; J. L. Broc
kington, Święta nić hinduizmu, tłum. J. M a r z ę c k i, Warszawa 1990; M. Eliade, Joga.

W XX wieku na fakt występowania podobnych problemów kulturowych i po
dobnych pytań egzystencjalnych zwracało w Europie uwagę wielu badaczy i znaw
ców Indii, m.in. Artur L. Basham (1914-1986), John L. Brockington, Mircea Eliade 
(1907-1986) czy, wśród polskich indologów, Stanisław Schayer (1899-1941), He
lena Willman-Grabowska (1870-1957) i Maria Krzysztof Byrski119. Opisywali oni 



50 II. Polsko-indyjskie analogie i relacje. Ich miejsce i funkcja...

autonomiczność kultury Indii i samoistność problemów, ale także ujawniali różne 
na Indie wpływy oraz relacje, na przykład między myślą indyjską i tzw. zachodnią. 
Dźawaharlal Nehru, jeden ze współtwórców niepodległości Indii i wizjoner poli
tyczny, z dostrzegalnych uwarunkowań historycznych uczynił nawet element pro
gramu narodowego:

W przeszłości Indie chętnie przyjmowały i wchłaniały kultury innych narodów. 
Dzisiaj jest to tym bardziej konieczne, że zarysowuje się przed nami nowa per
spektywa Zjednoczonego Świata - owego Jutra, w którym kultury narodowe prze
platać się będą z kulturą międzynarodową.120

Nieśmiertelność i wolność, tłum. B. Baranowski, Warszaw'a 1984; S. S c h a y e r, O rozu
mieniu obcych kultur, „Przegląd Współczesny” 1939, r. 18, t. 68, s. 121-129; H. Willman- 
Grabo w'ska, Europejczycy w Indiach. 1. Na indyjskim progu, „Przegląd Współczesny", War
szawa 1938; M. K. By rski m.in. w artykule Europe and India. The Twins-Unlike Civiliza
tions, „Think India” (New' Delhi) 2004,1. 7, nr 2, April-June, s. 1-10.

12,1 J. N e h r u, op. cit., s. 596.
121 Zob. M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. 1, 

Kraków 1914, s. 189.
122 L. Dyczewski, Kultura w całościowym planie rozwoju, Warszawa 2011, s. 22; 

w cytacie - według informacji autora - Deklaracja Meksykańska. W podobnym duchu utrzyma

W kontekście tej wypowiedzi pierwszego premiera Republiki Indii warto przy
toczyć następujące słowa Mariana Zdziechowskiego (1861-1938):

(...) jest aż nazbyt oczywistą rzeczą, że energia i czynność ducha Europy wniesie 
nowe siły w podzwrotnikowy' świat, mdlejący w bierności i rozleniwieniu, ale nie 
ulega rów nież wątpieniu, że i Europie potrzebna myśl indyjska tak nawskróś nace
chowana głębokiem zrozumieniem cierpienia powszechnego i głosząca nieznaną 
u nas litość dla wszystkiego, co cierpi.121

Wizjonerski ton obu cytatów zaświadcza o istnieniu wśród przedstawicieli obu 
kultur silnego przekonania zarówno o nieuchronności, jak i o pozytywnych skut
kach procesów wzajemnego przenikania się kultur indyjskiej i europejskiej.

II.4. Artystyczno-filozoficzne fascynacje i działalność 
popularnonaukowa

Przekonanie o konieczności otwarcia się na inne kultury wypowiadało wielu bada
czy, na przykład Leon Dyczewski, zdaniem którego:

Dialog z ludźmi odmiennymi kulturowo ma podwójny skutek dla własnej kultury 
narodowej. Po pierwsze, pomaga lepiej uświadomić swoją odmienność i wartość 
własnej kultury'. Po drugie, jest czynnikiem rozwoju kultur, bo własna „tożsamość 
kulturowa odradza się i wzbogaca w wyniku kontaktów' z tradycjami i wartościami 
innych narodów. Kultura to dialog, wymiana idei i doświadczeń oraz uznanie dla 
innych wartości i tradycji, w izolacji kultura więdnie i ginie”.122
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Stąd można wnioskować, że na przykład fascynacja Indiami, jaka miała miej
sce w XIX i na początku XX wieku w Europie, nie musiała wcale stanowić zagro
żenia dla europejskiej kultury, ale wręcz mogła dostarczać (i dostarczała!) jej kom
ponentów wzbogacających123. Pogląd taki w pewnej mierze potwierdza Andrzej 
Mencwel, pisząc między innymi, że „moderniści są (...) pierwszymi przedstawi
cielami kultury polskiej, którzy współistnienie kultur nie tylko przyjmują do wia
domości, ale i czynią z niego zasadę cywilizacji”124. Zdanie to nabiera szczególnej 
wagi w kontekście modernistycznych fascynacji kulturą indyjskiego subkontynentu.

ne są poglądy na przykład Czarnowskiego („W samej rzeczy, pobieżny nawet rzut oka wystar
cza, by dostrzec, iż w konkretnych faktach poruszona przez nas kwestia [przestrzennego rozgra
niczenia wspólnot kulturowych] przedstawia się w postaci postępu spoistości organizacyjnej 
tych między grupowych systemów wymiany, co do których przekonaliśmy się, iż są wszelkiej 
kultury normującą ramą i jednocześnie dźwigającą i przekształcającą kulturę armaturą samo
czynną. Samoczynną: mimo bowiem, iż korzeniami swymi tkwią w grupach pierwiastkowych, 
nie są jedynie ich wyrazem, ale organizacją międzygrupowego współżycia i współdziałania, tym 
samym harmonizującą i przekształcającą układy lokalne elementów kulturowych, wytwarzającą 
elementy nowe i nowe syntezy, dążącą do unormowania działania zrzeszonych w niej grup 
według zasad własnych” (por. S. C z a r n o w s k i, op. cii., s. 244); Kłoskowskiej („Silna identy
fikacja z kulturą narodową nie musi stać w opozycji wobec silnych zainteresowań obcymi kultu
rami i przywiązania do ich wybranych elementów (...)” (por. Encyklopedia Kultury Polskiej ..., 
s. 60.); Kozieleckiego („Bardzo ważną formą ekspansji intelektualnej (...) jest inkluzja, często 
połączona z ekskluzją. Polega ona na włączaniu do własnych systemów naukowych, rodzimych 
dzieł sztuki, swojej religii czy ustroju, dominującego w danym państwie, osiągnięć innych nauk, 
prądów umysłowych, religii, ustrojów czy kultur. Inkluzja wymaga przeprowadzenia złożonych 
operacji umysłowych. Człowiek musi przekroczyć granicę własnej przestrzeni życiowej, zapo
znać się z wytworami innych narodów, dokonać ich wartościowania i następnie umiejętnie 
włączyć osiągnięcia obce do własnej przestrzeni życiowej” (por. J. Kozielecki, Transgresja 
i kultura..., s. 82-83); Korporowicza („Komunikacja międzykulturowa jest rozpoznawaniem 
i przekazywaniem sobie zasobów tkwiących w każdej z kultur, jako ich skumulowanego dzie
dzictwa, następnie wymianą umiejętności i uzdolnień, a więc kompetencji, w dynamicznym pro
cesie przekazu i poszukiwania interaktywnych form koegzystencj i” (por. L. Korporowicz, 
Komunikacja międzykulturowa jako transgresja, [w:] idem, Socjologia kulturowa..., s. 146).

123 Na przykład Stanisław Tokarski podaje następującą informację: „(...) C. G. Jung «od
krył Orient» na gruncie psychiatrii. (...) Mało kto wie, że początkiem wielkiej fascynacji 
Wschodem była dla Junga konfrontacja dwóch deseni nieporadnego rysunku, wzorów oddzielo
nych od siebie dystansem tysiącleci i kontynentów. Jeden przedstawiał marzenie senne pacjenta. 
Drugi, niemal analogiczny, odkryto w egzotycznym klasztorze gdzieś na drugim końcu świata. 
Był od milleniów medytacyjnym drogowskazem pobożnych mnichów Azji - tybetańską manda- 
lą” (por. S. Tokarski, Przedmowa, [w:] Filozofowie dialogu w konfrontacjach kultur, red. 
S. Tokarski, Warszawa 1996, s. 4-5). Ciekawą analogią jest, że dla Kozieleckiego podobna 
aktywność stała się przykładem transgresji. „Innym rodzajem transgresji - pisze Kozielecki - są 
działania twórcze i Innowacyjne. (...) Rzadko zdajemy sobie sprawę z różnorodności twórczo
ści. Może rozwijać się wszędzie (...) Interesująca jest także twórczość plastyczna schizofreni- 
ków. Ich obrazy, rysunki i szkice przypominają malarstwo «naiwne». (...) Charakterystyczna 
staje się ciasność form: cala kompozycja jest wypełniona po brzegi (...)” (por. J. Kozielec- 
k i, Człowiek wielowymiarowy..., s. 12-13).

123 A. M e n c w e 1, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006, s. 426.
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Budowanie porozumienia międzykulturowego poprzez dobrowolne, bezintere
sowne (a zatem: dokonywane z pobudek autotelicznych) zdobywanie wiedzy 
o odległej kulturze oraz propagowanie jej, jak napisał w podtytule swojego prze
kładu Filozofa Jindyiskiego... Józef Epifaniusz Minasowicz „dla pożytku roda
ków”125, można bez wątpienia potraktować jako realizację jednej z najbardziej 
podstawowych potrzeb intelektualnych człowieka, jaką jest pragnienie poznania 
nieznanego. Pragnienie, które pozostaje siłą sprawczą procesów kulturowych od 
czasów na długo przed pojawieniem się naukowych rozważań dotyczących mię
dzykulturowej komunikacji. Mamy zatem do czynienia z rzeczywistym praktyko
waniem zasad, które dopiero od lat pięćdziesiątych XX wieku stały się przedmio
tem kolejnych naukowych teorii126.

125 Por.: Filozof Jndyiski Albo Sposob Uszczęśliwienia Życia Ludzkiego w społeczności. 
Zawarty w krotkiey liczbie nauk czystych obyczaiowych, zebranych y ułożonych przez iednego 
starożytnego Bramina. Z Chińskiego języka na Angielski z Angielskiego na Francuski a teraz 
świeżo z Francuskiego na Polski dla pożytku Rodaków Przełożony, Nakładem Towarzystwa 
Litteratow w' Polszczę ustanowionego w Warszawie, 1767.

126 Za twórcę dziedziny nauki zwanej komunikacją międzykulturową uważany jest 
Edward Twitchell Hall (1914-2009), który na początku lat pięćdziesiątych XX wieku sformuło
wał jej teoretyczne podstawy, poczynając od podziału kultur na nisko- oraz wysokontekstowe, 
i który twierdził m.in., że tym, co stanowi o tożsamości człowieka - bez względu na to, gdzie się 
urodził - jest jego kultura. Jednak tradycje tego typu myślenia o świecie są znacznie starsze. 
W Polsce, dla przykładu, Ignacy Matuszewski w 1903 roku opublikował książkę Swoi i obcy 
(Pokrewieństwa i różnice). Zarys literacko-estetyczne (Warszawa-Kraków). w której zawarł 
m.in. (mieszczący się w ramach współczesnej komparatystyki literackiej) tekst Ideał bohater
stwa w dramacie staroindyjskim, wyjaśniający polskim czytelnikom kulturow'o-społeczne uwa
runkowania charakteru postaci literackich, zestawiając je ze znanymi bohaterami dramatu euro
pejskiego. Swoich i obcych, 450-stronicową pracę, Matuszewski rozpoczyna od następujących 
zdań, jakże nowoczesnych i wciąż aktualnych w swej istocie: „Gdybyśmy dbali o logiczną ści
słość naszych wyrażeń i terminów naukowych, nie przeciwstawialibyśmy nigdy «subiektywi
zmu» - «objektywizmowi» w sposób bezwzględny i szorstki, w gruncie rzeczy bowiem subjek- 
tywizm stanowi podstawowy, jeżeli nie wyłączny, żywioł naszego życia duchowego. Znamy 
świat nie takim, jakim jest w istocie swej, lecz takim, jakim się nam w'ydaje; a jeżeli możemy 
nawet prostować złudzenia naszych zmysłów, nie zdołamy nigdy zmienić natury naszego umy
słu, który wszystkie wrażenia, dostające się jakąkolwiekbądź drogą, do jego wnętrza, przerabia 
i grupuje w sposób sobie właściwy, według wrodzonych, a niedających się dowolnie zmienić, 
praw' i zasad” (I. M a t u s z e w s k i, Swoi i obcy.... s. 1).

127 Por. m.in.: J. Bachórz. Problemy polskiego romantyzmu, Wrocław 1974; B.Da- 
nek-Wojnowska. Stanisław Ignacy Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie idei katastro

II.4.1. Obecność indyjskich poglądów religijno-filozoficznych w humani
styce polskiej (XIX/XX w.). Funkcjonowanie indyjskich motywów i wątków 
w kulturze polskiej było przez badaczy opisywane wielokrotnie, w tym monogra
ficznie przez orientalistę i polonistę Jana Tuczyńskiego. Stosunkowo wiele omó
wień i studiów poświęcono także polskim romantycznym i modernistycznym fa
scynacjom filozoficznym127. Zatem zagadnienia te przedstawione zostaną tylko 
w zarysie, koniecznym dla uzupełnienia ogólnego tła.
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Już u schyłku XIX wieku zrodził się, pod wpływem braci Schleglów, Karola 
Wilhelma Fryderyka (1772-1829) oraz Augusta Wilhelma (1776-1845), a także 
Artura Schopenhauera (1788-1860), entuzjastyczny stosunek do filozofii i literatu
ry indyjskiej, w niej upatrujący „wcielenia najwyższych ideałów ludzkości”128. 
W 1890 roku Antoni Lange (1863-1929) dostrzegał możliwość utworzenia na bazie 
religii indyjskich synkretycznej „religii przyszłości”, która stanowić by miała połą
czenie chrześcijaństwa z wybranymi nurtami indyjskich tradycji religijno-filozo- 
ficznych129.

ficznych, Wrocław 1976; R. Jezierski, Poglądy estetyczne Edwarda Abramowskiego, Poznań 
1970; J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966; J. J. L i p s k i, 
Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891, Warszawa 1966; M. Podraża- 
Kwiatkowska, Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa 1969; e a d e m, Somnambu- 
licy, dekadenci, herosi, Kraków 1985; e a d e m, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, 
Kraków 1975; Porównania. Studia o kulturze modernizmu, red. R. Z i m an d, Warszawa 1983;
J. Skoczyński, Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego. Wrocław 1983; B. Szy
mańska, Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego moderni
zmu, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1991; J. Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska, 
Gdańsk 1969; T. W a 1 a s, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków 
1986; A. Walicki, Filozofia a mesjanizm, Warszawa 1970; T. Weiss, Romantyczna gene
alogia polskiego modernizmu, Warszawa 1974; K. Wyka, Modernizm polski, Kraków 1968; 
Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972. 
Wymieniam tylko wybrane pozycje książkowe, w części lub całości poświęcone wpływowi 
kultury, a szczególnie myśli indyjskiej na kulturę polską. Należy tu jednak podkreślić, że 
w Polsce, obok książek, powstała przede wszystkim ogromna ilość artykułów dotyczących tego 
zakresu problemowego, a poświęconych zagadnieniom bardziej szczegółowym.

128 A. J a k i m o w i c z, Sztuka Indii, Warszawa 1991 s. 163.
129 A. L a n g e, Mistycyzm francuzki, „Tygodnik Ilustrowany” 1890, nr 31 i 32.
Ijl1 Dla przykładu, już w 1903 roku Edward Leszczyński złożył na Wydziale Filozoficz

nym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozprawę doktorską, zatytułowaną Pierwiastki 
monizmu w Indyach. Studium psychologiczne. Recenzentami pracy byli prof. Maurycy Stra
szewski oraz ks. dr Stefan Pawlicki. Po zdanych celująco przez kandydata rygorozach z filozofii 
(14 V 1904) oraz literatury polskiej (13 VII 1905) komisja (profesorowie: Schramm, Tarnowski 
i Tretiak) jednogłośnie nadała Leszczyńskiemu tytuł doktorski (zob. Akta Wydziału Filozoficz
nego UJ, Syg. WF II 504).

131 M. Z d z i ec h o w s k i, op. cit., s. 189.
132 Ibidem.

U progu XX wieku zainteresowanie kulturą indyjską przyjęło w sporej mierze 
formę rzeczowych badań i poszukiwań paralelnych zagadnień130. W 1914 roku 
Marian Zdziechowski pisał o Schopenhauerze, że to on właśnie „utorował drogę 
przyjacielskiemu spotkaniu dwóch odmiennych, a w istocie rzeczy wzajemnie uzu
pełniających się kultur i umożliwił im przyszłą syntezę, która jest konieczno
ścią”131.

W monografii Motywy indyjskie w literaturze polskiej Jan Tuczyński przedsta
wił nurt indianizmu w literaturze polskiej w ujęciu historycznym. Objął on swoimi 
rekonstrukcjami „indianizm, rozumiany popularnie jako recepcja elementów indyj
skich w literaturze”132.
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Ale pojęcie indianizmu używane jest także w drugim, odmiennym znaczeniu. 
Helena Willman-Grabowska i Raymond Schwab (1884-1956) uważają, że termin 
ten należy rozumieć jako paralelny z hellenizmem133, a Jan Tuczyński widzi 
w takim rozumieniu „dążność do przesunięcia recepcji z postawy filologicznej 
(z historii filologii indyjskiej) na typologię form głównie z antropologii kultural
nej”134. Samo pojęcie indianizmu badacze zwykli umiejscawiać wewnątrz terminu 
orientalizm, rozumianego jako „najbardziej rozwiniętą i najwcześniej utrwaloną 
w kulturze europejskiej postać egzotyzmu”135. Nie uwzględniano zatem „specyficz
nych i odrębnych cech czy funkcji”136 indianizmu137 *. Według Tuczyńskiego zatem:

111 H. W i 11 m a n - G r a b o w s k a, £ 'Inde antiqua et la civilisation Indienne, Paris 1933; 
R. S c h w a b, La renaissance orientale, Paris 1950.

1 ’4 J. T u c z y ń s k i. Motywy indyjskie..., s. 8.
Słownik terminów literackich, red. J. S1 a w i ń s k i. Warszawa 1976.

136 Ibidem, s. 8.
b7 Dla zilustrowania trudności ze zdefiniowaniem terminu zaznaczam, że np. w Słowniku 

Języka Polskiego (Warszawa 2002) nie ma hasła ’indianizm'. za to na stronie internetowej: 
http://encyklopedia.interia.pl/ znajdujemy następującą definicję tego terminu: „INDIANIZM - 
kierunek w lit. iberoamerykańskiej w okresie romantyzmu, odwołujący się do rdzennych trady
cji ludowych".

I3H Słownik terminów literackich..., s. 8.
139 Zapoczątkowane przez znawcę sanskrytu. prof. Leona Mańkowskiego.

(...) indianizm polski oznacza: 1. recepcję elementów kultury indyjskiej w kulturze 
polskiej; 2. prąd umysłowy i artystyczno-literacki (w rodzaju hellenizmu), który od 
przełomu XVIII i XIX wieku oddziałuje na Europę jako propozycja nowego inte
gralnego humanizmu; 3. zjawisko literackie (językowe, stylistyczne, psychologicz
ne) będące wynikiem asymilacji czy naśladowania wzorów' indyjskich. W tym 
znaczeniu pojawia się termin indianizm w języku polskim już w 1916 roku, zasto
sowany po raz pierwszy w rozprawie Stanisława Cywińskiego Romantyzm a me- 

138sjanizm.

Recepcji kultury indyjskiej w XIX wieku sprzyjała w Polsce przede wszystkim 
aktywność trzech instytucjonalnych ośrodków, działających w latach 1800-1830: 
Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wspomnianego już pałacu w Puła
wach oraz Uniwersytetu Wileńskiego. W 1893 roku w Uniwersytecie Jagielloń
skim powołano do działania Seminarium Sanskrytu139 - i od tego momentu datuje 
się początek badań i studiów nad sanskrytem oraz klasycznymi Indiami na pozio
mie uniwersyteckim. Ośrodki te, propagując historiozofię, językoznawstwo, ludo- 
znawstwo oraz podążając za ideami Herdera, uczyniły częścią swoich naukowych 
zainteresowań Indie, uznając je za kolebkę języków, mitologii i religii plemion 
słowiańskich, a także ich prawa.

Idee te realizowali między innymi Zorian Dołęga-Chodakowski (pseud. Adam 
Czarnocki, 1784-1825) - folklorysta, który uważał, że z Indii początek swój wzięło 

http://encyklopedia.interia.pl/
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„drzewo narodów”140 - oraz Joachim Lelewel (1786-1861), który w Dziejach sta
rożytnych Indii (1820) zawarł zwięzłą charakterystykę indyjskiej literatury, mitolo
gii, systemu prawnego, ustroju społecznego, ukształtowania geograficznego oraz 
związków Indii z innymi cywilizacjami; Kazimierz Brodziński (1791-1835), który 
kontynuował poglądy Johanna Gotfrieda Herdera (1744-1803); Adam Mickiewicz 
(1798-1855), który już w czasie studiów w Wilnie dostrzegł powinowactwa języka 
sanskryckiego i litewskiego, a także mitów litewskich z mitologią indyjską141; Au
gust Cieszkowski (1814-1894), który studiował paligenezę ducha, czy Juliusz Sło
wacki (1809-1849), którego Król-Duch „(...) opiera się przecież na idei metemp- 
sychozy, przypominającej przesiąkłe panteizmem systemy religii wschodnio- 
indyjskiej”142.

140 Por.: Z. Dołęga-Chodakowski, O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. 
Kraków 1835, s. 19.

141 Związki Mickiewicza z myślą i kulturą indyjską badał szczegółowo Tuczyński. Por.
J. Tuczyński, łndianizm w romantyzmie polskim, [w:] Wschód w literaturze polskiej, red. 
J. Reychman, Wrocław 1970 oraz idem, Mickiewicz a mitologia indyjska, „Przegląd Orien- 
talistyczny” 1968, nr 4.

142 I. M a t u s z e w s k i, Słowacki i Schelley oraz Mistyka Słowackiego, [w:] idem, Swoi 
i obcy..., s. 178 i 198-209.

143 W noweli Cypriana Kamila Norwida pt. Stygmat (jednej z ostatnich, napisanej w 1883 
roku) Artur Karp dostrzegł interesującą metaforę, która jego zdaniem jest alegorią relacji pol
sko-indyjskich. Bohaterami opowieści są, zakochani w sobie miłością niespełnioną, panna Róża 
oraz skrzypek Oskar, których narrator dostrzega w dali jako: „biały ze żałobną krepą kapelusz 
męski i amarantowy indyjski szalik”. Nie zapominając o przyjętym sposobie odczytania treści 
noweli, Karp proponuje także jej następującą interpretację: „The symbolism of that seemingly 
simple story is intelligible enough for one to notice a metaphor for the inadequate reception of 
Norwid’s writings in his native Poland. Just the same, certain tropes perceptible in a few points 
of the story seem to suggest that there could be yet another interpretation of the text - as a meta
phor for indirect contacts between the cultures of Poland (the musician) and of India (the girl)” 
[Symbolizm tej z pozoru prostej opowieści jest wystarczająco czytelny, aby dostrzec tu metaforę 
niewystarczającego zrozumienia twórczości Norwida w jego ojczyźnie. W identyczny sposób 
pewne tropy dostrzegalne w kilku fragmentach noweli zdają się sugerować, że tekst można 
interpretować także w inny sposób - jako metaforę pośrednich kontaktów pomiędzy kulturą 
polską (muzyk) oraz indyjską (dziewczyna)] (por. A. Karp, Cyprian Kamil Norwid, [w:] India 
and the World Literature, red. A. M a u ry a, New Delhi 1990, s. 166).

144 Por. J. Tuczyński, Motywy indyjskie..., s. 96-100.

Ponadto, jak podaje Tuczyński, Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)143 znał 
upaniszady, a Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) w Starej baśni transponował 
indosłowiańską mitologię144.

Stale już wówczas obecne w polskiej kulturze indyjskie inspiracje wynikały 
z fascynacji nie tylko mitologią czy literaturą, ale także ideami filozoficznymi, 
docierającymi z Indii do Europy. W okresie pozytywizmu i Młodej Polski zaintere
sowanie tradycją Indii związane było przede wszystkim z ogólnoeuropejskim zain
teresowaniem filozofią Schopenhauera. Wówczas to Wincenty Lutosławski (1863- 



56 II. Polsko-indyjskie analogie i relacje. Ich miejsce i funkcja...

1954) napisał podręcznik jogi145, a cytowany już Marian Zdziechowski, przedsta
wiciel modernizmu katolickiego, znawca upaniszad, twierdził, że nauka Chrystusa, 
która wyrosła z indyjskiej mądrości, przezwyciężyła stare, całkowicie heteroge
niczne zasady surowego judaizmu146. Adam Asnyk (1838-1897) w sonetach Nad 
głębiami zawarł sporo elementów monistycznego nurtu wedanty. Jan Kasprowicz 
(1860-1926), podobnie jak i Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), był bliski 
myśli indyjskiej w pojmowaniu przyrody postrzeganej jako jeden z aspektów Bra- 
hmana, czyli tożsamej z Absolutem. Jerzy Żuławski (1874-1915), Stanisław Przy
byszewski (1868-1927), Tadeusz Miciński (1873-1918), Stefan Żeromski (1864- 
1925), Leopold Staff (1878-1957), Bolesław Leśmian (1877-1937), Wacław Siero
szewski (1858-1945), Joseph Conrad (1896-1924) w swoim myśleniu o świecie, 
w swojej twórczości artystycznej odwoływali się do myśli indyjskiej, mitów, sym
boli, indyjskiej koncepcji losu ludzkiego147.

145 W. L u t o s I a w s k i, Rozwój potęgi woli przez psychofizyczne ćwiczenia według daw
nych aryjskich tradycji oraz własnych swoich doświadczeń podaje do użytku rodaków, Warsza
wa [Kraków'] 1909.

146 M. Z d z i e c h o w' s k i, op. cii., s. 146-147.
147 Szczegółowa o związkach tych artystów z kulturą Indii pisze Jan Tuczyński w swojej 

monografii Motywy indyjskie...
1411 J. T u c z y ń s k i, Motywy indyjskie.... s. 181.
149 Ibidem, s. 182.
ls0 Ibidem, s. 197.
151 Szczegółowemu opracowaniu kwestii obecności motywów indyjskich w' literaturze 

polskiej (do końca okresu dwudziestolecia międzywojennego) poświęcona jest w całości mono
grafia Tuczyńskiego Motywy indyjskie... Zagadnienie motywów obcych w' literaturze, zgodnie 
z podjętymi założeniami metodologicznymi, pozostaje poza głównym tematem niniejszej pracy, 
dlatego traktuję je w' książce w' największym możliwym skrócie.

W tak zwanym okresie międzywojennym, kiedy „nowe prądy estetyczno- 
literackie, jak surrealizm i dadaizm, zawierają ideologię potępienia myśli europej
skiej, a zarazem bunt przeciw panowaniu rozumu”148, powstaje we Lwowie Polskie 
Towarzystwo Orientalistyczne (w 1922 roku) i zaczyna wychodzić „Rocznik 
Orientalistyczny”, pismo o światowym zasięgu. Jednakże niemal jednocześnie 
maleje zainteresowanie indianizmem, bowiem:

w wirowisku nowych prądów: futuryzmu, dadaizmu, kubizmu, surrealizmu, fran- 
ciszkanizmu, prymitywizmu itd., indianizm stracił cechy literackiej mody i siłę 
awangardowego oddziaływania.149

Motywy indyjskie pojawiły się w ekspresjonistycznym „Zdroju”, w twórczości 
Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885-1939), Stanisława Marii Salińskiego 
(1902-1969), a „oddźwięki i pogłosy”150 - na przykład u Zofii Nałkowskiej (1884- 
1954), Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891-1945) oraz Marii Dąbrowskiej 
(1889-1965)151.
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II.4.2. Indyjskie wątki kulturowe w polskiej operze. Zafascynowanie cywi
lizacją indyjską oddziaływało na różne gatunki sztuki. Przykładem takiej fascynacji 
jest ostatnia opera Stanisława Moniuszki, Paria'52. Jej premiera odbyła się 11 grud
nia 1869 roku w Warszawie. Z prośbą o napisanie libretta kompozytor zwrócił się 
do Jana Chęcińskiego (1826-1874)153, który - opracowując je na podstawie Parii 
Jeana Franęoisa Casimira Delavigne’a (1793-1843)154 - ograniczył liczbę aktów 
z pięciu (istniejących w tragedii francuskiego pisarza) do trzech. Ponadto Chęciń
ski dodał prolog, jednak pomimo tych zmian formalnych zachował zasadnicze 
oryginalne przesłanie dramatu - krytykę bezwzględnych reguł ustroju kastowego 
w Indiach, ukazanych na przykładzie tragicznej miłości „pariasa” Idamora oraz 
Neali, córki „arcykapłana”, stanowiącą jawne nawiązanie do sytuacji panującej 
w wielu krajach europejskich.

1,2 O wpływach orientalizmu na twórczość Moniuszki Henryk Opieński napisał m.in.: 
..Nie ulega również wątpliwości, że na opracowanie, a zwłaszcza ukończenie trylogii Goethego: 
Des Paria Gebet, Legende, Dank des Paria - wpłynęła jednoaktowa tragedia Beera i Le Parła 
C. Delavigne’a, która i Moniuszkę natchnęła do napisania opery Paria, o libretcie znacznie 
odbiegającym od oryginału” (H. Opieński, Stanislaw Moniuszko, Lwów-Poznań 1924, s. 408).

Autora librett dwóch wcześniejszych oper Moniuszki, Verbum nobile i Straszny dwór.
Znanego z przychylności wobec Polski i Polaków francuskiego poety i dramaturga, 

a także autora pieśni La Varsovienne, przełożonej na język polski w 1831 roku przez Karola 
Sienkiewicza i znanej w Polsce jako Warszawianka.

Kasprowicz zadedykował utwór Władysławowi Lubomirskiemu (,.J. O. Księciu Wła
dysławowi Lubomirskiemu muzyczny dramat ten poświęcam”), i to on miał napisać do niego 
muzykę (por. S. Kołaczkowski, [Posłowie do t. 13, w:] Jan Kasprowicz, Dzieła, Kraków 
1930, s. 81).

1.6 Wydanie 1, Poznań 1917.
1.7 Tuczyński stwierdzał: „Drugim [obok Sawitri] utworem opartym na indyjskim moty

wie wyzwalającej miłości jest Sita. (...) Istnieją wszelkie podstawy, aby rok 1907 przyjąć za 
datę napisania Sity, w której poeta bezpośrednio pod wrażeniem Sawitri opracował ten sam 
motyw, ale w formie muzycznego dramatu” (por. J. Tuczyński, Motywy indyjskie..., s. 142). 
Trzydzieści lat później, na podstawie tej samej przesłanki do identycznego wniosku doszła 
również Lidia Sudyka: „It would be reasonable to consider the date of its [Sita’s] creation very 
close to that of writing the Sawitri (1907). The Sawitri could be seen as the putting of the idea of 
women’s salutary love into a shape of a ballad, whereas the Sita was a libretto to a musical 
drama in three acts devoted to the same theme” [Sensownym byłoby przyjąć datę powstania 
[Sity] za bardzo bliską napisania Sawitri (1907). Sawitri można odczytać jako wyrażenie wy-

Tekst napisany do Moniuszkowskiej Parii nie jest wszakże jedynym librettem 
w muzykografii polskiej, którego temat jest ściśle związany z indyjską tradycją. 
Paradoksalnie jednak do kolejnego tekstu, którego autorem jest Jan Kasprowicz, 
nigdy nie skomponowano muzyki155. Utwór nosi tytuł Sita. Indyjski hymn o miłości 
w trzech odsłonach'5*1. Dokładna data powstania Sity nie jest znana. Zdaniem Jana 
Tuczyńskiego, można za nią uznać rok 1907. Wniosek swój Tuczyński uzasadnia 
faktem, iż właśnie w tym czasie Kasprowicz napisał poemat Sawitri, oparty na tym 
samym, zaczerpniętym z Ramajany, motywie tematycznym157. Libretto ukazało się 
drukiem w 1917 roku.
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Sita. Indyjski hymn o miłości jest dramatem muzycznym w trzech odsłonach, 
który w sposób syntetyczny ujmuje wątek miłosny pomiędzy dwojgiem głównych 
bohaterów Ramajany. hinduskim bogiem Ramą oraz jego małżonką Sitą. Akcja 
rozpoczyna się w momencie, gdy Rama wraz z Sitą opuszczają Ajodhję i udają się 
na czternastoletnie wygnanie. W dramatycznej treści odsłony drugiej Kasprowicz 
zawarł opis cierpień Ramy, udręczonego zazdrością wywołaną intrygą Kaikeji158, 
podejrzewającego Sitę oraz własnego brata, Lakszmanę, o romans. Tutaj autor 
umieścił również opis porwania Sity przez demona Rawanę. Odsłona trzecia przy
nosi relację bitwy z armią Rawany, opis zajęcia Lanki, pokonania Rawany przez 
Ramę oraz odzyskania Sity. Do akcji znów włączona zostaje Kaikeji, która kolejną 
intrygą doprowadza do zachwiania zaufania Ramy wobec Sity. Jednak z odsieczą 
przychodzi Sicie bóg Agni, pomagając jej zwycięsko przejść próbę ognia, zaświad
czającą o dochowaniu wierności małżeńskiej.

Sita Jana Kasprowicza jest przykładem polskiej adaptacji indyjskiego wątku 
oraz próbą odwzorowania indyjskiej rzeczywistości w sposób, w jaki jawiła się ona 
polskiemu poecie.

Obydwa libretta można zaliczyć do polskich oznak ogólnoeuropejskiego, arty
stycznego nurtu zwanego indianizmem.

II.4.3. Staroindyjskie inspiracje Konstantego Regameya. Wyjątkową posta
cią w kontekście występowania motywów indyjskich w muzyce polskiej jest Kon
stanty Regamey (1907-1982)159. Ten wszechstronnie utalentowany160 artysta, o nie-

zwalającej miłości kobiety w formie ballady, podczas gdy Sita to libretto dramatu muzycznego 
w trzech aktach, poświęconego temu samemu tematowi] (por. L. S u d y k a. Sita. Indyjski hymn 
o miłości (Sita. Indian Hymn of Love) - a libretto by Jan Kasprowicz, [w:] Interrelations of 
Indian Literature and Arts. red. L. S u d y k a, Kraków 2011, s. 60). W pełni przekonujące wyda- 
je się natomiast dopiero stwierdzenie Kołaczkowskiego (na którym najprawdopodobniej opiera
ją się dwie poprzednie opinie, choć ich autorzy się na nią bezpośrednio nie powołują): ..(...) 
odkładał poeta druk tekstu literackiego do r. 1907, w którym ukazał się w Poznaniu. Dramat 
jednak powstał znacznie wcześniej, według przypuszczeń rodziny między 1907 a 1908, według 
hipotezy Z. Wasilewskiego już w r. 1907. Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, że koncepcja Sity 
powstała wkrótce po utworze tak pokrewnym jak Sawitri. napisanym w r. 1907" (por. S. Ko- 
ł a c z k o w s k i. op. cit., s. 81). Z kolei Machalski podaje następującą informację: „Sita powsta
ła między 1907-1908 r. Wydrukowana została dopiero w r. 1917. Między utworami Kasprowi
cza a tłumaczeniem Langego może istnieje jakiś związek" (por. F. Machalski, op. cit.. 
s. 91).

Kasprowicz zapisuje to imię w postaci ‘Kikehi'. Trudno ustalić, skąd pochodzi la swo
ista raczej forma, jako że Lange w' streszczeniu Ramajany, na którym oparł się Kasprowicz, 
używa formy „Kaikeyi”. Notabene - w opracowaniu Lucjana Siemieńskiego pojawia się jeszcze 
inna, również nieczęsto spotykana postać imienia Kaikeji, mianowicie ‘Koika- (por. L. Sie
mię ń s k i. Przegląd dziejów literatury powszechnej, t. 1. Kraków 1855).

1:19 Znany również jako: Constantin Regamey, Anonymus Helveticus, Kot Regamey, Ko- 
sticzka Riegamietnikow, Czesław Drogowski, (por. I. Milewska, Konstanty Regamey - An 
Orientalist, a Composer Who Combined Ancient Oriental Lyrics with Modern Music, an Art 
Critic and an Art Theoretician, [w:] Interrelations of Indian Literature..., s. 74). 
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zwykle barwnej biografii160 161, pośród swoich kompozycji inspirowanych Orientem 
ma również takie, które są wynikiem zainteresowania tradycją indyjską. W pewnej 
przynajmniej mierze mogą one być rezultatem pierwszej (z wielu) podróży po In
diach, jaką kompozytor odbył w latach 1949-1950.

160 W 1945 został zatrudniony na Uniwersytecie w Lozannie - początkowo na stanowisku 
lektora języka rosyjskiego i języków orientalnych, następnie prowadził wykłady o językach 
i cywilizacji słowiańskiej oraz orientalnej; w 1957 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pra
cował również na Uniwersytecie we Fryburgu jako profesor lingwistyki ogólnej. Zajmował się 
też pracą badawczą z zakresu filologii orientalnej i sanskrytu, w latach 1949-50 wygłaszał wy
kłady w Indiach i Egipcie, był delegatem na 22. Międzynarodowy Kongres Orientalistów 
w Istambule.

161 O związkach Regameya z tradycją indyjską pisali m.in.: E. Jastrzębowska, Kon
stanty Regamey rodem z Renesansu w Uniwersytecie Warszawskim, „Przegląd Historyczny” 
2005, nr 96; M. K. B y rs k i, „ Ragamaja" czyli „uczyniony z namiętności", [w:] Oblicza poli- 
stylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, red. K. T a r - 
nowska-Kaczorowska, Warszawa 1988; A. Tuchowski, Związki słowno-muzycz
ne w kantacie „Alpha... " na tenor solo i wielką orkiestrę Konstantego Regameya, [w:] Oblicza 
polistylizmu...; por. I. M i 1 e w s k a, op. cit.

162 Por. I. Milewska, op. cit., s. 71, która podaje tę informację za: M. K. Byrski, 
,, Ragamaja ” czyli „ uczyniony z namiętności"..., s. 77.

163 Por. I. Milewska, op. cit., s. 71, która jako źródło tej informacji podaje: A. T u - 
c h o w s k i, op. cit., s. 257-266.

„The composer gave the name «Lila» to make it enigmatic and to open it to various po
ssible interpretations. In Sanskrit, one of the possibile meanings is «play»” (por. 1. Milew
ska. op. cit., s. 72).

Pierwszy utwór z motywami indyjskimi Regamey skomponował w 1955 roku. 
Jest nim Cinq études pour voix de femme et piano, do którego jako „część fone
tyczną” autor włączył oryginalne wersje wyrazów pochodzących z dialektów in
dyjskich. Jak podaje Iwona Milewska, według samego Regameya wyrazy zostały 
wybrane z utworów lirycznych i w swym oryginalnym brzmieniu miały sugerować 
smak erotyczny162. W sierpniu 1970 roku Regamey skomponował kantatę pt. Al
pha... na tenor i orkiestrę, zawierającą wedyjski hymn o początku wszechrzeczy 
(Rgweda X.129), który sam (z oryginału) przetłumaczył na języki polski i francu
ski163. Następny utwór inspirowany tematyką indyjską Regamey skomponował 
w 1976 roku. Jest to koncert zatytułowany Lila, dedykowany Paulowi Sacherowi. 
„Kompozytor zatytułował utwór Lila, aby tytuł był enigmatyczny i stwarzał moż
liwość rozmaitych potencjalnych interpretacji. W sanskrycie jednym ze znaczeń 
tego wyrazu jest ‘zabawa’”164.

IL5. Przestrzeń relacji społecznych: Polacy w Indiach 
podczas drugiej wojny światowej

Autorka koncepcji teoretycznej - nazwanej syntagmą kultury narodowej - która 
stanowi punkt oparcia dla niniejszych rekonstrukcji historycznych, twierdziła, że: 
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Ogólnoludzkie systemy kultury istnieją, jak dotąd, w kształcie wielolicznych po
szczególnych kultur etnicznych i narodowych. Każda z tych kultur wy znacza swój 
obszar w ramach całości, na którą się składa. Całość zaś jest mniej lub bardziej zin
tegrowana zależnie od okresu historycznego i stosunków łączących poszczególne 
społeczeństwa.'65

Specyficzną ilustracją powyższych słów Kłoskowskiej mogą być fakty należą
ce do historii kontaktów polsko-indyjskich podczas drugiej wojny światowej - 
w okresie planowej polityki okupanta, mającej na celu dezintegrację syntagmy 
kultury polskiej, a jednocześnie w czasach niemalże nieprzerwanego rozwoju kul
tury narodowej poza granicami państwa. Niszczące poczynania władz hitlerow
skich wobec Polaków spowodowały przeniesienie większości działań symbolicz
nych do okupacyjnego podziemia lub poza granice kraju. To z kolei wiązało się 
w sposób oczywisty z naturalną koniecznością komunikowania się z systemami 
kultur obcych, poza syntagmą kultury własnej.

W wyniku działań politycznych oraz dyplomatycznych, jakie miały miejsce 
podczas drugiej wojny światowej, Indie stały się jednym z tych miejsc, w których 
drukowano polskie książki i organizowano polskie szkoły. Polscy uchodźcy nato
miast starali się poznawać kulturę tego kraju, ponieważ w nim przyszło im żyć* 166.

l6’ A. K ł o s k o w s k a, Kultury narodowe.... s. 37.
166 Emocje i uczucia towarzyszące tego rodzaju granicznym doświadczeniom ludzkim, 

w szkicu Człowiek, którego cenimy. Maria Ossowska opisała następująco: „W pierwszym ze
tknięciu z obcymi kulturami, które zaczęliśmy na dobre studiować w drugiej połowie XIX stule
cia, uderzyły badaczy przede wszystkim różnice. W następnej dopiero fazie ujawniły się podo
bieństwa zawdzięczane np. wspólnej ludziom konstytucji fizycznej, wspólnym reakcjom na 
ograniczoną w swej rozmaitości ilość bodźców. Powszechnie ucieka się od bólu fizycznego, 
powszechnie pragnie się żyć w atmosferze bezpieczeństwa, choć się tę potrzebę traktuje w spo
sób rozmaity. Wspólna jest konieczność urabiania dzieci tak, by je przystosować do życia zbio
rowego, wspólna jest świadomość, że śmierć jest kresem naszego istnienia. Wspólne przykre 
zaskoczenie, gdy ktoś złośliwością odpłaca nam za doznane dobro" (por. Maria Ossowska 
o człowieku..., s. 543).

167 Rabindranath Thakur (1861-1941) - indyjski poeta, prozaik, dramatopisarz. malarz 
i rysownik; laureat literackiej Nagrody Nobla (1913), którą otrzymał za zbiór Gitanjali. W Pol
sce przyjął się zapis jego nazwiska za angielską przeróbką, czyli w postaci: ‘Tagore’. Powoduje 
to, po pierwsze, błędną wymowę (wraz z wygłosowym ‘e’), a po drugie, kłopoty w odmianie 
(albo odmienia się imię a nieodmienione pozostawia nazwisko, albo stosuje się apostrof, tak jak 
przy francuskich nazwiskach z wygłosowym ‘e‘ niemym, co w tym przypadku - skoro ‘e‘ 
w nazwisku ‘Tagore’ Polacy, podobnie jak i Anglicy, powszechnie wymawiają - nie znajduje 
uzasadnienia). Ażeby uniknąć nieporozumień, w pracy niniejszej powracam do zasady zastoso
wanej jeszcze przed drugą wojną światową przez profesora Stanisława Schayera (por. 
S. Schayer. Literatura indyjska, Warszawa 1936) i zapisuję nazwisko indyjskiego noblisty 
w formie oryginalnej: ‘Thakur' (1. poj. r. m.), podlegającej łatwo regułom polskiej fleksji.

II.5.1 Gandhi i Thakur167 a sprawa polska. Niedługo przed wojną, w 1936 
roku, jako pierwszy z Polaków kontakt z Gandhim nawiązał ksiądz Andrzej Krze- 
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siński (1884-1964), który spotkał się z „Mahatmą” dwukrotnie168. Rzeczywistym 
współpracownikiem Gandhiego był natomiast Maurycy Frydman (1901-1977), 
inżynier mieszkający w Bombaju (obecnie: Mumbai), którego wybuch drugiej 
wojny światowej zastał w Indiach podczas odbywania podróży służbowej, i który 
stał się później współwydawcą Biblioteki Polsko-Indyjskiej, założonej w 1944 
roku przez Wandę Dynowską (1888-1971)169. Sama Dynowska, znana w Indiach 
jako Umadewi, literatka i działaczka społeczna, szczególnie aktywnie zajmowała 
się popularyzowaniem sztuki ludowej oraz działalnością na rzecz ludności Tybe
tu170. W 1939 roku odwiedzał Gandhiego Aleksander Janta-Połczyński, pisarz 
i podróżnik, który przygotował po powrocie specjalny indyjski numer „Wiadomo
ści Literackich”, z powodu wybuchu wojny - niewydrukowany. W czasie wojny

168 W swoim życiorysie, pisanym po roku 1950, na emigracji w Stanach Zjednoczonych, 
tak oto zrelacjonował te spotkania: „With the encouragement of my University rector and our 
Archbishop, I left the Jagiellonian [University] on February 2, 1936, for the Orient to make 
these studies at first-hand. (...) While in India I met the poet, Rabindranath Tagore, who invited 
me to lecture at Santiniketan College which he had founded and endowed to educate youth in 
the pure Hindu tradition. In his residence at Allahabad, I also met Pandit Nehru, then President 
of the All India Congress and later Prime Minister of his newly independent nation. He had 
recently returned from Russia and was strongly influenced by Communism, the true ideology 
and practice of which I tried to expose to him. It was at his invitation that I attended the All 
India Congress meeting at Tilak Nagar in South India. While there I met Mahatma Gandhi who. 
despite the pressure of Congress affairs, took the time to discuss problems of religious truth and 
the social and cultural life of India. At his suggestion, these discussions were continued at his 
home near Wardha some days later (...)” [Zachęcony przez rektora mojego Uniwersytetu oraz 
Arcybiskupa, opuściłem (Uniwersytet) Jagielloński 2 lutego 1936 r., aby poznawać Orient 
z pierwszej ręki. (...) Podczas pobytu w Indiach spotkałem poetę, Rabindranatha Thakura, który 
zaprosił mnie na wykład do Śantiniketanu, uczelni przez niego stworzonej i utrzymywanej, aby 
młodzież edukować się w niej mogła zgodnie z czystą tradycją hinduską. W jego rezydencji 
w Allahabadzie spotkałem także Pandita Nehru, wówczas przewodniczącego Indyjskiego Kon
gresu Narodowego, a później, gdy jego kraj odzyskał niepodległość - premiera. Wrócił właśnie 
z Rosji i był pod przemożnym wpływem komunizmu, którego rzeczywisty wymiar zarówno 
teoretyczny, jak i praktyczny starałem mu się uświadomić. To na jego zaproszenie wziąłem 
udział w posiedzeniu Indyjskiego Kongresu Narodowego w Tilak Nagar na południu Indii. Tam 
właśnie spotkałem Mahatmę Gandhiego, który pomimo ogromnego naporu obowiązków zwią
zanych z Kongresem znalazł dość czasu, aby dyskutować o takich problemach, jak prawda 
w religii czy życie społeczne i kulturalne Indii. Zgodnie z jego sugestią, kontynuowaliśmy tę 
dyskusję kilka dni później, w jego domu, niedaleko miejscowości Wardha (...)] (online: 
http://www.catholicauthors.com/krzesinski.html (18 VII 2012)).

169 Więcej na temat działalności Biblioteki, zob. E. Maresch, Polonika Indyjskie, [w:] 
Polacy w Indiach 1942-1948 w świetle dokumentów i wspomnień, red. L. Bełdowski, War
szawa 2002.

17(1 W Gdańsku w 2008 r. Dalajlama wspominał Wandę Dynowską następująco: „Mało kto 
to wie, ale gdy w latach 50. znalazłem się na uchodźstwie, poznałem dwoje wspaniałych Pola
ków. Byli dużo starsi ode mnie. Ta kobieta, Polka, była wtedy dla mnie jak przybrana matka, to 
dzięki niej zostałem wegetarianinem”, por. D a i aj 1 a m a, Wiele zawdzięczam Polsce 
i Polakom, „Gazeta Wyborcza”, 5 XII 2008, http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l, 114873. 
6030195 (12 VII 2012).

http://www.catholicauthors.com/krzesinski.html
http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l
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materiały przygotowane przez Jantę-Połczyńskiego zaginęły. Zachowało się jedy
nie wydrukowane w numerze „Wiadomości...” z 3 września 1939 roku przesłanie 
Gandhiego, skierowane do Polaków:

Tym w Polsce, którzy wierzą, że ty lko Prawda i Miłość może być podstawą lep
szych dni dla ludzkości i którzy czynią wszystko, by Ideałom służyć życiem swo
im, przesyłam dobre moje życzenia i błogosławieństwo.171

171 Cytat w tłumaczeniu Pobożniaka (por. T. Pobożniak, Gandhi a Polska, „Przegląd 
Orientalistyczny" 1969, nr 4). Tekst przesłania (w formie telegramu) opublikowany został 
31 sierpnia 1939 roku w „Bombay Chronicie", pod tytułem: To the Brave Poles [Do dzielnych 
Polaków], Oryginalny tekst telegramu jest następujący: TO ALL THOSE IN POLAND WHO 
BELIEVE THAT ONLY TRUTH AND LOVE CAN BE FOUNDATIONS OF BETTER DAYS FOR 
HUMANITY AND WHO ARE DOING THEIR BEST TO SERVE THOSE IDEALS WITH THEIR 
LIFE I SEND MY GOOD WISHES AND BLESSINGS. M. K. GANDHI] (cyt. za: The Collected 
Works of Mahatma Gandhi (Electronic Book), New Delhi, Publications Division Government of 
India 1999, t. 76 (31 V 1939 - 15 X 1939), s. 290).

172 Oryginalny, pełny tekst telegramu Paderewskiego brzmią! następująco: ON BEHALF 
OF THE NATION WHO IS TODA Y DEFENDING THE SACRED RIGHT TO REMAIN FREE 
AGAINST A CRUEL AND NAMELESS TYRANNY. I APPEAL TO YOU AS ONE OF THE GRE
ATEST MORAL AUTHORITIES OF THE WORLD TO USE YOUR NOBLE INFLUENCE WITH 
YOUR COUNTRYMEN TO GAIN FOR POLAND THEIR SYMPATHY AND FRIENDSHIP. 
THROUGHOUT THE THOUSAND YEARS OF HISTORY. THE POLISH NATION HAS AL- 
WA YS STOOD FOR THE HIGHEST IDEALS OF HUMANITY. FOR FAITH, FOR JUSTICE. 
AND PEACE. IN THIS TERRIBLE HOUR WHEN INNUMERABLE INNOCENT WOMEN AND 
CHILDREN ARE MASSACRED DAILY. A WORD OF SYMPATHY AND ENCOURAGEMENT 
FROM YOU. GREAT TEACHER OF YOUR OWN NATION. WOULD PROFOUNDLY MOVE 
THE HEART OF EVERY POLE (telegram I. J. Paderewskiego, wysłany 8 IX 1939 r„ z Morges 
(Szwajcaria); cyt. za: The Collected Works of Mahatma Gandhi.... s. 314).

Po napaści Niemiec na Polskę Ignacy Paderewski wysłał 8 września 1939 roku 
telegram do Gandhiego, prosząc go, aby swoim międzynarodowym autorytetem 
wpłynął na opinię światową dla zjednania Polsce sympatii. Telegram ten i swoją 
odpowiedź Gandhi opublikował w piśmie „Haridźan” w dniu 16 września 1939 
roku. Paderewski pisał:

(...) zwracam się do Pana jako jednego z największych autorytetów' moralnych na 
świecie, aby użył Pan swego szlachetnego wpły wu w' uzyskaniu dla Polski współ
czucia i przyjaźni Pańskich rodaków. (...) W tej strasznej godzinie, kiedy każdego 
dnia giną setki niewinnych kobiet i dzieci, słowa współczucia i poparcia płynące 
od Pana, wielkiego nauczyciela własnego narodu, z pewnością poruszyłyby wielce 
serca wszystkich Polaków.172

Gandhi odpowiedział:

Oczy wiście jestem z Polakami całym sercem w tej nierównej walce, w którą zaan
gażowali się w obronie własnej wolności. Jednakże mam bolesną świadomość fak
tu, że moje słowo nie ma żadnej mocy. (...) Pochodzę z kraju, który' utracił niepod
ległość i nie ustaje w dążeniu do wy zwolenia się od jarzma nałożonego przez naj
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większą imperialistyczną potęgę na Ziemi. (...) Wszystko, co mogę uczynić, to 
przesłać bohaterskim Polakom moją z serca płynącą modlitwę o rychły koniec 
ciężkiej próby, jaka ich dotknęła (...) Ich racje są słuszne a ich zwycięstwo pew
ne...173

173 OF COURSE MY WHOLE HEART IS WITH THE POLES IN THE UNEQUAL STRU
GGLE IN WHICH THEY ARE ENGAGED FOR THE SAKE OF SAVING THEIR FREEDOM. 
BUT I AM PAINFULL Y CONSCIOUS OF THE FACT THA T MY WORD CARRIES NO POWER 
WITH IT. 1 WISH I HAD THE POWER TO STOP THIS MAD DESTRUCTION THAT IS GOING 
ON IN EUROPE. I BELONG TO A COUNTRY THAT HAS LOST ITS INDEPENDENCE AND 
IS STRUGGLING TO BE FREE FROM THE YOKE OF THE GREATEST IMPERIALIST PO
WER ON EARTH. IT HAS ADOPTED THE UNIQUE METHOD OF NON-VIOLENCE TO 
REGAIN ITS LOST FREEDOM. THOUGH THE METHOD HAS PROVED ITS EFFICIENCY 
TO AN EXTENT, THE GOAL SEEMS FAR OFF. ALL THAT I CAN THEREFORE SEND TO 
THE BRAVE POLES IS MY HEARTFELT PRAYER FOR THE EARLY TERMINATION OF 
THEIR FEARFUL TRIAL AND FOR THE GRANT OF THE REQUIRED STRENGTH TO BEAR 
THE SUFFERING WHOSE VERY CONTEMPLATION MAKES ONE SHUDDER. THEIR 
CA USE IS JUST AND THEIR VICTORY CERTAIN. FOR GOD IS ALWA YS THE UPHOLDER 
OF JUSTICE. M. K. GANDHI, Segaon, September 8, 1939 (cyt. za: The Collected Works of 
Mahatma Gandhi..., s. 314).

174 „Shortly before the outbreak of World War II, an Indo-Polish Association was formed 
in Calcutta, due to the initiative of Maryla Falk who since 1939 was Lecturer in Slavonic Lan
guages at Calcutta University. The Association developed a lively activity and during the war it 
rendered valuable assistance to Polish refugees in India. Rabindranath Tagore accepted the 
honorary chairmanship of the Association and, despite his advanced age, displayed a vivid inte
rest in its work” (por. T. Pobozniak, Tagore in Poland..., s. 354).

W kontekście działalności Polaków na subkontynencie indyjskim w latach dru
giej wojny światowej warto również odnotować ślad emocjonalnego związku Ra- 
bindrantha Thakura z naszym krajem. Jak podaje Tadeusz Pobożniak:

Wkrótce po wybuchu drugiej wojny światowej, Maryla Falk, która od 1939 roku 
pracowała jako wykładowca w Katedrze Języków Słowiańskich kalkuckiego uni
wersytetu, założyła w Kalkucie Towarzystwo Indyjsko-Polskie. Rozwijało się ono 
bardzo aktywnie a podczas wojny udzielało istotnej pomocy polskim uchodźcom 
w Indiach. Rabindranath Thakur przyjął honorową prezesurę Towarzystwa i, po
mimo swego podeszłego wieku, żywo interesował się jego działalnością.174

Według Pobożniaka, który cytuje fragment inauguracyjnej mowy Thakura, 
wygłoszonej w dniu otwarcia stowarzyszenia (nie podając, niestety, źródła tego 
cytatu), pierwszy indyjski laureat Nagrody Nobla miał powiedzieć między innymi:

Z zadowoleniem przyjmując powstanie Towarzystwa Indyjsko-Polskiego w Kal
kucie, podkreślam konieczność utrzymywania bliskich więzi pomiędzy Indiami 
oraz wielkim Humanizmem Zachodu. Dzisiaj to, żeby człowiek cywilizowany pa
miętał wspólne nam wszystkim dziedzictwo i bronił duchowego sanktuarium kul
tury przed wściekłą, zbiorową zaciekłością, nabiera szczególnego znaczenia. Po
wodem naszej ogromnej satysfakcji jest fakt, że Polacy, z którymi dzielimy wspól
ną aryjską tradycję, znów znaleźli się blisko nas; Towarzystwo, mam nadzieję. 
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spowoduje, że rozpoznamy nasze podobieństwa i rozwiniemy je, poprzez współ
pracę naukową i artystyczną.175

,,In welcoming the formation of the Indo-Polish Association in Calcutta, 1 would stress 
the need of maintaining close ties between India and the great Humanity of the West. It is parti
cularly important today that civilized Man should remember his common heritage and save the 
inner sanctuary of culture from the fury of collective passions. To us it is a matter of deep satis
faction that the Polish people with whom we share common Aryan traditions have once more 
been brought near to us; this Association, I hope, will make us realize our affinities and develop 
them through their artistic and scholarly collaboration" (ibidem).

176 ..I warmly associate myself with the 150lh anniversary of the May Constitution of Po
land - may justice and humanity prevail in a peaceful reconstruction of civilization (Sanlinike- 
tan. 12,h April 1941)" (ibidem).

177 A. B h a 11 a c h a r j e e. The Second Homeland. Los Angeles [et al.] 2012.
I71t Eadem, A Trip to Remember. ..Newsletter from Poland" 2003, nr 4, s. 6-9 i 11; 

e a d e m, A Home Away from Home, ..Newsletter from Poland" 2004. nr 6. s. 10-13.

W artykule krakowskiego indianisty znajdujemy także dowód, że zaintereso
wanie Thakura kwestiami polskimi oraz jego związki z Towarzystwem Polsko- 
Indyjskim trwały niemal do ostatnich dni jego życia. 12 kwietnia 1941 roku (zmarł 
7 sierpnia t.r.), z okazji planowanego przez Towarzystwo uczczenia 150-tej roczni
cy Konstytucji 3 maja, wystosował wiadomość następującej treści:

Z całego serca łączę się z obchodami święta 150-tej rocznicy uchwalenia w Polsce 
Konsty tucji 3 maja - niech sprawiedliwość i wartości humanistyczne zwyciężą 
w pokojowym odbudowywaniu cywilizacji - (Śantiniketan, 12 kwietnia 1941).176

II.5.2. „Dzieci-tułacze”. Wśród łączących Polskę z Indiami kontaktów histo
rycznych spowodowanych tragedią drugiej wojny światowej ważne miejsce zajmu
ją losy uchodźców polskich w Indiach. Zagadnienie to stało się przedmiotem stu
diów indyjskiej badaczki historii, Anuradhy Bhattaćardźi. W kwietniu 2012 roku 
ukazała się jej książka, zatytułowana The Second Homeland: Polish Refugees in 
India [Druga ojczyzna: uchodźcy polscy w Indiach]177. Książka powstała na pod
stawie pracy doktorskiej i jest dokumentem opisującym wędrówkę uchodźców 
polskich, którzy w 1942 roku dotarli do Indii z terenów ZSRR. Publikacja stanowi 
dokumentalne przedstawienie wydarzeń historycznych w świetle zbiorów znajdu
jących się w archiwach indyjskich, brytyjskich oraz polskich. Autorka książki opu
blikowała także artykuły dotyczące tej tematyki (między innymi w wydawanym 
przez Ambasadę RP w New Delhi „Newsletterze”178 oraz w prasie indyjskiej). Z jej 
publikacji wynika, że akcja wyprowadzenia polskich uchodźców z terenów ZSRR, 
przeprowadzona w 1940 roku dzięki staraniom generała Władysława Andersa, jest 
powszechnie błędnie uznawana za zaplanowaną i sfinansowaną przez Brytyjczy
ków. Badaczka indyjska udowadnia, że to księstwo Nawanagaru, a konkretnie jego 
władca, maharadża Dźam Sri Digwidźajsinghdźi Randźitsinghdźi, z własnej inicja
tywy, jako pierwszy zaoferował schronienie polskim dzieciom ewakuowanym ze 
Związku Sowieckiego w 1941 roku. Według jej ustaleń, pierwszych pięćset pol
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skich sierot przyjętych zostało w miejscowości Balaćadi [ang. Balachadi] (księstwo 
Nawanagar). Utrzymywano je dzięki „Polish Children’s Maintenance Fund” 
(w sumie 600 000 rupii), funduszowi charytatywnemu stworzonemu w Indiach 
dzięki datkom indyjskich książąt oraz osób majętnych, w latach 1942-1947. We
dług ustaleń A. Bhattaćardźi, w czasie, kiedy maharadża Nawanagaru zapropono
wał dom polskim dzieciom, nie było jeszcze żadnych innych deklaracji pomocy 
obywatelom polskim ewakuowanym z ZSRR. Dopiero skuteczność akcji podjętej 
przez władcę Nawanagaru zachęciła brytyjski rząd w Indiach do przyjęcia większej 
liczby polskich obywateli - już nie tylko dzieci, ale także kobiet oraz mężczyzn 
niezdolnych do służby wojskowej179. Utrzymanie uchodźców miało być finanso
wane już nie z funduszy charytatywnych, lecz przez polski rząd na uchodźstwie 
z siedzibą w Londynie. Ogółem, około 37 500 polskich cywilów przebywało pod
czas drugiej wojny światowej na indyjskim terytorium w okresach od kilku tygodni 
do ponad sześciu lat180. Księstwo Nawanagaru oficjalnie przeprowadziło procedurę 
adopcyjną wszystkich polskich sierot, aby uchronić je przed deportacją do komuni
stycznej Polski181.

179 Losów polskich uchodźców w Indiach dotyczy także artykuł T. G e r 1 a c h a, Sto lat 
poza ojczyzną, opublikowany w „Rzeczpospolitej” 2000 (29 VII), nr 2074. Autor artykułu rela
cjonuje m.in. swoją wizytę w domu pani Kiry Banasińskiej, wówczas stujednoletniej wdowy po 
pierwszym konsulu RP w Indiach.

Ilto Poza ośrodkiem stałym w Balaćadi, w Indiach istniały również: obóz tranzytowy 
Country-Club w pobliżu Karaczi, obozy przejściowe w Bandrze na przedmieściach Bombaju, 
Quetcie oraz w Malir niedaleko Karaczi (na terenie amerykańskiej bazy wojskowej), osiedle 
stałe w Waliwade koło Kolhapuru oraz ośrodek sanatoryjny w miejscowości wypoczynkowej 
Panćgani, położony na wysokości 1380 m n.p.m. Notabene, jedną z pierwszych kuracjuszek 
skierowanych do tego ośrodka była znana polska przedwojenna pieśniarka, Hanka Ordonówna. 
Ośrodki znane są m.in. ze wspomnień jednego z setek ocalonych dzieci, pana Wiesława Stypuły, 
zamieszczonych w jego autobiograficznej książce (por. W. Stypuła, We wszystkie strony 
świata. Kresy. Syberia. Indie. Świat. Tułacze losy polskich dzieci, Warszawa 2007), jak również 
z wymienionego powyżej artykułu Gerlacha. W styczniu 2013 roku indyjska reżyser, Anu Radha, 
rozpoczęła zdjęcia do filmu dokumentalnego pod tytułem Mała Polska w Indiach, przygotowy
wanego w kooprodukcji polsko-indyjskiej, na podstawie wspomnień Wiesława Stypuły.

1,1 O tym, że istniało realne zagrożenie deportacją najpierw z Indii, a później z terytorium 
USA, świadczą m.in. fakty przytoczone w 17 tomie serii Z archiwów bezpieki - nieznane karty 
PRL, red. F.Musiał, J.Szarek, Kraków 2012, s. 76-77.

1112 Autor m.in. plakatu reklamowego „Piwo Okocim” (1930).
IH3 Zachowało się m.in. piętnaście portretów Marszałka Józefa Piłsudskiego jego autor

stwa.

II.5.3. Freski Stefana Norblina w pałacach indyjskich maharadżów. Jed
nym spośród tysięcy Polaków, których los związał z Indiami podczas drugiej woj
ny światowej, był Stefan Norblin (właśc. Juliusz Stefan de la Gourdaine Norblin, 
1892-1952), ilustrator, grafik reklamowy182, malarz portrecista183, a także projek
tant mody oraz dekorator wnętrz i scenograf teatralny. Był wnukiem wybitnego 
malarza Piotra Norblina i sam również należał w okresie dwudziestolecia między



66 II. Polsko-indyjskie analogie i relacje. Ich miejsce i funkcja...

wojennego do grona renomowanych polskich artystów. Norblin wraz z żoną opuścił 
Polskę w 1939 roku, a dwa lata później znalazł się w Bombaju. W tym samym roku 
maharadża Morwi, Lakhdhirdźi Waghdźi, zamówił u polskiego artysty wystrój 
swojej nowej, modernistycznej rezydencji. Norblin zrealizował to zamówienie, 
wykonując ponad dwadzieścia ogromnych rozmiarów obrazów na płótnie oraz 
malowideł ściennych. W swoich pracach przedstawił - w stylu art deco - motywy 
pochodzące z indyjskich eposów religijnych. Takie potraktowanie tematyki kla
sycznej spotkało się z ogromną aprobatą władcy Morwi, co z kolei najprawdopo
dobniej przyczyniło się do kolejnego zamówienia, które Norblin otrzymał w roku 
1943 od innego maharadży - Kamakhdźi Narajana Singha. Jego pałac, Ramgarth 
w Patnie, Norblin ozdobił w stylu podobnym do wystroju w rezydencji w Morwi. 
Także w 1943 roku polski artysta otrzymał kolejne zamówienie. O wykonanie wy
stroju wnętrza swojej nowo powstającej rezydencji w Dźodhpurze, pałacu wciąż 
uznawanym za największą budowlę mieszkalną stworzoną w Indiach w XX wieku, 
poprosił artystę maharadża Umaid Singh. Prace dekoratorskie rozpoczął Norblin od 
wykonania monumentalnych malowideł ściennych (największe mają powierzchnię 
20m2) oraz obrazów na płótnie. Przedstawiają one sceny z Mahabharaty i Ramaja- 
ny, namalowane według wyznaczników stylu art deco. W następnej kolejności 
artysta zaprojektował meble i pozostałe elementy wystroju pałacowych wnętrz, 
których wykonanie później nadzorował. Prace trwały do 1946 roku, po ich zakoń
czeniu Norblin (wraz z żoną i dwuletnim synem) opuścił Indie i przeniósł się do 
Stanów Zjednoczonych. Monumentalne dzieła malarskie (w sumie ponad sześć
dziesiąt) wykonane przez Stefana Norblina na zamówienie trzech maharadżów 
stanowią największy na terenie Indii zbiór poloników184.

IS4 We wrześniu 2011 roku Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przygotowało wystawę 
..Stefan Norblin. Artysta wszechstronny", prezentującą trzy główne okresy twórczości artysty: 
prace wykonane przed wojną w Polsce, obrazy i malowidła indyjskie, wreszcie portrety wyko
nane przez Norblina w ostatnim okresie życia, w San Francisco. Wystawę tę zaprezentowano 
również w Indiach - 2 listopada 2011 roku otwarto ją w National Gallery of Modem Art 
(NGMA) w New Delhi, a następnie przewieziono ekspozycję do National Gallery of Modem 
Art (NGMA) w Mumbaju. O działalności Norblina w Indiach pisali m.in.: D. Z a s a d a, Follo- 
wing Stefan Norblin 's Steps in India, ,.Newsletter from Poland" 2003, nr 4, s. 14-15; C.-U. S i - 
mon. Art Deco for the Maharajas: Stefan Norblin in India, London 1996; P. K 1 o d k o w s k i. 
Maharadża art deco, „Tygodnik Powszechny", nr 18-9 (3277-8), 29 kwietnia 2012. W 2011 
roku, pod auspicjami Narodowego Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Ambasady RP w New 
Delhi, zrealizowany został film dokumentalny w reżyserii Małgorzaty Skiby, zatytułowany 
Chitraanjali. Stefan Norblin w Indiach. Polska premiera filmu miała miejsce 12 października 
2012 r.

11.5.4. Polska działalność wydawnicza w Indiach. Podczas drugiej wojny 
światowej Polacy w Indiach prowadzili także działalność literacką i wydawniczą. 
Stanisław Pazyra w swojej pracy Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny 
światowej poświęcił dwie strony wydawnictwom polskim, ukazującym się w tym 
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okresie w Indiach185, stwierdzając między innymi, że „wszędzie, gdzie [polska 
emigracja wojenna] dotarła, pojawiała się książka polska lub o Polsce mówiąca”186.

S. Pa żyra, Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej. Warszawa 
1970, s. 334-336.

186 Ibidem, s. 334.
187 India andPoland. Special Issue of „India and the World", Calcutta 1941.
188 W serii Biblioteka Polsko-Indyjska ukazały się także co najmniej trzy antologie litera

tury polskiej (jeden tom poezji, dwa tomy opowiadań) w przekładzie na język angielski: The 
Scarlet Muse: an Anthology of Polish Poems, red. W. D y n o w s k a, H. B. B h a 11, antologia 
wierszy 67 poetów, od Kochanowskiego, przez Mickiewicza, po Skamandrytów (The Indo- 
Polish Library 1944, nr 20); Polish Short Stories, red. W. Dynowska, autorzy utworów: 
Józef Weyssenhof, Maria Konopnicka, Stefan Żeromski, Władysław Stanisław Reymont, Feliks 
Gwiżdż, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Eugeniusz Małaczewski, Henryk Sienkiewicz (The Indo- 
Polish Library 1946, nr 35); The Winter Maidens and Other Short Stories, red. W. Dynow
ska, autorzy utworów: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Piotr Choynowski, Władysław Stanisław 
Reymont, Janusz Meissner, Jan Karski (The Indo-Polish Library 1947).

189 Przyjęty polski zapis tego imienia: Kriszna/Kryszna. W postaci spolszczonej przyjmuję 
w całej pracy zapis sanskryckiej głoski/" jako ‘r’ (np. Rgweda i Krszna). Metodę tę stosowała 
wcześniej np. Willman-Grabowska (por. H. Willman-Grabowska, Dwadzieścia pięć 
opowieści Wampira, Wrocław 1955, s. W, passim). Kwestii zapisu tej konkretnej głoski w po
staci spolszczonej zmuszona jestem poświęcić w książce nieco więcej uwagi niż spolszczeniom 
w ogóle, ponieważ stała się ona jednym z zasadniczych wątków w dy skusji dotyczącej sposobu 
zapisu wyrazów indyjskich w postaci spolszczonej, prowadzonej przez polskich indologów oraz 
indianistów. Kontrowersje dotyczą dwóch postaci zapisu: lri' oraz ‘ry' (np. Kriszna vs. Kryszna; 
Rigweda vs. Rygweda). Zapis w postaci ‘r’ stanowi wyjście kompromisowe.

190 S. P a zy r a, op. cit., s. 335.

Słowa te znajdują potwierdzenie w faktach dotyczących sytuacji na indyjskim 
subkontynencie. W 1941 roku opublikowano tam pracę zbiorową, przygotowaną 
przez autorów indyjskich w języku angielskim, zatytułowaną India and Polane^1. 
W Bombaju, w 1942 roku, wydawano dwa periodyki poświęcone tematyce pol
skiej: w języku angielskim - pismo polityczno-literackie „Polish News”, po polsku 
- dwutygodnik „Polak w Indiach”. Polski Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych opu
blikował w Indiach W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza.

W ojczyźnie Gandhiego, dzięki staraniom Wandy Dynowskiej, powstała wspo
mniana już seria wydawnicza Biblioteka Polsko-Indyjska, w której publikowano 
przekłady dzieł indyjskiej literatury klasycznej, tekstów reiigijno-fiłozoficznych 
oraz poezji (zwłaszcza religijnej)188. Dzięki tym przekładom polscy uchodźcy po
znawali kulturę kraju, który udzielił im schronienia. W serii ukazała się między 
innymi także książeczka dla dzieci, Serce Gopi pasterki (w tłumaczeniu Wandy 
Dynowskiej), z której polskie dzieci poznawały losy hinduskiego boga Krszny189. 
W Indiach (głównie w Madrasie, obecnie Chennai) drukowano polskie podręczni
ki, konieczne do nauki dla przebywających tam dziewcząt i chłopców w wieku 
szkolnym190.
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Pośród uchodźców polskich w Indiach znajdowali się także naukowcy, między 
innymi indolog Ludwik Stembach, który publikował tam swoje prace naukowe 
w języku angielskim191.

lbidem.
192 Ibidem.
I9j Dotychczas w serii ukazały się: Kunwar N ara in, Przez słowa (2007), Aśok 

Wadźpeji. Gramatyka wyobraźni (2008), B i I h a n a. Złodziej miłości. 50 wierszy (2008), 
Tedźi Grower, Błękit (2009). Muhammad Hadi R u s w a. Umrao Dżan Ada. Pamiętnik kurty
zany (2011) oraz Hariwanś Rai B a ć ć a n. Miodosytnia (2012).

Także po wojnie Madras pozostał „ważnym ośrodkiem polskiego rynku wy
dawniczego”192 *. Obok Biblioteki Polsko-Indyjskiej, książki w języku polskim uka
zywały się nakładem takich oficyn wydawniczych, jak: Ravi Karyalayam, Krish- 
namurti Writings Inc., Cedr i Orzeł oraz oficyny pod nazwą Ludziom Dobrej Woli.

II.6. Przykładowe rezultaty spotkań kultur indyjskiej i polskiej 
w XX wieku

Elementy indyjskiej tradycji inspirowały polskich artystów drugiej połowy XX 
wieku, podobnie jak i w poprzednich dziesięcioleciach, w różnym wymiarze i na 
różnych poziomach. Natomiast badacze Indii kontynuowali tradycje polegające 
z jednej strony na badaniu wpływów indyjskich w literaturze (ale nie tylko: rów
nież w teatrze, sztukach plastycznych, tańcu, muzyce), a z drugiej - na tłumaczeniu 
i objaśnianiu tematów, wątków i dzieł kultury indyjskiej. Tego typu naukowa dzia
łalność oczywiście trwa nadal, prowadzona jest zazwyczaj jednokierunkowo i po
lega na przybliżaniu Polakom kultury indyjskiej oraz, znacznie rzadziej, na wska
zywaniu jej wpływów w kulturze polskiej. Recepcja kultury polskiej w Indiach 
pozostaje poza sferą naukowych dociekań, chociaż bez wątpienia polska kultura 
stanowi inspirację dla wielu indyjskich artystów.

Polscy badacze Indii przełożyli na język polski wiele ważnych dzieł literatury 
indyjskiej. Wymienić tu można choćby przekłady Heleny Willman-Grabowskiej 
wyjątki z poematu Somadewy Kathasaritsagara pt. O cnocie i niecnocie niewie
ściej (1960) oraz Dwadzieścia pięć opowieści wampira (1955), tłumaczenie Bha- 
gawadgity autorstwa Joanny Sachse (1988) i drugie dokonane przez Martę Kudel
ską (1995), Upaniszady (1998) w przekładzie Marty Kudelskiej, wybory hymnów 
Rgwedy (Bogowie trojga światów, 1996) i Atharwawedy (Atharwaweda, 1999) 
przetłumaczone przez Halinę Marlewicz i Cezarego Galewicza, Kamasutrę. czyli 
Traktat o Miłowaniu i Manusmryti, czyli Traktat o Zacności (obydwa 1985), prze
łożone przez Marię Krzysztofa Byrskiego, Barbary Grabowskiej i Andrzeja Łu
gowskiego tłumaczenie Pieśni o Krysznie Pasterzu (1996) czy ukazującą się 
w Krakowie od 2007 roku, nakładem oficyny Księgarnia Akademicka, serię prze
kładową Literatura Indyjskam. W Indiach natomiast, gdzie na żadnym z uniwersy
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tetów nie istnieją studia polonistyczne194, działalność przekładowa odbywa się 
w sposób wolny od akademickich prawideł.

194 Nauczanie języka polskiego odbywa się w Uniwersytecie Delhijskim, jako kurs opcjo
nalny dla studentów rusycystyki oraz innych filologii słowiańskich. Banaras Hindu University 
(uniwersytet w Waranasi) oferował w ostatnich latach kurs prowadzony z zamiłowania przez 
Polkę mieszkającą tam stale. Ponadto w lutym 2013 r. zapowiedziano w prasie indyjskiej uru
chomienie dwóch ośrodków pod nazwą Centre for Polish Studies (jeden przy Uniwersytecie 
w Kalkucie, drugi - przy Uniwersytecie w Manipal).

195 Celowo pomijam w tym miejscu zjawiska związane raczej z kulturą popularną, takie 
jak fenomen popularności w Indiach polskiej szkoły plakatu, a także przejawy zainteresowania 
polskim kinem w Indiach oraz indyjskim kinem (zwłaszcza tzw. kinem hollywoodzkim) 
w Polsce.

W ramach prezentowania przykładowych rezultatów spotkań obu kultur 
w przestrzeni kontaktów i działań literackich zarysowego przestawienia zdają się 
wymagać co najmniej cztery ważne zagadnienia: motywy indyjskie w wierszach 
wybranych polskich poetów współczesnych (Różewicz, Poświatowska, Herbert, 
Miłosz, Wat), motywy polskie w wierszach wybranych indyjskich poetów współ
czesnych (Narain, Wadźpeji, Caturwedi), indyjskie inspiracje Jerzego Grotowskiego 
(1933-1999) oraz indyjska adaptacja Ślubu Witolda Gombrowicza (1904-1969)195.

II.6.1. Indyjskie odniesienia w polskiej poezji współczesnej (przykłady). 
Przypadki motywów indyjskich w polskiej poezji XX wieku mają znaczenie em- 
blematyczne. Egzemplifikują one powolny proces przyswajania kultury etnicznie 
odległej: od egzotyki miejsc w liryce Tadeusza Różewicza - po ekstatycznie wyra
żone w wierszu Aleksandra Wata pragnienie poszerzenia europejskich doświad
czeń o tradycje indyjskie.

(a) W poezji Różewicza indyjskie nawiązania ułożyły się w dwie warstwy te
matyczne i znaczeniowe. Do pierwszej warstwy przynależą te teksty, w których 
tematyka indyjska wyrażana jest poprzez bezpośrednie nawiązania do geografii, 
kultury i historii Indii. Do drugiej warstwy należą teksty, w których tematyka ta 
ukryta jest wewnątrz wiersza: w estetyce, metaforze, aluzji. W obszarze jej indyj
skich inspiracji istnieje wyraźna linia rozwojowa, wiodąca od egzotycznych, zmi- 
styfikowanych wyobrażeń o mitycznej krainie, aż do transponowania wątków kul
turowych i filozoficznych niejako do jej wnętrza, do samej językowej substancji 
wierszy. W początkowej fazie twórczości Indie jawią się jako kraj magii, czarów, 
egzotycznych roślin i zwierząt. W wierszu Wyobraźnia kamienna, opublikowanym 
w tomie Czerwona rękawiczka w roku 1948, Różewicz napisał: „a ja znam smak 
cynamonu/ znam tylko smak cynamonu/ lecz marzę o egzotycznych krajach/ gdzie 
są cynamonowe drzewa/ gdzie są drzewa sandałowe/ (...)/ Z dwóch filmów/ i ksią
żek kilku/ układam bezbarwny krajobraz”.

Indie zatem - to w pierwszym porządku znaczeń dla Różewicza przede 
wszystkim kraj egzotyczny i tajemniczy. Poetę fascynuje również brzmienie indyj
skich słów, leksyka indyjska. Jak np. w Balladzie o naszych sprawozdawcach spor
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towych: „Polak Jaromir R. na 7. miejscu/ (...)/ wyprzedzili go:/ Fosziszczo Koma 
Sutra/ (...)/ Oriana Fallaci Leonardo da Vinci/ Gioconda Dali Dalaj/ Lama”. Do 
atrybutów krainy magii, czarów i cudów przynależą również przedmioty, a niektó
re z nich niemal automatycznie kojarzone są w Polsce z Indiami. Tak jest np. 
w wierszu Miłość z tomu Niepokój: „profesor pod parasolem/ w czerwonym turba
nie na głowie”, czy w Poemacie otwartym: „fakir przebity szablą błyszczącą”. 
Z takiego baśniowego świata magicznych wyobrażeń wyrosła w poezji Różewicza 
niejasna, niedopowiedziana, migotliwa wizja Indii jako krainy bajecznie pięknego 
mitu.

Jednak dla autora Niepokoju Indie to także kraj problemów społecznych i poli
tycznych. Poeta sam swoimi utworami zaburzył egzotyczny obraz tego kraju. Pisał 
np. w wierszu Zły duch: ,,Azjaci mnożą się jak króliki/ W Indiach ludzie umierają 
jak muchy”. To inne Indie: z nadmiernym przyrostem ludności, brakiem żywności 
i wody, niskim poziomem opieki medycznej.

Z kolei w polskiej zbiorowej świadomości Indie to przede wszystkim ojczyzna 
Mahatmy Gandhiego. W pewnym sensie kontynuując ten stereotypowy sposób ich 
postrzegania w poemacie Gałązka ołiwna, w jego czwartej części pod symptoma
tycznym tytułem Będzie żył w jasności, dedykowanej nienarodzonemu jeszcze 
synowi, poeta składa wzruszającą deklarację196: „N jak nam się chłopiec urodzi/ 
(...)/ opowiem mu o Mahatmie człowieku/ który został wniebowzięty/jako ko
smyk wonnego dymu”.

196 Podczas polskiej prezentacji wydanego w Indiach dwujęzycznego (polsko-hindi) wy
boru jego wierszy, zatytułowanego W środku życia, Tadeusz Różewicz wygłosił niezwykle 
osobistą refleksję - swego rodzaju autokomentarz, stanowiący pozasemantyczny kontekst tego 
utworu:,.(...) na stare lata zaczynam wierzyć w cuda (...) chcę przenieść się do tej krainy, która 
pod koniec życia każdego człowieka wydaje się mityczną - do krainy dzieciństwa. W 1925. 
a może w 1926 roku, kiedy nie umiałem jeszcze czytać ani pisać (...) w czasopiśmie «Mucha» 
zobaczyłem obrazek. Przedstawiał człowieka: chudego, w okularach, łysego, odzianego w prze
ścieradło (...) na sznurku prowadził kozę. Ojciec powiedział mi. że to Gandhi i wytłumaczył, że 
koza pozwala mu być samowystarczalnym, że szatę, którą ma na sobie, utkał własnoręcznie. Na 
innym rysunku Gandhi siedział przy kołowrotku. Po 50 latach poznałem biografię Gandhiego. 
ale przedtem przeżyłem szok - Gandhi został zamordowany - trudno było mi się z tym pogo
dzić. Było to dla mnie jakby znakiem, że zło na zawsze pozostanie niezwyciężone. Drugim 
uderzeniem w' serce była śmierć Indiry Gandhi. Wydawało mi się niemożliwe, że ta kobieta, 
która stała się wzorem dla lak wielu działaczek i głów państw, również zginęła tragicznie (...) 
poeta, jak każdy człowjek dojrzały, musi zrozumieć, że zlo i dobro składają się na kształt ludz
kiej istoty, i ważne będzie dla przyszłości naszego gatunku, które z tych dwóch uzyska przewa
gę" (wypowiedź poety zanotowana przez autorkę książki podczas spotkania, które odbyło się 
w Domu Józefa Mehoffera, w Krakowie, dnia 15 grudnia 2001 roku).

W cytowanym już wcześniej wierszu Miłość odżywa przekonanie o Indiach ja
ko ojczyźnie mędrców i filozofów. Wspomniany profesor uniwersytetu, pod para
solem i w czerwonym turbanie, „wykłada metafizykę,/ radzi wdychać pranę”. In
nym przykładem takiego pogłębionego zainteresowania może być Wędrówka dusz, 
tak właśnie zatytułowany fragment poematu Et in Arcadia ego, albo wiersz Kre
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dowe koło, z tomu Płaskorzeźba - również nawiązujący do tego właśnie motywu 
metempsychozy: „Życie/jakie to piękne/ doskonałe/ koło”.

(b) W liryce Haliny Poświatowskiej (1935-1967) motywy indyjskie pojawiają 
się zaledwie trzy razy, ale ich treści mają charakter idiomatyczny, nie tylko dla tej 
poetki: od geograficznej topografii, przez socjologię, po filozofię. W debiutanckim 
tomie Hymn bałwochwalczy (1958) ogłosiła wiersz bez tytułu, zaczynający się od 
konstatacji: „nad brzegiem Gangesu/ rozkwita kwiat lotosu”, a zaraz po niej nastę
puje odautorski komentarz: „moje ostre pragnienie/ pochyla nad nim ramiona”. 
Antropomorfizacja pragnienia prowadzi czytelnika do wyobrażonej tożsamości 
z indyjskimi kobietami: „wiatr rzeźbi hinduskie dziewczyny/ więc zastygają 
w uśmiechu/ kwiat lotosu otwiera pióra/ ulatuje w północne niebo”.

Dopełnieniem tej artystycznej identyfikacji jest wiersz Hinduska, opublikowa
ny w pośmiertnym tomie Jeszcze jedno wspomnienie (1968), w którym opis indyj
skiej kobiety („złote kółko/ i pasmo włosów/ na bardzo białym tle”) - wkompono
wany został w szereg obserwacji psychologicznych („do własnego przytulona 
uśmiechu”), czy kulturowo-krajobrazowych („dwa jeziora w zmierzchu/ w seledy
nowym mchu/ odbijają w sobie niebo”), zwieńczonych w puencie paradygmatycz- 
nym dla indyjskiej kultury literackiej obrazem księżyca („zatopiony we własnej 
urodzie/ ostry księżyc utkwił/ naprzeciw ściągniętych brwi”). Ten zaledwie trzyna- 
stowersowy wiersz nasycony jest pierwiastkowymi elementami indyjskiej estetyki 
poetyckiej („włosy”, Jezioro w zmierzchu”, „seledynowy mech”, „księżyc”, 
„ściągnięte brwi”) w takim stopniu, że należy go uznać za moment wzorcowej 
niemal recepcji kultury indyjskiej. Empatia wobec anonimowej „Hinduski” uzy
skuje w tekście Poświatowskiej wymiar uniwersalny. Poprzez wyobraźnię i szcze
gółową wiedzę historyczno-literacką staje się konkretnym, niejako upostaciowa
nym w języku, przykładem intelektualno-duchowej komunikacji między kulturami, 
ponad historią i czasem historycznym, ponad dwiema cywilizacjami.

Rozszerzeniem takiej postawy autorskiej jest inny wiersz z pośmiertnego tomu, 
zaczynający się od biograficznego wyznania: „miałam kłopoty z angielską termi
nologią filozoficzną/ - Rao mi to ślicznie i cierpliwie wyjaśniał”. Poświatowska 
streszcza wyjaśnienia Rao lakonicznie i precyzyjnie: „mogę być albo nie/ kiedy 
jestem/ no to jestem/ no to wiem że jestem”. W tych niemal kolokwialnych zda
niach zawarła całą „śliczność” wywodu Rao, czyli prostotę pojęć. Także odwrotną 
stronę statusu człowieka myślącego - nieświadomość - ujęła równie prosto, ale 
z obrazową ekspresją: „a kiedy mnie nie ma/ to nie wiem/ ani o rośnięciu moim/ 
ani o łagodnej drodze obłoku/ ani o ekspansji słońca”. Według informacji, jakiej 
dostarcza pierwszy wers, wiersz jest komentarzem poetyckim do pojęć z zakresu 
filozofii definiowanych w terminologii angielskiej, nietrudno jednak zauważyć 
sugerowane w definicjach podobieństwa z indyjskimi interpretacjami tychże pojęć, 
nie tyle w sensie ścisłości językowej, ile w strefie skutków egzystencjalnych. 
Świadczy o tym puenta wiersza - rozpisana na dwa dystychy. W pierwszym poetka 
wyznaje: „nie mówię nic/ nie myślę”. W drugim - wypowiada swoją egzystencję: 
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„w skupieniu głębokim/ trwam”. Szczegółowa analiza porównawcza związków 
tych zdań z indyjską filozofią ukazałaby głębokie powinowactwa.

Istnieje jeszcze inny kontekst tego tekstu. Poświatowska była poetką doznań 
miłosnych (doświadczeń, pragnień, wyobrażeń), stąd jej próba ujęcia losu kobiety 
w innej niż jej własna cywilizacja perspektywie kulturowej - i to między innymi ta 
perspektywa nadała temu wierszowi znamiona ponadczasowej aktualności.

(c) Motyw cywilizacji indyjskiej pojawił się już w debiutanckim tomie Zbi
gniewa Herberta (1924-1998) z 1956 roku {Struna światła). W wierszu Napis za
warł poeta swoją deklarację wielokulturowości: „...wiersz ten chciałbym/ przetłu
maczyć na sanskryt/ lub piramidę”. Przywołanie sanskrytu, i to w kontekście pra
gnienia innej formy wyrazu artystycznego, sięgającego poza rodzimy język poety, 
miało istotne znaczenie: było świadomością istnienia alternatywy cywilizacyjnej 
(także egipskiej czy arabskiej, jak w wierszu Mój ojciec, gdzie „ojciec jest Sindba- 
dem”).

O tym, że indyjska tradycja była jako alternatywa ważna dla Herberta, za
świadczają na wszystkich etapach jego twórczości różnorodne do niej nawiązania. 
Na przykład w wierszu Biały kamień dwa wersy łączące doznania estetyczne 
i egzystencjalne: „w muszlę nozdrzy wpływa/ okręt wiozący aromaty Indii”. 
W wierszu Odpowiedź, gdzie po stwierdzeniu, że „wszędzie ta sama ziemia jest/ 
naucza mądrość”, zostały ziemie wymienione imiennie: „helleńska rzymska śre
dniowieczna/ indyjska elżbietańska włoska”. Przy czym łatwo zauważyć, że termi
ny geograficzne przemieszane zostały z nazwami okresów historycznych w kultu
rze europejskiej, co sugeruje ponadczasową jedność pojęcia „ziemi” jako prze
strzeni doświadczeń egzystencjalnych i duchowych wszystkich ludzi. Toteż 
w prozie poetyckiej Fotoplastikon pojawia się „róż indyjski” jako estetyczna strona 
doświadczenia, a w wierszu Objawienie, rozpoczynającym się od wyznania: „dwa 
może trzy/ razy/ byłem pewny/ że dotknę istoty rzeczy/ i będę wiedział” - spro- 
blematyzowana wizja: „Sziwa podniósł palec/ sprzęty nieba i ziemi/ zaczęły znowu 
wirować”. Ta wizja jakby nawiązywała do przedustanowionego porządku ziem
skiego świata, do czasu in statu nascendi. Konsekwencją tej wizji była empatia dla 
rzeczy, jak w wierszu Domy przedmieścia („o podkrążonych oczach (...) kaszlące 
cicho (...) o rzadkich włosach, chorej cerze”), w którym Herbert wypowiada słowa 
pocieszenia: „chciałbym wam wymyślić imiona/ napełnić zapachem Indii”. Dopeł
nieniem tej konsekwencji było przywołanie dzieł literatury wedyjskiej w wierszu 
Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela, wersem: „Upaniszady pocieszały”. Ta 
konsekwencja w podkreślaniu wielokulturowości dotyczyła zatem i losu przedmio
tów, i losu ludzi, jak w wierszu Obłoki nad Ferrarą, gdzie we włoskim mieście 
były: „pojazdy/jak latające dywany/ z baśni Wschodu”.

Dopowiedzeniem natomiast stałej obecności Indii w liryce Zbigniewa Herberta 
było oznajmienie z wiersza Homilia z jego przedostatniego tomu Rovigo z 1992 
roku: „i czytałem Ojców Wschodu i Zachodu”.
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(d) Napisany w 1969 roku przez Czesława Miłosza (1911-2004) (najpierw 
w języku angielskim, a potem przełożony przez autora na polszczyznę) wiersz pt. 
List - był, jak Miłosz podał w notce poniżej tytułu, poetycką kontynuacją długiej 
(„wielogodzinnej”) dyskusji z filozofem i pisarzem indyjskim, Radżą Rao197. 
Z treści Listu wynika zakres problematyki tej rozmowy: od egzystencjalno- 
historycznych doświadczeń personalnych, aż po filozoficzne i cywilizacyjne kon
teksty ludzkiego losu. Sam fakt, że rozmowa miała miejsce na kontynencie amery
kańskim, toczona była po angielsku, dotyczyła różnic i podobieństw w tradycji 
indyjskiej i tradycji europejskiej, a ostatecznie uzyskała także literacki ślad w kul
turze polskiej - stanowi przykład działania kulturowej osmozy między dwoma 
kręgami cywilizacyjnymi: euroatlantyckim i indyjskim.

197 Radża Rao (1909-2006) - indyjski filozof i pisarz; autor powieści i opowiadań; tworzył 
w języku angielskim; wyróżniony m.in. nagrodą Indyjskiej Akademii Literatury (1964) oraz 
Neustadt Intemational Prize for Literaturę (1988). W swojej twórczości podejmował trudne 
problemy społeczno-polityczne (wolność narodu, wolność jednostki) oraz filozoficzno-religijne 
(poszukiwanie duchowego oświecenia w religijnych tradycjach Indii oraz Europy).

Podobieństwa Miłosz przywołuje w dwunastej strofie Listw. „Słyszę jak mó
wisz teraz,/ że wyzwolenie jest możliwe/ a sokratyczna mądrość/ i mądrość twoje
go guru/ są jednym i tym samym”. To paraleliczne zestawienie: „sokratyczna mą
drość” i „mądrość guru”, odsyła czytelnika (angielskiego, polskiego, indyjskiego) 
do samych źródeł myśli filozoficznej obu kręgów kulturowych: do greckiej myśli 
Sokratesa i do starszej jeszcze tradycji filozoficzno-religijnej Indii. Tym zestawie
niem podobieństw Miłosz dotknął (lojalnie referując pogląd Radży Rao) uniwer
salnego pragnienia filozofów i poetów wszystkich historycznych czasów - osią
gnięcia w kulturach homogenicznych tego samego celu: zrozumienia sensu istnie
nia bytu, a tym samym odnalezienia wolności duchowej. Natomiast polemiczny ton 
tekstowi Miłosza nadają następujące stwierdzenia, odróżniające jego postawę od 
postawy Rao:

Połącz, jeżeli chcesz, mój jeden przypadek,
(...)
z mesjanistycznym marzeniem
mojej cywilizacji.

Obolały w tyranii, obolały w republice,
tam chciałem ratować wolność, tu skończyć ze zgnilizną.
Budując w myśli wiecznotrwałe grody
skąd na zawsze zniknie bezsensowna krzątanina.

„W myśli” - napisał Miłosz - a zatem w wyobraźni, potem w języku, w pi
śmie, więc ostatecznie w kulturze, duchowym fundamencie człowieczeństwa.

Znamiennym wyznaniem jest stwierdzenie o „mesjanistycznym marzeniu mo
jej (tj. europejskiej) cywilizacji”. Marzeniu - już wówczas, w drugiej połowie XX 
wieku, niemożliwym do spełnienia. Jeżeli przeanalizować List Miłosza pod wzglę
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dem spójności logicznej, to okazuje się, że polemiczny ton tekstu odnosi się raczej 
do aspektów doświadczenia jednostki w historii Europy i Ameryki w XX wieku 
aniżeli do myślowych pryncypiów filozoficznych i - na historiozoficznej płasz
czyźnie - do skutków myśli greckiej, należących do europejskiej tradycji intelektu
alnej. Miłosz pisze o tym z dużą dozą brutalności: „Grecja musiała przegrać, jej 
czysta świadomość/ miała tylko zaostrzyć naszą udrękę”. Ta diagnoza - w wywo
dzie Miłosza - związana jest z „pierwszym zwycięstwem ego”, mającym konkret
ne odzwierciedlenie w jego osobistym losie („Pogrążony w moim ego,/ ścigający 
miraże,/ daję tobie, jak widzisz,/ gotowy argument”)198. Swoje stanowisko Miłosz 
dookreśla słowami: „Nie, Radża, muszę zacząć od tego czym jestem”.

l9lt W tym miejscu warto odnotować, że - jak by go można roboczo określić - wschodni 
sposób traktowania rzeczywistości przez Czesława Miłosza dostrzega Kozielecki, podejmując 
zagadnienie relacji pomiędzy rozumem i emocjami: „Wiedza o kulturze - pisze Kozielecki - 
zgromadzona w umyśle człowieka, pełni funkcję afektywną'. wywołuje emocje, namiętności, 
uczucia i nastroje. Chociaż w obecnych czasach wielu ludzi uw'aża, że afekty są sprzeczne 
z racjonalnym oglądem świata, że przeszkadzają w skutecznym działaniu, to nic nie zmieni 
faktu, że myślenie i emocje są ze sobą zespolone. Już Sokrates zauważył, że rozum i pasja przy
pominają dwa konie ciągnące rydwan. Nie można ich wyeliminować z «kultury poza mną» 
i z «kultury we mnie». (...) Ziarno prawdy znajduje się w wierszu Miłosza: Glos namiętności 
lepszy jest niż glos rozumw Gdyż beznamiętni zmieniać nie potrafią dziejów" (por. J. Kozie
lecki, Transgresja i kultura.... s. 26).

199 Miłosz zamieścił też tłumaczenia dw'óch sanskryckich liryków w' sw'oich Wypisach 
z ksiąg użytecznych (Kraków' 1994).

20,1 Bóg „Sziwa" wymieniony jest u Wata w Odzie datowanej na rok 1967 i umieszczony 
obok Hermesa i Erosa, co z kolei sugeruje uniwersalne determinanty człowieczego życia.

Rzetelność tej polemiki nie przekreśla ani samej osmozy kultur, ani odnalezie
nia jedności w duchowym dążeniu do syntezy myślowej w niewiadomej perspek
tywie cywilizacyjno-duchowej. A przynajmniej - do odnalezienia jej wspólnoto
wych podstaw etyczno-intelektualnych. Taka „niewiadoma perspektywa” może 
kiedyś zaistnieć po dokonującym się przecież ogólnoświatowym procesie globali
zacji. W tym kontekście wiersz Miłosza był i jest ważnym i ważkim świadectwem 
analizy sytuacji - nie tylko tej sprzed dziesięcioleci, ale wciąż aktualnej, wciąż 
potencjalnie możliwej do spełnienia. Przypadek tekstu Miłosza ukazuje, jak polska 
poezja XX wieku - w zetknięciu z tradycją indyjską - zyskuje199.

(e) Aleksander Wat (1900-1967) w futurystycznym poemacie JA z jednej stro
ny i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, opublikowanym w 1920 
roku, pisał o „szalach z Kaszmiru” na przedmieściach, o „Wschodzie w borealnych 
ramionach nieuśpionych księżniczek” - co było zgodne z egzotycznym pojmowa
niem w tamtych czasach kultury Indii. Ale w tym samym poemacie Wat skonsta
tował: „Płacz z Ramy doszedł i moich uszu”. Był to sygnał nieco już głębszej per
cepcji tradycji indyjskiej. W 1957 roku, wiersz Mój sąsiad Hindus & Karbol zaczął 
od zdania: „Gangrena podszepnęła mu ‘Ganges’”. W roku 1956, w kwietniu, 
w wierszu bez tytułu, pojawił się „Jagganath”, z dopiskiem: „Jagganath (Dżaganat) 
- wcielenie Sziwy200. W święto tego bóstwa wierni rzucali się pod jego rydwan 
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i ginęli”. Była to przejrzysta aluzja do czasów stalinowskich. W maju tegoż roku, 
w wierszu Widzenie Wat przywołuje indyjską tradycję religijno-filozoficzną, pi- 
sząc: „mandala: już rozpoznaję/ ogromną macicę perłową, misternie karbowaną”. 
Ponieważ wiersz dotyczy wizji człowieka „poniżej zenitu”, odwołanie do mandali 
„na wklęsłej powierzchni nieba” - posiada znaczenie uniwersalnej wizji losu. W tym 
znaczeniu motywy zaczerpnięte z tradycji indyjskiej uzyskują u tego poety szeroką 
konotację filozoficzną i oznaczają głęboką percepcję indyjskiej myśli. Estetyczny 
motyw „czerwonej chusty z Madrasu” pojawia się w Próbie genealogii, ale kulmi
nacją wszystkich indyjskich motywów w poezji Aleksandra Wata jest wiersz Oda, 
pisany w latach 1963-1967 (datowany: Paryż 1963 - Palma, marzec 1967). Wiersz 
piękny i tragiczny, sumujący percepcję kultury indyjskiej, wpisaną w ogólny po
gląd Wata na los kultury duchowej w Europie. Wiersz ważny dla omawianych tutaj 
związków i przenikań kulturowych. I niezależnie od jego gwałtowności, niekiedy 
nawet drastyczności, wart jest przytoczenia w całości:

Potrzebowaliśmy indii, ażeby obrus z Madrasu uniewidoczniał
plamy z tłustych naszych potraw i zapraw, z zawiesistych sosów, 
z mięs, które jeszcze krwią parują, nie posiadamy bowiem pralki i 
sił nam brak na balię 
a pralnie chemiczne są cholernie drogie;

Potrzebowaliśmy indii, żeby śpiewać za stołem hymny z Rigwedy, 
nie posiadamy jeszcze elektrofonu, a japoński tranzystor 
wy wrzaskuje dziki beat, raniąc nasz subtelny cortex, 
dezelując chwiejne gwinty ledwie odzyskanej po meunierze 
równowagi;

Potrzebowaliśmy indii: żebraczce powiedzieć tat twam asi - ja 
jestem ty, a nie: wynocha, małpo, a siostry i braci naszych 
ofiarować bogu naszemu Sziwie;

Potrzebowaliśmy indii, by dżuma, ospa, cholera, trzy wesołe 
siostry i trąd, brat ich, z głowami zwieszonymi, ze skrzyżowanymi 
na piersi rękoma, zatrzymały się w respekcie u progu 
naszych świętych domostw, chronionych mosiądzem różnowyznaniowych 
mezus - medalików - gri-gri i proszkiem DDT;

Potrzebowaliśmy indii. aby ze smakiem, ze smakiem, powiadam, powtarzam: 
ze smakiem móc żreć do upadłego, kimać w piernatach do syta, 
rypać do usranej śmierci;
by bogowie-potwory, bogowie-maski, bogowie-zwierzęta nie splugawili 
naszych pięknych cywilizowanych marzeń sennych201

A. W at, Poezje zebrane, Kraków 1992.

11.6.2. Polskie odniesienia w indyjskiej poezji współczesnej (przykłady). Pol
skie asocjacje w indyjskiej poezji współczesnej (szczególnie na przestrzeni ostat
nich około dwudziestu lat) pojawiają się stosunkowo często. Można je podzielić na 
dwie zasadnicze kategorie, z których pierwszą stanowią odniesienia do konkret

20]
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nych miejsc, wydarzeń, osób etc. Drugą, bezpośrednie nawiązania - w postaci na
zwisk poetów czy fragmentów bądź tytułów wierszy - do literatury polskiej, w tym 
najczęściej do utworów Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Adama Zaga
jewskiego, nieco rzadziej - Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej, Czesława Miło
sza czy Jana Twardowskiego. W tym miejscu należy jednak uczynić zastrzeżenie, 
że zakres tej kategorii odniesień jest - co oczywiste - w znacznej mierze uzależ
niony od dostępności tekstów w przekładzie na język angielski.

Spośród motywów polskich przyporządkowanych do pierwszej kategorii, 
wskazać można chociażby wiersze Kunwara Naraina202 203, Kutub oraz Słoń w kra
kowskim ZOO202 czy cykl trzech utworów Aśoka Wadźpeji204 pt. Oświęcim205 206 - 
wszystkie świadczące o różnorodności doświadczeń, obserwacji i wrażeń, związa
nych z wizytami indyjskich poetów w Polsce.

202 Kunwar Narain (ur. 1927). indyjski poeta i prozaik tworzący w języku hindi; tłumacz 
poezji; autor siedmiu książek poetyckich, zbioru opowiadań, kilku zbiorów esejów; jego utwory 
ukazały się także w' postaci licznych antologii i wyborów; wyróżniony m.in. nagrodą Indyjskiej 
Akademii Literatury (1995) oraz nagrodą ’Gjanpith' (2005), uznawaną za najwyższe indyjskie 
wyróżnienie przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie literatury.

203 Obydwa wiersze przełożyła z języka hindi Agnieszka Kuczkiew'icz-Fraś. Zamieszczo
ne poniżej fragmenty cytuję w' jej przekładzie (por. K. Narain, Przez słowa, red. R. Cze
kalska, A. Kuczkiew'icz-Fraś. ..Literatura Indyjska", t. 1, Kraków 2007, s. 73-75).

204 Aśok Wadźpeji (ur. 1941), indyjski pisarz tworzący w języku hindi; tłumacz poezji; 
autor 14 zbiorów poezji oraz kilku zbiorów esejów. Wydawca i redaktor licznych publikacji 
poświęconych literaturze oraz sztukom pięknym. Wyróżniony między innymi nagrodą Indyj
skiej Akademii Literatury (1994). Jego wiersze ukazały się w' kilkunastu antologiach i wybo
rach.

2IIS Szczegółowa analiza cyklu, zob. R. Czekalska. Traktat o sztuce celebracji, Kra
ków 2009, s. 68-73. Polskie tłumaczenie tryptyku, zob. A. Wadźpeji, Gramatyka wyobraźni, 
tłum. R. Czekalska. ..Literatura Indyjska", t. 2, Kraków 2008, s. 138-141.

206 Właśc. Kutub Minar. minaret wybudowany w XIII w. dla upamiętnienia zwycięstw 
Kutub-ud-Dina Aibaka. wysoki na 72,5 m. Jego średnica u podstawy wynosi 14.32 m, przy 
zw ieńczeniu - 2.75 m. Budow la znajduje się w Delhi.

Pierwszy z dwóch wymienionych poetów, Kunwar Narain, wielokrotnie od
wiedzał Warszawę i Kraków. Po jego wizycie w stolicy w 1955 roku pozostały 
w wierszach fragmenty wspomnień, jednakże nie na tyle charakterystyczne, żeby 
można było bezspornie uznać je za asocjacje polskie, a nie ogólno-europejskie (np. 
niebieskie oczy dziewczyny, wieże kościołów, ruiny etc.). W wierszu Kutub200 - 
pochodzącym z opublikowanego w 2002 roku tomu Wtedy - nawiązania są już 
jednoznaczne. Oto jego fragment:

(...) kiedyś
podczas spaceru po zoo w Lakhnau, a może w Krakowie
poplątały się w mojej głowie
mapy całego świata
i dzieje całej ludzkości.
Co to za epoka?



II. Polsko-indyjskie analogie i relacje. Ich miejsce i funkcja... 77

Skąd jestem? I w jakim mieście?
Czy w Pradze Kafki
w pokoiku przy Złotej Uliczce, pod dwudziestym drugim?
(...)
Albo w Ballimaranie?
Może we wspaniałych pałacach Habsburgów?
Na Wawelu? W sali audiencyjnej Czerwonego Fortu?

Cały wiersz jest liryczną aluzją, prowokującą czytelnika do kompleksowego 
spojrzenia na historię zarówno Wschodu, jak i Zachodu - do dostrzeżenia szero
kiego kontekstu kulturowego, dzięki któremu można odczytywać ślady przeszłości 
ponad polityką i geografią.

Inny wiersz zawiera (podobnie jak poprzedni) reminiscencje wizyty autora 
w ogrodzie zoologicznym w Krakowie. W tym przypadku jednak tylko tytuł tego 
wzruszającego obrazu odsyła do rzeczywistości - krakowskiej w tytule, natomiast 
własnej autora - w emocjonalnym stosunku poety do samotności słonia, według 
niego zaprzeczającej naturze. Narain widzi dramat zwierzęcia może wyraźniej niż 
inni zwiedzający zoo, bowiem słonie w Indiach żyją w rodzinnych stadach, nawet 
jeśli są udomowione (co zresztą zdarza się często). Powszechnie uważa się je po
nadto za zwierzęta łagodne i, przede wszystkim, towarzyskie, natomiast słoń, który 
stał się bohaterem lirycznego obrazu:

Mieszka w ogromnym
Obcym zoo

Całkiem sam

Jednak w momencie, kiedy kończy się opis owej słoniowej samotności, wiersz 
staje się jakby ponadrzeczywisty. Słoń oraz miejsce, w którym przebywa, nabierają 
wymiaru symbolicznego. Stają się tworzywem dla serii abstrakcyjnych obrazów, 
zmontowanych metodą artystycznego kolażu:

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

Mógłby być i skrybą
przepisującym Mahabharatę

„Skryba przepisujący Mahabharatę", czyli Ganeś - w indyjskiej mentalności 
popularnej jeden z najbardziej uwielbianych przedstawicieli hinduskiego panteonu, 
o ciele ludzkim, lecz z głową słonia, patron dobrego początku, nowych przedsię
wzięć, dostatku, lecz także artystów, ryzykantów i złodziei. W wierszu - cierpiący 
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samotnie, pozbawiony tożsamości. I tylko na krótką chwilę - w wyobraźni poety - 
przybierający swą właściwą postać.

Nieco innego rodzaju poetyckie reminiscencje zawiera cykl Oświęcim Aśoka 
Wadźpeji, składający się z trzech lirycznych wierszy: To co zostało jak to co prze
minęło, Gdyby to było możliwe oraz Pozostało im. Razem tworzą one rodzaj reflek
syjnego tryptyku, poświęconego pamięci ofiar hitlerowskiego kompleksu obozów 
zagłady w Auschwitz i Birkenau. W sumie składają się na 88 linijek będących wy
razem pamięci, empatii, współczucia, w których obraz, myśl i słowo tworzą spójną 
całość.

Tryptyk skonstruowany jest w taki sposób, źe jego środkowa część stanowi wi
zję przyszłości, propozycję niemożliwego pokoju i szczęścia w świecie. Cała treść 
tryptyku mieści się pomiędzy znamiennym wyznaniem o charakterze autobiogra
ficznym („W świadectwach chcę zobaczyć historię/ (...) /więc dlaczego czuję się 
odpowiedzialny”), wypowiedzianym w formie refleksyjnej narracji, a straszliwą 
wizją ludzi idących w stronę śmierci („nadzy, z kawałkiem mydła w dłoni/ szli 
w stronę śmierci./ Mieli tylko czarne ‘nic’”). Wyznanie otwierające wiersz pierw
szy (lewe skrzydło tryptyku) wprowadza czytelnika w samo centrum dramatu: 
z jednej strony - w aurę tamtej historii, a z drugiej strony - w emocje poety, wyra
żone między innymi zdaniem:

Nigdy nie wybierałem słów tak jak wybiera się
z popiołu niedopalone kości207

207 A. W a d ź p e j i. Gramatyka wyobraźni.... s. 138.

To właśnie owo sąsiedztwo słów, popiołu i kości sprawia, że te dwa wersy nasycone 
są jakąś niedefiniowalną substancją dramatyzmu. Podobnie jest w trzecim wierszu 
(prawe skrzydło tryptyku), gdzie, jak się wydaje, empatia każę autorowi napisać:

zabijani głodem i pragnieniem
smukleli niczym smugi dymu i znikali208

W środku oświęcimskiego tryptyku Wadźpeji umieszczony jest wiersz, w którym 
poeta marzy o możliwości zrealizowania pragnienia, niemożliwego w pragmatycz
nym świecie empirycznym:

chcę wy kuć nowy alfabet nadziei 
w' którym wszystkie dzieci świata 
będą mogły' pisać swoje wypracowania bez wahania i strachu209

Mamy w tym wierszu do czynienia z poetyckim profetyzmem, ujętym w deklara
tywnych zdaniach łagodnej, rytmicznej prozodii, z elementami czystej liryki. W tym 
wierszu-manifeście, wierszu-pragnieniu poeta daje ofiarom istnienie w pamięci.

Aśok Wadźpeji ma także w swoim dorobku poetyckim odniesienia należące do 
drugiej, z dwóch wyszczególnionych powyżej, kategorii. Dla przykładu przytoczę 

208

209
Ibidem, s. 141.
Ibidem.
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tylko jedno z nich, ukazujące stopień swoistego „oswojenia” przez niego polskiej 
poezji. Cytat pochodzi z tekstu Zabłocone buty, opublikowanego w 1996 roku 
w tomie wierszy i próz poetyckich, zatytułowanym Awinion:

Przeczytałem kiedyś wiersz polskiego poety Tadeusza Różewicza. Poeta opisał w nim 
wejście do nieba w zabłoconych butach. Stworzony w tym wierszu obraz butów zainte
resował mnie wtedy bardzo. (...) Na temat istnienia, bądź nie istnienia, związku między 
codziennym życiem a twórczością poetycką ciągle trwają dyskusje. (...) Jeśli poezji 
udaje się dotrzeć do ludzkiego umysłu, duszy lub serca, łagodzi powszednie cierpienia. 
Poezja wchodzi do nieba w zabłoconych butach.210

2111 A. Wadźpeji, Zabłocone buty, [w:] Literatura indyjska w przekładzie, red. 
R. Czekalska, „Cracow Indological Studies” 2004, nr 6, s. 179.

211 Git Ćaturwedi (ur. 1977), indyjski poeta i prozaik tworzący w języku hindi; autor 
dwóch książek poetyckich i dwóch zbiorów nowel i opowiadań; tłumacz poezji.

212 Alap mem girah, NaT DillT2010.
213 Mirza Ghalib (właśc. Ghalib Mirza Asadullah Chan, 1797-1869), najwybitniejszy po

eta indomuzułmański, tworzący w języku urdu.

Intertekstualne, polskie nawiązania są także jedną z cech charakterystycznych 
twórczości znanego indyjskiego pisarza młodszego pokolenia, Gita Caturwedie- 
go211, który charakteryzując w jednym z wywiadów swoją technikę pisarską, pole
gającą między innymi na symultanicznym prowadzeniu wątków, przyznał, że jest 
ona wynikiem inspiracji twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Przez krytyków 
indyjskich jego książki uważane są za udane połączenie stylistyczne „Wschodu” 
z „Zachodem”.

W swoich utworach Caturwedi nawiązuje bezpośrednio do twórczości polskich 
poetów - na przykład Wisławy Szymborskiej, której charakterystyczna wszak po
etyka jest rozpoznawalna w wielu jego tekstach. Pierwszy zbiór swoich wierszy, 
Węzeł w preludium2'2, w całości będący gorzką poetycką refleksją nad kondycją 
współczesnego świata, rozpoczął mottem zaczerpniętym z wiersza polskiej no- 
blistki, Obóz głodowy pod Jasłem (z tomu Sól, 1962). W tomie znalazły się wiersze 
w znacznej mierze realistyczne, obrazujące ludzkie dramaty w czasach postępują
cej dehumanizacji społeczeństwa. Otwiera go utwór W nienapisanych wierszach, 
dedykowany trzem osobom: Ghalibowi213, Waltowi Whitmanowi oraz Wisławie 
Szymborskiej (kolejność nazwisk jak w dedykacji), a dedykację uzasadnia w pełni 
treść choćby tylko pierwszej strofy:

Napisałem że
Przyszło nam dzisiaj żyć pośród wojen
Obozy koncentracyjne to nasze miasta i domy
Wszędzie wokół cmentarze
Wyczekujące kobiety i
Dzieci płaczące niezajęte zabawą

Utwór, dedykowany trojgu poetom, których wiersze są głosem w obronie ludz
kiej godności, kończy się poruszającą puentą:
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Potrzeba takiej łzy'
Która powstaje z samej tylko świadomości214

214 G. CaturvedT, Alikhi kavitaom mem (Ghalib, Phitmain aur Śimborska ke lie), [w:] Alap 
mem girah, NaT DillT 2010, s. 128.

215 G. CaturvedT. Pink slip daidl. NaT DillT 2010.
216 W hinduizmie krowi mocz jest uznawany za produkt niemalże święty. Używa się go do 

ry tualnych oczyszczeń, a także jako remedium w leczeniu rozmaitych chorób.
217 ,.W teatrze od połowy lat sześćdziesiątych przeżywano fascynację nowymi technikami 

kształcenia warsztatowego aktorów, tworzono jego nowe zasady lub modyfikowano wcześniej
sze, niejednokrotnie opierając się na klasycznej indyjskiej nauce o teatrze oraz indyjskich meto
dach rozwoju duchowego (w Polsce z powodzeniem czynił to Jerzy Grotowski)" (por. 
H. M a r 1 e w i c z, L. S u d y k a. Od redakcji, [w:] Gliniany wózeczek. Dramat sanskrycki napi
sany przez Sudrakę. tłum. T. Pobożniak. Kraków 2004, s. IX-X).

Inny przykład polskiego nawiązania w twórczości Gita Caturwediego odnaleźć 
można w najnowszym zbiorze jego nowel, Tatko na zielonej trawce2'5. Utwór 
pierwszy, zatytułowany Krowi mocz2'6, otwiera rozbudowane motto w postaci za
cytowanego w całości (z wyjątkiem tytułu) wiersza Adama Zagajewskiego Ogień, 
z opublikowanego w 1982 roku tomiku List.

Ludzki dramat przedstawiony w noweli Caturwediego jest porównywalny 
z doświadczeniami lirycznego bohatera Ognia, człowieka zniewolonego rzeczywi
stością polityczną. Bohater noweli ma na imię Ja i podobnie jak podmiot mówiący 
Ognia - jest „chyba zwykłym mieszczańskim obrońcą praw jednostki”. Jednak 
walczy nie z totalitaryzmem politycznym, a z totalitaryzmem wolnorynkowej eko
nomii, stając się ostatecznie ofiarą posiadania karty kredytowej.

II.6.3. Indie w twórczości Jerzego Grotowskiego. Jako przykład polsko- 
indyjskich kontaktów kulturowych w latach po drugiej wojnie światowej na szcze
gólną uwagę zasługuje działalność artystyczna reżysera i teoretyka teatru, Jerzego 
Grotowskiego. Jego idee artystyczne stanowiły bowiem swoisty pomost pomiędzy 
rozmaitymi kulturami i tradycjami, w tym pomiędzy teatralnymi koncepcjami eu
ropejskimi (m.in. metoda Stanisławskiego, której Grotowski był kontynuatorem) 
oraz tradycjami teatralnymi subkontynentu indyjskiego217.

W początkowej fazie swojego rozwoju artystycznego, jeszcze jako dyrektor 
Teatru 13 Rzędów w Opolu, Grotowski wyreżyserował słynne przedstawienie 
dramatu Kalidasy, zatytułowanego Sakuntala. Premiera odbyła się 13 grudnia 1960 
roku. Z informacji zamieszczonej na afiszu wynika, że kostiumy do przedstawienia 
zaprojektowały „dzieci ze Szkoły Sztuk Plastycznych w Opolu”. Autorem sceno
grafii i organizatorem przestrzeni teatralnej był Jerzy Gurawski, który poprzez 
połączenie stref sceny i widowni całkowicie zerwał z przyjętym na Zachodzie 
kształtem sali teatralnej:
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Przedstawienie grane było na i wokół umieszczonej centralnie konstrukcji o kształ
cie uproszczonego, ogromnego fallusa. Publiczność siedziała po dwóch stronach 
głównej przestrzeni gry.218

218 http://www.grotowski.net/encyklopedia/siakuntala (15 I 2012).
219 Kodeks praw Manu (datowany między 200 r. p.n.e. a 200 r. n.e.), zwany też Manu- 

smrti; tradycja indyjska autorstwo przypisuje pierwszemu prawodawcy ludzkości (por. 
B. Walker, The Hindu World, t. 2, Delhi 1983, s. 27-28; tłumaczenie polskie: Manusmryti, 
czyli Traktat o Zacności, tłum. M. K. B y r s k i, Warszawa 1985).

220 Sanskrycki traktat, poświęcony sztuce miłości i technikom erotycznym; autorstwo trady
cyjnie przypisuje się Watsjajanie (ok. 450 r. n.e.); (por. B. W a 1 ke r, op. cit., t. 1, s. 518, polskie 
tłumaczenie Kamasutra, czyli Traktat o Miłowaniu, tłum. M. K. B y r s k i, Warszawa 1985).

221 W klasycznym teatrze indyjskim istniało stanowisko sutradhary (nazwa „sutradhara” 
w tłumaczeniu polskim M. K. Byrskiego brzmi „dzierżysznur”) - kierownika sceny bądź mi
strza ceremonii. Nazwa, jaką tę postać określano, stała się powodem, dla którego niektórzy 
badacze uznają, że teatr indyjski ma swoje korzenie w teatrze lalek (por. B. W a 1 k e r, op. cit., 
t. 1, s. 295), jednak inni twierdzą, że nazwę tę należy interpretować metaforycznie jako „ten, 
który zna sedno” akcji dziejącej się na scenie. Ciekawostkę swego rodzaju stanowi fakt, że 
w terminologii architektonicznej tak samo nazywano stolarza (por. B. Walker, op. cit., t. 1, 
s. 295 i 56), a w słowniku Moniera Williamsa podane zostało także znaczenie „architekt” (por. 
M. Monier William s, Sanskrit-English Dictionary, Delhi 1997, s. 1242).

222 www.grotowski.net/encyklopedia/siakuntala (15 12012).

Zasadnicza treść przedstawienia zrealizowana została w oparciu o przekład 
polski Stanisława Schayera, jednak tekst sanskryckiego dramatu został skontrasto- 
wany z drastycznymi fragmentami Księgi praw Manu2'9, cytatami z Kamasutry220 
o tematyce jawnie seksualnej, a także z dziecięcą zabawą (parodystyczne kostiu
my) oraz karykaturalnym przedstawieniem stereotypów wyobrażeniowych, doty
czących Orientu (niby-orientalne znaki używane przez aktorów).

Jak wynika z zachowanego scenariusza, przed rozpoczęciem przedstawienia pu
bliczność była instruowana przez Dyrektora221 (niestety, nie wiadomo, kto wystę
pował w tej roli) o zasadach obowiązujących w trakcie spektaklu, zwłaszcza o tym, 
że zza pleców widowni wygłaszane będą komentarze, które przeznaczone są „ra
czej do słuchania niż do patrzenia”, więc widzowie nie muszą się odwracać. (...) 
Siakuntali towarzyszył także ważny tekst Grotowskiego, Gra w Sziwę (przypisek 
do praktyki) (...) fundamentalny obraz mitologiczny - hinduistyczne wyobrażenie 
Śiwy Nataradźy - boskiego tancerza, który jednocześnie stwarza i niszczy świat 
będący efektem jego gry. Grotowski uznał swoją pracę w teatrze za rodzaj analo
gicznego powtórzenia, za sceniczną zabawę w taniec Siwy, a więc za odegranie 
w mikrokosmosie sali teatralnej doświadczenia makrokosmicznego, które przynosi 
zbawcze w istocie doświadczenie względności świata materialnego i pozorności 
śmierci. Przedstawienie grane było 43 razy.222

Jak podaje Zbigniew Osiński, dla wprowadzenia Grotowskiego w kulturę Indii 
zupełnie wyjątkowe znaczenie miała przeczytana w dzieciństwie książka Paula 
Bruntona, Ścieżkami joginów, w polskim przekładzie Wandy Dynowskiej. Konty
nuując młodzieńcze zainteresowania, Grotowski po raz pierwszy odwiedził Indie 

http://www.grotowski.net/encyklopedia/siakuntala
http://www.grotowski.net/encyklopedia/siakuntala
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na przełomie lat 1968-1969. Kolejne wyjazdy miały miejsce na przełomie lat 1969- 
1970, latem 1970, na przełomie lat 1976-1977 oraz w lutym 1980 roku223. Zainte
resowanie Grotowskiego Indiami znajduje potwierdzenie również we wspomnie
niach Eugenio Barby:

223 Por. Z. Osiński, Grotowski i jego teatr Laboratorium wobec kultury Orientu, [w:] 
idem, Grotowski wytycza trasy, Warszawa 1993, s. 130-132.

224 Cyt. za: Z. O s i ń s k i, Autokomentarz do tekstu: ,, Grotowski i jego teatr Laboratorium 
wobec kultury Orientu ”, [w:] Teatr Orientu, red. P. Piekarski, Kraków 1998, s. 265.

225 Ibidem, s. 273-274.
226 W jej skład wchodziło m.in. aż sześciu aktorów' pochodzących z Indii.
"27 Ibidem, s. 274.

Grotowski wiele podróżował na Wschód, ale naprawdę chciał podróżować tylko 
do Indii. Inne podróże były' właściwie przypadkowe. Miejscem na ziemi, do które
go chciał podróżować, były Indie.224

(...) zainteresowanie Grotowskiego hinduizmem działało jako bardzo konkretny 
,.motor" w jego pracy z aktorami. Ten motor właśnie był w stanie przekształcić je
go wiedzę w precyzyjne narzędzie fachu i techniczne wskazówki. Można powie
dzieć, że to nie technika azjatyckiego aktora, lecz pewnego rodzaju duchowa fa
scynacja została przekształcona w elementy rzemiosła. Jeśli wiem, jest to jedyny 
taki przypadek w całej historii teatru europejskiego.225

Ostatnia podróż Grotowskiego do Indii - z międzynarodową ekipą Teatru Źró
deł226 - trwała od 2 do 25 lutego 1980 roku. Zbigniew Osiński tak oto podsumował 
relacje i związki pomiędzy twórczością Jerzego Grotowskiego a szeroko pojmo
wanym Orientem (w tym również Indiami):

(...) nigdy nie byl [Orient] dla Grotowskiego rodzajem ucieczki, wręcz przeciwnie: 
był rodzajem głębokiego doświadczenia całości istnienia. Ale zawsze przez kon
kret, doświadczenie bardzo konkretne i techniczne. Nigdy nie chodziło tutaj jedy
nie o słowa i pojęcia. Owo wyjście ku całkowitości, doświadczeniu totalności i ku 
archety powi centrum było zarazem wyjściem poza ograniczenia europocentryzmu 
i antropocentryzmu.227

Mimo faktu, że od ostatniej podróży Grotowskiego do Indii minęło ponad trzy
dzieści lat, pamięć o nim w indyjskich środowiskach związanych z teatrem trwa 
nadal. W ramach 14 edycji (8-22 stycznia 2012 r.) organizowanego przez National 
School of Drama (Państwową Akademię Dramatyczną) międzynarodowego festi
walu The Bharat Rang Mahotsav dwukrotnie (9 stycznia w New Delhi oraz 
12 stycznia w Amristarze) zaprezentowany został spektakl Grotowski - próba od
wrotu, w reżyserii Tomasza Rodowicza. Organizatorzy festiwalu zdecydowali 
przyznać w 2012 roku Polsce wiodącą pozycję wśród uczestników, gdyż jak 
stwierdziła Amal Allana, prezes National School of Drama:
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Polska stanowi centrum zainteresowania nie tylko dlatego, że jest krajem europej
skim, ale dlatego, że wydała geniusza - Jerzego Grotowskiego.228

„The focus is on Poland not just because it is a European country but because it has 
produced genius like Jerzy Grotowski” (por. www.deccanherald.com/content/216743/creative- 
brilliance-work.html (16 I 2012)). Jako imprezę uzupełniającą, ambasada RP w New Delhi 
zorganizowała w dniach 9-22.01.2012 wystawę „50 lat Teatru Laboratorium (1959-2009). Ge
niusz Jerzego Grotowskiego”.

229 M. K. B y r s k i, Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog" 1969, nr 8, s. 86-91.
230 Jedna z najbardziej widowiskowych indyjskich form scenicznych. Tradycja kathakali 

sięga wiejskich przedstawień pantomimicznych z około XIV w. n.e. (por. B. W a 1 ke r, op. cit., 
t. 1, s. 538). W Polsce o tradycji kathakali: K. Renik, Kathakali. Sztuka indyjskiego teatru. 
Warszawa 1994.

231 M. K. B y r s k i, Grotowski a tradycja indyjska, s. 88.
232 www.gombrowicz.net/The-Marriage, 1331.html (12 VII 2012).

Wiele lat temu, w 1969 roku, wybitny znawca Indii i jak dotychczas jedyny 
polski badacz specjalizujący się niezmiennie i konsekwentnie w problematyce in
dyjskiego teatru i dramatu, Maria Krzysztof Byrski, podjął próbę zarysowego 
przedstawienia związków teatru Jerzego Grotowskiego z tradycją indyjską229 230. 
Wskazał on wówczas trzy obszary kontaktów teatru Jerzego Grotowskiego z trady
cją indyjską w ogóle, w tym również - z tradycją teatralną. Były to kolejno: wy
stawienie Sakuntali w 1960 roku, formy praktyki aktorskiej - zainteresowanie jogą 
i próba jej wykorzystania w szkoleniu technik koncentracji oraz zetknięcie się 
z aktorami teatru kathakali0 i eksperymenty polegające na wprowadzaniu elemen
tów ich treningu aktorskiego dla aktorów Teatru Laboratorium. Wszystkie te trzy 
sfery kontaktów M. K. Byrski uważa jednak za epizodyczne i dość przypadkowe, 
niemające „zasadniczego wpływu na kształt poszukiwań i osiągnięć teatru Grotow
skiego”. Rzeczywistego związku doszukuje się badacz na poziomie nie praktyki, 
ale idei, stwierdzając:

(...) i Grotowski, i twórcy klasycznego teatru indyjskiego traktują teatr jako drogę 
czy jako miejsce, gdzie zarówno aktor, jak i widz dociekają absolutnej, bezwzględ
nej i jedynej prawdy o rzeczywistości. Powaga tego typu zamierzenia w obu wy
padkach stwarza podobnego typu napięcia, które z kolei leżą u podstaw zbieżny ch 
sformułowań i wniosków. Czasem zresztą te napięcia powodować mogą powstanie 
diametralnie odmiennych opinii. Zawsze jednak cechować je będzie pryncypial- 
ność właściwa bezkompromisowemu szukaniu Prawdy.231

11.6.4. Transkulturowa adaptacja Ślubu Witolda Gombrowicza. W dostęp
nym pod adresem http://www.gombrowicz.net spisie tłumaczeń sztuk Witolda 
Gombrowicza na języki obce znaleźć można następującą pozycję: „Witold Gom
browicz, Ślub / Sadi [Trans. Hindi] Swanand Kirkire. Produced: Delhi, National 
School of Drama, 1998”232. Pod tym samym adresem zamieszczono również in
formację, że indyjska premiera sztuki zrealizowana została w 1998 przez National 

http://www.deccanherald.com/content/216743/creative-brilliance-work.html
http://www.gombrowicz.net/The-Marriage
http://www.gombrowicz.net
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School of Drama [Państwowa Akademia Dramatyczna] w New Delhi, a przedsta
wienie wyreżyserował Mariusz Orski. Tekst przekładu nie został opublikowany.

Poszukiwania informacji dotyczących przedstawienia doprowadziły mnie do 
artykułu Praktyki w Indiach i na Białorusi, jaki z datą maj-sierpień 2002 Mariusz 
Orski opublikował w serwisie teatralnym www.teatrdlawas.pl. Tekst ukazał się 
w dziale Ku teatrowi transkulturalnemu. Orski zawarł w nim swoje wspomnienia 
z doświadczeń reżyserskich za granicą. Wśród nich - także między innymi nastę
pujące reminiscencje i przemyślenia związane z indyjską produkcją Slubw.

Po około trzech tygodniach dociera do mnie, że właściwie już realizujemy oto coś, 
co Peter Brook nazwał (...) kulturą związków (w org. ang.: „the culture of links”) 
(...) Na nowo odkry wamy proste prawdy zawarte w odnawianiu wszystkich tych 
związków i więzi między ludźmi, rasami i religiami (...)

Przyjąłem, że akcja toczy się współcześnie, na indyjskiej prowincji, w odpo
wiedniku Małoszyc w Radomskiem (...) I teraz oto pojawił się konkretny, ważny 
problem kostiumów. (...) jak ubrać Ojca i Matkę - żeby byli hinduscy, „swojscy", 
ale nie nasuwali skojarzeń z konkretnym regionem indyjskiego subkontynentu? 
1 jak - analogicznie - powinien wyglądać weselny strój Mańki (Molly) i w ogóle 
cała ceremonia ślubna? Poszukiwania czytelnego znaku doprowadziły' do odkrycia, 
że istota ślubnego rytuału Hindusów zawarta jest we wzajemnym karmieniu się 
nowożeńców, w geście wzajemnego podawania sobie palcami jedzenia do ust. To 
był, oczywiście, punkt zwrotny w naszej pracy nad sceną ślubu. (...) Czasem ro
dziły się (...) nieoczekiwane interpretacje, które miały wpływ na kształt sceniczny 
dramatu - jak w scenie ..tarmoszenia” Matki przez Ojca (...) zaproponowałem, że
by Ojciec odwijał z Matki jej siedmiometrowe sari, co aktorom podczas próby bły 
skawicznie nasunęło skojarzenia ze sceną z Mahabharaty. (...)

Język - wydawałoby się... - będzie dużo poważniejszym problemem. Moja 
[zerowa] znajomość hindi, języka w którym aktorzy zagrali „Shadi” („Ślub”) (...) 
sprawiła, że (...) aktorzy musieli grać tak, żeby przekazać maksimum treści po
przez wszystkie - poza języ kiem - środki, jakimi dysponuje aktor... unikając przy 
tym oczywiście pantomimy i wszelkiego „pokazywactwa”. W ten sposób zaczęła 
się praca nad pierwotną formą spektaklu, nad sty lem, od treści przecież nieroz- 
dzielnym.233

233 http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index. php?option=com_conlent&task=view&id=72&lte 
mid=73 (14 IX 2012).

234 Ibidem.

Ostateczna postać przedstawienia, będąca oczywistym wynikiem porozumienia 
ponad granicami kultur i obyczajów, jest niewątpliwie nową realizacją artystyczną 
oryginalnego zamysłu Gombrowicza, gdyż jak to wyraził Mariusz Orski, nie cho
dziło mu:

(...) o „integrację” cywilizacji, ani tym bardziej o „kulturalne misjonarstwo", lecz 
o dialog, o prawdziwą wymianę kulturalną poprzez teatr - zmierzającą do obopól
nych korzyści, na przykład do rozwoju, który zaczyna się i pozostaje uwarunko
wany nieustannym pokonywaniem ignorancji.234

http://www.teatrdlawas.pl
http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index
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Pomimo przyjętego w książce założenia ogólnego, zgodnie z którym pomijam 
w niej działania Polaków propagujących polską kulturę w Indiach oraz Indusów 
podejmujących działalność promocyjną w Polsce, ten przypadek traktuję jako 
szczególny przede wszystkim dlatego, że sukces, jaki odniosła w Indiach sztuka 
Gombrowicza235, został przez jej polskiego reżysera opisany jako rezultat porozu
mienia międzykulturowego - ponad językami, geografią, tradycją i historią.

235 Por. m.in. przedruki fragmentów z lokalnej prasy: „Teatr” 1998, nr 6; „Odra” 1998, nr 6.
236 O analogiach i symetriach między indyjską i polską poezją nowoczesną pisałam m.in. 

w artykułach: „ Tar Saptak" Poetry & the Polish Avant-Garde: Observations on the Universality 
of Artistic Thought, [w:] Hindi Modernism. Rethinking Agyeya and His Times, red. V. D a I - 
m i a, Berkeley 2012, s. 160-192; oraz Between Myth and Mystique - Thematic Spheres Shared 
by Modern Hindi Poetry and Polish Avant-garde Poetry, [w:] „Studia Indologiczne” 2000, t. 7, 
red. P. B a I c e ro w i c z, M. M ej o r, s. 95-104.

II.7. Spotkania dwóch kultur - różnorakie aspekty wzajemnych 
związków i fascynacji

Wielopłaszczyznowe doraźne czy długoterminowe relacje społeczno-kulturowe 
oraz paralele historyczno-polityczne pomiędzy Indiami a Polską spełniały funkcję 
pomostową w budowaniu porozumienia między odległymi systemami kulturowy
mi. Ich obecność była niezbędna dla powstania przestrzeni przyswojenia i adaptacji 
elementów kultury genetycznie odmiennej, czyli - dla stworzenia możliwości ich 
funkcjonowania w przestrzeni uniwersalizacji, analizowanej w ramach stworzone
go przez Kłoskowską modelu syntagmy kultury narodowej.

Opisane przykłady zarysowują kontekst relacji kulturowych na kilku płaszczy
znach - od polityki do nowoczesnego teatru. Składają się one na szkic kulturowego 
tła. Są przedstawieniem kontaktów oraz interakcji międzykulturowych, będących 
niezbędnym warunkiem rozwoju każdej kultury.

Zrekonstruowane w tej części książki podobieństwa i analogie historyczne 
wskazują na zbieżne tendencje intelektualne, będące wynikiem podobnego rodzaju 
doświadczeń obu społeczeństw i wyrażające się zarówno w przytoczonych manife
stach i wypowiedziach znaczących polityków, jak i w chwytach literackich, polega
jących na wykorzystywaniu owej wspólnoty doświadczeń do wypowiadania treści 
na przykład zabronionych przez cenzurę. Są dowodem wzajemnej empatii (np. 
uwagi Czartoryskiego o brytyjskim kolonializmie czy indyjska opieka nad polski
mi uchodźcami), mającej swoje źródło w swoistej paraleli losów historycznych236.

Spotkania w tej przestrzeni dwóch kultur - rozumiane przede wszystkim 
w wymiarze symbolicznym - zaprezentowane zostały także na przykładach lite- 
racko-artystycznych. Zaświadczają one o pomostowej funkcji literatury, której 
treści przekazywane mogą być poprzez rozmaite media oraz inne systemy kodów 
(adaptacje intersemiotyczne), a która jest jednocześnie środkiem swobodnego 
przekazywania - a zatem swoistego oswajania - treści należących do innych sys
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temów kulturowych (poprzez wątki i nawiązania do rozmaitych wymiarów obcych 
kultur). Muzyczne adaptacje indyjskich motywów literackich świadczą między 
innymi o trafnym odczytaniu monumentalności treści indyjskich podań i wątków 
literackich, uznanych za odpowiednie do wystawienia ich na europejskich scenach 
operowych. Przykłady poetyckie ilustrują różnorodne sposoby percepcji tematyki 
indyjskiej przez poetów polskich oraz polskiej przez poetów indyjskich.

Wszystkie przykłady, potraktowane jako świadectwa odbioru, należą według 
klasyfikacji dokonanej przez Głowińskiego przede wszystkim do grup trzeciej 
(stylizacje i inne podobnego rodzaju teksty, odwołujące się do innych tekstów po
przez swą strukturę) i czwartej (przekłady, parafrazy, transkrypcje itp.). Natomiast 
procesy odbioru dokonywały się głównie w stylach alegorycznym, symbolicznym, 
ekspresyjnym i estetyzującym.

Na zasadność uznania tego rodzaju wzajemnych relacji za istotne w procesie 
interakcji kultur, stymulujące ich rozwój oraz mające wymiar wzbogacający, zwra
cała uwagę Kłoskowska:

Poddanie wpływom różnych kultur narodowy ch, a przynajmniej ich fragmentów, 
nie musi wynikać z sytuacji życia na geopolitycznym pograniczu lub w diasporze. 
Może być rezultatem podróży, uczestnictwa w międzynarodowych ruchach i insty
tucjach, wreszcie rozleglej informacji kulturowej zapewniającej kontakty o charak
terze symbolicznym poprzez same przekazy kulturowe.237

237 A. Kłoskowska, Tożsamość i identyfikacja narodowa.... s. 140.
238 J.Kozielecki. Transgresja i kultura.... s. 43 i 56.
239 A. M e n c w' e 1, Wyobraźnia antropologiczna..., s. 426.

Wszystkie zatem opisane działania kulturowe (jak indyjskie freski Norblina, 
wątki poetyckie, libretta operowe czy zaświadczające o wzajemnej empatii fakty 
historyczne) przyczyniają się do zachowania pamięci o kulturowym zbliżeniu 
i pozostają stałym źródłem międzykulturowych relacji. Są także widomymi dowo
dami, że czasem przelotne nawet spotkanie z inną kulturą czy dostrzeżenie choćby 
fragmentu nowej („obcej”) rzeczywistości może stać się wystarczającą przyczyną 
swoistego rodzaju zaistnienia jednej kultury w drugiej. Kozielecki definiował po
dobne zjawisko w następujący sposób:

Wykraczanie poza granice, w który ch działała jednostka i zbiorow ość, to jakby ko
lejne akty stwarzania - lub przynajmniej poszerzania - świata. (...) Twórczość jest 
specyficznym rodzajem ekspansji: rozszerza ona dotychczasowe granice poznania, 
otwiera nową przestrzeń, której doty chczas nikt nie dostrzegał.238

Zarówno interpretacja poświadczonych faktami polsko-indyjskich kontaktów 
kulturowych, jak i dostrzeżenie paraleli oraz odczytanie skutków wynikających 
z nich dla obu narodowych syntagm wymaga zatem podejścia pozbawionego 
uprzedzeń. Jak bowiem słusznie stwierdza Andrzej Mencwel, „każdy kontakt mię
dzykulturowy zakłada pewien stopień relatywizacji własnego absolutyzmu, inaczej 
jako kontakt nie byłby możliwy”239.



III

Funkcja literatury jako pomostu 
między kulturami indyjską i europejską w XIX wieku

Ludy spojrzały się po sobie, i znalazły nawzajem, że są pięknemi. 
Niepojęty i cudowny jakiś powab skłonił je nawzajem jedne ku 
drugim. Przypatrywali się sobie, w swojej poezyi, oraz w swojej 
Religii. IV poezyi, pod rozmaitemi formami, uznali toż-samość 
serca ludzkiego.240

2411 J. Zawadzki, Literatura hindustańska, [w:] idem, Wizerunki i roztrząsania na
ukowe, t. 5, Wilno 1836, s. 9.

241 R. E sca rp i t, Rewolucja książki, tłum. J. Pa ń s k i et al., Warszawa 1969, s. 48.
242 Według A. Kłoskowskiej są to: Język, literatura, sztuka, religia, humanistyka oraz 

obyczaje"’. Zob. A. Kłoskowska, Kultury narodowe.... s. 37.
243 Ibidem, s. 38.
244 Zob. rozdz. I.I.9., s.32.

IV rzeczywistości nie ma dzieł literackich - są tylko fakty 
literackie, to znaczy dialogi między pisarzem a publicznościami.24'

III. 1. Literatura obca w modelu syntagmy kultury narodowej

W metaforze syntagmy kulturowej Antonina Kłoskowska przyjęła założenie, że 
procesy kulturowe zachodzące w poszczególnych sześciu głównych, uniwersal
nych systemach242 przenikają się wzajemnie i na siebie wpływają. W Kulturach 
narodowych u korzeni pisała:

W zastosowanym tu ujęciu (...) chodzi (...) o stwierdzenie, że pomiędzy językiem 
a literaturą, religią a obyczajem, humanistyką a literaturą i tradycją danego narodu 
istnieją nierozerwalne powiązania.243

Zatem przyjąć należy, że wszelkie procesy zachodzące w kulturze i możliwe do 
zobrazowania na osi syntagmatycznej modelu Kłoskowskiej dotyczą wszystkich 
sześciu systemów paradygmatycznych244. Spośród tych procesów dla dalszych 
rozważań istotne są te, które dotyczą przyswojenia i adaptacji elementów kultury 
genetycznie obcej w kulturze własnej, na przykładzie funkcjowania indyjskich 
tekstów literackich w kulturze polskiej oraz europejskich - w indyjskiej. Zestawie
nie tych dwóch zespołów zjawisk (w relacji: Indie-Europa, a nie Indie-Polska), 
mogące sprawiać wrażenie braku symetrii, podyktowane jest rzeczywistością histo
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ryczną, czyli brakiem indyjskiego zainteresowania zarówno Polską, jak i Europą 
w ogóle, dostrzegalnym zwłaszcza w pierwszym etapie kontaktów obu cywilizacji, 
kiedy to - jak napisał Maria Krzysztof Byrski - Europejczycy „wdarli się do indyj
skiego świata i zmusili Indusów do dialogu”245:

245 M. K. B y r s k i, Upadek Wiśwamitry, [w:] Obrazy świata białych, red. A. Zającz
ków s k i, Warszawa 1973, s. 56.

246 Ibidem, s. 12.
247 Budowanie opozycji Europa - Indie (lub Indie - Europa) nie jest zresztą rzadkie. Kla

syczną pozycją dotyczącą tego zagadnienia jest opublikowana w 1988 roku sławna praca Wil
helma Halbfassa India and Europę: An Essay in Understanding (New York; poi. tłum. Indie 
i Europa. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym, tłum. M. Nowakowska, R. Pio
trowski, Warszawa 2008). Na meta-poziomie filozoficznej refleksji autor przeprowadził 
w książce analizę wzajemnych kontaktów w szerszym ujęciu historyczno-porównawczym, 
przyjmując Europę za punkt odniesienia odpowiedni dla Indii. Z prac nieco nowszych, na przy
kład wybitny współczesny intelektualista indyjski Amartja Sen w swoich analizach porównaw
czych także traktuje Europę jako byt w pewnej mierze strukturalnie paralelny do Indii. Stwier
dza m.in: „There are indeed many differences between Europę and India, but there are sharp 
differences also within India itself, or within Europę” [Jest wiele różnic pomiędzy Europą 
a Indiami, jednak są także rażące różnice wewnątrz samych Indii, jak również wewnątrz Euro
py], (zob. A. S e n, op. cii., s. 136).

248 „«Chińczyk, czyli Japończyk», jak mawiał kiedyś lud warszawski (...)" - pisał Miłosz 
we wstępie do zbioru tłumaczeń Haiku, wspominając Fletnię chińską Leopolda Staffa (por. 
C. Miłosz. Przekłady poetyckie, oprać. M. Heydel, Kraków 2005, s. 382). Bokszański 
charakteryzuje to zjawisko z naukowego punktu widzenia następująco: ..Rezultaty badań histo
ryków pozwalają scharakteryzować także formalne właściwości tekstów przenoszących para- 
dygmatyczną wiedzę o obcych ludach i narodach; właściwościach, które zapewniając owym 
tekstom trwałość, okupywały to równocześnie lapidarnością i zdecydowanymi sformułowania
mi. Aż do wieku XVIII wyobrażenia o obcych narodach miały najczęściej formę przysłów, 
wierszy i innych rymowanych zwięzłych utworów', ułatwiających ich szybkie zapamiętanie 
i operatywne wykorzystanie w różnych sytuacjach społecznych. W wieku XVIII owe utwory 
zbiorowej kreacji utraciły poważnie na znaczeniu. Warstwy oświecone, zasobne materialnie 
i mogące w' związku tym odbywać nawet dalekie podróże, zaczęły także czytywać prace filozo
fów, podróżników, historyków i polityków, odrzucając w jakiejś mierze zwięzłe, a przez to 
upraszczające charakterystyki obcych narodów" (por. Z. B o k s z a ń s k i, op. cii., s. 77-78).

Rzecz w tym, że Indusi nie byli nas ciekawi. Kultura induska w ciągu wieków nie 
zmieniła swego zasadniczego modelu, wygrzewając się w ciepłym słońcu i przed
kładając staty czność nad motoryczność, punkt nad linię, moment nad czas i uważa
jąc życie za okazję do badania świadomości.246

Jednak w przypadku komunikacji literackiej ten brak proporcji można uznać za 
tylko pozorny247. Literatura europejska, która docierała do Indii od XIX wieku, 
z jednej strony stała się bowiem doskonałą podstawą dla poznanej tam znacznie 
później literatury polskiej. Z drugiej - były to czasy, kiedy także w Polsce to, co 
indyjskie, traktowano jako część wielkiego, magicznego, niepojętego Wschodu248.

III.1.1. Zjawisko recepcji literatur obcych - próba definicji. Wychodząc od 
słownikowej definicji, należałoby przyjąć, że recepcja, czyli „przejmowanie, przy
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swajanie sobie czegoś”249, pozostaje niejako pierwszym etapem w procesie tworze
nia się przestrzeni uniwersalizacji w systemie kulturowym250. Bogato rozwinięte 
w Polsce badania nad recepcją literatury ograniczają się najczęściej do studiów nad 
recepcją literatury rodzimej wśród rodzimych kręgów czytelniczych. Zjawisko 
odbioru literatur obcych - szczególnie literatur pochodzących z odmiennych krę
gów kulturowych - traktowane jest marginalnie. Ponieważ nie wypracowano defi
nicji dostosowanej do opisu tego zjawiska, w niniejszej pracy pojęcie recepcji ro
zumiem jako przyjęcie, odbiór dzieła literackiego przez publiczność i jego funk
cjonowanie w różnych kręgach odbiorców. Zatem za konkretne przykłady recepcji 
literatury indyjskiej w Polsce oraz europejskiej (a następnie polskiej) w Indiach, 
w rozumieniu powyższej definicji, uznaję tłumaczenia literackie, dokonywane za 
pośrednictwem rozmaitych języków europejskich, traktowane jako wymierny 
(w postaci wydrukowanego tektu) dowód odbioru danego dzieła.

249 Słownik Języka polskiego, red. M. S z y m c z a k, t. 3, Warszawa 2002. s. 26.
250 Zjawisko, które ten proces finalizuje, Kłoskowska nazywa „uniwersałizacją”. Zostanie 

ono omówione na przykładach w rozdziale V.
2,1 Popularyzacja: „rozpowszechnianie, uprzystępnianie społeczeństwu nauki, sztuki, wie

dzy o czymś; popularyzowanie" (por. m.in.: Słownik języka polskiego..., t. 2, s. 783).

II 1.1.2. Recepcja a popularyzacja literatur obcych. W omówieniu rozgrani
czam recepcję od popularyzacji, której nie omawiam, z wyjątkiem kilku dygresji251. 
Jako przejawy popularyzacji traktuję między innymi tłumaczenia bezpośrednio 
z oryginału, które w badaniach nad recepcją nabierają znaczenia dopiero wówczas, 
gdy zaczynają funkcjonować w powszechnym obiegu literackim, są włączane do 
antologii czy popularnych omówień. Z podobnych powodów do opracowań oraz 
działań przekładowych zaświadczających o wystąpieniu zjawiska recepcji nie zali
czam tłumaczeń dokonanych przez badaczy działających w polskich ośrodkach 
akademickich. Wyodrębnienie to dotyczy zarówno przekładów z języków indyj
skich, jak i na języki indyjskie, gdyż w obu przypadkach istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że wybór tekstów poddawanych tłumaczeniu najczęściej nie sta
nowi odzwierciedlenia gustów odbiorczych uczestników kultury docelowej, ale 
raczej próbę powielenia schematu recepcji literatury, który sprawdził się w kultu
rze wyjściowej, i przeniesienia go w odmienną rzeczywistość kulturową. Diagnoza 
ta znajduje potwierdzenie w pracach Janusza Lalewicza, który stwierdził między 
innymi, że:

Pisarze, krytycy, literaturoznawcy i inni ludzie, którzy zajmują się literaturą zawo
dowo, stanowią jako publiczność literacka, przypadek szczególny. (...) Pisanie 
o literaturze na użytek publiczny jest głównym obowiązkiem instytucjonalnym tej 
grupy. (...) Czytanie literatury i sama literatura ma więc w zbiorowości profesjona
listów status zupełnie wyjątkowy i na swój sposób paradoksalny. Z jednej strony są 
to czytelnicy o kompetencjach nieporównanie większych niż pozostali, o doświad
czeniu obcowania z literaturą bogatszym nie tylko ilościowo, ale i jakościowo (...) 
Z drugiej jednak strony, miejsce, jakie literatura w ich działalności indywidualnej 
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i w życiu zbiorowym zajmuje, a także obligatoryjność zajmowania się literaturą - 
z góry wykluczają czytanie w taki sposób i w takim sensie, do jakiego teksty lite
rackie są przeznaczone i w jakim funkcjonują wśród ogółu czytelników.252

232 J. L a 1 e w i c z, Socjologia komunikacji literackiej. Problemy odbioru i rozpowszech
niania literatury, Wrocław [et al.] 1985, s. 104. O efektach rozbieżności między punktem wi
dzenia „znawców" a punktem widzenia przeciętnych czytelników, por. m.in.: A. K1 o s k o w - 
s k a, Potoczny odbiór literatury: przykład Żeromskiego. Socjologia a teoria literatury, „Pamięt
nik Literacki" 1976, z. 1, oraz A. Kłoskowska, A. Rokuszewska-Pawełek, Mity 
literackie w świadomości potocznej (przykład potocznego odbioru „ Wesela"). „Kultura i Społe
czeństwo" 1977, nr 1, s. 35-62. Ta paradoksalna sytuacja wydaje się przypominać opisywany 
przez Kozieleckiego „paradoks Perkinsa", zgodnie z którym „ludzie są lepszymi krytykami niż 
twórcami. (...) Ten fakt rodzi paradoks. Jeśli dana jednostka posiada dostateczną wiedzę, aby 
krytycznie ocenić wytwór procesu twórczego, to również - wykorzystując tę wiedzę - powinna 
umieć kreować takie wytwory. Tymczasem nie jest zdolna tego wykonać. Rozwiązanie: Twórca, 
który wymyśla nowe światy, posiada ponadto wiedzę - powiedzmy utajoną - której nie można 
automatycznie przenieść do świadomości. Deficyt tej ostatniej uniemożliwia krytykowi genero
wanie idei podobnych do tych, które poddąje osądowi" (por. J. Kozielecki, Transgresja 
i kultura..., s. 91). Podobnie rzecz zdaje się mieć z tłumaczeniem przez specjalistów literatury 
pięknej, którą potrafią odczytać i ocenić, jednak tylko nieliczni spośród nich posiadają ową, jak 
ją nazwał Kozielecki, wiedzę utajoną, którą posiadał autor oryginału. Przytoczone tu poglądy 
Lalewicza i Kozieleckiego zdają się w pewnej mierze harmonizować z teorią Edwarda W. Saida, 
przedstawioną w jego sławnej książce, Orientalism (1978), opartą na przeświadczeniu, że ba
dacz orientalista (reprezentujący dyskurs naukowy na temat Orientu, zrodzony w XVIII w.) nie 
jest de facto zainteresowany poznaniem Wschodu, a jedynie wskazaniem jego cech odróżniają
cych go od ustalonych formuł i opisaniem go na potrzeby Zachodu. Said stwierdza m.in.: 
..orientalista - poeta czy uczony - daje przemówić Wschodowi, opisuje Wschód i wyjaśnia jego 
tajemnice z punktu widzenia Zachodu i dla Zachodu. (...) W żadnym razie jednak, przynajmniej 
w języku pisanym, nie mamy tu do czy nienia ze zwykłą obecnością przedmiotu, ale z powtórną 
obecnością (...). czyli z reprezentacją. Wartość, skuteczność, siła wiarygodności pisemnej wy
powiedzi na temat Orientu w bardzo niewielkim stopniu zależy więc od tego, jaki Orient jest 
naprawdę" (por. E. W. Said, Orientalizm, tłum. M. Wy rwas - W i śniewska. Warszawa 
1991, s. 48 i 49, passim). Zatem niejednokrotnie możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której 
intuicja amatora może - z poznawczego punktu widzenia - mieć dla recepcji dzieła znaczenie 
większe od rzetelnej wiedzy badacza.

Zależności pomiędzy dziełem oryginalnym a popularyzacją i recepcją jego 
tłumaczeń można opisać jako proces złożony, zachodzący początkowo w kulturze 
wyjściowej, w której dzieło oryginalne podlega najpierw procesom popularyzacji 
i recepcji. Niejednokrotnie w wyniku tych właśnie procesów dzieło zostaje odnale
zione przez tłumacza i przełożone na język obcy, opuszczając tym samym syntag- 
mę kultury własnej. Jednakże samo zaistnienie dzieła w postaci tłumaczenia na 
obcy język może być pierwszym etapem jego popularyzacji w kulturze docelowej, 
nie zaświadcza wszak jeszcze o jego recepcji w owej kulturze. Proces ten można 
przedstawić za pomocą następującego schematu:
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Syntagma kultury docelowejSyntagma kultury wyjściowej

Diagram 3. Dzieło oryginalne a popularyzacja i recepcja jego tłumaczeń. Źródło: oprać, własne.

Jak ilustruje powyższy schemat, dynamiczne relacje pomiędzy oryginałem 
a recepcją jego przekładu ujawniają się dopiero w procesie adaptacji dzieła w kul
turze docelowej. Tutaj może ono podlegać recepcji zarówno w kształcie nadanym 
mu w przekładzie bezpośrednim253, jak i zostać po raz kolejny przetłumaczone. 
Przekład bezpośredni funkcjonuje w przestrzeni zarówno syntagmy wyjściowej, 
jak i syntagmy docelowej. Przekład pośredni może być zarówno wynikiem, jak 
i przyczyną recepcji.

253 Tutaj należy uczynić jedno szczegółowe zastrzeżenie: literatura obca może także pod
legać recepcji w postaci oryginalnej, ponieważ w każdej kulturze mogą istnieć (i najprawdopo
dobniej istnieją) czytelnicy, którzy posiadają kompetencje umożliwiające im czytanie dzieł 
literackich w oryginale.

III.2. Początki recepcji literatury europejskiej w Indiach

Rozpoczynając wstępną analizę zagadnienia odbioru literatury indyjskiej w Polsce 
i (docelowo) polskiej w Indiach, należy na wstępie uczynić jedno istotne zastrzeże
nie. Otóż, podobnie jak w Europie, jeszcze w wieku XIX „Orient” traktowano jako 
jedną mityczną, egzotyczną krainę, a Polacy - do których dzieła literatury indyj
skiej docierały za pośrednictwem języków europejskich - w znakomitej większości 
nie uświadamiali sobie, że literatura subkontynentu indyjskiego jest zjawiskiem 
złożonym z wielu rozmaitych tradycji literackich, tak również Indusi postrzegali 
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wówczas kulturę europejską, w tym literaturę, niemal bez świadomości podziałów 
geograficznych, politycznych i kulturowych naszego kontynentu. Taki sposób po
strzegania powodowany był dodatkowo faktem, że większość tekstów literackich 
docierała do Indii za pośrednictwem jednego języka „zachodniego” - czyli angiel
skiego. Historia recepcji literatury polskiej, do dzisiaj znanej w Indiach głównie 
dzięki jej angielskim przekładom, wpisuje się zatem w znacznie bogatszą historię 
recepcji literatury europejskiej. Początki tego zjawiska można zaobserwować - 
podobnie jak w przypadku literatury indyjskiej w Polsce - w pierwszych latach 
dziewiętnastego stulecia.

111.2.1. Szekspir jako narzędzie brytyjskiej polityki kolonizacyjnej. Wyjąt
kowo ważnym etapem recepcji literatury europejskiej w Indiach było pojawienie 
się na subkontynencie dzieł Williama Szekspira (1564-1616)254. Jednak zanim do
szło do pierwszych tłumaczeń i przedstawień teatralnych, zaistniał określony ze
spół uwarunkowań, podyktowanych brytyjską polityką kolonizacyjną.

2,4 Etapem ważnym również w kontekście tej książki, ponieważ jest wysoce prawdopo
dobne, że jednymi z pierwszych wzmianek o Polsce, jakie dotarły do indyjskiej publiczności 
literackiej, mogły być właśnie polskie odniesienia w Szekspirowskich dramatach, takie jak np. 
w Hamlecie (akt IV, scena 4 i akt V. scena 2), Komedii omyłek (akt 111, scena 2), Miarce za 
miarkę (akt I, scena 3).

255 William Henry Cavendish-Bentinck (1774-1839), brytyjski wojskowy oraz urzędnik, 
gubernator generalny Indii w latach 1833-1835. W czasie swoich rządów starał się ograniczyć 
praktykowanie obyczaju sali (aktów samospalenia podejmowanych przez wdowy wstępujące na 
stosy pogrzebowe małżonków) oraz innych praktyk, które uznawał za barbarzyńskie. Jego re
formy oceniane są jednak przez historyków niejednoznacznie. Czasem uważa się. że swoimi 
działaniami mógł się przyczynić do wybuchu powstania sipajów w 1857 roku. Znany jest 
z niezwykle restrykcyjnej polityki finansowej oraz absolutnego braku szacunku dla indyjskiego 
dziedzictwa kulturowego.

2’6 „His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British Government 
ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India; and 
that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English 
education alone" (por. (Lord Bentinck s) Resolution of the 7lh March 1835. [w:] Bureau of Edu
cation. Selections from Educational Records. Part 1 (1781-1839). red. H. Sharp. Calcutta 
1920; reprint: Delhi 1965, s. 130). Justyński w książce Myśl społeczna... interpretuje ten zapis, 
ograniczając go (jak się wydaje niesłusznie) do propagowania literatury i nauki wyłącznie an
gielskiej: ..(...) 7 marca 1835 r. lord Bentinck ogłosił proklamację, w której stwierdzał, że waż
nym celem rządów brytyjskich powinno być upowszechnienie literatury i nauki angielskiej 
w Indiach" (por. J. J u s t y ń s k i. op. cit.. s. 29).

7 marca 1835 roku gubernator generalny Indii, Lord William Bentinck255, wy
dał rezolucję, w punkcie pierwszym której stwierdzał:

Jego Lordowska Mość na Urzędzie jest zdania, iż nadrzędnym celem Rządu Bry
tyjskiego powinno stać się promowanie literatury' oraz nauki europejskiej pośród 
rdzennych mieszkańców Indii; oraz że najlepszym wykorzystaniem wszystkich 
funduszy wyasygnowanych na edukację będzie przeznaczenie ich wyłącznie na 
edukację prowadzoną na sposób angielski.256
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Zapis proklamacji wprowadzano w życie energicznie i niezwykle skutecznie 
przede wszystkim dlatego, że indyjska inteligencja zadziwiająco szybko dała się 
przekonać co do praktycznych korzyści płynących ze zdobycia angielskiej eduka
cji. Otwarty dostęp do piśmiennictwa europejskiego, obok możliwości pracy 
w brytyjskich instytucjach państwowych i rządowych, był niewątpliwie jednym 
z przesądzających argumentów. Janusz Justyński tak scharakteryzował tę sytuację:

(...) fakt, iż wśród orędowników modernizacji, a do pewnego stopnia także angli- 
cyzacji szkolnictwa indyjskiego, znajdujemy wielu światłych Indusów, którzy 
w procesie tym dostrzegali szansę na usunięcie licznych przejawów konserwaty
zmu własnego społeczeństwa, a także wprowadzenia na rodzimy grunt osiągnięć 
ideologii oraz nauki zachodniej.257

Brytyjski wzorzec edukacji, prowadzonej oczywiście w języku angielskim, po
pierała ogromna większość indyjskiej inteligencji, co w efekcie oznaczało, że już 
wkrótce za dobre szkoły zaczęto uznawać tylko te kształcące w języku angielskim, 
według systemu przyjętego w szkolnictwie brytyjskim. Naturalną konsekwencją 
tego rodzaju polityki edukacyjnej było na przykład wprowadzenie do obowiązko
wego szkolnego programu klasyki literatury angielskiej, w tym przede wszystkim 
dzieł Williama Szekspira.

Na wieloaspektowe skutki tego faktu dla kultury indyjskiej powszechnie zwra
cają uwagę indyjscy badacze literatury oraz pisarze. Na przykład znawca zarówno 
literatury angielskiej, jak i indyjskiej, Hariś Triwedi, komentuje rzecz następująco:

Zatem, gdy mowa o naszej recepcji literatury angielskiej, pierwszym z poddawa
nych analizie autorów nieuchronnie staje się Szekspir, którego w zgodzie z impe
rialistycznym punktem widzenia kreowano na okręt flagowy angielskiej kultury...258

Inny indyjski badacz literatury, Siśir Kumar Das, stwierdza ponadto, że wpro
wadzenie dzieł angielskiego poety do programu szkolnego bardzo szybko dopro
wadziło do wykreowania dla twórczości Szekspira

(...) przestrzeni w kulturalnym życiu Indii, poprzez wprowadzenie niejako dwóch 
odmiennych postaci: Szekspira po angielsku oraz Szekspira w jego indyjskich 
wcieleniach. Pierwszy z Szekspirów istniał wyłącznie w szkolnej klasie bądź 
w gabinecie łndusa wykształconego po angielsku. Natomiast ten drugi Szekspir, 
który z naturalnych względów miał znacznie większą liczbę odbiorców, był za
równo akceptowany, jak i odrzucany, wywoływał zachwyt i sprzeciw.259

237 J. J u s t y h s k i, op. cit., s. 29.
„Thus, in terms of our reception of English literature, the first author taken up is inevi

tably Shakespeare, who was imperialistically projected as the very flagship of English culture 
(...)” (por. H. Trivedi, Colonial Transactions: English Literature and India, Manchester 
1995, s. 2).

2,9 „(The writers-translators were successful in) creating a space (for a foreign dramatist) 
in the Indian cultural life as two distinctly different and hierarchical figures: the Shakespeare in 
the English language and the Shakespeare in its Indian incarnations. The first Shakespeare exi-
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III.2.2. Szekspir w językach indyjskich. W dziejach obecności dzieł Szek
spira w Indiach na uwagę zasługuje okoliczność, że pomimo znajomości języka 
angielskiego w kręgach czytelniczych, wielokrotnie podejmowano wysiłek przeło
żenia szekspirowskich sztuk na języki indyjskie* 260 261. Z pewnością więc przekłady 
takie można uznać za egzemplifikacje świadczące o uprzednim zaistnieniu zjawi
ska recepcji tych tekstów w języku oryginału, które w efekcie przyniosło wiele 
rozmaitych tłumaczeń.

sted exclusively in the classroom and in the study of the English-educated Indian. The other 
Shakespeare, who naturally had a wider area of operation, was both welcome and resisted, admi
red and subverted” (por. S. K. D a s, Shakespeare in Indian Languages, [w:] India's Shakespe
are. Translation, Interpretation and Performance, red. P. Trivedi, D. Bartholomeusz. 
New Delhi 2006, s. 46).

260 Das twierdzi na przykład, że powinno się rozumieć kontekst kulturowy powstawania 
tłumaczeń, aby właściwie ocenić złożoność kwestii tłumaczeń Szekspira na języki indyjskie, 
gdyż najbardziej wpływowa część indyjskiego środowiska literackiego nie potrzebowała prze
kładów Szekspira - bowiem doświadczali oni Szekspira w oryginale zarówno w szkole, która 
stanowiła najsilniejsze ogniwo propagowania tekstów Szekspirowskich, jak i w teatrze, nieza
leżnie od tego, jak bardzo niewielki miało to wpływ na resztę społeczeństwa (por. S. K. Das. 
Shakespeare in Indian Languages..., s. 44).

261 Ślad po zagubionym przekładzie Burzy odnaleźć można w The Annals of The College 
of Fort William. From the Period of Foundation, by His Excellency the Most Noble Richard. 
Marquis Wellesley, K. P. On the 4lh May, 1800. to the Present Time, red. T. Roebuck (Cap
tain in the Madras Native Infantry; Public Examiner in the Hindoostanee. Braj Bhasha. Persian 
and Arabic Languages; and. late. Assistant Secretary to the Council of the College of Fort Wil
liam). Calcutta 1819. W dokumencie tym, na stronie 187, napisano: ..Mr. Monckton has under
taken, and has been able to execute, a translation into Bengalee, of Shakespeare's tragedy of the 
Tempest. The difficulty of rendering a work of that peculiar stamp, into the language of a nation 
whose idiom and manners have so little affinity either to the genius of the author, or to the times 
and the people for which he wrote, may be easily appreciated" [Pan Monckton podjął się wyko
nania przekładu na język bengalski tragedii Szekspira pod tytułem Burza oraz zamiar ten do
prowadził do skutku. Trudność przełożenia dzieła tego pokroju na język narodu, którego sposób 
wyrażania się i obyczaje mają tak niewiele wspólnego zarówno z geniuszem samego autora, jak 
i z ludźmi, dla których pisał, wydaje się oczywista].

Niezależnie od przyczyn tego zjawiska - różnych w różnych momentach histo
rycznych - daje się ustalić pewien zasób faktów, które, niezależnie od rozmaitych 
możliwości ich interpretowania, potwierdzają ogromną siłę oddziaływania sztuk 
Szekspira na życie kulturalne oraz intelektualne dziewiętnastowiecznych Indii. 
1 tak na przykład wiadomo, że najwcześniejsza próba przełożenia dramatu Szekspi
ra na język bengalski stanowiła swego rodzaju ćwiczenie, wykonane przez studenta 
Fort William College w Kalkucie, Charlesa Moncktona, który w 1809 roku prze
tłumaczył Burzę26''. Tekst tego przekładu jednak się nie zachował. Najstarszym 
zachowanym tłumaczeniem Szekspira na język indyjski (w tym przypadku bengal
ski) jest Romeo i Julia z 1848 roku, w przekładzie Gurudasa Hazry. Natomiast 
pierwszym dramatem wystawionym w Indiach, w języku indyjskim, było Poskro
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mienie złośnicy. Przedstawienie miało miejsce w Suracie, w listopadzie 1852 roku, 
a sztukę - której tekst się nie zachował - przygotowano w języku gudźarati262.

262 Por. S. K. Da s, Shakespeare in Indian Languages..., s. 48.
263 Por. ibidem, s. 51.
264 Stosowano zatem zabieg będący lustrzanym odbiciem metody przyjętej przez „orienta- 

listów”, która stała się przedmiotem analizy krytycznej przeprowadzonej przez Saida w jego 
książce Orientalizm.

263 „The first phase of the history of Shakespeare translations in India - the time span of 
this phase varies from language to language - is marked by the feature that can be called «indi- 
genization» or «Indianization». Hardly any one of the early translations of Shakespeare can be 
called translation in the usual sense of the term. This was not due to the incompetence of the 
translators as generally believed, but because the translations were designed to be so”. [W pierw
szym okresie historii tłumaczeń Szekspira w Indiach - różnie datowanym w różnych językach - 
noszą one znamiona cechy nazywanej „indygenizacją” bądź „indianizacją”. Niemal żadne 
z wczesnych tłumaczeń Szekspira nie może być nazwane tłumaczeniem w zwyczajowym rozu
mieniu tego terminu. Działo się tak nie z powodu braku kompetencji tłumaczy, jak się zwykle 
zakłada, lecz było celowym zamierzeniem] (por. S. K. Das, Shakespeare in Indian Langua
ges...^. 46).

266 Termin oznaczający „prawość”, „zacność” (w tłum. M. K. Byrskiego); bywa często na 
język polski tłumaczony jako „religia”, co nie oddajejego szerokiego zakresu semantycznego. 
Willman-Grabowska we wstępie do swojego przekładu Dwudziestu pięciu opowieści wampira 

Z danych zgromadzonych przez indyjskiego historyka literatury, Siśira Kumara 
Dasa, wynika, że najbardziej popularnymi w Indiach dziełami Szekspira, jeżeli 
problem oceniać podług częstotliwości tłumaczeń, są Kupiec wenecki (tłumaczony 
ponad 50 razy i bez wątpienia najpopularniejszy w każdym z indyjskich języków) 
oraz Komedia omyłek (niemal trzydzieści tłumaczeń na różne języki indyjskie). 
Spośród tragedii najczęściej tłumaczonymi (i wystawianymi) są Otello, Romeo 
i Julia, Makbet, Juliusz Cezar, a także Hamlet (tłumaczony około pięćdziesięciu 
razy)263.

Na podstawie istniejących opracowań można również wnioskować, że wszyst
kie tłumaczone teksty próbowano poddać procesowi zwanemu indianizacją (cza
sem indogenizacją)264. Większość badaczy indyjskich uważa obecnie, że działo się 
tak nie ze względu na brak kompetencji tłumaczy, jak często twierdzono jeszcze 
kilka dziesięcioleci temu, ale w celu osiągnięcia świadomie założonego efektu265 266. 
Przykładów stosowania takich zabiegów jest wiele. Ciekawą egzemplifikacją może 
być choćby wspomniane wyżej pierwsze Szekspirowskie przedstawienie w języku 
indyjskim (gudźarati). Tekst sztuki opatrzono tytułem Nathari Firangiz Thekani 
Avi [Niedobra firangi (czyli: biała kobieta) przywiedziona do porządku]. Przekład 
się nie zachował, ale jak można wnioskować z samego tylko sposobu przetłuma
czenia tytułu, problem dla tłumacza stanowiło umieszczenie niepokornej kobiety 
w indyjskim kontekście społeczno-kulturowym. Bowiem Szekspirowska Kate jest 
przeciwieństwem indyjskiego stereotypu kobiety. Sprzeciwia się małżeństwu - 
najważniejszemu w hinduskiej tradycji obowiązkowi narzucanemu kobiecie przez 
dharmęlb(1. Jednakże samo oglądanie poskromienia niepokornej kobiety stanowiło 
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niewątpliwą atrakcję dla męskiej widowni. Zatem Kate, jako biała kobieta (firangi) 
w gudźarackiej wersji sztuki, stała się źródłem szowinistycznej rozrywki dla mę
skiej widowni, nie ujmując przy tym cnót indyjskiej kobiecości267.

objaśnia ten termin jako oznaczający zarówno wykonywanie obowiązków narzuconych pocho
dzeniem (kastą), jak i postępowanie drogą cnoty. W jej opinii: „Jedno i drugie pojęcie mieści się 
w wyrazie dharma, którego znaczenie jest bardzo obszerne - moralność, prawa i obowiązki, 
charakter właściwy danemu przedmiotowi itd." (por. H. Wi 11 m an-Grabowska, Dwadzie
ścia pięć opowieści Wampira, s. XL1).

267 Por. S. K. D a s, Shakespeare in Indian Languages..., s. 48.
26tl Por. ibidem, s. 45 i 48.
269 Wers podaję w przekładzie Macieja Słomczyńskiego [w oryginale: „The capon 

burns; the pig falls from the spit” (1.2.44)].
270 Przekład Macieja S ł o m c z y ń s k i e g o [w oryginale: ..Meat is cold” (1.2.45-46)].
271 Wers w przekładzie Macieja Słomczyńskiego.
272 ..Hindustan was in her face, for just as Hindustan is the best of all countries, so was her 

face the best part of her person” (cyt. za: H. Tr i v e d i, op. cit.. s. 16-17).

lndianizacja Szekspira odbywała się według rozmaitych strategii. Wśród przy
kładów przywołanych przez Śiśira Kumara Dasa268 znajduje się między innymi 
tłumaczenie Komedii omyłek (1869) dokonane przez Widjasagara i wydane pod 
tytułem Bhrantivilas. Autor skrupulatnie zmienił tytuł sztuki, imiona bohaterów 
oraz nazwy miejsc. Eliminując ślady obcości, zastąpił wszelkie odniesienia do 
zachodnich obyczajów oraz zachowania społeczne odpowiednimi ekwiwalentami 
kulturowymi. Między innymi wyeliminował wers: „Kapłon się przypiekł, prosię 
spadło z rożna”269, który uznał najprawdopodobniej za obraźliwy zarówno dla hin
dusów, jak i dla muzułmanów. Frazę: „Mięso jest zimne”270, zastąpił z kolei niedo
określonym posiłkiem wegetariańskim: ahar samagri (‘jedzenie’), z obawy, aby 
tłumaczenie dosłowne nie wywoływało niewłaściwych skojarzeń.

Hariś Triwedi jako przykład indianizacji szekspirowskiego tekstu podaje tłu
maczenie Komedii omyłek dokonane prozą przez Munśiego Ratnę Candę (1882). 
Nie nazywa jednak tekstu tłumaczeniem, ale „raczej pełnym przybliżeniem”. 
Zresztą o intencji autora świadczy choćby informacja ze strony tytułowej, że sztuka 
została zaadaptowana do „zwyczajów i konwencji tego kraju” oraz że imiona 
i nazwy własne zostały zindianizowane, włączając w to Hindustan oraz Cin (czyli 
Indie i Chiny) wstawione do tekstu w zamian za Syrakuzy i Efez. Podczas procesu 
indianizacji skarykaturyzowany został obraz Anglii. W akcie III, sc. 2 sztuki Dro- 
mio z Syrakuz opisuje Antypholusowi z Syrakuz postać Luce, która jest „kulista 
jak globus. Mógłbym odnajdywać w niej różnorakie krainy”271. U Szekspira, Dro- 
mio umiejscawia Irlandię „między pośladkami”, Anglię „ponad jej podbródkiem”, 
a Indie oraz Amerykę „na jej nosie obsypanym wspaniałymi rubinami, karbunku- 
łami i szafirami”. W wersji Ratny Candy najpierw określone jest położenie „Hin- 
dustanu” (Indie):

Hindustan był w jej twarzy, bo tak jak Hindustan najlepszym jest spośród krajów, 
tak jej twarz najlepszą jest częścią jej osoby.272
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Dla odmiany Anglia jest krajem zlokalizowanym właściwie tylko w przybliżeniu:

Był to kraik tak maleńki, że choćbym się nie wiem jak uważnie wpatrywał, nie 
mogłem nigdzie go znaleźć. Zdaje się więc, że był [ukryty] gdzieś pomiędzy tymi 
częściami jej ciała, którym się nie przyglądałem.273

,.This was such a tiny country that exceedingly hard as I looked, I could nowhere find 
it. It would seem then that it was (hidden) somewhere among those several parts of her body 
which I did not look at” (cyt. za: ibidem, s. 16-17).

274 Por. ibidem, s. 16.
27’ F. K a r p i n s k i, op. cit., s. 262.

W opinii Hariśa Triwediego tłumaczenia dzieł Szekspira były rezultatem - jak 
potwierdza powyższy przykład - nie tylko autentycznego uwielbienia, jakim tłu
macze darzyli tego autora, lecz powstawały także z wielu różnych innych wzglę
dów, takich jak choćby ukazywanie aktualnych problemów społecznych poprzez 
teksty sztuk szesnastowiecznego poety274.

Recepcja Szekspira w Indiach, pojmowana jako pierwszy i niezwykle istotny 
przykład oddziaływania literatury europejskiej na pisarzy i czytelników indyjskich, 
ma złożoną i wielotorową historię, podobnie zresztą jak całe dzieje wpływu kultury 
Zachodu na literaturę indyjską. Nie znamy dokładnej liczby przekładów tekstów 
Szekspirowskich na języki indyjskie, jednakże tłumaczenia te powinny być uznane 
za wstępny etap procesów eksperymentowania z nowymi gatunkami literackimi, 
jakie dokonywały się w wielu indyjskich językach w XIX wieku. Innymi słowy, 
indyjskie spotkanie z Szekspirem jest istotną częścią historii przemian literatury 
indyjskiej w minionym stuleciu. Pozostaje także przykładem tego, że artystyczne 
pomysły literackie, docierające do Indii z Europy, stanowiły dla indyjskich pisarzy 
poważne źródło inspiracji. Czerpali bowiem z tej twórczości wzorce zarówno for
malne, jak i treściowe.

III.3. Wczesne polskie echa europejskiej recepcji literatury indyjskiej

Prawdziwe zainteresowanie literaturą indyjską, wyrażające się pierwszymi próbami 
translatorskimi oraz analityczno-komentatorskimi, datuje się w Polsce od początku 
XIX wieku. We wspomnianej już, opublikowanej w 1803 roku, pracy Wiara prawa 
i obyczaje lndyan Franciszek Karpiński (jak można przypuszczać, za francuskim 
pierwowzorem) stwierdza:

Indyjanie nie mają najmniejszego wyobrażenia malarstwa, równie jaki i snycer
stwa, jak dowodzą tego dostatecznie figury dzikie w ich pagodach. Ich muzyka jest 
szumne brzmienie złączone z wielu instrumentów wrzaskliwych; ich śpiewanie jest 
bez harmonji, ich taniec, jest śmieszne wyrabianie rękami, połączone z grymasami 
i wykrzywieniami ciała, prawie nigdy z miejsca się nie ruszając. Ich poezya, jest 
prawdziwe bałamuctwo, zbieranie frazesów bez rymowania...275
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Praca Karpińskiego, po części będąca przeróbką francuskiego tekstu, charakte
ryzuje się barwnym stylem narracyjnym, szczególnie w tych miejscach, w których 
autor streszcza opowieści mitologiczne bądź wyjaśnia kwestie filozoficzno- 
religijne. Jest ona dowodem na to, że literaturę indyjską przyszło Polakom pozna
wać nie od strony metodycznej propagandy edukacyjnej - jak miało to miejsce 
w Indiach w przypadku dzieł Szekspira, które doskonale przygotowywały Indusów 
do poznawania literatury europejskiej (w tym również polskiej) - ale raczej za 
sprawą dosyć powierzchownych, niepopartych głębszymi studiami, opinii. Taka 
sytuacja miała oczywiście, w obu przypadkach, określone konsekwencje.

Niedługo po ukazaniu się książki Karpińskiego, Jan Feliks Tarnowski (1777- 
1842) wydał studium zatytułowane Badania historyczne, jaki wpływ mieć mogły 
mniemania i literatura ludów wschodnich na ludy zachodnie (Warszawa, 1819). Po 
nim kolejnych dwóch autorów podjęło trud zapoznania Polaków z literaturą Indii. 
Pisze o nich Jan Tuczyński:

Walenty Skorochód Majewski spolszczył prozą francuskie tłumaczenie A. L. Che- 
zy’ego z drugiej i szóstej księgi Ramajany. Oba te przekłady, pierwszy pt. Jadzina 
Batta Badha, czyli Jedynak ojcu upada albo Lament rodziców nad śmiercią jedy
naka, i drugi pt. Walka Lakszmany brata Ramy z olbrzymem Attykają synem Rawa- 
ny, zamieścił w rozprawie o Słowianach i ich pobratymcach™. (...) Kazimierz 
Brodziński, rozmiłowany w orientalnej poezji, przełożył Sawitri z niemieckiego 
przekładu F. Boppa (...) Przekład (...) dokonany został w prozie (...), a zawiera go 
trzytomowe wydanie pism z 1844 r.276 277

276 Wyd. Warszawa 1918.
277 J.Tuczyński, Motywy indyjskie.... s. 57.
278 J. Z a w a d z k i, op. cit., s. 11.

Bajkowe światy opowiadane w dziełach sanskryckich docierały do polskich 
czytelników poprzez przekłady na języki europejskie, zwłaszcza niemiecki, francu
ski i angielski. Obrazy te niewątpliwie rozbudzały wyobraźnię i prowokowały do 
marzeń o magicznej krainie cudów, wspaniałej przyrodzie oraz pięknych (i zwykle 
półnagich) kobietach. Wśród znawców i miłośników Indii zapanowało także nie
mal powszechne przekonanie, że jest to jedyne miejsce na świecie w tak szczegól
ny sposób sprzyjające sztuce poetyckiej:

Wszystkie płody literatury' hindustańskiej pociągnione są barwą taką, jaka się nig
dzie nie znajduje. Jest to barwa powietrza, liści, wody, słowem wszystkich rzeczy 
ziemskich, którą poezya wydadź powinna.278

Tak charakteryzował literaturę indyjską Józef Zawadzki (1781-1838), który 
w 1836 roku wydał w Wilnie, „nakładem własnym autora”, Wizerunki i roztrząsa
nia naukowe. Opinia Zawadzkiego wydaje się ważna dlatego, że taki właśnie spo
sób postrzegania Indii i literatury indyjskiej utrzymywał się w Polsce jeszcze przez 
długie dziesięciolecia. Zdarzali się jednakże i tacy autorzy, którzy podejmowali 
próby „odczarowywania magicznej krainy cudów”.
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111.3.1. Recepcja literatury staroindyjskiej w pismach Leszka Ferdynan
da Wincentego Franciszka hr. Dunin-Borkowskiego. Leszek Dunin-Borkowski 
(1811-1896), autor przekładu setki wybranych strof Bhartrihariego279 z objaśnie
niami i komentarzami, opublikował w 1850 roku książkę O najdawniejszych zabyt
kach pisemnych, w której stwierdzał między innymi:

279 L.Dunin-Borkowski, Setka Bhartriharis 'a, Poznań 1845.
280 I d e m, O najdawniejszych zabytkach pisemnych, Lwów 1850, s. 5-6.
281 Tuczyński wspomina jednym zdaniem o książce Dunin-Borkowskiego, wypowiadając 

następującą opinię: „W Polsce, przejście od romantycznej recepcji indianizmu do retrospektyw
nych badań stanowią dwa studia: Leszka Dunin-Borkowskiego O najdawniejszych zabytkach 
pisemnych (1850) i Edmunda Chojeckiego De / 'esprit poetique de la Lithuania. I'oeuvre de 
Mickiewicz (1862)” (zob. J.Tuczyński, Motywy indyjskie..., s. 14-15).

Od czasu sławnego pochodu Aleksandra W., któremu i uczeni greccy towarzyszyli, 
mnożyły się doniesienia częścią równie bajeczne, częścią prawdziwsze. Panowało 
uprzedzenie, iż Indye przepełnione są najosobliwszymi cudotworami. (...) Mega- 
stenes’a Indica zaginęły; widzimy jednak w pisarzach, którzy z niego czerpali, iż 
chociaż podawał wiele ważnych i prawdziwych doniesień, jednakowoż, czy to 
przez łatwowierność, czy dogadzając ówczesnemu smakowi, nie uchował się od 
powtarzania bajek Ktesis’s o złotych mrówkach wielkości lisiej, o ludziach 
z uszami jak sienniki, z psiemi głowami, bez ust, o jednem oku i o jednej nodze 
i t.d., co następnie wielu powtarzało począwszy od Palladiusza, przeszedłszy przez 
długi szereg wielkiej części misyonarzy, a nawet niektórych świętych scriptorów, 
a skończywszy podobno na Chmielowskim we Lwowie [Nowe Ateny].2*0

W dalszych rozważaniach Dunin-Borkowski podejmuje próbę odkłamania ob
razu Indii dominującego w świadomości współczesnych mu czytelników. Znajo
mość literatury indyjskiej, jaką prezentuje w swojej książce, jest jak na ówczesne 
czasy imponująca281. Być może właśnie dlatego ton jego wypowiedzi wydaje się, 
w przeciwieństwie do innych sądów z drugiej połowy XIX wieku, wysoce wywa
żony. Na uwagę zasługuje również fakt, że sposoby polskiego postrzegania litera
tury indyjskiej i Indii w ogóle ukazał Borkowski na tle szeroko pojmowanej recep
cji europejskiej. Rodzimy stan wiedzy o Indiach na podstawie publikacji, jakie 
według jego wiedzy ukazały się w Polsce do roku 1850, opisał następująco:

Nie upłynęło jeszcze trzy ćwierci wieku odkąd literatura indyjska przed trzydzie
stoma czterema wiekami poczęta, ze znanych najdawniejsza i najbogatsza, zwró
ciwszy na siebie uwagę uczonych europejskich, stała się przedmiotem rozbiorów 
i badań nieskończenie ważnych dla dziejów świata.)...)

Nasza literatura podaje w tym względzie częścią za szczupłe, częścią niedosta
teczne wiadomości, zawsze zaś powzięte z drugiej ręki. Skorochód Majewski 
(O Słowianach i ich pobratymcach. Warszawa 1816) czerpał najwięcej z mętnego 
źródła (...) Tarnowski powtarzał bez wyboru podania angielskich i francuskich 
uczonych. Joachim Lelewel w dziejach starożytnej Indyi obdarzył nas obszemiej- 
szemi i krytyczniej zebranemi kompilacyjami. Kazimirski przełożył z pierwotworu 
parę ustępów z poematów heroicznych, a Leszek Dunin-Borkowski wydał 
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w r. 1845 rozbiór setek Bhartriharisa. Na tych kilku pracach kończą się zasoby pi
śmiennictwa naszego, doty czące jednego z najdawniejszych a najoświceńszego na
rodu starożytności, który czas długi wpływał przeważnie na rozwój duchowy całej 
Azji, którego pisemne zabytki rozwiązują niejedną dziejową i filozoficzną zagad
kę, niejeden dogmat.282

282 L. Dunin-Borkowski, O najdawniejszych zabytkach..., s. 3 oraz 7-8.
283 S. Z i e 1 i ń s k i, Wybitne czyny Polaków na obczyźnie, Wilno 1935, s. 69-70. Obszer

niejszą informację podaje Andrzej Jastrzębski, autor opracowania Dziennika 1830-1839 
Bogdana Jańskiego. Brzmi ona następująco: „WOJCIECH (Albert) FELIKS IGNACY KAZI
MIRSKI (Kaźmierski, Kazimierski) (1808-1887). Od 1824 r. studiował na Uniwersytecie War
szawskim prawo i języki wschodnie. Po uzyskaniu w 1827 r. magisterium pracował jako obroń
ca przy trybunale lubelskim, następnie jako bibliotekarz u gen. Wincentego Krasińskiego, ojca 
Zygmunta, a w 1829 r. w tym samym charakterze w bibliotece w Kórniku u hrabiego Tytusa 
Działyńskiego. Przebywał w Berlinie dla nauki języków obcych. W 1830 r. wróci! do Warsza
wy, w czasie powstania działał w Towarzystwie Patriotycznym jako jeden z jego sekretarzy. 
Przyjechał do Paryża z Lelewelem (29 października 1831) (...) Na emigracji studiował orienta- 
listykę dzięki Towarzystwu Pomocy Naukowej. Z czasem stal się wybitnym orientalistą i tłuma
czem literatury perskiej. Od 1833 r. członek Société Asiatique w Paryżu, w 1834 czlonek- 
założyciel Towarzystwa Słowiańskiego w Paryżu i w końcu członek Towarzystwa Literackiego. 
Wraz ze Stanisławem Ropelewskim wydał w 1839 r. Emigracyjny słownik francusko-polski 
i polsko-francuski. W 1839-40 tłumacz przy poselstwie francuskim w Teheranie. W 1840 r. 
wydal swój francuski przekład Koranu, później zaś polskie fragmenty przekładu tego dzieła. 
Wydawał cenione prace z dziedziny leksykografii, przekłady z literatury orientalnej. Został 
udekorowany przez rząd francuski Gwiazdą Legii Honorowej, a przez rząd perski Orderem 
Słońca“ (zob. B. J a ń s k i, Dziennik 1830-1839, oprać. A. Jastrzębski, Rzym 2003. s. 187). 
Wzmianka o tłumaczu Koranu nazwiskiem Kazimirski znajduje się także w tekście opracowania 
przekładu autorstwa Józefa Bielawskiego, który pisze: „1 w'kraczamy już w wiek XIX, kiedy to 
pojaw iają się jedno za drugim tłumaczenia Koranu na języki europejskie. Wśród nich nowe 
tłumaczenie francuskie B. Kazimirskiego (Paryż 1840), które doczekało się licznych wydań" 

Przytoczenie powyższe może być uznane za opis stanu badań nad literaturą in
dyjską w Polsce do roku 1850. Wynika z niego, że dwóch autorów tłumaczyło do 
tamtej pory z oryginałów (czyli jak można przypuszczać - z sanskrytu). Dunin- 
Borkowski wymienia, przed własnym, nazwisko Kazimirski, nie podaje jednak 
żadnych szczegółów na temat dokonanych przez owego Kazimirskiego tłumaczeń. 
Nie wiemy także, czy kolejność przywołania nazwisk wynika w tym przypadku 
z chronologii, czy też po prostu z dobrego obyczaju.

Pisząc „Kazimirski”, Dunin-Borkowski miał najprawdopodobniej na myśli 
Wojciecha Kazimirskiego-Bibersteina. Informacje o nim są stosunkowo skąpe. 
Stanisław Zieliński w swojej książce Wybitne czyny Polaków na obczyźnie podaje 
następujące dane: „(...) ur. 1808-22.VI.1887, orjentalista; brał udział w powstaniu 
listopadowem, w 1851 wstąpił do francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych, 
był tłumaczem poselstwa franc, w Persji a od 1858 szefem wydziału we franc, m. s. 
zagr., K. przetłumaczył koran na język polski i francuski i wydał w 1840 słownik 
arabsko-francuski”283. Znacznie trudniejsze niż ustalenie imienia czy podstawo
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wych informacji biograficznych okazało się ustalenie, jakie teksty Kazimirski prze
łożył oraz datowanie tych tłumaczeń. Opracowania dotyczące literatury indyjskiej 
ich nie wymieniają. Nie ma po nich również śladu w XI tomie Bibliografii Polskiej 
(objemującym wiek XIX) w opracowaniu Karola Estreichera (Kraków 1890)284.

(por. Koran, tłum, i oprać. J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 820). Zastanawiający jest fakt, 
że inicjałem imienia Kazimirskiego jest w tym opracowaniu litera „B".

284 Estreicher wymienia następujące trzy prace: Kazimirski (brak ¡mienienia bądź inicjału 
imienia) Gulistan, ogród róż (przekład zj. perskiego 1876), Kazimirski (Biberstein) A., Speci
men da Divan, Versail 1876, Kazimirski A., Dialogues francais-persans, Paris 1883 (zob.
K. Estreicher, Bibliografia Polska, cz. 2, t. 3, Kraków 1890). Najprawdopodobniej we 
wszystkich przypadkach chodzi o tego samego autora, który jednak nie jest konsekwentny 
w sposobie podpisywania swoich dzieł.

283 W tekście rozprawy Dunin-Borkowski nie zamieścił informacji o tym, że przekład 
swój wykonał bezpośrednio z sanskrytu. Można to jednak wnioskować z odniesień w komenta
rzach dotyczących np. układu wyrazów w wersach oryginału czy struktury metrycznej tekstów. 
W artykule Tadeusza Pólchłopka Inspiracje staroindyjskie w twórczości Leszka Dunina- 
Borkowskiego znajduje się następujący passus'. „Po upadku Warszawy [Leszek Dunin- 
Borkowski] trafił do Królewca, gdzie pod kierunkiem Petera von Bohlena podjął studia nad 
językiem i literaturą staroindyjską” (por. T. Półchłopek, Inspiracje staroindyjskie w twór
czości Leszka Dunina-Borkowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria 
Filologiczna 2010, z. 65, s. 198-199). Sam Dunin-Borkowski wspomina: „byłego nauczyciela 
języków wschodnich w Królewcu Piotra Bohlena” - i przyznaje, że to jego uprzejmości za
wdzięcza - „mnogie ułatwienia w poszukiwaniach (...)” (por. L. Dunin-Borkowski, 
O najdawniejszych zabytkach..., s. 7). O nauce sanskrytu nie wspomina Dunin-Borkowski 
w swojej autobiografii. Tamże jednak stwierdza: „(...) studiowanie literatury sanskryckiej 
w tłumaczeniach, jakie się pojawiły, naprowadziło mnie na myśl historycznego rozwinięcia 
pojęć religijnych (...)” (por. Leszka hr. Dunin-Borkowskiego Autobjograjja, Lwów 1897, s. 12).

286 Por. Leszka hr. Dunin-Borkowskiego Autobjograjja.
287 L. Dunin-Borkowski, Setka Bhartriharis 'a, s. 1.
288 Ibidem, s. 5.

Dodatkowych poszukiwań (poza samym dotarciem do tekstu) nie wymagało 
natomiast zweryfikowanie informacji, że w 1845 roku ukazał się w Poznaniu 
wspomniany „rozbiór setek” Bhartrihariego, przetłumaczony (jak można z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć) bezpośrednio z sanskrytu285 przez Leszka Dunin- 
Borkowskiego286. Wydawnictwo to ma formę rozprawy ilustrowanej wersami po
ezji, gdyż przekłady swoje autor opatruje na bieżąco komentarzami. W tekście 
objaśniającym znaczenie i pochodzenie tłumaczonych utworów informuje polskich 
czytelników, nieznających przecież indyjskiej literatury, że:

Do najprzedniejszych utworów umnictwa starożytnych Indian należą niezaprze- 
czenie zdania Bhartriharis’a nazwane Setkami (satakani)287. (...) Zdania Bhartriha- 
risa dzielą się na trzy części: Sringara-Niti- i Vairagya-sataka, to jest setki o mi
łostkach, o obyczajności, czyli obowiązkach i o bogobojności. Podział ten nie jest 
dowolny, ale zawisły od głębokiej czci, z jaką jest Indyjanin dla liczby trzy...288 
(...) Niewiadomo, kiedy za czyim popędem i w jaki sposób odbywało się zbieranie
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tych setek w całość, jaką dziś widziemy. Podania miejscowe nie zgadzają się, ma
jąc Bhartriharisa raz za twórcę, raz za zbieracza.289

289 Ibidem, s. 14.
29(1 Ibidem, s. 13.
291 Ibidem, s. 2.
292 Ibidem, s. 35. W opracowaniu Motywy indyjskie... Tuczyński podaje: ..Na ostatnich 

stronicach swojej książki pt. O najdawniejszych zabytkach pisemnych (1850) zamieści! Leszek 
Dunin-Borkowski przekład epizodu z Brahma-Purany pt. Pustelnia Kandu (...)". podczas gdy 
fragment ten został tu przedrukowany, a ukazał się (jak widać) o 5 lat wcześniej. Por. J. Tu
cz y ń s k i, Motywy indyjskie..., s. 57.

Poza szczegółami czysto informacyjnymi stara się Dunin-Borkowski ukazać 
czytenikowi polskiemu choćby zarys tła, zarys kontekstu kulturowego. Można 
odnieść wrażnie, że czyni to po części również i dlatego, żeby ustrzec staroindyjską 
poezję (oraz jej autora bądź autorów) przed niesprawiedliwymi ocenami, które 
wynikać mogą jeśli nie ze złej woli, to na pewno z braku wiedzy powodującego 
powierzchowne odczytanie treści. Na przykład pisanie o sprawach związanych 
z ludzką cielesnością stanowiło w XIX wieku istotny problem obyczajowy, 
a w strofach Bhartrihariego kobieca nagość pojawia się niemal nieustannie, tłu
macz wprowadził zatem do swych objaśnień następujące zdania:

(...) daleki jestem od tego, aby liczyć (...) lubieżności pierwszćj księgi, na karb 
swawoli, zepsucia i wyuzdanych obyczajów, owszem te pingue ąuiddam, opowia
dane jest z taką szczerością i powagą, że twórca w ty m i cieniu szpetności nie upa
trywał. I dlatego właśnie doliczyłbym te kawałki (...) do najdawniejszych, bo nie 
od razu stało się w narodzie ludzkim, o czćm mówi pismo: otworzyły się oczy 
obojga, a gdy poznali, że byli nagićmi, poczynili zasłony. Skoro naród między wy
razami jakie potworzył, różnice przyzwoitości upatrywać zacznie, i wstydzić się 
będzie, niektóre z nich wymieniać, słusznie zapytać go można: „A któż ci pokazał, 
żeś jest nagim?".290

Inną kwestią, która wydała się Dunin-Borkowskiemu ważna i warta omówienia 
(na kilku stronach spośród wszystkich trzydziestu siedmiu), jest zagadnienie me
tryki wiersza sanskryckiego. Na podkreślenie załuguje obserwacja autora, że strofy 
Bhartrihariego, o ile w ogóle można je z czymś znanym Europejczykowi pod 
względem metrycznym porównać, mogą mieć swego rodzaju paralelę w starogrec- 
kiej poezji gnomicznej291 292. Ponadto nie ogranicza pisarz swoich rozważań wyłącz
nie do liryki. W rozprawie pojawia się autorski przekład fragmentu z Brahmapura- 
ny (określonej jako: „współczesna Homerowi”), pt. Pustelnia Kandun, podany 
jako dowód kunsztu poetów indyjskich w dziedzinie poezji epickiej. O samej me- 
tryczności wiersza sanskryckiego wypowiada się tłumacz następująco:

Oznaczanie miar wierszy używanych w setkach wielkim podpada trudnościom, jak 
w ogólności we wszystkich językach umarłych, w których długość lub krótkość 
bardzo wielu głosek z pewnością oznaczyć się nieda, tern bardzićj zaś w sanskryc- 
kim. gdzie już znajoma i ustalona długość zmienia się jednak od zgłoski następu- 
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jącćj. Pominąwszy to wszystko, co i miejscowi pisarze i nasi europejscy krytycy 
o prozodii indyjskićj nagadali, zdaje mi się zawsze, iż skład ich wiersza był bardzo 
pojedynczy, zasadzający się tylko na ilości zgłosek i na przestankach, to jest śred
niówkach: Miar zaś, czyli tak zwanych nóg, jakie gwałtem indyjskim wierszom na
rzucają, sądzę, że nie było.293

293 L. Dunin-Borkowski, Setka Bhartriharis ’a, s. 17.
294 Ibidem, s. 21.
295 Trzeba pamiętać, że utwór musiał przecież być dopuszczony do obiegu przez cenzurę, 

(zob. „Imprimatur’’, sygnatura cenzora oraz data na s. 2, niepaginowanej).
296 Ibidem, s. 22.
297 Tuczyński ocenia dzieło Dunin-Borkowskiego następująco: „Z mniej już udałym 

kunsztem przełoży! Borkowski strofy Bhartrihariego”. Oceny swojej jednak w żaden sposób nie 
uzasadnia. Brak w jego opracowaniu także daty wydania książki (por. J. Tuczyński, Motywy 
indyjskie..., s. 58).

Leszek Dunin-Borkowski dostarczył polskim czytelnikom podstawowych wia
domości o indyjskich obyczajach, wspominał o systemie społecznym, ideach filo- 
zoficzno-religijnych - czyli o wszystkim, co składa się na treść przetłumaczonych 
przez niego utworów. Oto w jak metaforyczny sposób przedstawił zasadnicze prze
słanie poezji Bhartrihariego:

Co do ogólnej treści, jest zbiór ten pięknym zabytkiem poezyi, filozofii i wyznania, 
kiedy jeszcze spojone pierwotnćm ogniwem rodzeństwa, świadczyły sobie wza
jemną pomoc skuteczną. Drzewo wiadomości zasadzone w ogóle ducha ludzkiego, 
rozgałęziło się, pokryło liściem i kwieciem: jak geniusz tworzy ogólnie, wielko, 
olbrzymio, tak duch powszedni działa szczegółowo, drobno, karle. Oba przydat
ni.294

W rozprawie Dunin-Borkowskiego słyszymy jednak nie tylko neutralny, choć 
ciepły i pełen uznania dla indyjskiej cywilizacji, głos tłumacza i komentatora. Po
śród linijek objaśnień ściśle związanych z tekstem295 znalazło się także gorzkie 
odniesienie do sytuacji ówczesnej kultury polskiej:

Zwalczeni za dni naszych przywłaściciele nazwiska klassyków: przywłaściciele, 
jeżeli do niego przywiążemy to znaczenie, jakie oni mu nadawali ogłosili w pra
wodawstwie swojćm pod karą, śmierci i anathemu, że poetom nie można być filo
zofami, a filozofom poetami. (...) Szczęśliwyś Bhartriharisie! żeś się przed tym 
wyrokiem urodził i umarł, nie mający dowcipku i torniury, niedoświadczyłbyś mo
że tego pobłażania, szczęśliwyś jeszcze, że się odradzasz, kiedy ci panowie zasnęli 
na zawsze, bo ich wzrost cię nie przygłuszy, nie przytłumi.296

Dystans i poczucie humoru autora rozprawy są dostrzegalne zarówno w tekście 
objaśnień, jak i w samych przetłumaczonych fragmentach. Do szczególnie udanych 
należą strofy autobiograficzne i autoironiczne. Można odnieść wrażenie, że Dunin- 
Borkowski perfekcyjnie rozpoznał i zrozumiał styl autora starożytnych tekstów. 
Wiele jest w jego książce przykładów doskonałego odczytania, czego dowodzą 
żywą polszczyzną napisane strofy tłumaczeń297. Jako ilustracja może posłużyć 
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choćby fragment, w którym tłumacz, słowami samego Bhartrihariego, polemizuje 
z poglądem, jakoby indyjski poeta, pod wpływem nagłego impulsu, zmienił swoje 
początkowo „rozpustne i hulaszcze” życie w „świętobliwe i pokutnicze”. Ta zmia
na, według indyjskich komentatorów jego twórczości, miała być rezulatatem prze
obrażenia psychicznego, wynikającego ze zmiany hierarchii wartości. Według 
Dunin-Borkowskiego jej przyczyna była znacznie bardziej prozaiczna niż metafi
zyczna:

A kiedy już mu się udało ponęty rozkoszy pokonać i sam wiek dużo z przyrodzo
nych ogni przygasił, żartuje z niebezpiecznego dawniej nieprzyjaciela, nie bez lek
kiego żalu jednakże.

Słodkie śmiechy, gładkie lica,
Jasnych oczów kołowroty,
Zwraca ku mnie swawolnica,
Ach! przeminął wiek pustoty.
Szał miłosny, rana, strzały
Już mi z serca wywietrzały. (1.94)298

298 L. D u n i n - B o r k o w s k i. Setka Bhartriharis 'a. s. 31.
299 T. P ó ł c h ł o p e k. Inspiracje staroindyjskie..., s. 206.
3"" Czytelników zainteresowanych odsyłam do przywołanego wcześniej artykułu T. Pół- 

chłopka. ibidem, s. 197-207.

Trzeźwa, pozbawiona egzaltacji, wsparta merytoryczną wiedzą i niewątpliwym 
talentem poetyckim działalność popularyzatorska Leszka Dunin-Borkowskiego 
była w dziewiętnastowiecznej Polsce zjawiskiem wyjątkowym. Przyczyny tej dzia
łalności mogły wynikać wyłącznie z faktu, że autor Setki Bhartriharis 'a czerpał 
z niej czystą, estetyczną, pozbawioną względów praktycznych przyjemność. Jed
nakże badacz jego poezji, Tadeusz Półchłopek, racjonalizuje - przynajmniej 
w pewnym sensie - aktywność Leszka Dunin-Borkowskiego, stawiając tezę, że:

Popularyzacja literatury hinduskiej była dla Borkowskiego rodzajem ucieczki od 
spetryfikowanych przejawów kultur}' i próbą realizacji marzenia o scjentystycz- 
nym porządku świata.299 *

Być może zatem poszukiwał on w indyjskiej kulturze sposobów duchowego 
wyzwolnia się z trosk i utrapień polskiej rzeczywistości politycznej i społecznej, 
w jakiej przyszło mu żyć.

Głębokie zainteresowanie duchową istotą poezji staroindyjskiej, połączone 
z wiedzą dotyczącą całościowo pojmowanej kultury Indii oraz jej relacji z kulturą 
śródziemnomorską, w konsekwencji zaowocowało obecnością indyjskich wpły
wów także w oryginalnej twórczości poetyckiej Dunin-Borkowskiego. Jednakże 
badanie indyjskich motywów, wątków i odniesień w literaturze polskiej pozostaje 
poza tematem niniejszej pracy
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III.3.2. Opis dziejów literatury indyjskiej Lucjana Siemieńskiego. W 1855 
roku Lucjan Siemieński (1807-1877) wydał Przegląd dziejów literatury powszech
nej. Książka ukazała się w Krakowie, nakładem własnym autora. We wstępie Sie
mieński stwierdza:

Niemasz plemienia, któreby jeniuszu swojego nieudzieliło plemionom sąsiednim 
lub oddalonym, przyjaznym lub nieprzyjaznym. Śród tysiącznych wpływów z pół
nocy i południa, wschodu i zachodu, odbywało się umysłowe wychowanie rodu 
ludzkiego.301

L. S i e m i e ń s k i, op. cit., s. VIII-IX.
Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 11.

W podobnym tonie poszukiwania przejawów kulturowej wspólnoty utrzymana 
jest trzynastostronicowa część pierwsza, zatytułowana Pierwotne literatury Wscho
du. Judea - Chiny - Indye - Persya - Egipt. Stanowi ona próbę ukazania wspólne
go źródła myśli ludzkiej, będącego podstawą tego, co dzisiaj nazywane bywa świa
towym dziedzictwem kulturowym. Swój pogląd w tej kwestii autor zdaje się wyra
żać syntetycznie już w podtytule tej części: „Wschód: kolebka wiatr i zaród 
wszelkich cywilizacji”. W tekście rozwija tę myśl następująco:

Wschód, postępując drogą właściwej sobie myśli i dogmatu, przedstawia się nam 
jako jajo świata; albowiem w jego łonie mieszczą się w stanie jedności zmąconej, 
bez różnic i ograniczeń, wszystkie pierwiastki i żywioły człowieczeństwa.302

W tej części autor prezentuje również stan badań prowadzonych przez europej
skich uczonych nad Indiami (i Wschodem w ogóle). Wskazuje także na pewną 
istotną zmianę w badawczym podejściu do tej części świata:

Właściwie od połowy 18go stulecia nauka języków wschodnich wzięła umiejęt- 
niejszy kierunek. Zaczęto je badać nietylko w celu zgłębienia ksiąg pisma świętego 
lub ułatwienia propagandy missiom, lecz jeszcze dla poznania literatury, sumienia, 
ducha cywilizacyi tych ludów, oraz wtajemniczenia się w ich dzieje, dla poznania 
ogólnego systematu historyi ludzkości.303

Jednakże inne nastawienie do odmiennych kultur znajdujemy w rozdziale IV 
Przeglądu dziejów literatury powszechnej, a szczególnie w poświęconym literatu
rze indyjskiej podrozdziale o symptomatycznym podtytule: Indyje - Zarody cywili
zacyjne - Cudowna natura kraju wpływa na spoetyzowanie wszystkich objawów 
umysłowych. Autor rozpoczyna omówienie od ogólnego wprowadzenia, przy czym 
atmosferę „cudowności” stwarzają już pierwsze zdania rozdziału:

Dotknąwszy tych zabytków, zdaje ci się, żeś wstąpił w jaką podziemną świątynię 
wykutą w skałach, a tłuczoną falami Gangesu; gdzie spojrzysz, wszędzie kamienna 
zagadka - kolumny i posągi przypominające zarazem Egipt, Persyją a nawet Me- 
chik; a nigdzie ładu ni składu, zwyczajnie jak w utworach sztuki, która wszystko 
odgadła i pod brzemieniem własnej bujności runęła. Czy to dramat, czy epopeja, 

301

302

303



106 III. Funkcja literatury jako pomostu między kulturami indyjską i europejską...

czy pieśń lub bajka, czy dyalektyczne argumentowanie, czy mrzonki nieokiełzna
nej wyobraźni; czy najświetniejsze wy try ski jeniuszu, czy systematy filozofii mat- 
eryalnćj, panteistycznćj, spirytualnćj, czy gramatyczne rozbiory, czy zdania moral
ne, w szy stko tam znajdziesz; myśl ludzka niema jednego znanego kształtu, któryby 
się nie znalazł w ty ch krociach stoków splatających się w dziesięć kroć ogromniej- 
sze niż epopeje homeryczne.304

_ Ibidem, s. 113-114.
Ibidem, s. 114.

3,16 Streszcza między innymi pogląd Manu, mitycznego prawodawcy. na temat kobiety 
idealnie nadającej się na żonę (nb. nie podaje źródła, za którym pogląd ów’ referuje): ..Ciekawe 
jest jeszcze co zakon Manu mówi o kobićcie. Podług niego, kobieta niepowinna ubiegać się o 
niepodległość; (...) Na żonę należy wybierać dziewicę, której powierzchowność byłaby bez 
wady, a nazwisko przyjemnie brzmiące, zakończone długą samogłoską, podobne do słów błogo
sławieństwa; przeciwnie potrzeba unikać takiej, któraby miała oczy zapalone, mowę niepo
wściągliwą. zbyt bujne włosy, rude, albo głowę łysą; wreszcie takiej, co ma nazwisko konstela- 
cyi. drzewa, rzćki, istoty skrzydlatćj, plemiona barbarzyńskiego, góry, lub węża” (por. ibidem. 
s.” 128-129).

Zachwyty nad wspaniałością indyjskiej kultury nie znajdują jednak uzasadnie
nia w dalszych rozważaniach, bowiem jeszcze na tej samej stronie dzieła autor 
stwierdza, że:

Znajdziesz tam kosmogonie i teogonie idące o lepsze z mrzonkami jeograficznymi 
i chronologicznymi, obalającymi się naw zajem, i tchnącymi niepojętą jakąś pogar
dą dla wszelkiej rzeczy wistości, prawdopodobieństwa i możebności; słowem są 
tam pomysły tak szalenie bezumne, że nieraz przychodzi pytać, czy filozofy 
i chronologi indyjscy są tak samo jak my stworzeni, żeby podobne brednie powstać 
mogły w ich głowach?305 *

W dalszej części ten obszerny rozdział (s. 112-170) podzielony został chrono
logicznie. Autor zaczyna od „najdawniejszych zabytków”. Omawia więc kolejno 
Cztery księgi Wedy - Hymny Rig- Wedy - Upawedy - Wedangi - Purany - Księgi 
Manu™, a także najdawniejsze poglądy filozoficzno-religijne, podkreślając przy 
tym poetycki charakter wszystkich zachowanych zabytków najstarszego indyjskie
go piśmiennictwa:

Z dawien dawna - i to pokazuje wysoką bardzo starożytność - berło wszelkiej 
wiedzy opanowała tam poezyja, i ty lko poezyja.

Księgi święte, kosmogonie, traktaty moralne, dydaktyka, wszystko jawi się w po
etyckiej osłonie. Ztąd tćż charakteryzując poezyją. charakteryzujemy literaturę. 
Treścią jej, można powiedzieć, jest nieustanna walka rozsądku z fantazyją; rozsą
dek pokazuje się w obmy śleniu form i ścisły m ich odgraniczeniu; ale fantazyja nie- 
szanuje tych granic, i w nieokiełznanych wy buchach, lak niebo jak ziemię, tak bo
gów'jak ludzi, wirem zakręca, i w tym zamęcie ludzi robi bogami, bogów’ ludźmi, 
roślinom daje przy mioty żyjących istot, a słoniom i małpom każę działać jakby 
myślącym i rozumnym osobom. Ztąd tćż wszystko tam waży się między umiarko
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waniem a szaleństwem, między dzikością a ogładą, między pięknością a brzydo
tą.307

Ibidem, s. 116.
308 Ibidem, s. 143.
309 Polski przekład: K a 1 i d a s a, Meghaduta. Obtok posłańcem, tłum. J. S a c h s e, Kato

wice 1994.
310 Polski przekład: D ż a j a d e w a, Pieśń o Krysznie Pasterzu, tłum. B. Grabowska, 

A. Ługowski, Warszawa 1996.
311 L. S i e m i e ń s k i, op. cit., s. 147.
312 Tytuły według zapisu przyjętego przez Siemieńskiego.
313 Ibidem, s. 117.

Następny podrozdział - Epopeja'. Maha-Bharata i Ramayana - dostarcza in
formacji na temat dwóch najobszerniejszych i jednocześnie najbardziej znanych 
zabytków literatury indyjskiej. Drugi z nich autor charakteryzuje następująco:

Niezmiernego utworu tego trudno scharakteryzować; wszystkiego tam aż do zbyt
ku: sceny okropne i dzikie, obok najwyższćj dziewiczości uczuć i słodyczy języka; 
brzydota najpotworniejsza, obok pięknoty pokazanćj ze strony najbardzićj boskićj; 
a pod zasłoną najcudowniejszych zmyśleń, przezićrający duch symboliki i nie
ustanna alegoryja.308

W rozważaniach przechodzi Siemieński do tych indyjskich dzieł, które nazywa 
„literaturą światową”. Wymienia mianowicie dwa poematy: Meghadutę Kalidasy309 
oraz Gitagovindę Dźajadewy310. Opowiada ich zasadniczą treść i omawia walory 
artystyczne. Innych autorów nie uważa za godnych zaintersowania, gdyż jak 
stwierdza:

Późniejsi Kawyowie czyli poeci, naśladując te lepsze wzory, naśladowali tylko wa
dy - przeto wpadli w szumną wybujałość i niesmaczną przesadę zasadzoną na słów 
doborze i wyszukanych a naciąganych porównaniach; mało tćż o nich da się co 
powiedzieć, tym więcej że i dawniejsza liryka światowa miała w ogóle charakter 
lubieżności zmysłowej.311

Następnie streszcza dwa dramaty Kalidasy - Sakuntalę i Wikramorwasi^1. Pi
sze także o twórczości Bhawabhutiego oraz o dramacie satyryczno-alegorycznym. 
Jednak słowa podsumowania rozważań Siemieńskiego na temat poezji indyjskiej 
nie brzmią zbyt pochlebnie:

Cały tćż ten świat różnobarwny odzwierciedla się w poezyi indyjskićj, która nigdy 
nie mogąc doścignąć ideału pięknoty, ani plastycznćj ścisłości i zaokrąglenia ce
chującego dzieła Greków, spadała zawsze z najszczytniejszych uniesień w jakiś 
rozmazany bezkształt, lub mglistą brednię, jak wszelka wolność, nieumiejąca sobie 
znaleść miary i wagi, popada w anarchię i potworność.313

Podobny wydźwięk ma także ostatnia część rozdziału, Historya - Budhaizm. 
Autor już zupełnie wprost wyraża swój dystans do tego, co przecież we wstępie do 
swego dzieła wydawał się uważać za dziedzictwo światowej cywilizacji, równo
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prawne z kulturą śródziemnomorską. Swoje rozważania nad buddyzmem oraz in
dyjskim podejściem do historii Siemieński zamyka takimi oto słowami „xiędza 
Valroger”31'1:

Podania hinduzkie są księgą niezmierną, w którćj całe pokolenia i niezliczone sek
ty zapisywały w charakterach hieroglificznych myśli swoje, swoje obawy , nadzie
je, wspomnienia, rojenia, dzieje pierwotne, dzieje własne, obserwacje astrono
miczne i religijne domysły. Księga ta mieści same karty, bez daty, bez związku 
rzucone na wolę wszystkich wiatrów przez jakieś nieznane sybille, a tu i owdzie 
pozbierane niewiadomo przez kogo. Na to nićma ratunku; bo chronologia dokładna 
jest pićrwszym warunkiem aby mogła być historyja - bez niej rzecz niepodobna, 
jak życie jest niepodobnym, bez całego organizmu. Kiedy inaczej być niemoże, to 
już wyrzeczmy się dziejów' Hindostanu i jego religii, i pomnijmy na to, iż nieprze
zwyciężona nieświadomość o wiele lepsza, niż najuczeńsze kłamstwa.* 315

3N Hyacinthe de Valroger (1814-1876), francuski ksiądz i myśliciel katolicki.
315 Ibidem, s. V12.
316 Wyjątek stanowi fragment tłumaczenia Brahmapurany. który Siemieński wprowadza 

w przypisie, z następującym komentarzem: „Niemogąc podać przydluższego ustępu, daję począ
tek, w pięknym przekładzie Leszka hr. Borkowskiego" (por. ibidem, s. 123-124).

317 Ibidem, s. 114.

Cały rozdział czwarty Przeglądu dziejów literatury powszechnej Lucjana Sie- 
mieńskiego ilustrowany jest fragmentami bądź streszczeniami dzieł literatury in
dyjskiej. Autor nie podaje jednak informacji dotyczących źródeł owych tekstów316. 
Z fragmentów omówień można wnioskować, że zamieszczone w książce wyjątki 
dzieł przetłumaczył sam, najprawdopodobniej z języków europejskich. Trudno też 
stwierdzić, na ile był świadom stanu polskich badań nad Indiami, gdyż we wstępie 
nie wspomina ani o polskich badaczach, ani o wcześniejszych opracowaniach do
tyczących piśmiennictwa indyjskiego. Niewątpliwie jednak sam miał na temat tej 
literatury pogląd wyrobiony i kategoryczny, który wyraził w następującym frag
mencie:

Słusznie tćż całą literaturę sanskrycką możnaby nazwać fantazmagorią, snem nie
ustannym, jasnowidzeniem; każdy obraz, każda postać, nieodrysowuje się wyraź
nie, lecz tonie w magicznym półcieniu; wszakże częstokroć i głęboka prostota, 
myśl zdrowa wystrzela jak promyk z tych chmur tajemniczych; promieniejąca 
prawda jawi się, śród cudactw symbolu.317

II 1.3.3. Pogłębiona refleksja Józefa Tretiaka nad staroindyjskim drama
tem. Przeciwwagę dla powyższego opracowania może stanowić - choć tylko 
w pewnym sensie, bo dotyczy wyłącznie utworów należących do jednego rodzaju 
literackiego - praca O dramacie staroindyjskim, autorstwa wybitnego literaturo
znawcy, Józefa Tretiaka (1841-1923). Została ona opublikowana po raz pierwszy 
w „Przewodniku Naukowym i Literackim”, w 1879 roku. Autor włączył ją później 
do zbioru Szkiców literackich (Kraków 1901). I chociaż nie stosowano wówczas 
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w nauce pojęcia interdyscyplinarności, to jednak polonista, badacz i wielbiciel 
twórczości Mickiewicza nie obawiał się napisania niezwykle spójnego, utrzymane
go na wysokim poziomie merytorycznym szkicu o sanskryckim dramacie. Zwraca 
uwagę fakt, iż uczony rozpoczyna swoje rozważania od skonfrontowania obrazu 
Indii, który powoli stawał się obowiązującym w Polsce stereotypem, z faktycznym 
stanem badań:

Przez cały ciąg wieków średnich i długo jeszcze po zaświtaniu nowożytnej epoki, 
Indye wschodnie były dla Europy legendowym krajem bogactw i cudów. Ale śre
dniowieczna Europa, rojąc na jawie i we śnie o indyjskich dyamentach, perłach 
i drogich kamieniach, o wybornych przyprawach i o cudach świata roślinnego 
i zwierzęcego, nie podejrzewała wcale, jakie skarby innego rodzaju posiada ta le
gendowa kraina. Literatura indyjska była jej zupełnie nieznaną. Dopiero wiek 
ośmnasty znalazł klucz do tych skarbów...318

318 J. T r e t i a k, O dramacie staroindyjskim, [w:] idem, Szkice literackie, Serya II. Kra
ków 1901, s. 3.

319 Ibidem, s. 102.
320 Ibidem, s. 4.
321 W tłumaczeniu Tretiaka: Wózek dziecinny (por. J. T r e t i a k, op. cit.. s. 63).

Cele napisania swojego ponad stustronicowego szkicu o staroindyjskim drama
cie Tretiak wyznaczył precyzyjnie i klarownie:

Streszczając utwory trzech największych poetów dramatycznych Indyi, i przyta
czając z nich wyjątki, miałem potrójny cel: naprzód uzasadnić ogólną charaktery
stykę dramatu indyjskiego, podaną w drugim rozdziale, powtóre uwydatnić charak
terystyczne cechy twórczości każdego z tych poetów, w końcu wtajemniczyć czy
telnika, o ile się da, w wewnętrzne życie staroindyjskiego świata.319

Konieczne dla zrealizowania podjętych założeń było - zdaniem autora - zapo
znanie czytelników polskich z kontekstem cywilizacyjnym prezentowanych 
w szkicu dzieł dramatycznych. Powody swojego przekonania podaje następujące:

Ponieważ (...) w dramacie Indusów wszystkie niemal strony ich życia przeglądają 
się, jak w zwierciadle, przedewszystkiem zaś religia, filozofia i urządzenia spo
łeczne, wypada mi zatem rzecz o nim poprzedzić krótkim poglądem na religijny, 
filozoficzny i społeczny rozwój życia Indusów. Na tern tle ogólnem wyraźniej za
rysują się czytelnikowi kontury staro-indyjskiego dramatu, plastyczniej mu się 
przedstawią jego kształty, barwniejszymi mu się wydadzą jego charakterystyczne 
cechy.320 321

Po informacyjnym tle następuje ogólna charakterystyka gatunkowa sanskryc- 
kiego dramatu oraz omówienie najważniejszych utworów dramatycznych trzech 
największych sanskryckich twórców: Kalidasy i jego trzech dramatów: Śakuntali, 
Urwasi męstwem zdobytej oraz Malawiki i Agnimitry, Sudraki i jego Glinianego 
wózeczka221; oraz Bhawabhutiego, nazwanego tutaj „trzecim z trójcy największych 
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poetów dramatycznych Indyi”322 323 * *. Z jego trzech zachowanych dzieł charakteryzuje 
Tretiak dramat Malati i Madhawa, o którym wypowiada następującą opinię:

122 Ibidem, s. 93.
323 Ibidem, s. 95.
32'1 Sakontala czyli pierścień przeznaczenia: dramat Indyjski w vii aktach z prologiem 

z Sanskryckiego z rękopismu. wydał Hrabia J. Grabowski (objaśnienia przez J. Forstera), pozy
cja opublikowana w Warszaw ie w 1861 r. - to pierwsze tłumaczenie Sakuntali na język polski 
(to o nim prawdopodobnie wspomina Tretiak). Później dramat Kalidasy na język polski przeło
żyli: Adolf Strzelecki (..przełożył podług tlóm. niem.", Warszawa 1905) i Stanisław' 
S c h а у e r (tłum, z sanskrytu. Warszawa 1936; przekład opublikowany następnie w opracowa
niu Eugeniusza Słuszkiewiczaw serii Biblioteki Narodowej. Wrocław' 1957).

32:1 J. T r e t i a k. op. cit.. s. 3-4.

Atoli główna zaleta poezji Bhavabhutiego. gorący ton dramaty czny, najwybitniej 
występuje w trzecim z pomienionych dramatów (...), któremu powszechnie dają 
nazwę indyjskiego Romea i Juliim

Niezwykle aktualne, także w dzisiejszym świecie epoki globalizacji, pozostały 
uwagi Tretiaka dotyczące genetycznych i charakterologicznych podobieństw po
między Indusami a Słowianami. Nie przeprowadza on w tekście szkicu głębokich 
analiz tych podobieństw, przedstawia jednak wnioski, które niewątpliwie są efek
tem wnikliwych obserwacji:

(...) literatura polska aż dotąd pozostała niemal zupełnie głuchą dla nowo odkry
tych skarbów poezyi indyjskiej. Tylko w dwóch, trzech podręcznikach znajdują się 
obszerniejsze o nich wzmianki, ty lko jeden cały utwór tej poezy i przełożony został 
na język polski (Sakontala)32i (...) A przecież poezja ta, obfitością swoją prześci
gająca grecką, a i pod względem wewnętrznej wartości w niejednym względzie ją 
przewyższająca, bliższą jest światu słowiańskiemu, niż germańskiemu i romań
skiemu. Słowianin odnajdzie w niej tyle dobrych i zły ch cech swego temperamen
tu: łagodność, bierność, żartobliwość, wzniosłość uczuć, zdolność do poświęceń, 
zabobonność, i w ogóle przewagę wyobraźni nad rozsądkiem. (...) Niemal wszyst
kie ważniejsze charakterystyczne rysy rodzinne rozpozna w twarzy tego zagubio
nego przed wiekami a teraz niespodziewanie odnalezionego brata.125

Zarówno przeprowadzona przez Tretiaka analiza strukturalno-treściowa staro- 
indyjskich dramatów, jak i jego spostrzeżenia dotyczące paraleli indyjsko-słowiań- 
skich są przykładami niezwykle nowoczesnego podejścia badawczego do tekstu 
literackiego. Ponadto, jako próba przełamania stereotypowego sposobu traktowania 
zjawisk należących do indyjskiej kultury, studia Tretiaka zaświadczają o intelektu
alnej otwartości autora. Pracę zatem umieścić można na pograniczu zjawiska re
cepcji, popularyzacji oraz badań akademickich.

III.3.4. Obraz literatury indyjskiej ukazany w „streszczeniach i przykła
dach”. Obraz literatury powszechnej w streszczeniach i przykładach Piotra Chmie
lowskiego (1848-1904) i Edwarda Grabowskiego (1849-1912) rozpoczyna wyra
żone w słowach marzenie, „oby ta książka, którą układaliśmy z zajęciem i zamiło
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waniem, mogła się przyczynić do rozpowszechnienia znajomości literatur obcych, 
tak u nas bardzo zaniedbanej”326.

326 Por. P. Chmielowski, E.Grabowski, Obraz literatury powszechnej, t. 1, War
szawa 1895, s. V.

327 Por. ibidem, s. IV.
328 Por. ibidem.
329 Wśród pierwszych polskich tłumaczy z sanskrytu Tuczyński wymienia m.in. Teofila

Krasnosielskiego, w słownikach i encyklopediach nazywanego także „pierwszym polskim indo- 
logiem” (por. J. Tuczyński, Motywy indyjskie.... , s. 16).

330 W takiej interpretacji wyrazu kama można dostrzec próbę wyjaśnienia tego, co „obce”, 
poprzez to, co „własne” (czyli odwołanie się do semantycznej potęgi „analogii logicznej”, na
zwanej w ten sposób przez Langer, por. S. K. Langer, op. cit., s. 222). Zbliżony sposób od
czytania prezentuje Byrski (por. m.in.: M. К. В у r s к i, Kama znaczy miłość, [w:] Miłość nie
jedno ma imię, Warszawa 2001, s. 12-21 oraz Przekaz tekstów objawionych i normatywnych 
w tłumaczeniach, czyli praktyka zależnego powstawania, „Przegląd Orientalistyczny” 2008, 
nr 3-4). Inne istniejące wersje tłumaczenia tego fragmentu na język polski różnią się przede 
wszystkim sposobami rozumienia rzeczownika kama, tłumaczonego najczęściej jako ’żądza’, 
‘pożądanie’ czy ‘pragnienie’. W opinii Byrskiego, rzeczownik kama należy „rozumieć w ten 
sposób, iż myśl (świadomość) i kama są współistotne (...) ów zrost myśli i kamy jest odpowie
dzialny za wyłonienie bytu z niebytu. W tym kontekście żądza czy pożądanie, a nawet pragnie
nie wydaje się semantycznie najuboższą propozycją z możliwych. (...) Możemy bodaj teraz, 
z dużo większą dozą pewności, zaproponować zmianę przyjętej szeroko interpretacji słowa 
kama, pojawiającego się w tym hymnie. Pierwszym nasieniem myśli, bowiem było nie pragnie

Tak sformułowane 19 marca 1895 roku w Warszawie pragnienie autorów 
otwiera wstęp do ich wspólnego dzieła, którego cechą charakterystyczną jest to, że 
- odmiennie od ówcześnie stosowanej praktyki - podane są tu źródła tekstów tłu
maczonych oraz nazwiska tłumaczy. Ponadto do utworów dłuższych przygotowano 
„streszczenia, ilustrując je dobranemi przykładami tak, ażeby czytelnik mógł wy
robić sobie samodzielne pojęcie o całości dzieła”327. Jeśli nie podano nazwisk tłu
maczy, oznacza to, że dany fragment autorzy przełożyli sami na potrzeby wspólnej 
publikacji. Z poznawczego punktu widzenia cenne w ich pracy jest również to, że 
zamieścili „wiadomości bibliograficzne o tłomaczeniach utworów poezyi wszech
światowej na język polski, ażeby ten, kto zechce szczegółowiej się zapoznać 
z nimi, miał już ułatwione poszukiwania”328.

Literatura indyjska omówiona jest w części drugiej wyboru (Jndusowie), po
cząwszy od hymnów rgwedyjskich - najpierw dwa hymny do Indry w „przekładzie 
dosłownym” Teofila Krasnosielskiego (1841-18??), później „hymn do Suryi” prze
łożony przez Lucjana Siemieńskiego, hymn do Światła w przekładzie Józefa Szuj
skiego (1835-1883) oraz hymn Ndsadiyasukta (RV Х.129) w tłumaczeniu Maury
cego Straszewskiego (1848-1921). Na podstawie innych opracowań można przy
puścić, że bezpośrednio z oryginału tłumaczyli Krasnosielski329 i Straszewski. 
W tych wczesnych przekładach hymnów wedyjskich na uwagę zasługuje fakt, że 
katolicki filozof Maurycy Straszewski zdaje się nie mieć wątpliwości, iż dla we
dyjskich mędrców to kama, pojmowana jako miłość (w znaczeniu bliskim miłości 
chrześcijańskiej), była początkiem wszechrzeczy330:
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Ciemność była: w ciemności zatopiony
Wszechświat oceanem był bez odmiany,
Potężny, zewsząd nicością otoczon.
Pod ciepła żyć zaczął działaniem.

Miłość się pierwsza w nim wówczas zbudziła
I ducha pierwszem stała się nasieniem;
Mędrcy zaś myślą w sercach swych odkryli,
Że bytu on węzłem z nicością.331

nie, ani żądza czy pożądanie, lecz miłość (...)" (Cyt. za: M. K. By rski, Kama znaczy mi
łość..., s. 16 i 21). Druga strofa hymnu w przekładzie Byrskiego ma postać następującą: ..A na 
początku miłość ogarnęła/ To, co nasieniem było myśli pierwszym;/ Tak związek bytu z nieby
tem znaleźli/ Gdy z hymnem w sercu szukali wieszczowie" (cyt. za: M. К. В у rski, Przekaz 
tekstów objawionych i normatywnych w tłumaczeniach, czyli praktyka zależnego powstawania. 
„Przegląd Oriental¡styczny" 2008, nr 3-4, s. 165).

331 Por. P. C h m i e 1 o w s к i, E. G r a b o w s к i, op. cit., t. 1. s. 8-9.
332 „Leciejewski tłumaczy! z oryginału, wydanego przez J. BOhlera w Third Book of Sans- 

crit. Second edition, Bombay, 1877. Jak mię uprzejmie poinformował prof. Stasiak. Leciejewski 
tekst ten «przynajmniej częściowo» przerobił z Buhlerem we Wiedniu" (por. F. Machalski, 
op. cit., s. 84).

333 Por. P. Chmielowski, E. Grabowski, op. cit.. t. 1, s. 26. Z kolei Tuczyński 
wyraża w tej kwestii odmienną opinię: „Teofil Lenartowicz przełożył dziewięć epizodów 
z drugiej księgi Ramajany (...) z włoskiego tłumaczenia G. Gorresio Ramayana poema Indiano 
di Valmiki (...). Przekład Lenartowicza odznacza się dobrą archaizacją języka i podniosłym 
nastrojem" (por. J. Tuczyński, Motywy indyjskie..., s. 58). Krótkiej oceny dzieła Lenartowi
cza w artykule poświęconym polskiej recepcji Ramajany dokonała również Sudyka: „Teofil 
Lenartowicz (...) translated almost the whole of the Ayodhyakanda from the Italian translation 
of G. Gorresio. (...) It is a good translation written in a sublime style and in beautiful language" 
[Teofil Lenartowicz (...) przetłumaczy! Ayodhyakanęla niemal w' całości, z włoskiego tłumacze-

Po hymnach Rgwedy następują fragmenty Mahabharaty. O klęsce Kamy czy
tamy w „wolnyfm] przekład[zie] J. Szujskiego, podług niemieckiej przeróbki 
A. Holzmana w «Indische Sagen»”. Epizod opowiadający o losach Sawitri prze
tłumaczył Kazimierz Brodziński, a historię Nala i Damajanti - slawista i znawca 
sanskrytu, Jan Leciejewski (1854-1929)332. Po wyjątkach z Mahabharaty następuje 
streszczenie Ramajany. Jedyny przetłumaczony fragment zawiera charakterystykę 
Ramy i pochodzi z księgi drugiej, a tłumacz podpisany jest tylko inicjałami 
„T. L.”. Jednakże pod obszernym streszczeniem znajduje się informacja bibliogra
ficzna (zresztą jedyna w części książki dotyczącej literatury indyjskiej), a w niej 
fragment następującej treści:

Na język polski dotychczas jeden tylko znaczniejszy urywek (9 rozdziałów z księgi 
Ił) przełożył z prozy włoskiej na słaby, bardzo niedbale wydrukowany wiersz biały 
T. Lenartowicz i pomieścił go w „Bibliotece Warszawskiej" (1869, t. IV, 426-447). 
Kto ciekawy, może z tego przekładu poznać sposób opowiadania w głównych jego 
zarysach; ale pojęcia o piękności poematu z niego nie nabierze.333
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Następnie kompilatorzy zamieścili kilkanaście strof Bhartrihariego, w większo
ści w opisanym już tłumaczeniu Dunin-Borkowskiego z 1845 roku. Natomiast 
kilka fragmentów przełożył, z równym wdziękiem, Józef Szujski. Wszystkie przy
toczone w opracowaniu strofy są nie tylko łatwo zrozumiałe, lecz wręcz potwier
dzają uniwersalność ludzkiego doświadczenia, przybliżając w ten sposób polskich 
czytelników do indyjskiej kultury. Ilustrują to choćby dwa następujące utwory:

Na co słów trwonić obficie?
Dwojakie szczęścia użycie:
Albo przy pięknej kobićcie,
Albo pustelnicze życie.

(tłum. Leszek Dunin-Borkowski)

I głupiec błyszczy, kiedy szaty włoży.
Lecz tylko - póki gęby nie otworzy.

(tłum. Józef Szujski)

Fragment z Brahmapurany, jaki znajdujemy po strofach Bhartrihariego, to opu
blikowana już wcześniej dwukrotnie (1845, 1850) Pustelnia Kandu w przekładzie 
Dunin-Borkowskiego.

Część poświęconą dramatowi rozpoczyna Sakuntala Kalidasy. Pierwszy frag
ment zamieszczono w ,,przekład[zie] dosłownyfm] T. Krasnosielskiego”. Po nim 
następuje streszczenie części akcji dramatycznej, aż do drugiej odsłony V aktu, 
której fragment poznajemy dzięki tłumaczeniu Józefa Tretiaka. Kolejny tekst, wy
jątek z dramatu Bhawabhutiego, Malati i Madhawa, to także „przekład Józefa Tre
tiaka”, lecz tym razem „nieco uzupełniony”334.

nia G. Goressio. (...) Jest to dobry przekład, napisany wzniosłym stylem i pięknym językiem] 
(por. L. S u d y k a, Ramdyana in Poland, [w:] Indian epic values: Ramdyana and Its Impact: 
Proceedings of the International Ramayana Conference, red. G. Pol let, Leuven 1995, 
s. 90). Opinia Sudyki zdaje się w pełni podążać za słowami Tuczyńskiego, choć w tekście cyto
wanego artykułu brak bezpośredniego odniesienia, które by to potwierdzało. Fragment charakte
rystyki Ramy z przekładu Lenartowicza zamieszczam dla ilustracji, powstrzymując się od oceny 
jego wartości artystycznej: „Współczujący, powściągliwy i braminów wielki czciciel,/ Dla ubo
gich miłosierny, miał potwarze w nienawiści./ Nie pragnący panowania, acz z porządku nań 
spadało,/ Przeto, iż czcił więcej mądrość niż królestwo, choć tak wielkie./ Miłosierny dla 
wszechstworzeń, niósł każdemu pomoc chętnie,/ W datku hojny, a uczciwych wspierał i był 
poplecznikiem” (cyt. za: P. C h m i e 1 o w s k i, E. G r a b o w s k i, op. cit., t. 1, s. 21).

Por. P. Chmielowski, E. Grabowski, op. cit., t. 1, s. 41.

Prezentację arcydzieł literatury indyjskiej zamykają fragmenty Hitopadeśi. 
Opowiadanie siódme z księgi II (oraz wkomponowane w nie opowiadanie ósme), 
przełożone przez Jana Kwietniewskiego (18??-l9??), które kończy się morałem -

Staraj się uczynić podstępem,
Czego silą uczynić nie możesz...
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- aktualnym - niezależnie od etycznego sensu - w każdej epoce i każdej szerokości 
geograficznej, więc w historycznych realiach zarówno indyjskich, jak i polskich.

III.3.5. Polskie opracowania literatury indyjskiej z przełomu wieków. Na 
początku XX wieku ukazały się dwa podręczniki, w całości poświęcone historii 
literatury indyjskiej, Juliana Adolfa Święcickiego (1850-1932) i Remigiusza 
Kwiatkowskiego (1884-1961). Żaden z autorów nie zajmował się Indiami zawo
dowo, a zatem, jak można sądzić, obydwie książki są odpowiedzią na antycypowa
ną potrzebę polskich czytelników, chcących poznawać literaturę indyjską.

Pierwszy z nich to: „Dla prenumeratorów «Biblioteki Dzieł Wyborowych» Hi
storia Literatury Powszechnej w Monografiach, z ilustracjami, napisana oryginal
nie przez Juliana Adolfa Święcickiego, tom IV, Historia literatury indyjskiej, War
szawa 1902”335. Ta obszerna, czterystusześćdziesięciostronicowa praca najprawdo
podobniej powstała zarówno z potrzeby wewnętrznej, determinacji i pracowitości 
autora, jak i z przekonania, że książka znajdzie licznych czytelników poszukują
cych wiedzy o indyjskiej kulturze. Współcześnie pozostaje ona z pewnością dowo
dem na to, że badania interdyscyplinarne nie są pomysłem nowym, i że już na prze
łomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku było rzeczą oczywistą, iż nie można 
studiować ani opisywać literatury bez co najmniej zarysowania szeroko rozumia
nego kontekstu kulturowo-społeczno-historycznego.

3” W wielu opracowaniach pojawia się jako rok wydania 1901. podczas gdy na karcie ty
tułowej dzieła widnieje rok 1902. Być może przyczyna leży w tym. że na stronie 4 (niepagino- 
wanej) podano datę dopuszczenia do druku przez carską cenzurę: 18 listopada 1901.

336 Warszawa 1816.
3j7 J. A. Ś w i ę c i c k i, Historia literatury indyjskiej, Warszawa 1902, s. 16.

O takim podejściu Święcickiego do zagadnienia świadczy już sam układ książ
ki, która rozpoczyna się ukazaniem miejsca „sanskrytologii” w dziedzinie języko
znawstwa porównawczego. Rozdział ten kończy się uwagą o rozwoju polskich 
badań nad sanskrytem, a konkretnie przywołaniem pracy Walentego Skorochód 
Majewskiego (1764-1835), zatytułowanej Rozprawy o języku sanskryckim, tudzież 
o literaturze Indyan w tymże języku, z przydatkiem wyciągu z gramatyki tegoż języ
ka336, do której autor „dołączył (...) bardzo pięknie odbite abecadło indyjskie”337. 
Rozdział drugi Jeografia lndyj... zawiera informacje dotyczące roślinności, zwie
rząt, rolnictwa, przemysłu, religii oraz handlu (zachowana oryginalna kolejność 
tematów). Zawiera także interesujący podrozdział: Pochodzenie Indyan, ich cha
rakter fizyczny i moralny. Święcicki, powołując się na Bohlena („stary Bohlen”), 
tak oto opisuje na przykład indyjskie kobiety:

Kobiety' wyższych stanów, przeważnie bardzo piękne, mają włosy bujne, oczy 
wielkie, piersi pełne, ramiona i biodra dobrze zaokrąglone, kibić wysmuklą. Na 
nieszczęście, wszystkie niewiast} szpecą się malowaniem twarzy, przeciąganiem 
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pierścionków przez nozdrza i wydłużaniem uszu, obładowanych ciężkiemi klejno
tami.338

Ibidem, s. 36.
Ibidem.
Z sześciu szkół (saddarśana) Święcicki opisuje pięć, opuszczając mimansę.

Dzięki tej i innym podobnego charakteru informacjom czytelnik ma przynajm
niej cień szansy wyobrażenia sobie, jak mogły wyglądać bohaterki sanskryckich 
poematów.

W rozdziale trzecim autor najpierw zaznaczył, że „liczba i rozmaitość języków, 
oraz narzeczy, używanych w Indyach, jest większa niż w całej Europie”339, po 
czym opisał grupy językowe subkontynentu. Być może idąc za wzorem Skorochód 
Majewskiego, zamieścił również znaki pisma dewanagari, nie tylko zresztą ich 
postacie izolowane, ale także w połączeniach z oznaczeniami samogłosek innych 
niż ‘a’ oraz połączenia znaków spółgłoskowych. Czwarty rozdział, poświęcony 
Językowi sanskryckiemu”, zawiera zarys informacji o jego fonetyce, gramatyce 
i składni.

Do zabytków piśmiennictwa przechodzi Święcicki dopiero w rozdziale piątym, 
który rozpoczyna próbą ukazania chronologii powstania tego najstarszego, czyli 
Rgwedy. Omawia także religię wedyjską i początki myśli filozoficznej. Rozdział 
szósty otwiera zarys tła historycznego, na którym przedstawione są później trzy 
kolejne wędy: Sama-, Jadźur- oraz Atharwa-. W rozdziale siódmym omawia autor 
brahmany i upaniszady. Ósmy rozdział, podobnie jak poprzedni, zaczyna od uwag 
historycznych, omówienia praktyk religijnych oraz metod wychowania i postępo
wania, co stanowi tło dla przedstawienia literatury dydaktycznej, czyli tzw. sutr. 
Sutry oraz śastry, to jest księgi dotyczące sposobów postępowania oraz przepisów 
prawa, opisane zostały w rozdziale dziewiątym. Dziesiąty - poświęcił autor litera
turze dwóch ortodoksyjnych indyjskich systemów filozoficznych: sankhji i jogi, 
a kolejny - następnych trzech: njaji, waiśesziki oraz wedanty340. Rozdział dwuna
sty zawiera omówienie literatury związanej z buddyzmem.

Od rozdziału trzynastego rozpoczyna się część książki poświęcona sanskryc- 
kiej literaturze epickiej. Otwierają następujący fragment:

Ziemia Hindusów - to ojczyzna poezyi przyrodzona. W obliczu Himalajów, któ
rych szczyty śnieżne albo giną w zawoju chmur ołowianych, albo się iskrzą w bla
skach słońca, niby w koronie z diamentów; na dolinach nęcących kwieciem i poto
kami spienionemi; nad brzegiem Gangi „narzeczonej nieba”, strojnej w łabędzie 
i lotusy, która w swe głębie kry ształowe „wchłania grzechy narodu”, żeby je unieść 
w dal nieskończoną; śród gęstwiny lasów zwrotnikowych, dyszących wonią i roz- 
gwarem ptactwa tęczowego; „pod płaszczem łndry”, płomienistym we dnie, a wi- 
skrzonym śród nocy świeżej milionami gwiazd brylantowych, - śród tej przyrody 
rozkosznej a gigantycznej fantazya Hindusów, z natury bujna, a zapładniana nie
ustannie potęgą wrażeń majestatycznych, wyłania z siebie żywiołowo taki bezmiar 
płodów poetyckich, jakiego nigdzie nie spotykamy. Rdzeniem tej poezyi - roman

33S

339

39»
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tyzm najwyuzdańszy, cudowność, wykluczająca wszelką prawdę, i fantastyczność 
nieokiełznana. Przy wrodzonej skłonności do zatapiania się w sferach nadziem
skich, poeta indyjski miesza chaotycznie bogów z ludźmi i zwierzętami, ży wioły 
nadprzyrodzone z wydarzeniami pospolitemi, a tonąc w istnej powodzi szczegó
łów, nie wiążących się z sobą organicznie, zatraca wszelką miarę artystyczną.341

341 J. A. Ś w i ę c i c k i, op. cii., s. 203-204.
342 Ibidem, s. 253.
343 Ibidem, s. 302.
344 ibidem, s. 327.
345 Ibidem, s. 385.

Po tym opisie przechodzi Święcicki do omówienia Ramajany oraz Mahabhara- 
ty, którym poświęca w całości rozdział czternasty, podsumowując go syntetycznym 
porównaniem obu dzieł:

(...) Mahabharata ma charakter więcej ludzki i większe prawdopodobieństwo hi
storyczne w opowiadaniach, tudzież stanowi doskonalszą ilustracyę życia rzeczy
wistego (...) styl Ramayany jest prostszy i jednolitszy (...) a typy żeńskie niepo
równanie piękniejsze od męskich.342

Rozdział piętnasty zawiera przede wszystkim zwięzły opis literatury puranicz- 
nej i tantrycznej. W rozdziale szesnastym omówione są, po zarysie historycznego 
tła, „poematy i romanse, zwane Kavias”. Następny rozdział dotyczy poezji lirycz
nej i epigramatycznej, o której autor książki wypowiada raczej mało pochlebną 
opinię ogólną:

Sanskryckiej poezji liry cznej bogatą nazwać nie można; nie imponuje ona ani ilo
ścią, ani jakością; Indyanie, przy krańcowości swego temperamentu, kochali się 
albo w epopejach olbrzymich albo w utworach dramatycznych bardzo długich, lub 
też w krótkich sentencjach i aforyzmach.343

Dramatowi, o którym „tradycje indyjskie, rozmiłowane w cudowności, utrzy
mują, że (...) spadł z nieba”344, poświęcony jest rozdział osiemnasty. Następnie 
omówione są księgi nauczające o moralności, „Niti-Sastras oraz bajki i opowiastki 
czarodziejskie”. W rozdziale dwudziestym dowiadujemy się o tzw. wedangach, 
czyli traktatach naukowych, świadczących między innymi o wysokim poziomie 
nauk ścisłych, prezentowanym przez starożytnych Indusów, którzy:

(...) przy liczbowaniu ty lko ustnem zdołali już w Sutrach najdawniejszych, za po
mocą jednego wyrazu lub zgłoski ry tmicznej, nie tylko przedstawić takie liczby, 
które u nas wymagają długiego określania, ale nawet rozstrzygnąć zadania bardzo 
złożone. System dziesiętny zawdzięczamy Indyanom (... )345

Omówienie historii literatury indyjskiej kończy autor rozdziałem dwudziestym 
pierwszym, którego przedmiotem są „literatura hindostańska i bengalska”, przed
stawione na tle przemian historycznych. W Polsce była to pierwsza próba zapre
zentowania zarówno indyjskich dzieł napisanych w językach nowożytnych, jak 
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i ich twórców. Przyczyną takiego postępowania jest, według samego autora, anty
cypowana czytelnicza dociekliwość:

Idąc za przykładem innych moglibyśmy, dodawszy rozdział o sztuce, zamknąć 
książkę, gdyby nie przeświadczenie, że rozważniejsi czytelnicy zwrócą się do nas 
z takiem pytaniem: Jeżeli cała literatura, której zarys przedstawiono nam w 20 roz
działach, powstała w języku umarłym już przed 20-tu wiekami, to cóż się przez ten 
czas działo z językiem żywym narodu?346 347

346 Ibidem, s. 388.
347 Ibidem, s. 448.

Książkę zamyka rozdział poświęcony muzyce indyjskiej oraz sztukom pla
stycznym i architekturze, zakończony opinią następującej treści:

(...) o przyszłości Indyan wątpić nie można, wobec ciągłych postępów jakie czynią 
pod światłem kierownictwem Anglii. Łatwo przewidzieć, że nadejdzie chwila, gdy 
Indyjanie, przy wrodzonym geniuszu, będą mogli zaimponować światu żywotno
ścią swoją i zająć stanowisko, godne narodu, który posiada 30-to wiekową cywili- 

347zacyę.

Cała Historia literatury indyjskiej ilustrowana jest, wplecionymi w tekst, frag
mentami utworów indyjskich, przetłumaczonych z języków europejskich przez 
J. A. Święcickiego. Jednak autor sporadycznie tylko informuje, jaki przekład po
służył za podstawę polskiego tłumaczenia. Nie ma podstaw, by przypuszczać, że 
mógł tłumaczyć z oryginału, gdyż brakuje przesłanek, aby znał sanskryt.

Warto dodać, że w książce zamieszczone są liczne ryciny, skopiowane głównie 
z niemieckich opracowań (o czym informacja znajduje się przy źródłach). I chociaż 
autor zapewnia na stronie tytułowej, że książka jest przez niego „oryginalnie napi
sana”, to jednak zachował (z jakichś powodów) końcówkę obcą w nazwach gatun
kowych (np. Kavias, Sastras, Vedangas etc.), a w bibliografii nie wskazał żadnych 
tekstów źródłowych. Przytoczone pozycje bibliograficzne opatrzył natomiast 
w niektórych przypadkach wartościującymi, kategorycznymi komentarzami (np.: 
„dzieło bardzo ciekawe”, „wykład ciężki”, „autor cytuje źródła, wogóle pierwszo
rzędne, daje dużo mapek, ale wykłada sucho”, „książka mało krytyczna i wadliwa 
w układzie”, etc.).

Drugie podobnego rodzaju opracowanie, Literatura indyjska Remigiusza 
Kwiatkowskiego, opublikowane zostało w kieszonkowym formacie, w serii 
„Książki dla wszystkich”, w Warszawie w 1908 roku. Pozycja ta, licząca siedem
dziesiąt pięć stron, wygląda skromnie w stosunku do poprzedniej, niemniej jednak 
zawiera rzetelne informacje w logicznie uporządkowanym układzie. Tekst rozpo
czynają uwagi dotyczące początków europejskiego poznawania Indii:

Dopiero od roku 1765, t.j. od czasu objęcia Indji w posiadanie przez angielską 
kompanię Wschodnio-łndyjską, znajomość języka i literatury staroindyjskiej za
częła się rozszerzać, stanowiąc po dziś dzień rozległy przedmiot badań we wszyst
kich krajach Europy. Zainteresowanie wzmaga się coraz bardziej, gdyż cy wilizacja 
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indyjska należy do najstarszych na ziemi, poezja zdumiewa bogactwem swoich ro- 
dzai i form, a filozofja budzi podziw głębokością myśli.348

348 R. K w i a t k o w s k i, Literatura indyjska, Warszawa 1908. s. 3.
349 Zachowana oryginalna pisownia małą literą.
330 Ibidem, s. VI.
351 Ibidem, s. 10.
352 Ibidem, s. 17.
3,3 Ibidem, s. 24.
354 Ibidem, s. 29.
3’5 Ibidem, s. 46 i 48-49.

Następnie autor charakteryzuje lud - który nazywa „indowie lub indusi”349 - 
przedstawia jego pochodzenie oraz języki. Potem przechodzi do epoki wedyjskiej, 
opisując wierzenia oraz rytuały (szczególną uwagę poświęca roli kobiety w społe
czeństwie), a także najstarsze zabytki piśmiennicze. Charakteryzuje ponadto religię 
wedyjską, widząc w niej „zawiązki monoteizmu”350 oraz organizację życia spo
łecznego („Miast żadnych niema (...) Świątyń niema”351), przytacza ponadto 
w całości wedyjski hymn o stworzeniu RV X.129 (cytowany wcześniej w przekła
dzie Maurycego Straszewskiego, por. s. 112) w polskim przekładzie, wprowadza
jąc go następująco: „I oto spotykamy w Rigwedzie piękny «Hymn Stworzenia», 
który jest jednym z najwybitniejszych płodów myśli starożytnego świata”352.

Dalej Kwiatkowski omawia dwa systemy religijne: Braminizm i buddaizm, do
patrując się między innymi wpływów chrześcijańskich w koncepcji wcieleń Wi- 
sznu353. Podobnie jak w rozdziale poprzednim, również i w tym omawia jako od
dzielne zagadnienie sytuację kobiet, a także pisze o rytuale sati („bramini rozkazy
wali wdowom palić się na grobach mężów, a chcąc zmusić je do tego, uczynili 
wdowieństwo pasmem najcięższych tortur”354). W dalszym ciągu rozdziału opisana 
jest skrótowo literatura buddyjska. Opis uzupełniają polskie przekłady fragmentów 
z niej wybranych, a także - ujęte również skrótowo - legendarne dzieje życia Buddy.

W części czwartej, poświęconej literaturze sanskryckiej, prezentuje Kwiatkow
ski dwa największe eposy starożytności: Ramajanę i Mahabharatę, relacjonując 
treść obu dzieł oraz ilustrując relację fragmentami tekstów. Omawia także procesy 
kształtowania się obu tekstów, zmiany w nich zachodzące na przestrzeni wieków 
oraz poziom artyzmu („Bramini jednak zeszpecili «Ramajanę» dodatkami...”; 
„«Mahabharata» niżej stoi pod względem artystycznym od «Ramajany» (...) ale 
ma daleko większe znaczenie historyczne...”)355. Następny rozdział zawiera infor
macje na temat pochodzenia dramatu w Indiach, cech dystynktywnych tego gatun
ku, a także teatru i aktorów. Punkt centralny rozdziału stanowią streszczenia po
szczególnych aktów dramatu Kalidasy Sakuntala. Opisywane dzieło oraz cały ga
tunek ocenia Kwiatkowski następująco:

Pomimo wielkich zalet, „Sakuntali” nie można uważać za arcydzieło, gdyż wartość 
jej tkwi bardziej w języku i szacie zewnętrznej, niż w treści (...) Wogóle dramaty 
indyjskie zostały przecenione w literaturze powszechnej.
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Głównym i nieodzownym motywem każdego dramatu jest miłość, lecz nie 
twórcza, popychająca do wielkich czynów, ale bierna, pełna skarg, westchnień i tę
sknoty. Charaktery są również bierne i blade. (...) Zakończenie (...) musi być 
obowiązkowo szczęśliwe, aby publiczność spokojnie wróciła do domu. (...) 
a śmierć, zabójstwo, drapanie i całowanie, jako efekty podniecające, nie dopusz
czalne są na scenie. Akcja odgrywa zazwyczaj mniejszą rolę od liryzmu opisowe
go, który czyni dramaty, jako utwory sceniczne, nudnemi i rozwlekłemi.

Za to język dramatów indyjskich odznacza się nadzwyczajną wyrazistością
i ogładą.356 * 358

’ Ibidem, s. 54-55.
3’7 Dostępny dziś w polskim przekładzie, dokonanym bezpośrednio z oryginału sanskryc- 

kiego przez Joannę Sachse (por. przyp. 309, s. 107).
358 Tłumaczenie polskie: Bilhana, Złodziej miłości. 50 wierszy, tłum. H. Marle- 

w i c z, Kraków 2008.
3’9 R. K w i a t k o w s k i, op. cii., s. 60-61.
360 Ibidem, s. 68. Ciekawym przykładem adaptacji bajek z Pańćatantry jest wydany 

w Warszawie, w 1913 roku zbiorek Bajki indyjskie. Opracowała je „dla młodzieży” Michalina 
Jankowska. We wstępie odredakcyjnym napisano m.in.: „Z szeregu (...) bajek indyjskich, które 
były podstawą nauki młodego królewicza, wybraliśmy kilka dla was, młodzi czytelnicy. (...) 
Jeżeli (...) po przeczytaniu tych bajek nauczycie się choć trochę panować nie nad innymi, lecz 
nad sobą, jeżeli wyciągniecie z nich dla siebie choć trochę życiowej nauki, będzie to również 
dobrym dziełem, sporządzonem przez starą mądrość indyjską”. O tym, że odlegle kultury sta
nowiły jeszcze wówczas dla Polaków wspólny amalgamat „dziwności”, świadczy kolejny aka
pit: „Do bajek indyjskich dołączamy jeszcze dwie bajki: jednę australijską i drugą afrykańską, 
co razem utworzy książeczkę bajek egzotycznych, czyli bajek z obcych krajów" (por.
M. J a n k o w s k a, Bajki indyjskie dla młodzieży. Warszawa 1913, s. 111).

Poezja liryczna stała się w książce Kwiatkowskiego przedmiotem piątego roz
działu. Autor wymienia takie dzieła, jak Obłok posłem351 czy 50 strof złodzieja35*, 
a także podaje przykłady uniwersalnych w swej istocie aforyzmów, sentencji oraz 
przysłów, na przykład:

O, niewątpliwie miodem ust swych darzy
Kobieta piękna o lotusu twarzy;
Szkoda, że miód ten, tracąc słodycz z laty,
Zmienia się w napój trucizną bogaty!...359

Później opisuje literaturę dydaktyczną i powieściową, rozpoczynając od omó
wienia bajek ze zbioru Pańćatantra:

..Panczatantra" jako całość, ma wielkie zalety literackie i artystyczne. Drga życiem 
i humorem na każdym miejscu. (...) Do rysów znamiennych „Panczatantry” należy 
również silna ironja i satyra, z jaką autor uwydatnia różne ujemne cechy ludzkich 
charakterów.

Z powodu podobieństwa niektórych bajek greckich z indyjskiemi, powstała 
kwestja w literaturze, gdzie tkwi właściwie ich źródło (...) Więcej danych jest, że 
ojczyzną bajek były' Indje...360
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Po bajkach następuje krótka charakterystyka zbioru opowieści 25 powiastek 
Wetali36' oraz Oceanu rzek opowieści361 362 kaszmirskiego poety Somadewy, a także 
Księgi Sendabada, którą pod tytułem Historia 7 mędrców rzymskich „zna również 
i polska literatura średniowieczna”363. Książkę zamyka pięciostronicowy rozdział 
pt. Filozofia i nauki364, zawierający informacje dotyczące głównych szkół myśli 
indyjskiej (i tutaj pojawia się często przytaczany przykład sylogizmu o górze 
i ogniu), dokonań w zakresie gramatyki, a także astronomii, medycyny i algebry.

361 Tłumaczenie polskie: H. Willman-Grabowska, Dwadzieścia pięć opowieści 
Wampira.

362 Fragmenty w tłumaczeniu polskim bezpośrednio z oryginału sanskryckiego: So- 
m a d e w a, O cnocie i niecnocie niewieściej, tłum. H. Willman-Grabowska. Wrocław 
1960.

363 R. K w i a t k o w s k i, op. cii., s. 70.
jM W spisie treści tytuł ten zapisany jest błędnie jako Filozofia i sztuka - sztuki jednak 

w żadnej mierze nie dotyczy, a tytuł rozdziału na stronie 70 brzmi Filozofia i nauki.

W książce zamieszczone zostały fragmenty najważniejszych spośród omawia
nych utworów literackich, najprawdopodobniej w przekładzie autora, gdyż nigdzie 
nie zostały podane nazwiska tłumaczy.

Obydwa opracowania dotyczące literatury indyjskiej, zarówno opisane powy
żej Remigiusza Kwiatkowskiego, jak i omówione wcześniej Juliana Adolfa Świę
cickiego, mogą być traktowane jako swoiste przykłady recepcji - głównie z powo
du pośrednich przekładów indyjskich tekstów literackich zamieszczonych w obu 
książkach, ale także dlatego, że z jednej strony w jakiejś mierze świadczą o pol
skim zainteresowaniu indyjską literaturą, a z drugiej - poszerzają wiedzę czytelni
ków dotyczącą tego zjawiska.

III.4. Wielorakie aspekty pomostowej funkcji literatury.
Między wiedzą a stereotypem

W interpretacji zjawisk, które można uznać za początki porozumienia kulturowego 
między odległymi cywilizacjami, trzeba odwołać się do dziewiętnastowiecznej 
koncepcji dyfuzji kulturowej, uznawanej między innymi przez uważanego za twór
cę antropologii kulturowej Edwarda Burnetta Tylora (1832-1917) i pojmowanej 
jako proces zachodzący nie tylko dzięki bezpośredniemu kontaktowi, ale także 
w sposób pośredni. W tym przypadku funkcję medium, za sprawą którego docho
dziło do dyfuzji, pełniła literatura, bowiem o relacjach między dwiema kulturami 
świadczą przykłady wczesnej recepcji „obcych” dzieł literackich w Polsce i w In
diach w XIX oraz w pierwszych latach XX wieku. Proces ten ponadto zachodził 
zgodnie z wymaganymi warunkami, czyli był dwukierunkowy, a przy tym nieko
niecznie symetryczny, jednak z całą pewnością o znamionach pozytywnych, gdyż 
jak uważa Józef Kozielecki:
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Jednym z bardziej znanych zjawisk dynamizujących kulturę bywa dyfuzja (...). 
Oznacza ona rozprzestrzenianie się różnorodnych elementów kulturowych (...) 
w drodze zapożyczeń. Dyfuzja to zjawisko powszechne i naturalne, związane 
z procesem uczenia się i kulturyzacji. Dzięki niej zmniejszają się różnice między
kulturowe.365

365 J. Kozielecki, Transgresja i kultura..., s. 188.
366 O kulturotwórczym wymiarze twórczości literackiej należącej do tej grupy pisał Ry

szard Nycz, który w szkicu zatytułowanym Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć artystycznych 
w świadomości literackiej XX wieku stwierdza m.in., że: „Obie formy artystyczne stały się me
todami wzbogacania formalno-treściowych zasobów literackich”, oraz: „Niewiele form arty
stycznych spotkała kariera tak niezwykła, jaka w dwudziestowiecznej literaturze stała się udzia
łem parodii i pastiszu. W tym względzie stanowić one mogą idealny przykład trafności formali- 
stycznego opisu modelowych mechanizmów literackiej ewolucji (...)”. Następnie dodaje: „(...) 
widzieć należy w parodii i pastiszu historyczne kategorie obejmujące równoprawne i komple
mentarne zasady kreowania artystycznej formy, w rezultacie zastosowania różnych strategii 
użytkowania dziedzictwa kulturowego przeszłości: albo przez negację parodiowanego obiektu 
i krytyczną refunkcjonalizację jego elementów wedle nowych wypracowanych prawideł, albo 
też przez afirmującą re-kreację pastiszowej poetyki dzięki uruchomieniu niewyzyskanych wcze
śniej możliwości pierwowzoru” (por. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza 
o literaturze, Kraków 2000, s. 200-246).

Przedstawione przykłady potwierdzają, że literatura europejska wykorzystywa
na była w Indiach w celach edukacyjno-wychowawczych przez brytyjskich koloni
zatorów oraz że została Indusom niejako narzucona, a ich gusty czytelnicze pró
bowano formować na kształt brytyjski. Należące do cywilizacji zachodniej dzieła 
literackie prezentowano indyjskim odbiorcom z szacunkiem i powagą, zgodnie ze 
sposobem traktowania literatury zalecanej programem kształcenia, jaki właściwy 
jest instytucjom edukacyjnym. Utwory pisarzy europejskich miały także wyzna
czać wzorce artystyczne i estetyczne, których naśladowania oczekiwano od kształ
conych w brytyjskich koledżach przyszłych twórców indyjskich. Ponadto, zwłasz
cza w swej początkowej fazie, proces zapoznawania indyjskich czytelników z lite
raturą europejską był inicjowany i kontrolowany przez Brytyjczyków. Mimo 
usilnych starań nie udało się jednak Brytyjczykom zachować nad nim pełnej kon
troli, a wartość artystyczna dzieł wydała się Indusom na tyle istotna, że mimo po
wszechnej w kręgach ludzi wykształconych znajomości języka angielskiego wielu 
twórców podjęło próbę tłumaczenia dramatów Szekspira na języki indyjskie. Co 
ciekawe, zinstrumentalizowane metody przekazu nie wpłynęły na instrumentaliza
cję stylów odbioru. Można zatem przyjąć, że działania te, we wstępnej fazie po
dyktowane instrumentalną pragmatyką, przerodziły się z czasem w działania auto
teliczne, dlatego też świadectwa recepcji Szekspira w większości należą do grup 
trzeciej (stylizacje, pastisze, parodie)366 i czwartej (przekłady, parafrazy, transkryp
cje), a procesy ich odbioru dokonywały się głównie w stylach alegorycznym, sym
bolicznym i estetyzującym.

Wczesna recepcja, lub zaistnienie zjawisk z pogranicza recepcji literatury in
dyjskiej w Polsce, jak można ocenić na podstawie cytowanych w niniejszym roz



122 III. Funkcja literatury jako pomostu między kulturami indyjską i europejską...

dziale fragmentów tłumaczeń i opracowań, od początku odbywała się w atmosferze 
poszukiwania w tej literaturze śladów niesamowitości, egzotyki, bajkowości - 
wszystkiego, co pozwalało ludzkiej myśli odpocząć od trudnej rzeczywistości poli
tycznej czy od obrazów ponurej codzienności. Tego rodzaju podejście było typowe 
dla „Zachodu” w ogóle. Pogląd taki wyraża między innymi Amartja Sen:

Zainteresowanie indyjską egzotyką można obserwować po wielokroć, od wcze
snych okresów history cznych aż do dziś.367

„Exotic interest in India can be seen again and again, from its early history to the pre
sent day” (zob. A. S e n, op. cit., s. 151).

368 „The exoticist category concentrates on the wonderous aspects of India. The focus here 
is on what is different, what is strange in the country that, as Hegel put it, 'has existed for mil
lennia in the imagination of the Europeans’” (zob. ibidem, s. 141).

369 Por. m.in.: „A dissimilarity of perceptions has been an important characteristics of We
stern interpretations of India, and several different and competing conceptions of that large and 
complex culture have been influential in the West, (.../internal consistency’ is precisely the 
thing that is terribly hard to find in the variety of Western conceptions of India". [Odmienność 
sposobów percepcji stanowi ważną cechę zachodnich interpretacji Indii, a na Zachodzie domi
nowało już wiele różnych i wzajemnie z sobą współzawodniczących koncepcji pojmowania tej 
wiekiej i złożonej kultury. (...) ‘wewnętrzna spójność’ jest dokładnie tym czymś, co tak nie
zwykle trudno znaleźć w rozmaitości wyobrażeń dotyczących Indii] (zob. ibidem, s. 140-141).

370 ..(...) indyjski [Bhartriharis], jeżeli go już koniecznie z wzorami greckiemi porównać, 
najwięcej zbliżałby się charakterem swoim do Gnomików, chociaż zawsze mnićj jednostajny, 
mnićj niewolniczo przywiązany do jednakowego tonu i toku w opowiadaniu. Ale najlepićj po
znamy go i pojmiemy wpatrując się w jego twarz własną; nie zrównywając z niczem chyba 
tylko dla wytknięcia różnic, nie zaś dla ułudzenia pozomćm powierzchownćm podobieństwem” 
(zob. L. Dunin-Borkowski, Setka Bhartriharis 'a, s. 2). Metodę taką refleksji teoretycznej 
poddał między innymi Clifford Geertz, który stwierdził, że „każda teoria (...) rozwija się głów
nie dzięki analogii, czyli pojmowaniu wynikającemu z widzenia tak-jak, rzeczy mniej dostępnej 
przez rzecz lepiej znaną” (C. Geertz, O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli 
społecznej), „Teksty Drugie" 1990, nr 2. s. 57-72). Podobną opinię wyraziła Langer: „Tam gdzie 

Kategoria egzotyczności oznacza skupienie się na fantastycznych aspektach Indii. 
Nacisk położony jest tutaj na to, co jest odmienne, co jest dziwne w tym kraju, któ
ry' używając słów Hegla „przez ty siąclecia trwał w wyobraźni Europejczyków”.368

Ten sposób postrzegania Indii powodował poznawczą dychotomię369, widoczną 
także wśród opisanych w niniejszym rozdziale przykładów (por.: „są tam pomysły 
tak szalenie bezumne, że nieraz przychodzi pytać, czy fllozofy i chronologi indyj
scy są tak samo jak my stworzeni, żeby podobne brednie powstać mogły w ich 
głowach?” - Siemieński; „Niemal wszystkie ważniejsze charakterystyczne rysy 
rodzinne [Słowianin] rozpozna w twarzy tego zagubionego przed wiekami a teraz 
niespodziewanie odnalezionego brata” - Tretiak). Jeden z możliwych sposobów 
podejścia polegał na opisywaniu różnic, inny - na ostrożnym wskazywaniu podo
bieństw oraz wstępnym objaśnianiu tego, co obce i nieznane, poprzez to, co zrozu
miałe, własne, znajome (na przykład Leszek Dunin-Borkowski wyjaśniał metrykę 
sanskryckiego wiersza poprzez znane przykłady greckie)370. Tego rodzaju zabiegi 
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umożliwiały następnie wskazywanie kulturowej odmienności, pojmowanej niejako 
egzotyczne dziwowisko, ale jako różnica estetyczna świadcząca o oryginalności 
dzieła, traktowanej nie z poziomu cywilizacyjnej wyższości, ale z pozycji „otwar
cia się” na estetykę inną niż zachodnia.

Należy również podkreślić fakt, że w XIX wieku zarówno do Indii, jak i do 
Polski docierały utwory uznane za wybitne w systemach kulturowych, w których 
powstały. Odczytywano je natomiast według kodu właściwego dla kultury im ob
cej. Ani starania brytyjskich nauczycieli w Indiach, ani wysiłki podejmowane 
w Polsce celem wskazania sposobu, w jaki dane dzieło powinno zostać „właści
wie” odczytane, nie mogły przynieść efektów. Powszechnie wiadomo bowiem, że 
wewnętrzne jednostkowe doznania estetyczne nie mogą być kontrolowane z ze
wnątrz, co od wielu już dziesięcioleci potwierdzają między innymi badania nad 
mechanizmami recepcji literackiej w ogóle:

Kod odbioru jest każdorazowo układem zewnętrznym wobec utworu, jednakże 
w procesie lektury staje się on czynnikiem określającym wnętrze utworu. System, 
w który wprowadza dzieło świadomość czytelnika, decyduje o wewnętrznych rela
cjach tego dzieła, wyznacza jego zawartość semantyczną. Dzieło oferuje nam takie 
znaczenia i takie ich uporządkowanie, jakie może w nim uruchomić kod, z który m 
przystępujemy do lektury. Odczytaniem więc utworu potwierdzamy nie ty le jakiś 
jego ustalony ustrój semantyczny (...), co tożsamość pewnego zespołu reguł od
bioru, który umożliwia nam obcowanie z literaturą.371

brak odpowiedniego słowa dla określenia nowości, którą mówiący pragnie wyrazić, odwołuje 
się on do potęgi analogii logicznej, używając słowa denotującego coś innego, stanowiącego 
symbol przedstawieniowy rzeczy, którą ma na myśli, kontekst zaś nie pozostawia wątpliwości, 
że nie myśli on o rzeczy denotowanej dosłownie, lecz symbolicznie o czymś innym" (por. 
S. K. L a n g e r, op. cit., s. 222).

371 J. S ł a w i ń s k i, Głos w dyskusji nad Filozofią przypadku S. Lema, ..Pamiętnik Lite
racki” 1971, z. 1, s. 359.

372 E. C a s s i r e r, Esej o człowieku. IFstęp do filozofii kultury, tłum. A. S t a n i e w s k a. 
Warszawa 1977, s. 79-82. Tę koncepcję Cassirera rozwija i modyfikuje Langer, która „potrzebę 
symbolizacji” zalicza wręcz do elementarnych potrzeb ludzkich, a tworzenie symboli do pier
wotnych i podstawowych czynności tego typu, co jedzenie i picie w świecie przyrodniczym. 
Koncepcję Langer, przedstawioną przede wszystkim w pracy Nowy sens filozofii, można zatem 
uznać za „zbiologizowaną” wersję filozofii form symbolicznych Cassirera.

373 Ibidem, s. 124.

Wskazane na przykładach mechanizmy odczytywania treści zawartych w „ob
cych” dziełach literackich potwierdzają również istnienie wskazanej przez Ernsta 
Cassirera, właściwej tylko człowiekowi, zdolności do funkcjonowania w przestrze
ni abstrakcyjnej (symbolicznej) i wynikającej z tego umiejętności konstruowania 
uogólnień372. Według Cassirera, z tymi swoistymi cechami człowieka wiąże się 
z kolei specyficzny typ pamięci, która umożliwia „powtórne narodzenie” zapisa
nych w niej obrazów373. Zatem nowe konteksty dostarczać mogą możliwości od
miennego widzenia nawet tego, co już poznane. Dlatego też dzieła literatury za
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chodniej w Indiach oraz indyjskiej w Polsce, przynoszące zapis odmiennego sys
temu kulturowego i postrzegane poprzez kod własnej kultury, funkcjonują albo 
jako egzotyczne dziwy, albo też, twórczo przetworzone, wzbogacają zarówno wła
sne treści, jak i kulturę, do której zostały przeniesione. Obserwacja Cassirera zgod
na jest więc z koncepcją zakładającą potencjalność zaistnienia dzieła w kulturze 
symbolicznej, którą Kłoskowska nazwała przecież „kulturą potencjalną”.

Realizacje kulturotwórcze literackich spotkań indyjsko-polskich opisane zosta
ną w następnych rozdziałach.



IV.

W kierunku uniwersalizacji
Przekłady dzieł literackich jako przejawy uczestnictwa 

w kulturze genetycznie odmiennej

Od niepamiętnych już czasów, choć pamiętanych, bo zapisanych 
jako „ dzieje cywilizacji zachodniej ", żyjemy współistniejąc, a tylko 
nie przyjmowaliśmy tego do świadomości, istnienie własne nie
ustannie absolutyzując?14

(...) o ziem ale i dobrem, o zdaniu jednych i drugich zainteresowa
nych, o ich wzajemnych uprzedzeniach powinien pamiętać każdy, 
kto pragnie poznać Indie istotne... o ile poznać się one dadzą.315

IV.1. Świadectwa odbioru

Ernst Cassirer napisał w Eseju o człowieku, że „sztuka (...) uczy nas uzmysławiać 
sobie rzeczy, a nie jedynie użytkować je lub tworzyć sobie o nich pojęcia. (...) Jest 
charakterystyczną właściwością natury człowieka, że nie ogranicza się on do jed
nego specyficznego ujęcia rzeczywistości”374 * 376. Być może zatem owo właściwe 
człowiekowi dążenie do odkrywania nieznanych mu wymiarów otaczającego nas 
świata stanowi jedną z prawdopodobnych przyczyn tłumaczenia dzieł literackich 
na języki obce. W przypadku niniejszego opracowania będą to dzieła pochodzące 
z dwóch odmiennych kręgów cywilizacyjnych - kultury polskiej należącej do cy
wilizacji zachodniej i mającej swoje źródła w grecko-rzymskim antyku oraz kultu
ry subkontynentu indyjskiego.

374 A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna..., s. 426.
373 H. Willman-Grabowska, Indie, Poznań 1938, s. 6.
376 E. C a s s i r e r, op. cit., s. 319.

Na początku zrekonstruowanego przedstawienia historii uczestnictwa kulturo
wego Indusów w literaturze polskiej oraz Polaków w literaturze indyjskiej w XX 
wieku odwołam się do wspomnianego już w rozdziale pierwszym książki metodo
logicznego pomysłu Michała Głowińskiego (s. 34-37), który w szkicu Świadectwa 
i style odbioru podejmuje kluczową kwestię uwzględnienia charakterystycznych 
dla danej epoki metod oraz stylów odbioru. Podkreśla także, że świadectwa odbio-
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ru należą do sfery zjawisk „wysoce niejednorodnych”, oraz dzieli je na pięć zasad
niczych grup377.

377 M. G ł o w i ń s k i, Style odbioru.... s. 116-137.
37K Ibidem, s. 121-122.
379 Por. rozdział 1.2. Wybrane koncepcje odbioru dzieła literackiego jako przedmiotu sym

bolicznego.

Przedmiotem niniejszego rozdziału są - opisane na przykładach dwudziesto
wiecznych tłumaczeń literatury indyjskiej w Polsce i polskiej w Indiach - świadec
twa odbioru tekstów literackich, zakwalifikowane do grupy czwartej, nazwanej 
przez Głowińskiego „transformacjami”. Składową tej grupy świadectw stanowią 
bowiem właśnie przekłady, które, zdaniem autora koncepcji, mogą być interpreto
wane Jako przejaw swoistej lektury”, gdyż dokonywane są „w myśl pewnych (...) 
dyrektyw konkretyzacyjnych, właściwych danej kulturze literackiej”. Taki pogląd 
wynika z przekonania uczonego, że „(...) każdy przekład, choćby najwierniejszy, 
jest interpretacją tłumaczonego utworu. Nie stanowi nigdy kalki, jest domeną wy
borów”378. Stąd można wnioskować, że odbiór literackich dzieł indyjskich w Pol
sce czy polskich w Indiach, tak jak odbiór wszelkich tekstów tłumaczonych w sys
temie dowolnej kultury docelowej, może się różnić od odbioru tekstów oryginal
nych w kraju ich powstania, czyli w syntagmie kultury wyjściowej. Jednak, 
niezależnie od tej prawidłowości, odbiór każdego tekstu literackiego - w tym rów
nież przekładu - odbywał się będzie w jednym bądź w kilku spośród wyszczegól
nionych przez Głowińskiego siedmiu „stylów odbioru”, czyli w stylu mitycznym, 
alegorycznym, symbolicznym, instrumentalnym, mimetycznym, ekspresyjnym 
albo estetyzującym379.

Dla dalszego opisu istotne wydają się ponadto dwa spostrzeżenia autora po
wyższej klasyfikacji. Pierwsze, że style odbioru rzadko występują pojedynczo, oraz 
drugie, że pomiędzy owymi stylami a epoką, w których odbiór dzieła następuje, 
kształtują się różnego rodzaju układy synchroniczne.

IV.2.  Działania popularyzatorskie i przekładowe w Polsce 
na początku XX wieku

W trwającym - jak przyjmują historycy - do 1918 roku okresie Młodej Polski 
w środowiskach literackich żywo interesowano się literaturą indyjską, w tym 
przede wszystkim dramatem - co najprawdopodobniej wynikało z nawiązań do 
tradycji niemieckich romantyków i Herderowskiego utopijnego kultu Indii. Moty
wy indyjskie pojawiają się więc w utworach niemal wszystkich pisarzy tego okre
su. Marta Piwińska pisała:
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Wschodów było tyle ilu poetów, bo romantyczny wschód tym różni się, między 
innymi od klasycy stycznego Parnasu, że musi być odkryty osobiście, nie osiągany 
docelowo. Nie ma go na żadnej mapie. Nanosi się go na nieskończoną mapę.380

380 M. P i w i ń s k a, Wschodnie maskarady, „Teksty” 1975, nr 3. s. 37.
381 J. Kozielecki, Transgresja i kultura..., s. 82-83.
382 Kozielecki zwraca także uwagę na niebezpieczeństwa związane z tym zjawiskiem, 

twierdząc, że może ono spowodować wstrzymanie naturalnych procesów rozwojowych w danej 
kulturze. Zdaniem badacza, „bezmyślne zapożyczenia, próby przenoszenia wzorów obcych, 
których nie da się zasymilować w warunkach europejskich, hamują rozwój własnych osiągnięć” 
(por. ibidem, s. 83).

383 Jak podaje Machalski, Lange używał następujących pseudonimów: Katullus, Don Ki- 
szot, Z. Kwieciński, Napierski i A. Wrzesień (por. F. M a c h a 1 s k i, op. cii., s. 160).

383 F. M a c h a I s k i, Orientalizm Antoniego Langego (z zarysem bibliografii), Tarnopol 
1937.

385 J. T u c z y ń s k i. Motywy indyjskie..., s. 135-137, passim.

Te „wschodnie” transgresje, czy jak je nazwała Piwińska „maskarady”, doko
nywały się zgodnie z opisanym przez Kozieleckiego modelem myślenia transgre- 
syjnego, w którym „ekspansja intelektualna” polega na wychodzeniu poza granice 
posiadanej wiedzy. Opisując zjawiska i procesy związane z ową ekspansją intelek
tualną, Kozielecki stwierdza:

Bardzo ważną formą ekspansji intelektualnej (...) jest inkluzja, często połączona 
z ekskluzją. Polega ona na włączaniu do własnych systemów naukowych, rodzi
mych dzieł sztuki, swojej religii czy ustroju, dominującego w danym państwie, 
osiągnięć innych nauk, prądów umysłowych, religii, ustrojów czy kultur. Inkluzja 
wymaga przeprowadzenia złożonych operacji umysłowych. Człowiek musi prze
kroczyć granicę własnej przestrzeni życiowej, zapoznać się z wytworami innych 
narodów, dokonać ich wartościowania i następnie umiejętnie włączyć osiągnięcia 
obce do własnej przestrzeni życiowej.381

Samo zjawisko inkluzji, przebiegające w sposób świadomy, poparte wiedzą 
oraz wrażliwością, bez wątpienia może wzbogacić kulturę oraz wpłynąć na rozwój 
nauki382. Poetyckie odczytywanie Wschodu w dużej mierze przyczyniło się do 
włączenia wielu wątków i motywów kultury indyjskiej do kultury polskiej, szcze
gólnie w pierwszych dwóch dekadach XX wieku.

1V.2.1. Działalność Antoniego Langego. Świadectw odbioru, zaliczonych 
przez Głowińskiego do grupy transformacji, dostarcza bez wątpienia działalność 
przekładowa i popularyzatorska Antoniego Langego (1863-1929)383. Temu młodo
polskiemu twórcy Franciszek Machalski (1904-1979) poświęcił pracę monogra
ficzną, Orientalizm Antoniego Langego (z zarysem bibliografii)3™, a Jan Tuczyński 
poddał opisowi obecność indyjskich motywów w jego twórczości385. Powody fa
scynacji Langego Indiami Machalski dostrzega następujące:



128 IV. W kierunku uniwersalizacji. Przekłady dziel literackich jako przejawy...

Z zamiłowania (...) do egzotyczności tematów u poetów francuskich przede 
wszystkim a poniekąd angielskich zrodziło się powoli zamiłowanie do tematów' 
orientalnych u Antoniego Langego...386

F. Machalski, op. cit.. s. 29.
387 Ibidem, s. 21.
388 Ibidem, s. 20.
389 Wyd. Warszawa 1896.
390 F. M a c h a 1 s k i, op. cit.. s. 83. Relacjonując postępy Langego w nauce sanskrytu, Ma

chalski pisze m.in.: „Około r. 1904 według świadectwa prof. Stefana Stasiaka, w czasie pobytu 
(...) w Rybniszkach na Litwie recytował Lange z zachwytem znajomym i kolegom po piórze 
dźwięczne śloki (...) Ramajany w oryginale" (por. F. Machalski, op. cit., s. 83). Opis ten 
potwierdza Sudyka. również powołując się na słowa Stasiaka: „Stefan Stasiak, a Polish indolo- 
gist, professor of Indian philology at Lvov University (...) certified that in 1904, during their 
stay in Lithuania, Lange recited with enchantment Sanskrit verses from the Ramayana to his 
friends" [Stefan Stasiak, polski indolog, profesor filologii indyjskiej Uniwersytetu Lwowskiego 
(...) zaświadcza, że w' 1904 roku, podczas ich pobytu na Litwie, Lange oczarowany recytował 
swoim przyjaciołom sanskryckie wersy Ramajany]. jednakże źródła wypow iedzi Stasiaka autor
ka cytowanego fragmentu nie podaje (por. L. S u d y k a, Ramayana in Poland..., s. 91).

391 Nal i Damajanti. Baśń staroindyjska, tłum. A. Lange, Warszawa 1906. Jak notuje 
Machalski: „(...) Lange nie był pierwszym, który Nala przyswoił naszej literaturze. Pierwszeń
stwo ma dr Jan (...) Leciejewski, którego przekład ukazał się dwadzieścia jeden lat wcześniej" 
(por. F. M a c h a I s k i. op. cit.. s. 84).

Wielkie wyczerpanie ideowe i znużenie nerwowe oraz niespokojne poszukiwanie 
czegoś nieznanego - charakteryzują twórczość literacką Europy zachodniej (...) 
Smutek i beznadzieja osiadły na życiu polskim. (...) Bezdziejowość polskiego ży
cia staje się snem jakimś upiornym, z którego trudno się obudzić. Jest to wiek - jak 
mówi Lange - „co w rozpaczy niemej wije się potępiony", dla którego jutro - „to 
cień niewiadomy” a dzisiaj - „smutna pieśń bez końca”.387

Genezy orientalizmu autora Sonetów wedyckich należy szukać w niespokojnych, 
nerwowych prądach ostatnich lat dziewiętnastego stulecia i to zarówno w Europie 
zachodniej jak i w Polsce przy odmiennych tam i tu warunkach.388 389

Natomiast na podstawie opublikowanych przekładów Langego można wnio
skować, że jego zainteresowanie literaturą indyjską zaczęło się od dwóch wielkich 
eposów - Ramajany i Mahabharaty. Już w 1896 roku opublikował bowiem książkę 
zatytułowaną Valmiky. Ramayana (Życie Ramy). Starożytna powieść indyjska. 
Podług opracowania Hipolita Fauche z francuskiego przełożył Antoni Lange™. 
Jak wynika z podtytułu książki, tłumacz polski nie korzystał z oryginału - oparł się 
natomiast na skróconej, francuskiej wersji tekstu. Sytuacja ta miała jednak wkrótce 
ulec zmianie, gdyż - jak pisze Machalski „niebawem zabierze się Lange i do nauki 
sanskrytu (...). Na nowo podejmie trud jej [Ramajany] tłumaczenia i w r. 1909 
wydają w nowym i daleko lepszym przekładzie”390.

Jednak jeszcze przed publikacją nowej wersji Ramajany Lange wydał fragment 
Mahabharaty - opowieść o Naiu i Damajanti391. W odautorskim wstępie do prze
kładu napisał między innymi:
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Do przekładu używałem starego tekstu Boppa, mianowicie trzeciej edycyi jego Na- 
la (Berlin, 1868). Korzystałem również z jego przekładu łacińskiego, a nadto 
z tłumaczenia niemieckiego Kellnera. Chwilowo miałem pod ręką tłumaczenie 
czeskie Schleichera, pomieszczone w starym roczniku „Czasopisu Museum”.392

392 Nal i Damajanti...,§.(>.
393 Sawitri Przekład z sanskrytu, Pieśń V, „Krytyka” 1907, s. 357-368 (cyt. za F. Ma- 

c h a 1 s k i, op. cit., s. 161).
j94 Epos indyjskie. 1. Ramayana / Ealmiky, ułożył A. Lange, „Epos: zbiór arcydzieł po

ezyi epickiej wszystkich czasów i narodów w streszczeniach i wyciągach”, t. 3, Brody 1909.
393 F. M ac h a 1 s k i, op. cit., s. 86.
396 Epos indyjskie. 1..., s. 6.
j97 Ibidem, s. 26.
398 Z rysunkami F. Siedleckiego, Warszawa 1910.
399 Sokół i gołąb. Fragment z Mahabharaty, „Tygodnik lllustrowany” 1910, nr 27, s. 541.
400 Epos indyjskie. 2. Maha-bharata / Fyasa, ułożył A. Lange, „Epos. Zbiór arcydzieł 

poezyi epickiej wszystkich czasów i narodów w streszczeniach i wyciągach”, t. 4, Brody 1911.
4(11 F. M a c h a 1 s k i, op. cit., s. 92.

W 1907 roku Lange publikuje - tłumaczony już bezpośrednio z sanskrytu - 
fragment opowieści o Sawitri393 *, a wkrótce po nim - nową wersję Ramajan^, 
o której Machalski napisał: „Rok 1909 przyniósł Ramajanę (...) jako t. III wydaw
nictwa Epos (...). Jest to raczej streszczenie niż przekład, przeplatane wierszowymi 
fragmentami”395.

Autor opatrzył tekst obszernym wstępem, w którym odnosi się do historii za
równo europejskiej, jak i polskiej recepcji Ramajany, a także zachęca czytelników 
do poznawania kultury indyjskiej, gdyż jak twierdzi: „Poznanie Indyj, mądrości 
i poezyi indyjskiej - to droga do zrozumienia tych tajemnic, jakie w psychice od
kryli Hindowie - i droga do stworzenia przemiany psychicznej w Europie”396. In
formuje ponadto, że wykorzystał nie tylko tłumaczenia własne, ale także Jeden 
fragment w przekładzie T. Lenartowicza i jeden w przekładzie J. A. Święcickie
go”397 398 399 400.

Po opublikowaniu Ramajany, Lange powrócił do Mahabharaty. Najpierw wy
dał Sawitri czyli powieść o wiernej żonie. Przekład z sanskrytu™ oraz opowiadanie 
Sokół i gołąb™, a w 1911 roku opublikował obszerne, prawie 450 stronicowe dzie
ło Maha-Bharatamo. Machalski tak oto komentuje ukazanie się książki:

Nieznużony poszukiwacz coraz nowych piękności w dżungli literatury starohindu
skiej zapragnął z kolei przyswoić naszej literaturze największe epos świata - Ma- 
habharatę. Trudno tu używać wyrazu „przekład” (...) Mahabharata w opracowa
niu Langego to dość oryginalna książka, bo obok streszczenia poszczególnych 
ksiąg indyjskiej epopei zawiera także rodzaj chrestomatii. Prócz fragmentów tłu
maczonych przez Langego znalazły tu pomieszczenie przekłady J. Szujskiego, 
Bronisława Olszewskiego, J. A. Święcickiego i Józefa Jankowskiego. Całość zo
stała streszczona prawdopodobnie podług francuskiego przekładu H. Fauche’a.401
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Mahabharatę Langego otwiera ponad sześćdziesięciostronicowy wstęp, w któ
rym tłumacz streszcza historię europejskich badań nad epopeją, podaje teorie doty
czące jej powstania, wprowadza czytelnika w tekst poprzez zamieszczenie gene
alogii dwóch zwaśnionych rodów, a następnie objaśnia treści filozoficzno-etyczne 
Bhagawadgity oraz zasady indyjskiej prozodii. Całość dzieła zamyka niezwykle 
pożyteczny Słowniczek. We wstępie tłumacz stwierdza między innymi:

Badanie Maha-Bharaty przedstawia niepospolite trudności - nietylko ze względu 
na kolosalne rozmiary' tego poematu - i niety lko ze względu na jego pozornie cha
otyczną budowę i tysiączne sprzeczności w nim zawarte, ale przedewszystkiem 
dlatego, że europejczyk przystępuje do tych badań ze swoją metodą logiczną, ze 
swojemi wymaganiami literacko-filozoficznemi - i tego właśnie szuka w Maha- 
Bharacie.

Tymczasem umysł indyjski ma tak swoiste drogi i tak niespodziewane intuicye, 
że nasz uporządkowany system myślenia, nasze poczucie symetryi i t.d. jest tu zu
pełnie niewystarczające.402

402 Epos indyjskie. 2..., s. 5.
403 Bajki indyjskie (z Hitopadeśi), z sanskrytu przełożył Antoni Lange. ..Kurier Polski", 

6 IX 1920 (cyt. za F. M a c h a 1 s k i, op. cit., s. 158).
404 Chytre łotrzyki (Panczatantra), „Kurier Polski", 20 IX 1920 (cyt. za F. Machalski, 

op. cit., s. 158).
4t” Gita-Gowinda czyli pieśń Pasterska. Poemat Dżajadewy. Z sanskrytu przełożył Antoni 

Lange. Księga I. „Tygodnik Polski", Księga II (pieśń V iVI), „Kurier Polski" (obydwa z dnia 
28 XI 1920; cyt. za: F. M a c h a 1 s k i, op. cit., s. 158).

406 Z poematów indyjskich. Kalidasa, Ritusanhara {Pory roku) [przedrukowane później 
w Dywanie wschodnim] - Bajki indyjskie (ze zbioru Katha-Sarit-Sagara), tłum. A. Lange. 
„Kurier Polski", 24 XII 1920.

407 Spis tłumaczeń nieopublikowanych podaje F. M a c h a I s k i, op. cit.,s. 101.
408 Por. Ibidem, s. 100. W swojej monografii Machalski zawarł także następującą uwagę 

dotyczącą kryteriów' wyboru tekstów przez Langego: ,.(...) Lange, zdaje się, nie znajdował 
specjalnego zainteresowania dla literatury filozoficznej. Wybierał raczej z bogatego skarbca 
piśmiennictwa staroindyjskiego to, co odpowiadało przede wszystkim jego uczuciu i fantazji, co 
przemawiało do niego pięknem poetyckich obrazów i czarem języka" (por. ibidem, s. 101).

Następne przekłady Langego z sanskrytu ukazały się dopiero w 1920 roku. Są 
to: Bajki indyjskie (z Hitopadeśr. Osieł i pies, Lew, mysz i kot, Ptaki i małpy, Pu
stelnik i mysz)403 404 *, Chytre łotrzyk?04, Gita-Gowinda czyli pieśń Pasterska403, Ritu- 
sanhara {Pory roku\ Skwar, Pożar lasu), Bajki indyjskie {Ze zbioru Katha-Sarit- 
Sagara: O wężu i bajaderze, O dziewczynie co sięga wysoko, O środku na przy
śpieszenie wzrostu, O miłosiernym królu, O dwóch uczniach)400.

Zdaniem Machalskiego, „na Kalidasie kończą się opublikowane407 tłumaczenia 
Langego z literatury sanskryckiej. Z każdego prawie jej działu prócz Wed, Upani- 
szad i dramatu - dał nam poeta przekłady”408. Nie kończy się jednak wcale działal
ność popularyzatorska Langego, który rok później wydaje Dywan wschodni. Wy
bór arcydzieł literatury egipskiej, asyro-babilońskiej, hebrajskiej, arabskiej, per
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skiej i indyjskiej409. We wstępie do Dywanu autor przygotowuje czytelników pol
skich do odbioru dzieł literackich, do jakich nie są przyzwyczajeni. Konfrontację 
stara się złagodzić między innymi następującym objaśnieniem:

Wyd. Warszawa 1921.
410 Dywan wschodni. Wybór arcydzieł literatury egipskiej, asyro-babilońskiej, hebrajskiej, 

arabskiej, perskiej i indyjskiej, tłum. A. L a n g e, Warszawa 1921, s. 286-287.
411 F. Machalski podaje o tym przekładzie następującą informację: „W języku polskim 

mamy dotąd dwa przekłady Bhagawadgity całkowite, oraz przekłady jej fragmentów. W r. 1910 
wydał ją (...) S. F. Michalski (...) w pięknej prozie [Bhagawadgita czyli pieśń o Bogu, poemat 
filozoficzny indyjski przełożył Stanisław Franciszek Michalski, Kraków 1910 - RCJ. (...) Prze
kład Bronisława Olszewskiego pomieszczony w omówionej przez nas Mahabharacie jest rów
nież prozą” (por. idem, op. cit., s. 94). Z kolei we wstępie do „swojej” Mahabharaty Lange tak 
wyjaśnia powody, dla których zdecydował się poprosić Olszewskiego o przekład: „W trakcie 
druku IV tomu wyd. Epos wyszedł polski przekład Bhagavadgity p. St. Fr. Michalskiego, doko
nany bezpośrednio z Sanskrytu, prozą. Autor niniejszej książki, zamierzając przełożyć BG. 
z oryginału wierszem, tymczasowo powierzył przekład tego poematu p. Br. Olszewskiemu, 
który wywiązał się z zadania b. dobrze, tłumacząc podług E. Bumoufa. Korzystaliśmy również 
z innych tłumaczeń (Deussen, Garbe)” (por. Epos indyjskie. 2..., s. 42). Współcześnie Bhaga- 
wadgitę przetłumaczyły bezpośrednio z sanskryckiego oryginału M. Kudelska (Bhagawad 
Gita, Kraków 1995) oraz J. Sachse (Bhagawadgita, czyli Pieśń Pana. Wrocław 1988), por. 
także s. 68.

412 Dywan wschodni.,.,s. 287.

Słowa myślicieli indyjskich brzmią dla nas często jakby wymawiane we śnie albo 
jakby słyszane po przez szklaną szybę. W istocie indyjska metafizyka - jest to ra
czej muzyka, niż rozumowanie logiczne - i jak w muzyce dźwięk oznacza to wła
śnie co w danej chwili odczuwa moja ekstaza: tak w Upaniszadach wsłuchaj się ra
czej w melodyę myśli, niżeli w jej zewnętrzną szatę wyrazową; słowo tu żyje wła
sną swoją egzystencyą, ale muzyka związku wyrazów jest nową żywą istotą.410 411

Do tej antologii tekstów włączył autor wybrane hymny Rgwedy, fragmenty 
upaniszad (Chandogya i Talawakara czyli Kena), opowieści z Mahabharaty 
(o góralu, o rybie, fragmenty Nala i Damajanti, fragmenty Sawitri oraz opowiada
nie Sokół i gołąb), a także fragmenty Bhagawadgity4{[, urywki poematów Kalidasy 
Meghaduta i Ritusanhara, Gitagowindę (w tłum. Szujskiego, a nie własnym), wy
brane strofy Bhartrihariego, gnomy, wybór z Hitopadeśi oraz z Kathasaritsagary 
(His tory a kobiety, Historya węża, Historya ptaka złotoczubego, Historya lwa, Hi
storya o wdzięcznych zwierzętach i niewdzięcznej kobiecie). Antologię zamykają 
fragmenty buddyjskiej Dhammapady.

Jak informuje autor wyboru we wprowadzeniu do części indyjskiej, „tłumacze
nia w tym dziale są w znacznej części dokonane bezpośrednio z oryginału: dotyczy 
to przekładów Fr. St. Michalskiego, A. Langego i Wł. Kwietniewskiego. Nadto 
pomieszczamy tu przekłady J. Szujskiego, L. Siemieńskiego, L. D. Borkowskie
go”412. Z niewiadomego powodu nie wspomina jednak o zamieszczonych w Dywa
nie tłumaczeniach Adama Asnyka (Bhartrihari, Z Mądrości braminów).
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Działalność przekładowa Langego - który tłumaczył literaturę sanskrycką, 
a Indie postrzegał jako kolebkę kultury wolną od skażenia cywilizacją - pozostaje 
fenomenem, wyjątkowym w historii polskiej recepcji literatury indyjskiej. Machal- 
ski oceniają następująco:

Idei zbliżenia naszego społeczeństwa do zagadnień wschodnich służył Lange pra
wie przez całe swoje życie, tłumacząc arcydzieła wschodnich literatur, propagując 
i popularyzując wiedzę o Wschodzie. (...) Twórczość Antoniego Langego - a spe
cjalnie jego przekłady - stanowią mocny pomost spajający odległe brzegi naszego 
piśmiennictwa z odległymi i egzotycznymi brzegami literatur wschodnich, literatu
ry' staroindyjskiej w' szczególności. (...) Zasługą też Langego jest istotne wzboga
cenie polskiego wiersza w zakresie rytmu, rymu i budowy zwrotki. (...) Do skarb
ca naszej mowy (...) dorzucił niejeden klejnot.411 * 413

411 F. M a c h a 1 s k i, op. cii., s. 138 i 141.
414 ..Nie wszyscy, oczywiście, tłumacze wschodnich literatur znali przekładane fragmenty 

oraz nieliczne całości w oryginale. Byli między nimi i filologowie-orientaliści, znani dobrze
nauce europejskiej, tacy jak Biberstein Kazimirski i Aleksander Chodźko oraz Jan Leciejewski,
pierwszy arabista, drugi iranista, sanskrycista trzeci. Reszta to tylko entuzjaści literatur wschod
nich, przekładający na język polski za pośrednictwem języków zachodnio-europejskich. Nazw i
sko jeszcze niejednego z nich znajdujemy w Dywanie wschodnim i Mahabharacie Langego, 
który ich wydobył z częściowego lub całkowitego zapomnienia" (por. ibidem, s. 5).

415 Ibidem, s. 5, zob. także s. 18: „We wspomnieniu pośmiertnym [Wspomnienie o Lan
gem, „Wiadomości Literackie" 1929] napisał o nim Słonimski, że «znał w szy stkie języki euro
pejskie i bodaj trzy czwarte języków świata». Zdanie to jest oczywiście o tyle słuszne, o ile 
przyjmiemy. iż chodzi tu o języki t. zw. «światowe», to jest najważniejsze".

Ponadto autor Orientalizmu Langego z podobnym szacunkiem, z jakim wypo
wiada się o zasługach poety w zakresie wzbogacenia literatury polskiej przekłada
mi staroindyjskich dzieł, wyraża się także o jego znajomości języków obcych (po
dobno znał ich piętnaście) oraz o poetyckim talencie:

Żaden z wymienionych tłumaczów414 (...) ilością i pięknością dokonanych prze
kładów' nie dorównuje Antoniemu Langemu. Żaden z nich albowiem nie był znaw
cą języków i poetą jednocześnie tej miary...415

Przytoczone przykłady autotelicznych działań kulturowych Antoniego Langego, 
sytuujące się w modelu syntagmy w obszarze pomiędzy recepcją a uniwersalizacją, 
zaliczyć można do świadectw odczytania dzieł należących do kultury genetycznie 
odmiennej w co najmniej trzech stylach odbioru: alegorycznym, symbolicznym 
oraz estetyzującym. Tłumaczenia modernistycznego poety są także stylistycznie 
wpisane w epokę, w jakiej powstały. Potwierdzają w pełni dostrzeżoną przez Gło
wińskiego prawidłowość, że style odbioru rzadko występują pojedynczo oraz że 
pomiędzy stylami, w których odbiór dzieła następuje, a epoką zachodzą relacje 
wzajemne, kształtujące ostateczną postać transformacji.

IV.2.2.  Literatura indyjska Stanisława Schayera416. Dwudziestolecie mię
dzywojenne to w polskiej historii okres, kiedy zainteresowanie Indiami stało się 
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przedmiotem badań i studiów. Powierzchowne fascynacje czy sentymentalno- 
romantyczne poetyckie wzruszenia i zachwyty starali się polscy badacze indyjskie
go dziedzictwa zastąpić uporządkowaną wiedzą. Także literaturę próbowano 
w sposób metodyczny przybliżać polskim odbiorcom. Autorem pierwszego (i jak 
dotąd jedynego w Polsce), syntetycznego i opartego na źródłach prymamych, opra
cowania poświęconego literaturze indyjskiej, a przy tym także opatrzonego pokaź
nych rozmiarów antologią tekstów przełożonych z oryginału, jest Stanisław Schayer 
(1899-1941), profesor Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie416 417.

416 Dokonania popularyzatorskie Schayera opisuję przede wszystkim ze względu na spo
sób, w jaki pojmował on swoją rolę w edukacji międzykulturowej polskiego społeczeństwa, 
w zakresie dotyczącym kultury subkontynentu indyjskiego. Ów wyjątkowy sposób podejścia, 
jaki można odczytać z autokomentarzy zawartych w tekstach popularno-naukowych Schayera, 
czyni go indologiem, czy dokładniej „sanskrytologiem”, unikalnym w skali XX-wiecznej pol
skiej indologii (por. m.in.: S. S c h a y e r, Literatura indyjska, niepaginowany wstęp).

417 Przed tą publikacją wydane zostały dwie historie literatury indyjskiej (J. A. Święcic
kiego i R. Kwiatkowskiego, o których pisałam w rozdziale 111.3.5.), jednak żadna z nich nie 
zawiera tak obszernego wyboru tekstów, przełożonych ponadto bezpośrednio z oryginału. Żad
nej z tych dwóch publikacji Schayer nie wymienia w bibliografii do swojego opracowania.

418 S. S c h a y e r. Literatura indyjska.

Opracowanie zostało przygotowane jako część pierwszego tomu Wielkiej lite
ratury powszechnej i w takiej postaci ukazało się drukiem w 1930 roku. Oddziel
nie, nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, wydano tekst w 1936 roku, choć 
zachowano w nim paginację z Wielkiej literatury powszechnej (zaczyna się zatem 
od numeru 115). Do tego wydania Schayer napisał jednostronicowy wstęp, po któ
rym zamieścił listę ważniejszych poprawek i uzupełnień. We wstępie przedstawił 
powody, dla których zdecydował się nadać swojej pracy kształt, w jakim ją dzisiaj 
znamy. Niektóre zawarte w nim uwagi podkreślają popularyzatorsko-poznawcze 
przeznaczenie pracy oraz świadczą o - pozbawionym instrumentalnego podejścia- 
wyborze zarówno tematów do opisu, jak i materiału egzemplifikacyjnego:

(...) pragnąłbym przede wszystkiem oświadczyć, że z całą świadomością zrezy
gnowałem z kompilacyjno-encyklopedycznego zarysu, decydując się na szeroko 
syntetycznie potraktowane charakterystyki głównych i najtypowszych zagadnień 
literatury indyjskiej. Przy takim ujęciu fakty są oczywiście ważne tylko jako ilu
stracje; podałem ich właśnie tyle tylko, aby uplastyczniały czytelnikowi odrębność 
i specyficzność omawianych zjawisk. Rzecz jasna, zarówno selekcja tematów jak 
i ilustrujących faktów dokonana została subiektywnie, pod kątem widzenia osobi
stych poglądów i ocen autora. Ale na to niema rady i być może zgodzi się ze mną 
większość czytelników, że nie jest to wadą, lecz raczej zaletą, a w każdym razie 
dobrym prawem specjalisty, który ma osobisty stosunek do materii indyjskiej, 
oparty na wieloletniem stałem i intymnem z nią obcowaniu.418

Ten sposób potraktowania materiału czyni z pracy Stanisława Schayera dzieło 
wyjątkowe pośród polskich opracowań indologicznych, pomimo że układ treści 
wydaje się raczej typowy. W części wprowadzającej zamieszczone zostały podsta
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wowe informacje na temat języków indyjskich, podane w ujęciu historycznym - od 
języka wed, przez sanskryt i prakryty, do języków „aryjskich i drawidyjskich”. 
Również w tej części znalazło się zwięzłe omówienie hinduizmu jako systemu 
łączącego elementy rdzenne i napływowe. Całość wprowadzenia zamyka „schemat 
rozwoju literatury indyjskiej”, który w opinii Schayera „dostatecznie uwydatnia 
charakterystyczną cechę kultury indyjskiej: idealną ciągłość tradycji od Rig-Wedy 
do dni dzisiejszych. Dopiero współczesne, angloindyjskie pokolenie zaczyna tracić 
żywy kontakt z przeszłością”419.

'”9 Ibidem, s. 118.
‘I2I> Oryginalne tytuły utworów literackich od dawna funkcjonujące w polszczyźnie (np. 

Ramajana, Mahabharata), a także imiona postaci (np. Wisznu, Sita) zachowuję w ich utrwalo
nej formie. Odstępstwo od tej zasady w przypadku wyrazów należących do tych dwóch katego
rii stanowi sposób zapisu głoski/-, por. przyp. 189. s. 67.

‘I21 Ibidem, s. 150.

Rozdział pierwszy autor nazwał Węda, lecz zawarł w nim nie tylko charaktery
stykę ogólną i podział literatury wedyjskiej, ale także jej kontekst historyczno- 
kulturowy oraz uwarunkowania geograficzne. Szczegółowe omówienie rozpoczął 
od najważniejszych bogów Rgwedy420 i hymnów do nich adresowanych, szczegól
ną uwagę poświęcając hymnom filozoficznym. Następnie opisał Atharwawedę oraz 
najważniejsze rodzaje zawartych w niej zaklęć i egzorcyzmów, po czym skupił się 
na tekstach późniejszych, nazywając ten etap przejściem „od magji do filozofji”. 
Opisał aranjaki będące podstawą hinduskiego monizmu oraz techniki literackie 
i myśl filozoficzną upaniszad. W drugim rozdziale, Mahabharata, Ramajana i Pura- 
ny, zawarł informacje dotyczące genezy wielkich eposów, nurty w poezji bezpo
średnio je poprzedzające oraz wpływ przemian religijnych na treść opisywanych 
dzieł. Z Mahabharaty streścił opowieść główną oraz kilka epizodów, proporcjo
nalnie najwięcej uwagi poświęcając Bhagcrwadgicie. Następnie, po omówieniu 
zbioru bajek {Hariwamśa), wprowadził informacje dotyczące Ramajany, którą 
nazwał „eposem kunsztownym”. Rozdział zamknął omówieniem puran oraz prze
glądem kolejnych wcieleń Wisznu, zilustrowanych niezwykle plastycznym mitem 
o - jak to nazywa autor - „maśleniu oceanu”. Mahabharatę charakteryzuje Stani
sław Schayer jako „dżunglę indyjskiego eposu: o wartościach i niewartościach, 
które kryje w swem wnętrzu, może wyrobić sobie pojęcie tylko ten, kto się prze
dzierał przez jej gąszcze”421.

Trzeci rozdział, Buddaizm i dżinizm, dotyczy literatury religijnej dwóch wy
mienionych w tytule systemów. Dzieła omawiane są w porządku chronologicznym, 
począwszy od legendarnego żywota Buddy, przez podstawowe założenia jego na
uki, kanon palijski, „trzy kosze”, aż po kanon sanskrycki i wreszcie sutry mahaja- 
nistyczne. Później następuje porównawczy opis buddyzmu w relacji do hinduizmu, 
po którym omówiona jest literatura dźinijska. Rozdział czwarty przynosi charakte
rystykę Literatury kunsztownego stylu. Schayer wprowadza znaczną ilość wiado
mości o poetyce i estetyce tej epoki, liryce religijnej, liryce miłosnej, najważniej
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szych autorach oraz o dramacie i teatrze, którego omawia genezę, założenia teore
tyczne oraz najważniejszych twórców. Następnie skrótowo prezentuje bajki 
i nowele. Rozdział zamyka fragmentem poświęconym gatunkowi, który nazywa 
„romansem kunsztownym”.

Piątą część poświęca Schayer Literaturze naukowej. Omawia cechy staroindyj- 
skiego stylu naukowego, stosunek indyjskiej nauki do religii i teologii, traktaty 
gramatyczne i językoznawcze, teksty prawne, polityczne, „erotyczne”, medyczne, 
astronomiczne, astrologiczne, matematyczne, filozoficzne. Podejmuje także próbę 
ogólnej charakterystyki indyjskich szkół filozoficznych. W ostatnim, szóstym roz
dziale opisuje Literaturę w dialektach nowoindyjskich, do której zalicza przekłady 
i parafrazy utworów sanskryckich, poezję hindi należącą do religijno-filozoficz- 
nego nurtu bhakti, twórczość poetów sikhijskich. Omawia także najważniejsze 
utwory napisane w marathi, poezję drawidyjską oraz działalność Rammohana Roja 
i twórczość Rabindranatha Thakura422.

422 Schayer używa tutaj niezmienionej pisownią angielską formy nazwiska poety: 'Tha
kur’ (por. ibidem, s. 219). Podobną zasadę stosuję w niniejszej pracy.

4*3 Ibidem, s. 115.
424 Ibidem, s. 225.

Całość tego syntetycznego i klarownego omówienia literatury indyjskiej zamy
ka Zakończenie, w którym autor zastanawia się nad rolą buddyzmu w kształtowa
niu się Azji w jej współczesnej postaci, nad tym, co Indie starożytne miały do za
wdzięczenia obcym cywilizacjom, oraz jakie są indyjskie wpływy na kulturę grec
ką i chrześcijaństwo. Omawia także wątki wędrowne bajek ze zbioru Pańczatantra 
oraz początki studiów indologicznych w Europie i wpływy indyjskie w niemieckim 
romantyzmie. Tekst kończy Schayer rozważaniami nad wartością, jaką dla kultury 
współczesnej może stanowić znajomość indyjskich zabytków literackich, które 
„odzwierciedlają rozwój cywilizacji na przestrzeni trzydziestu z górą stuleci, od 
XV mniej więcej wieku przed Chr. aż do chwili obecnej”423. Rozważania te pod
sumowuje stwierdzeniem, że „identyfikacja kultury zachodnio-europejskiej z poję
ciem kultury ogólno-ludzkiej jest ciężkim błędem. Kto zna Indje i literaturę indyj
ską, błędu tego popełniać nie będzie”424.

Pierwsza, popularno-naukowa część opracowania, potraktowana jako świadec
two odbioru, należy do grupy drugiej, która według klasyfikacji Głowińskiego 
zawiera wypowiedzi meta-literackie, mające charakter dyskursywny. Całość dzieła 
ma jednak charakter niejednorodny, nietypowy dla opracowań specjalistycznych.

Dołączona do tekstu omówienia antologia fragmentów dzieł literackich jest 
pierwszą tak obszerną prezentacją w Polsce. Wyboru i układu tekstów dokonał 
autor opracowania, zamieszczając następujące utwory - z hymnów Rgwedy. hymn 
do Indry (II. 12), hymn do Waruny (V. 85), hymn do Jutrzenki (VI. 64), Rozmowa 
Wiśwamitry z rzekami (III. 33), Pochwała rzek (X. 75), Hymn o prapoczątku 
wszechrzeczy (X. 129); z hymnów Atharwawedy. Zamawianie błyskawicy (I. 13, 
w tłumaczeniu Stefana Stasiaka), Zamawianie czarodziejskiego ziela, które niewi
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dzialne demony czyni widzialnemi (IV. 20), Zaklęcie na porost włosów (VI. 136), 
Zaklęcie miłosne (VI. 131), Zaklęcie przeciw robakom (II. 31); z Aijtareja- 
upaniszady rozdział I; z Czhandogja-upaniszady część Nauka Sandilji o jedności 
Atmana i Brahmana (III. 14), z Brihad-aranjaka-upaniszady część Jadżnawalkja 
poucza małżonkę (II. 4); z Mahabharaty. Opowieść o Wiśwamitrze i Pustelnię 
Kanwy (oba fragmenty w tłumaczeniu Antoniego Kałuskiego), pieśń jedenastą 
Bhagawadgity (przekład Stefana Stasiaka); z Ramajany. Śmierć Rawany (Księga 
walki, pieśń 108, w tłumaczeniu Antoniego Kałuskiego), Podanie o Sunahśepie 
(Epizod z księgi I, pieśń 61 i 62); z literatury buddyjskiej (z Kanonu palijskiego)'. 
Pierwsze kazanie Buddy (I. 6), Kazanie o dwóch krańcach (II. 16), Z wielkiego 
wykładu o aktach skupienia (XXII, wstęp); z liryki palijskiej dwa fragmenty 
z Sutta-Nipaty: Strofa o skórze węża (I. 1), Strofy o cierniu udręki (111. 8), 
z Dhammapady (41, 148), wybrane strofy z Theragathy, zbioru Dżataków. Osioł 
we lwiej skórze, O łabędziach i gadatliwym żółwiu; z literatury mahajanistycznej: 
fragment z rozdziału XX O Cudzie Języka (Sad-Dharma-Pundarika) oraz Sutra 
o pognębieniu Mary i dwie zwrotki z Samadhi-Radża-Sutry; z literatury kun
sztownego stylu: Ritusamhara {Lato, w tłumaczeniu Antoniego Kałuskiego), afo
ryzmy Bhartrihariego, gnomy, sto zebranych fraszek lirycznych i obyczajowych 
(przełożonych przez Stefana Stasiaka), Gitagowinda (wyjątek z pieśni pierwszej 
w tłumaczeniu Antoniego Kałuskiego); inwokacja, prolog oraz akt V z dramatu 
Kalidasy Śakuntala czyli pierścień fatalny; modlitwa, prolog i akt 1 dramatu Kali- 
dasy Urwaśi - bohaterstwa nagrodą; Pochwała Himalajów (fragment 1 rozdziału 
Narodzin boga Kumary, w przekładzie Stefana Stasiaka); fragmenty pieśni X po
ematu Aśwaghoszy pt. Wielki poemat o pięknym Nandzie (tłumaczenie Andrzeja 
Gawrońskiego); z Pańczatantry. Opowieść wstępna o tern, jak bramin Wisznuśar- 
man ułożył Pańczatantrę oraz Historja o wszy Guzdralskiej i pluskwie Ogniopysku; 
dwie z Dwudziestu pięciu opowiastek upiora (tłumaczenie Andrzeja Gawrońskie
go); z Oceanu strumieni baśni: Wararuczi opowiada historię swego żywota; z lite
ratury w językach nowoindyjskich: „parafrazy z poezji maratyjskiej, (...) parafrazy 
z Adi-Granthu (W języku Hindi)”425. Wszystkie teksty zamieszczone w antologii 
(a wymienione powyżej), przy których nie podano nazwiska tłumacza, zostały 
przełożone (lub - jak w przypadku kilku ostatnich - sparafrazowane) przez Stani
sława Schayera.

Obok wspomnianego wcześniej, nietypowego dla specjalisty, bo - z deklaracji 
- autotelicznego podejścia Stanisława Schayera do opisywanego materiału, to wła
śnie obecność opisanej powyżej antologii tłumaczeń zadecydowała o zamieszcze
niu Literatury indyjskiej Stanisława Schayera w rozdziale książki, poświęconym 
tłumaczeniom pojmowanym jako transformacje tekstów literackich, będące świa
dectwami odbioru. Deklarowane we wstępie, autoteliczne uwarunkowania podej
mowanych przez wybitnego badacza Indii decyzji, zarówno co do treści, jak i formy 

425 Ibidem, s. 117 i 120.
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przedstawienia literatury indyjskiej polskim czytelnikom, sytuują pracę Schayera 
w modelu syntagmy kulturowej w przestrzeni pomiędzy recepcją a uniwersaliza- 

•426 
cją •

IV.3.  Obecność literatury indyjskiej w Polsce po drugiej 
wojnie światowej

Obraz magicznych Indii, krainy beztroskiej, swoistej wizji wyzwalającej od co
dziennej walki o zaspokojenie potrzeb materialnych, cudownego miejsca realizacji 
marzeń o wolności - przede wszystkim wolności duchowej - dominował wśród 
polskich czytelników jeszcze przez kilka lat po drugiej wojnie światowej.

Jednak taki stan rzeczy nie mógł przecież trwać w epoce realnego socjalizmu. 
Literatura w latach stalinizmu z definicji miała pełnić funkcję utylitarno-dydak- 
tyczną, więc podobnie jak inne dziedziny sztuki musiała spełniać warunek przy
datności do celów praktyki politycznej.

Z rzadkimi wyjątkami dokonywanych przez filologów indyjskich (głównie 
sanskrytologów) tłumaczeń dzieł literatury staroindyjskiej (jak choćby fragmenty 
z Kathasaritsagary421 w przekładzie Heleny Willman-Grabowskiej) do rąk pol
skich czytelników trafiały jedynie indyjskie nowele i opowiadania, głównie z lat 
20. i 30. XX wieku, swoją wymową wpisujące się w ideologiczną rzeczywistość 
Polski. Zresztą nawet i te pojawiały się tylko w niszowych publikacjach specjali
stycznych bądź popularnonaukowych, na przykład w „Przeglądzie Oriental¡stycz
nym”, gdzie od 1956 roku „w miarę regularnie zamieszczane były tłumaczenia 
współczesnych autorów”426 427 428. Także w 1956 roku ukazał się tom trzydziestu sześciu 
nowel indyjskich, zatytułowany Adżanta. Teksty wybrał, przełożył oraz opracował 
Bohdan Gębarski, który we wstępie do antologii napisał:

426 Działalność popularyzatorska Schayera z pewnością nosi znamiona transgresji, którą 
Kozielecki zdefiniował m.in. jako „pasję przekraczania granic” (por. J. Kozielecki, Czło
wiek wielowymiarowy..., s. 11). Charakteryzując naturę „człowieka transgresyjnego”, Kozielec
ki stwierdza: „Ludzie nie tylko wykonują działania zachowawcze i obronne, ale dążą także do 
ciągłego przekraczania swoich osiągnięć i dokonań. Pragną wyjść poza to, czy m są i co posiada
ją. (...) dzięki temu ruchowi naprzód (...) rozszerzają swój świat, tworzą nowe wartości mate
rialne i symboliczne (...). Wykraczanie poza dotychczasowe granice jednostki i społeczeństwa 
to jakby kolejne akty stwarzania świata. Czymże jest kultura, jeśli nie systemem wytworów 
czynów transgresyjnych podejmowanych przez pokolenia?” (por. ibidem). W innej pracy uczo
ny dodąje: „Doniosłą rolę w planowaniu i realizacji transgresji kulturotwórczych posiada odwa
ga twórcza, cywilna i moralna. Odwaga ta wiąże się z wielkim ryzykiem niepowodzenia, mogą
cym złamać karierę uczonemu, pisarzowi (...). (...) Transgresje twórcze wymagają «długiej 
motywacji» i długiego zaangażowania” (por. J. Kozielecki, Transgresja i kultura..., s. 238 
i 239).

427 S o m a d e w a, op. cit.
428 A. Kuczkiewicz-Fraś, Przekłady ze współczesnej literatury indyjskiej na język 

polski, [w:] Literatura indyjska w przekładzie, red. R. Czekalska, „Cracow Indological 
Studies" 2004, t. 6, s. 363.
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Nowele indyjskie nie są lekturą rozry wkową (...). Problematykę współczesnej no
weli indyjskiej (...) da się sprowadzić do jednego wspólnego mianownika, którym 
jest ukazy wanie krzywdy ludzkiej oraz wnikliwe doszukiwanie się jej przyczyn 
(-).429

429 Por. wstęp tłumacza [w:] Adzanta. Nowele indyjskie, tłum. B.Gębarski, Warszawa 
1956.

4311 Premczand, Pańska studnia, tłum. J. P a r n o w s k i. M. K. B y r s k i, A. K a r 1 i - 
k o w s k a, A. Ł u g o w' s k i, T. R u t k o w s k a. Warszawa 1971. s. 5.

431 Wyd. New Delhi 1966.
432 Sandały. Współczesne opowiadania hindi, tłum. .(.Parnowski. Warszawa 1976, s. 7.

Inne publikacje potwierdzały obraz stworzony w Adżancie. W opublikowanym 
w 1971 roku wyborze pod tytułem Pańska studnia zebrano czternaście nowel, któ
rych autor, Premćand (1880-1936), uważany jest za prekursora współczesnej no
welistyki hindi. W Przedmowie Tatiana Rutkowska w następujących słowach re
komendowała dzieła nieznanego w Polsce autora:

Po raz pierwszy do rąk czytelnika trafia w przekładzie na język polski wy bór no
wel wybitnego pisarza indyjskiego, Premczanda. Niewielki to wybór i z pewnością 
nie zdoła ukazać nam całego piękna i różnorodności współczesnego pisarstwa In
dii. (...) Niech więc te nowele odsłonią przed nami świat odległy', nie znany, 
a przecież w pewnym sensie bliski - bo polski czy telnik odnajdzie może w opo
wiadaniach indyjskiego pisarza nuty swojskie, które przypomną mu Reymonta czy 
Konopnicką.430

Niedługo później, w 1973 roku, Krystyna Szerer przetłumaczyła (z języka an
gielskiego) tom opowiadań Stories of India, pod redakcją K. Natwara Singha431, 
który następnie opublikowała pod tytułem Opowiadania indyjskie. Książkę otwiera 
wstęp indyjskiego redaktora antologii, który zapewnia o wszechstronności zebra
nych w tomie tekstów oraz o ich wartości zarówno literackiej, jak i poznawczej. 
W 1976 roku ukazał się wybór opowiadań pod tytułem Sandały, w tłumaczeniu 
bezpośrednio z języka hindi dokonanym przez Juliusza Parnowskiego. Tłumacz 
wybrał do tomu teksty kilku autorów współczesnych, jednak tworzących w nurcie 
realizmu krytycznego. Autorka wstępu, Agnieszka Kowalska-Soni, tak charaktery
zowała antologię:

Zebrane tutaj opowiadania nie ukazują całej sekwencji przemian nastroju i stylu 
we współczesnej literaturze hindi; trzeba by na to było obszerniejszej systematy cz
nej antologii, jakiej tłumacz nie zamierzał sporządzać. (...) Prezentowany zestaw' 
utworów da więc czytenikowi pojęcie nie tyle o kryteriach artystycznych (...) co 
o zjaw iskach i sprawach, który mi się ta literatura zajmuje.432

Konkludowała natomiast swoje wprowadzenie do tomu następująco:

W kary katuralnym pomniejszeniu teraźniejszości znika uniwersalizm dawnych ar
chetypów. Współcześni pisarze języka hindi nie traktują o filozoficznych proble
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mach kondycji ludzkiej. Ukazują tylko zdeterminowany konkretnymi warunkami 
społecznymi - los Indusa.433

Ibidem, s. 8.
434 Taniec siedmiu zasłon. Opowiadania indyjskie, tłum. A. Karlikowska, T. Rut

kowska, B. Grabowska, E. Walterów a, Warszawa 1977.
435 A. K u c zk i e w i c z- F ra ś, op. cit., s. 365.
436 Tytuł oryginału: Maila amcal (1954).
437 Charakterystyczną cechą powieści jest przede wszystkim język licznie w niej występu

jących dialogów, z wielką ilością regionalizmów, frazeologizmów oraz form dialektalnych. Jest 
to wynik specyficznej dla Indii wielojęzykowości, odmiennej z natury od pozycji gwar i dialek
tów w języku polskim.

W 1977 roku wydany został Taniec siedmiu zasłon, zawierający wybór opo
wiadań tłumaczonych z języków bengalskiego i hindi. W przedmowie stwierdzono 
między innymi:

(...) zbiorek ten zawiera opowiadania pisarzy o ustalonej już pozycji w literaturze 
indyjskiej. (...) W wyborze zostały uwzględnione przede wszystkim pozycje wie
lokrotnie wznawiane w Indiach i tłumaczone na inne języki indyjskie oraz europej
skie.434

Rezultatem strategii wyboru tekstów, przyjętej przez tłumaczy literatury indyj
skiej na język polski, było zastąpienie jednego stereotypu innym. Z bajecznego raju 
uduchowionych poetów oraz idealnych, nieziemskiej urody kochanek literatura 
indyjska przemieniła się w symbol cierpienia, biedy, kontrastów społecznych oraz 
nierównej walki o byt. Z obrazu cudownej krainy pozostała w niej - zresztą tylko 
w sporadycznych przypadkach - bujna i barwna przyroda. Jak słusznie stwierdza 
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś w swoim artykule podsumowującym polski dorobek 
translatorski, obejmujący przekłady z literatury indyjskiej z lat 1950-2000:

Niezależnie od pobudek, jakie kierowały autorami przekładów przy wyborze ta
kich, a nie innych dzieł, przeznaczonych dla polskiego czytelnika, obraz współcze
snej literatury indyjskiej wyłaniający się po lekturze tych utworów, które przetłu
maczono na język polski do końca lat 70-tych, prowadzi do jednego smutnego 
wniosku: literatura indyjska to głównie opowiadania, przeważnie o tematyce spo
łecznej, rzadziej historyczno-politycznej, nasycone realizmem często aż do granic 
dobrego smaku, a przede wszystkim - upiornie nudne.435

Sytuacji nie zmieniła pierwsza współczesna powieść indyjska przetłumaczona 
z języka hindi na polski i opublikowana w 1982 roku, w przekładzie Juliusza Par
nowskiego, pod tytułem IV Meri Gandżu zwykłej wiosce436. Powieść została napi
sana przez jednego z najwyżej cenionych współczesnych prozaików indyjskich, 
Phamiśwamatha Renu (1921-1977), i z całą pewnością należy do żelaznego kano
nu prozy języka hindi. Jednakże trudno byłoby wskazać powody, dla których tłu
macz postanowił akurat tak hermetyczne - przede wszystkim w warstwie języko
wej - dzieło przenieść w kontekst odmiennej kultury437.
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W tym samym roku Elżbieta Walter przetłumaczyła, jakby dla równowagi, 
powieść opisującą przygody nieprzewidywalnego ekstrawertyka-odkrywcy, zatytu
łowaną Podróże profesora Sanku, autorstwa Satjadźita Raja (1921-1992). Tłu
maczka zaznaczyła jednak we wstępie, że za pozornie lekką, fantastyczną fabułą 
kryje się głęboka reflesja filozoficzna nad przyszłością, w jakiej przyjdzie żyć po
koleniom, które przyjdą po nas. W 1986 roku, również w przekładzie Elżbiety 
Walter, ukazały się Opowieści ludowe Bengalu, a w 1989 roku Grażyna Karska 
i Tatiana Rutkowska wydały Baśnie i legendy indyjskie. W tym samym roku An
drzej Turczyński opublikował zbiór opowieści i przysłów pendżabskich Ahalia 
i księżyc. Następnie, w 1993 roku, ukazała się w przekładzie Elżbiety Walter auto
biograficzna książka Maitreji Dewi pod tytułem Mircea - podejmująca literacki 
dialog z napisaną przez Mircea Eliadego historią ich rzekomej miłości. W rok póź
niej ukazała się Pieśń z drogi Bibhutibhuszana Banerdźi (1894-1950), także 
w tłumaczeniu Elżbiety Walter. Jest to niewątpliwie powrót do indyjskiej klasyki 
(powieść opublikowana została w 1929 roku), ale książka - jak stwierdza tłumacz
ka we wstępie - „ma (...) wymiar uniwersalny, dzięki czemu trafia do odbiorców 
z innych kręgów kulturowych”438.

43K Por. wstęp tłumaczki [w:] B. B a n e r j i. Pieśń z drogi, tłum. E. Wal terowa, War
szawa 1994.

Jako wydarzenie wyjątkowe w powojennej historii poznawania i popularyzo
wania literatry indyjskiej w Polsce należy potraktować ukazanie się „indyjskiego” 
numeru „Literatury na Świecie” (1980 nr 10 (114)). W tomie, obok przekładów 
z literatury klasycznej, zamieszczono cztery opowiadania różnych autorów oraz 
esej współczesnego indyjskiego poety, przemawiający do polskiego czytelnika 
w sposób zaświadczający o istnieniu swego rodzaju bliskości intelektualnej oraz 
niewątpliwych analogii w postrzeganiu problemów współczesnego świata. Utwory 
współczesnych pisarzy uświadomiły czytelnikom „Literatury na Świecie”, że 
w Indiach powstają naprawdę interesujące dzieła, w których poruszane są uniwer
salne problemy współczesnego człowieka.

Osobnym tematem, który należałoby uwzględnić, omawiając zagadnienie prze
kładów współczesnej literatury indyjskiej na język polski, są tłumaczenia literatury 
tzw. anglo-indyjskiej. Pierwszym anglo-indyjskim pisarzem, którego utwory uka
zały się w języku polskim, był Mulk Radź Anand (1905-2004). Dwie powieści tego 
autora, Wielkie serce (tytuł oryg. The Big Heart, tłum. Ewa Fiszer) oraz Niedoty
kalny (tytuł oryg. Untouchable, tłum. Bolesław Miga), opublikowane zostały 
w 1949 roku. Później wydano jeszcze dwie. W 1950 roku, w przekładzie Marii Skib- 
niewskiej, ukazała się powieść zatytyłowana Kulis (tytuł oryg. Cooli), a w 1954 roku 
- Dwa liście i pąk (tytuł oryg. Two leaves and a bud), w przekładzie Bolesława 
Migi. Od lat siedemdziesiątych XX wieku natomiast coraz regularniej wydawano 
indyjskie tytuły, zwłaszcza te wyróżnione Nagrodą Bookera (Booker Price). 
W 1974 roku ukazał się zbiór trzech opowiadań V. S. Naipaula (ur. 1932) pt. 
W wolnym kraju (tytuł oryg. In a Free State, tłum. Maria Zborowska). Następnie, 
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w 1989 roku, wydano głośną powieść Salmana Ruszdiego (ur. 1947), Dzieci pół
nocy (tytuł oryg. Midnight's Children, tłum. Anna Kołyszko). Niemal dekadę póź
niej, w 1998 roku, opublikowano tłumaczenie powieści Arundhati Roj (ur. 1961), 
Bóg rzeczy małych (tytuł oryg. The God of Small Things, tłum. Tomasz Bieroń). 
2007 rok przyniósł polski przekład książki Kiran Desai (ur. 1971), zatytułowanej 
Brzemię rzeczy utraconych (tytuł oryg. The Inheritance of Loss, tłum. Jerzy Ko
złowski). I wreszcie ostatnia jak dotąd nagrodzona powieść indyjska - Biały Ty
grys, autorstwa Arawinda Adigi (ur. 1974) (tytuł oryg. The White Tiger, tłum. Lu
dwik Stawowy), została wydana po polsku w 2009 roku.

Oprócz tytułów wyróżnionych nagrodami, wydawnictwa polskie publikują 
przede wszystkim powieści angloindyjskie tych autorów, którzy zyskali popular
ność poza Indiami. Z najgłośniejszych ukazały się dotychczas między innymi: 
Pretendent do ręki (trzy tomy: 2000-2003, autor: Wikram Seth, tytuł oryg. A Suita
ble Boy, tłum. Anna Jeleniewska), Czas postu czas uczty (2004, tytuł oryg. Fasting, 
Feasting, autor: Anita Desai, tłum. Magdalena Paśnikowska), Sprawy rodzinne 
(2006, autor: Rohinton Mistry, tytuł oryg. Family Matters, tłum. Monika Nowa
kowska) czy dwie nowe powieści Aravinda Adigi, Między zabójstwami (2009, tytuł 
oryg. Between The Assassinations, tłum. Agnieszka Barbara Ciepłowska) oraz 
Ostatni mieszkaniec (2011, tytuł oryg. The Last Man in Tower, tłum. Ludwik Sta
wowy).

Zarys ten z oczywistych względów nie zawiera pełnej listy przekładów. Przede 
wszystkim dlatego, że świadomie pomijam wszelkie publikacje o charakterze aka
demickim bądź takie, które zostały napisane dla celów dydaktycznych. Jako prze
znaczone dla specjalistów (bądź przyszłych specjalistów) nie świadczą one bo
wiem w żadnej mierze o przenikaniu dzieł literatury indyjskiej do polskich kręgów 
czytelniczych (w popularnym rozumieniu tego wyrazu). Przeciwnie, nawet w wy
niku bardzo pobieżnej analizy danych z ostatnich pięćdzisięciu lat można wypro
wadzić paradoksalny wniosek, że im więcej uczelni w Polsce prowadzi badania 
nad Indiami oraz im więcej tłumaczeń jest przygotowanych i opracowanych nie 
przez tłumaczy czy pisarzy, a przez specjalistów - tym mniej literatury indyjskiej 
(oraz entuzjazmu dla niej) obserwować można na tak zwanym rynku439. Przyczyn 
takiego zjawiska jest kilka. Na przykład może ono wynikać z psychologicznej za
leżności - czasem nadmiar wiedzy szczegółowej odbiera radość czytania sponta
nicznym marzycielom440. Ale może także świadczyć o reakcji odbiorców potwier
dzającej znaną prawdę, że nawet doskonała znajomość języka oryginału nie jest 

439 Dowodem na to jest niemal zupełny brak tzw. świadectw odbioru - opinii czytelników, 
recenzji, przenikania niektórych tekstów na przykład do kanonu lektur szkolnych itp.

440 O efektach rozbieżności między punktem widzenia „znawców" a punktem widzenia 
przeciętnych czytelników pisali m.in.: A. Kłoskowska, Potoczny odbiór literatury...’, 
A. Kłoskowska, A. Rokuszewska-Pawełek. Mity literackie...; J. Lalewicz, 
Socjologia komunikacji..., s. 108.
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równoznaczna z posiadaniem umiejętności koniecznych przy tłumaczeniu tekstów 
literackich.

Nawet z tak krótkiego omówienia obecności współczesnej literatury indyjskiej 
w Polsce po drugiej wojnie światowej wyprowadzić można wniosek, że działania 
symboliczne, przejawiające się w świadectwach odbioru w postaci tłumaczeń, do
konywały się najczęściej w stylach mimetycznym oraz instrumentalnym, nieco 
rzadziej w alegorycznym oraz symbolicznym. A zatem, odwołując się do modelu 
syntagmy Antoniny Kłoskowskiej, trzeba stwierdzić, że tego rodzaju działalność 
tłumaczeniowa raczej hamowała proces wejścia dzieł literatury indyjskiej w sferę 
uniwersalizacji polskiej syntagmy kulturowej441.

441 Według Kozieleckiego, to między innymi właśnie ,.zbyt silne mechanizmy selekcji 
nowych transgresji, zbyt wiele przeszkód, utrudniających asymilację i akomodację, mogą spo
wodować. że dana kultura stanie się systemem zamkniętym, pozbawionym dynamiki" (por. 
J.Kozielecki. Transgresja i kultura.... s. 223).

44‘ Dla ilustracji zamieszczam przykładową listę wybranych ważniejszych publikacji: 
C. M c N e 11 y Kearns. I 5. Eliot and Indic Traditions. A Study in Poetry and Belief. Cam
bridge 1987; H. D a v i d s o n. T. S. Eliot and Hermeneutics: Absence and Interpretation in The 
H'aste Land. Baton Rouge. Luisiana 1985; L. Freed, T. S. Eliot: The Critic as Philosopher. 

I V.4. Rola elementów genetycznie obcych w kształtowaniu się współczesnej 
poezji indyjskiej

Zarówno indyjscy, jak i europejscy literaturoznawcy, dyskutujący problem badaw
czy, jaki ogólnie nazywa się literaturą indyjską, wiele uwagi poświęcili (i wciąż 
poświęcają) kwestiom związanym z heterogenicznym charakterem tego zjawiska. 
Szczególnie często poruszane są zagadnienia wpływów i kontaktów literackich 
epoki kolonialnej oraz związany z nimi rozwój gatunków prozatorskich (zwłaszcza 
powieści i opowiadania). Jednak dla opisu zjawiska polsko-indyjskich kontaktów 
literackich z oczywistych względów szczególnie istotne (podobnie jak recepcja 
dzieł Szekspira, który w obu kręgach kulturowych stanowi stały punkt odniesienia) 
są zmiany, jakie w nowoczesnej poezji indyjskiej zainicjowała twórczość Thomasa 
Steamsa Eliota (1888-1965).

IV.4.1.  Wielopłaszczyznowe oddziaływanie twórczości T, S. Eliota. Recepcja 
twórczości Eliota w Indiach, czy konkretniej w obrębie tradycji literackiej języka 
hindi, nie może być traktowana jako zjawisko izolowane. Jest to bowiem rezultat, 
po pierwsze, długotrwałej obecności literatury zachodniej na indyjskim subkonty- 
nencie, a po drugie - wzajemnej wymiany kulturowej pomiędzy Indiami a Zacho
dem, a szczególnie pomiędzy Indiami a Wielką Brytanią. Dlatego też indyjskiej 
recepcji twórczości Eliota nie można traktować jednokierunkowo. Należy ją raczej 
postrzegać dwutorowo, w perspektywie diachronicznej. Powodem takiego podej
ścia jest fakt, że nie tylko Eliot zafascynował Indie, ale również i Indie (o czym 
wiele napisano442) wywarły niezaprzeczalny wpływ zarówno na jego poezję, jak 
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i na poglądy zawarte w twórczości eseistycznej443. Ponadto był on ostatnim wiel
kim pisarzem angielskim, który oddziaływał na literaturę kolonialnych Indii, 
w niepodległych Indiach pozostawał natomiast uosobieniem nowoczesności444. 
Wskazał literaturze indyjskiej „nowe drogi”445 twórczych eksperymentów. W pew
nym sensie to właśnie znajomość jego twórczości umożliwiała (i umożliwia) indyj
skim czytelnikom lepsze rozumienie dwudziestowiecznej poezji europejskiej - 
w tym także poezji polskiej446.

West Lafayette, Indiana 1979; H. G a rd n e r, The Composition of Four Quartets, London 1979;
N. Gish, Time in the Poetry of T. S. Eliot, London 1981; Studies in The Waste Land, red. 
B. G u n t e r, Columbus, Ohio 1971; E. K n a p p H a y, T. S. Eliot's Negative Way, Cambridge 
1982; C. D. N a r a s i m h a i a h, An Indian Footnote to T. S. Eliot Scholarship on The Waste 
Land, „Literary Criterion” 1973, nr 10, s. 75-91; N. G. Rao, The Upanishads in The Waste 
Land. Asian Response to American Literature, New York 1972, s. 84-91; K. S i nha, On Four 
Quartets ofT. S. Eliot, Ilfracombe, Devon (s.a.); N. Srivastava, The Ideas of the Bhagavad 
Gita in Four Quartets, „Comparative Literature” 1977, nr 29, s. 97-108.

443 „The relation Indian languages had with T. S. Eliot ranges from mere comparison by 
critics to true influences on Indian poets of certain segments of Eliot’s poems. (...) This typifies 
a pan-Indian search for a father-figure, a very important attribute if we want to know our cultu
re”. [Zakres relacji, jaka zaszła pomiędzy językami indyjskimi a T. S. Eliotem, rozciąga się od 
typowych porównań krytyków, po rzeczywiste wpływy niektórych fragmentów wierszy Eliota 
na indyjskich poetów. Potwierdza to charakterystyczną ogólnoindyjską potrzebę posiadania 
autorytetu, niezwykle ważną, bo umożliwiającą zrozumienie naszej kultury] (S. Carlos 
(T a m i 1 a v a n), The Politics of Modernism: The Case of Tamil, [w:] Indian Poetry. Modernism 
and After, red. K. Satchidanandan, New Delhi 2001, s. 51).

444 Hariś Triwedi, pisząc o reakcji Indusów na twórczość Eliota, stwierdza m.in.: „(...) by 
catching up with [Eliot] we felt that we had come abreast of English literature, and at last in one 
small respect made redundant the liberal-imperialist scheme to lift and drag us out of our bac
kwardness into modernity”. [(...) starając się [Eliotowi] dorównać, czuliśmy, że zrównujemy się 
z literaturą angielską, i choćby w niewielkim zakresie uwalniamy się z liberalno-imperialnego 
planu zakładającego przeniesienie nas z zacofania w nowoczesność] (por: H. T r i v e d i, op. cit., 
s. 2-3).

445 Odwołanie do tytułu artykułu Agnieszki Kowalski ej- Son i, Nowe drogi w poezji 
hindi po roku 1947, opublikowanego w „Przeglądzie Oriental ¡stycznym” 1968, nr 3(67). Wpływ 
Eliota na nowoczesną poezję hindi, a szczególnie na czterech poetów tworzących w tym języku 
- Hariwamśa Rai Baććana, Agjeję, Giridźakumara Mathura oraz Dharmwira Bharatiego - omó
wiony został szerzej w książce C. M. K u 1 s h r e s h t h y, T. S. Eliot and Modern Hindi Poetry. 
A Study of Four Major Poets, New Delhi... 1982.

446 Zwrócić można w tym miejscu również uwagę na potwierdzony przez polskich litera- 
turoznawców istotny wpływ Eliota na kształtowanie się nowoczesnej poezji polskiej. Wspólność 
wpływów może w pewnym sensie stanowić o pewnego rodzaju bliskości formalno-treściowej 
pomiędzy poezją polską a na przykład poezją powstającą w języku hindi. Na temat związków 
polskiej literatury z twórczością Eliota pisali między innymi Wacław Borowy i Józef Czecho
wicz. W 2002 roku ukazała się także monograficzna praca Magdaleny H e y d e 1, Obecność 
T. S. Eliota w literaturze polskiej (w serii Monografie FNP).

Podobnie jak recepcja Szekspira, tak i recepcja twórczości Eliota w Indiach 
odbywała się w sposób odmienny od typowego wzorca. Zwykle bowiem twórczość 
zagranicznego pisarza dociera do czytelników danego kraju, oraz ewentualnie wy
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wiera wpływ na jego kulturę, poprzez przekłady. Zasada ta nie znajduje jednak 
potwierdzenia ani w dziewiętnasto-, ani tym bardziej w dwudziestowiecznych In
diach. Doskonale wykształcona w systemie brytyjskiej edukacji, świetnie znająca 
język angielski inteligencja indyjska poznawała kanon literacki kolonizatorów, 
czytając należące do niego dzieła w oryginale. Prawdę tę, uzasadnioną historycz
nie, potwierdza także Hariś Triwedi, w opinii którego indyjscy literaturoznawcy 
nie powinni dywagować nad tym, dlaczego jest tak mało przekładów Eliota na 
język hindi, ale raczej nad tym, dlaczego w ogóle jakiekolwiek powstały447.

447 Por. H. T r i v e d i, op. cit., s. 69, „we have therefore cause to wonder not that there are 
so few' Hindi translations of Eliot but that there are in fact any at all”. Podobny pogląd, w- kon
tekście przekładów prozy angielskiej, wypowiada znany historyk literatury hindi, Nagendra, 
komentując rozwój prozy w' literaturze indyjskiej, która jako gatunek powstała z powodu wpły
wów' europejskich, w tym zwłaszcza angielskich, a mimo to „brak śladów' jakichkolwiek tłuma
czeń w'aznych pozycji angielskiego powieściopisarstwa” (por. Hindi sahitya ka itihas, red. Na
gendra, NaTDilli 1973, s. 481).

448 Triwedi ocenia te przekłady jako niezwykle wierne. Doszukując się przyczyn takiego 
potraktowania materiału przez tłumacza, stwierdza między innymi: „Khare is (...) distinguished 
for giving us Eliot and nothing but Eliot. His translations of Eliot must be among the most close
ly faithful ever attempted into Hindi of any foreign writer". [Khare jest (...) wyjątkowy, gdyż 
daje nam Eliota i tylko Eliota. Jego tłumaczenia Eliota z pewnością są jednymi z najwierniej
szych, jakich kiedykolwiek dokonano, tłumacząc zagranicznego pisarza na język hindi]. Następ
nie dodaje: „Such systematic and fastidous fidelity has its roots perhaps in the circumstances of 
Khare's translation of Eliot (...). He was an undergraduate still and not quite a poet himself 
when he attempted these translatios in the small remote Madhya Pradesh town (...). What he can 
be seen to have then accomplished is to transform not Eliot but himself through his translations, 
to have attempted to modernise himself in the process (...)” [Tak systematyczna i szczegółowa 
wierność ma swoje przyczyny najprawdopodobniej w okolicznościach, w jakich Khare tłuma
czył Eliota (...). Był wówczas na studiach licencjackich i sam nie stał się jeszcze poetą, kiedy 
podjął się dokonania tych przekładów, w małym, prowincjonalnym miasteczku w stanie Madhja 
Pradeś (...). Tym, co, jak się wydaje. osiągnął, jest przemiana nie Eliota, ale jego własna trans
formacja możliwa dzięki tym przekładom, to, że starał się unowocześnić siebie poprzez ten 
proces (...)] (por. H. Tr i v e d i, op. cit., s. 70).

Pośród tych nielicznych, pierwsze ukazały się w 1960 roku. Znany poeta hindi, 
Wisznu Khare (ur. 1940), wówczas młody student literatury angielskiej, opubliko
wał tłumaczenie wyboru utworów Eliota pt. Ti. Es. Iliyat: Maru-Pradeś aur anya 
kavitayem [T. S. Eliot: Ziemia jałowa i inne wiersze]. Obszerny tom zawiera takie 
utwory, jak Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka, Preludia, Gerontion, Ziemia jało
wa (wraz z przypisami), Środa popielcowo. Podróż Trzech Króli, Marina oraz trzy 
części z Pejzaży i dwie z Chórów z Opoki, a także tekst laudacji komitetu Nagrody 
Nobla oraz noblowski wykład Eliota. Później do tego zbioru Khare dodał jeszcze 
Ludzi wydrążonych, dzięki czemu stał się chyba najbardziej wszechstronnym tłu
maczem Eliota w Indiach448.

Jednak to nie przekłady, a rozmaite odczytania twórczości Eliota oraz jego 
ewidentny i niepodlegający dyskusji wpływ na kształtowanie się poezji indyjskiej 
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(zwłaszcza tej powstającej w języku hindi449) umożliwiły dalszy proces recepcji 
nowoczesnej poezji europejskiej, a w tym także powojennej poezji polskiej. Można 
stwierdzić, że w pewnym sensie taki proces historyczny jest zgodny z nadziejami 
samego Eliota, który w przedmowie do wyboru swoich wierszy w tłumaczeniu na 
język orija stwierdził między innymi:

449 Wpływ Eliota na współczesną poezję hindi dokonał się nie poprzez przekłady, lecz 
bezpośrednio. Największe oddziaływanie poezji Eliota widoczne jest bowiem w poezji hindi 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku, podczas gdy pierwszy tom prze
kładów jego wierszy (autorstwa Wisznu Khare) ukazał się dopiero w 1960 roku.

4,0 ,.(...) 1 should like to think that this translation might prove a real contribution to Oriya 
poetry, and that my poems might thus provide some inspirtaion to Oriya poets. For the most 
important service that the poetry of other lands and languages can perform for us, is the stimulus 
and the suggestions that it can give to our own poets. It is, therefore, to the living poets of the 
Oriya language that I should wish the Oriya versions of my poems to be dedicated” (cyt. za: 
H. T r i v e d i, op. cit., s. 71).

451 Tytuł ten na język polski tłumaczony jest także jako Siedem strun, por. T. Rutkow
ska, D. S t a s i k, Zarys historii literatury hindi, Warszawa 1992. s. 170, oraz Na siedmiu stru
nach, por. A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi a rodzima tradycja literacka, 
..Przegląd Oriental ¡styczny” 1968, nr 1 (65), s. 32.

4,2 Triśanku - imię króla, jednego z mitycznych bohaterów opowieści zawartych w Rama- 
janie, który pragnął wstąpić do nieba, zachowując swą ziemską postać. Jego starania jednak nie 
mogły zostać w pełni zrealizowane, dlatego też ma wciąż nieustannie tkwić w połowie drogi 
pomiędzy ziemią a niebem. (W Indiach używa się powiedzenia „niebo Triśanku", oznaczającego 
dylemat, sytuację zawieszenia i rozdarcia - nieco podobnie jak w mitologii greckiej, a następnie 
we frazeologii europejskiej „przebywanie pomiędzy Scyllą a Charybdą").

(...) chciałbym wierzyć, że ten przekład okaże się rzeczywistym wkładem do po
ezji powstającej w języku orija oraz że moje wiersze przyniosą poetom tworzącym 
w orija inspirację. Gdyż najlepszym, czego poezja innych krajów może nam do
starczyć, jest jej ożywcze i stymulujące działanie na naszych rodzimych poetów. 
Dlatego też chciałbym moje wiersze w przekładzie na język orija dedykować żyją- 
cym poetom tego języka.450

Najbardziej reprezentatywnym przykładem twórczego odczytania Eliota w hin
di wydaje się literacka działalność S. H. Watsjajana ‘Agjeji’ (1911-1987) - pisarza 
indyjskiego, którego rola w tworzeniu nowoczesnej poezji hindi jest bez wątpienia 
porównywalna do tej, jaką Eliot odegrał w poezji angielskiej. Agieja zainauguro
wał bowiem nowoczesność w literaturze hindi, podobnie jak Eliot czy Ezra Pound 
(1885-1972) uczynili to w literaturze anglosaskiej. Nie tylko bowiem sam był 
twórcą nowatorskim, ale także dla wielu pisarzy indyjskich stał się bezpośrednim 
źródłem inspiracji nowoczesnością. Ważnymi świadectwami fascynacji Eliotem 
oraz wpływu twórczości Eliota na pisarstwo Agieji są: jego wczesna powieść 
Śekhar. Biografia (t. 1 - 1941, t. 2 - 1944), a także antologia poezji Tar Saptak 
{Siedem brzmień wysokich45', 1943) oraz zbiór esejów Triśanku452 * (1945), który 
spośród wymienionych trzech wydaje się przykładem najciekawszym.
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Pośród zamieszczonych w nim esejów na uwagę zasługuje stanowiący sedno 
całego zbioru tekst zatytułowany Konwencja i oryginalność (Rurhi aur maulikta), 
który sam autor opisuje jako „wolne tłumaczenie” eseju Eliota Tradycja i talent 
indywidualny5'. Jednakże w tym „wolnym tłumaczeniu” Agieja odwołuje się do 
autora oryginału w trzeciej osobie, jako do „angielskiego poety i krytyka T. S. 
Eliota”, co w rezultacie stwarza wrażenie dialogu pomiędzy Agieją a Eliotem. Na
leżący do klasyki światowej esej Eliota nie jest więc w tym przypadku tylko goto
wą, ostateczną wersją tekstu, a Agieja wykracza znacznie poza rolę lojalnego tłu
macza. Tekst poety „zachodniego” stanowił bowiem dla poety indyjskiego podsta
wę do dyskusji, punkt wyjścia do rozważań dotyczących miejsca oraz roli poety 
i poezji tak w sztuce, jak i w świecie.

Zapoczątkowany w dużej mierze właśnie nowatorskimi ideami Agieja, otwie
rający epokę nowoczesności, nowy nurt literatury hindi kształtował się w nieustan
nej relacji do zagranicznej literatury i sztuki. Towarzyszły mu:

(...) samodzielne, niecierpliwe poszukiwania znaczeń i treści współbrzmiących 
z własnymi odczuciami w piśmiennictwie światowym: w nowej poezji anglosa
skiej od T. S. Eliota i Ezry Pounda zaczynając, ale także w coraz większym stopniu 
(chociaż wciąż poprzez angielskie tłumaczenia) we francuskiej, niemieckiej, rosyj
skiej czy hiszpańskiej. To otwarcie okna na świat współczesnej poezji i krytyki ar
tystycznej pozwoli młodym twórcom indyjskim, oprócz oczywistej możliwości 
bezpośrednich inspiracji w zakresie technik i pomysłów poetyckich, umocnić się 
w przekonaniu, że dążąc do odnowy kształtu własnej literatury' wyrażają po
wszechną tendencję epoki/5“1

Dopiero lata czterdzieste dwudziestego wieku stanowią pierwszy w historii 
etap rozwoju literatury indyjskiej, w którym tendencje i prądy artystyczne były 
analogiczne do tych, jakie występowały w tym samym czasie w Anglii czy Stanach 
Zj ednoczonych* 455.

S. H. V a t s y a y a n ‘Ajfieya’, Trśanku, Bikaner 1973 (wyd. 1 - 1945), s. 30-41.
A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 34.

455 „The liberal imperial mission in India had always been self-proclaimedly to bring the 
natives up to the level of the rulers, at which stage they would be worthy to be free (...)" [Libe- 
ralno-imperialistczna misja deklarowana od zawsze wobec Indii zakładała podniesienie statusu 
rdzennych mieszkańców kraju do poziomu narodu nimi rządzącego, czyli do stanu, w którym 
będą warci odzyskania wolności] (por. H. T r i v e d i, op. cit., s. 190).

Być może do paradoksalnej listy pozytywnych rezultatów brytyjskiego kolo
nializmu zaliczyć można fakt, że zrównując się w czasie z tendencjami w literatu
rze anglosaskiej, lndusi mogli jednocześnie odejść od tej literatury - jako jedynego 
wzorca oraz źródła wiedzy o światowych prądach artystycznych - a korzystać już 
tylko ze znajomości języka angielskiego, który otwierał drogę do poznawania in
nych literatur. Czytano zatem choćby francuskich symbolistów, a przekłady ich 
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wierszy publikowane były w literackim magazynie „Yugcetna”456 w latach pięć
dziesiątych (na przykład wybitny poeta indyjski, Kunwar Narain, publikował 
na początku swojej drogi pisarskiej tłumaczenia wierszy Paula Valery’ego i Ste- 
phane’a Mallarmego). Kedamath Singh (ur. 1934), jeden z najbardziej znanych 
współczesnych poetów tworzących w języku hindi, tłumaczył wiersze Paula Elua- 
rda, wprowadzając na rynek indyjski surrealistów - tymi tłumaczeniami rozpoczął 
w 1954 roku swoją poetycką karierę. Premćand - „ojciec współczesnej prozy hin
di” - był z kolei rzecznikiem tłumaczeń literatury rosyjskiej, a od 1960 roku przez 
niemal dekadę trwało zainteresowanie francuskimi egzystencjalistami, później 
nastąpiła fascynacja realizmem magicznym oraz kontynuatorami tego nurtu 
w Niemczech i Włoszech. Następnie zainteresowano się innymi literaturami euro
pejskimi. Oczywiście wszystkie te nurty, autorzy oraz dzieła literackie docierały do 
indyjskich czytelników za sprawą przekładów na język byłych kolonizatorów.

’ „Yugcetna” [„Duch epoki”], magazyn literacki wydawany w języku hindi, publikujący 
utwory należące do nurtu awangardowego, założony w Lakhnau (m.in. przez Kuwara Naraina), 
najprawdopodobniej w 1956 roku.

'I57 Został tam zaproszony w celu zainicjowania programu translatorskiego, którego rezul
tatem miało być przetłumaczenie na język hindi dzieł takich autorów, jak Karol Czapek, Bogu
mił Hrabal i Milan Kundera.

"”8 N. V e r m a, Itne bare dhabbe. Sat samkalin cek kahaniyam, NaT Di 11T1966.
4’9 Szerzej o poezj i Aśoka Wadźpej i, zob. R. Czekalska, Traktat o sztuce celebracji...

IV.4.2.  Pierwsze indyjskie odczytania i tłumaczenia literatury polskiej. 
W perspektywie kulturowego dialogu pomiędzy Indiami a Polską (czy w ogóle 
Europą Środkową) jednym z najbardziej pozytywnych efektów indyjskich kontak
tów literackich ze światem, dzięki pośrednictwu języka angielskiego, było poja
wienie się w Indiach literatury zwanej tam „wschodnioeuropejską”, w tym między 
innymi polskiej i czeskiej. Liczni autorzy indyjscy, na przykład Agieja, Raghuwir 
Sahaj (1929-1990), Girdhar Rathi (ur. 1943), Kunwar Narain, Kedamath Singh, 
Wisznu Khare czy Aśok Wadźpeji tłumaczyli (i tłumaczą) tę - niekomercyjną 
przecież twórczość - na język hindi. Wyjątkowym przykładem może być działal
ność translatorska Nirmala Warmy (1929-2005), który przebywając przez dziesięć 
lat (1958-1968) w Instytucie Oriental¡stycznym Uniwersytetu Karola w Pradze457, 
tłumaczył na hindi prozę Milana Kundery, zanim jeszcze pojawiły się jej pierwsze 
przekłady na język angielski458.

Sytuację tę Aśok Wadźpeji - jeden z najbardziej aktywnych popularyzatorów, 
tłumaczy oraz interpretatorów literatury polskiej w Indiach, a jednocześnie poeta 
tworzący w języku hindi459 - komentuje następująco:

Geografia wpływów w poezji hindi zaczęła się rozwijać i zmieniać w latach pięć
dziesiątych. (...) w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (...) piszący w ję
zyku hindi poeci z małych miast i miasteczek - którzy w porównaniu do Anglików 
pozostawali przecież daleko od świata, a zwłaszcza od Europy - z wielkim zainte
resowaniem i fascynacją odkrywali i poznawali poetów Europy Wschodniej. (...) 
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W tym początkowym okresie pojawiające się nowe środki ekspresji, nowe obrazy 
poetyckie, formy nieznane wśród tradycyjnych indyjskich struktur poetyckich, 
wy warły na nas ogromny wpły w. Nie będzie w tym przesady, jeśli powiem, że 
otwartość, szczerość, a zarazem człowiecza żarliwość tej poezji nauczyły nas, że 
można odnaleźć w poezji miejsce dla człowieka współczesnego (...)460

460 A. V a j p e y T / A. Wadźpeji, Khirkl ke andar khirkl / Okno w oknie, [w:] T. R u - 
zevic/T. Różewicz, Jivan ke bicombic / W środku życia, red. A. W a d ź p e j i, R. Cze
le a 1 s k a, New Delhi 2001, s. xxiii.

461 Ibidem, s. xxiv.
462 Lecz nie tylko, bo także języków: marathi, orija, bengalskiego, pendżabskiego, urdu. 

gudźarati. telugu i kannada.
463 Na pewno zachował się przekład jednego opowiadania Marka Hłaski, Pierwszy krok 

w chmurach [tytuł przełożony jako Badał (Chmury)] opublikowane w czasopiśmie „Kalpna" 
1959, nr 59 (April, r. 10, t. 4). s. 51-57. W przypisie - krótka notka o autorze: ..Hlasko jest uta
lentowanym młodym pisarzem polskim. Jego opowiadania wywołują spore zamieszanie w' pol
skim życiu literackim. Jest pierwszym pisarzem, który za opublikowany po wojnie zbiór opo
wiadań otrzymał nagrodę wydawców'. Jego twórczość powodowała ostre różnice zdań wśród 
członków Związku Pisarzy Polskich. Obecnie mieszka w Paryżu’’, por. M. Hlasko, Badał, tłum. 
N. Verma, ..Kalpna" 1959, nr 59, s. 51.

464 Między innymi proza takich pisarzy, jak Krszna Baldew Waid (ur. 1927), Dźjotsna Mi
lan (ur. 1941), Udayan Wadźpeji (ur. 1960) i inni.

465 C. M i 1 o s z. Sattano Kabio. tłum. T. R a v a n i. Mumbai-Ahmedabad 1955.
466 Idem, The Usurpers, tłum. C. W i e n i a w s k a. London 1955. Wydania następne pod 

zmienionym tytułem: The Seizure of Power, tłum. C. W i e n i a w' s k a. New' York 1955.

Nieco dalej, w tym samy tekście, dodaje:

[Poezja hindi] zaczynała [wówczas] właśnie wery fikować swój zw iązek z jednost
ką i społeczeństwem (...). To był także czas, kiedy zaczęliśmy rozumieć, że uparte 
poszukiwanie prawdy nie jest najważniejszym zadaniem poety, a także to. że wiel
kie zjaw iska naszych czasów' oraz wy wołane nimi zjawiska w literaturze zaczynają 
odsłaniać wszelkie problemy i konflikty wewnętrzne świata.461

Z przeprowadzonych badań, obejmujących przede wszystkim obszar języka 
hindi462 wynika, że polska literatura nie docierała do Indii brytyjskich. Na podsta
wie istniejących tłumaczeń oraz wspomnień pisarzy można stwierdzić, że proces 
ten rozpoczął się dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku. Tłumacz dzieł Kun- 
dery, Nirmal Warma, jeden z najwybitniejszych i najoryginalniejszych prozaików 
tworzących w hindi w drugiej połowie XX i w pierszych latach XXI wieku, tłuma
czył na ten język między innymi opowiadania Marka Hłaski, a swoje przekłady 
publikował w czasopiśmie literacko-artystycznym „Kalpna” [Wyobraźnia]463. Czy
tano w Indiach także angielskie tłumaczenia opowiadań Brunona Schulza, a wpływ 
jego twórczości przejawia się w oniryczno-mrocznych opowiadaniach, jakie zaczę
ły powstawać (m.in. w języku hindi) w latach siedemdziesiątych XX wieku464. 
Zdobycie władzy Czesława Miłosza przetłumaczono na język gudźarati465 w 1955 
roku (czyli w tym samym, w którym ukazał się angielski przekład książki466). Po
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wieść ta przełożona została jeszcze w tym samym roku na język marathi467, a na
stępnie - na telugu468.

467 Cârâhi vâttâ, Mumbai 1958. Autorem przekładu jest jeden z najwybitniejszych współ
czesnych dramaturgów indyjskich, tworzący w języku marathi, Vijay Tendulkar.

468 Adhikara Pipasa, Hydarabad (brak daty wydania).
469 „Of course, poetic cultures and temper differ in different languages and all languages 

may not receive all kinds of poetry in translation 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-à-vis their English translations. Va
guely, 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”. [Oczywiście, zarówno temperament, jak 
kultury poetyckie są różne w różnych językach i nie wszystkie języki są w stanie przyjąć tłuma
czenia wszelkiego rodzaju poezji z jednakową łatwością. Dlatego też rola tłumaczeń w budowa
niu pomostów między cywilizacjami, przynajmniej gdy chodzi o poezję, nie jest całkowicie 
niezwiązana ze strukturami językowymi danych dwóch cywilizacji. W tym konkretnym przy
padku, tłumaczenia podejmowane we współpracy [z użytkownikami języka polskiego] dały mi 
możliwość głębszego wejrzenia w oryginalną strukturę tłumaczonych wierszy, w konfrontacji 
z ich wersjami angielskimi. Najogólniej, dwie kwestie uważam za istotne: po pierwsze, to, że 
hindi wydaje się przyjmować syntaktyczny i semantyczny porządek języka polskiego lepiej, niż 
dzieje się to w angielskich wersjach, co oznacza, że kompatybilność języków nie pozostaje 
problemem marginalnym. Po drugie, łatwiej było znajdować w hindi silnie zabarwione emocjo
nalnie idiomy, o wiele bliższe językowi polskiemu niż niemal identyczne wyrażenia angielskie] 
(fragment nieopublikowanego wywiadu z Kunwarem Narainem, przeprowadzonego przez au
torkę w New Delhi, luty 2010 r.).

Nazwisko Czesława Miłosza będzie zresztą stale towarzyszyło badaczowi zja
wiska obecności literatury polskiej w Indiach. Można wręcz odnieść wrażenie, że 
w dużej mierze u początków tej obecności leży działalność przekładowa Czesława 
Miłosza oraz jego twórczość prozatorska.

Przy badaniu indyjskiego zainteresowania polską literaturą do głębszych roz
ważań skłania ponadto fakt, że podobnie jak w przypadku tłumaczeń Szekspira czy 
Eliota, pomimo dostępności wielu tekstów w języku angielskim, pisarze indyjscy 
tłumaczyli (i tłumaczą) dzieła literatury polskiej na własne języki (wykorzystując 
angielskie przekłady jako medium). Być może powodem była i jest wrażliwość na 
polską poezję (czy literaturę w ogóle), wynikająca najprawdopodobniej także 
z opisanych wcześniej podobieństw historyczno-kulturowych. Wrażliwość, która 
sprawiała (i wciąż sprawia), że pisarze - tłumaczący w oparciu o angielskie prze
kłady - wydają się intuicyjnie wyczuwać swoistą bliskość tematyczno-estetyczną 
literatur polskiej i indyjskiej, która powoduje, że w językach indyjskich polska 
literatura brzmi dla nich mniej obco niż w angielskich tłumaczeniach469.

Poezja polska zaczęła być w Indiach znana na początku lat siedemdziesiątych 
XX wieku. Niemal wszyscy, którzy ją wówczas czytali i tłumaczyli, powołują się 
na zredagowaną i przetłumaczoną przez Czesława Miłosza antologię Post-War 
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Polish Poetry (1965), jako na pierwsze źródło kontaktu z twórczością polskich 
autorów. Na przykład poeta Kunwar Narain wspomina: „Poznawanie Różewicza 
zaczęło się dla mnie od antologii Post-War Polish Poetry, wydanej przez Czesława 
Miłosza”470. Pisarz i tłumacz Prajag Śukl stwierdza: „Około 30 lat temu, kiedy 
przeczytałem wiersze Tadeusza Różewicza w angielskim przekładzie Czesława 
Miłosza, pomyślałem, że takiej poezji nie czytałem nigdy wcześniej”471. A cytowa
ny już Aśok Wadźpeji dodaje: „Lata siedemdziesiąte, maj 1970 roku. W New Del
hi kupiłem antologię Post-War Polish Poetry, która ukazała się nakładem wydaw
nictwa Penguin Books. Przeczytałem ją natychmiast”472.

470 Cytowany fragment pochodzi z wypowiedzi wygłoszonej podczas seminarium poświę
conego recepcji twórczości Tadeusza Różewicza w Indiach; New Delhi (India International 
Centre). 23 listopada 2001 roku.

471 Prajag Śukl, ur. 1940. Poeta, prozaik, krytyk sztuki. Pisze także dla dzieci; cytowany 
fragment pochodzi z jego wypowiedzi wygłoszonej podczas seminarium poświęconego recepcji 
twórczości Tadeusza Różewicza w Indiach; New Delhi (India International Centre). 23 listopada 
2001 roku.

472 A. V a j p e y T/ A. W a d ź p e j i, Anta:karan ka aytan / Obszar pamięci, [w:] Z. H e r - 
bert, Anta.karan ka aytan / Obszar pamięci, New Delhi 2002, s. xxx.

473 W serii Biblioteka Polsko-Indyjska ukazały się także co najmniej trzy antologie litera
tury polskiej (jeden tom poezji, dwa tomy opowiadań) w przekładzie na język angielski, por. 
przyp. 188. s. 67. Ponadto w 1957 ukazała się w Kalkucie, w tłumaczeniu na język bengalski 
pod tytułem Yena bhule na yaya (Calcutta 1957). antologia utworów obozowych Wieczna pa
mięć. teksty wybrał i wstępem opatrzy! A. R u d n i c k i.

Niemal w momencie jej dotarcia do Indii poezja polska została przez tamtej
szych czytelników odczytana i zrozumiana. To odczytanie następowało przede 
wszystkim w estetyzującym stylu odbioru, a zatem przejście polskich wierszy ze 
sfery przyswojenia i adaptacji, przez sferę recepcji do sfery uniwersalizacji trwało 
niezwykle krótko. Przykłady uniwersalizacji polskiej poezji w Indiach omówione 
zostaną w rozdziale piątym.

IV.5.  Przekłady literatury polskiej w Indiach współczesnych
(na wybranych przykładach)

Istnieją stosunkowo liczne przekłady literatury polskiej na różne języki indyjskie. 
Tłumacze wybierają dzieła zarówno poetyckie, jak i prozatorskie. Większość tłu
maczeń powstała (i wciąż powstaje) za pośrednictwem języka angielskiego. Rza
dziej medium pomiędzy językiem polskim a językami indyjskimi stanowi język 
rosyjski. Z tego dość obszernego materiału wybrane zostały do szerszego omówie
nia przykłady takich publikacji, które potwierdzają istnienie współpracy tłumaczy 
z osobami znającymi język polski, albo - których pewne cechy pozwalają taką 
współpracę (choćby tylko powierzchowną) podejrzewać.

IV.5.1. Działalność Zdzisława Reszelewskiego. Ważnymi oznakami obecności 
poezji polskiej w Indiach są antologie473. Dla przykładu, w 1978 roku w Bangalore 
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(dzisiaj Bengaluru) ukazał się tom zawierający siedemdziesiąt pięć polskich wier
szy, wybranych i przetłumaczonych na język kannada przez parę tłumaczy: Indu- 
skę Tedźaswini Nirandźanę oraz Polaka, Zdzisława Reszelewskiego (1943-1983). 
Antologię utworów pięćdziesięciorga polskich poetów i poetek474 * tłumacze zatytu
łowali Siedemdziesiąt pięć polskich wierszy.

474 Eppatteidu polis kavitegalu, tłum, i red. T. Niranjan a, Z. Reszelewski, Banga
lore 1978.

473 Symptoms of Life Symptoms of Love: Modern Polish Women's Poetry, red. Z. R e - 
szelewski, tłum. Z. Reszelewski, N. Simms, Calcutta 1980.

476 To jest: Marianny Bocian, Mieczysławy Buczkówny, Kazimiery Iłłakowiczówny, An
ny Kamieńskiej, Urszuli Kozioł, Ewy Lipskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny 
Pogonowskiej, Haliny Poświatowskiej, Wisławy Szymborskiej. Anny Świrszczyńskiej i Teresy 
Truszkowskiej.

477 Certain and Dubious: Modern Polish Poetry, tłum. Z. Reszelewski, N. Simms, 
Calcutta 1980.

478 Dokładnie pięćdziesięciu jeden.
479 M. P i s a rc z y k. Poezja polska w Indiach, „Życie Literackie" 1981. t. 31, nr 47, s. 15.

W działalności popularyzatorsko-translatorskiej współautora wspomnianej po
wyżej antologii istotnym faktem jest również opublikowanie w 1980 roku w Kal
kucie dwóch antologii współczesnej poezji polskiej w przekładzie na język angiel
ski. Autorem obu wyborów jest Zdzisław Reszelewski, który przy tłumaczeniu 
współpracował z Normanem Simmsem. Pierwsza z dwóch publikacji, Symptoms of 
Life Symptoms of Love: Modern Polish Women's Poetry™, zawiera wiersze dwu
nastu polskich poetek współczesnych476 477. W drugiej antologii, Certain and Du
bious: Modern Polish Poetry™, Reszelewski pomieścił sto piętnaście utworów, 
wybranych z twórczości ponad pięćdziesięciu poetów478 479 polskich XX wieku. Wy
bór wierszy poprzedził obszernym wstępem, w którym między innymi wyjaśnił 
motywy, dla których w tomie nie znalazły się wiersze takich twórców, jak choćby 
Tuwim, Gałczyński, Białoszewski czy Grochowiak, oraz wskazał miejsce ich 
twórczości we współczesnej poezji polskiej. Natomiast każdemu z poetów, których 
wiersze zamieścił w antologii, poświęcił osobny rys biografii artystycznej.

Antologie polskiej poezji wydawane w Indiach były bezpośrednim powodem 
powstania bodaj jedynego opublikowanego w polskim czasopiśmie literackim tek
stu, obrazującego sytuację naszej literatury w Indiach. Jest to niewielkich rozmia
rów artykuł Macieja Pisarczyka, zatytułowany Polska poezja w Indiach™, który 
ukazał się w 1981 roku, w wydawanym w Krakowie tygodniku „Życie Literackie”.

Pisarczyk takim oto komentarzem podsumowuje dokonania popularyzatorskie 
Reszelewskiego:

Reszelewski zrobił kawał dobrej roboty. To, co nie udaje się wyspecjalizowanym 
instytucjom, udało się jednemu zapaleńcowi. Sam już zresztą stał się niemal insty
tucją: liczne artykuły o polskiej literaturze i przekłady zamieszczane w czasopi
smach literackich Indii (...), wydana w 1978 antologia poezji polskiej w języku 
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kannada (jeden z drawidyjskich języków Indii) (...). wiersze Poświatowskięj za
mieszczone w pendżabskiej antologii światowej poezji kobiecej../80

Jest rzeczą dosyć prawdopodobną, że do pozytywnych skutków działalności 
Reszelewskiego w Indiach zaliczyć można również wymienione przez Pisarczyka 
tłumaczenia wierszy Haliny Poświatowskięj, ponieważ ukazały się one w przekła
dzie Amrty Pritam, której wiersze Reszelewski tłumaczył na język polski (o czym 
poniżej).

Wacław Sadkowski w swoich wspomnieniach z Delhi opublikowanych w „Li
teraturze na Swiecie”, pod datą: „Niedziela, 30 marca [1980]”, zapisał:

Dziś - rozmowa (...) z rezydującą w Delhi pisarką pendżabską Amritą Pritam. 
Wydaje własne pismo literackie481, dużo pisze, bardzo też wiele działa w' dziedzi
nie przekładów: głównie z niemieckiego i bułgarskiego. Współpracuje w' tym za
kresie z wy dawcami z tych krajów, którzy przygotowują wespół z nią pewne ko- 
edycje. Myślę, że na podobnych zasadach byłaby gotowa współpracować z Polską 
- właśnie wydrukowała w swoim piśmie kilka wierszy Poświatowskięj, w serii 
światowej liryki kobiecej (...). Wydaje się, że taka współpraca jakiegoś wyspecja
lizowanego w promowaniu polskiej twórczości edytora z wybitną indywidualno
ścią literacką w jakimś kraju, indywidualnością rekomendującą swoim czytelni
kom dzieło nieznane z nieznanej literatury, mogłoby być skuteczną formą trafiania 
naszej literatury w świat.482

481 Miesięcznik poetycki „Nagmani".
482 W. S a d k o w s k i, W Delhi, w stulecie urodzin Premczanda, „Literatura na Świecie" 

1980. nr 10(114), s. 128.

Prekursorska w historii polsko-indyjskich związków literackich działalność 
Zdzisława Reszelewskiego ma jeszcze jeden, szczególny wymiar. Otóż prowadził 
on tę działalność dwukierunkowo: w Indiach popularyzował polską, a w Polsce - 
indyjską poezję współczesną. Na początku lat 80. XX wieku opublikował własne 
przekłady wierszy czworga współczesnych twórców indyjskich. W ten sposób 
powstały cztery tomiki poetyckie, wydane w bibliofilskiej serii Kujawsko-Pomor
skiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy, każdy w nakładzie 300 nume
rowanych egzemplarzy, sygnowanych podpisem tłumacza. Pierwszy tomik z serii, 
wybór wierszy tworzącej w języku pendżabskim Amrty Pritam, ukazał się w 1981 
roku, pod epickim wręcz tytułem Pomiędzy głębokim brzegiem rytmu serca. Drugi, 
Agonia, wybór wierszy również pendżabskiego poety Gurdewa Singha, opubliko
wano rok później. W 1988 roku wydany został trzeci - tłumaczone z języka hindi 
wiersze Sarweśwara Dajala Sakseny, pod tytułem Wieczór pejzaż. Serię zamyka 
przełożony także z języka hindi Poemat z kamienia autorstwa Hariwanśa Raja 
Baććana, opublikowany w 1985 roku. W żadnym zbiorze nie ma informacji, że 
teksty zostały przetłumaczone bezpośrednio z oryginału, wiadomo natomiast, że 
przygotowując Agonię, Reszelewski współpracował z autorem wierszy. Publikacje 
pozbawione są rozbudowanych wstępów oraz objaśnień - tytułem wprowadzenia 
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zamieścił tłumacz jedynie krótkie notki o autorach oraz miejscu ich twórczości 
w literaturze indyjskiej. Tylko w pierwszym tomiku rozbudował nieco wstęp in
formacjami na temat Pendżabu oraz religii sikhijskiej, uzasadniając lakonicznie, 
„że to wszystko warto wiedzieć zanim przystąpi się do lektury poezji Amrity Pri- 
tam”.

Rezultaty głębokiego odczytania poezji zarówno indyjskiej, jak i polskiej w es- 
tetyzującym stylu odbioru, a także pozbawione wymiaru instrumentalnego, dwuto
rowe działania symboliczne tłumacza i popularyzatora, Zdzisława Reszelewskiego, 
umieścić można z pewnością w sferze recepcji i asymilacji syntagmy kultury naro
dowej. Istnieją podstawy, aby je również uznać za przejawy takich działań symbo
licznych, których autoteliczność może doprowadzić do uniwersalizacji choćby 
pewnych elementów poezji polskiej w kulturze indyjskiej oraz poezji indyjskiej 
w polskiej syntagmie kulturowej.

IV.5.2.  Literatura polska w języku hindi (przypadki z pogranicza teleolo- 
gii). Pierwszą w historii antologię poezji polskiej w języku hindi przygotował Ha- 
rimohan Sarma, który w latach 1990-1993 pracował jako lektor języka hindi 
w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Książka została 
wydana w 1999 roku pod tytułem Współczesne wiersze polskie^. Na okładce wy
korzystano fragment obrazu Władysława Podkowińskiego, „Szał”. Autor antologii 
w nocie odautorskiej obszernie dziękuje swoim polskim współpracownikom 
z Instytutu Oriental¡stycznego UW za pomoc, dzięki której mógł przygotować 
tłumaczenia bezpośrednio z polskich oryginałów. W wyborze znalazły się wiersze 
dziewiętnaściogra poetów i poetek483 484, poprzedzane w przypadku każdego z twór
ców krótką biografią artystyczną. Całość opatrzył Sarma obszernym wstępem, 
przedstawiającym w zarysie historię polskiej poezji. Celem autora antologii było 
więc zapewne przede wszystkim przedstawienie indyjskim czytelnikom dziewięt
nasto- i dwudziestowiecznej poezji polskiej oraz artystycznych sylwetek przedsta
wicieli jej najważniejszych nurtów. Przy takim założeniu na dyskretny szacunek 
zasługuje trud „tłumacza-ambasadora”485, który oddziaływania polskiej poezji do

483 Adhunikpolis kavitaem, red. H. Ś a r m a, NaT DillT 1999.
484 To jest: Adama Mickiewicza (4 wiersze), Kazimierza Przerwy-Tetmajera (4), Leopol

da Staffa (4), Juliana Tuwima (3), Antoniego Słonimskiego (3), Marii Pawlikowskiej-Jasno- 
rzewskiej (5), Mieczysława Jastruna (3), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2), Czesława 
Miłosza (2), Tadeusza Różewicza (3), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (3), Wisławy Szymbor
skiej (4), Zbigniewa Herberta (3), Tadeusza Nowaka (3), Stanisława Grochowiaka (3), Andrzeja 
Bursy (3), Edwarda Stachury (4), Rafała Wojaczka (2) oraz Stanisława Barańczaka (3).

485 Termin Jerzego Jamiewicza, który w artykule Tłumacz jako twórca kanonu proponuje 
dzielić tłumaczy na legislatorów - tłumaczących z zamiarem odświeżenia stereotypów oraz 
wzbogacenia własnej literatury - oraz ambasadorów - stawiających sobie za cel (najogólniej 
rzecz ujmując) przedstawienie możliwie najbardziej reprezentatywnego obrazu tłumaczonej 
literatury (por. J. Jarniewicz, Tłumacz jako twórca kanonu, [w:] Przekład-Język-Kultur a. 
red. R. L e w i c k i, Lublin 2002, s. 35-42).
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świadczył w Polsce, jednak swoimi doświadczeniami zapragnął dzielić się z czy
telnikami w Indiach.

Kolejna antologia zatytułowana została Pierwsze zauroczenie™6 (z podtytułem: 
Sto lat poezji polskiej'). Wiersze do niej wybrał i przełożył (prawdopodobnie z ję
zyka angielskiego) Sudhir Saksena. We wstępie do tomiku nie znajdujemy jednak 
konkretnej informacji dotyczącej źródeł zamieszczonych w nim przekładów. Autor 
wyboru pisze o sobie, że jest rusycystą, który zainteresował się polską poezją pod
czas kilkudniowej wizyty w Warszawie. Nie informuje o kryteriach, jakimi się 
kierował przy wyborze autorów i tekstów do swojej antologii* 487. Zwierza się nato
miast szczerze z tego, że „najwięcej wysiłku i czasu wymagało przetłumaczenie 
wierszy Wisławy Szymborskiej”488.

41,6 Ek awal camatkar (sadl ki polis kavitaem), tłum, i red. S. S a k s e n a, NaT Di 11T 2002.
487 W antologii umieścił kolejno utwory: Ryszarda Krynickiego (16), Artura Międzyrzec

kiego (2), Wiktora Woroszylskiego (1). Anny Kamieńskiej (3), Jana Polkowskiego (5), Adama 
Zagajewskiego (3), Zbigniewa Herberta (2), Urszuli Kozioł (1), Ewy Lipskiej (6), Adama Wa
żyka (1). Jana Twardowskiego (2), Jerzego Ficowskiego (1), po raz drugi Wiktora Woroszyl
skiego (1), Piotra Sommera (1), Juliana Komhausera (2), Tomasza Jastruna (3), Wisławy Szym
borskiej (9) oraz Leopolda Staffa (3).

488 Ek awal camatkar..., niepaginowany wstęp, s. 4.
489 Na stronie tytułowej nazwisko redaktora zapisano w angielskiej transkrypcji fonetycz

nej: Prabhakar Shrotriya.
490 Podobnie należy zakwalifikować dwa inne dwujęzyczne wybory wierszy polskich po

etów, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, opisane w rozdziale V (przyp. 590, s. 188).
491 A. Zagayefski/A. Zagajewski, Parayi sundarta mem / W cudzym pięknie, 

red. P. S h r o t r i y a. tłum. M. Browarczyk, M. Skakuj Puri, New Delhi 2011, s. xix.

W 2011 roku, w New Delhi ukazał się dwujęzyczny (polsko-hindi) wybór wier
szy Adama Zagajewskiego. Tłumaczenia przygotowały Monika Browarczyk i Ma
ria Skakuj Puri, a tom zredagował Prabhakar Śrotrija489. Publikacja zawiera sześć
dziesiąt jeden wierszy, pochodzących z ośmiu zbiorów poezji Zagajewskiego, i ma 
niewątpliwie wartość promocyjną. Nie można jej jednak uznać za przykład recepcji 
twórczości Adama Zagajewskiego w Indiach czy dowód indyjskiego nią zaintere
sowania, ponieważ wyboru i tłumaczenia dokonały Polki490. Niejako potwierdzając 
promocyjne cele książki, w części Zamiast wstępu tłumaczki napisały:

Zbiór wierszy Adama Zagajewskiego w tłumaczeniu na hindi to zaproszenie indyj
skich czytelników do wspólnoty czytania. Twórczość poety jest w Indiach znana 
z tłumaczeń angielskich, ale po raz pierwszy przekazujemy indyjskiemu czytelni
kowi przekłady na język hindi.491

W tym miejscu, zwłaszcza przy omawianiu kwestii odbioru w Indiach poezji 
polskiej, konieczne jest drobne sprostowanie. Rzeczywiście, prezentowany wybór 
(bo nie „zbiór”) wierszy Zagajewskiego jest bodaj pierwszym wydanym w języku 
hindi w postaci książki oraz pierwszym wyborem, zawierającym przekłady doko
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nane bezpośrednio z oryginału492. Trzeba jednakże zaznaczyć, że przekłady wier
szy Zagajewskiego ukazują się w języku hindi co najmniej od wczesnych lat 
osiemdziesiątych z niezwykłą wręcz częstotliwością. Publikowane są tłumaczenia 
zarówno pojedynczych wierszy (patrz choćby opisana powyżej antologia Pierwsze 
zauroczenie), jak i fragmenty tekstów, pojawiające się w formie krótszych lub 
dłuższych cytatów, na przykład w prasie oraz eseistyce krytycznoliterackiej493. 
Rzeczywista ilość publikacji wydaje się wręcz niemożliwa do ustalenia, zwłaszcza 
że dopiero od niedawna istnieje praktyka w miarę systematycznego katalogowania 
czasopism literackich wydawanych w języku hindi.

492 O czym świadczy następujący fragment Podziękowań: „Jesteśmy wdzięczne - piszą 
tłumaczki - Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi za zaproszenie nas do projektu 
i umożliwienie pracy nad pierwszym tłumaczeniem poezji Adama Zagajewskiego z polskiego na 
hindi”. W tych samych Podziękowaniach znajdują się też słowa skierowane do autora pierwsze
go tłumaczenia wiersza Zagajewskiego na język hindi, dokonanego bezpośrednio z polskiego 
oryginału: „Jesteśmy wdzięczne Profesorowi M. K. Byrskiemu za pozwolenie wykorzystania 
tłumaczenia wiersza Adama Zagajewskiego pt. Uchodźcy, które publikowane było wcześniej 
w czasopiśmie Samas (2, 1993) (...)” (por. ibidem, s. xxx).

493 Tylko w samym 2010 roku, bezpośrednio poprzedzającym wydanie dwujęzycznego 
wyboru wierszy Zagajewskiego, Git Caturwedi w dwóch swoich książkach zamieścił tłumacze
nia fragmentów wierszy polskiego poety, czyniąc je mottami własnych utworów (więcej na ten 
temat, s. 78-80). Jako literacką ciekawostkę można w tym miejscu również przypomnieć opubli
kowany w 1996 roku zbiór esejów Aśoka Wadźpeji, pod mającym oczywiste polskie konotacje 
tytułem Zaczęły się schody (Sirhiyam śuru ho gayl haim), zresztą wyjaśnione przez autora 
w eseju pod takim samym tytułem, a zakończonym puentą wiersza Wyznanie Miłosza. Teksty 
zebrane z lat 1984-1996, odnoszące się w większości do literatury indyjskiej, zawierają odnie
sienia do poezji Zagajewskiego (por. ibidem, s. 91,passim).

494 Owo „niewielkie przybliżenie” oznacza, że przed rokiem 1950 i przed przekładami 
Zdobycia władzy opublikowano w Indiach kilka tłumaczeń polskich utworów prozatorskich. 
Jednakże głęboko oraz jednoznacznie upolitycznione motywy wyboru teksów sprawiają, że 
trudno te przekłady wskazać jako egzemplifikacje indyjskiego zainteresowania polską literaturą. 
Były to mianowicie tłumaczenia dwóch powieści Wandy Wasilewskiej, Po prostu miłość (orija 
1948, bengali 1948, gudźarati 1950, malajalam 1950) i Tęcza (assamski 1948, malajalam 1951, 
pańdźabi 1961) oraz przełożona na język bengalski powieść Heleny Bobińskiej. Soso. Dziecięce 
i szkolne lata Stalina [.Saso, tłum. M. Maliska-Guha, R. Guha, Calcutta 1954]. Informa
cje powyższe podaję za: L. Ry 11, J. W i 1 gat, Polska literatura w przekładach. Bibliografia 
1945-1970, Warszawa 1972.

493 Pierwsza wersja opublikowana została w 1947 roku, jednak pod innym tytułem (Zaraz 
po wojnie).

Jak wynikać może z powyższego opisu, w Indiach czytano i tłumaczono przede 
wszystkim polską poezję. Jednak nie byłoby prawdziwe twierdzenie, że wyłącznie 
poezję. Przekłady prozy pojawiają się wcześniej, bo (w niewielkim przybliżeniu) 
od lat 50., czyli począwszy od wspomnianych już tłumaczeń Miłoszowego Zdoby
cia władzy oraz przekładanych na hindi przez Nirmala Warmę opowiadań Marka 
Hłaski494.

W trzydzieści lat po ukazaniu się w Polsce słynnej powieści Jerzego Andrze
jewskiego, Popiół i diament (1948)495, w 1978 roku, jeden z najwybitniejszych 
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dwudziestowiecznych pisarzy indyjskich, Raghuwir Sahaj, przetłumaczył ją na 
język hindi i opublikował496 nakładem Indyjskiej Akademii Literatury [Sahitya 
AkademT]. W tym przypadku tłumacz również nie zamieścił żadnych objaśnień. 
Dlaczego wybrał akurat powieść Andrzejewskiego, która opowiadała historię fał
szującą rzeczywistość i której przesłanie budziło w Polsce wiele kontrowersji - 
pozostanie tajemnicą tłumacza. Być może zadziałały względy polityczne, choć 
z samego tekstu przekładu nie można wywnioskować, że akcja powieści rozgrywa 
się w ważnym historycznie dla Europy momencie: w dniach od 6 do 9 maja 1945 
roku, a więc w chwili ostatecznej kapitulacji Niemiec, oraz że celem Popiołu 
i diamentu było przedstawienie moralnej i historyczno-społecznej prawdy o świa
domości narodu polskiego po latach faszystowskiego bezprawia, a także w obliczu 
nowego zagrożenia totalitaryzmem komunistycznym. Ukryte aluzje i odniesienia 
do faktów historycznych, przemycone w tekście oryginału, nie ocalały w przekła
dzie.

496 J. A n d r z e j e w s k T. Rakh aur hire, tłum. R. S a h a y, NaT DillT 1978.
497 J. A n d r z ej e w s k i. Dziennik. ..Nowa Kultura" 1961, nr 14-15. s. 15.

Trudno też stwierdzić, z jakiego języka Raghuwir Sahaj powieść tłumaczył. 
Liczba mnoga obu rzeczowników w tytule przekładu sugeruje wpływ tłumaczenia 
angielskiego (Ashes and Diamondś). Na angielski tekst jako źródło przekładu 
wskazuje także pominięcie zarówno w angielskim (w pierwszym wydaniu z 1962 
roku), jak i w przekładzie hindi, obydwu fragmentów, w których Andrzejewski 
zacytował wersy Norwida (będące wszak źródłem tytułu książki). Można przy
puszczać, że brak owego fragmentu wiersza uniemożliwia odczytanie głównego 
przesłania powieści. Taki wniosek znajduje szczególne uzasadnienie w ustępie 
dziennika Jerzego Andrzejewskiego, poświęconym opisowi żmudnego poszukiwa
nia odpowiednich słów, które miały stać się mottem przyszłego Popiołu i diamen
tu'.

Szczególna radość, mogę nareszcie zmienić ten płaski tytuł. Od początku szukałem 
w Norwidzie, niestety, bez powodzenia. Pozawczoraj, przeglądając bez większej 
nadziei tom Norwida (...), znalazłem we fragmencie Za kulisami (Tyrtej - RC) 
dwa czterowiersze. które wydały mi się znakomitym mottem do książki.497

Pomimo zarówno tych wymienionych powyżej, jak i wielu innych drobnych 
detali dostrzegalnych w tekście hindi a wskazujących na wpływ angielskiej wersji 
tekstu, ostateczne ustalenie źródła przekładu Raghuwira Sahaja komplikuje fakt, że 
niektóre nazwy własne i nazwiska zapisane są zgodnie z polską wymową fone
tyczną, inaczej niż w angielskim tłumaczeniu. Dla przykładu w tekście angielskim 
nazwę rzeki zapisano ‘Sreniawa’, a w hindi - ‘Śreniawa’, polskie nazwisko ‘Pod
górski’ zniekształcone w wersji angielskiej na ‘Podgórski’, w hindi powraca do 
fonetycznego zapisu polskiego brzmienia wyrazu. Odmiennie natomiast rzecz się 
ma na przykład z nazwiskiem głównego bohatera. W wersji angielskiej mamy za
pis ‘Chelmicki’, w tekście hindi - ‘Khelmitski’ (transl.).
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Być może argumentem rozjaśniającym opisane powyżej wątpliwości może być 
fragment relacji Wacława Sadkowskiego z podróży do Indii, w którym tak oto 
wspomina on swoje spotkanie z Raghuwirem Sahajem:

Wczoraj i dziś - arcyciekawe rozmowy z pisarzami indyjskimi. I chyba dobrze, że 
do tych rozmów dochodzi pod koniec mego tu pobytu, kiedy mogłem na tyle, na 
ile jest to możliwe w tak krótkim czasie, poznać ten kraj.

Wczoraj - Raghuvir Sahay, prozaik, poeta, eseista, tłumacz Popiołu i diamentu 
na język hindi (przekładu dokonał rzecz jasna z angielskiego). Bardzo zaintereso
wany literaturą polską, pyta o wiele spraw, widać, że chciałby coś dla naszego pi
śmiennictwa zrobić. Ale - bariera językowa sprawia, że musi posługiwać się do
konanymi już przekładami angielskimi.498

W. S a d k o w s k i, op. cit., s. 127.
499 S. M r 6 s e k, Yanai: Pólantuk kataikal [Słoń. Opowiadania polskie], tłum. P u m a n i,

Cennai 2001.
’<x> L. S. R e m a n t a, Cashi, tłum. C. D a s a, Kataka 1998.

Na zakończenie dodam, że wybory tłumaczy indyjskich dotyczące polskiej 
prozy w ogóle bywają znacznie bardziej zaskakujące niż te, które dotyczą poezji. 
Poza Popiołem i diamentem oraz tłumaczonym na różne języki indyjskie Zniewo
lonym umysłem (tu można mieć niemal stuprocentową pewność, że jest to wpływ 
„zachodniej” mody na tę książkę), w językach indyjskich ukazały się między in
nymi: wybór opowiadań Sławomira Mrożka w języku tamilskim499 oraz Reymon
towscy Chłopi w przekładzie na język orija500 *. Być może nieco mniej dziwić mogą 
(bo uzasadnia je literacka Nagroda Nobla) trzy tłumaczenia powieści Henryka 
Sienkiewicza Quo vadis - dwa na język hindi (Jab Rome jal raha thd, Allahabad 
1958, Samrdt Niro, Lucknow 1958) oraz jedno na język bengalski (Quo vadis, 
Calcutta 1957).

IV.6.  Dychotomiczne aspekty literackich świadectw odbioru

Współczesne teorie przekładu coraz częściej uznają tłumaczenia literackie za 
obiekty badań socjologicznych, rzadziej jednak dzieło przełożone traktują z per
spektywy kulturowej. Przykłady opisane w rozdziale czwartym miały posłużyć 
jako ilustracja kulturowych kontaktów literackich pomiędzy Polską a Indiami 
w XX wieku. Przedstawione tu przypadki działań translatorsko-popularyzatorskich 
wydają się jednoznacznie zaświadczać o pewnej prawidłowości, którą można zaob
serwować bodaj tylko wówczas, kiedy podejmuje się próbę spojrzenia na przekład 
w szeroko pojmowanym kontekście kulturowym.

Uwarunkowania historyczne (czyli mówiąc wprost: fakty) jasno wskazują na 
brak symetrii (zwłaszcza czasowej) pomiędzy odbiorem literatury indyjskiej 
w Polsce i polskiej w Indiach w XX wieku. Literatura polska dotarła do Indii 
znacznie później niż indyjska do Polski (patrz także s. 87-88), a konsekwencje tej 
sytuacji mają przedłużenie w historycznej sekwencji zdarzeń. W pełni sprawdza się
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w przypadku odbioru tych tekstów koncepcja metod i stylów odbioru Michała 
Głowińskiego, ponieważ zarówno przyjęty styl, jak i epoka historyczna uwidacz
niają się w nich wraz ze swymi wszystkimi różnicami.

W początkach XX wieku działali w Polsce dwaj popularyzatorzy indyjskiej li
teratury - Antoni Lange i Stanisław Schayer. Pomimo co najmniej jednej, bardzo 
istotnej między nimi różnicy (Schayer zawodowo badał sanskryt oraz indyjską 
kulturę, Lange nauczył się sanskrytu z czystego zamiłowania), obaj prezentowali 
podobne metody w działaniach translatorsko-popularyzatorskich, które powodowa
ły określone skutki (opisy były przejrzyste i komunikatywne, a przekładane teksty 
uzyskiwały w języku polskim postać literacką). Przyjazna czytelnikom forma tych 
prac wynika najprawdopodobniej z tego, że nie narzucają one Jedynych właści
wych” sposobów odczytania, pozostawiając odbiorcom możliwość wypracowania 
sobie własnej opinii o poznawanej poprzez teksty odmiennej kulturze, ojej (jak to 
określił Schayer) „wartościach i niewartościach”501. Teksty wybierano według 
określonego klucza (prezentując bodaj najwartościowsze i najbardziej reprezenta
tywne), niezależnie od aktualnych uwarunkowań politycznych czy rynkowych. 
Taki sposób traktowania materiału oraz potencjalnych odbiorców dopuszczał jed
nocześnie możliwość swobodnej interpretacji. Prace zarówno Schayera, jak i Lan
gego są świadectwami z pogranicza grup drugiej (wypowiedzi meta-literackie 
o charakterze dyskursywnym) i czwartej (transformacje), a na ich podstawie można 
twierdzić, że w przypadku tych tłumaczy odbiór następował na pograniczu stylów. 
Przede wszystkim odbywał się w stylu estetyzującym, jednak nie bez udziału ale
gorycznego i symbolicznego oraz - w przypadku obu tłumaczy - jednak z pewną 
domieszką stylu instrumentalnego (co stanowi albo swoisty paradoks, albo abso
lutnie wyjątkowe zjawisko).

502 Gadamer stawia również tezę, że to właśnie w' wyniku „fuzji hory zontów" następują 
różne odczytania tych samych dziel (np. klasyków) w różnych epokach, gdyż każda epoka wy
dobywa w ich tekstach różne aspekty, bardziej aktualne w swoim „horyzoncie" (por. H.-G. 
Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. B a r a n, Kraków 1993, s. 290 i in). Zob. także: opisana 
na początku rozdziału koncepcja stylów' i metod odbioru Michała Głowińskiego (por. 
M. G ł o w i ń s k i. Style odbioru.... s. 116-121).

Patrząc ze współczesnej perspektywy, zwłaszcza w kontekście teorii „fuzji ho
ryzontów” Hansa-Georga Gadamera, można stwierdzić, że obaj tłumacze odrywali 
się od własnego horyzontu czasowego i stopniowo, w „fuzji horyzontów”, przy
swajali sobie w kontekście własnej kultury to, co obce. Przyjmując zastrzeżenie 
Gadamera dotyczące braku możliwości dotarcia do „prawdziwej intencji” autora, 
można także założyć, że obaj tłumacze (jak zresztą każdy inny interpretujący czy
telnik) nie mogli wyzwolić się całkowicie od sposobu pojmowania świata właści
wego ich własnemu horyzontowi, mimo że starali się jak najbardziej zbliżyć do 
horyzontu autora, a zatem wszystkie ich udane tłumaczenia są wynikiem Gadame- 
rowskiej „fuzji horyzontów”502.
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Wraz ze zmianami politycznymi po drugiej wojnie światowej zmienił się w na
szym kraju sposób traktowania oraz prezentowania dzieł sztuki, również sztuki 
obcej. Przede wszystkim działalność kulturalną w wysokim stopniu zinstytucjona
lizowano, a treści programowe stały się pierwszorzędnym wyznacznikiem wartości 
dzieła. Działalność popularyzatorska czy oświatowa pracowników polskich ośrod
ków akademickich prowadzących studia nad Indiami w dużej mierze - jak po
twierdzają opisane przykłady - doprowadziła do stworzenia dość wąskiego obrazu 
indyjskiej sztuki literackiej. Pomimo rozmaitych zabiegów edukacyjnych w odbio
rze popularnym odczytanie literatury indyjskiej pozostawało (i wciąż pozostaje) na 
poziomie „komunikacji powierzchniowej”503, co oznacza, że teksty czytane są naj
częściej w poszukiwaniu pewnej nieokreślonej cechy - zwanej czasem indyjsko- 
ścią504 - a nie ze względu na ich wartości estetyczne. W odbiorze dominują style 
instrumentalny i mimetyczny. Występują także - dające się rzadziej zaobserwować 
- symboliczny i alegoryczny.

’"3 Szerzej o formach komunikacji głębokiej i powierzchniowej - zob. L. Korporo- 
w i c z, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji. Warszawa 1996, s. 149-159 
oraz rozdział V.7.

5IM Na temat tak zwanej indyjskości literatury indyjskiej pisałam w artykule Tożsamość 
tekstu w przestrzeni komunikacji międzykulturowej, [w:] Współczesna przestrzeń tożsamości, 
..Politeja. Jagiellonian Cultural Studies” 2012 nr (20/2), red. S. Jaskuła, L. Korporo- 
w i c z, s. 211-228.

Takie stereotypowe podejście uniemożliwia głębsze odczytanie tekstu, mimo 
że stereotypizacja odbywa się już nie tylko w oparciu o cechę egzotyczności. Po 
epoce bezwzględnego panowania natural¡stycznej prozy Indie kojarzą się teraz 
raczej z nędzą, różnicami społecznymi oraz monotonną, anachroniczną w tematyce 
i formie prozą. Nastąpiła zatem zamiana jednego zespołu stereotypów na inny, 
choć tylko w pewnym zakresie, bowiem czytanie adaptacji i tłumaczeń literatury 
staroindyjskiej wciąż dla większości odbiorców pozostaje podróżą do krainy baśni.

Zastanawiając się nad powodami stereotypowego odbioru współczesnej litera
tury indyjskiej w Polsce można zadać pytanie, czy taki stan rzeczy nie wynika 
z faktu, iż tłumacze-akademicy w przeważającej większości - o czym świadczą 
choćby cytowane fragmenty wstępów do zbiorów opowiadań - stawiają sobie za 
cel przeszczepianie dzieł należących do kanonu indyjskich lektur obowiązkowych 
na polski grunt. Zdają się przy tym zapominać, że literatura indyjska i literatura 
europejska przechodziły inne procesy rozwoju (także pod względem formalnym) 
i nie może być między nimi równoległości. Nieco inaczej przedstawia się kwestia 
popularyzacji i odbioru prozy angloindyjskiej, bo chociaż tematycznie dotyczy ona 
Indii, to jednak stylistycznie i formalnie odpowiada wzorcom wypracowanym 
przez literaturę europejską.

W kontekście opisanych powyżej zjawisk jako absolutnie wyjątkowa jawi się 
dwukierunkowa działalność popularyzatorska Zdzisława Reszelewskiego, który cel 
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budowania porozumienia między kulturą polską i indyjską - za sprawą komunika
cji literackiej - realizował w praktyce.

Nieco inaczej wygląda kwestia odbioru literatury polskiej w Indiach. Poza wy
jątkami, jakie stanowią przekłady prozy - w tym opisany szerzej Popiół i diament 
(w którego przypadku naprawdę trudno wyobrazić sobie inne niż tylko polityczne 
intencje kierujące tłumaczem przy wyborze akurat tej powieści), dzieła należące do 
nowoczesnych nurtów literackich wpisują się w ogólny kontekst zachodnich 
wpływów. Z jednej strony indyjscy czytelnicy wychowani na Szekspirze czy Elio
cie przygotowani są do lektury takich dzieł niemal na równi z odbiorcami w Euro
pie, posiadają bowiem pewną wiedzę o kontekście kulturowym, jakiej potrzeba do 
zinterpretowania tekstu, a forma nie stanowi dla nich zaskoczenia. Z drugiej strony 
- tłumaczeniem zajmują się w Indiach poeci i pasjonaci literatury, zatem nie pod
lega ono najczęściej ani instytucjonalizacji, ani idącym za nią ograniczeniom zwią
zanym z programowym czy poprawnym politycznie wyborem utworów.

Proces tłumaczenia porównywać można do procesu hodowania nowej rośliny 
z nasienia bądź rozsady pochodzącej od rośliny macierzystej. Trzeba zatem mieć 
świadomość, że nowa roślina musi przystosować się do warunków nie tylko egzy
stencji, ale również dalszego rozwoju w innej ziemi, w odmiennym ekosystemie. 
Aby podobny proces mógł w ogóle zaistnieć w przypadku dzieła literackiego prze
niesionego na obcy grunt, tłumacze muszą posiadać wiedzę, która wykracza poza 
znajomość słownika i gramatyki505. Niezbędna jest w pracy przekładowej także 
zdolność do dokonywania transgresji, czyli „przekraczania dotychczasowych gra
nic materialnych, społecznych i symbolicznych”, „rozszerzania sfery własnej dzia
łalności”, „łamania tabu”, „wychodzenia poza to, czym jednostka jest i co posia
da”, czyli specjalny typ działań, który „staje się źródłem kultury”506.

505 Na problem kulturowej kompetencji w podejściu do tekstu literackiego zwracało uwa
gę wielu badaczy. Na przykład Anna Duszak stwierdza m.in., że: „Język i kontekst współtworzą 
się nawzajem, przy czym język zarówno kontekstualizuje, jak i jest kontekstualizowany. (...) 
Strategie kulturowe odgrywają nadrzędną rolę w procesach nadawania i odbioru dyskursu (...). 
Nadzorują one funkcjonowanie strategii pozostałych (społecznych, interakcyjnych i pragma
tycznych), które decydują o ostatecznym powiązaniu cech kontekstu pragmatycznego z cechami 
wypowiedzi językowej. (...) Miarą ludzkich zdolności kontekstualizowania znaczeń jest zakres 
posiadanej wiedzy intertekstualnej. Wiedza ta wyznacza szeroko pojęty kontekst semiotyczny 
(...)" (por. A. D u s za k. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998. s. 247- 
251, passim).

5(16 Por. liczne prace Kozieleckiego, np.: Koncepcja transgresyjna człowieka (Warszawa 
1987), Człowiek wielowymiarowy (Warszawa 1996), Koncepcje psychologiczne człowieka 
(Warszawa 1997) czy Transgresja i kultura (Warszawa 1997). Według Kozieleckiego, w trans
gresjach „granicą symboliczną, czyli intelektualną bywa zakres posiadanej wiedzy o świecie 
i sobie samym. Człowiek ciągle ją przekracza, stawiając coraz bardziej ambitne cele naukowe 
czy literackie (...)'" (Transgresja i kultura..., s. 45).

W odniesieniu do modelu syntagmy kulturowej Antoniny Kłoskowskiej tłuma
czenia mogą być idealnym wręcz medium wprowadzania elementów genetycznie 
obcych do danej kultury narodowej. Dzieje się tak wówczas, gdy stanowią pomost 
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prowadzący od recepcji do uniwersalizacji507. Jeżeli jednak stają się czynnikiem 
hamującym wędrówkę „obcych” przedmiotów symbolicznych wzdłuż osi syntag- 
matycznej, wówczas sprzeciwiają się zasadniczemu celowi wszelkiej twórczości. 
Wyznacznikiem decydującym o funkcji, jaką w syntagmie kulturowej pełnią tłu
maczenia, wydaje się być kryterium autoteliczności działań symbolicznych.

507 O pomostowej funkcji przekładu literackiego, zob. m.in.: R. Czekalska, H. Mar
le w i c z, Przekład jako łącznik międzykulturowy, [w:] Języki Orientalne w Przekładzie II, red. 
B. Pod o lak, A. Zaborski, G. Zając, „Prace Komisji Oriental i stycznej PAN - Oddział 
Kraków” 2005, t. 26, s. 223-251.



Ilustracja 3. Obwoluta indyjskiego wydania przekładu Kartoteki Tadeusza Różewicza na język 
hindi, autorstwa Nilabha Aśka. (patrz: s. 185-186)



Szczególne przypadki kulturowego uczestnictwa - 
przykłady odczytań w estetyzującym stylu odbioru

Moje ciało jest wspólną osnową wszystkich przedmiotów i przy
najmniej w stosunku do świata postrzeganego ogólnym narzędziem 
mojego „rozumienia”. To ono nadaje sens nie tylko przedmiotom 
naturalnym, lecz także przedmiotom kulturowym, takim jak słowa.503 * * * * *

3(llł M. Merleau-Ponty. Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001, s. 257.
309 E. Cassirer w Eseju o człowieku stwierdza: ..Niemal wszystkie teorie estetyczne wydają

się zgadzać co do tego, że piękno nie jest bezpośrednią właściwością rzeczy, ale że w podejściu
tym nieuchronnie zawiera się powiązanie z myślą ludzką. Hume oświadcza w swym eseju Of the 
Standard ofTaste'. «Piękno nie jest jakością tkwiącą w samych rzeczach: istnieje jedynie w umy
śle, który je kontempluje»”, oraz doprecyzowuje: „Piękna nie można definiować jedynie przez 
jego percipi jako «postrzeganego»; musi być ono określone w kategoriach działalności umysłu,
funkcji postrzegania oraz przez charakterystyczne ukierunkowanie tej funkcji. Piękno nie składa 
się z biernych postrzeżeń; jest to tryb postępowania, proces czynnego postrzegania. Proces ten 
jednak nie ma jedynie subiektywnego charakteru; przeciwnie, jest jednym z warunków naszego 
bezpośredniego doznania świata obiektywnego. (...) Poczucie piękna jest wrażliwością na dy
namiczne życie form, a życie to można uchwycić jedynie w drodze odpowiedniego procesu 
dynamicznego dokonującego się w nas samych” (por. E. C a s s i r e r, op. cit., s. 287-288).

310 U. E co, Opera aperta, Milano 1962. Wydanie drugie poprawione ukazało się w 1967 
roku; pierwszy przekład polski, pt. Dzieło otwarte (tłum. J. Gałuszka et al.). opublikowano 
w 1973 roku, natomiast przekład angielski The Open Work - dopiero w roku 1989.

Świadomość heterogeniczności kultur dostrzegalna jest w myśli europejskiej co 
najmniej od czasów romantyzmu. Johann Gottfried Herder twierdził, że człowiek 
rodzi się dwukrotnie: raz jako twór natury i raz jako twór kultury. Zatem człowiek 
zdolny jest do tworzenia i przekazywania kultury. Przy założeniu, że kulturę poj
mujemy jako komunikację, jako dynamiczną, odwzajemnioną relację międzyludz
ką, trzeba też dodać, że człowiek jest zdolny do percypowania wytworów kultury, 
zarówno własnej, jak i „obcej”.

Kwestia odbioru sztuki stanowiła i stanowi w dyskusji naukowej oraz w kryty
ce obejmującej problematykę estetyczną problem podstawowy. Samo dzieło jako 
przedmiot estetyczny rzadko jest bowiem analizowane w próżni, bez związku 
z odbiorcą509. Zagadnienie to stało się głośne wśród badaczy zachodnich po ukaza
niu się w 1962 roku książki Umberta Eco Opera aperta5W, jednak wcześniej po
dejmowali je między innymi Roman Ingarden czy Hans-Georg Gadamer.
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Przedmiotem niniejszego rozdziału będą jednak nie wszystkie, a tylko dosyć 
szczególne przykłady odbioru dzieła sztuki. Mówiąc konkretniej, rezultaty inspira
cji, które same przybrały postać estetycznych konkretyzacji czy, jak to nazwała 
Antonina Kłoskowska - uniwersalizacji.

V.l.  Inspiracje i konkretyzacje

Zanim jednak omówione zostaną konkretne przykłady działań symbolicznych, 
wydaje się konieczne choćby zarysowe przedstawienie relacji między inspiracją 
a wpływem, a także ich skutkami, przybierającymi postać konkretyzacji. Bowiem 
z kwestią funkcjonowania dzieł literackich - również obcych - w każdej kulturze, 
związane są takie zjawiska, jak inspiracja i wpływ. Obydwa mogą być pojmowane 
zarówno jako rezultat (cudzej), jak i przyczyna (własnej) twórczości, nie są jednak 
tym samym. Obydwa mogą warunkować powstanie nowego przedmiotu symbo
licznego, wpływać na postać konkretyzacji.

V.l.l.  Inspiracja jako rezultat oraz przyczyna twórczości. Zakres pojęcia 
inspiracji badał w eseju zatytułowanym O pojęciu inspiracji Władysław Stróżew- 
ski, podejmując próbę opisu samego zjawiska, jego istoty oraz funkcji i roli w sztuce. 
Inspirację zdefiniował jako:

(...) pobudzenie naszych władz poznawczych i dyspozycji twórczych, przez coś 
treściowo określonego, co doświadczane jest jako zewnętrzne, nie pochodzące od 
nas samych, co jednak nakłania nas lub wręcz zmusza do twórczej na nie odpowie
dzi. (...)

Prawdziwa inspiracja pociąga za sobą autentyczne, oryginalne działanie. Inspi
ruje do czegoś nowego, jej wartość jest tym większa, im bardziej oryginalny jest 
poczęty dzięki niej wytwór. Pobudzenie mocy twórczych podmiotu jest przecież 
równie ważne, jak przekazanie określonych treści.511

?l 1 W. S t r ó ż e w s k i. O pojęciu inspiracji, [w:] Inspiracje w muzyce XX wieku -filozo- 
fczno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej 
1-3 października 1993, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa 
Leśna. Warszawa 1993. s. 141.

Na samą „sytuację inspiracji” składa się według Stróżewskiego osiem elemen
tów: źródło inspiracji, czynnik inspirujący, treść inspiracji, sposób oddziaływania 
na odbiorcę (nakłaniający, odwodzący, nakazujący, zmuszający), reakcja odbiorcy 
(pozytywna, negatywna, czynna, bierna), podmiot inspirowany, proces (w tym 
przypadku twórczy) będący wynikiem „pobudzenia” oraz rezultat, „wytwór” tego 
procesu. Odróżnia on także rodzaje i typy inspiracji, wśród których wymienia: 
inspirację „pionową” - ze względu na to, że czynnik inspirujący oddziałuje w niej 
niejako „z góry” (dla tego typu inspiracji synonimiczną będzie nazwa „natchnie
nie”); inspirację „poziomą” - gdy czynnik inspirujący nie przewyższa podmiotu 
inspirowanego ani w sensie ontycznym, ani w sensie aksjologicznym; inspirację 



V. Szczególne przypadki kulturowego uczestnictwa - przykłady odczytań... 165

„słabą” i „mocną” oraz „pozytywną” i „negatywną” - w zależności od sposobu 
pobudzania; inspirację „momentalną”, zapoczątkowującą oraz inspirację „ciągłą”, 
trwającą w całym przebiegu zapoczątkowanego przez nią procesu; inspirację 
„twórczą”, prowokującą powstanie czegoś nowego i oryginalnego oraz „nietwór- 
czą”, sprowadzającą się do biernego przekazu - w zależności od celu; a także in
spirację zależną od dziedzin, w jakich występuje (np. „religijna”, „moralna”, „na
ukowa”, „artystyczna”)512.

312 Por. ibidem, s. 141. Dla porównania, np. Maria Gołaszewska przedstawia fenomen in
spiracji następująco: „Zagadnienie «inspiracji» pojawia się w wiedzy o sztuce w kilku kontek
stach. Podstawowe znaczenie wyrazu wywodzi się od łacińskiego inspiratio - wpływ wywiera
ny na kogoś, podsumowanie pomysłu, sugestia. Proces twórczy, w którym powstaje dzieło sztu
ki, to modelowa sytuacja możliwościowa: możliwość potencjalna - artysta ma talent, który 
stwarza szansę na twórczość artystyczną; możliwość wirtualna - owa bierna potencja zostaje 
zdynamizowana przez inspirację, przez pobudzenie wyobraźni i wyraźny impuls woli (...); 
wreszcie następuje faza trzecia - możliwość in actu, kiedy to zainspirowana fantazja przystępuje 
do narracji, „opowiadania” o swoich wizjach artystycznych (...), z których powstaje przedmiot 
- gotowe dzieło sztuki” (por. M. G o ł a s z e w s k a, op. cit.. s. 65).

313 W. Stróżewski, op. cit., s. 137.
514 Ibidem, s. 139.

Władysław Stróżewski zwraca także uwagę na różnicę pomiędzy inspiracją, 
pojmowaną jako zewnętrzny bodziec do działań twórczych, a inwencją - traktowa
ną jako motywacja wewnętrzna twórcy, mobilizująca go do podjęcia określonego 
działania:

(...) to, co „przychodzi”, czy to w pełni uświadomione, czy też nieuświadomione 
przez twórcę, zostaje przezeń „przyjęte” i uznane niejako za własne. To „bycie 
własnym” nie niweczy momentu bycia danym, i to - jak mówiliśmy - danym nie
jako .1 zewnątrz”. W przeciwnym razie mówilibyśmy raczej o inwencji niż o in
spiracji. Pojęcie inwencji określa niejako coś genetycznie własnego, zrodzonego 
we wnętrzu twórcy i niejako źródłowo „wytryskającego”. Niemniej jednak feno
men „dania na własność” towarzyszący inspiracji jest czymś dla niej konstytutyw
nym: to ja stałem się niejako „wybranym” podmiotem inspiracji i ja w dalszy m 
ciągu ponoszę odpowiedzialność za jej dalsze losy?13

Kolejną kwestią, mającą według uczonego istotne znaczenie, a także ważną dla 
rozważań zawartych w niniejszej pracy, jest odróżnienie inspiracji od wpływu. 
Jego zdaniem, należy to czynić w oparciu o kryterium świadomościowe, gdyż-jak 
stwierdza:

[Wpływ] dokonywać się może w sposób nieuświadomiony, podczas gdy inspiracja 
prędzej czy później zostanie w swej treści rozpoznana i świadomie zaakceptowana. 
Inaczej: akceptacja inspiracji jest świadomym aktem woli, podczas gdy wpły w do
konuje się najczęściej mimowolnie, bez świadomego przyzwolenia podmiotu, któ
ry mu ulega.514
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V.1.2. Wpływy i zależności. Za klasyka polskich badań nad wpływami lite
rackimi uznawany jest Wacław Borowy, który w kanonicznej już pracy O wpły
wach i zależnościach w literaturze^ nazwał „dochodzenie zależności literackich” 
badaniami genetycznymi, a następnie podzielił owe zależności na sześć oddziel
nych kategorii. Do pierwszej zaliczył „wpływy i zależności ideowe”, a więc takie, 
w których zachodzi „zależność ideologiczna, czyli związek myśli”515 516; do drugiej - 
„wpływy i zależności techniczne”, które oddziałując na formę wypowiedzi, mogą 
stanowić przeszkodę w kształtowaniu się oryginalnego stylu517; trzecia ma obej
mować „wpływy i zależności tematowe”518; czwarta - „wpływy i zależności styli
styczne”, które dzieli Borowy na świadome i mimowolne519; kategoria piąta - 
„wpływy i zależności frazeologiczne”, czyli „ścisła zawisłość pewnych zwrotów 
jednego pisarza i dzieła od pewnych zwrotów drugiego pisarza i dzieła”520.

515 Kraków 1921. Prace bardziej współczesne, a szczególnie te, które powstały po przed
stawieniu przez Julię Kristevą koncepcji intertekstualności, dotyczą zagadnień niepodejmowa
nych w niniejszej pracy.

716 W.Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921, s. 7-8.
517 Ibidem, s. 9-22.
?IS Ibidem, s. 22-30.
519 Ibidem, s. 31-35.
S2<l Ibidem, s. 35-45.
521 ,.(...) słowo inspiracja - stwierdza Stróżewski - zawiera rdzeń wywodzący się od ła

cińskiego spiritus, oznaczającego ducha, tchnienie, a także powiew i wiatr. Inspirado, w czysto 
filologicznym przekładzie, to tyle co wdychanie, oddech, tchnienie czegoś w coś, wprowadzenie 
ducha do tego co duchowe w swej istocie nie jest, a dalej: ożywienie nieożywionego (...) pobu
dzenie do działania czegoś, co właśnie pozostaje w stanie oczekiwania lub bierności, martwoty 
czy uśpienia. Inspirado oznaczać może także natchnienie i oświecenie. A czasownik inspiro, 
inspirare znaczy m.in.: dąć. dmuchać, rozdmuchać, tchnąć, natchnąć" (por. W. Stróżewski. 
op. cit.. s. 132).

Podział ten w pewnej mierze przeczy przytoczonemu powyżej, proponowane
mu przez Władysława Stróżewskiego rozróżnieniu wpływu od inspiracji według 
kryterium świadomościowego. Jednak pamiętać należy, że Borowy nie wyszedł 
w swojej próbie charakterystyki wpływów i zależności poza granice jednej dzie
dziny sztuki (literatury). Stróżewski, definiując inspirację, podejmuje natomiast 
próbę wskazania tego rodzaju relacji zarówno wewnątrz jednej, jak i pomiędzy 
różnymi dziedzinami sztuki, a swoje rozumowanie dotyczące zakresu znaczenio
wego pojęcia inspiracji rozpoczyna od objaśnienia etymologii tego wyrazu521. 
Z jego rozważań wnioskować zatem można, że to, co odróżnia inspirację od wpły
wu, zawiera się raczej w samej etymologii wyrazu ‘inspiracja’, wskazującej na 
silny udział w tym procesie czynnika duchowego, a więc także i wymiar aksjolo
giczny. Wpływy i zależności mogą następować w sposób mechaniczny (instrumen
talny), mogą zatem być owego wymiaru duchowego w części lub w całości po
zbawione, natomiast inspiracje mają przeważnie podłoże autoteliczne.
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V.1.3. Konkretyzacja jako rezultat odbioru. Roman Ingarden, formułując 
swoją koncepcję konkretyzacji dzieła literackiego, zwrócił uwagę na fakt, że po
tencjalna wielość konkretyzacji jednego dzieła ma związek właśnie z tym, że dzieło 
literackie wraz z jego wartościami artystycznymi różni się od „przedmiotów este
tycznych”, które podczas czytania tego dzieła powstają i mają „zasadniczo inne 
wartości”522.

R. I n g a r d e n, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000, s. 87.
123 Ibidem, s. 70.
523 Ibidem, s. 73.
,2’ Ibidem, s. 74. Zjawisko analogiczne Gołaszewska nazywa „możliwościowością”. Ob

jaśnia je następująco: „Zagadnienie «możliwościowości», możliwości jako sposobu istnienia 
rozpatruje się zasadniczo pozaczasowo, abstrakcyjnie, w kontekście ontologii formalnej, jednak 
dla potrzeb estetyki został wzięty pod uwagę również moment czasowy: możliwości, które
istniały, które istnieją, które będą istnieć, są to sytuacje możliwościowe in concreto. (...) Posta
wa możliwościowa oznacza transcendowanie teraźniejszości ku przeszłości lub przyszłości. 
Fakt, który aktualnie istnieje ma swe priora bytowe w przeszłości, a jego dalsze istnienie to 
sprawa możliwości prospektywicznych” (por. M. G o ł a s z e w s k a, op. cit., s. 69 i 71).

,26 R. I n g a r d e n, Szkice z filozofii literatury, s. 76. Ten punkt koncepcji Ingardena ma 
wiele wspólnego ze staroindyjską teorią rasa (rasa: smak estetyczny; sugerowany sens dzieła 
sztuki), omówioną przede wszystkim przez trzech teoretyków. Pierwszy z nich - Bharata - 
twierdził, że: „I. Rasa jest pełnym przedstawieniem w dramacie emocji trwałych. II. Raja jest 
szczególnym smakiem przedstawienia, np.: erotycznym, gniewnym, heroicznym, komicznym, 
etc. III. Rasa jest intensywnym przeżyciem emocji trwałych, wywołanych oglądaną sztuką"; 
drugi - Anandawardhana uważał, że: „rasa to sugerowany przez utwór [literacki] sens", a kolej

Wspomniane wyżej „przedmioty estetyczne” nazywa Ingarden konkretyzacja
mi i definiuje następująco:

Tę całość, w której dzieło występuje w uzupełnieniach i przekształceniach poczy
nionych przez czytelnika podczas czytania, nazywam konkretyzacją dzieła literac
kiego. (...) Konkretyzacja dzieła literackiego, a dzieła sztuki literackiej w szcze
gólności, jest wpływem spotkania się dwu różnych czynników: samego dzieła 
i czytelnika, a w szczególności jego twórczych i odtwórczych czynności, które 
spełnia podczas lektury.523

Do tego zagadnienia powracał w wielu swoich pracach. Poświęcił mu między 
innymi szkic Dzieło literackie i jego konkretyzacje, w którym wskazuje typowe 
różnice pomiędzy dziełem a jego konkretyzacjami. Wymienia ich kolejno pięć, 
poczynając od „doniosłej” - jak ją nazywa - różnicy, zachodzącej w warstwie 
brzmieniowej utworu. Stwierdza, że o ile system znaków dobrany przez autora 
„wyznacza jedynie w sposób czysto myślowo-intencjonalny wszelkie twory i zja
wiska językowo-brzmieniowe w samym dziele, o tyle twory te przybierają w kon
kretyzacji postać całkiem konkretną”524. Druga różnica polega na „zaktualizowaniu 
w konkretyzacji przynajmniej niektórych tych składników dzieła, które w nim sa
mym są tylko w stanie potencjalności”525. Warto przy tym zaznaczyć, że do takich 
potencjalnych składników dzieła zaliczył Ingarden między innymi „wartości este
tycznie aktywne, od których zależy ucieleśnienie wartości estetycznych”526. Trze
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cią wskazaną różnicą jest fakt, że „w warstwach [dzieła]: brzmieniowej, znacze
niowej i wyglądowej, dochodzi do usunięcia wielu miejsc niedookreślenia”527. 
Różnicę czwartą znajduje Ingarden w porządku czasowym, a konkretnie w różnicy 
pomiędzy „własną strukturą porządku następstwa części dzieła” a „zrytmizowa- 
niem czasu konkretyzacji”528. Jako piątą i ostatnią wymienia różnicę w „położeniu 
dzieła w konkretyzacji wobec czytelnika”, stwierdzając, że:

ny - Abhinaw'agupta, że: ..Rasa to rodzaj niepodzielnego stanu świadomości przepełnionej 
uczuciem błogości. Nie ogranicza go różnica w czasie, przestrzeni, czy poznającym. Jest to 
rodzaj «zanurzenia się» we własnym duchu, z jednoczesnym doznaniem pełni w sferze uczuć, 
wiodącej do odczucia cudowności, zadziwienia” (por. H. Marlewicz, O interpretacjach idei 
„rasa" m’ staroindyjskiej teorii dramatu, [w:] Teatr Orientu, red. P. Piekarski, Kraków 
1998, s. 101).

527 R. I n g a r d e n. Szkice z filozofii literatury, s. 78-79.
528 Ibidem, s. 82-83.
529 Ibidem, s. 85-86.

Ibidem, s. 71.
531 M. G ł o w' i ń s k i, Style odbioru..., s. 94.

O ile samo dzieło dla siebie nie zajmuje żadnego położenia w stosunku do rzeczy
wistego świata czy też do czytelnika (...), o tyle konkretyzacja zwraca się niejako 
zawsze pewną stroną ku czytelnikowi, a inną się od niego odwraca.529

Ilu czytelników i ile odczytań tego samego dzieła, tyle nowych tworów' intencjo
nalnych, które nazywamy konkretyzacjami dzieła: wspólne im jest wszystkim to. 
że (...) w każdej z nich przejawia się jedno i to samo dzieło, zyskując lub tracąc na 
wartości przez współwystępowanie z uzupełnieniami i transformacjami, które mają 
swe źródło wyłącznie w czynnościach percepcyjno-konstrukcyjnych czytelnika.530

Wskazując tę właściwość dzieła literackiego, polegającą na istnieniu wielu jego 
możliwych konkretyzacji, Ingarden czyni jednak zastrzeżenie dotyczące „popraw
ności” konkretyzacji. Problem ten podjął literaturoznawca Michał Głowiński, który 
w szkicu O konkretyzacji wskazał, że Roman Ingarden ograniczył niejako zakres 
procesów konkretyzujących do warunków, jak to określił, laboratoryjnych. Według 
Głowińskiego, konkretyzację należy rozumieć jako rezultat kompleksu czynności 
poznawczych, który jako taki wyznaczany jest przez dzieło531.

Jednym z podstawowych tw ierdzeń Ingardena jest, że o konkretyzacji mówić moż
na ty lko wówczas, gdy powstaje przedmiot estetyczny, a w ięc gdy dzieło odbiera
ne jest w postawie estetycznej. Wydaje się, że kiedy się patrzy na ten problem 
z nieco bliższej perspektywy', należy przyjąć, iż owa postawa estetyczna, gdy się 
jej nie analizuje w warunkach laboratoryjnych, a bierze pod uwagę konkretne sytu
acje history czne, nie jest nigdy wolna od oddziały wania wszelkiego ty pu innych 
czynników, przede wszystkim świadomości społecznej, rozpowszechnionych 
w danym czasie wyobrażeń na temat tego, czym jest sztuka, a także przypisywa
nych jej funkcji. To w dużej mierze właśnie od sytuacji społecznych zależy, czy 
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wobec danego dzieła w ogóle możliwa jest w danej epoce postawa estetyczna, 
a więc - w ostatniej instancji - czy możliwa jest jego recepcja.532

2,32 Ibidem, s. 100.
’33 Por. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960.
’3J M. G ł o w i ń s k i, Style odbioru..., s. 113.
>3’ Ibidem, s. 95.
,36 R. I n g a r d e n, Szkice z filozofii literatury, s. 71.
>37 Por. M. G ł o w i ń s k i, Style odbioru..., s. 117.

Głowiński postuluje poszerzenie nieco zakresu pojęcia konkretyzacji, proponu
jąc badanie tego zjawiska co najmniej na wszystkich czterech wyszczególnionych 
przez Ingardena poziomach dzieła literackiego533 oraz wskazując na fakt, że podję
te przez polskiego fenomenologa jeszcze przed drugą wojną światową zagadnienie 
filozoficzno-estetyczno-literackie stanowi w badaniach współczesnych wciąż żywe 
pytanie o relację „dzieła w stosunku do czytelnika, który przestał być traktowany 
jako jedynie bierny odbiorca tego, co mu dzieło owo zechciało ofiarować, stał się 
natomiast pełnoprawnym partnerem w akcie literackiej komunikacji”534. Konkluzja 
ta została opublikowana w 1977 roku - jednak problem badawczy wciąż pozostaje 
aktualny.

Rozszerzając koncepcję teoretyczną Ingardena, Głowiński zwraca uwagę na 
fakt, że najistotniejszym warunkiem zaistnienia adekwatnej konkretyzacji jest od
biór dzieła „w postawie estetycznej”, bo wówczas odbiór ten jest zgodny z „istot
nym przeznaczeniem wypowiedzi literackiej”535.

Badanie konkretyzacji czy fenomenu odbioru dzieła literackiego w ogóle, we
dług Głowińskiego, powinno się odbywać w ramach sześciu (por. rozdz. I, s. 35, 
oraz rozdz. IV, s. 125-126) kategorii świadectw, które można nazwać faktami od
bioru, czyli - konkretyzacjami. Pośród nich znajdujemy grupę działań - nazwaną 
przez badacza „transformacje” - jakich dokonuje się na dziele literackim. W ich 
wyniku dzieło „zyskuje lub traci na wartości przez współwystępowanie z uzupeł
nieniami i transformacjami, które mają swe źródło wyłącznie w czynnościach per- 
cepcyjno-konstrukcyjnych czytelnika”536. W kategorii „transformacje” znalazły się 
zatem zarówno przekłady, jak i parafrazy, a także transkrypcje - czyli wszelkie 
przeniesienia utworu z jednego systemu znaków do innego537.

Wydaje się więc, że można rozszerzyć pojęcie konkretyzacji dzieła literackiego 
i uznać, iż jest to termin równoznaczny np. z używanym przez Władysława Stró- 
żewskiego pojęciem wytworu, oraz że określa się nim nie tylko rezultat odbioru 
dzieła literackiego, polegający na uzupełnieniu miejsc niedookreślenia, lecz można 
go stosować w odniesieniu do odbioru dzieł sztuki w ogóle, czyli także do takich 
rezultatów odbioru, które Michał Głowiński nazywa „transkrypcjami”. Pogląd taki 
wydaje się uzasadniać także inna (nieco późniejsza od wcześniej cytowanej) defi
nicja konkretyzacji Romana Ingardena:

To, co jest wytworem intencyjnych czynności autora, to dzieło sztuki. To zaś, co 
dzięki odbiorowi dzieła przez perceptora stanowi nie tylko rekonstrukcję dzieła 
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w tym, co efektywnie w' nim zawarte, a nadto jego częściowe dopełnienie i zaktu
alizowanie jego momentów potencjalnych, i co jest niejako wspólnym wy tworem 
autora i perceptora - to konkretyzacja dzieła.538

R. I n g a r d e n. Studia z estetyki, t. Ili, Warszawa 1970, s. 267.
Komentarz do traktatu Natyaśastra (ok. 200 p.n.e.-200 n.e.). którego (legendarnym) 

autorem miał być Bharata.
540 Raniero Gnoli: ..the boundless samsdra of poetry" (por. R. G n o 1 i. Aesthetic Expe

rience according to Abhinavagupta. Varanasi 1968, s. XLVIII).

W świetle powyższych argumentów można sądzić, że także używany przez 
Kłoskowską termin uniwersalizacja, tu pojmowany jako skutek procesu, jest bli
skoznaczny z Ingardenowskim pojęciem konkretyzacji.

V.2.  Dwie propozycje modeli odbioru dzieła sztuki

W kontekście wcześniejszych uwag, dotyczących możliwości istnienia dowolnej 
liczby konkretyzacji jednego dzieła, dodajmy, że nowoczesny paradygmat myśle
nia o sztuce zakłada w samym akcie percepcji dzieła nieskończone pole możliwych 
interpretacji, zatem niewyrażalną współpracę autora dzieła, samego dzieła i jego 
odbiorcy, czyli tę przestrzeń intelektualnej współpracy, którą nazywamy komuni
kacją. Niezależnie od okoliczności i od tego, czy punktem wyjścia takiej współpra
cy jest postawa fenomenologiczna, czy idea dzieła otwartego, istotowo najważniej
szy jest sam punkt spotkania z sensem dzieła. Takie spotkanie z sensem dzieła 
można przedstawić wizualnie.

Dla ilustracji proponuję dwa schematy obrazujące proces percepcji dzieła sztu
ki. Pierwszym z nich jest model wykonany według koncepcji przeżycia estetycz
nego, którego podstawę stanowi sahrdayatá (‘współodczuwanie’, ‘współ-czucie’), 
sformułowanej w Indiach przez Abhinawaguptę (ok. X w. n.e.), w dziełach Dhva- 
nydlokalocana oraz Abhinavabharatf39. Drugim - model odbioru dzieła sztuki 
opracowany według koncepcji Romana Ingardena, który w swoich rozważaniach 
dotyczących recepcji pisał o uczuciach, jakie są doświadczane przez „współżycie 
z przedmiotami przedstawionymi”, prezentując stanowisko bliskie wspomnianej 
powyżej indyjskiej koncepcji sahrdayatá.

V.2.I. Model według Abhinawagupty. Wiele stwierdzeń Abhinawagupty, 
szczególnie zawartych w tekście Dhvanyalokalocana, będącym komentarzem do 
prac innego indyjskiego filozofa, Anandawardhany (który pisał między innymi 
o „nieskończoności wcieleń poezji”540), pozwala na sformułowanie pięciu koniecz
nych zasad, warunkujących przeżycie estetyczne:

(1) Dzieło sztuki musi zaistnieć - a zatem rola artysty czy poety jest kluczowa 
dla rozpoczęcia całego procesu, ponieważ „niczym Stwórca, poeta kreuje dla siebie 



V. Szczególne przypadki kulturowego uczestnictwa - przykłady odczytań... 171

świat, zgodnie z własnym życzeniem. Zaprawdę, jest on wyposażony w moc stwa
rzania rzeczy wielorakich i wyjątkowych”541.

’ ,.Like the Creator, the poet creates for himself a world according to his wish. Indeed, 
he is amply endowed with the power of creating manifold, extraordinary things (...)", Abhi- 
navabharati, 1.4. (cyt. za: R. G n o I i, op. cit., s. XLVI1I).

342 „In aesthetic experience, what happens is (...) the birth of the aesthetic tasting of the 
artistic expression. Such an experience, just as a flower bom of magic, has, as its essence, solely 
the present, it is correlated neither with what came before nor with what comes after” (Locana, I, 
21, red. Benares, s. 158-160; cyt. za: R. G n o 1 i, op. cit., s. XXXIII).

343 ,.(...) state of consciousness expressed in the poem, etc., is transferred to the actor or 
the reciter, and to the spectator. All three - poet, actor and spectator - in the serene contempla
tion of the work of art, form in reality a single knowing subject, merged together by the same 
sensations and the same purified joy” (por. R. G n o I i, op. cit., s. L). Według Gnoliego (por. 
ibidem, przyp. 2, s. L.), Abhinawagupta powołuje się w tym miejscu na słowa swojego nauczy
ciela Bhatta Tauty, stwierdzając: yad uktam asmad upadhyayabhattatautena nayakasya kaveh 
śrotuh samano'nubhavas tatah iti („dlatego powiedziane zostało przez naszego nauczyciela 
Bhatta Tautę: doświadczenie jest takie samo u aktora, poety i słuchacza”) (cyt. za: Dhvanyaloka- 
locana, red. P. Durgaprasad, K. P. Parab, 1983, s. 34. linijki 13-14).

(2) Dzieło sztuki oddziałuje na widza (w traktacie Natyaśastra zakłada się 
udział przekaziciela emocji - aktora), podobnie jak i reakcja widza oddziałuje na 
dzieło (w takim znaczeniu, że nadaje mu ona w umyśle widza kształt jedyny i wy
jątkowy).

(3) Widz, w którego psychice zaszedł proces percepcji, staje się twórcą osta
tecznego kształtu estetycznego dzieła. Ów kształt jest wypadkową dzieła oraz 
przeżycia estetycznego widza i jako taki jest jedyny i niepowtarzalny w swoim 
rodzaju.

(4) Intencje i zamiary autora dzieła nie mają wpływu na ostateczny kształt dzie
ła -jedynie na jego postać wyjściową, bowiem jak stwierdza autor Dhvanyaloka- 
locancr.

Tym, co dzieje się podczas doświadczania przeżycia estetycznego, są narodziny es
tetycznego smaku ekspresji artystycznej. Takie doświadczenie, jak kwiat zrodzony 
z magicznego zaklęcia, posiada, ze swej istoty, wyłącznie teraźniejszość, nie jest 
związane ani z tym, co było, ani z tym, co nadejdzie.542

(5) Osoba odbiorcy jest niezbędnym warunkiem rzeczywistego zaistnienia 
dzieła, które konkretyzuje się w postaci czystej przyjemności:

(...) stan świadomości wyrażony w wierszu, itp., zostaje przeniesiony na aktora 
czy recytatora oraz na widza. Wszyscy troje - poeta, aktor i widz - w niosącej ra
dość kontemplacji dzieła sztuki, stają się w rzeczywistości jednym przedmiotem 
postrzegającym, złączonym takimi samymi doznaniami i tą samą czystą przyjem
nością.543

Założenia te w postaci modelu można przedstawić w następujący sposób:
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POETA

KREACJA 
ARTYSTYCZNA

AKTOR / TANCERZ WIDZ

‘rozkosz estety czna’

Model 1. Schemat odbioru dzieła sztuki oparty na koncepcji Abhinawagupty. Źródło: oprać, 
własne.

V.2.2. Model według Ingardena. Dla wykazania symetrii postrzegania dzieła 
sztuki - niezależnie od faktu, że proces taki może zachodzić w dwóch odmiennych 
kręgach kulturowych - jako drugi przedstawię model wykonany według koncepcji 
odbioru dzieła, sformułowanej w licznych pracach teoretycznych polskiego filozo- 
fa-fenomenologa:

W oparciu o założenia Ingardenowskiej koncepcji także można sformułować 
pięć zasad544 koniecznych do zaistnienia przeżycia estetycznego. Są one niemal 

Zasady sformułowałam na podstawie licznych prac R. Ingardena, dotyczących teorii 
percepcji dzieła sztuki, m.in. w' oparciu o następujący jego komentarz: „Dzieło sztuki domaga 
się (...) pewnego czynnika istniejącego poza nim samym, mianowicie perceptora, który (...) je 
«konkretyzuje». Znaczy to, że dzięki swej współtwórczej akcji przy odbiorze dzieła perceptor 
stara się przede wszystkim (...) «odczytać», lub lepiej powiedziawszy, zrekonstruować dzieło 
w jego efektywnych właściwościach, a czyniąc to zarazem - jakby pod sugestią dzieła - dopeł
nia jego schematyczną budowę, usuwając co najmniej częściowo luki dzieła w określeniu, 
a równocześnie aktualizując niektóre momenty dzieła będące w stanie potencjalności. Powstaje 
w ten sposób konkrety zacja dzieła sztuki. To, co jest wytworem intencyjnych czynności autora, 
to dzieło sztuki. To zaś. co dzięki odbiorowi dzieła przez perceptora stanowi nie tylko rekon
strukcję dzieła w tym, co efektywnie w nim zawarte, a nadto jego częściowe dopełnienie i zak
tualizowanie jego momentów potencjalnych, i co jest przeto niejako w spólnym wytworem auto
ra i perceptora - to konkretyzacja dzieła sztuki” (por. R. Ingarden. Wartości artystyczne 
¡wartości estetyczne, [w:] Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, s. 138).
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identyczne z założeniami Abhinawagupty przedstawionymi powyżej. Brzmią bo
wiem następująco:

(1) Dzieło sztuki musi zaistnieć; Ingarden zakładał konieczność istnienia za
równo autora, jak i dzieła oryginalnego, które traktował jako punkt wyjścia i na
zwał „wytworem intencyjnych czynności autora”.

(2) Dzieło sztuki oddziałuje na widza, podobnie jak i reakcja widza oddziałuje 
na dzieło. W tym miejscu Ingarden zakłada udział „sugestii [samego] dzieła”, która 
działa jako nośnik emocji z dzieła na odbiorcę.

(3) Widz, w którego psychice zaszedł proces percepcji, staje się twórcą osta
tecznego kształtu estetycznego dzieła. Ów kształt jest wypadkową dzieła oraz 
przeżycia estetycznego widza i jako taki jest jedyny i niepowtarzalny w swoim 
rodzaju.

(4) Podobnie jak w modelu przygotowanym według koncepcji Abhinawagupty 
- intencje i zamiary autora dzieła nie mają wpływu na ostateczny kształt dzieła - 
jedynie na jego postać wyjściową.

(5) Osoba odbiorcy jest niezbędnym warunkiem zaistnienia dzieła, gdyż „dzie
ło sztuki domaga się (...) pewnego czynnika istniejącego poza nim samym, mia
nowicie perceptora, który (...) je „konkretyzuje”.

Powyższe założenia pozwalają skonstruować następujący schemat:

AUTOR

DZIEŁO

KONKRETYZACJA

Model 2. Schemat odbioru dzieła sztuki oparty na koncepcji Romana Ingardena. Źródło: oprać, 
własne.
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V.2.3. Ogólnoludzka wspólnota wrażliwości. Z tych wizualizacji, przygoto
wanych na podstawie przytoczonych komentarzy jedenastowiecznego Indusa 
i dwudziestowiecznego Europejczyka, odczytać można istniejącą nawet w tak od
ległych kulturach pewną strukturalną i uniwersalną jedność wyobraźni i intelektu
alnego doświadczenia w odbiorze dzieła sztuki, opartego na obrazie przekazywa
nym przez oko, filogenetycznie najstarszą część ludzkiego mózgu i ciała, a także 
na słowie, wytworze języka, ewoluującego od pięćdziesięciu - czy być może nawet 
stu tysięcy lat545.

545 J. A i t c h i s o n. Ziarna many, tłum. M. S y k u r s k a - D e r w o j e d, Warszawa 2002. 
s. 57.

546 Arystoteles. Metafizyka, t. 1, tłum. T. Ż e 1 e ź n i k. Lublin 1986, ks. I. s. 2.
'47 Poezja Bolesława Leśmiana jest niezwykle bogata w nawiązania do indyjskiej tradycji. 

O wątkach, motywach i inspiracjach indyjskich Bolesława Leśmiana pisali niemal wszyscy 
badacze, krytycy i interpretatorzy jego twórczości. Temat ten pozostaje jednakże poza głównym 
nurtem niniejszego wywodu. Tytuły kilku opracowań poruszających szerzej to zagadnienie: 
A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian, Warszawa-Zamość 1939; J. Trznadel. Twórczość 
Leśmiana, Warszawa 1964; M. Nawrocki, Wariacje istnieniowe. O ontologii poetyckiej 
Bolesława Leśmiana. Tarnów 2009 i in.

54,1 A zatem, pomimo prób zinterpretowania go poprzez pryzmat indyjskiej tradycji, 
w przypadku tego tekstu właściwa pozostaje diagnoza Ryszarda Nycza, który w szkicu pt. Wie- 
lowykładalność: symboliczne alegorie Leśmiana stwierdził: ..Interpretant jest jednak zawsze

Obydwa modele przede wszystkim potwierdzają istnienie pewnej cechy, wła
ściwej wszystkim ludziom, a opisanej już przez Arystotelesa:

Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania. Znakiem zaś tego jest 
przyjemność z wrażeń zmysłowych. Niezależnie bowiem od korzyści, jakie z nich 
wynikają, pragnie się ich dla nich samych. Odnosi się to szczególnie do wrażeń 
wzrokowy ch. Nie tylko bowiem, aby działać, ale i nic nie mając działać przedkła
damy widzenie, żeby tak powiedzieć, nad wszystkie inne wrażenia. Przyczyna tego 
leży w' tym, że ze wszystkich zmysłów wzrok odgrywa największą rolę w naszym 
poznaniu i odkrywa wiele różnic w tym, co postrzegane.546

Wynikające z tej Arystotelesowskiej definicji przykłady działań symbolicznych 
zostaną przedstawione w dalszej części rozdziału, w postaci czterech „studiów 
przypadku”. Wszystkie stanowią modele autotelicznych działań estetycznych, nie- 
posiadających widomych cech użyteczności.

V.3.  Pururawa i Urwasi Bolesława Leśmiana jako przykład 
literackiej uniwersalizacji wedyjskiego mitu

Wyjątkowym przykładem obecności literatury indyjskiej w Polsce jest poemat 
Bolesława Leśmiana547 Pururawa i Urwasi, pochodzący z opublikowanego w 1920 
roku tomu Łąka, nawiązujący do prastarej indyjskiej opowieści o miłości śmiertel
nika Pururawasa i nimfy Urwaśi, a przy tym cechujący się właściwą poezji Le
śmiana polisemią (zarówno słów, jak i obrazów)548.
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Pierwsza jej zapisana wersja zachowała się wśród hymnów dialogowych 
Rgwedy (mandala X, hymn 95). W czasach późniejszych ta baśń o wielkim uczuciu 
pary kochanków w zmienionej nieco postaci - ze szczęśliwym zakończeniem - 
została włączona do brahmanów, a następnie posłużyła Kalidasie (ok. V w. n.e.) 
jako główny wątek dramatu Urwasi męstwem zdobyta. Według Haliny Marlewicz: 
„Leśmian najprawdopodobniej oparł swój poemat na wersji legendy wziętej z brah
manów, która ma szczęśliwe zakończenie i w której Pururawas zyskuje nieśmier
telność”549.

wieloznaczny i niedookreślony - odwołuje się też z konieczności do czytelniczego «przedzro- 
zumienia»; do kompetencji językowo-kulturowej (zasobów słownikowo-encyklopedycznej 
wiedzy), do znajomości właściwego kodu odbioru wreszcie, który w praktyce lekturowej prze
sądza o uznaniu określonej relacji między tekstem a intertekstem za faktycznie występującą. Nie 
można wszak odczytywać tekstu bez pośrednictwa jakiegoś już poznanego wzorca, przyswojo
nego kodu czy kontekstowego układu odniesienia; rozpoznajemy coś - jak wiadomo - o ile 
wiemy lub spodziewamy się, co możemy zobaczyć. Konfiguracje tego, co «już znane», bywają 
jednak różne, liczne i historycznie niestałe” (por. R. N y c z, Tekstowy świat.... s. 135-136).

349 H. M a r 1 e w i c z, Bolesław Leśmian - indyjskie inspiracje, „Perspektywy Kultury” 
2009, t. 1, nr 1, s. 80. Według Tuczyńskiego: „Leśmian mógł przejąć ten motyw nie tylko 
z Urwasi Kalidasy, lecz także z książki Hermanna Oldenberga Die Literatur alten Indien (1903), 
gdzie na s. 53-55 znajduje się rigwedyjski tekst legendy, z interpretacją znakomitego indianisty 
(...)” (por. J. Tuczyński, Motywy indyjskie.., s. 169). Można również przyjąć za Haliną 
Marlewicz, że: Jest wysoce prawdopodobne, że to wuj Leśmiana, Antoni Lange, krytyk, poeta 
i tłumacz indyjskiej literatury, zainspirował go do badania myśli indyjskiej. W całej Leśmia- 
nowskiej twórczości - poezjach, esejach, krytyce literackiej, pracach teatrologicznych, «indyj
skie inspiracje» są widoczne i uchwytne, lecz najwyraźniej je widać w poezji” (por. H. Mar
lewicz, Bolesław Leśmian..., s. 72).

Odmiennie od sposobu traktowania indyjskich inspiracji przez Leśmiana, Kasprowi
czowi indyjskie odniesienia miały służyć do wprowadzania motywów z indyjskiej poezji, 
o czym świadczy na przykład następująca opinia Tuczyńskiego: „po Hymnach, które są zwier
ciadłem przezwyciężenia buddyjsko-schopenhauerowskiego pesymizmu, zaczynają dominować 
w liryce motywy wedyjskie, a wśród nich motyw wyzwalającej miłości. Poświęcił mu Kaspro
wicz dwa utwory: Sawitri i Sitę” (por. J. Tuczyński. Motywy indyjskie..., s. 141).

331 W tym kontekście należy przypomnieć, że jeden z poematów Leśmiana Józef Kozie- 
lecki wskazał jako przykład niezwykle jego zdaniem ważnej transgresji historycznej („typu H”). 
Tego rodzaju transgresje są zdaniem uczonego „szczególnie ważne, ponieważ przekształcają 
rzeczywistość i rozwijają kulturę. Wytwory te są często tak oryginalne i niezwykłe, że wydają 
się nieprawdopodobne lub wręcz - niemożliwe (...). Wywołują one silne reakcje poznawcze

Wyjątkowość poematu Bolesława Leśmiana - w kontekście innych polskich 
wierszy inspirowanych tradycją indyjską - polega jednak nie na tym, że oparty on 
jest na motywie mitologicznym, wziętym z literatury indyjskiej. Tekst różni się 
bowiem od takich utworów, jak choćby Sawitri czy Sita. Indyjski hymn o miłości 
tym, że nie stanowi próby przeniesienia treści utworu z pierwotnych realiów indyj
skich w realia indyjskie wtórne (jak na przykład obydwa utwory Kasprowicza)550. 
O wyjątkowości Leśmianowskiego Pururawy i Urwasi świadczy okoliczność, że 
jest to w literaturze polskiej jedyny tego rodzaju twórczy przypadek zaadaptowania 
indyjskiego tekstu literackiego551.
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Z oryginalnej wersji tekstu Leśmian zachował jego dialogową postać, imiona 
bohaterów (podobnie zresztą czyni w dwóch wspomnianych utworach Kasprowicz) 
oraz zasadnicze wątki oryginalnej historii. Tak jak w wedyjskiej opowieści, Urwaśi 
początkowo darzy Pururawę (któremu „pomiażdżyła serce miłości nagłota”) dosyć 
gwałtowną niechęcią. Wkrótce jednak - tak jak w staroindyjskim micie - gwał
towna niechęć przemienia się w równie gwałtowną namiętność, a osiągnięcie przez 
kochanków pełni szczęścia wymaga dopełnienia jednego tylko warunku, który 
Urwaśi stawia Pururawasowi. Leśmian w swojej opowieści tak oto przedstawia 
dramatyczny początek relacji pomiędzy bohaterami opowieści do momentu 
osiągnięcia przez nich swoistego kompromisu:

,.Wróć mi wolę ruczajną. wróć stawne bezczasy!
Więcej we mnie drga boga, niż dziewczęcej krasy”

„Darmo pragniesz się z wora prośbą wyszeleścić!
Chcę boga, com go schwytał, raz w życiu popieścić!"

(•••)

„Oddam ci wniebowzbitą mych piersi urodę.
Warg mych odwilż różaną i ramion dogodę.

Jeno ukryj w pieszczocie nagość swego ciała,
Abym ludzkich upojeńja-bóg-nie widziała!”.

Ponadto autor Łąki pozostawił w tekście ballady jeszcze dwa ważne motywy 
oryginalnej opowieści: narodziny syna szczęśliwej pary oraz zyskanie nieśmiertel
ności przez Pururawę.

Dlaczego więc poematu Leśmiana nie można po prostu uznać za zwykłą adap
tację? Otóż, przenosząc mityczną rzeczywistość oryginału na znacznie wyższy 
poziom abstrakcji (w przestrzeń poza miejscem i czasem), polski poeta uczynił ją 
realną, bliższą brutalnym stronom ludzkiej natury. A tym samym - zmienił pier
wotną, etyczno-dydaktyczną wymowę sanskryckiej opowieści, której celem było 
ukazanie wzorca miłości idealnej, wyzwalającej, silniejszej nawet od śmierci.

i afektywne wśród ludzi (...) Powiedział Bohr, że kto nie jest zaszokowany teorią kwantów, ten 
jej nie rozumie. Podobne stwierdzenia są trafne w stosunku do Zbrodni i kary Dostojewskiego 
czy do wiersza Leśmiana Pan Błyszczyński. Przekroczenie granicy materialnej lub symbolicznej 
i stworzenie wartościowego wytworu można nazwać powodzeniem w rozwiązaniu problemów 
twórczych" (por. J.Kozielecki, Transgresja i kultura..., s. 109). Poemat Pururawa i Urwaśi 
to przykład literackiej inspiracji odmienny od chociażby bajkowej opowieść Henryka Sienkie
wicza Dwie łąki, opatrzonej przez autora podtytułem „legenda indyjska”, w której przypadku 
mamy do czynienia z zabiegiem nieco innego rodzaju. Sienkiewicz, stwarzając tę urzekającą 
opowieść, stara się nawiązywać do „realiów indyjskich" (paradoksalnie: legendarnych) - takich, 
jakimi sobie je wyobraża. Nie można zatem mówić o transgresji czy nawet twórczym zaadapto
waniu wątku, ale raczej o stylizacji, która swoją atmosferą cudowności odpowiada egzotyzują- 
cemu podejściu do indyjskiej kultury (por. H. Sienkiewicz, Dwie łąki. Legenda Indyjska. 
[w:] idem. Dwie łąki, Kraków 1908. s. 2-10).
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Dzięki takiemu zabiegowi, jak stwierdza Marlewicz w artykule poświęconym in
dyjskim inspiracjom w twórczości Bolesława Leśmiana:

Oryginalny mit w Leśmjanowskiej rekonstrukcji zyskuje inne wymiary. W trakcie 
przetwarzania go w Leśmianowskim idiomie, staje się metafizyką miłości zmysło
wej, która przenosi kochanków poza granice właściwych im natur.552

”2 H. M a r 1 e w i c z, Bolesław Leśmian..., s. 82.
”3 Zgodnie z ideą Junga, który twierdził, że mity „wciąż od nowa odkrywają i proroczo 

ożywiają poeci” (por. K. G. J u n g, Wspomnienia, sny, myśli, Warszawa 1993, s. 333).
”■* Analogicznie do terminu skrzydlate słowa, oznaczającego powszechnie znane i często 

przytaczane wypowiedzi, których autorstwo lub okoliczności powstania da się ustalić. Są obra
zowe, barwne i aluzyjne. Skrzydlate słowa zazwyczaj składają się z niewielu komponentów 
(najczęściej od jednego do czterech wyrazów) Pole semantyczne skrzydlatych słów oprócz 
warstwy dosłownego znaczenia (denotacji) obejmuje warstwę konotacyjną. Oznacza to. że aby 
zrozumieć sens skrzydlatego słowa w kontekście wypowiedzi, odbiorca powinien znać treści 
nadpisane kulturowo (por. H. Markiewicz, A. Romanowski. Skrzydlate słowa. War
szawa 1990).

H. M a r I e w i c z, Bolesław Leśmian..., s. 70.
”6 S. O s s o w s k i, Wybór pism estetycznych.... s. 106.

A zatem, zgodnie z klasyfikacją świadectw odbioru przeprowadzoną przez 
Głowińskiego, poemat Pururawa i Urwasi można uznać za interesujący przykład 
tematyzacji samego procesu lektury, dostarczający informacji o sposobie odczyta
nia wedyjskiego mitu przez polskiego poetę, w estetyzującym stylu odbioru.

Leśmianowskie twórcze „ożywianie mitów”553 - które w jakimś sensie można 
byłoby także nazwać tworzeniem „skrzydlatych obrazów”554 - Marlewicz uznaje 
za wynik przekonań samego poety, wyrażonych przez niego głównie w szkicach 
i esejach:

Jeżyk, u którego podstaw leży „myślenie całym życiem”, musi być całkiem inny od 
codziennej jego postaci. (...) Leśmianowski kod artystyczny ma za zadanie przywró
cić językowi moc stwarzania światów, ponownie ustanowić związek między słowem 
a opisywaną przezeń rzeczywistością. W swojej twórczości poeta prze-twarza zatem 
język i - czyniąc to - od-twarza jednocześnie światy wewnątrz języka.555

Owa Leśmianowska idea „myślenia całym życiem” wydaje się analogiczna do 
idei „życia chwilą” Stanisława Ossowskiego, gdyż zarówno Leśmian, jak i Ossow
ski podkreślają znaczenie autotelicznego wymiaru działań estetycznych, pojmowa
nego jako warunek konstytuujący wszelką twórczość artystyczną556.

Dzięki „twórczemu ożywieniu” przez polskiego poetę indyjski mit przyjął 
w kulturze polskiej funkcję podobną do tej, jaką pełnił w kulturze wyjściowej. Jako 
opowieść funkcjonująca w postaci literackiej uniwersałizacji - powrócił do swego 
pierwotnego wymiaru. Zatracając cechy obcości, stał się baśnią należącą do dzie
dzictwa polskiej kultury - analogicznie do roli, jaką w kulturze indyjskiej przypi
sać można rgwedyjskiej opowieści o namiętnej miłości. Proces ten można przed
stawić za pomocą modelu:
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Model 3. Schemat procesu uniwersalizacji indyjskiego mitu w kulturze polskiej. 
Źródło: oprać, własne.

V.4.  Uniwersalizacja przesłania poetyckiego. Polscy poeci 
w interpretacjach poetów języka hindi

V.4.1.  Tadeusz Różewicz - „honorowy obywatel literatury hindi”557. Naj
częściej tłumaczonym na język hindi oraz być może najbardziej w Indiach znanym 
poetą polskim jest Tadeusz Różewicz. Początki popularności jego poezji na sub- 
kontynencie indyjskim wyznaczają początki obecności poezji polskiej w Indiach 
w ogóle, a konsekwencją fascynacji dziełami polskiego poety są tłumaczenia jego 
wierszy, dokonywane przez poetów indyjskich za pośrednictwem języka angiel
skiego.

5:17 Por. m.in. R. Czekalska, Honorowy obywatel literatury hindi. ..Twórczość” 2002. 
nr 10. s. 125-128: e a d e m, Różewicz w języku hindi, ..Twórczość” 2001, nr 10. s. 136-139.

5?li Dwumiesięcznik wydawany w Bhopalu, założony w 1974 r. przez A. Wadźpeji, ukazu
je się do dzisiaj.

Potwierdzone źródłami drukowanymi początki indyjskiego zainteresowania 
poezją Różewicza sięgają 1976 roku, kiedy to w miesięczniku ,,Purvagrah”558 (maj- 
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sierpień) poeta i propagator poezji polskiej, Aśok Wadźpeji, opublikował przeło
żony z języka angielskiego wywiad z autorem Zielonej róży, przeprowadzony 
przez Adama Czerniawskiego (ur. 1934) i wydrukowany w 1975 roku w Londynie, 
w czasopiśmie „The New Review”, wydawanym przez lana Hamiltona (1938- 
2001). Przekład opatrzony był tytułem Tadeusz Różewicz. Rozmowa Adama Czer
niawskiego z wybitnym poetą polskim oraz zilustrowany pięcioma przełożonymi na 
język hindi wierszami: Drzewo (z tomu Srebrny kłos), Jak dobrze, Drzwi i Powrót 
(z tomu Czerwona rękawiczka) oraz Trawa (z tomu Regio).

Tych pięć wierszy (i treść wywiadu) z jednej strony były wynikiem, a z drugiej 
- początkiem stopniowego procesu asymilacji Różewiczowskiej poezji w Indiach. 
Po latach można nawet mówić o coraz głębszym procesie uniwersalizacji jej walo
rów i znaczeń. To bardzo symptomatyczne zjawisko także z punktu widzenia so
cjologicznego, zważywszy odległość, odmienność i złożoność obu kultur: subkon- 
tynentu indyjskiego, a w jego obrębie literatury pisanej w języku hindi oraz orygi
nalnych cech polskiej poezji i jej kontekstów europejskich.

Szczegółową chronologię publikacji wierszy Różewicza w języku hindi warto 
uporządkować nie tylko dla celów historyczno-literackich, także jako egzemplifi- 
kację procesu jej stopniowej asymilacji, postępującej za pośrednictwem przekła
dów z przekładów - czyli poprzez medium języka angielskiego. W 1981 roku 
w czasopiśmie „Tanav”559 opublikowano 25 wierszy i poematów Różewicza, po
święcając mu tym samym cały sierpniowy numer560. W 1989 roku, w Bhopalu uka
zała się antologia poezji światowej pt. Punarvasu, w której zamieszczono pięć 
utworów w przekładzie Somdatta (1939-1989), nieżyjącego już poety hindi561 562. 
Antologię opracował Aśok Wadźpeji, miała około 400 stron i zawierała przetłuma
czone na język hindi wiersze poetów z całego niemal świata (po części była bo
wiem rezultatem zorganizowanego w Bhopalu międzynarodowego festiwalu po
etyckiego). W 1999 roku Harimohan Sarma opublikował w Delhi antologię poezji 
polskiej pt. Adhunik polis kavitaem5b2 [Współczesne wiersze polskie]. Z twórczości 

”9 Kwartalnik literacki, publikujący przekłady poezji obcej na język hindi; wydawany 
w miejscowości Piparija, w stanie Madhja Pradeś.

560 Osiem utworów: Pisałem, Domek, Zdjęcie ciężaru (z tomu Zielona róża), Jak dobrze 
(z tomu Czerwona rękawiczka), Strach i Powrót (z tomu Rozmowa z księciem), Trawa (z tomu 
Regio) oraz Moja poezja (z tomu Twarz trzecia), przełożył poeta Prajag Suki. Inny poeta, Asad 
Zaidi, przetłumaczył Opowiadanie o starych kobietach i Wśród wielu zajęć (z tomu Twarz trze
cia), Można i Drobne ogłoszenia liryczne (z tomu Rozmowa z księciem), List do ludożerców 
(z tomu Formy) oraz Widzę szalonych (z tomu Czerwona rękawiczka). Z kolei M. S. Patel jest 
autorem następujących jedenastu przekładów: Drewno i Złote góry (z tomu Poemat otwarty), 
Nad wyraz i Drzewo (z tomu Srebrny kłos), Śmiech. Pierwsze jest ukryte oraz Z życiorysu 
(z tomu Twarz trzecia), Dwa wyroki i Pożegnanie (z tomu Niepokój), Nieznany list (z tomu 
Rozmowa z księciem) oraz Cierń (z tomu Regio).

561 Były to Oczyszczenie (z tomu Niepokój), Śmiech (z tomu Twarz trzecia), Kogo tu nie 
ma i Próbuje (z tomu Srebrny kłos) oraz z tomu Na powierzchni poematu i w środku wiersz bez 
tytułu {Próbowałem sobie przypomnieć...).

562 Antologia została szerzej omówiona w rozdziale IV.5.2.
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Różewicza Śarma wybrał trzy wiersze: Powrót (z tomu Czerwona rękawiczka), 
W środku życia (z tomu Poemat otwarty) oraz Moja poezja (z tomu Twarz trzecia). 
Te przekłady zamykają listę tłumaczeń drukowanych przed 2000 rokiem.

Ponieważ oprócz przekładów wymienionych istniały także w dosyć dużej licz
bie tłumaczenia niedrukowane, w roku 2000 powstała idea wydania dwujęzyczne
go wyboru wierszy Tadeusza Różewicza, która była prostą konsekwencją funkcjo
nowania jego poezji we współczesnej literaturze hindi, zarówno w świadomości jej 
twórców, jak i czytelników. Efektem praktycznym pomysłu jest dwujęzyczny, 
obszerny (niemal 300-stronicowy) wybór wierszy W środku zycia56\ Tom zawiera 
siedemdziesiąt tekstów z osiemnastu książek oraz wstęp, życiorys poety, bibliogra
fię książek poetyckich i posłowie. Został tak skomponowany, aby możliwie w peł
ni prezentował postawę artysty wobec świata, zarówno tematyką wierszy, jak 
i typem artyzmu. Teksty zostały wybrane z ponad stu dwudziestu przekładów, 
w większości wcześniej niepublikowanych. Wśród tych ostatnich redaktorzy tomu 
mieli do wyboru siedemdziesiąt cztery przekłady Nilabha i dwanaście przekładów 
Kunwara Naraina.

Tom w ostatecznej postaci stanowi swoiste potwierdzenie faktu, że pomiędzy 
opublikowanym przez Aśoka Wadźpeji w 1976 roku wywiadem, a ukazaniem się 
dwujęzycznego wyboru wierszy w 2001 roku kształtował się (wcale niezakończo- 
ny) proces asymilacji liryki Różewicza w Indiach563 564. Jest ponadto swego rodzaju 
syntezą, która w jakimś zakresie odzwierciedla indyjskie zainteresowanie poezją 
Tadeusza Różewicza i jednocześnie stanowi reprezentatywną próbkę jego twórczo
ści. Ilość oraz jakość przekładów zaświadczają o wewnętrznych - psychologicz
nych, artystycznych czy filozoficznych - motywach zainteresowania indyjskich 
tłumaczy poezją autora Niepokoju. Tom przynosi ponadto literackie świadectwo 
asymilacji poetyki i problematyki Różewiczowskiej poezji w Indiach565.

563 W środku życia / Jivan ke bicomblc, wybór wierszy Tadeusza Różewicza, red. 
A. W a d ź p e j i. R. C z e k a 1 s k a. New Delhi 2001. Tom jest rezultatem rozpoczętego w 2000 
roku autorskiego projektu Aśoka Wadźpeji oraz piszącej te słowa, który zakładał opublikowanie 
czterech dwujęzycznych (polsko-hindi) wyborów wierszy polskich poetów. W efekcie projektu 
ukazały się kolejno wiersze: Tadeusza Różewicza (2001), Zbigniewa Herberta (2002), Czesława 
Miłosza (2003) oraz Wisławy Szymborskiej (2004). Tylko pierwszy z nich można uznać za 
świadectwa indyjskiego odbioru literatury polskiej. Szersze uzasadnienie - zob. przyp. 589, 
s. 188.

5M Niniejszy tekst dotyczy wprawdzie wyłącznie związków twórczości Różewicza z lite
raturą napisaną w języku hindi, jednak fascynacja Różewiczem nie zamyka się tylko w obszarze 
literatury' tego języka. Wiele wierszy przełożonych zostało na inne języki indyjskie, np. bengal
ski, pendżabski, kannada, orija czy malajalam.

565 Ówczesny ambasador Republiki Indii w Polsce, R. L. Narayan, powiedział: „ukazanie 
się tej książki to wydarzenie wyjątkowe, które niemal graniczy z cudem. Zbliża ona bowiem do 
siebie dwa kraje, dwa kręgi kulturowe i dwie pozornie tak odległe, a jak się okazuje tak sobie 
bliskie literatury. Tom jest wynikiem pracy wielu poetów, jednak słowa uznania należą się tym, 
którzy nie dopuścili, aby włożony w te przekłady trud został zapomniany na pożółkłych stro
nach starych czasopism, maszynopisów i rękopisów. Rozumiem zapał wszystkich, którzy przy-
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Podczas prezentacji tomu w New Delhi tłumacze opowiadali o osobistych do
świadczeniach z poznawaniem i tłumaczeniem Różewicza na język hindi.

Kun war Narain:

Poznawanie Różewicza zaczęło się dla mnie od antologii Post-War Polish Poetry, 
wydanej przez Czesława Miłosza (...). Tłumaczenia Czerniawskiego poznałem 
znacznie później. Wydane były w serii Modern European Poets i ukazywały 
o wiele pełniejszy obraz poezji Różewicza. Jej pozornie nieskomplikowana i nie- 
ujęta w formalne ramy struktura była wyjątkowa. To właśnie interesowało mnie 
i pociągało. Dlatego postanowiłem przełożyć kilka wierszy na hindi.566

czynili się do powstania tej książki. Poezja Tadeusza Różewicza, wielkiego polskiego poety, jest 
bowiem niesłychanie bliska indyjskiemu sercu. Bliska mojemu sercu”. Wypowiedź zanotowana 
przez autorkę książki podczas spotkania, które odbyło się w Domu Józefa Mehoffera, w Krako
wie, dnia 15 grudnia 2001 roku.

366 Tekst niepublikowany - w posiadaniu autorki książki; wygłoszony 23 listopada 2001 
roku w New Delhi, podczas seminarium poświęconego recepcji poezji Tadeusza Różewicza 
w Indiach.

367 Tekst niepublikowany - w posiadaniu autorki książki; wygłoszony 23 listopada 2001 
roku w New Delhi, podczas seminarium poświęconego recepcji poezji Tadeusza Różewicza 
w Indiach.

568 Nilabh Aśk (ur. 1945), pisarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz. Publikuje w języku 
hindi. Pisze dla radia, filmu, telewizji.

Prajag Śukl:

(...) kiedy czytałem wiersze Tadeusza Różewicza (...) wydawały się tak definio
walne, jak rzeczywiste przedmioty: tak, jak można zdefiniować ołówek, zegarek, 
walizkę, drzwi, okno, owoc czy kwiat, tak samo wiersz Różewicza definiuje - 
najwierniej, najprzejrzyściej i najdokładniej - strach, śmierć, miłość, noc, dzień. 
Można również zobaczyć w nim, w zupełnie innym świetle, szczegóły codzienne
go życia, rzeczy widziane i doświadczane wcześniej. Siła poezji Różewicza leży 
w umiejętności utrwalania ulotnych emocji i uczuć oraz w transponowaniu w coś 
realnego i stałego abstrakcyjnych obrazów, które następnie wprawione zostają 
w ruch i pozostają otwarte dla nowych zdarzeń i znaczeń (...). Każdy wiersz prze
mienia się jakby w żywą istotę, której można dotykać, którą można czuć, oglądać 
i odczytywać ciągle na nowo. Wiersze nie zostały wyrzeźbione stwierdzeniami, 
które miałyby moc młota, a jednak mają moc niczy m uderzenie pioruna.567

Nilabh Aśk568:

Tłumaczenie utworów z jednego języka na inny, nawet w obrębie tylko języków 
indyjskich, zawsze wymaga kompromisów. Najtrudniejszym problemem w tłuma
czeniu na hindi poezji Różewicza było przyswajanie tak licznych w niej elemen
tów i motywów życia codziennego. Przenoszenie ich w indyjskie realia nie było 
zadaniem łatwy m. Jednak poezja ta pełna jest również tematów uniwersalnych, 
właściwych wszystkim ludziom i one właśnie były mi niezwykle bliskie (...). Cho
ciaż poznawałem te wiersze przez ich angielskie przekłady, miałem wrażenie, że 
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byłem w stanie zrozumieć typ wrażliwości ich autora, oraz że mogłem starać się 
odtworzy ć właściwą jemu zdolność komentowania otaczającego go świata.569

569 Tekst niepublikowany - w posiadaniu autorki książki; wygłoszony 23 listopada 2001 
roku w New Delhi, podczas seminarium poświęconego recepcji poezji Tadeusza Różewicza 
w Indiach.

5711 Asad Zaidi (ur. 1952). jeden z najwybitniejszych poetów hindi średniego pokolenia, 
tłumacz, publicysta. Zajmuje się krytyką literatury oraz sztuk plastycznych.

571 Tekst niepublikowany - w posiadaniu autorki książki; wygłoszony 23 listopada 2001 
roku w New Delhi, podczas seminarium poświęconego recepcji poezji Tadeusza Różewicza 
w Indiach.

572 Cytat z tekstu wygłoszonego 23 listopada 2001 roku w New Delhi, podczas semina
rium poświęconego recepcji poezji Tadeusza Różewicza w Indiach, następnie (w nieco zmie
nionej postaci) opublikownego jako fragment wstępnego eseju, w tomie W środku życia / Jivan 
ke bicoiiihlc...

Asad Zaidi570:

Wiersze te zachwyciły mnie i zafascynowały'. Nie myślalem nad tym, co miałem 
zamiar zrobić, działałem pod wpły wem impulsu, kiedy zacząłem je tłumaczyć. By
łem młody i dopiero zamierzałem zostać poetą. Przeczytałem kilka wierszy i wyda
ły mi się wyjątkowe i tak odmienne od wszystkiego, co znałem dotychczas, że nie 
zdając sobie do końca sprawy z wagi zadania, którego się podjąłem, przełożyłem je 
na hindi.571

Współredaktor antologii, Aśok Wadźpeji, wskazał potencjalne przyczyny popular
ności poezji Różewicza w Indiach oraz własne motywacje:

Nagłe, powszechne zainteresowanie Różewiczem zrodziło się z faktu, że w' jego 
poezji wraz z najprostszymi prawdami znaleźć można było także niepodważalną 
i głęboką mądrość. Kiedy czytałem wiersz Trawa i kiedy później tłumaczyłem go 
na hindi, miałem wrażenie, że pod powierzchnią popularnych prawd znajduje się 
jedna pełna rozpaczy prawda, której nie można dostrzec od razu, ale odsłania się 
ona przy głębokiej analizie - czyli jakby wewnątrz okna wyłaniało się następne 
okno (...) wiersze te z niespotykaną naturalnością stanowią jedność ze światem 
poezji hindi, wydawać by się mogło, że w tym świecie powstały'. (...)

Poezja Różewicza jest przestrzenią dialogu dla tak w ielu poetów hindi, że do
wodzi to faktu, iż w poezji tej jest coś głęboko ludzkiego, przemawiającego bezpo
średnio i z pewnością głęboko duchowego (...). Przyczyną, że wydaje się nam tak 
bliska, jest mistrzostwo poezji Różewicza, jej uniwersalne znaczenie i ogromna ro
la jej tak rozległej geografii duchowej. Skoro Różewicz wydaje się nam dzisiaj na
szym poetą, to przecież nie tylko dlatego, że nadaliśmy mu formę w naszym wła
snym języku, ale również i dlatego, że duchowe dramaty, że godność, z jaką nosi 
w łasny los, oraz doskonałość formalna jego poezji są ty m, co z całą jego współcze
snością i uniwersalnością czyni go nam tak bliskim.572
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W dwa lata później, w 2003 roku, ukazał się w New Delhi przekład Kartotek'?13 
na język hindi, przygotowany przez wiernego tłumacza Różewiczowskiej twórczo
ści - wspomnianego już Nilabha. Jest to najprawdopodobniej jedyny polski utwór 
dramatyczny przetłumaczony na język hindi i opublikowany573 574. Podstawą dla tłu
macza stał się tekst angielskiego przekładu sztuki Różewicza. Nilabh pozostaje 
wiemy poetyce autora Kartoteki i nie próbuje uświadamiać indyjskiego czytelnika 
żadnym dodatkowym komentarzem objaśniającym. Nawet na lewym skrzydełku 
obwoluty, zamiast zwykle w takim miejscu znajdujących się fragmentów teore- 
tyczno-informacyjnych, pojawia się wyjęty z tekstu sztuki fragment dialogu Wujka 
i Bohatera, który autorowi przekładu najwidoczniej wydał się na tyle charaktery
styczny, żeby stać się ilustracją całości575. Bezpośrednio pod tym fragmentem (za
raz po adnotacji, że obydwa fragmenty pochodzą „z tego dramatu”) umieszczono 
następujący wyjątek z monologu Bohatera:

573 T. Ruzevic, Sucipatrak. Natak, tłum. NTlabh, NaT DillT 2003. Na obwolucie 
książki: Sucipatrak, Tadeuę Ruzewic ka poliś na(ak [Kartoteka, polski dramat Tadeusza Róże
wicza].

574 Z przeprowadzonych badań wynika, że z polskiej twórczości dramaturgicznej w języ
kach indyjskich ukazały się drukiem tylko dwie sztuki - obydwie Tadeusza Różewicza. Jedną 
z nich jest wspomniany przekład na hindi Kartoteki, drugą - opublikowane w 1974 roku tłuma
czenie na język marathi utworu Wyszedł z domu (por. T. Ro ze v i c, Goci, tłum, [z angielskie
go] S. S. Rege, wstęp A. Palekar, Bombay 1974, 71 s.). W 1998 przetłumaczono na hindi 
i wystawiono Ślub Witolda Gombrowicza, jednak tekstu nie opublikowano. Zob. także strona 84.

575 Fragment przedrukowany na skrzydełku okładki: 
WUJEK

Nie chcesz jeszcze wracać ze świata do domu?
BOHATER

Nie.
WUJEK

Jeszcze się nie najadłeś, nie nałykałeś?
BOHATER

Jeszcze, wujku, apetyt rośnie, jak otworzę usta, tobym łykał całe miasta, i ludzi, i budynki, 
i obrazy, i biusty, telewizory, motory, gwiazdy, odaliski, skarpetki, zegarki, tytuły, medale, 
gruszki, pigułki, gazety, banany, arcydzieła...

Osiołku, gdzie leziesz? Leziesz już 38 lat. Do słońca? Do prawdy? Do ściany. Sto
ję pod ścianą. Bracia moi, moje pokolenie! Do was mówię. Nie mogą nas zrozu
mieć, młodzi i starzy! (Bohater odwraca się do widowni) Jak to się stało?! Nie mo
gę zrozumieć. Byłem przecież i we mnie było dużo różnych rzeczy, a teraz tu nic 
nie ma. Tu, tu! Nie trzeba! Nie zawiązywać! Nie trzeba zawiązywać oczu! (cisza) 
Chcę patrzeć do końca.

Prawe skrzydełko obwoluty dostarcza informacji o tłumaczu, a na czwartej, 
zewnętrznej stronie okładki znajduje się notka biograficzna Tadeusza Różewicza 
(ze zdjęciem).

A zatem indyjski czytelnik pozostawiony został przez tłumacza wyłącznie wła
snej wiedzy (zwłaszcza tej dotyczącej europejskich nurtów awangardowych 
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w literaturze i sztuce oraz historii Europy pierwszej połowy XX wieku), a także 
intuicji i wrażliwości. Można przypuszczać, że jednym z powodów wiary tłumacza 
w przygotowanie indyjskiego czytelnika do odbioru sztuki Różewicza jest fakt 
wspomnianej już wcześniej, gruntownej znajomości w Indiach pisarstwa T. S. Eliota. 
Kartoteka jest wszakże zapisem swobodnego „strumienia świadomości”, a główna 
osoba dramatu nie posiada spójnej osobowości ani tożsamości (nosi kilka imion) 
czy ustalonego wieku (ma 7, 38 i 40 lat). Jest urzędnikiem, lecz przede wszystkim 
jest byłym partyzantem, którego system wartości i wiara w człowieczeństwo zosta
ły zniszczone przez wojnę. Być może właśnie dlatego, że Różewiczowski „Boha
ter” to człowiek wewnętrznie pusty, pozbawiony wymiaru duchowego, dramat ten 
jest w Indiach czytelny, gdyż nawet w powszechnym odbiorze może zostać odczy
tany jako współcześniejsza wersja Eliotowskich wydrążonych ludzi, wiodących 
jałową doczesną egzystencję.

Zjawisko popularności poezji Tadeusza Różewicza w Indiach - czy jej „hono
rowe obywatelstwo” w literaturze języka hindi - może zatem być wynikiem co 
najmniej kilku elementów stanowiących o jej uniwersalności, a zarazem oryginal
ności (nowoczesna forma, powszednie tematy, obrazy codzienności, składnia ogra
niczona do niezbędnych elementów, częste użycie imiennych form odczasowniko- 
wych, naturalny szyk potoczny etc.). Najważniejszym z nich wydaje się jednak 
zakorzenienie Różewiczowskiej poezji w heterogenicznej rzeczywistości, W7 środ
ku życia, jak to wyraził sam poeta w tytule wiersza z Poematu otwartego. Różno
rodne i jednocześnie zwykłe w swojej typowości obrazy dnia powszedniego, sta
nowiące tworzywo utworów Różewicza, stają się bowiem - niezależnie od szero
kości geograficznej - uniwersalnymi metaforami ludzkiego losu. Dlatego chyba 
każdy czytelnik może zobaczyć w tych utworach odbicie własnych doświadczeń, 
własnego życiorysu. Ponadto charakterystyczna dla Różewicza rezygnacja z kunsz
tu wersyfikacyjnego oraz ozdobników stylistycznych, która powoduje niemalże 
zrównanie języka poetyckiego z leksyką popularną, przez potencjalnych tłumaczy 
bywa postrzegana jako znaczne ułatwienie576. Być może zatem do indyjskich czy-

'7t> O tym, że nie zawsze jest to przeświadczenie słuszne, świadczy między innymi znacz
nie zróżnicowany poziom przekładów. Dla tłumaczy nieco mniej wrażliwych na formę, lub 
takich, którzy nie zdołali właściwie rozpoznać taktyki konstrukcyjnej Różewicza, problem sta
nowią ..obrazkowe klocki", z jakich Różewicz buduje swoje wiersze. Autor terminu. Kazimierz 
Wyka opisał tę metodę konstrukcyjną w następujących słowach: ,.Z takich klocków (...) Róże
wicz buduje swoje układy obrazowe. Równie dokładnie do siebie przylegają, co są odgraniczo
ne. (...) Przykłady pozwalają też odpowiedzieć, gdzie są granice klocko-obrazów, klocko- 
czynności, klocko-wypowiedzeń, klocko-sądów, klocko-ocen. I odpowiedzieć również jakiego 
charakteru nabiera podobna wyobraźnia. Jest to charakter wyliczeniowy i obrazowy. (...) Grani
ce zaś są wyznaczone bardzo precyzyjnie przez «schodki» wersyfikacyjne Różewicza. Poeta tak 
ucina i prowadzi poszczególne frazy rytmiczno-w'ersyfikacyjne, których całość to jego «schod
ki», jak mu to nakazują klocko-obrazy, klocko-czynności. klocko-oceny. Prawie nigdy treści 
i sensu zamierzonych do zamknięcia w' danym klocku nie przesuwa do następnego. Raczej po
wtórzy. aniżeli przesunie (...)" (por. K. Wyka, Zaległe tomy Różewicza, [w:] idem. Wśród 
poetów. Kraków 2000. s. 133 i 134).
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telników przemawia właśnie „szare” słowo, samo tylko eksponujące swój sens 
i będące dla „szarego człowieka z wyobraźnią/ małą kamienną i nieubłaganą”577 
jedynym narzędziem do opisu rzeczywistości.

V.4.2. Indyjskie odczytania Zbigniewa Herberta. Twórczość Zbigniewa Her
berta znana jest zarówno czytelnikom w Indiach, jak i indyjskim poetom. Zresztą 
to właśnie przede wszystkim poeci, a wśród nich także i ci, których już wymieni
łam jako autorów tłumaczeń Różewicza (jak Kunwar Narain czy Aśok Wadźpeji), 
przekładali poezję Herberta na język hindi.

Jednak szczególną uwagę warto w tym miejscu poświęcić działalności transla- 
torskiej jednej autorki, znanej poetki indyjskiej, Gagan Gil. Tłumaczy ona bowiem, 
wytrwale i konsekwentnie utwory Zbigniewa Herberta na język hindi od lat osiem
dziesiątych XX wieku. Pierwsze dokonane przez nią przekłady wierszy i fragmen
tów prozy poetyckiej: Kamyk i Krzesła (z tomu Studium przedmiotu), Kura oraz 
Ryby (z tomu Hermes, pies i gwiazda), Matka (z tomu Pan Cogito), ukazały się we 
wspomnianej już antologii Punarvasu, wydanej w Bhopalu w 1989 roku. Przed
mioty i Epizod w bibliotece (z tomu Hermes, pies i gwiazda), Drewniana kostka, 
Żeby tylko nie anioł i Próba opisu (z tomu Studium przedmiotu) oraz Zegarek na 
rękę (z tomu Napis) opublikowała w 1994 roku w kwartalniku „Vipaśa”, wydawa
nym przez departament kultury rządu stanowego stanu Himaćal Pradeś. Przekłady 
wierszy z tomu Pan Cogito5™ poetka wydała - pod wspólnym tytułem Gdzie myśl 
jest jak woda. Wiersze polskiego poety Zbigniewa Herberta - w czasopiśmie lite
rackim „Sahit” (2000 r.), wychodzącym w New Delhi i publikującym m.in. prze
kłady dzieł literatur obcych na język hindi. Kulminacją działalności translatorskiej 
Gagan Gil poświęconej Herbertowi jest przygotowany do druku w 2007 roku wy
bór przekładów pod tytułem Devadut ki bajay kucch bhi (Żeby tylko nie anioł), 
zawierający przekłady wszystkich tych utworów, których bohaterem jest wykre
owany przez Zbigniewa Herberta bohater - Pan Cogito579. O swoich doświadcze
niach z tłumaczeniem wierszy polskiego poety Gagan Gil opowiada następująco:

377 Cytat z wiersza Wyobraźnia kamienna (z tomu Czerwona rękawiczka).
378 Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta, Przepaść Pana Cogito, Pan Cogi

to a myśl czysta, Pan Cogito czyta gazetę, Pan Cogito a ruch myśli, Pan Cogito obserwuje 
zmarłego przyjaciela. Pan Cogito a poeta w pewnym wieku, Pan Cogito a pop, Pan Cogito 
opowiada o kuszeniu Spinozy, Pan Cogito otrzymuje czasem dziwne listy oraz z tomu Raport 
z oblężonego miasta: Dusza Pana Cogito, Pan Cogito - powrót, Pan Cogito a długowieczność.

379 Dla Herbertowskiego bohatera udało się Gagan Gil stworzyć w języku hindi ’nazwi
sko’, które idealnie wręcz odwzorowuje nie tylko znaczenie obu członów wykorzystanych przez 
Herberta w polszczyźnie, ale także powiela zabieg słowotwórczy, polegający na zbudowaniu 
związku wyrazowego z polskiego rzeczownika ’pan’ oraz łacińskiego czasownika ’cogito’ 
w formie imiennej, z którego Herbert uczynił nomen, nawiązując oczywiście do jego znaczenia. 
Otóż, słowo ‘pan’ zastąpiła tłumaczka jego odpowiednikiem w języku hindi, wyrazem ‘śrTman’. 
Dla łacińskiej pożyczki znalazła natomiast substytut w postaci występującego już w Rgwedzie 
sanskryckiego rzeczownika (bądź przymiotnika) ‘manTsF, oznaczającego m.in. ’myślący, inteli
gentny, mądry, roztropny’ (por. M. Monier Williams, op. cit.. s. 820). Otrzymujemy 
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Jedynym pisarzem, jakiego kiedykolwiek tłumaczyłam, jest Zbigniew Herbert. Je
go wiersze przepełnia głęboki niepokój. Wydają się niejako statyczne na po
wierzchni, ale kiedy przyglądasz im się głębiej, masz wrażenie, jakby ostrze noża 
przebijało ci skórę. Moje pierwsze wysiłki były' próbami usunięcia owego noża. 
Oczy wiście, było to działanie naiwne. Wszystkie wiersze przenoszą własne noże 
do innego języka. Odniesienia kulturowe mogą być trudne do przetłumaczenia, na
tomiast wszelkie noże tłumaczy się raczej łatwo.* 580 *

zatem formację odpowiadającą polskiemu ,.Pan Cogito" w postaci „Śrirnan ManT$i" [czyi, ‘śri- 
man maniszi’].

580 „The only writer 1 have sat down to translate is Zbigniew Herbert. His poems have a 
terrible disturbace. They seem to be still on the surface, but you look at them a bit closely, and 
there is a knife stuck in the skin. My first attempts were an attempt to take this knife out. Of 
course, it w'as naive to expect that. All poems bring along their knives in the other language. A 
cultural reference may be difficult to translate but all knives are farely easy to translate" - nie
publikowany wywiad z Gagan Gil. przeprowadzony przez autorkę w lutym 2003 roku, w New 
Delhi.

?81 Z. H e r b e rt, Anta.karan ka aytan... W wyborze tym tylko przekłady G. Gil i K. Sin
gha stanowią przykłady bezpośredniej recepcji poezji Herberta w Indiach. Por. przypis 563. s. 180.

582 A. V aj p e y T / A. Wadźpeji. Anta:karan ka aytan.... s. xxx.

Opublikowane w czasopismach przekłady Gagan Gil oraz przekład (także po
średni, z języka angielskiego) utworu O tłumaczeniu wierszy (z tomu Hermes, pies 
i gwiazda), który ukazał się w 1998 roku w wydawanym w Biharze czasopiśmie 
„Vipak§”, dokonany przez poetę hindi Kedamatha Singha, stały się pierwszą inspi
racją dla opublikowanego w 2002 roku dwujęzycznego wyboru wierszy Herberta, 
zatytułowanego Obszar pamięci™.

Rozważając przyczyny zainteresowania poezją Herberta - zarówno własnego, 
jak i innych poetów indyjskich - Aśok Wadźpeji w następujący sposób rekapitulu
je zdarzenia sprzed kilkudziesięciu lat:

Lata siedemdziesiąte, konkretnie - maj 1970 roku. W New Delhi kupiłem antolo
gię Post-War Polish Poetry, która ukazała się nakładem wydawnictwa Penguin 
Books. Przeczytałem ją naty chmiast. Wcześniej, w jakimś brytyjskim czasopiśmie, 
być może w wydawanym przez lana Hamiltona „The New Review", widziałem 
kilka wierszy Zbigniewa Herberta w angielskim przekładzie. Jednak w tej antologii 
jego wiersze wywarły na mnie o wiele silniejsze wrażenie niż wiersze któregokol
wiek innego polskiego poety. To wrażenie trudno opisać. W poezji Herberta były 
surowa symbolika, życiowa mądrość i rzadko spotykana w tamtych czasach chęć 
zachowania oryginalności. Te cechy przyciągały uwagę czytelnika.582

Dla niego samego, podobnie jak dla wielu indyjskich pisarzy, Zbigniew Her
bert stał się wzorem poety niezłomnego, którego twórczość w czasach totalitary
zmu niosła siłę duchową, dostarczała wiary, umacniała tych, którzy wytrwale wie
rzyli w zbawczą moc sztuki i literatury:

Herbert jako jeden z niew ielu pisarzy w Polsce w czasach, gdy postulatem było 
występowanie w obronie podstawowych wartości duchowych (...), ukazywał 
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i pomagał zrozumieć wewnętrzne antynomie historii. A poprzez poezję opartą za
równo na mądrości, jak i na poznaniu zmysłowym, pokazywał, jak czerpać z niej 
siłę. Nie było w tych wierszach najmniejszej sprzeczności między obrazem, myślą 
i uczuciem. Poeta (...) mówił głosem pełnym człowieczeństwa, aktualności i żar
liwości. Z niemal nieznanego nam obszaru Europy Środkowej pewien człowiek 
mówił nam prawdę wprost: my słysząc i rozumiejąc jego głos, w nieco inny sposób 
mogliśmy postrzegać i rozumieć nasze własne miejsce i czas.583

583 Ibidem, s. xxx-xxxi.
384 Ibidem, s. xxxi.
585 Może wręcz zaskakiwać, że rozważania analityczne poety hindi wydają się zadziwiają

co tożsame na przykład ze zdaniami zawartymi w Nowej Encyklopedii PWN, która w treści hasła 
poświęconego Zbigniewowi Herbertowi podąje: „przez nawiązania do uniwersalnych zagadnień 
i motywów mitologii, historii, sztuki, natury wyraża stosunek do współczesności; dąje diagnozę 
kondycji człowieka XX wieku - zwłaszcza jego nieprzezwyciężalnego rozdarcia między wyklu
czającymi się wartościami; istotą przesłania moralnego poezji Herberta jest heroiczny opór 
przeciw totalitaryzmowi, obowiązek pamięci wobec ofiar zniewolenia; łączy elementy klasycy
zmu z doświadczeniami awangardy, moralistyczny patos z humorem i ironią, intelektualny 
dyskurs z prostotą języka poetyckiego”; Nowa Encyklopedia PWN. red. B. Petrozolin- 
Skowrońskaet al., t. 2, Warszawa 1995. s. 737.

Sposób odczytania przez indyjskiego tłumacza obecnych w poezji Herberta 
znaczeń oraz aluzji i odniesień do tradycji antycznej śródziemnomorskiego kręgu 
kulturowego zaświadcza o doskonałej znajomości zarówno kontekstu historyczne
go, jak i zabiegów poetyckich, umożliwiających wyrażanie odważnych treści 
w totalitarnej rzeczywistości:

U Herberta to, co nawiązuje do antyku, jest synonimem sprzeciwu. Powiedzenia, 
maksymy greckich filozofów lub rzymskich cesarzy Herbert uczynił tworzywem 
swojej poezji. Umieścił je w niej w taki sposób, że tworzą obraz pełen siły i scep
tycznego stoicyzmu. W ten sposób podjął niełatwy wysiłek ukazania dramatów 
współczesnego świata poprzez przywołanie przykładów z wielkiej przeszłości. 
Rozpamiętując niejedno bezsensowne okrucieństwo historii, nieustanną walkę 
o zachowanie godności, próbuje zrozumieć i przedstawić współczesną mu rzeczy
wistość. Dlatego właśnie poezja Herberta sama w sobie jest swoistym opisem za
równo nadziei, jak i jej braku - nade wszystko można nauczyć się z niej tego, że 
w Polsce współczesność zawsze miesza się z historią - zatem każdy czas jest tam 
czasem synkretycznym, nie wyzbytym nadziei.584 585

Potwierdzeniem tego faktu jest również inny fragment cytowanego w tym 
miejscu wstępu do tomu Obszar pamięci™5:

Oryginalna ironia, cechująca jego poezję, złożona z doświadczeń władców, opisów 
portretowych i prób zrozumienia sensu tego świata, jest sumieniem całej cywiliza
cji. Jego poezja stanowi bezwzględne świadectwo pojednania z prawdą, ale poezja 
ta nie rani. Nie może niczego zmienić, ale nieustannie apeluje o obronę godności, 
dumy i trwałości człowieczeństwa. Nie mam wątpliwości, że Herbert jest jednym 
z najwybitniejszych twórców, którzy w drugiej połowie XX wieku wyrażali, przy 
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pomocy poetyckiego dyskursu, nieugiętą postawę moralną i świadomość swojej 
odpowiedzialnej roli. Wraz z Herbertem zmieniło się diametralnie oblicze nie tylko 
polskiej, ale światowej poezji. (...)

W pewnym sensie można Herberta nazwać twórcą nowej funkcji poezji poli
tycznej. Poezja zawsze była częścią polityki, więc nowatorstwo Herberta polega 
nie na tym, że w' znacznej części swojej twórczości zawarł wątki z polityką zwią
zane, ale na ty m, że walczy o ludzką godność, sprawiedliwość i prawdę, i że za 
żadną cenę nie jest gotów ani porzucić, ani zdradzić tych wartości. Takiej działal
ności pisarskiej na rzecz polityki najbardziej chyba potrzeba w' naszych czasach. 
(...) Również w Indiach kilku poetów w swojej twóczości wybrało herbertowską 
metodę walki o prawdę, nie znając Herberta.586

A. V aj p e y T/ A. W a d ź p ej i, Anla.karan ka aytan..., s. xxxiii-xxxiv.
587 Cytat z listu Zbigniewa Herberta do Henryka Elzenberga, za: M. D. P i e ń k o w s k a, 

Epilog burzy, [w'stęp], Warszawa 2001, s. 57.
388 A. V a j p e y 17 A. W a d ź p ej i, Anla.karan ka aytan..., s. xxxiv-xxxv.
389 Dwie kolejne części czteroetapowego projektu (por. przyp. 563, s. 180) poświęcone są 

twórczości poetyckiej dwojga polskich laureatów Nagrody Nobla, czyli - w kolejności chrono
logicznej i alfabetycznej - Czesławowi Miłoszowi i Wisławie Szymborskiej. W przypadku 
obojga noblistów przyjęliśmy zasadę publikowania w dwujęzycznych wyborach wyłącznie 
przekładów bezpośrednich, wykonanych specjalnie dla potrzeb przygotowywanych przez nas 
książek. Ze względu na fakt mojego zaangażowania w projekt (wybory tekstów, przygotowanie

Sam Herbert w programowym wierszu Podróż napisał, że poezja jest „paktem 
wymuszonym po walce wielkim pojednaniem”. Idea tego rodzaju paktu, czy może 
raczej samo poszukiwanie możliwości porozumienia pomiędzy własnym sumie
niem a otaczającą rzeczywistością, było dla poety źródłem goryczy. Podobnie jak 
i obserwacje związane z życiowymi wyborami pokoleniowych przyjaciół Herberta. 
Wiele wierszy ma więc formę sprzeciwu wobec niejednoznacznych moralnie sytu
acji. Aśok Wadźpeji odczytał tę kwestię następująco:

Herbert (...) cytował słowa greckiego myśliciela Demostenesa: „jeśli zaś przeciw
nik z bronią w ręku, skupiwszy dookoła siebie wielką siłę zbrojną, mówi nam cią
gle o pokoju, a sam faktycznie prowadzi wojnę, cóż pozostaje innego prócz obro
ny”587. Konsekwentny porządek poezji Herberta jest właśnie taką obroną. Swojej 
postawy nie zmienił przez całe życie. Wysiłek był tego rodzaju, że przy nonkon- 
formistycznej postawie sukces wydawał się niemal niemożliwy. Jeszcze jedną lek
cją płynącą z poezji Herberta jest to, że w' naszych czasach poezją, której trud mo
że wydawać się daremny, można w sztuce pokonać chaos i bylejakość. Trzeba 
chronić obszar sumienia i za sprawą poezji można to czynić skutecznie.588

Opublikowanie wyboru wierszy Zbigniewa Herberta w dwujęzycznej serii, 
prezentującej najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, stanowiło konse
kwencję niepodważalnego faktu literacko-społecznego, że zarówno czytelnicy 
w Indiach, jak i indyjscy poeci czytają, znają i rozumieją poezję Herberta oraz że 
stanowi ona dla nich wartość artystyczną, wzbogacającą ich własną literaturę 
i wpisującą się w kontekst ich doświadczeń estetycznych589.
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V.4.3.  Czesław Miłosz i Wisława Szymborska: między noblowską modą 
a głębszą lekturą. Wśród publikacji potwierdzających zainteresowanie poetów 
indyjskich tłumaczeniem poezji polskiej na język hindi osobną kwestię stanowią 
tłumaczenia utworów Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. W przypadku 
twórczości noblistów motywy powodujące tłumaczami niekoniecznie musiały wy
nikać z czystego zamiłowania do polskiej poezji czy też bezinteresownego, auten
tycznego zainteresowania. Światowa sława laureatów Nagrody Nobla powoduje 
bowiem, że w grę mogą w takich przypadkach wchodzić także przyczyny natury 
koniunkturalnej albo po prostu moda. Wypada jednak odnotować te publikacje 
jako zaistniałe fakty historyczne.

W 1989 roku, w Bhopalu, we wspomnianej już antologii poezji światowej Pu- 
narvasu wybitny poeta hindi Candrakant Dewtale590, znany z niezwykłego słuchu 
językowego, opublikował przekłady pięciu wierszy Czesława Miłosza591. Były to 
bodaj pierwsze tłumaczenia utworów polskiego noblisty na język hindi, opubliko
wane w wydaniu książkowym.

wstępnych wersji tłumaczeń) nie można tych dwóch wyborów wierszy uznać za przykłady ich 
asymilacji czy uniwersalizacji w literaturze indyjskiej. Jako potwierdzenie zaistnienia tego ro
dzaju procesów mogą być traktowane tylko wstępy Aśoka Wadźpeji. Z kronikarskiego obo
wiązku należy dodać, że tom poezji Czesława Miłosza, Dom otwarty /Khula ghar, opublikowa
ny został w listopadzie 2003 r. i zawiera 73 utwory poetyckie, wybrane z osiemnastu książek, od 
Poematu o czasie zastygłym do poematu Orfeusz i Eurydyka włącznie. Niektóre z wierszy 
z Domu otwartego ukazały się wcześniej (w naszym tłumaczeniu) w czasopismach literackich, 
takich jak: „Sahitya Ampt” 2003, nr 4; „Wagarth" 2003, nr 99 (w tym numerze ukazał się także 
obszerny wywiad przeprowadzony z Czesławem Miłoszem przez Aśoka Wadźpeji); „Naya 
Gyanoday” 2003, nr 7; „Kadambinf 2003, nr 1; ,,Tanav” 2003, nr 86 (w całości poświęcony 
Czesławowi Miłoszowi). Ostatnią, czwartą książką w dwujęzycznej serii jest opublikowany 
w październiku 2004 roku, w New Delhi, wybór wierszy Wisławy Szymborskiej, pt. Może być 
bez tytułu/ Koiśirsak nahim. Zamieściliśmy w nim 53 wiersze, wybrane ze wszystkich (opubli
kowanych przed 2004 rokiem) 10 tomików poetyckich Szymborskiej.

59n Candrakant Dewtale (ur. 1936) wybitny poeta indyjski tworzący w języku hindi; autor 
kilkunastu zbiorów i wyborów poezji; laureat kilku ważnych indyjskich nagród literackich. Jego 
wiersze zostały przetłumaczone na niemal wszystkie języki indyjskie, a także na niemiecki, 
francuski, rosyjski i włoski.

591 Biel (z tomu: Miasto bez imienia, 1969), Rzeki (z tomu: Hymn o perle, 1982), Co zna
czy (z tomu: Król Popiel i inne wiersze, 1962), Nie więcej (z tomu: Król Popiel i inne wiersze, 
1962), Przedmowa (z tomu: Ocalenie 1945). W czasopismach najprawdopodobniej publikowa
no teksty Miłosza wcześniej, jednak dotychczas nie odnalazłam żadnego z owych wczesnych 
tłumaczeń.

592 Do Nobel puraskar vijeta kavi. Mere cehre ke nukuś - Cesvav Mivoś. Kisi ko ha- 
tana hogayah malba - V i s v a v a Śimborska, tłum. V. K h a r e, NayT DiłlT 2001.

W 2001 roku Wisznu Khare - w młodości tłumacz Eliota, obecnie ceniony po
eta starszego pokolenia (rocznik 1940) - wydał niewielki tom przekładów, pod 
nieco reklamowym tytułem Dwoje poetów laureatów Nagrody Nobla592. Swój wy
bór wierszy Khare podzielił na dwie części. Pierwszą, zawierającą wiersze Czesła
wa Miłosza, zatytułował Rysy twarzy. W drugiej, pod tytułem Ktoś musi zepchnąć
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gruzy, zamieścił utwory Wisławy Szymborskiej. Pierwszy podtytuł to fragment 
przedostatniego wersu z wiersza Rzeki maleją („Rysy twarzy topnieją jak na wo
skowej kukle zanurzonej w ogniu”593), natomiast drugi wyjęty został z drugiej stro
fy wiersza Koniec i początek („Ktoś musi zepchnąć gruzy / na pobocza dróg, / żeby 
mogły przejechać / wozy pełne trupów”594). Motywy wyboru tych akurat dwóch 
fraz pozostają dla czytelnika tajemnicą.

?93 W przekładzie W. Khare: ..Mere cehre ke nukuś ag merii pighlate hue mom ke putle 
ki tarah pighal jatę hairrT (por. ibidem, s. 40).

594 W przekładzie W. K h a r e: „Kisi ko ha|ana hoga/ yah malba sarek ke kinarorh tak/ taki 
murdom se ladi gariyom/ nikal sakem" (por. ibidem, s. 103).

59? Czesław Miłosz jest w Indiach znany również jako wielki propagator polskiej poezji 
współczesnej w' św'iecie. Rezultaty tej działalności są tam bardzo wyraźne. Tłumacze w ogrom
nej większości zaczynali poznawać polską poezję od jego właśnie przekładów. Nowe formy 
komunikacji medialnej także są świadectwem tego faktu. Na przykład zajmujący się tłumacze
niem poezji światowej (przez medium języka angielskiego) Manodź Patel. z miasta Ambedkar- 
nagar (w stanie Uttar Pradeś). publikuje na swoim blogu Gdy czytałem... [„padhte-padhte"] 
wiersze Anny Świrszczyńskiej oraz Czesława Miłosza - we własnym tłumaczeniu na język 
hindi. Zob. http://padhte-padhte.blogspot.in/2012/08/blog-post_3 1 .html?spref=fb (2 IX 2012).

Trudno także odgadnąć przyczyny, dla których tłumacz zdecydował się umie
ścić utwory tych dwojga poetów w jednym tomiku. Sam powodów nie podaje, 
z wyjątkiem może tego, że oboje to polscy poeci-nobliści. Nota Od tłumacza do
starcza natomiast informacji, że wszystkie wiersze przełożone zostały za pośred
nictwem angielskich tłumaczeń oraz wskazuje źródła tekstów. Trzydzieści cztery 
wiersze Miłosza Khare wybrał z antologii Czeslaw Milosz. Collected Poems 1931- 
1987, natomiast dziewiętnaście tekstów Szymborskiej - z przygotowanego przez 
Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh tomu View with a grain of sand (1995). 
Po nocie Od tłumacza znalazły się krótkie rysy biografii i twórczości obojga po
etów. Obydwa świadczą o tym, że Wisznu Khare uważnie śledził krytykę literacką 
dotyczącą tych dwojga autorów, a dostępną w języku angielskim.

Odczytywanie sensów twórczości Czesława Miłosza przez indyjskich poetów 
oraz emocje, jakie towarzyszyły zapoznawaniu się z jego pisarstwem w Indiach na 
długo przed noblowską nagrodą595, zawarł w syntetycznym opisie Aśok Wadźpeji:

W świecie. w który m zło i ludzkie cierpienie są stale obecne, zakorzeniony w swo
jej poezji żyje polski poeta, Czesław Miłosz. (...) Kilkadziesiąt lat temu, kiedy po 
raz pierwszy czytaliśmy angielskie przekłady Miłosza, odczuwaliśmy autentyczną 
radość. (...) W Indiach czytaliśmy wówczas poezję przede wszystkim w języku 
angielskim, lub nieco rzadziej - w inny ch ważnych językach europejskich. Kiedy 
po raz pierwszy dotarły do nas wiersze polskie, czeskie czy węgierskie, byliśmy 
zdumieni i zachwyceni. Zaskakiwały nas wyrazisty m sposobem obrazowania oraz 
siłą przekazu. Również wtedy nastąpił przełom w' całej poetyckiej geografii świata. 
Zmiany dotyczące samej koncepcji poezji zapoczątkował w literaturze światowej

http://padhte-padhte.blogspot.in/2012/08/blog-post_31
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właśnie Czesław Miłosz, który podjął próbę zdefiniowania i określenia jej roli
• • 596i miejsca.

O tym, jak głęboką atencją darzona jest jego twórczość w Indiach, Wadźpeji 
miał sposobność opowiedzieć Czesławowi Miłoszowi, kiedy w 2003 roku spotkali 
się w Krakowie:

W Krakowie, w czerwcu 2003 roku, Czesław Miłosz spotkał się ze mną dwukrot
nie. (...) Był mile zaskoczony, kiedy dowiedział się, jak wielkim zainteresowa
niem i szacunkiem darzona jest w Indiach jego twórczość, zarówno poezja, jak 
i proza. Wyjaśniłem, że dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jego utwory 
nie tylko są pełne witalności, ale i wyrażają właściwą człowiekowi skłonność do 
poszukiwania odpowiedzi na pytania ostateczne.596 597

596 A. V a j p e y T / A. W a d ź p e j i, Kavita ka khula ghar / Otwarty dom poezji, niepagi- 
nowany wstęp, [w:] Ceslav Milos / Czesław Miłosz, Khula ghar / Dom otwarty, tłum. 
A. Vajpeyi, R. Czekalska, New Delhi 2003.

597 Ibidem (wstęp niepaginowany).
398 A. V a j p e y T / A. W a d ź p e j i. Kavita mem hamart duniya / Nasz świat w poezji, 

[w:] VTsvava Simborska / Wisława Szymborska, Kol ślrsak nahlm / Może być bez tytułu, tłum. 
A. Wadźpeji. R. Czekalska. New Delhi 2004, s. xxiv.

Natomiast autorka wierszy zamieszczonych w drugiej części wyboru przygo
towanego przez Wisznu Khare, Wisława Szymborska, uważana jest w Indiach za 
poetkę obdarzoną niezwykłą, wręcz magiczną wyobraźnią oraz wyjątkowym zmy
słem obserwacji. Wiele osób czyta jej wiersze w angielskich przekładach, jednak 
tłumaczy je w ojczyźnie Rabindranatha Thakura niewielu. Bliskie indyjskiej wraż
liwości obrazy poetyckie są bowiem stworzone za pomocą precyzyjnych zabiegów 
językowych, stanowiących ogromną trudność w przekładzie. Dla niektórych po
etów Szymborska jest tą autorką, która nie tylko nauczyła ich lepiej rozumieć od
ległą rzeczywistość Europy Środkowowschodniej, ale także zmieniła ich sposób 
pojmowania funkcji poezji w świecie.

Poeci polscy w drugiej połowie XX wieku, właśnie dzięki historycznym doświad
czeniom, stworzyli oryginalny wzorzec obserwacji świata. W jego strukturach 
mieści się również twórczość Szymborskiej. (...) Dobrze rozumiejąc historię i go
dząc się z jej nieuchronnością, Szymborska świadoma jest odpowiedzialności. Wie 
również i to, że (...) silniejsza od mocy pamięci bywa moc zapomnienia. W swojej 
poezji na wiele sposobów sprzeciwia się tej bolesnej prawidłowości. Nie zgadza 
się na pozbawioną pamięci rzeczywistość.598

V.4.4. Odczytanie ponad geografią. Przykładami odczytania poezji polskiej 
w Indiach, świadczącymi ojej wejściu w przestrzeń uniwersalizacji indyjskiej syn- 
tagmy kulturowej, mogą być - oprócz dokonywanych spontanicznie przekładów - 
także próby interpretowania zawartych w niej treści poprzez pryzmat indyjskich 
doświadczeń. W takich przypadkach bariery geograficzne przestają mieć znacze
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nie, a tematy egzystencjalne podejmowane przez poetów przekraczają granice kra
jów czy kontynentów.

Jednym z takich przykładów jest wygłoszony 4 listopada 2010 roku w Krako
wie, podczas 2. Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. J. Conrada, wykład 
Aśoka Wadźpeji: Soul Force. Polish Poetry in India [Siła ducha. Polska poezja 
w Indiach}5". W swoim wystąpieniu indyjski poeta i tłumacz poezji polskiej udo
wadniał, że siła duchowa ukryta w wierszach współczesnych polskich poetów jest 
porównywalna do tej, jaką niosła w sobie idea duchowej walki o prawdę, nazwana 
przez jej twórcę Mahatmę Gandhiego satjagrahą599 600.

599 Tekst niepublikowany (maszynopis wykładu w posiadaniu autorki książki).
600 Termin satyagraha tłumaczony bywa jako „siła/moc prawdy", jednak wymaga on, jak 

się wydaje, nieco obszerniejszej interpretacji. Zbudowany jest z dwóch rzeczowników': satya 
(..prawda") oraz agraha („stałość, upór, wytrwałość"). A ponieważ prawda - pisze Wadźpeji - 
to dusza, czy duch, rozumieć można termin Gandhiego jako „silę ducha". Niemal dosłownie 
można na polski ten termin przełożyć jako „trwanie w prawdzie".

601 „The Polish poetics (...) in the latter half of the 20lh century' acquired a truth-speaking 
poetics in a particularly sharp, bright and effective manner. We are tempted to call it a poetics of 
satyagraha. While the original satyagraha was born out of and practiced in the Indian struggle 
against the British empire and its tyranny, the notion could be meaning fully stretched to the 
Polish situation which came under two tyrannies one after the other: the Nazi & the Soviet. Both 
tyrannies, like all other tyrannies, allowed very little space for freedom and evoked resistance. 
Poetry in Polish became a site of resistance. Since other forms of expression like the media etc. 
remained suppressed under the tyrannical impact and regime, poetry also became a site of con
science. (...) Just as Gandhi had excavated the Indian scriptures and spiritual traditions to vali
date, nourish ’Satyagraha; the Polish poets strove to dig out from their ow'n tradition & the 
larger western tradition elements which would provide them moral sustenance” (A. V aj p ev i. 
„Soul Force. Polish Poetry in India", tekst niepublikowany (maszynopis w' posiadaniu autorki), 
s. 1-2).

Poezja polska (...) w drugiej połowie XX wieku wykształciła swoistą poetykę gło
szenia prawdy w wyjątkowo ostrej, wyrazistej i efektywnej formie. Chciałoby się 
ją nazwać poetyką satjagrahy. Pomimo że rzeczywista satjagraha narodziła się 
i była praktykowana w indyjskiej walce przeciwko imperium brytyjskiemu i jego 
tyranii, to jednak ideę tę można w' pełni przenieść na sytuację Polski, która znalazła 
się pod panowaniem dwóch kolejno po sobie następujących totalitaryzmów: nazi
stowskiego i sowieckiego. Obydwa, tak jak wszystkie ustroje totalitarne, pozosta
wiały niewiele miejsca dla wolności oraz jawnego oporu. Poezja powstająca w ję
zyku polskim stała się obszarem protestu. Ponieważ inne środki przekazu, jak me
dia itp., pozostawały pod pełną kontrolą i zniewalającym wpływem reżimu, poezja 
stała się również obszarem sumienia. (...) Podobnie jak Gandhi sięgał do starych 
indyjskich tekstów i tradycji intelektualnych, aby nadać rangę, aby wzmocnić ideę 
satjagrahy, tak samo poeci polscy dążyli do wydobycia zarówno z tradycji własnej, 
jak i z szeroko pojmowanej tradycji zachodniej, takich elementów; które wzmac
niałyby ich moralnie.601
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Dowodząc słuszności swojej koncepcji, Wadźpeji powołał się na opinie Sea- 
musa Heaneya (1939-2013), Josifa Brodskiego (1940-1996), Adama Zagajewskie
go (ur. 1945) i Stanisława Barańczaka (ur. 1946), dotyczące funkcji i roli poezji 
polskiej jako narzędzia biernego oporu oraz jako strefy zachowania wolności słowa 
w systemie totalitarnym. Wskazał również punkty wspólne pomiędzy Gandhyjską 
ideą satjagrahy i konkretnymi przykładami wierszy, wybranymi przede wszystkim 
z twórczości Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, acz nie wyłącznie. Rozpo
czął bowiem swoją listę odniesień od fragmentu wiersza Aleksandra Wata Do 
przyjaciela rzymianina6®2, który jest jego zdaniem idealną ilustracją symbiozy mo
ralnego przesłania i estetycznej przyjemności, charakterystycznej dla poezji pol
skiej.

Słowa klucze z wiersza Tadeusza Różewicza Wyjście, z tomu Rozmowa z księ
ciem, uznaje natomiast za idealne również dla wyrażenia kluczowych założeń kon
cepcji satjagrahy. Na potwierdzenie tego poglądu przytacza w całości jego tekst* 603. 
Utworów Miłosza przywołanych zostało kilka, jednakże za w pełni Gandhyjskie 
(„purely Gandhian”) uważa A. Wadźpeji pragnienie wyrażone przez poetę w trzech 
ostatnich wersach wiersza Ars Poetica?6®4. Natomiast w poezji Zbigniewa Herberta 
odnajduje cechy wspólne z ideą satjagrahy, zarówno w jej przejrzystości i spokoju, 
jak i w wyrażonej w niej arystokratycznej postawie poety wobec własnego losu 
oraz w jego niezwykłej skromności. Jako przykład tych cech podaje między innymi 
trzy wersy Raportu z oblężonego miasta6®5, wywołujące następujące skojarzenie:

„Tak więc po chwale człowieka/ po dziełach jego i klęskach/ przychodzą kozy. Kozy/ 
poczciwe śmieszne śmierdzące/ by szukać śród szczątków chwały/ ziół leczniczych i płodów/ 
ziemskiego pożywienia”. Dodatkowym, pozaliterackim aspektem tego cytatu jest wywołanie 
u czytelnika znającego nieco biografię Gandhiego skojarzenia z wielką sympatią Mahatmy do 
kóz (por. m.in. uwagi o wierszu Różewicza przyp. 196, s. 70).

603 „Jestem/ uparty/ i uległy w tym uporze/jak wosk/ tak tylko mogę/ odcisnąć świat".
6114 „(...) wiersze wolno pisać rzadko i niechętnie,/ pod nieznośnym przymusem i tylko 

z nadzieją,/ że dobre, nie złe duchy, mają w nas instrument”.
605 „i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden/ on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wy

gnania/ on będzie Miasto”.
606 „As Gandhi marched with satyagrahies in his classical 'Dandi March' - the salt saty- 

agraha - there were instructions as to who would automatically succeed him and the march 
would continue. Even if only one satyagrahi survived or was left the rest being arrested, he/she 
would have carried on the satyagraha” (A. V aj p e y i, „Soul Force...”, s. 8-9).

Kiedy Gandhi maszerował wraz z 'trwającymi w prawdzie’ w swoim znanym 
„Marszu Solnym” - zwanym solną satjagrahą - wydano instrukcje określające, kto 
ma go zastąpić, aby marsz mógł trwać. Nawet jeśli zostałby tylko jeden Trwający 
w prawdzie’ a wszyscy inni zostaliby aresztowani, on bądź ona mieli kontynuować 
satjagrahę.606

W konkluzji tekstu - odwołując się do wiersza Herberta Pan Cogito o potrze
bie ścisłości - Aśok Wadźpeji stwierdza, że:
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Potrzeba zarówno czujnego sumienia, jak i niepohamowanej odwagi, aby wypo
wiedzieć stwierdzenie ..niew iedza o zaginionych/ podważa realność św iata".607

' ..It requires both an alert conscience and irrepressible courage to say that ‘ignorance 
about those who are lost/undermines the reality of the word'" (ibidem, s. 10).

6"H A. Appadurai. op. cit., s. 17. Również polski socjolog, Leszek Korporowicz pod
kreśla wagę wyobraźni w' procesach międzykulturowych, stwierdzając m.in., że ,.(...) komuni
kacja międzykulturowa jest wychodzeniem poza granice semantyczne, aksjologicznie i emocjo
nalne konkretnej kultury; przekracza ona granice postaw, granice, ryzyka i lęku, granice «bez
pieczeństwa ontologicznego», wyobraźni i wizji św'iata (...)” (por. L. Korporowicz, 
Komunikacja międzykulturowa..., s. 148). Dowodem prawdziwości przytoczonych poglądów są 
także wykłady wygłoszone przez Aśoka Wadźpeji w' Goa University (Goa), w sierpniu 2013 
roku, o czym świadczą choćby same ich tytuły: Poetics of Satyagraha and Modern Polish Po
etry. Czeslaw Milosz and Agyeya: Poetry of Noble Loneliness, Zbigniew Herbert and Raghuvir 
Sahay. Poetry of Resistance (por. http://unigoa.wordpress.com/2013/07/30/a-course-in-compa- 
rative-literature-by-ashok-vajpeyi-kavivarya-bakibab-borkar-chair-professor-of-comparative-li- 
terature/ (30 V111 2013).

Tekst wykładu w całości zaświadcza, że dla jego autora poezja, jaka powstawa
ła w Polsce w drugiej połowie XX wieku, w sposób trzeźwy, pełen godności i sza
cunku dla słowa oraz czytelników, zachowując intelektualny rygor, daje świadec
two prawdzie. Ta wierność prawdzie, która wydała się indyjskiemu poecie tak po
dobna do idei satjagrahy, zaowocowała jego zdaniem poezją niosącą moralną siłę, 
trwającą wbrew wszelkim przeciwnościom. Niezłomny opór wyrażany w wier
szach oraz - politycznie wówczas niepoprawne - dążenie do prawdy wymagały od 
poetów umiejętności wykorzystywania wszystkich możliwych środków języko
wych, jak i swobodnego stosowania odniesień historycznych. Wymagały także od 
twórców wypracowania strategii, która pozwalała przemycać w wierszach niewy
godne treści. Narzędziami tej strategii stały się ironia i dystans. Dystans autorów 
nie tylko do ponurej rzeczywistości, ale także do siebie samych. Zatem, jak wynika 
z obserwacji Aśoka Wadźpeji, zarówno walkę o prawdę za pomocą nie czynów, 
lecz słów, jak i spojrzenie na siebie i otaczającą rzeczywistość z ironicznego dy
stansu można uznać za elementy wspólne dla poglądów głoszonych i praktykowa
nych zarówno przez Mahatmę Gandhiego, jak i przez dwudziestowiecznych po
etów polskich.

Rozważania indyjskiego poety o poezji polskiej są także widomym potwier
dzeniem tezy Arjuna Appadurai, że: „Wyobraźnia stanowi dzisiaj pole działania, 
a nie jedynie ucieczki”608.

V.4.5. Kulturotwórcze kręgi wyobraźni. Polskie wiersze, poprzez wspólnotę 
doświadczeń historycznych oraz dzięki ponadczasowemu fundamentowi tradycji 
kulturowej wspólnej dla poetów indyjskich i poetów polskich (Szekspir, Eliot), 
w ciągu ostatniego półwiecza stopniowo stawały się dla indyjskich twórców ich 
własnym punktem odniesienia. Możliwości jakie przyniosła epoka globalizacji 
znacznie ułatwiły ten proces. W jego wyniku polskie wiersze pełnią w kulturze 

http://unigoa.wordpress.com/2013/07/30/a-course-in-compa-rative-literature-by-ashok-vajpeyi-kavivarya-bakibab-borkar-chair-professor-of-comparative-li-terature/
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indyjskiej funkcję podobną do tej, jaką spełniają w kulturze polskiej609. W postaci 
poetyckich uniwersalizacji są świadectwem wartości, których nośnikami były 
w kulturowej syntagmie wyjściowej, i jako takie funckjonują obecnie w systemie 
indyjskiej kultury.

609 Co w pewnym sensie można uznać za potwierdzenie jednej z tez Józefa Kozieleckiego, 
że ..(...) przyswajanie sobie różnych, często sprzecznych ze sobą systemów wartości, obcowanie 
z rozmaitymi religiami i językami, (...) kształtuje otwartość umysłu. Pozwala dostrzec nowe 
perspektywy. Wycisza egoizm i etnocentryzm. Jednocześnie często stymuluje działania niekon
wencjonalne, ekspansywne i twórcze. (...) Wykorzystując wartości i idee, które powstały 
w odległych częściach globu, [człowiek] tworzy nowe hipotezy naukowe i pomysły artystyczne. 
Odczuwa przypływ świeżych rozwiązań” (por. J. Kozielecki, Transgresja i kultura..., 
s. 168).

Próba zobrazowania opisanego powyżej procesu w postaci modelu przedstawia 
się następująco:

/ Uniwersalizacje
I (odniesienia histo- \
i ryczno-polityczne,

cytaty «eseistyce, 
motta i tytuły 
utworów etc.)

Model 4. Schemat procesu uniwersalizacji sensów współczesnej poezji polskiej 
w kulturze indyjskiej. Źródło: oprać, własne.
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V.5.  Fenomen Rabindranatha Thakura. Muzyczne uniwersalizacje 
tekstów poetyckich

Problem komunikowania międzykulturowego, zachodzącego w syntagmie danej 
kultury narodowej, jednak w przestrzeni uniwersalizacji kultur odmiennych gene
tycznie, można również przedstawić na przykładzie fascynacji w Polsce poezją 
indyjskiego noblisty Rabindranatha Thakura. Proces przenikania jego tekstów do 
kultury polskiej rozpoczyna się bowiem od ich przekładów na język polski - czyli 
od pierwszego etapu procesu uniwersalizacji, polegającego na odczytaniu utworów 
poetyckich w symbolicznym oraz alegorycznym stylu odbioru dzieła sztuki. Etap 
następny, dokonujący się w stylu estetyzującym, to fenomen transformacji dzieła 
literackiego poprzez transkrypcję utworu w systemie znaków języka na inny sys
tem znaków610. Jako przykłady transformacji poezji Thakura, czy też jej konkrety
zacji w syntagmie kultury polskiej, posłużą dzieła muzyczne autorstwa polskich 
kompozytorów, powstałe z inspiracji tą poezją611.

610 Według klasyfikacji przedstawionej przez Głowińskiego (por. M. G 1 o w i ń s k i. Style 
odbioru... oraz rozdziały 1.2. i IV. 1.

611 Opisując zjawiska, które nazywa „transformacjami symbolicznymi", Langer stwierdza 
m.in.. że „rzeczywista potęga muzyki polega na tym, że może ona oddawać «prawdę» życia 
uczuciowego w sposób, jaki jest niedostępny językowi, ponieważ jej formy znaczące cechuje 
owa ambiwalencja treści, której słowa mieć nie mogą” (por. S. K. L a n g e r, op. cit.. s. 358).

612 Wyłączając szczególnie intensywny okres pierwszego zainteresowania dziełami san- 
skryckimi w drugiej połowie XIX wieku.

V.5.1.  Przekłady jako przejawy recepcji literackiej. Przedmiotem dalszych 
analiz pozostaną zjawiska występujące wyłącznie w przestrzeni uniwersalizacji, 
począwszy od jej etapu wstępnego, czyli recepcji - czy też jak chce Kłoskowska 
„przyswojenia” - twórczości Rabindranatha Thakura w Polsce; twórczości, której 
niezwykła popularność jest zjawiskiem bodaj najistotniejszym w historii odbioru 
w naszym kraju literatury indyjskiej w ogóle612.

Utwory Thakura zyskiwały uznanie zarówno wśród polskich pisarzy, którzy 
wyjątkowo często je przekładali czy „spolszczali”, jak i wśród tłumaczy literatury 
oraz, przede wszystkim, wśród czytelników. Można przypuszczać, że w dużej mie
rze to właśnie zainteresowanie odbiorców było istotną przyczyną wydawania 
wznowień, przedruków w antologiach czy wreszcie nowych publikacji. Niemniej 
jednak należy zauważyć, że na temat powodów entuzjazmu, jakim Polacy darzyli 
Thakura, dywagowano w licznych artykułach, szczególnie w okresie dwudziestole
cia międzywojennego. Nie bez znaczenia pozostaje, że teksty krytyczne poświęca
no rzadziej pisarstwu Thakura, a znacznie częściej samej osobie tego pisarza i my
śliciela oraz przyjętemu przez niego sposobowi życia, jak również jego poglądom 
fllozoficzno-społecznym.

W historii badań nad recepcją literatury indyjskiej w Polsce wyjątek stanowi 
fakt, że tematowi obecności twórczości Thakura w Polsce poświęcono aż pięć ar
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tykułów613. Patrząc z perspektywy czasu, można jednak przypuszczać, że do ich 
powstania przyczyniły się (przynajmniej w jakiejś mierze) jubileusze. Trzy artyku
ły614 ukazały się w 1961 roku (w setną rocznicę urodzin), jeden615 z okazji pięć
dziesięciolecia powojennej indologii w Uniwersytecie Warszawskim oraz jeden616 
w 2011 roku z okazji podwójnego jubileuszu (sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin 
i siedemdziesiątej rocznicy śmierci) indyjskiego noblisty. O recepcji Thakura 
w Polsce pisali w kolejności chronologicznej - w 1961 roku Mirosława Kocięcka, 
Agnieszka Kowalska617 oraz Tadeusz Pobożniak, a w 2006 oraz 2011 roku Elżbieta 
Walter618.

613 Piszę „aż”, bo recepcja literatury indyjskiej w naszym kraju nie budzi, jak wynika 
z nader skromnej jak dotychczas liczby publikacji, szczególnego zainteresowania badaczy. 
Notabene jeszcze mniejszym zainteresowaniem badawczym cieszy się recepcja literatury pol
skiej w Indiach.

6N M. K o c i ç c k a, Rabindranath Tagore w Polsce, „Przegląd Humanistyczny” 1961, nr 
4 (61), s. 125-134; A. Kowalska, Z dziejów recepcji Rabindranatha Tagore'a, „Przegląd 
Orientalistyczny” 1961, nr 3 (39), s. 265-281; T. Pobożniak, Tagore in Poland..., s. 348- 
355 [Ten sam tekst opublikowany po polsku: Tagore w Polsce, „Ruch Literacki” 1963, z. 5-6]. 
Recepcji twórczości Thakura w Polsce poświęcone są także prace Mirosława Sosnowskie
go - w tym monografie: Bogom śpiewać i ludziom. Jan Kasprowicz - Rabindranath Tagore. 
Bliskie i dalekie związki oraz Rabindranath Tagore. Osoba i znaczenie, Warszawa 2007.

613 E. Walter, On Polish Translations of Rabindranath Tagore ś Writings, [w:] Indie
w Warszawie. Tom upamiętniający 50-lecie powojennej historii indologii na Uniwersytecie
Warszawskim, red. D. Stasik, A. Trynkowska, Warszawa 2006, s. 100-107.

616 E. W a 11 e r, 'Poczta ' Rabindranatha Tagore w Polsce, „Przegląd Orientalistyczny" 
2011, nr 1-2, s. 3-15.

617 Szczególnie cennym dodatkiem do artykułu Kowalskiej jest obszerna (ponad pięć 
stron, drobnym drukiem) lista materiałów bibliograficznych za lata 1913-1959, zawierająca 
zarówno przekłady dzieł Thakura na język polski, jak i „szereg pozycji książkowych i czasopi- 
śmienniczych, rezultat zainteresowania recepcją indyjskiego pisarza w naszym kraju” (por. 
A. K o w a 1 s k a, op. cit., s. 275-281).

6IS Elżbieta Walter jest również tłumaczką utworów pierwszego indyjskiego noblisty na 
język polski. Jej najnowsze dokonanie stanowi redakcja naukowa oraz współautorstwo przekła
dów zamieszczonych w wydanej w roku podwójnego Thakurowskiego jubileuszu (2011), zbio
rowej publikacji. Jest to wybór utworów Rabindranatha Thakura, zatytułowany Poeta świata. 
Antologia.

619 A. K o w a 1 s k a, op. cit., s. 266.

We wszystkich trzech artykułach z 1961 roku autorzy zwracali uwagę na fakt, 
że dzieło i osoba Thakura zmieniły w Polsce sposób postrzegania Indii, uformowa
ny wcześniej wyłącznie przez publikacje należące do zakresu kultury Indii kla
sycznych oraz przekłady powieści Rudyarda Kiplinga, pełne bajecznie barwnych 
opisów indyjskiej egzotyki. Wszyscy próbowali także odpowiedzieć na pytanie 
o przyczyny popularności indyjskiego noblisty w naszym kraju. Według Kowal
skiej „od początku darzono u nas hinduskiego poetę gorącą sympatią; sam fakt, że 
był synem narodu ujarzmionego przez obcy imperializm, zdawał się stwarzać at
mosferę braterstwa”619.
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Autorzy artykułów byli także zgodni, że pierwsze polskie przekłady czy „spol
szczenia” tekstów poetyckich Thakura ukazały się na początku drugiej dekady XX 
wieku. Najwcześniejsze wzmianki o pisarzu w polskiej prasie oraz pierwsze frag
menty tłumaczeń jego wierszy badacze umiejscawiają pomiędzy rokiem 1913 
a 1914620. Kowalska odnotowuje w tym kontekście pewien niezwykle interesujący 
dla zniewolonych zaborami Polaków aspekt jego twórczości, który - jej zdaniem - 
wydobyli

Por. M. Kocięcka, op. cii., s. 125-134; A. Kowalska, op. cit., s. 275-281; T. 
Pobożniak, Tagore in Poland..., s. 348-355; E. W a 11 e r. On Polish Translations..., s. 100- 
107.

621 A. K o w' a 1 s k a. op. cil., s. 263.
622 T. P o b o ż n i a k, Tagore in Poland..., s. 348.
6-1 Ta uwaga „krytyków" wydaje się nieco kuriozalna, ponieważ wynika z niej, że tłuma

cząc swoje wiersze na angielski, Thakur miałby niejako sam siebie pozbawić swojej indyjskiej 
tożsamości.

62-1 Por. bibliografia tekstów o Thakurze w artykule Kowalskiej.
625 A. K o w a 1 s k a. op. cii., s. 267.

(...) młodzi redaktorzy czasopisma „Pro Arte et Studio”, umieszczając na tytuło
wej stronie pierwszego numeru, który ukazał się 1 marca 1916 r. (...) wspaniałe, 
mocne słowa z Gitańdżali:

Tam. gdzie strachu duch nie zna, gdzie czoło wysoko się nosi,
Tam, gdzie poznanie jest wolne,
Tam, gdzie mieszkalnych budowań próg się równa św iatu
(...)
W tym niebie wolności, o ojcze mój, niechaj się zbudzi mój kraj!621

Jako pierwsi poznawali i przekładali poezje Thakura Polacy studiujący za gra
nicą, a szczególnie w Paryżu i Londynie. Tłumaczką-prekursorką była na przykład 
studiująca w Paryżu Maria Koemer, która „zdołała z pomocą poety D. Mukherjee 
przetłumaczyć fragmenty Gitandźali bezpośrednio z bengalskiego”622. Od 1914 
roku swoje pierwsze przekłady publikowali Roman Zrembowicz i Jan Kasprowicz. 
W roku 1918, uznanym przez badaczy recepcji Thakura w Polsce za przełomowy, 
ukazał się przygotowany przez Kasprowicza tom tłumaczeń pod tytułem Gitanjali, 
zawierający liryki pochodzące z trzech zbiorów Księżyc przybierający, Ogrodnik 
i Gitanjali. Krytycy zgodnie podkreślają, że chociaż podstawę dla tłumacza stano
wiły nie bengalskie oryginały, lecz angielskie auto-przekłady czy nawet auto- 
adaptacje Thakura, to jednak polskiemu poecie udało się ocalić w tych wierszach 
„ślad indyjskiego ducha”623. Ukazanie się zbioru pobudziło aktywność zarówno 
literaturoznawców, jak i eseistów, co niewątpliwie zaowocowało dużą ilością arty
kułów624.

W 1921 roku ukazał się tom Owocobranie w przekładzie Leopolda Staffa, któ
ry jest spośród polskich tłumaczeń „najlepszy chyba, dokonany z niezwykłą kultu
rą literacką”625. To dzięki temu zbiorkowi czytelnicy polscy mogli zapoznać się 
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z religijno-filozoficznymi strofami Thakura. W latach następnych (1922-23) popu
larność bengalskiego poety w Polsce osiągnęła punkt kulminacyjny. Ukazywały się 
przekłady prozy - powieści i opowiadań oraz dramatów. Wydawano nowe tłuma
czenia poezji już wcześniej przełożonych. Pisano artykuły i szkice poświęcone 
„Mistrzowi ze Wschodu”. Jednak, jak potwierdzają obserwacje Kowalskiej:

Analiza literacka zajmuje uderzająco mało miejsca w większości recenzji i artyku
łów o bengalskim pisarzu, bowiem nie z literackiego punktu widzenia budził naj
większe zainteresowanie. (...) Uznano bowiem Tagore’a za pełnomocnego repre
zentanta indyjskiej kultury, uznano, że „przez usta jego przemówiły do zachodnie
go świata współczesne Indie”.626

Ibidem, s. 270.
627 Zjawisko podobne miało miejsce również w innych krajach europejskich. A. Sen pisze: 

„The enthusiasm with which his work was once greeted was quite remarkable. (...) But he is not 
much read now in the West, and already in 1937 Graham Green was able to say: «As for Rabin
dranath Tagore, I cannot believe that anyone but Mr Yeats can still take his poems very serio
usly»”. [Entuzjazm, z jakim przyjmowano kiedyś jego twórczość, był doprawdy wyjątkowy. 
(...) Ale na Zachodzie teraz właściwie się go nie czyta, zresztą już w 1937 roku Graham Green 
stwierdzał: „Jeżeli chodzi o Rabindranatha Thakura, to nie uwierzę, że ktokolwiek poza panem 
Yeatsem traktuje dzisiaj poważnie jego poezję”] (por. A. Sen, op. cit., s. 89). Analizując ten 
problem w szerszym aspekcie zachodniej recepcji kultury Indyjskiej, Sen stwierdza także: „In 
addition to veridical weakness, the exoticist approach to India has an inescapable fragility and 
transience that can be seen again and again. A wonderful thing is imagined about India and sent 
into a high orbit, and then it is brought crashing down. (...) One of the most discouraging episo
des in literary reception occurred early in this century, when Ezra Pound, W. B. Yeats and others 
led a chorus of adoration at the lyrical spirituality of Rabindranath Tagore’s poetry but followed 
it soon afterwards with a thorough disregard and firm denunciation”. [Oprócz werystycznej 
słabości, egzotycyzujące odczytywanie Indii nacechowane było oczywistą kruchością i ulotno
ścią, zauważalną po wielokroć. Jeden z najbardziej zniechęcających epizodów w historii recepcji 
literackiej miał miejsce w [XX] wieku, kiedy to Ezra Pound, W. B. Yeats i inni przewodzili 
chóralnym uwielbieniom lirycznej duchowości poezji Rabindranatha Thakura, jednak wkrótce 
okazali jej głęboką pogardę oraz kategorycznie ją odrzucili] (por. ibidem, s. 152-153). W tym 
kontekście przypominają się też ironiczne komentarze K. I. Gałczyńskiego, opublikowane 
w 1929 roku, w „Cyruliku Warszawskim” (nr 40 (175), s. 3): „(...) w artykule, poświęconym 
działalności pedagogicznej Tagorego, znajdujemy takie cacane zdanko: Szkoła jest koedukacyj
na. Zasadą, na której oparł Tagore swą szkołę, jest: dać dziecku możność rozwoju drzemiących 
w niem sił w sposób naturalny, a więc nie przyśpieszając, nie hamując i nie skrzywiając go. 
a pokazując młodej duszy całe piękno świata i życia. Ślicznie (...) naturalnie: zechce siedmio
letni, powiedzmy, Natanek, cygarko i likierku - zgoda (...), zapragnie zdeflorować ciotkę Mal- 
winę - nie broń się ciociu pobladła, niech się rozwijają te drzemiące siły (...). Oto, proszę pań
stwa, do czego chciał doprowadzić młodzież polską złośliwy Hindus Tagore. (...) Oczywiście, 
że wszystko to jest ohyda, korrupcja, defetyzm, ochlokracja, dypsomanja, taumaturgja, teratolo
gía i kosmiczne świństwo”.

Rzeczą znamienną jest, że podobnie jak nie udało się wskazać konkretnych 
przyczyn entuzjazmu żywionego w Polsce wobec twórczości Thakura oraz jego 
osoby, tak też nie są właściwie znane powody, dla których to zainteresowanie mi
nęło627. Powróciło po drugiej wojnie światowej, jednak dopiero pod koniec lat 
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czterdziestych. Polskie Radio, częściowo z inicjatywy Towarzystwa Przyjaźni Pol
sko-Indyjskiej, poświęcało wiele uwagi twórczości dramatycznej indyjskiego no
blisty. Także indologowie z Uniwersytetu Warszawskiego energicznie zajmowali 
się popularyzowaniem jego twórczości, na przykład organizując otwarte dla pu
bliczności wieczory jego poezji. Ponadto wznawiano przekłady, wydawano rozma
ite wybory i antologie tekstów wcześniej tłumaczonych.

Tę popularyzatorską tradycję kontynuuje Elżbieta Walter, wspomniana już 
wcześniej autorka między innymi dwóch artykułów poświęconych recepcji Thaku- 
ra w Polsce, a także wielu przekładów z literatury indyjskiej (z języków bengal
skiego i angielskiego)628. W opublikowanym w 2006 roku tekście poświęconym 
polskim przekładom dzieł autora Gitańdźali stwierdzała między innymi, że

62lł E. Walter promuje w Polsce działalność Thakura również poprzez publikacje popula
ryzatorskie. jak np. Santiniketan - gdzie świat miał spotkać się w jednym gnieżdzie, „Kontynen
ty" 1980, nr 4 (195), s. 33-34.

629 „Rabindranath Tagore is by common consent the most famous Indian writer in Poland 
and also the only writer from the Indian subcontinent who has had such a great quantity of writ
ing translated into Polish’', por. E. W a 11 e r, On Polish Translations..., s. 100.

6,11 Rozważając kwestię niewielkiej liczby tłumaczeń dzieł Thakura z oryginału bengal
skiego. Walter stwierdza: „In communist times (...) access to original pieces of Tagore's wri
tings in Bengali w'as difficult. This w'as due to the highly limited contact with India on eceono- 
mic grounds at that time. Apart from this, the prevailing unwillingness of Polish publishers to 
publish translations from literature in oriental languages, due to its exoticism and dissimilarity to 
European literature, and - as a result - the limited number of readers, turned out to be another 
obstacle". [W czasach komunizmu (...) dostęp do oryginalnych wersji dzieł Thakura był trudny. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy były wysoce wówczas ograniczone kontakty gospodarcze 
z Indiami. Poza tym powszechny brak zainteresowania polskich wydawców' publikowaniem 
tłumaczeń z literatury w> językach orientalnych, motywowany jej egzotycznością oraz odmien
nością od literatury europejskiej i - w rezultacie - ograniczona liczba czytelników', okazały się 
kolejną przeszkodą.] (por. e a d e m, On Polish Translations..., s. 100-101).

istnieje powszechna zgoda co do tego, że Rabindranath Tagore jest najbardziej 
w Polsce znanym pisarzem indyjskim, a także jedynym pisarzem z subkontynentu 
indyjskiego, którego tak wiele dzieł zostało przetłumaczonych na język polski.629

Na dowód tego stwierdzenia autorka omówiła wszystkie istniejące przekłady, 
dzieląc je na te, które zostały wykonane w oparciu o źródła pośrednie, oraz te nie
liczne - tłumaczone z oryginału, które w większości jej samej zawdzięczamy. Do 
tekstu dołączyła ponadto listę tłumaczeń utworów Thakura na język polski (z lat 
1918-2004), zawierającą nie tylko wydania oryginalne, ale także wznowienia, 
przedruki, antologie, wybory etc. W sumie: dwie pozycje zbiorowe (a w nich czte
ry opowiadania i trzy dramaty) w kategorii przekładów z języka bengalskiego630 
oraz pięćdziesiąt dziewięć w kategorii dokonanych za pośrednictwem innych języ
ków. Lista opatrzona jest precyzyjnymi uwagami bibliograficznymi. Tę bibliogra
fię przekładów z 2006 roku tutaj trzeba dla porządku uzupełnić o jedną publikację 
zbiorową, wydaną w roku podwójnego Thakurowskiego jubileuszu, pod redakcją 
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naukową Elżbiety Walter. Jest to obszerny wybór utworów Thakura, zatytułowany 
Poeta świata. Antologia6^. Najnowszy z artykułów warszawskiej bengalistki631 632 633, 
dotyczący historii przekładów i adaptacji (także teatralnych) dramatu Poczta, za
wiera między innymi poruszającą opowieść o tym, jak 18 lipca 1942 w sierocińcu 
w warszawskim getcie, na kilka dni przed wywiezieniem wszystkich jego pod
opiecznych i samego Korczaka do Treblinki, wystawiano Thakurową Pocztę^.

631 Zgodnie z założeniem metodologicznym, do przykładów recepcji nie zaliczam prac 
przygotowanych przez polskich indianistów oraz indologów, ze względu na instrumentalność 
działań charakteryzującą podejście do literatury danego języka zajmujących się nią specjalistów 
(por. przypis 252, s. 90). Nie opisuję zatem szerzej niniejszej antologii, gdyż: „Autorkami są 
indolodzy, pracownicy Katedry Azji Południowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. (...) Przekładów wszystkich utworów powstałych oryginalnie wjęzyku bengal
skim (...) dokonano bezpośrednio z języka bengalskiego. Natomiast z angielskiego przetłuma
czono te utwory pisarza, które powstały oryginalnie w tym języku. (...) Niektóre z zamieszczo
nych w antologii utworów doczekały się wcześniejszych tłumaczeń” (por. E. Walter, Wpro
wadzenie, [w:j R.Tagore, Poeta świata. Antologia, red. E. Walter, Warszawa 2011, s. 18). 
[W cytacie zachowano formy rodzaju gramatycznego rzeczowników za źródłem]. Być może 
teksty zamieszczone w antologii rzeczywiście pokonają z czasem dystans, jaki istnieje pomiędzy 
popularyzacją a recepcją. Pozostaje mieć nadzieję, że czytelnicza praktyka potwierdzi następu
jące słowa autorek Poety świata'. „Można się zastanawiać, czy utwory pisarza (...) są w stanie 
zainteresować współczesnego czytelnika. Autorki antologii udzielają na to pytanie twierdzącej 
odpowiedzi. Uważają, że twórczość Tagore’a się nie zestarzała: wiele utworów ma wartość 
uniwersalną (...)” (por. ibidem, s. 17).

632 E. W a 11 e r, 'Poczta ’ Rabindranatha Tagore..., s. 3-15.
633 Premiera Poczty odbyła się w święto Pesach (w 1942 roku przypadało ono pomiędzy 

2 a 8 kwietnia). Zofia Banet-Fomalowa opisuje to wydarzenie następująco: „W bieżącym roku, 
w Święto Pesach, mija 66 lat od czasu, kiedy w korczakowskim Domu Sierot na Siennej 16 - 
Śliska 9 (dom przechodni) grupa wychowanków zaprezentowała swoim koleżankom i kolegom 
(w sumie w tym czasie znajdowało się tu około 200 dzieci) oraz personelowi, Pocztę Rabindra
natha Tagorego. O pierwszym przedstawieniu Poczty zaprezentowanym w Pesach 1942 roku 
wiadomo niewiele, gdyż widzami były jak wspomniałam, tylko dzieci i personel z sierocińca 
Korczaka. Natomiast drugi spektakl, który odbył się około trzy miesiące później, 18 lipca, 
w którym uczestniczyli wybitni goście, nabrał dużego rozgłosu” (por. Z. Banet-Fornalowa, 
Od śmierci do nieśmiertelności, „Midrasz” 2008, nr 4( 132), s. 36).

634 M. G ł o w i ń s k i. Style odbioru..., s. 122.

Pozostając w kręgu rozważań nad obecnością poezji Thakura w Polsce, po
wróćmy na moment do uwag Michała Głowińskiego, dotyczących pojmowania 
tłumaczeń literatury jako przejawu jej recepcji w innym kręgu kulturowym. Badacz 
ten stwierdza bowiem, że „każdy przekład, choćby najwierniejszy, jest interpreta
cją tłumaczonego utworu. Nie stanowi nigdy kalki, jest domeną wyborów”634. Stąd 
można przypuszczać, że recepcja utworów Thakura w Polsce, tak jak odbiór każ
dego tekstu tłumaczonego w systemie kultury docelowej, z pewnością różni się od 
recepcji tekstów oryginalnych w Indiach, czyli w systemie kultury wyjściowej. 
Niemniej jednak, niezależnie od tej prawidłowości, odbiór każdego tekstu literac
kiego - w tym również przekładu - odbywa się w jednym bądź w kilku z wyszcze
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gólnionych przez Głowińskiego siedmiu „stylów odbioru”635. Zatem na podstawie 
dostępnych komentarzy i omówień, jakie w Polsce poświęcono twórczości Thaku- 
ra, wnioskować można, że w tym przypadku dominują dwa, spośród owych sied
miu, style odbioru: alegoryczny i symboliczny, występujące razem lub - znacznie 
rzadziej - rozłącznie636.

Ibidem, s. 127-131.
636 ..Style na ogół nie występują w postaci czystej, należy je pojmować (...) jako wiązki 

tendencji, kierujących procesami lektury" (ibidem, s. 132).
637 Popularność Thakura w Polsce można schematycznie przedstawić za pomocą następu

jącego zestawienia ilościowego:
1. Polskie przekłady dzieł Rabindranatha Thakura (także wybory, antologie, przedruki itp.): 

1913-1930 - 65 publikacji (w tym: 38 w' formie książek; brak bezpośrednich tłumaczeń z języka 
bengalskiego);
1946-2011 - 81 publikacji (w tym: 23 w formie książek, a wśród nich: 7 antologii zawierających 
tłumaczenia dokonane przed II wojną światową oraz 3 przełożone bezpośrednio z języka ben
galskiego).

W sumie: 146 przekładów (w tym: 61 książek, z których 3 przełożono bezpośrednio z języ
ka bengalskiego).

2. Noty, artykuły, recenzje, eseje i i inne teksty poświęcone Thakurowi:
1913-1930 - 37 publikacji 
1946-2011 - 66 publikacji

W sumie: 103 publikacje.
Symptomatyczny przy tym wydaje się fakt, że okres pomiędzy rokiem 1930 a 1946 jest 

czasem zupełnej stagnacji w obu kategoriach. (Zestawienie własne autorki, na podstawie: 
A. Kowalska, op. cii.; E. Walter, On Polish Translations...; M. Sosnowski. Rabin- 
dranath Tagore...).

638 E. W a 11 e r, On Polish Translations.... s. 100.

W kontekście powyższych stwierdzeń wypada przypomnieć zarówno podno
szony przez badaczy argument, że dzieło i osoba tego poety zmieniły w naszym 
kraju sposób postrzegania Indii, jak i sposoby, w jakie próbowali oni odpowiedzieć 
na pytanie o przyczyny popularności indyjskiego noblisty w Polsce637.

Można zaryzykować przypuszczenie, że to najprawdopodobniej ze względu na 
odczytywanie jego twórczości w szerokim kontekście odniesień i analogii pozaar
tystycznych („filozofia życia”) nie stał się Rabindranath Thakur źródłem inspiracji 
dla twórczości oryginalnej polskich pisarzy. Co znamienne - pomimo faktu, że 
Jest jedynym pisarzem z subkontynentu indyjskiego o takiej ilości przetłumaczo
nych na język polski dzieł”638 - w kontekście polskim, w jednym z sześciu skatego
ryzowanych przez Antoninę Kłoskowską „głównych systemów ogólnoludzkiej 
kultury”, czyli w literaturze - utwory pierwszego laureata Nagrody Nobla pocho
dzącego z Azji pozostały na poziomie „przyswojenia, adaptacji”. W postaci - cho
ciaż niejednokrotnie pięknych - to jednak nadal wyłącznie przekładów, dokona
nych w okresie ogólnoświatowej (a z pewnością ogólnoeuropejskiej) mody, która 
była w dużej mierze rezultatem otrzymania przez Thakura literackiej Nagrody No
bla.
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V.5.2. Od recepcji do konkretyzacji. Podstawą stylu estetyzującego, według 
Michała Głowińskiego, jest „dążenie do odbioru dzieła literackiego przede wszyst
kim jako dzieła literackiego”639. Stylowi temu wydaje się z kolei sprzyjać jedna 
z wyszczególnionych przez tego badacza metod odbioru. Metodę tę, podobnie jak 
wspomniane wcześniej „przekłady”, zaliczył do grupy czwartej i nadał jej nazwę: 
„transkrypcje”. Obejmuje ona, przypomnijmy, „wszelkie przeniesienie utworu z 
jednego systemu znaków w obręb drugiego, a więc w naszym przypadku 
z systemu językowego w system znakowy innych sztuk”640 641.

639 M. G ł o w i ń s k i, Style odbioru..., s. 131.
640 Ibidem, s. 124.
641 Wydanie I, Universal Edition, Vienna 1920.
642 Datę urodzenia kompozytorki oraz datę skomponowania utworu podaję za Encyklope

dia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, Kraków 2000, s. 139-140.
643 M. Hanuszewsk a, B. Schaeffer, Almanach polskich kompozytorów współcze

snych, Kraków 1982.
644 Por. A. Schütz. The Stranger, [w:] Identity and Anxiety. Survival of the Person in 

Mass Society, red. M. R. S t e i n, A. J. V i d i c h, D. M. W h i t e. Glencoe. Illinois 1960.

Jako niekwestionowane przykłady „transkrypcji” posłużyć mogą, inspirowane 
twórczością pierwszego indyjskiego noblisty, dwudziestowieczne dzieła kompozy
torów polskich. Najistotniejsze z nich wymienię w porządku chronologicznym.

W 1918 roku Karol Szymanowski (1882-1937) skomponował Cztery Pieśni 
op. 41M' do Thakurowskich erotyków z tomu Ogrodnik. Grażyna Bacewicz (1909- 
1969) stworzyła muzykę do dwóch pieśni bengalskiego poety {Mów do mnie, 
o miły, 1936 i Rozstanie, 1949). W 1963 roku Bernadetta Matuszczak (ur. 1931642) 
skomponowała Gitanjali na flet, sopran, dzwony i głos męski recytujący, a Zbigniew 
Penherski (ur. 1935) napisał około sześciominutowy utwór, zatytułowany 3 Recita- 
tivi: na sopran, fortepian, perkusję do słów R. Tagore. Rok 1974 przyniósł kompo
zycję Marka Stachowskiego (1936-2004), Śpiewy thakuryjskie na chór mieszany 
i orkiestrę. Te utwory zostaną szerzej skomentowane w dalszej części rozdziału.

W celu uzupełnienia dodam, że Almanach polskich kompozytorów współcze
snych6^ dostarcza ponadto informacji o kompozycjach napisanych do słów Thaku- 
ra przez jeszcze troje polskich artystów. Jerzy Lefeld (1898-1980) w latach 1921- 
1923 stworzył cykl 4 pieśni na głos i fortepian op. 4 do słów R. Thakura, K. Tet
majera, S. Brzozowskiego, L. Staffa, a w latach 1947-1948 - 2 pieśni na głos 
i fortepian op. /0 do słów R. Thakura w tłumaczeniu L. Staffa. Wszystkie trzy 
utwory zostały wybrane z tomu Owocobranie. Witold Friemann (1889-1977) napi
sał w 1925 roku dwie pieśni: Zwycięstwo op. 47 nr l i Hinduska pieśń miłosna 
op. 47 nr 2. Pierwszą do przekładu Staffa z Owocobrania, drugą - do tłumaczenia 
Julii Dickstein z cyklu Ogrodnik. Listę zamyka Koncert na sopran i orkiestrę do 
tekstu R. Tagore, który skomponowała w 1963 roku Eleonora Grzondziel-Majzel 
(1921-1993).

Przywoływana już w pracy wielokrotnie Antonina Kłoskowska wprowadza, za 
Alfredem Schützern644, rozróżnienie pomiędzy stosunkiem do kultury własnej 
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(„znajomość”; knowledge of acquaintance) i kultury cudzej („wiedzę o”; knowledge 
about). Wyjaśnia tę różnicę, stwierdzając, że:

Kulturę własnej wspólnoty zna się niejako «z pierwszej ręki» (...) tak. jak dzieła 
autorów samodzielnie czytanych; o kulturze obcej wie się często tak, jak o utwo
rach opisanych w podręczniku, studiach krytycznych lub encyklopedii. (...) Jeśli 
jednak nawet elementy obcej kultury' dostarczają najgłębszych przeżyć i poczucia 
bliskości, funkcjonują one jako wyjęte z kontekstu ich pochodzenia. Ich odbiorowi 
nie towarzyszy szeroka i intymna znajomość całej narodowej kultury stanowiącej 
ich źródło.645

645 A. K ł o s k o w s k a, Kultury narodowe..., s. 110-111.
646 Por. m.in. „Zewnętrzne wobec dzieła zespoły czy też systemy norm tworzą wiecznie 

ruchliwy, o nieustalonych granicach i zasięgu, zmieniający się wraz z każdym nowym tekstem 
ekran interpretacyjny, rozstrzygający o znaczeniach tekstu” (A. Okopień-Sławińska, 
Relacje osobowe w komunikacji literackiej, [w:] Problemy socjologii literatury, red. J. Sła
wiński, Wrocław 1971, s. 123). ..(...) dzieło literackie przez swą strukturę zakłada odbiór 
także poza kontekstem i kodem macierzystym i już przez to samo współtworzy specyficzną 
sytuację komunikacyjną. Odbierane w innych sytuacjach niż ta, w której powstało, zachowuje 
zdolność wywoływania konotacji” (M. G ł o w i ń s k i, Style odbioru..., s. 59).

647 Rozważając zagadnienie inspiracji w kontekście utworów muzycznych, Maria Goła
szewska stwierdziła: „Jest jeszcze inne odgałęzienie zjawiska inspiracji, mianowicie istnieje (...) 
przekonanie o semantyczności muzyki. Skoro kompozytor odwołuje się do treści pozamuzycz- 
nych. literackich, malarskich czy też do faktów z życia osobistego, dając często kompozycji 
literacki tytuł, a niekiedy opisując to, co go zainspirowało, może świadczyć to o tym. że aby 
«zrozumieć» dzieło muzyczne, niezbędna jest znajomość owych treści pozamuzycznych. Wyda
je się jednak, że takie mniemania mijają się z „muzycznością muzyki”, ze swoistością tego 
gatunku. To. co zainspirowało artystę i jakoś funkcjonowało w procesie twórczym, choć na 
samo dzieło jakoś oddziałało, pozostawiło na nim swój ślad artystyczny, nie może jednak być 
adekwatnie, jednoznacznie odtworzone w procesie odbioru estetycznego. (...) Jest więc tak. że 
treści pozamuzyczne inspirujące kompozytora nie należą do dzieła, lecz do procesu twórczego" 
(M. G o ł a s z e w s k a, op. cii., s. 67).

Badaczka nie wartościuje tego zjawiska, dlatego też uzasadnione wydaje się 
przyjęcie założenia, że recepcja dzieła sztuki „wyjętego z kontekstu jego pocho
dzenia” jakościowo nie ustępuje recepcji dzieła w kontekście wyjściowym. Różni 
się od niej jedynie tym, że umieszcza dzieło w innym kontekście, kontekście doce
lowym, w wyniku czego może ono nabrać nowych jakości i znaczeń646 - z pewno
ścią innych, lecz niekoniecznie mniej wartościowych estetycznie. Mając na uwadze 
przytoczone na początku tego rozdziału rozważania Władysława Stróżewskiego na 
temat zakresu semantycznego pojęcia inspiracji (por. s. 166), bez wątpienia można 
stwierdzić, że w samym procesie inspiracji znaczenia i konteksty dzieła ulegają 
konkretyzacji647.

V.5.3. Muzyczne konkretyzacje wierszy Rabindranatha Thakura w twór
czości kompozytorów polskich. W odniesieniu do przytoczonej w części wstępnej 
niniejszego rozdziału definicji konkretyzacji w ujęciu Romana Ingardena (por. 
s. 167) poniższe przykłady jednoznacznie zaświadczają zarówno o twórczym, jak 
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i odtwórczym odczytaniu w kulturze polskiej dzieł pierwszego indyjskiego nobli
sty. Zostały wybrane przede wszystkim dlatego, że każdy z nich jest próbą połą
czenia poezji Rabindranatha Thakura oraz muzycznej kompozycji eksperymental
nej (oczywiście każdy stanowi eksperyment na miarę własnej epoki oraz indywi
dualnego talentu).

(a) Cztery Pieśni op. 41 Karola Szymanowskiego.
Orientalne inspiracje Karola Szymanowskiego były przedmiotem licznych 

i dogłębnych studiów, z których wynika, że kompozytor poddał się wpływom mu- 
zyczno-poetyckiej tradycji Wschodu, świadomie budując na jej fundamencie wła
sny idiom kompozytorski, zwany orientalno-impresjonistycznym.

Analizując tę kwestię, Jarosław Iwaszkiewicz, kuzyn kompozytora oraz jeden 
z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, w artykule pt. Szymanowski 
a literatura pisał:

Wybiera on teksty z Hafiza, z Mevlany Djelaleddina Rumi, z Rabindranatha Tago- 
re. (...) Literacko mogą to być gatunki bardzo różnorodne, ale łączą te utwory 
pewne cechy wspólne; wszystkie odznaczają się pewnym zadziwiającym, charak
terystycznym mistycyzmem.648

648 J. I w a s z k i e w i c z, Szymanowski a literatura, [w:] Karol Szymanowski. Księga Sesji 
Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Warszawa 1964, s. 129.

649 Teksty w tłumaczeniu Jarosława Iwaszkiewicza: 1. (w oryg. nr 31): Me serce, ptak 
z dzikich chaszczy,/ znalazło niebo w twoich oczu błękicie./ One kołysce poranku i gwiazd 
krainie podobne./ Moje pieśni toną senne w ich czystej głębi./ Daj mi utonąć jak w niebios 
krysztale/ w ich samotnej nieskończoności./ Niech się ponad ich chmury wzniosę/ i rozwinę 
skrzydła w ich słonecznym blasku; 2. (w oryg. nr 7): I. O, matko, królewicz młody/ u naszych 
wrót za chwilę przejdzie./ Ach, jakże mogę dzisiaj jąć się pracy mojej?/ O matko, pokaż mi, 
jako mam włos upleść;/ powiedz, w jakie przystroić się suknie?/ Nie dziw, że widzisz mię rado
sną tak, matko?/ Ja dobrze wiem, ach, wiem, nie spojrzy ni razu on ku oknu mojemu;/ o, wiem, 
jak sen po chwili zniknie mi sprzed oczu;/ tylko jękliwa fletni pieśń jako echo doleci mię 
z oddali./ Lecz to królewicz miody u naszych wrót za chwilę przejdzie,/ więc me najpiękniejsze 

Iwaszkiewicz postawił tezę, że poszukiwania kompozytora na tym etapie jego 
rozwoju były autonomiczne i niezależne od czynników zewnętrznych. Nie dopre
cyzował jednakże owego „zadziwiającego mistycyzmu” i nie rozwinął kwestii 
orientalnej proweniencji utworów. Żywił bowiem przekonanie, że to nie „wschod- 
niość” czy „egzotyczność” tekstów decyduje o ich wyborze przez Szymanowskie
go, ale zawarte w nich mistyczne oraz erotyczne treści.

Niezależnie od różnic w poglądach dotyczących istoty związków Szymanow
skiego z Orientem przyjmuje się, że zainicjowany pod wschodnim wpływem pro
ces kształtowania się indywidualnego stylu kompozytora dokonał się w latach 
1914-1918, czyli wówczas, gdy między innymi skomponował on muzykę do czte
rech pieśni do słów Rabindranatha Thakura.

Z obszernej twórczości poety polski kompozytor wybrał trzy wiersze649 z tomu 
Ogrodnik i napisał do nich cztery pieśni Moje serce, Młody królewicz I i Z/650 oraz 
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Ostatnia pieśń. Podstawą dla kompozycji muzycznych stały się niemieckie prze
kłady wierszy Thakura, dokonane przez Hansa Effenbergera650 651 za pośrednictwem 
języka angielskiego. Autorem polskich tłumaczeń, wykonanych na podstawie prze
kładów Effenbergera, był Jarosław Iwaszkiewicz.

suknie na chwilę wdzieję tę.// II. O, matko, królewicz miody/ u naszych wrót przechodził przed 
chwilą,/ i poranne słońce błysło na jego wozie./ Zerwałam zasłonę kryjącą mu twarz/ i rubinowy 
naszyjnik zdarty z piersi rzuciłam mu na drogę./ Nie dziw, że widzisz mię radosną tak, matko?/ 
Ja dobrze wiem, że mój hołd daremny;/ i wiem, że zmiażdżył go kołami wóz/ pozostawił 
w piasku krwawy ślad,/ i nie wie nikt, czym i dla kogo był mój dar./ Matko, królewicz miody 
przeszedł dziś u naszych wrót/ i rzuciłam mu ten klejnot cenny z piersi mej na drogę. 3. (w oryg. 
nr 51): Niech zmilknie więc twa ostatnia pieśń,/ rozstania blady wstaje dzień./ Zapomnij tę noc, 
gdy ta noc już minie./ Ach, kogóż to w objęciu mym uwięzić pragnę?/ Któż snów zdołał ująć 
złudę./ A me chciwe ręce tulą pustkę/ do serca i przeto słabnie ma pierś.

650 Dwustrofowy utwór podzielił Szymanowski na dwie części, Młody królewicz / (op. 41 
no. 2 (1918)) i Młody królewicz II (op. 41 no. 3 (1918)).

651 Znanego rów nież jako Jan Śliwiński.
652 K. S z y m a n o w' s k i, Korespondencja, t. I: 1903-1919, red. T. Chylińska, Kra

ków 1982 (Forma „Tagora’’ - za oryginałem).
653 Ibidem, s. 616, list datowany 18 VIII 1918 r. Cytowany fragment listu, dotyczący 

oczekiwań kompozytora względem przekładu, który odpowiadałby wzorcom metrycznym ory
ginału (czyli niemieckim tłumaczeniom wierszy, do których muzyka wszak już powstała), sta
nowi w pewnym sensie wyjaśnienie wątpliwości wyrażonej przez L. Sudykę w artykule Sita. 
Indyjski hymn o miłości (Sita. Indian Hymn of Love) - a libretto by Jan Kasprowicz, w następu
jących słowach: „In 1914 Jan Kasprowicz translated into Polish Rabindranath Tagore’s Gitáñja- 
li and Gardener. (...) Karol Szymanowski w'as asked to compose music to the songs of the 
Noble prize winner in 1913 (...) In his letters he asked his friend, the great poet and writer Jaro
sław Iwaszkiewicz, to translate Tagore’s songs into Polish to help him fulfil his obligation al
though Kasprowicz’s translations, who was his favourite poet, were available at that time". 
[W 1914 roku Jan Kasprowicz przetłumaczył na język polski Gitanjali i Ogrodnika Rabindrana- 
tha Tagore (...) Karola Szymanowskiego poproszono o skomponowanie muzyki do pieśni lau
reata nagrody Nobla z roku 1913 (...) W sw'oich listach prosił swego przyjaciela, wielkiego 
poetę i pisarza Jarosława Iwaszkiewicza, aby przełożył pieśni Thakura na język polski i umoż
liwił mu wywiązanie się z umowy, pomimo że przekłady Kasprowicza, który był jego ulubio
nym poetą, były wówczas dostępne] (por. L. S u d y k a, Sita. Indyjski hymn o miłości..., s. 63). 
Sudyka nie precyzuje jednak, że przekłady dokonane przez Jana Kasprowicza w 1914 roku 
drukiem ukazały się w 1918 roku, czyli wówczas, gdy Szymanowski - jak wynika z treści kore
spondencji z Iwaszkiewiczem - odsyłać już miał swoje kompozycje do druku. Zbiór zatytuło
wany Gitanjali zawierał wiersze z tomików' Księżyc przybierający, Ogrodnik i Gitanjali (por.

Szczegóły związane z powstawaniem Czterech Pieśni op. 41 znane są dzięki 
zachowanej korespondencji Karola Szymanowskiego z Jarosławem Iwaszkiewi
czem652. Kompozytor pisał do swojego kuzyna poety:

(...) błagam Cię. nie odmów mi przetłumaczenia na polski tych 4 liryk Tagora - 
muszę bowiem jak najprędzej odesłać te pieśni do druku - a za nic nie chcę bez 
polskiego tekstu. (...) Pragnąłbym bardzo, by przekład był prozodycznie (metrycz
nie) wiemy. (...) Następnie by, o ile to możliwe, odpowiednie słowa (z akcentem 
psychologicznym) wypadały w identycznych miejscach.653
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Powyższy fragment listu jednoznacznie wskazuje na to, że kwestie „akcentów” 
semantycznych i metrum miały dla kompozytora pierwszorzędne znaczenie. Stąd 
też długość i układ wierszy tworzą pewną zamkniętą całość strukturalno-rytmiczną 
(układ wierszy: krótki - długi - długi - krótki)654, a długość poszczególnych pieśni 
skomponowanych przez Szymanowskiego proporcjonalnie odpowiada długości 
tekstów. Utwory charakteryzuje prostota brzmienia, harmonizująca z tekstami po
etyckimi. Słuchając ich, można odnieść wrażenie, że muzyka dostosowuje się do 
melodii i ekspresji słów oraz że - podobnie jak w klasycznej indyjskiej muzyce 
hindustani655 - to instrumenty muzyczne podążają za głosem śpiewaczki, jakby go 
imitując. Innym elementem, mogącym stanowić nawiązanie do muzyki indyjskiej, 
są fragmenty fortepianowego akompaniamentu w pieśni Młody królewicz I, w któ
rych uderzenia klawiszy przypominają rytmiczne dźwięki bębenka (opisane w par
tyturze jako: staccato quasi il piccolo tamburo). Należy podkreślić, że chociaż 
w opracowaniach muzykologów dźwięki te opisywane są jako odgłosy bębenka 
charakterystyczne dla muzyki arabskiej656, mogą one wszakże przypominać rów
nież na przykład odgłosy werbla. Bez wątpienia jednak ten fragment kompozycji 
jest jedynym posiadającym bardzo wyrazisty wzorzec rytmiczny. Niezależnie od 
tego, jakiego instrumentu brzmienie miałyby naśladować uderzenia klawiszy, 
można niewątpliwie zaryzykować twierdzenie, że uderzenia bębenka są tu odwoła
niem nie tyle do dźwięku orientalnego (czy też nie-orientalnego) instrumentu, ile 

R. T a g o r e, Gitanjali, tłum. J. Kasprowicz, Poznań 1918). W roku 1918 wybrane wiersze 
z tomu Ogrodnik ukazały się także w czterech kolejnych zeszytach poznańskiego ..Zdroju" 
(pośród nich znajduje się jeden tylko z wybranych przez Szymanowskiego utwór, O matko, 
królewicz młody). Należy jednak zaznaczyć, że nawet jeśli prośba o tłumaczenia skierowana do 
Iwaszkiewicza nie wynikałaby z powodów chronologicznych, to w sposób przekonujący uza
sadnia ją wszak kryterium estetyczne. Przekładów Kasprowicz dokonał bezpośrednio z angiel
skiego tłumaczenia autora (czyli, inaczej mówiąc, bez odwoływania się do rytmiki przekładów 
niemieckich, o co szczególnie upominał się w liście do Iwaszkiewicza Szymanowski). A zatem 
przekłady Kasprowicza nie posiadają - tak istotnego przecież dla Szymanowskiego - wzorca 
metrycznego (są to raczej prozy poetyckie).

634 Tj. 8 wersów-11 wersów-12 wersów-7 wersów.
633 Gatunek indyjskiej muzyki klasycznej, tworzonej zwłaszcza w Indiach Północnych, 

polegającej w dużej mierze na improwizacji, zbudowanej na jednej linii melodycznej. Kompo
zycja konkretnego utworu musi być oparta na wybranej radze (raga to w przybliżeniu melodia) 
oraz na jednym rytmie (tala). Głos wokalisty traktowany jest jak instrument prowadzący, 
a instrumenty muzyczne podążają za wyznaczoną głosem linią melodyczną. Tradycyjny utwór 
rozpoczyna się częścią stonowaną, spokojną, jakby rodzajem ’rozpoznania’ (eksploracją) wy
branej ragi. Artysta przedstawia całość pierwszego segmentu kompozycji i do tekstu improwizu
je melodię. Powiedzenie, że ‘artysta śpiewa dany tekst’, nie oznacza, że śpiewa on wcześniej 
skomponowaną melodię, oznacza to tylko, że improwizuje melodię, używając gotowej kompo
zycji zaprezentowanej w pierwszym segmencie jako podstawy do dalszych improwizacji (por. 
m.in.: B. Chaitanya Deva, Sargam - An Introduction to Indian Classical Music, New 
Delhi 1973).

636 Por. m.in. A. Nowak, Rabindranath Tagore i pieśń polska. O inspiracji Orientem, 
[w:j Inspiracje w muzyce XXwieku..., s. 49.
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do funkcji, jaką ten instrument pełni w organizacji rytmicznej utworu. A źródeł 
tego rodzaju inspiracji można poszukiwać w klasycznej muzyce indyjskiej, w któ
rej bębenek (tabla657) organizuje rytmicznie linię melodyczną utworu.

657 Tabla - membranofonowy instrument perkusyjny, składający się z dwóch różnej wiel
kości (większego i mniejszego) bębenków drewnianych, miedzianych lub glinianych, których 
membrany naciąga się rzemieniami; muzyk wystukuje rytm otwartą dłonią lub opuszkami palców.

658 Raga - ’odcień’, w przybliżeniu tyle, co ‘melodia’. Nazwa nadana kategorii melodii 
modalnych. na których opiera się ekspresja indyjskiej muzyki klasycznej. Nazwano je tak dlate
go, że każda raga ma wywoływać odpowiedni efekt emocjonalny, zabarwiający umysł odbiorcy 
i powodujący u niego odpowiedni nastrój (por. B. W a 1 k e r, op. cit., t. 2. s. 266).

639 Mów do mnie, o miły!/ Powiedz mi w słowach to, co śpiewałeś./ Noc jest ciemna./ 
Gwiazdy utonęły w obłokach./ Wiatr jęczy między liściwiem./ Rozplotę włosy./ Płaszcz mój 
błękitny otuli mnie jak noc./ Głowę twą przycisnę do piersi;/ i tu, w tej błogiej samotni,/ szeptaj 
mi o swym sercu./ Zamknę oczy i będę słuchała./ Nie spojrzę ci w oblicze./ Gdy skończą się 
twoje słowa,/ siedzieć będziemy spokojni i milczący./ Tylko drzewa szemrzeć będą w ciemno
ści./ Noc zblednie./ Nadejdzie brzask dnia./ Spojrzymy sobie w oczy/ i każde pójdzie swą dro
gą./ Mów do mnie, o miły!/ Powiedz mi w słowach to, co śpiewałeś.

660 Zakończ więc pieśń tę ostatnią i rozejdźmy się./ Zapomnij tę noc. gdy noc minie./ Ko
góż to ja usiłuję zamknąć w objęcia?/ Sny się uchwycić nie dadzą./ Chciwe me ręce przyciskają 
próżnię do serca i ta miażdży moje łono.

661 A. N o w a k, Pieśni solowe Grażyny Bacewicz, [w:] O Grażynie Bacewicz. Materiały 
z konferencji muzykologicznej, red. M.Gąsiorowska, Warszawa 1989, s. 121.

662 ..Charakterystyczna jest zmienność uksztaltowań nielicznych i przebiegu rytmicznego, 
który, nie będąc podporządkowanym a priori przyjętym schematom metrorytmicznym, kształtu
je się w sposób swobodny, zbliżony do naturalnego toku tekstu poetyckiego" (ibidem, s. 123- 
124).

Wszystkie wybrane wiersze stanowią jakby zamkniętą historię, opisują kolejne 
stany miłości: oczekiwanie, spotkanie, niezrozumienie, cierpienie, rozczarowanie. 
Stany te wyrażone są także w kompozycjach Szymanowskiego, które oddają na
strój opowieści poetyckiej niczym indyjskie ragi658 *.

(b) Mów do mnie, o miły i Rozstanie Grażyny Bacewicz.
Kompozytorka i skrzypaczka, uczennica Nadii Boulanger (u której studia dora

dził jej Karol Szymanowski, a umożliwił je finansowo Ignacy Jan Paderewski), 
w swojej niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej ma dwa utwory inspiro
wane poezją Rabindranatha Thakura. Są to kompozycje napisane do wierszy Mów 
do mnie, o miły159 i Rozstanie660, wybranych z tomu Ogrodnik. Pierwsza pochodzi 
z 1936, druga - z 1949 roku. Obydwa utwory zostały skomponowane na fortepian. 
W jednej z możliwych klasyfikacji, według której pieśni kompozytorki podzielone 
są na trzy grupy, kompozycje do utworów Thakura zaliczone zostały do grupy 
pierwszej, zawierającej „liryki o tematyce miłosnej, w której ważną postacią jest 
kobieta”661. Artystka stworzyła swoje kompozycje do przekładów Jana Kasprowi
cza, charakteryzujących się swobodą wersyfikacyjną. Prawdopodobnie dlatego 
w pieśniach Bacewicz ważniejsze od zachowania struktury rytmicznej wydaje się 
utrzymanie struktury składniowej oraz naturalnej intonacji zdań662. Ponadto ta wła
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śnie cecha może wiązać się z wymienioną już przy utworach Szymanowskiego 
właściwością klasycznej indyjskiej muzyki hindustani, gdyż także w przypadku 
tych utworów wiodącą linię kompozycji nadaje głos (czyli śpiewany tekst), a za 
nim dopiero podąża melodia wygrywana przez instrumenty muzyczne.

Badacze wskazują na możliwą inspirację pośrednią - zainteresowanie się kom- 
pozytorki poezją Thakura poprzez utwory stworzone przez Szymanowskiego. Ta
kiej ewentualności oczywiście nie można wykluczyć. Jednak w tym kontekście na 
uwagę zasługuje fakt, że pieśń Rozstanie, późniejsza z dwóch kompozycji Bace
wicz, oraz Ostatnia pieśń Szymanowskiego, chociaż skomponowane zostały do 
tego samego utworu Thakura, to różnią się w sposób istotny. Po pierwsze - pol
skimi tekstami, jako że tłumaczyło je dwóch różnych poetów (Kasprowicz oraz 
Iwaszkiewicz), a po drugie (i bardziej znaczące) - tempem i co za tym idzie - na
strojem muzyki. Bacewicz oznaczyła swoją partyturę Allegretto, podczas gdy 
wskazanie Szymanowskiego brzmi wręcz przeciwnie - Lento assai, Mesto.

Niezależnie od wszelkich dociekań dotyczących źródeł inspiracji - które prze
cież nie zawsze bywają uświadomione - prawdziwa wydaje się diagnoza Anny 
Nowak, że:

(...) w muzyce polskiej „orientalne” liryki Bacewiczówny [pozostaną] szczegól
nym przypadkiem spotkania się dwóch tradycji kulturowych na płaszczyźnie idei 
powszechnych, wyrazem postawy uniwersalistycznej, ceniącej w sztuce to co trwa
le, niezmienne, powszechne.663

663 ibidem, s. 133.
663 Datowanie za Encyklopedia Muzyczna PWM..., s. 140.
665 Uczyniłeś mnie bezkreśnym, taka jest chęć twa i wola. Wypróżniałeś i wypróżniałeś 

słabe to naczynie i ciągle świeżem napełniałeś je życiem./ Poprzez góry i doliny niosłeś tę małą 
fletnię trzcinową i przez nią wieczyście nowemi oddychałeś melodyami./ Pod nieśmiertelnem 
dotknięciem twej dłoni serce moje gubi granice swoje w radości i niewysłowione rodzi wyrazy./ 
Nieskończone twe dary otrzymuje drobnemi rękami. Wieki mijają, a ty wciąż je wylewasz 
i wciąż tu jest miejsce, aby je wypełnić.// Gdy każesz mi śpiewać, wydaje się, jakoby serce moje 

(c) Gitanjali na flet, sopran, dzwony i glos męski recytujący Bernadetty Ma- 
tuszczak.

Kompozytorka, którą krytycy charakteryzują jako głęboko religijną autorkę 
współczesnych kompozycji sakralnych, debiutowała w 1963 roku664 - na rok przed 
otrzymaniem dyplomu - utworem zainspirowanym poezją ze zbioru Gitanjali. Jako 
tkankę słowną dla swojej debiutanckiej kompozycji wybrała Matuszczak siedem 
utworów indyjskiego noblisty w przekładzie Jana Kasprowicza: Uczyniłeś mnie 
bezkreśnym..., Gdy każesz mi śpiewać..., Nie wiem, jak śpiewasz, mój mistrzu!..., 
Pieśń ma pozbyła się swoich ozdób..., Czekam jedynie na miłość..., Wczesnym 
rankiem..., Wiem, że dzień nadejdzie... W partyturze autorka nie oddzieliła jednak 
od siebie poszczególnych pieśni Thakura incipitami, ale zaznaczyła przejścia, róż
nicując tempa. Dzięki temu zabiegowi scaliła niejako siedem wybranych utworów 
w jedną, dłuższą kompozycję słowno-instrumentalną665.
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Na drugiej stronie partytury Matuszczak podała czas trwania utworu („ca 9 mi
nut”) oraz skład wykonawców („flet, sopran, dzwony, głos męski recytujący”). 
Znajduje się tam również objaśnienie, które wydaje się interesujące w kontekście 
poszukiwań związków kompozycji z indyjską muzyką klasyczną, pozwala bowiem 
wyprowadzić wniosek, że ludzki głos traktuje kompozytorka jako jeden z instru
mentów muzycznych:

Gitanjali napisałam dla flecistki, która jest jednocześnie śpiewaczką. Stąd flet nie 
pojawia się jednocześnie z głosem.

pękało z dumy; i spoglądam w twe oblicze i łzami zachodzą me oczy./1 wszystko, co w mem 
życiu twardem jest dysonsansem, w słodką zlewa się harmonię - a uwielbienie moje roztacza 
swe skrzydła niby ten ptak radosny, lecący poprzez morze./ Wiem, że raduje cię ma pieśń; 
wiem, że tylko z pieśnią stanąć mogę przed twoim obliczem./ Krajem szeroko rozpiętych skrzy
deł mej pieśni dotykam stóp twych, którychbym nigdy raczej nie sięgnął./ Pijany rozkoszą śpie
wania, zapominam się i nazywam cię przyjacielem - ciebie, coś panem moim.// Nie wiem, jak 
śpiewasz, mój mistrzu! Słucham cię nieustannie w cichym zadziwię./ Światło twej muzyki 
oświetla świat. Żywotne tchnienie twej muzyki płynie od nieba do nieba. Święty strumień twej 
muzyki głaźnie przerywa zapory i toczy się dalej./ Serce moje pragnie połączyć się z twym 
śpiewem, ale napróżno walczy o głos. Chcialem przemówić, lecz mowa moja nie wybucha 
śpiewem i oto krzyczę, zawiedzion. Ach! serceś moje pochwycił w nieskończone sidła twej 
muzyki, mój mistrzu!// Pieśń ma pozbyła się swych ozdób. Nie chełpi się strojnością. ni świeci- 
dłami. Ozdoby mogłyby zniszczyć naszą wspólność, mogłyby stanąć między tobą a mną, w ich 
brzękadłach mogłyby zginąć twe szepty./ Moja próżność pieśniarska zamiera ze wstydu na twój 
widok. O ty pieśniarzu mistrzowski, siedziałem u twoich stóp. Spraw, iżby życie moje proste 
było i szczere, podobne do fletni trzcinowej, którą ty napełniasz melodją.// Czekam jedynie na 
miłość, aby nareszcie oddać się w jego ręce. Dlatego to opóźnienie i dlatego tyle zaniedbań./ 
Przychodzą z swemi ustawy i swymi przepisami, aby skrępować me ruchy; ale ja wciąż się 
wymykam, albowiem czekam jedynie na miłość, aby nareszcie oddać się w jego ręce./ Ludzie 
mnie ganią, zarzucają nieprzezomość, nie wątpię, że słuszne są ich przygany./ Przeminął dzień 
targowy i człowiek skrzętny dokonał swej pracy. Ci, co przybyli, aby mnie wzywać daremnie, 
odeszli z gniewem. Czekam jedynie na miłość, aby nareszcie oddać się w jego ręce.// Wczesnym 
rankiem dal się słyszeć poszept, że mamy popłynąć łodzią, ty i ja, nikt więcej, i że żadna dusza 
w świecie nie powinna wiedzieć o naszej pielgrzymce do nijakiego kraju i do nijakiego celu./ Na 
bezbrzeżnym oceanie, przy twoim milczącym, nadsłuchującym uśmiechu pieśni moje nabrzmia
łyby melodjami, swobodnemi, jak fale, i wolnemi od wszelkich pęt wyrazów./ Nie nadszedł 
jeszcze czas? Są jeszcze jakieś prace do spełnienia? Oto wieczór słania się ku wybrzeżom, 
a w zamierającem świetle ptactwo wraca do swy ch gniazd./ Któż wie, kiedy odłączon będzie 
łańcuch i kiedy łódź, jak ostatni blask zachodzącego słońca zniknie śród nocy?// Wiem, że dzień 
nadejdzie, w którym stracę z oczu tę ziemię, w którym życie żegnać się będzie w milczeniu, 
w którym powieki me ostatnia przesłoni zasłona./ Jednakże gwiazdy nie przestaną czuwać nocą, 
poranek wstawać będzie, jak dawniej, godziny podnosić się będą jak fale, wyrzucając radości 
i bole./ Kiedy tak myślę o kresie mych godzin, pryskają szranki tych godzin, i ja przy śwdetle 
śmierci widzę św iat z jego obojętnymi skarbami. - Mało waży najniższy jego szczebel, mało 
najlichszy z żywotów!/ To. za czem tęskniłem daremnie, i to, com zdobył - niech sobie ginie! 
Chciałbym naprawdę posiąść tylko to. com zawsze w'ydrwiewał, i czegom dostrzedz nie umiał. 
(Por. R. Ta gore. Gitanjali..., s. 153. 154. 155, 159, 169, 194,243).
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Schemat rytmiczny obowiązuje recytatora przy rozpoczęciu i zakończeniu ko
lejnych fragmentów tekstu. Podczas przebiegu tekstu, - rytmika słowa może ule
gać przesunięciom.666

666 Zarówno ten cytat, jak i incipity konkretnych pieśni Thakura oraz infomacje dotyczące 
sposobu ich zaadaptowania przez Bernadettę Matuszczak podąję dzięki niezwykłej uprzejmości 
pani Anety Derkowskiej, która zechciała mi udostępnić kopie niepublikowanych materiałów 
z własnych zbiorów (obok tekstów wykorzystanych przez Matuszczak, również kopię drugiej 
strony partytury), a także zwróciła moją uwagę na cykliczne, całościowe potraktowanie siedmiu 
pieśni przez kompozytorkę. Za okazaną życzliwość i pomoc serdecznie pani Anecie Derkow
skiej dziękuję.

667 Fragmenty wypowiedzi Bernadetty Matuszczak w filmie Muzyka ciszy (Pr. Il TVP, 
1995) (cyt. za: A. D e r k o w s k a, Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak, Toruń 
2005, s. 36).

Bliższe przyjrzenie się warstwie słownej wybranych utworów potwierdza na
tomiast, że to treści mistyczne i religijno-filozoficzne, zawarte w twórczości Tha- 
kura, wzbudziły zainteresowanie artystki. Być może również właśnie ta młodzień
cza fascynacja stanowiła zapowiedź późniejszego głębokiego zainteresowania te
matyką religijną, które zaowocowało m.in. kompozycją Apocalypsis wg św. Jana.

Fakt, że artystka o poświadczonych, różnorodnych zainteresowaniach literac
kich rozpoczęła działalność kompozytorską utworem zainspirowanym twórczością 
Thakura, także nie jest bez znaczenia. Gitanjali na flet, sopran, dzwony i głos mę
ski recytujący otwiera imponującą listę dzieł powstałych z literackich inspiracji, 
takich jak między innymi Julia i Romeo (opera kameralna), Rilke Lieder (na bary
ton i orkiestrę), Tryptyk Norwida (na baryton, klarnet basowy i wiolonczelę) czy 
Quo vadis (dramat muzyczny według Henryka Sienkiewicza na solistów, chór 
i orkiestrę).

Sama kompozytorka o swojej relacji ze słowem pisanym wypowiada się nastę
pująco:

Bardzo kocham słowo. Ciągle kocham słowo. Moją pasją jest wydobywanie ze 
słowa wibracji w nim zawartych. Pokłady słowa są bardzo głębokie - znakomici 
aktorzy wydobywają je przez interpretację. Lecz muzyka sięga jeszcze głębiej. (...) 

Fascynowała mnie zawsze wewnętrzna wibracja słów. Gdyż słowo zawsze wi
bruje jakąś głęboko ukrytą treścią, którą zawsze próbuję uchwycić. Słowo jako 
muzykotwórcze, dźwiękotwórcze.. .667

Te słowa Bernadetty Matuszczak w sposób jakże oczywisty pozwalają zrozu
mieć jej inspirację poezją Thakura, zwłaszcza że w sposobie pojmowania relacji 
słowa i muzyki w samym akcie kreacji oboje artyści wydają się sobie szczególnie 
bliscy. Świadczą o tej bliskości choćby następujące zdania indyjskiego noblisty:

Pod dotknięciem nieskończonej tajemnicy wszystko, co pospolite i powszednie, 
wybucha niewypowiedzianą gędźbą. Drzewa i gwiazdy i góry błękitne zdają się 
niby symbole brzemienne w znaczenie, którego się nigdy nie da wyrazić słowami.668
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Tę duchową bliskość artystów w jakimś sensie uwyraźnia odczytanie słów 
Thakura przez Andrzeja Gawrońskiego, polskiego tłumacza Sadhana. Urzeczy
wistnienie życia. Albowiem w cytowanym powyżej fragmencie tekstu użyty 
w oryginale wyraz ‘musie’ Gawroński oddał staropolskim wyrazem ‘gędźba’, 
oznaczającym specyficzny rodzaj kompozycji - właśnie muzykę towarzyszącą 
recytacji lub śpiewowi.

(d) 3 Recitativi: na sopran, fortepian, perkusję do słów R. Tagore Zbigniewa 
Penherskiego.

Kompozycja powstała do trzech utworów Thakura, Dotknięcie bezimiennych 
dni668 669 * 671, Muzyka odległego już lata690 oraz Zbłąkane ptaki61', z tomu Zbłąkane ptaki. 
Artysta posłużył się tekstami w przekładzie Roberta Stillera. Utwór został opubli
kowany w 1977 roku, w serii „Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów Soli
stycznych”.

668 R. Tagore, Sadhana. Urzeczywistnienie życia, [przekład z angielskiego dokonany 
z upoważnienia Autora z dodatkiem i objaśnieniami tłumacza]. Warszawa 1924. s. 62-63. 
W oryginale cytat ten brzmi następująco: ..The touch of an infinite mystery passes over the 
trivial and the familiar, making it break out into ineffable music. The trees and the stars and the 
blue hills appear to us as symbols with a meaning which can never be uttered in words"; por. 
R. Tagore, Sadhana. The Realisation of Life. New York 1916; ww'w.sacred-texts.com/hin/ 
tagore/sadh/sadhOO.htm (26 IV 2013).

669 [106] Dotknięcie bezimiennych dni czepia się mego serca, jak mchy starego drzewa.
6711 [ 104] Muzyka odległego już lata polatuje w jesieni, szukając swojego gniazda.
671 [1] Zbłąkane ptaki lata przybywają do mego okna aby zaśpiewać i odlecieć (...).
672 Sonoryzm - kierunek w muzyce współczesnej, typowy przede wszystkim dla muzyki 

polskiej w latach sześćdziesiątych, często utożsamiany z pojęciem „polskiej szkoły kompozytor
skiej". W sonoryzmie elementem wyróżnionym i formotwórczym było samo brzmienie, zazwy
czaj wydobywane nietradycyjnymi sposobami z tradycyjnych instrumentów (np. skrobanie, 
skrzypienie i bębnienie po pudle wiolonczeli). W utworach sonorystycznych nie ma melodii, 
rytmu ani harmonii w tradycyjnym znaczeniu tych pojęć - rolę ich przejmują rozmaite rodzaje 
brzmień. Formę utworu określają zmiany brzmień i faktur oraz dynamiki, która staje się podsta
wowym sposobem kształtowania dramaturgii utworu.

Zbigniew Penherski charakteryzowany jest jako twórca o wyrazistej, silnej 
osobowości artystycznej, którego postrzeganie świata i sztuki jest wysoce indywi
dualne. W tych cechach jego osobowości krytycy dopatrują się przyczyn zaintere
sowania odmiennymi, egzotycznymi kulturami jako potencjalnym źródłem inspira
cji. Stąd też prawdopodobnie wątek Thakurowski w jego twórczości. Penherskiego 
krytycy uznają za przedstawiciela i kontynuatora sonoryzmu672, a przykładem sto
sowanych przez niego chwytów technicznych i artykułacyjnych jest specjalne 
miejsce perkusji w jego kompozycjach. Trzy Recytatywy do słów R. Tagore są wła
śnie przykładem takiej sonorystycznej kompozycji. Być może podążając, w pewnej 
przynajmniej mierze, za wzorcami wokalnej muzyki Indii Północnych, kompozytor 
zdaje się przypisywać w nich szczególną rolę ludzkiemu głosowi - traktowanemu 
jako jeden z instrumentów - w objaśnieniach dla wykonawców napisał bowiem, że 
„dźwięk (lub dźwięki) winny być wykonane w sposób możliwie najbardziej odbie

texts.com/hin/
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gający od prawideł gry wynikających z istniejącego metrum”673. Natomiast o za
leżnościach i inspiracjach w swojej muzyce powiedział:

673 Z. P e n h e rs k i, 3 Recitativi: na sopran, fortepian, perkusję do słów R. Tagore, 
..Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów Solistycznych”, Warszawa 1977, uwaga 5, s. 5.

674 Źródło: http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&Itemid=4&id=54& 
view=czlowiek (15 VII 2012).

673 R. Tagore, Dar oblubieńca. Ku drugiemu brzegowi, tłum. R. Fajans, Warszawa 
1922, s. 122, 131, 133 oraz 157.

676 KTOŚ SKRYCIE włożył mi do ręki kwiat miłości.// Ktoś ukradł mi serce moje i rzucił 
je na wiatr. Nie wiem, czym odszukał tego, który to uczynił, nie wiem, czy szukam go jeszcze, 
czy to rozkosz mnie przeniknęła, czy też ból.

677 UCZYŃ MNIE WOLNYM, jak ptak leśny, jak wędrowiec, kroczący po niewydepta- 
nych ścieżkach.// Uczyń mnie wolnym jak fala deszczowa, jak burza, co potrząsa lokami swemi 
i dąży ku nieznanemu celowi!// Uczyń mnie wolnym, jak ogień boru, jak grzmot, który śmiejąc 
się, stawia opór mrokowi!

678 RADUJ SIĘ! Albowiem więzy nocy są zerwane, a sny pierzchły.// Świat zerwał swe 
zasłony, pąki poranka rozchyliły się: zbudź się, śpiący człecze!// Pozdrowienie światła rozcho
dzi się od wschodu do zachodu, a z rozwalonych więzienia murów podnosi się pieśń zwycię
stwa.

679 NIEZLICZONE STRUNY są na harfie twojej, pozwól mi jeszcze moją do nich do
dać!// Kiedy później uderzysz w struny, serce moje złamie swe milczenie i serce moje zleje się 
w jedno z pieśnią twoją.// Pozwól mi do niezliczonych twych gwiazd dodać moją własną małą 
lampę!

Forma jest dla mnie niezwykle ważna, ale jest to zawsze moja własna forma. Jeżeli 
szukałbym odniesień, to do architektury i matematyki. (...) Myślę, że moje pierw
sze utwory są stylistycznie prawie takie same, jak te ostatnie. Staram się o własny 
język i chyba jestem mu wierny.674 * 676 677 678 679

Takim własnym językiem wyraził kompozytor treści zawarte w impresjach 
Thakura.

(e) Śpiewy thakuryjskie na chór mieszany i orkiestrę Marka Stachowskiego.
Twórczość tego kompozytora określana jest jako dorobek o wielkiej rozmaito

ści zarówno stylistycznej, jak i gatunkowej. Jej badacze zwracają także uwagę na 
przesłanie filozoficzne całego dzieła oraz na pozamuzyczne, poetyckie inspiracje. 
Wśród takich inspiracji wymieniane są „kultury egzotyczne” (rozumiane raczej 
jako stereotypizacja), a jako przykład może służyć skomponowany w 1974 roku 
poemat symfoniczny zatytułowany Śpiewy thakuryjskie na chór mieszany i orkie
strę, który został nagrodzony w konkursie im. Karola Szymanowskiego.

Wokalno-symfoniczna kompozycja Stachowskiego składa się z sześciu części. 
Napisana została do trzech całych utworów poetyckich oraz jednego fragmentu, 
wybranych z cyklu Ku drugiemu brzegowi, zawartego w zbiorze Dar oblubień
ca615. Teksty nie są tytułowane, a ich incipity to: Ktoś skrycie...616, Uczyń mnie 
wolnym.. 611, Raduj się...61* oraz Niezliczone struny...619. Kompozycję zalicza się 
do sonorystycznego okresu twórczości Stachowskiego i według Andrzeja Hejmeja 
stanowić ma ona skutek „nawiązania do orientu indyjskiego, który zostaje zinter

http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&Itemid=4&id=54&
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pretowany muzycznie na sposób nader współczesny”680. Komentarz ten jest po
twierdzeniem faktu, że poezja Thakura stała się, po raz kolejny, źródłem inspiracji 
dla polskiej muzyki awangardowej drugiej połowy XX wieku.

68,1 A. H e j m e j, Literackie inspiracje kompozytora, [w:] Marek Stachowski i jego muzy
ka. red. L. P o 1 o n y, Kraków 2007, s. 34.

681 M. G ł o w i ń s k i, Gatunki literackie w muzyce, [w:] Inspiracje w muzyce XX wieku.... 
s. 16.

682 A. N o w a k, Rabindranath Tagore i pieśń polska.... s. 51.
683 W. S t r ó ż e w' s k i. op. cit.. s. 136.

V.5.4. Uniwersalizująca siła inspiracji. Wymienieni polscy kompozytorzy, ar
tystycznie inspirowani twórczością Thakura, stworzyli dzieła wokalno-instrumen
talne do tekstów poetyckich. Jednakże wszyscy oni pisali także muzykę do wierszy 
innych autorów. Czy można wobec tego traktować „przypadek Thakura” jako zja
wisko szczególne?

Pisząc o inspiracjach literackich w muzyce wokalnej, Michał Głowiński stwier
dza, że w przypadku dzieł wokalnych:

(...) współżycie z najróżniejszymi gatunkami literackimi jest zjawiskiem natural
nym. I im dalsza przeszłość tym naturalniejszym, skoro nie było jeszcze wówczas 
ścisłego rozdziału między wierszem a pieśnią. W takich okolicznościach kompo
nent muzyczny czy też - gdy patrzy się z innej strony - muzyczne przeznaczenie 
stanowi integralną część gatunku poetyckiego.681

Jednak rozważania muzykologów zajmujących się inspiracjami Thakurowski- 
mi w muzyce polskiej zdają się zmierzać do wniosku, że w przypadku tekstów 
pochodzących z odległego kręgu kulturowego mimo wszystko pozostaje miejsce 
jeśli nie na zdziwienie, to przynajmniej na refleksję nad zakresem i głębią takich 
inspiracji. Zwracają oni uwagę na fakt, że zupełnie bądź niemal zupełnie nie do
strzegają nawiązań do Orientu w warstwie muzycznej utworów, widzą je natomiast 
na poziomie uniwersalnego przesłania treści poetyckich.

(...) w tych kompozycjach nie został}' użyte środki dźwiękowe o znaczeniu styli- 
zacyjnym. Ich język muzyczny, wykorzystując współczesne techniki dźwiękowe 
(punktualizm, sonoryzm), czerpie impulsy twórcze z tych warstw tekstów' poetyc
kich Tagorego, których charakter i znaczenie wykraczają poza obszar kultur}' 
orientalnej.682

Wyznaczanie granic obszaru kulturowej inspiracji wydaje się jednak niezwykle 
trudne, szczególnie w kontekście przywoływanych już wcześniej rozważań Włady
sława Stróżewskiego, który zjawisko inspiracji charakteryzuje następująco:

Najistotniejszym bodaj momentem w' dośw iadczeniu inspiracji jest szczególna dia- 
lektyka „zew nętrzności” i „wew nętrzności”. To, co inspiruje, czy to jako treść, czy 
to jako pewnego rodzaju „wezwanie", dośw iadczane jest jako przychodzące, czy 
„nachodzące" nas, niezależnie od nas i do nas nie należące.683
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14 czerwca 1930 roku, w rozmowie z Albertem Einsteinem, Rabindranath 
Thakur stwierdzał:

[w] człowieku pozostaje wszak pewien element elastyczności, swego rodzaju wol
ność dająca mu możliwość wyrażania własnej osobowości. Nasi kompozytorzy 
wyznaczają pewną konkretną ramę, wzorzec melo-rytmiczny, i w określonych gra
nicach muzyk może improwizować w ramach tego wzorca (...) może w sposób 
spontaniczny wyrażać swoje muzyczne emocje, nie łamiąc ustalonych reguł.684

684 ..There is in human affairs an element of elasticity also, some freedom within a small 
range which is for the expression of our personality. (...) Our composers give a certain definite 
outline, a system of melody and rhythmic arrangement, and within a certain limit the player can 
improvise upon it (...) can give spontaneous expression to his musical feeling within the pre
scribed regulation” (por. The English Writings of Rabindranath Tagore, t. 8, Miscellaneus Wri
tings, red. M. K. R o y, New Delhi 2007, s. 1247).

68’ A. Einstein: ,.(...) a red flower I see before me on your table may not be the same to 
you and me”; R. Tagore: „And yet there is always going on the process of reconciliation betwe
en the two, the individual taste conforming to the universal standard” (por. The English Writings 
of Rabindranath Tagore..., t. 8, s. 1248).

686 W. S t ró że w s k i, op. cit., s. 140.
687 Na przykład zgodnie z tezami Langer, która twierdziła, że ,.(...) jeżeli muzyka ma ja

kąś treść emocjonalną, «ma» ją w tym samym sensie, w jakim język «ma» swoją wartość poję
ciową - symbolicznie” (por. S. K. Langer, op. cit., s. 324), czy Kozieleckiego, stojącego na 
stanowisku, że „Poznanie i emocje są względnie niezależnymi systemami psychicznymi. Czło
wiek zdolny jest przeżywać uczucia bez uprzedniego odbioru informacji o świecie. Zatem 
w cyklu ludzkiego działania emocje mogą wyprzedzać myślenie” (por. J. Kozielecki, 
Transgresja i kultura..., s. 136).

Cytowana powyżej rozmowa Thakura z Einsteinem zawiera także inny frag
ment, istotny dla niniejszych rozważań. W odpowiedzi na stwierdzenie Einsteina: 
„(...) czerwony kwiat, który widzę przed sobą na twoim stole może nie być dla 
ciebie i dla mnie taki sam”, Thakur konstatuje: „A jednak ciągle trwa nieustanny 
proces pojednania pomiędzy jednym i drugim, smak indywidualny dostosowuje się 
do poziomu uniwersalnego”685.

Niezależnie zatem od poziomu, na jakim odbywa się komunikacja, jej skutecz
ność opiera się na założeniu, że pomiędzy dwoma różnymi istnieniami zachodzi 
rodzaj porozumienia. Stróżewski pisał o twórczym charakterze inspiracji (która 
przecież jest także rodzajem komunikacji), że „zakłada on aktywną odpowiedź 
podmiotu inspirowanego, jego gotowość podjęcia wezwania i przetworzenia za
wartej w przekazie treści na swój własny sposób”686. Bywa, że „przetworzenie” to 
poparte jest wnikliwą wiedzą, ale bywa także, że jest ono wynikiem emocji i do
znań intuicyjnych687.

V.5.5. Zamknięte koło. Dla Rabindranatha Thakura muzyka i poezja stanowi
ły nierozłączną całość. Twierdził, że nawet jeśli jego poezja nie przetrwa, muzyka 
przez niego stworzona pozostanie na pewno.

Przypadki inspiracji polskich kompozytorów utworami bengalskiego poety po
legały na świadomym bądź intuicyjnym powrocie do jego twórczości, mimo że 
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dawno już przecież minął okres fascynacji „Mistrzem ze Wschodu”. Dzięki temu 
„wzbogacili doświadczenia i odświeżyli estetykę”688.

,,(...) inspiracje pozwalają na wzbogacanie doświadczenia, na asymilację nowych ele
mentów'języka muzycznego, na odświeżenie estetyki - jak to ma miejsce właśnie w przypadku 
kontaktu z nieznanymi dotychczas kulturami" (D. Gw'izdulanka, Inspiracja w muzyce 
kameralnej XXwieku, [w :] Inspiracje w muzyce XX wieku..., s. 89).

61,9 Tłumaczenia Juliana Przybosia opublikowane zostały w wyborze Zbłąkane ptaki, 
opracowanym przez Roberta Stillera (Warszaw a 1961).

Jednak paradoksem wydaje się fakt, że te same teksty poetyckie, które w Indiach 
pierwszej połowy XX wieku uważane były za niezwykle nowoczesne, a w Polsce, 
poprzez przekłady, wpisały się raczej w nurt poezji tradycyjnej - mimo że jednym 
z tłumaczy był awangardzista Julian Przyboś (1901-1970)689 - po latach stały się 
inspiracją dla awangardowych kompozycji muzycznych.

Tym samym historia tekstów poetyckich Thakura zatoczyła idealne koło: od 
czasu ich powstania - gdy dla autora pozostawały poezją i muzyką jednocześnie - 
do momentu ich uniwersalizacji w obcej kulturze. Proces ten wizualizuje poniższy 
model.

/ Recepcja
I przekładów

przez polskich 
kompozytorów

\\
i

Model 5. Schemat procesu uniwersalizacji utworów' poetyckich Rabindranatha Thakura 
w kulturze polskiej. Źródło: oprać, własne.
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V.6. Promieniowanie Kabira. O wieloetapowym procesie 
uniwersalizacji dzieł indyjskiego mistyka w polskiej kulturze

Kabir jest istotnie, nawet na tle niezrównanego bogactwa życia re
ligijnego Indii, zjawiskiem swoistym, o wypukłym, mocno odcina
jącym się zarysie i niezaprzeczalnym geniuszu. „Prostaczek”, 
człek nie uczony, nie znający z czytania żadnych ksiąg ani pism, 
wzniósł się mocą własnych doznań, wewnętrznych odkryć i na
tchnień (...) na tak zawrotne wyżyny ducha i piękna, w tak przej
rzyste ekstazy i jasnowidzenia objawiające mu Boga, tak niepo
równaną zostawił po sobie spuściznę, iż mogliby mu pozazdrościć 
najwięksi mistycy niejednego wieku™

W historii kultury indyjskiej Kabir zajmuje miejsce wyjątkowe. Uważany za ge
nialnego mistyka oraz pełnego determinacji reformatora religijnego, wzbudza sza
cunek zarówno hindusów, jak i muzułmanów690 691. Niekwestionowana wartość jego 
twórczości poetyckiej stanowiła podstawę do nazwania go „ojcem literatury hindi”. 
Jej przyswojenia, interpretacje i przykłady inspirowania się nią w kręgach kultury 
euroatlantyckiej - w tym także polskiej - stanowią przedmiot analitycznych rekon
strukcji w niniejszym podrozdziale.

690 W. D y n o w s k a, Hindi, [w:] Antologia Indyjska, t. 3, Madras 1959, s. x.
691 Ch. Vaudeville charakteryzuje Kabira następująco: „In Indian religious history, Kabir 

is unique: to the Hindus, he is a Vaishnav bhakti, to the Muslims, apTr, to the Sikhs a bhagat, to 
the sectarian KabTr-panthTs an avatar of the supreme Being. To modem patriots, Kabir is the 
champion of Hindu-Muslim unity (...)” [W historii religii indyjskich Kabir jest abslutnym wy
jątkiem: dla hindusów jest bhaktą-wisznuitą, dla muzułmanów - pirem, dla sikhów - bhagatem, 
dla członków sekty Kabir-panth - wcieleniem najwyższej Istoty. Współcześni patrioci uważają 
Kabira za mistrza pojednania hindusko-muzulmańskiego] (por. Ch. Vaudeville, /1 Weaver 
Named Kabir. Selected Verses With a Detailed Biographical and Historical Introduction, New 
Delhi 2005 (wyd. 3), s. 11).

692 Por. m.in.: L. H e s s, S. S i n g h, The Btjak of Kabir, New Delhi 1986, s. 5; Ch. Vau
deville^/?. cit., s. 55.

693 Bhaktamala (dost. ‘Girlanda bhaktów’, ok. 1625 r.), dzieło hagiograficzne, zawierające 
legendarne opowieści o życiu dwustu „świętych mężów” epoki bhakti.

699 Podejmują ten temat niemal wszyscy współcześni badacze, zarówno indyjscy, jak i za
chodni - w tym dwie najbardziej oddane twórczości Kabira badaczki: Hess i Vaudeville. Por. 

O życiu Kabira wiadomo niewiele, a informacje, jakimi dysponujemy, to raczej 
legendy i przekazy niepoparte historyczną faktografią. Trudno nawet ustalić do
kładnie daty jego życia. Zgodnie z tradycją podawano je zwykle pomiędzy 1398 
a 1518 rokiem, jednak najnowsze ustalenia kabirologów uzasadniają datowanie 
1398-1448692 693. Podstawowe źródło informacji o poecie, obok kilku faktów dających 
się wyinterpretować na podstawie dzieła Nabhadasa Bhaktamala™, stanowią nie
zliczone strofy, których autorstwo przypisuje mu tradycja. Jednak autentyczność 
bardzo wielu z nich wydaje się badaczom współczesnym co najmniej wątpliwa694. 
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Nie ma bowiem dowodu, że Kabir skomponował którykolwiek z przypisywanych 
mu utworów, chociaż kontynuujący jego dzieło członkowie sekty Kabir-panth 
zaświadczali i zaświadczają o autentyczności setek strof. Z pewną dozą prawdopo
dobieństwa można stwierdzić, że żadnego z wersów nie zapisał Kabir własnoręcz
nie, gdyż - jak utrzymuje tradycja, a potwierdza (przynajmniej w pewnej mierze) 
jego pochodzenie - jeśli nawet nie był całkowitym analfabetą, to z pewnością nie 
odebrał żadnej formalnej edukacji695. W większości opracowań przytaczane są jako 
uzasadnienie takich stwierdzeń następujące słowa samego poety:

m.in.: The English Writings of Rabindranath Tagore, I. 1, Poems, red. S. K. Das (New Delhi 
2004); Ch. V a u d e v i 11 e, op. cit.; L. H e s s. S. S i n g h, op. cit.; A. Shah, The Bijak of Ka
bir, (Hamirpur 1917): V. C. Mishra, Two Truths Are Told: Tagore 's Kabir, [w:J The Sants. 
Studies in a Devotional Tradition of India, red. K. Schomer, W. H. McLeod (New' Delhi 
1987); F. E. K e a y, Kabir and His Followers (Calcutta 1931); W. M. C a 11 e w a e r t et al.. The 
Millenium Kabir Vani. A Collection of Pad-s (New Delhi 2000); D. N. Lorenzen, Praises to 
a Formless God (New York 1996); J. S. Hawley, Three Bhakti Voices. Mirabai, Surdas, and 
Kabir in Their Times and Ours (New Delhi 2005); P. A g ra w' a 1, Akath kahaniprem ki: Kabir 
ki kavita aur unka samay (NaT DillT 2009).

695 Por. m.in.: Ch. V a u d e v i 11 e, op. cit., s. 109.
696 masi kagad to chuvom nahim, kalam gahi nahim hath // carihu yung mahatmy jehi, 

karikaiiii janayohnath.
697 Por. Ch. V a u d e v i 11 e. op. cit., s. 125.
698 Wstęp. |w:] Kabir Granthavali, red. P. N. T i w a r i. Allahabad 1961. s. ii-iii.
699 Pada - może znaczyć: ’stopa’, ’ćwierć' lub po prostu wers. Każde pada zw'ykle składa 

się z ośmiu do dwunastu (czasami więcej) sylab (por. B. W a I k e r, op. cit., t. 2, s. 245).
70" Sakhi - strofy popularne Kabira, wyrażające treści mistyczne w' formie zagadek lo

gicznych.
701 Ramaini- strofy Kabira poświęcone doktrynie religijnej bhakti.
7112 Jete patrvanaspati. au gangaki renu //panditbicara kyakahai, kabirkhai mukhvenu.

Atramentu, papieru ni pióra do ręki nie wziąwszy -
Wspaniałość czterech epok przedstawiłem w słowie.696

Ustalenia dotyczące autentyczności strof Kabira oparte są przede wszystkim na 
zastosowaniu w nich (w założeniu: przez Kabira) zabiegu zwanego bhanita (dosł. 
‘zostało wypowiedziane’)- Użycie bhanita, nazywanego wymiennie mudrika (dosł. 
‘pieczęć’), jest swoistego rodzaju podpisem, potwierdzeniem autorstwa tekstu. 
Jednakże, jak twierdzi między innymi Charlotte Vaudeville, w sakhi Kabira pełny 
„podpis” znajdujemy rzadko. Albo nie ma go wcale, albo pojawia się sam wyraz 
kabir w pierwszym wersie kupletu (znacznie rzadziej w wersie drugim)697.

Nieznana jest również liczba utworów Kabira. Autor monumentalnego wyda
nia jego dzieł z opracowaniem698 699 * 701, P. N. Tiwari podaje, że w sumie może być 1579 
padm, 5395 sakhi™ oraz 134 ramaini™. Sam Kabir miał określać ich liczbę na
stępująco:

Ile liści na ogromnym drzew ie, ile ziaren piasku w' Gangesie
Słowa z ust Kabira pandit niebożę liczy nadaremnie.702
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Dyskusje i kontrowersje wywołuje także sam język utworów. Charlotte Vau
deville twierdzi, że Kabir z całą pewnością używał kilku języków (dingal, hindi, 
zapożyczenia persko-arabskie), dobierając je według własnego uznania, stosownie 
do sposobu komunikowania się jego słuchaczy703. Badaczka powołuje się jednak 
także na opinię Ramćandry Sukli, który - pomimo powszechnie wśród indyjskich 
specjalistów panującego przekonania o heterogenicznym charakterze języka Kabira 
-jest zdania, że poeta kontynuował tradycję językową wędrownych kaznodziejów, 
zwanych nathami704 705, a język ów proponuje nazwać „żargonem sadhu” (sadhukkari 
bhasd)1^.

Por. Ch. V a u d e v i 11 e, op. cit., s. 113.
7114 Nath - ’pan’; nazwa jogicznego kultu (ezoterycznej postaci hinduizmu), który rozwijał 

się w Indiach Północnych, Nepalu, Bengalu i Assamie od około X w. n.e. (por. B. W a 1 k e r, op. 
cit., t. 2, s. 128).

705 Por. Ch. V a u d e v i 11 e, op. cit., s. 119. Podsumowując dyskusję na temat języka dzieł 
Kabira, Vaudeville stwierdza: „The language of the aristocratic Khusrau, like that of the Julâhâ 
Kabir, must have been basically the same: good old Hindui, the language of the bazaar, though 
the language of the heart may still have been Avadhi” [„Język arystokratycznego Khusro i ten 
używany przez Kabira Tkacza musiały być w gruncie rzeczy jednym: starym dobrym hindui, 
językiem bazaru, pomimo że językiem duszy w dalszym ciągu mógł pozostawać awadhi"] (ibi
dem, s. 124).

71)6 „While drawing on various traditions as he saw fit, Kabir emphatically declared his in
dependence from both the major religions of his countrymen, vigorously attacked the follies of 
both, and tried to kindle the fire of a similar autonomy and courage in those who claimed to be 
his disciples” (por. L. H e s s, S. S i n g h, op. cit., s. 5; zob. też m.in.: Ch. V a u d e v i 11 e, op. 
cit.. s. 51 ).

Wielu badaczy i komentatorów twórczości poety odczytywało jego dzieło jako 
próbę syntezy islamu i hinduizmu. Piękna, a przy tym niezwykle sugestywna le
genda o pochodzeniu Kabira może dowodzić, że zmitologizowana interpretacja 
treści jego utworów początek bierze w czasach ich powstawania. Według podania, 
poeta miał być niepokalanie poczętym - za sprawą błogosławieństwa Ramanandy 
- synem bramińskiej wdowy, urodzonym z wnętrza jej dłoni, a następnie ułożonym 
w koszu i pozostawionym na jeziorze (lub wodach Gangesu). Kosz wraz z nie
mowlęciem odnaleźć miało bezdzietne małżeństwo muzułmańskich tkaczy, którzy 
wychowali dziecko niczym własnego syna.

Z poglądem o synkretycznym charakterze nauki Kabira nie zgadza się jednak 
między innymi wybitna amerykańska badaczka jego twórczości Linda Hess, która 
twierdzi, że:

Dowolnie czerpiąc z rozmaitych tradycji, Kabir kategorycznie deklarował swoją 
niezależność od obu głównych religii swoich współrodaków, gwałtownie atakował 
wady obydwu, oraz podjął próbę rozniecenia podobnej niezależności i odwagi 
wśród tych, którzy nazywali siebie jego uczniami.706

I dodaj e:
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Kabir zabierze cię - jeśli zechcesz słuchać jego słowa - tam. gdzie nie ma pomocy, 
nie ma nadziei, nie ma pociechy. (...) Prowadzi nas do miejsca, w którym przesta- 
jemy czuć grunt pod nogami i namawia, abyśmy kroczyli dalej.707

707 „Kabir is going to take you - if you want to hear his word - to a place of no help, no 
hope, no solace. He refers to the delusional nature of hope (...) He leads us to a place where 
there will be nothing under our feet and invites us to step off' (por. L. H e s s, S. S i n g h. op. 
cit., s. 33).

7<'K Por. Ch. V a u d e v i 11 e. op. cit.. s. 14.
7119 ..(...) a famous sage who in the humble station of a Weaver, uttered sentiments and

performed actions that w’ould have done honour to the most illustrious names; he was regarded 
with such veneration by both Hindoos and Moosalmans, that they to this day, dispute the honour 
of ranking him (...)" (por. J. G i 1 c h r i s t, A Grammar of The Hindoostanee Language, or Part 
Third of Volume First, of a System of Hindoostanee Philology, Calcutta 1796, s. 250).

V.6.I. Odkrywanie Kabira. Drogę poetyckich strof indyjskiego mistyka do 
polskich czytelników poprzedził długi proces odkrywania Kabira przez kultury 
tzw. Zachodu. Jego szczegółową najpełniejszą historię przedstawiła Charlotte Vau
deville. Z jej monograficznego dzieła wynika, że pierwszymi, którzy dotarli do 
tekstów Kabira, byli przedstawiciele imperiów kolonialnych708. Vaudeville podaje, 
że urzędnicy brytyjskiej administracji oraz niektórzy protestanccy misjonarze sto
sunkowo wcześnie zainteresowali się sektą Kabir-panth, której członkowie odrzu
cali idolatrię oraz praktyki dyskryminacji ze względu na pochodzenie społeczne, 
głosili poglądy monoteistyczne i postępowali ściśle według zasad określonego 
kodu moralnego.

Za prekursora badań nad spuścizną Kabira uznaje badaczka włoskiego zakon
nika, kapucyna, ojca Marco della Tombę, który przybył do Indii w 1758 roku, a do 
Rzymu powrócił w 1775. Ojciec della Tomba przetłumaczył na język włoski Sat- 
naus Cabir (Satnam Kabtr), dzieło znane także jako Gyán-ságar [Ocean mądrości]. 
Kilka lat później, w 1796 roku, znawca i miłośnik języka i literatury hindustani 
John Borthwick Gilchrist wspomniał Kabira w swojej Hindostanee Grammar, pi- 
sząc o nim:

(...) ten sławny mędrzec, który'jako skromny tkacz wy powiadał uczucia i podej
mował działania mogące przynieść zaszczyt nawet najbardziej znamienitym na
zwiskom; z tak wielkim uznaniem traktowali go zarówno hindusi, jak i muzułma
nie, że do dziś dnia obie strony dyskutują, która może szczycić się jego do niej 
przynależnością (... )709

W 1827 roku brytyjski orientalista William Price (1780-1830) opublikował 
w Kalkucie pierwszą część Hindee and Hindoostanee Selections (druga ukazała się 
w 1830 roku), w której znalazł się rozdział The Rekhtus of Kabeer, a w nim - obok 
utworów poetyckich Kabira - także strofa poświęcona samej osobie poety-mistyka, 
wyjęta z dzieła Bhaktamálá autorstwa Nabhadasa, oraz anonimowy komentarz 
zawierający ową legendarną biografię Kabira, przetłumaczony następnie przez 
Garcina de Tassy’ego (1794-1878) i rozpowszechniony w Europie. W rok później 
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(1828) w czasopiśmie „Asiatic Research”, H. H. Wilson (1786-1860) opublikował 
Sketch of the Religious Sects of the Hindus, który Vaudeville nazywa pierwszą 
poważną próbą rozwikłania plątaniny legend związanych z Kabirem, niesionych 
przez rozmaite tradycje. Wilson, pisze Vaudeville:

(...) podaje listę dzieł przypisywanych Kabirowi (...). Najnowszą pozycją na li
ście, i zdecydowanie najważniejszą, jest Bijak. Wilson omawia w zarysie treść 
zbioru oraz zwraca uwagę na jej niezrozumiałość.710

..In H. H. Wilson's (...) we find the first serious attempt to disentangle the mass of le
gendary traditions surrounding KabTr. (...) He gives a list of works attributed to Kabir (...) The 
latest work on the list, and by far the most important, is the Bijak. Wilson gives a rough account 
of the contents and remarks on its obscurity” (por. Ch. V a u d e v i 11 e, op. cit., s. 18 i 20).

711 „The works of Kabir are still extant in India, as they were preserved by his disciples 
(...), but hitherto few selections only have been published of them, though they are far superior 
in form as well as in originality of thought to the versifications of the Sikh Gurus” (por. 
E. T r u m p p, The Adi Granth, The Holy Scriptures of The Sikhs, translated from The Original 
Gurmukhi, with Introductory Essays, London 1877, s. cxix).

712 A Translation of Kabir's Complete Bijak into English, tlum. P. Chand, Calcutta 
1911.

713 „a commendable if not very successful effort” (por. Ch. V a u d e v i 11 e. op. cit.. s. 24).

W 1877 roku w Londynie opublikowane zostało angielskie tłumaczenie części 
(około ’A) świętej księgi sikhów Adi Granth, wykonane przez niemieckiego misjo
narza Ernesta Trumppa (1828-1885). Dzieło ukazało się pod tytułem The Adi 
Granth, The Holy Scriptures of The Sikhs, translated from The Original Gurmukhi, 
with Introductory Essays. Wśród tekstów przetłumaczonych znalazło się wiele 
Kabirowych strof. Dzięki temu wyborowi czytelnicy europejscy mogli więc zapo
znać się z takimi tekstami poety, których nie ma w najbardziej (do dzisiaj) znanym 
zbiorze Bijak. Opisując kompozycję świętej księgi sikhów, Trumpp zwraca uwagę 
na „wciąż w Indiach żywe” dzieła Kabira, „zachowane przez jego uczniów”. 
Stwierdza ponadto, że „tylko kilka wyborów tych tekstów opublikowano”, i doda- 
je, że „przewyższają one zarówno formą, jak i oryginalnością myśli wersy stwo
rzone przez sikhijskich Guru”711.

Za przełomowy w historii „odkrywania” Kabira można uznać rok 1890, kiedy 
to misjonarz-baptysta, Prem Cand, wydał angielski przekład fragmentów ze zbioru 
Bijak, poprzedzony wstępem wskazującym możliwe wpływy chrześcijańskie, ja
kim Kabir mógł podlegać, gdyż głoszone przez niego zasady moralne bliskie były 
nakazom biblijnym. W 1911 roku Prem Cand opublikował Bijak, tym razem 
w całości712. Charlotte Vaudeville ocenia dzieło tłumacza jako wysiłek „godny 
uznania, o ile nie wręcz uwieńczony sporym sukcesem”713.

V.6.2. Kabir i Thakur. Według istniejących danych, chronologicznie kolej
nym wydaniem dzieł Kabira tłumaczonych na język angielski był zbiór One Hun
dred Poems of Kabir, w przekładzie Rabindranatha Thakura, po raz pierwszy opu-



222 V. Szczególne przypadki kulturowego uczestnictwa - przykłady odczytań...

blikowany w Londynie w 1914 roku, przez India Society714. Nakład wynosił 750 
egzemplarzy, z czego zaledwie 400 trafiło do sprzedaży715. Wznowienie ukazało 
się rok później jednocześnie w Londynie i Nowym Jorku pod zmienionym tytułem 
- Songs of Kabir'16

7N One Hundred Poems of Kabir, tłum. R. Tagore, E. Underhill, London 1914.
715 The English Writings of Rabindranath Tagore..., t. 1. s. 622.
716 Songs of Kabir, tłum. R. Tagore, Introduction, E. U n d e r h i 11. London-New York 

1915.
717 ..In Sarita Patrika (Sept. 1959) a certain Bhagavandin JT recalls a conversation with 

Tagore on Kabir, in w'hich Tagore told him that what the Bengali language could not achieve in 
the expression of mysticism had been achieved in Hindi by Kabir" (por. Ch. V a u d e v i 11 e, op. 
cit.. s. 27-28).

7IH Por. m.in.: ibidem', The English Writings of Rabindranath Tagore..., t. 1, s. 622; 
F. E. K e a y, op. cit., s. 61-62.

719 Kabir ke pad. red. K. M. S e n, [HindT text with a Bengali translation], t. 1-4, Bolpur 
1910-11.

720 Por. m.in.: The English Writings of Rabindranath Tagore.... t. 1; L. H e s s, S. S i n g h. 
op. cit.; A. S h a h. op. cit.; V. C. M i s h r a. op. cit.; F. E. K e a y, op. cit.; W. M. C a 11 e w a - 
e r t et al., op. cit.; J. S. H a w 1 e y, op. cit.

Jako powód powstania tłumaczeń badacze wskazują między innymi na istnie
jące świadectwa fascynacji indyjskiego noblisty poezją Kabira. Jak podaje Charlot
te Vaudeville:

[w czasopiśmie] „Saritä Patrikä" (wrzesień 1959) niejaki Bhagavandin JT wspomi
na rozmowę z Tagore’em dotyczącą Kabira, w której Tagore pow iedział mu, że ję
zyk bengalski nie był w stanie osiągnąć takiego poziomu mistycznej ekspresji, na 
jaki udało się wznieść językow i hindi za sprawą Kabira.717

W indyjskich publikacjach powtarzana jest ponadto informacja, że to właśnie 
Thakur, pozostający pod wielkim wrażeniem wersów Kabira, namówił swojego 
przyjaciela Ksziti Mohana Sena, aby podjął się zebrania utworów śpiewanych 
przez wędrownych sadhu, a przypisywanych Kabirowi718. K. M. Sen, znawca po
ezji bhakti i sanskrytu, zebrał na całym terytorium Indii, a zwłaszcza na terenach 
Bengalu, 341 strof zawierających imię poety (bhanita), a następnie wydał je 
w postaci dwujęzycznej publikacji. Teksty bengalskich przekładów znalazły się 
obok oryginałów hindi, jednakże zapisanych znakami bengalskiej abugidy. Książka 
ukazywała się etapami w czterech częściach w latach 1910-1911719. Z tego właśnie 
zbioru Thakur wybrał sto wierszy i przełożył je na język angielski, wydając swoje 
One Hundred Poems of Kabir, ze Wstępem Evelyn Underhill.

Autentyczność tekstów zebranych przez Sena została po wielokroć zakwestio
nowana przez wielu wybitnych znawców spuścizny Kabira, ponieważ zgodnie 
z wynikami prowadzonych badań tylko bardzo niewielka ich część przypomina 
takie, których autentyczność zdołano dotychczas udowodnić720. W związku z tymi 
poważnymi wątpliwościami opinie dotyczące zasadności wyboru tekstów przez 
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Thakura również były podzielone - zwłaszcza w kontekście istniejącego już prze
cież przekładu zbioru Bijak na język angielski, którego dokonał Prem Ćand721.

721 Wśród polskich specjalistów zajmujących się literaturą hindi problem ten podjęła Da
nuta Stasik, wyrażając następującą opinię: „Inną ważną kwestią jest bardzo problematyczne 
autorstwo pieśni zgromadzonych przez Kshiti Mohana Sena od wędrownych śpiewaków. Wi- 
nand M. Callewaert, znany badacz średniowiecznej literatury hindi, w tym przede wszystkim jej 
tradycji przekazu rękopiśmienniczego, wręcz stwierdza: «myślę, że prawie żadnej z pieśni [prze
łożonych przez] Tagore’a nie stworzył Kabir». Nie zamierzając absolutnie podważać zasadności 
tej opinii, która się zresztą opiera na skrupulatnej analizie rękopisów (nb. niezawierających, 
poza jednym wyjątkiem, pieśni ze zbioru Sena), muszę jednak wyrazić swoje zaniepokojenie 
tym, co w takim ujęciu uważa się za «autentycznego Kabira». Czy wolno nam po prostu zlek
ceważyć niezwykle silną tradycję żyjącą dzięki ustnemu przekazowi, tak ważnemu w kulturze 
indyjskiej i tak charakterystycznemu dla niej? Daleko mi w tym miejscu do pełnej odpowiedzi 
na to pytanie, ale niewątpliwie pieśni Kabira śpiewane do dziś w różnych zakątkach Indii sta
nowią niezbywalną część Kabirowej spuścizny. Z tego właśnie powodu pieśni przełożone przez 
Tagore’a są jak najautentyczniejszym wyrazem tego, co w Indiach uważa się za dzieło Kabira, 
nawet jeśli nie znajduje to potwierdzenia w tradycji rękopiśmienniczej” (por. D. S t a s i k, Kabir 
i Miłosz, czyli poetyckie wspomnienie o St. Schayerze (z okazji 75-lecia instytutu Orientalistycz- 
nego UW, „Przegląd Orientalistyczny” 2007, nr 1-2 (220-221), s. 128).

W tym miejscu konieczne jest uściślenie, że „pełnej odpowiedzi na to pytanie” udzieliło do
tychczas wielu badaczy, którzy - podobnie zresztą jak cytowany przez Stasik Callewaert - pod
ważają autentyczność przypisywanych Kabirowi utworów, jednak w żadnej mierze nie „lekce
ważą” tradycji przekazu ustnego, jako w sposób oczywisty stanowiącego bodaj najtrwalszy 
komponent indyjskiej kultury w ogóle. Jedną z najnowszych (w kontekście cytowanego artykułu 
z 2007 roku) jest opinia Johna Strattona Hawleya, który stwierdza: „(...) since we posses auto
graphed manuscripts for none of them, we know the saints only through those who have loved 
(...) them. In the end, there is no breaking the hermeneutical circle. (...) When we look closely, 
then, we see in Kabir a poet saint whose authority rests on a good deal more than the force of his 
own language: we see in him the authority of the communities who received and shaped those 
words.” [(...) ponieważ nie posiadamy rękopisów żadnego z nich, znamy owych świętych (tzn. 
poetów epoki bhakti) tylko dzięki tym, którzy ich kochali (...). Ostatecznie pozostajemy 
w obrębie koła hermeneutycznego. (...) Jeśli przyjrzymy się uważnie, zobaczymy wówczas 
w Kabirze świętego poetę, którego ranga opiera się na czymś znacznie więcej, niż tylko na sile 
jego własnego języka: dostrzeżemy w nim rangę tych społeczności, które otrzymały i ukształto
wały te słowa] (por. J. S. H a w 1 e y, op. cit., s. 330).

722 „In a descending order of ‘authenticity’ these are: XXXV, LXIX, XV, XCIX, XXXIV, 
XXXII. The order must be re-examined very carefully (...) Whatever criteria we employ, it is 
clear enough that the Kshitimohan Sen edition used by Tagore was itself based upon corrupt 
Kabir-panthi interpolations. Sen had presented Kabir in Begali characters and had given a useful 
paraphrase of the poems” [W układzie malejącym stopnia ‘autentyczności’ są to wiersze: 
XXXV, LXIX, XV, XCIX, XXXIV, XXXII. Kolejność trzeba jeszcze dokładnie zbadać (...) 
Jakiekolwiek kryteria zastosujemy, jasne jest, że praca Ksztimohana Sena, z której korzystał 
Thakur, była w istocie oparta na zniekształconych interpolacjami tekstach sekty Kabir-panth. 

Badaniu autentyczności tekstów w wyborze opublikowanym przez Thakura 
dogłębne studia poświęcił Widźaj C. Miśra, który w najnowszej opublikowanej 
pracy dotyczącej tego zagadnienia udowadnia, że w setce Thakura znajduje się 
tylko sześć autentycznych wierszy722. Ponadto stawia on tezę, że Thakur był 
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w stanie w jakimś stopniu zrozumieć oryginał (także dzięki zapisowi znakami abu- 
gidy bengalskiej)723 *. Z tym stanowiskiem nie zgadza się jednak między innymi 
Charlotte Vaudeville, która podważa nie tylko znajomość języka hindi, ale również 
stopień zrozumienia przez noblistę całego poetyckiego przesłania Kabira™. Po
dobne stanowisko przyjmuje również Ahmad Szah, na którego opinię powołuje się 
także inny znawca Kabira, F. E. Keay725. Twierdzi on jednak, że wiersze wybrane 
i przełożone przez Thakura są „naprawdę wyjątkowo piękne”, jednak nie zmienia 
to faktu, że poza może kilkoma rozrzuconymi fragmentami, nie można ich uznać 
za autentyczne. Użycie bhanity Kabira nie jest tu w żadnym przypadku dowodem 
autorstwa, a stosowanie owego „podpisu” przez wędrownych wyznawców i konty
nuatorów jego nauki należy, według Keaya, traktować jako wyraz szacunku 
uczniów wobec mistrza, a niejako podszywanie się pod jego wielkość726.

Sen przedstawił Kabira za pomocą znaków pisma bengalskiego i dołączył praktyczne parafrazy 
wierszy] (V. C. M i shra, op. cit., s. 172-173).

723 „(...) it seems to me that Tagore could read the original, though in a different script, 
and check his own knowledge of Hindi against the paraphrase given. It is not too clear how he in 
fact made use of the two ‘sources’ of information in front of him. One fact is certain, however: 
Tagore did have access to the ‘original’ however corrupt Sen’s texts may have been” [(...) uwa
żam, że Thakur mógł czytać teksty oryginalne, choć zapisane innym pismem, oraz mógł weryfi
kować swoją znajomość hindi w oparciu o parafrazę [Sena]. Jednak nie jest jasne, w jaki sposób 
korzystał z danych mu dwóch ‘źródeł’ informacji. Jedno jest wszak pewne: Thakur miał dostęp 
do ‘oryginału’, jednakże był to tekst Sena, mógł zatem zostać zniekształcony] (ibidem, s. 173).

723 „Evelyn Underhill - and probably Tagore himself - both of them uninitiated in the old 
Hindui language, show a surprising ignorance of the tenets held by Kabir; e.g. on p. xiv of her 
Introduction, Miss Underhill writes: «Again and again he (Kabir) extols the life of home, the 
value and the reality of diurnal existence (...)». Nothing could be further from the truth!” [Eve
lyn Underhill - i najprawdopodobniej sam Thakur - oboje niewtajemniczeni w starsze dialekty 
hindi, wykazują zadziwiającą niewiedzę co do poglądów głoszonych przez Kabira; na przykład 
w swoim Wstępie Panna Underhill pisze: „Stale i wciąż (Kabir) sławi życie rodzinne, wartość 
i prawdziwość życia codziennego (...)" Nic bardziej fałszywego!]; (Ch. V a u d e v i 11 e, op. cit.. 
s. 28).

725 „The Rev. Ahmad Shah has made a careful examination of this translation, and finds 
that it is really based not on the Hindi text but upon the Bengali translation, which is far from 
accurate. The hundred poems translated are taken from the first three volumes, which contain 
only 264. Of these hundred there are, according to Mr. Ahmad Shah, only five which in a muti
lated form can be safely attributed to Kabir. Poem 69 of the translation is the only one which 
occurs in both the Bijak and the Granth, and even this is only an extract from the poem as it is in 
those collections”. [Wielebny Ahmad Shah niezwykle dokładnie zbadał ten przekład i odkrył, że 
z całą pewnością nie jest on oparty na tekście hindi, lecz na bengalskim tłumaczeniu, dalekim od 
poprawności. Sto przetłumaczonych wierszy zostało wybranych z trzech pierwszych tomów, 
które w sumie zawierają 264 teksty. Pośród tych stu, według Ahmada Shaha, tylko pięć można, 
mimo ich okaleczonej postaci, z pewnością przypisać Kabirowi. Tekst opatrzony w przekładzie 
numerem 69 jest jedynym w całym wyborze, który znajduje się zarówno w tomie Bijak, jak 
w' Adi Granth, i nawet on stanowi tylko fragment wiersza znajdującego się w obu tych zbiorach] 
(F. E. K e a y. op. cit., s. 62).

726 Por. ibidem.
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Również jako potencjalny wyraz szacunku dla Kabira inny krytyk, Widźaj Mi- 
śra, odczytuje starania Thakura zmierzające do utrzymania tekstów tłumaczeń na 
poziomie stylu wysokiego, zupełnie odbiegającego od potocznego języka orygina
łów. Zastanawia się jednakże, czy takie tonowanie, wygładzanie, czy uwznioślanie 
nie miało miejsca już na wcześniejszym etapie - czyli podczas tłumaczenia na 
język bengalski przez K. M. Sena727. Ten sam badacz, po wszystkich jakże nega
tywnych ocenach dotyczących zbioru tekstów Kabira w przekładzie Rabindranatha 
Thakura, przedstawia wnioski prowokujące do refleksji nad tym, w jakim celu 
przeprowadzone zostało przez niego wcześniej filologiczne badanie przekładów 
z The Songs of Kabir. Otóż stwierdza on, że podobnie jak inni wielcy poeci zajmu
jący się od czasu do czasu tłumaczeniem, Thakur, jako poeta praktykujący, zama
nifestował swoją niechęć dla tekstu w transkrypcji, a jednocześnie wykazał się 
głębokim intuicyjnym wyczuciem warstwy emocjonalnej oryginału. Ponadto Miśra 
argumentuje, że dla Thakura tradycja języka docelowego pozostaje znacznie waż
niejsza niż tradycja języka wyjściowego728.

Por. V. C. M i s h ra, op. cit., s. 175.
7211 Por. ibidem, s. 174-176.
729 ..The best-known translations in the West - Tagore’s English renditions of one hundred 

songs, published in 1915, and Robert Bly’s new versions adapted from Tagore - are based on 
verses originally brought together by a Bengali collector who transcribed them from the lips of 
wandering holy men in the early 1900s”. [Najbardziej znane na Zachodzie przekłady - angiel
skie interpretacje Thakura, opublikowane w 1915 roku, i nowe wersje tekstów Thakura zaadap
towane przez Roberta Bly’a - oparte są na tekstach zebranych przez bengalskiego kompilatora, 
który spisał je ze słuchu od wędrujących świętych mężów na początku XX wieku]; (L. H e s s, 
S. S i n g h, op. cit., s. 6). „Unfortunately, Tagore’s version of the Words of Kabir remained for a 
long time the only available document accessible to the westernized public. The question of 
authenticity was apparently never raised, either by Tagore himself or by his Indian and western 
admirers.” [Niestety, Słowa Kabira w wersji Thakura pozostawały przez długi czas jedynym 
dokumentem dostępnym zachodniemu odbiorcy. Kwestia autentyczności nigdy nie została pod
jęta ani przez samego Thakura, ani przez jego indyjskich czy zachodnich wielbicieli] (Ch. 
V a u d e v i 11 e, op. cit., s. 28-29).

Powyższe obserwacje pozwalają spojrzeć na omawiany problem z perspektywy 
oceny przekładu ze względu na cel, jakiemu ma on służyć - szczególnie jeśli roz
patruje się go jako metodę budowania pomostu między kulturami. Niezależnie 
bowiem od wszelkich uwag krytycznych, bezsprzecznym wciąż nadal pozostaje 
fakt, że to właśnie tłumaczenie Thakura - choć oparte na tekstach o niepotwier
dzonym pochodzeniu - stało się podstawą większości tłumaczeń na języki europej
skie, a wśród nich - najbardziej popularnego przekładu amerykańskiego poety 
Roberta Bly’a. Dwie, bodaj najwybitniejsze, współczesne badaczki spuścizny Ka
bira, Linda Hess i Charlotte Vaudeville, oceniają taki stan rzeczy jako niemalże 
tragiczny729. Natomiast nie-specjalistka, a wielka miłośniczka Indii, Wanda Dy- 
nowska, wypowiada następującą opinię wartościującą problem:

Dzięki przekładowi stu jego pieśni na angielski przez Rabindranatha Tagore (...) 
Kabir jest więcej znany na Zachodzie aniżeli inni mistycy i poeci Indii; nieraz był 
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porównywany do Jakuba Boehme oraz Ruysbrocka i wzbudzał zachwyt niejednego 
czytelnika spośród wysoko kulturalnych sfer Europy końca XIX i początku XX 
wieku.730

730 W. D y n o w s k a, Hindi..s. ix.
731 Tłumaczenia (autorka nie podaje informacji, czy bezpośrednie, czy pośrednie) opubli

kowane [w:] ibidem, s. 6-41.
732 Tłumaczenia (z języka hindi, z dopiskiem: „Z Kabir Bani“} opublikowane [w:] ..Prze

gląd Orientalistyczny" 1980, nr2 (114), s. 145-146.
733 Tłumaczenia (z języka hindi) rozrzucone, opublikowane w książce Homo misticus hin

duizmu i islamu, Warszawa 1998.
734 Tłumaczenia (z języka hindi) opublikowane w czasopiśmie ..Znak" 1999. nr 10, s. 64- 

73; Literatura indyjska w przekładzie..., s. 31-35.
73? Kabir. Pieśni, tłum. P. M a d e j, Kraków 2004.
7j6 Tytuł wskazywać może zatem, że Schayer oparł się na wznowieniu Songs of Kabir 

z 1915 roku, a nie na pierwszym wydaniu z roku 1914, One hundredpoems of Kabir.
737 R. T a g o r e. Pieśni Kabira, tłum. S. Schayer, Warszawa 1923, s. V-XV.
73K S. S c h a y e r, Od tłomacza, [w:] R. T a g o r e, Pieśni Kabira, s. VI.

V.6.3. Kabir w Polsce. Pieśni Kabira Stanisława Schayera. Na język polski 
utwory Kabira przekładało wielu tłumaczy. Przekłady pojedynczych strof czy wer
sów, zamieszczanych jako cytacje w rozmaitych pracach dotyczących szeroko 
pojmowanej kultury indyjskiej, stanowią marginalia zagadnienia. Większe wybory 
tekstów indyjskiego poety stworzyli w języku polskim między innymi Wanda Dy- 
nowska731, Juliusz Parnowski732, Piotr Kłodkowski733, Przemysław Piekarski734, 
Piotr Madej735 oraz Czesław Miłosz, którego przekłady omówione zostaną bardziej 
szczegółowo w dalszej części rozdziału. Jednak najobszerniejszym zbiorem tłuma
czeń strof poety-mistyka na język polski pozostają Pieśni Kabira w przekładzie 
Stanisława Schayera, których ukazanie się daleko poza granicami Indii z pewno
ścią można uznać za jeden z dowodów międzykulturowej skuteczności przedsię
wzięć przekładowych Rabindranatha Thakura.

Opublikowany w 1923 roku przez warszawską oficynę wydawniczą Hulewicz 
i Paszkowski tom Pieśni Kabira podpisany został nazwiskiem Rabindranatha Tha
kura (w jego zanglicyzowanej postaci)736 737. Tom zawiera tłumaczenia wszystkich stu 
wierszy oraz zachowuje ich układ i numerację za wyborem Thakura. Przekłady 
poprzedza dziesięciostronicowy wstęp Od tłomacza™, w którym w sposób przy
stępny i syntetyczny Stanisław Schayer zapoznaje polskich czytelników zarówno 
z osobą, jak i dziełem Kabira. Daty życia poety wskazuje na lata 1440-1518, 
wspomina o okolicznościach życia, podaje miejsce urodzin i śmierci. Krótkie obja
śnienie poglądów religijno-filozoficznych zawartych w utworach indyjskiego misty
ka rozpoczyna od przyrównania ich do idei głoszonych przez siedemnastowieczne
go niemieckiego szewca-mistyka, Jakuba Boehme (1575-1624), przybliżając za
równo postać, jak i filozofię Kabira czytelnikowi polskiemu jednym porównaniem 
„wiemy tylko - pisał Schayer - że był on z pochodzenia prostym tkaczem i że po
trafił podobnie jak Boehme połączyć mistyczną kontemplację z prozą rzemiosła”738.
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Po zastosowaniu tego jakże efektywnego zabiegu porównawczego, będącego 
klasycznym wręcz przykładem użycia „analogii logicznej”739 umieszczającym 
Kabira w kontekście zupełnie bliskim polskiemu odbiorcy, szczegółowiej przed
stawia S. Schayer podstawowe zasady nauki Kabira:

Por. S. K. L a n g e r, op. cit.,, s. 222.
740 S. Schayer, Od tłomacza..., s. VI-XI.
741 Gdzie znajduje się źródło owej nieścisłości, trudno dzisiaj ustalić. W artykule Kabir 

i Miłosz... Stasik napisała: „Informacja na stronie tytułowej tego wydania jest bardzo myląca - 
z jednej strony jako autora wskazuje bengalskiego noblistę, z drugiej strony mówi o pieśniach 
Kabira tłumaczonych z «oryginału bengalskiego» (!). Bez dodatkowego wyjaśnienia, o którym 

Według wiarogodnej tradycji był on uczniem Ramanandy, słynnego reformatora 
teizmu Wisznuickiego (...) mistrza (...) szkoły filozoficznej, która w ostrem prze
ciwieństwie do illuzjonizmu Sankary podkreślała rzeczywistość materji, empirycz
nej wielości i psychicznej osobowości. (...) Środkiem wyzwolenia jest nie nad
ludzka wiedza i poznanie prawdy, ale adoracja (bhakti) i wiara w łaskę boską (pra- 
sada). W reformatorskiej działalności Ramanandy metafizyczne rozważania 
odgrywają wszelako podrzędną rolę. Ostrze jego krytyki zwraca się (...) raczej 
przeciwko moralnemu upadkowi hinduizmu i mechanizacji życia religijnego. Ra- 
mananda potępiał wszelki rytuał (...) nie uznawał granic kastowych i (...) posłu
giwał się ogólnie zrozumiałem narzeczem ludowem. (...) Kabir przejął dosłownie 
nauki swego Mistrza i razem z dwunastoma innymi uczniami (...) głosił gorliwie 
prawdziwą wiarę i prawdziwą cnotę. I to co w ustach Ramanandy było mniej wię
cej suchem kazaniem, stało się w jego ustach poezją (...)740

Pieśni Kabira z 1923 roku zostały opatrzone na stronie tytułowej informacją: 
„z oryginału bengalskiego tłomaczył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył dr 
Stanisław Schayer”. W kontekście opisanych już faktów, dotyczących powstawa
nia tłumaczeń Thakura - dokonywanych bez żadnej wątpliwości na język angielski 
z wydania bengalskiego, dodatkowo uzupełnionego oryginałami w języku hindi, 
jednak zapisanymi znakami bengalskiej abugidy - informacja ta wywołuje zanie
pokojenie. Nie sposób bowiem dociec - czy to błąd, czy drukarski chochlik. Wąt
pliwości co do źródła i metody przekładu nie wyjaśnia także przypis na ostatniej 
stronie wstępu Od tłomacza'.

Opracowanie Tagorego opiera się na bengalskiej edycji Kabir by SrT Kshitimohan 
Sen (...); według tejże edycji spolszczył Kabira tłomacz niniejszego wydania pol
skiego, zachowując układ Rabindranatha Tagore. Tern tłomaczy się położenie na
zwiska nowoindyjskiego poety na okładce niniejszej książki.

Z treści zacytowanego przypisu wynika zatem, że S. Schayer tłumaczył Kabira 
nie z przekładów Thakura (jak można by sądzić w oparciu o informację na okładce 
i stronie tytułowej), ale z ich bengalskiej podstawy - tłumaczeń K. M. Sena. Na 
całe szczęście, wyjaśnianie wątpliwości wywołanych mylącymi informacjami edy
torskimi pozostaje poza obszarem tematycznym rozważań podjętych w niniejszej 
pracy741, a sposoby i metody wybierane przez tłumaczy nie są w tym miejscu naj
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istotniejsze. Natomiast niewątpliwie ważne - zarówno przy wyborze, jak przy od
biorze dzieł tłumaczonych - pozostaje kryterium aksjologiczne.

V.6.4. Kabir Czesława Miłosza i Rabindranatha Thakura. Thakur do swo
ich przekładów Kabira nie napisał wstępu. Zrobiła to Evelyn Underhill. Czesław 
Miłosz opatrzył swoje przekłady Kabirowych wersów niecałą stroniczką skromne
go wprowadzenia. Czy zatem jednego i drugiego tłumacza mogło łączyć przekona
nie, że wielka literatura, wspaniała poezja, broni się sama - mocą słowa „ocalone
go w tłumaczeniu”742? Liczne teksty (głównie wstępy do tłumaczeń), w których 
Czesław Miłosz wyraził swoje poglądy dotyczące sztuki przekładu literackiego, 
stanowią uzasadnienie dla powyższego przypuszczenia. Podobnie jak cytowane 
wcześniej opinie dotyczące sposobu, w jaki Thakur traktował proces przekładu 
literackiego oraz swoją w nim rolę743.

za chwilę, trudno byłoby zdać sobie sprawę, dlaczego takie właśnie dane znajdują się w tym 
wydaniu. Można byłoby domniemywać, że są one rezultatem błędu redakcyjnego albo wynikają 
z braku dostatecznego rozeznania samego Schayera (co, nie pozbawiając nikogo prawa do błę
dów, należałoby raczej wykluczyć w wypadku tak rzetelnego badacza). Ewentualnym dodatko
wym usprawiedliwieniem tej drugiej ewentualności mógłby być fakt, że koniec XIX w. i pierw
sze dekady wieku XX były okresem stopniowego odkrywania przez Zachód języków i literatur 
nowoindyjskich. (...) przekład Tagore’a jest zatem swojego rodzaju ewenementem, który zyskał 
sławę dzięki podziwianemu już wtedy bengalskiemu poecie. Wracając do wydania Schayera 
musimy jednak dodać, że w wyjaśnieniach kończących wstęp zaw'arty na początku tomu sam 
autor stwierdza, że oparł swoją pracę na wydaniu Tagore’a i że tym «tlomaczy się położenie 
nazwiska now'oindyjskiego poety na okładce niniejszej książki», co jednak mimo wszystko nie 
wyjaśnia sformułowania «oryginał bengalski». Samo jednak przyjrzenie się zawartości wydania 
Schayera z jednej strony, a z drugiej przekładowi Tagore’a i oryginałom zebranym przez Sena, 
wskazuje, że podstawy dla Schayera był przekład angielski” (por. D. S t a s i k, Kabir i Miłosz..., 
s. 129-130). Rozwiązanie zagadki mogłaby ułatwić uwaga Elżbiety Walter, która w komentarzu 
do Bibliografii przekładów utworów R. Tagore 'a na język polski stwierdza: ..Wśród przekładów 
utworów Tagore’a znajduje się również następująca pozycja: Pieśni Kabira [One Hundred 
Poems of Kabir] z oryginału bengalskiego tłumaczył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył 
S. Schayer, wyd. Hulew icz i Paszkowski, Warszawa 1923. Nie jest to jednak oryginalny utwór 
pisarza, lecz jego przekład z języka hindi na bengalski pieśni znanego poety średniowiecznego” 
(por. R. Tagore, Poeta świata..., s. 410). Przypomnijmy jednak, że według istniejącej wiedzy 
Thakur nie tłumaczy! Kabira z języka hindi na język bengalski, ale - korzystając z bengalskich 
wersji Sena - na język angielski.

742 Nawiązanie do tytułu książki S. Barańczaka, Ocalone vr tłumaczeniu, Kraków 
1992.

743 Por. rozdział V.6.2., s. 225.
744 Dynowska opowiada tę legendę w następujących słowach: ..(...) gdy przyszła śmierć 

jedni i drudzy ubiegali się najusilniej o zaszczyt i łaskę oddania ostatniej posługi jego ziemskim 
szczątkom; hindusi chcieli ciało świętego powierzyć ogniowi, muzułmanie - ziemi, każdy wedle 
sw'ego rytuału. Piękna legenda mówi, że gdy zebrały się ogromne tłumy i wielki szedł spór którą 
z religii za życia Kabir przedstawiał, lub więcej kochał, która więc do jego znikomej powłoki

Wskazówką interpretacyjną dla polskiego czytelnika może być zawarty we 
wprowadzeniu Miłosza symboliczny opis okoliczności śmierci Kabira744, uzupeł
niony odniesieniami do tradycji śródziemnomorskiego kręgu kulturowego:
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Przypisany do wyznania mahometańskiego, [Kabir] łączył w swojej nauce i poezji 
natchnienia sufizmu i hinduizmu. Legenda głosi, że po jego śmierci w roku 1518 
toczył się pomiędzy mahometanami i brahmanistami spór o jego ciało: pierwsi 
chcieli je pogrzebać, drudzy spalić. (...) Poezja jego nie brzmi dla nas obco. Zasto
sowanie metafor erotycznych do związku duszy ludzkiej z Bogiem ma za sobą tra
dycję tysiącleci, pojawia się w Biblii i u Platona, w czasach bliższych Kabirowi 
w mistyce żydowskiej i mistyce hiszpańskiej XVI stulecia.* 743 * 745

ma właściwie prawo - aż dyskusja stawała się gorąca - nagle ponad rzeką ukazał się święty, 
widziany przez wszystkich, cichym gestem rozkazując unieść białego całunu, który jego martwe 
przykrywał ciało. I oto ku nieopisanemu zdumieniu tłumów ciała pod nim nie było, jeno góra 
najcudniejszych kwiatów. W pokorze podzielono ją na dwie równe części, jedną muzułmanie 
zawieźli na swój cmentarz koło Gorakhpur, drugą hindusi, wśród pień i rytuału - poświętnemu 
ogniowi, a potym wodom Gangi oddali we czci” (por. W. D y n o w s k a, Hindi...., s. xii-xiii).

743 C. M i ł o s z, Przekłady poetyckie..., s. 363.
746 Ibidem.
747 Odmienną interpretację cytowanych słów C. Miłosza proponuje Stasik: ..Słowa te (...) 

wyraźnie wskazują, że nie był on [Miłosz] świadomy istnienia przekładu na język polski 
wszystkich pieśni ze zbioru Tagore’a, opublikowanego już w 1923 r." (por. D. Stasik. Kabir
i Miłosz..., s. 129). Trudno uznać zasadność tej supozycji. Świadomość istnienia wcześniej
szych przekładów na etapie inspiracji ma znaczenie co najmniej drugorzędne. Najważniejszą 
cechą działań artystycznych jest zaspokojenie własnej potrzeby estetycznej. Trudno byłoby 
zatem wskazać przyczynę, dla której doskonale władający językiem angielskim Miłosz miałby 
odnosić wersje Bly’a do tłumaczeń Schayera (powstałych przecież z tej samej, uczynionej przez 
Thakura „podstawy”), zamiast „szkicować” własne.

748 A. K. I o s k o w s k a, Koncepcja autoteliczności.... s. 416.

Lakoniczny, niezwykle osobisty wstęp do jedenastu wierszy Kabira w pierwszej 
części stanowi rodzaj sprawozdania z lektury i inspiracji pisarskiej, która doprowa
dziła do powstania polskich wersji owych tekstów. Zapisał to Miłosz w następują
cych słowach: „czytając, szkicowałem dla siebie własną wersję, żeby zobaczyć, jak 
to może wyglądać po polsku. Oto wytłumaczenie tych zupełnie przypadkowo zapi
sanych wolnych adaptacji”746.

Słowa te brzmią jak konfesyjne wyznanie, a jednocześnie przywodzą na myśl 
ideę autoteliczności sztuki, a szczególnie „życie chwilą” Stanisława Ossowskiego - 
koncepcję, w której nie skutek, a przynajmniej nie tylko skutek wykonywanej 
czynności, jest ważny, lecz ważna jest czynność sama w sobie747. W tym miejscu 
należałoby także doprecyzować, powtarzając za Antoniną Kłoskowską, że:

Rozumienie „życia chwilą” u Ossowskiego nie wyklucza bynajmniej także wpły
wu na to doświadczenie wywieranego przez wcześniejsze doświadczenia (...), 
a także, czy nawet zwłaszcza, przez następczy cel działania, chociaż ten cel nie jest 
obecny w świadomości przez cały czas i w żadnym razie nie można do niego zre
dukować doznań autotelicznych, samoistnych ex definitione w momentach „życia 
chwilą”.748

Jest to zatem moment, kiedy w procesie twórczym do głosu dochodzą wartości 
autoteliczne. Jakiż bowiem inny cel, poza samą przyjemnością obcowania z tek
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stem czy zwykłym wyrażeniem szacunku dla twórczości mistyka sprzed wieków, 
mogli mieć poeci, którzy właśnie osiągnęli najwyższe wyróżnienie w literackiej 
hierarchii? Zarówno wszak Thakur, jak i Miłosz podjęli się tłumaczenia tekstów 
Kabira, będąc u szczytu sławy. Miłosz - Nobel 1980 - publikuje w Paryżu teksty 
Kabira w roku 1982749. W rok później - drukuje wydanie polskie750 - a wiersze 
stają się dostępne większej liczbie czytelników. Thakur - Nobel 1913 - publikuje 
efemeryczne wydanie przekładów w roku 1914. Rok później - ukazuje się wzno
wienie w znacznie większym nakładzie. Przekład Thakura (najprawdopodobniej 
wznowienie z 1915 roku) staje się podstawą dla tłumaczenia Czesława Miłosza. 
Takie zdarzenia mają znamiona głębokiej koincydencji. Jeden bezinteresowny 
czyn przynosi w konsekwencji czyn następny.

7,19 C. M i 1 o s z, Hymn o perle. Paryż 1982.
7’" Idem, Hymn o perle, Kraków 1983.
7>l Idem, Przekłady poetyckie.... s. 363.
752 Sam Robert Bly nie jest konsekwentny w opisie swojego stosunku do Thakurowych 

przekładów Kabira. Z jednej strony bowiem stwierdza, że angielszczyzna noblisty wymaga 
poprawy [„The English of the Tagore-Underhill translations is hopeless (...)"]. lecz z drugiej 
wyznaje, że opiera swoje tłumaczenia na wersjach Thakura oraz że uwielbia wiersze Kabira 
i codziennie dziękuje za dar. jakim dla niego są [,.I love his (Kabir's) poems and am grateful 
every day for their gift”]. Dziwi zatem, że fatalnie przecież według Bly?a przetłumaczone teksty 
miały jednocześnie dla niego aż tak wielką wartość estetyczną (por. Kabir. Ecstatic Poems. 
tłum. R. B 1 y, Boston 2004. s. xix).

7.3 C. M i ł o s z. Przekłady poetyckie.... s. 363.
7.4 K. D e d e c i u s. Notatnik tłumacza, Warszawa 1988, s. 135.

Sekwencję autotelicznych działań artystycznych Miłosz relacjonuje, rekonstru
ując ciąg zdarzeń szczegółowych, ujmując w tym także kontekst z dziedziny psy
chologii twórczości:

Znany amerykański poeta Robert Bly wy dał w roku 1977 The Kabir Book, obej
mującą czterdzieści cztery „ekstatyczne wiersze" Kabira w dość swobodnej adap
tacji. (...) oparł się na angielskim przekładzie Rabindranatha Tagore i Evelyn Un- 
derhill, robionym też z przekładu - na bengali. Jego zdaniem angielszczyzna wersji 
Tagorego (...) jest „beznadziejna”, chcial ją więc poprawić. Wpadła mi do rąk jego 
książka i zaciekawiło mnie, jak nowoczesny poeta poprawia, a od razu zauważy
łem, że coś tu nie tak. Kupiłem więc wersję Tagorego i zacząłem porównywać.751

Pomimo kulturowej, geograficznej i historycznej odległości tematu i nieco ar
chaicznego już wówczas języka przekładów Thakura, poetycka intuicja752 nie za
wiodła polskiego poety. Jego jedenastotekstowy „Kabir”, przez niego samego 
skromnie nazwany „wolnymi adaptacjami”, jest wiemy estetyce i mistyce Kabira, 
który - jak stwierdza Miłosz - „przyświadcza raczej podobieństwom niż różnicom 
pomiędzy Indiami i naszymi wybrzeżami Morza Śródziemnego”753. O takiej po
stawie niemiecki tłumacz Karl Dedecius pisał, że „tłumaczenie jest w szczególnym 
stopniu sprawą charakteru, a mianowicie charakteru altruistycznego”754.
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V.6.5. Poetyckie uniwersalizacje. Zgodnie z koncepcją Kłoskowskiej elemen
ty kultur obcych genetycznie mogą się uniwersalizować w syntagmie każdej kultu
ry narodowej, w wyniku zachodzącego na osi syntagmatycznej procesu przejścia 
od sfery przyswojenia do sfery uniwersalizacji. Proces taki w systemach kultury 
symbolicznej zachodzi zwykle wówczas, kiedy jedno dzieło sztuki staje się źró
dłem powstania innego dzieła sztuki, które w kulturze docelowej funkcjonuje już 
jako „własne”.

Stosunkowo rzadko jednak się zdarza, że takimi właśnie „zuniwersalizowany- 
mi dziełami sztuki” stają się przekłady dzieł obcych literatur. Przyczyn takiego 
zjawiska jest wiele, jednak do najważniejszych należą cele, jakie stawiają sobie 
tłumacze oraz powody, dla których podejmują się tłumaczenia. Zarówno motywa
cje, jak i cele są w takim przypadku bezpośrednio związane z wartościami, jakie 
takim wyborom towarzyszą. Przekłady dokonywane przez specjalistów, zajmują
cych się zawodowo badaniem literatury danego języka obcego - jak choćby 
w tym przypadku prace translatorskie indologów Stanisława Schayera czy Przemy
sława Piekarskiego - rzadko bywają wynikiem działań należących do sfery warto
ści autotelicznych. Znacznie częściej przyczyny i cele tego typu działań mają wy
miar praktyczny, należący do sfery wartości instrumentalnych. Prace takie mogą 
mieć niezwykle cenne walory poznawcze, badawcze, edukacyjne czy popularyza
torskie, mogą również spełniać wysokie kryteria artystyczne - rzadko jednak są 
rezultatem momentalnego impulsu - „życia chwilą” w oderwaniu od zadań teraź
niejszych i przyszłych.

Interpretacja przykładów związanych ze sferą wartości instrumentalnych nie 
należy do tematu niniejszego rozdziału. Pozostając zatem w kręgu przekładów 
pieśni Kabira dokonanych przez Miłosza755, szczególną uwagę poświęćmy tym, 
które wyraźnie obrazują proces swoistego „ożywiania materii”.

7” Stasik, w cytowanym już artykule poświęconym - jak można sądzić - relacji pomiędzy 
przekładami Miłosza i Schayera. tak ocenia przekłady Miłosza: ,,(...) wersje Miłosza pokazują 
nie tylko mistrzostwo w panowaniu nad językiem, którego w oczywisty sposób oczekuje się od 
poety jego formatu. Znajdujemy w nich także, a może przede wszystkim, świetne zrozumienie 
ducha poezji pochodzącej z innej kultury i czasu. Czytając utwory zawarte w Hymnie o perle 
(i znając jednocześnie oryginał hindi), słyszymy, jak obaj poeci - Kabir i Miłosz (obaj, nawet 
jeśli Tagore był tu pośrednikiem) - przemawiają jednym głosem. Stało się to możliwe, gdyż 
polski poeta znalazł właściwy klucz do zrozumienia swojego wielkiego poprzednika”. O prze
kładach Schayera Stasik pisze: „Jest to świetna lektura także i dziś, choć język po ponad 80 
latach brzmi nieco staroświecko, rzec można za Miłoszem «młodopolsko». Czy jest to jednak 
wadą samą w sobie? Przecież dotyczy to także innych utworów literackich ówczesnego okresu, 
a tym bardziej i czasów wcześniejszych. Jednak nie dyskwalifikuje to ich, zwłaszcza jeśli mają 
do przekazania ważkie czy ponadczasowe treści i odpowiedni ładunek estetyczny. Tak też jest 
z przekładem Schayera, który w pełni, czasem merytorycznie nawet lepiej (co oczywiście nie 
powinno dziwić), oddaje przesłanie Kabira” (por. D. Staś i k, Kabir i Miłosz..., s. 130-131). Na 
marginesie warto zaznaczyć, że Thakur „był tu pośrednikiem” zarówno w jednym, jak i w dru
gim przypadku (Schayera i Miłosza), a także, że zarówno Miłosz, jak i Schayer (również według 
Stasik, por. powyżej) tłumaczyli z języka angielskiego.



232 V. Szczególne przypadki kulturowego uczestnictwa - przykłady odczytań...

Najbardziej charakterystyczną cechą twórczości poetyckiej Kabira jest jej wie
loznaczność756, będąca niewyczerpanym źródłem rozmaitych interpretacji, zatem 
także i różnych tłumaczeń. Miłosz zachowując myśl i przesłanie oryginałów, jed
nocześnie nadał Kabirowym wierszom kształt czytelny i zrozumiały dla polskich 
czytelników. Jako przykład może posłużyć utwór Wewnątrz tego glinianego garnka'.

7?6 Wyjątkowo trudne w interpretacji są utwory zwane ulatbamsi (‘mowa odwrócona’), 
które mogą być odczytywane na w'iele rozmaitych sposobów. O problemach interpretacyjnych 
dotyczących szczególnie tych właśnie tekstów pisze szerzej m.in. L. H e s s (por. L. H e s s, 
S. S i n gh, op. cit., s. 135-161).

757 C. M i ł o s z, Przekłady poetyckie..., s. 367. Dla ukazania odmiennych sposobów' po
dejścia do przekładu, wynikających, jak się wydaje z odmienności celów, cytuję - alternatywne 
wobec przekładów Miłosza - interpretacje utworów' Kabira (tutaj oraz poniżej - przyp. 758-760 ). 
W każdym z przytoczonych przykładów przekłady S. Schayera cytuję za: R. Ta gore, Pieśni 
Kabira...', przekłady P. Piekarskiego za: Kabir, Hymny wybrane, [w:] Literatura indyjska 
w przekładzie..., s. 31-35.

Wewnątrz tego glinianego garnka są altany i gaje i wewnątrz 
mieszka Stwórca.

Wewnątrz tego garnka jest siedem oceanów i niepoliczone 
gwiazdy.

Kwas do próbowania złota jest tam, jak i znawca oceniający 
drogie kamienie.

Wewnątrz tego garnka rozlega się muzyka wieczności i bije 
źródło wszelkiej wody.

Kabir mówi: Słuchaj, przyjacielu! Mój ukochany Pan mieszka 
wewnątrz.757

Obraz zbudowany w tym utworze jest typową dla Kabira metaforą ludzkiego 
serca, nazywanego naczyniem czy garnkiem, które staje się miejscem zjednoczenia 

VIII
W tern glinianem naczyniu sq 
altany i gaje, a w nich jest 
Stwórca.
W tern naczyniu jest siedem 
oceanów i niezliczone gwiazdy; 
Kamień probierczy i Klejnotów 
Znawca.
W tern naczyniu Wieczność rozbrzmiewa 
i strumień z niego 
wytryska.
Kabirpowiada: „Słuchaj mnie, 
o przyjacielu! W tern naczyniu 
jest mój Pan najdroższy. "

(tłum. Stanisław Schayer)

[8]
w ciele tym ogrody wszelakie, w nim Ogrodnik
w ciele tym oceanów siedem, w nim gwiazd tysięcy setka 
w ciele tym kamień filozofów, w nim Alchemik 
w ciele tym grom odwieczny, n- nim źródło tryska 
Kabir mówi:
słuchaj bracie, w nim nasz Pan.

(tłum. Przemysław Piekarski)
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z Najwyższym. Stanowi symboliczne przedstawienie podstawowej zasady moni- 
zmu bhakti, głoszącej jedność duszy ludzkiej z Absolutem.

W wierszu Bawiłam się zaobserwować można natomiast typowe dla mistycz
nego aspektu filozofii Kabira symboliczne wyobrażenie duszy ludzkiej, przedsta
wianej jako wybranka Boga. Podmiot mówiący wiersza jest zatem rodzaju żeń
skiego. Podobny chwyt retoryczny, umożliwiający przyrównanie pełnego zespole
nia wyznawcy z Absolutem, był często stosowany przez poetów mistycznych, 
niezależnie od szerokości geograficznej, w jakiej przyszło im tworzyć. W przekła
dzie Miłosza utwór ma następującą postać:

Bawiłam się we dnie i w nocy z moimi rówieśnicami, a teraz
bardzo się boję.

Tak wysoki jest pałac mego Pana, moje serce drży, kiedy pomyślę o 
wstąpieniu na schody. Ale muszę pokonać nieśmiałość, 
jeżeli chcę Jego miłości.

Serce muszę powierzyć Kochankowi. Muszę zrzucić szaty i spotkać
Go całym ciałem: moje oczy niechaj będą jak miłosne świece
na obrzędzie.

Kabir mówi: zrozumie, kto kocha. Jeżeli nie pożądasz ukochanego, 
na próżno stroisz swoje ciało, na próżno czernisz powieki.758

758 C. M i ł o s z, Przekłady poetyckie..., s. 366. Zgodnie z przyjętą zasadą cytuję alterna
tywne do Miloszowych przekłady tego samego utworu Kabira. Warto w tym miejscu dodatkowo 
zwrócić uwagę na fakt, że Stanisław Schayer zmienia rodzaj podmiotu mówiącego na męski, co 
może dziwić, szczególnie w kontekście wersu, w którym (u Schayera jest to wers 12) pojawia 
się wyraz 'welon’, z całą pewnością wszak stanowiący element garderoby kobiecej.
XI
Cały dzień i całą noc zabawiałem się 
z towarzyszami, a teraz 
ogrania mnie strach.
Tak wysokim Jest pałac mojego 
Pana i serce moje obawia się 
wstępować po schodach. Ale 
muszę wyzbyć się lęku, jeśli 
miłością Jego rozkoszować się 
pragnę.
Moje serce musi lgnąć do mego 
Najdroższego, odsłonić muszę 
welon i calem ciałem iść na 
Jego spotkanie.
Moje oczy święcić muszą święto 
świeczników miłości.
Kabirpowiada: „Słuchaj mnie, 
o przyjacielu! Kto kocha, ten 
pojmuje. Jeśli nie odczuwasz 
tęsknoty miłosnej za Twym Najdroższym,

[U]
cały dzień igrałam z przyjaciółkami, 
aż opadł mnie strach wielki 
komnata mego pana wysoko, 
serce drży, kiedy podchodzę 
kto chce szczęścia, niech wstyd odrzuci, 
by spotkać Ukochanego 
odsłonić welon, ciało całe oddać 
oczyma miłośnie chłonąć.
mówi Kabir: 
słuchaj mnie przyjaciółko: 
kto kocha ten wie 
jeśli nie ma w tobie miłości, 
po cóż czernisz oczy?

(tłum. Przemysław Piekarski)
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Symboliczny obraz jedności człowieka z Bogiem, charakterystyczny dla poezji 
Kabira, zachowany został w przekładzie utworu, który Miłosz zatytułował Przyja
cielu, to ciało'.

Przyjacielu, to ciało jest Jego lutnią. On naciąga struny i dobywa
z nich muzykę niebiańską.

Jeżeli struny pękną i rozluźnią się kołki, ta lutnia z prochu wróci
do prochu.

Kabir mówi: On tylko jeden umie na niej wygrywać jej pieśni.* 759

napróżno stroisz twe 
ciało, napróżno powieki maścisz 
wonnemi maściami.

(tłum. Stanisław Schayer)
759 C. M i ł o s z, Przekłady poetyckie..., s. 365.

XXXIX
O przyjacielu! Twoje ciało jest 
lirą Najwyższego Boga.
On jej struny nastraja, On na 
niej wygrywa melodje niebiańskie.
A kiedy struny pękną i palce 
osłabną,
Z powrotem we mgle się rozpływa 
ta lira ze mgieł.
Kabirpowiada: „Z niej nikt nie 
potrafi
Melodji wyczarować oprócz jednego 
Brahmana. ”

Wyrażane niezmiennie przez Kabira pragnienie mistycznego zjednoczenia z Bo
giem, stanowiące zarówno cel, jak i przede wszystkim drogę do celu, dokonujące 
się podczas ziemskiej wędrówki i polegające na absolutnym zawierzeniu woli 
Najwyższego zmetaforyzowane zostało także przez Miłosza w utworze Wędrowa
łem'.

Wędrowałem przez ocean życia nie znającego śmierci i piękno
tej podróży uwolniło mnie od stawiania pytań.
Jak drzewo jest zawarte w nasieniu, tak wszelkie choroby są
w tym stawianiu pytań.760

[39]
Sadhu, to ciało lutni muzyką
gdy kołek naciąga strunę płynie muzyka Pana 
zerwanej struny kołek nie naciągnie, pieśń odpłynęła 
Kabir mówi:
słuchaj bracie sadhu, to droga odważnych.

(tłum. Przemysław Piekarski)

(tłum. Stanisław Schayer)
76,1 C. M i ł o s z. Przekłady poetyckie..., s. 367.

LX
Odkąd wędrować począłem
po przez życia ocean.
Po przez życia ocean wolnego 
od śmierci -
Już się o nic, o nic nie pytam.

[60]
kiedy smaku wędrówki po szczęścia oceanie zaznasz
zapomnisz o marzeń ściganiu 
co z nasienia ma wyrosnąć, 
w pragnieniach w chorobę wpadnie.

(tłum. Przemysław Piekarski, 2004)
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Badacze twórczości Kabira wskazują zgodnie kilka istotnych dla jego stylu 
i języka cech. Najczęściej są to zwięzłość i prostota wypowiedzi, czytelny zespół 
symboli, obrazowanie mające bezpośredni związek z doświadczeniami codzienne
go życia przeciętnego człowieka oraz bezpośredniość w zwracaniu się do czytelni
ka (słuchacza).

W swoim mistrzostwie użycia form wołacza Kabir stanowi wyjątek wśród poetów 
epoki bhakti (...) Większość adresowana jest po prostu do „ciebie”. Lecz tytuły 
i zaimki to jedynie wstęp. Kabir atakuje pytaniami, prowokuje zagadkami, niepo
koi wyzwaniami, szokuje obelgami, dezorientuje wybiegami werbalnymi.761

Jak się ir nasieniu drzewo 
ukrywa.
Tak się ukrywa lęk i Niepokój
W każdem pytaniu.

(tłum. Stanisław Schayer, 1923)
761 „In his mastery of the vocative, Kabir is unique among the bhakti poets. (...) Many po

ems are simply directed at 'you’. But titles and pronouns of address are only the beginning. 
Kabir pounds away with questions, prods with riddles, stirs with challenges, shocks with insults, 
disorients with verbal feints” (por. L. H e s s, S. S i n g h, op. cit., s. 9-10).

762 ,.If Kabir insisted on anything, it was on the penetration of everything inessential, eve
ry layer of dishonesty and delusion. (...) The essence of Kabir’s efforts as a teacher may be 
stated plainly: he wants to make people honest. He believes that complete honesty (and nothing 
else) provides a realization of complete truth - understanding of the nature of consciousness, the 
relation of individual and universe, inside and outside, life and death. There seems to be a God 
at the heart of his enlightenment. But the question of whether a divine „entity” exists is not 
crucial to what he is doing” (por. ibidem, s. 5 i 30).

Fenomen popularności Kabira polega, jak się zdaje, przede wszystkim na tym, 
że poeta ów w sposób zrozumiały i pozbawiony patosu przekazywał zasady, 
w które sam wierzył i które praktykował. Najwyraźniej znalazł metodę, dzięki któ
rej do dzisiaj jego słowa uważane są w Indiach powszechnie za źródło prawdy.

Jeżeli Kabir przy czymkolwiek się upierał, to przy piętnowaniu wszystkiego, co 
nieistotne, zgłębianiu wszelkich poziomów nieuczciwości i ułudy. (...) Esencję 
wysiłków Kabira jako nauczyciela można wypowiedzieć wprost: chce uczynić lu
dzi uczciwymi. Wierzy, że uczciwość absolutna (i nic innego) zapewnia urzeczy
wistnienie się absolutnej prawdy - zrozumienie istoty świadomości, relacji jed
nostki i kosmosu, wnętrza i tego co zewnętrzne, życia i śmierci. Bóg wydaje się 
stanowić samo serce jego oświecenia. Jednakże kwestia, czy boski „byt” istnieje, 
nie decyduje o istocie jego czynów.762

W Polsce Czesław Miłosz opowiedział czytelnikom o Kabirze w taki sposób, 
jakby im przedstawiał kogoś znajomego, bliskiego kulturowo, mimo wszystkich 
odległości. Stało się to możliwe także dzięki nieczęstej koincydencji. Dzięki temu, 
że dwaj poeci, Rabindranath Thakur - pierwszy w historii indyjski laureat literackiej 
Nagrody Nobla oraz Czesław Miłosz - pierwszy w historii poeta polski wyróżnio
ny tą nagrodą, porozumieli się ponad historią i geografią. Rezultatem tego porozu
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mienia jest jedenaście powołanych do życia w polskiej literaturze tekstów genial
nego tkacza, które zachowały zarówno emocjonalną głębię, jak i siłę estetycznego 
oddziaływania.

Wiersze Kabira przełożone przez Czesława Miłosza mogą w polskiej rzeczywi
stości funkcjonować jako w pełni autonomiczne teksty poetyckie i jako takie mogą 
podlegać ocenie i być analizowane czy interpretowane. Są dowodem na prawdzi
wość obserwacji Romana Ingardena, że „powstające w pewnych warunkach lite
rackie przedmioty estetyczne stanowią to, w czym się ucieleśnia właściwe «prze
znaczenie» dzieł sztuki literackiej”763. Nie wymagają odniesień i porównań ani do 
oryginałów, ani do innych istniejących tłumaczeń, otrzymały bowiem w języku 
polskim taką postać, która sprawia, że stały się częścią naszej literatury. „Tłuma
czenie żyje dzięki temu, że jesteśmy gotowi wysłuchać cudze słowo, aby później 
wypowiedzieć własne” - napisał w Notatniku tłumacza Karl Dedecius. Z tej praw
dy wyprowadził wniosek: „wsłuchiwać się w to, co obce, i wypowiadać to, co wła
sne, jest warunkiem istnienia”764. Jest także warunkiem koniecznym trwania i roz
woju każdej kultury.

763 R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury.... s. 88. Opisany proces uniwersalizacji 
tekstów Kabira w kulturze Polskiej może być również uznany za przykład całkowitej autotelic- 
zności w procesie wymiany „dóbr" kulturowych na głębokim poziomie między polską a In
diami. Dodatkowo należy podkreślić, że wartości te są we wzajemnej wymianie zawsze pier
wotne. w przeciwieństwie do rodzenia się takich wartości niejako wtórnie, w wyniku pierwotnej 
relacji ekonomiczno-pol¡tycznej między kolonializatorem i kolonią (Korona Brytyjska-lndie).

7W K. D e d e c i u s. op. cit.. s. 56-57.

Proces od powstania tekstów do ich uniwersalizacji w polskiej kulturze można 
zobrazować za pomocą modelu. Przebiegał on bowiem, analogicznie do trzech 
wcześniej przedstawionych (podrozdziały: V.3„ V.4„ V.5.), od momentu zaistnie
nia tekstów w kulturze wyjściowej, poprzez drogi dotarcia do kultury polskiej, etap 
„wsłuchiwania się w to, co obce” oraz wreszcie „wypowiedzenia tego, co własne”, 
w postaci ich uniwersalizacji. Przekłady Miłosza spełniają bowiem dzisiaj w kultu
rze polskiej funkcję podobną to tej, jaką teksty Kabira pełnią w tradycji indyjskiej 
- są uniwersalnym przesłaniem mistycznego poszukiwania prawdy. Zobrazowany 
za pomocą modelu proces uniwersalizacji wierszy Kabira w kulturze polskiej 
przedstawia się zatem w następujący sposób:
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Model 6. Schemat procesu uniwersalizacji dzieł Kabira w kulturze polskiej. 
Źródło: oprać, własne.

V.7. Twórcze ożywianie doświadczeń estetycznych

Opisane w niniejszym rozdziale cztery szczególne przypadki kulturowego uczest
nictwa, stanowiące przykłady odczytań w estetyzującym stylu odbioru, wskazują 
przede wszystkim na złożoność oraz diachroniczność procesów kulturotwórczych. 
Procesy te, jak również wykazano, mogą zachodzić wówczas, jeśli przedmiot kul
tury obcej zostanie w kulturze docelowej odczytany w pewien określony sposób. 
Procesy uniwersalizacji, zaprezentowane w postaci modeli ilustrujących cztery 
kolejne przypadki, można sprowadzić do jednej zasadniczej zależności: o tym, że 
dane dzieło (czy ogólnie: przedmiot symboliczny) uzyskało w kulturze docelowej 
postać uniwersalizacji, świadczy nie tyle forma, jaką przyjmuje w nowym kontek
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ście symbolicznym, ale - analogiczna do jego roli w kulturze wyjściowej - funk
cja, jaką uzyskuje w kulturze docelowej765.

765 Analogiczną zależność pomiędzy elementami obcymi a ich ..obiektywizacjami" (czyli, 
według Kłoskowskiej - uniwersalizacjami) dostrzegł i opisał Czarnowski, który posłużywszy 
się przykładem wędrówki motywów bajkowych, stwierdził: „Ograniczamy się (...) do wskaza
nia przykładowych wątków bajkowych, które z Indii przez Iran dotarły do Morza Śródziemnego 
i rozszerzywszy się w Europie, zapłodniły twórczość zarówno bezimienną, ludową, jak i zna
nych, niekiedy wielkich poetów, z La Fontaine'em, Krasickim, Mickiewiczem na czele. Ale cóż 
z wątku bajkowego zostało przejęte? To. co w nim najbardziej formalne, to, co obiektywne, 
najmniej związane z czasem i miejscem - sytuacje. Natomiast to, co stanowi urok bajki dla 
słuchacza lub czytelnika - wypełnienie sytuacji estetycznie wzruszającymi, budzącymi skoja
rzenia, szczegółami - jest w każdej bajce swoiste". W dalszej części wywodu Czarnowski 
w sposób ironiczny ukazał jednocześnie problem, który dzisiaj stanowi sedno dyskursu o mię- 
dzykulturowości, konstatując: „Jednym z najlepszych bodaj przykładów zależności między 
lotnością elementu kulturowego i jego z obiekty wizacji wynikającą doniosłością ogólną, jest 
wypadek norm prawnych i moralnych. Nic bardziej rozpowszechnionego, jak zasada «nie czyń 
bliźniemu, co tobie nie miło» (...) Wiemy aż nadto dobrze, iż w tej sprawie obowiązuje jedno
cześnie zasada inna, mianowicie «co kraj, to obyczaj»" (por. S. C z a r n o w s k i, op. cit., s. 31). 
Również Florian Znaniecki - w swoim systemie ontologicznym opartym na założeniu, że wartości 
są pierwotną kategorią bytu - postulował pojmowanie wartości jako przedmiotów kulturowych 
w relacji do systemu kulturowego, do jakiego należą. Pisa! m.in.: „Każdy element, który' wcho
dzi w skład systemu kulturowego, jest taki, jakim jawi się w doświadczeniu tych ludzi, którzy 
czynnie zajmują się tym sy stemem, toteż badacz nie może w iedzieć, czym ów element jest, tak 
długo, jak długo nie przekona się, jak przedstawia się on tym ludziom" (por. F. Znaniecki. 
Wartości jako przedmioty kulturowe, [w:] J. S z a c k i, Znaniecki, Warszawa 1986. s. 242).

766 Por. F. L. C a s m i r, Third-Culture Building. A Paradigm Shift for International and 
Intercultural Communication, ..Communication Yearbook" 2003, nr 16.

767 L. K o r p o r o w i c z. Osobowość i komunikacja..., s. 149-159.

„Twórcze ożywianie” wytworów jednej kultury w syntagmie innej nie może 
zatem opierać się na naśladowaniu bądź zapożyczaniu całości czy wątku dzieła 
oryginalnego, ale jest wynikiem głębokiego doświadczenia estetycznego, prowa
dzącego do konkretyzacji dzieła w nowym wymiarze kulturowym, analogicznej do 
koncepcji „tworzenia trzeciej kultury” Freda L. Casmira766.

Jednakże, aby do podobnego procesu mogło dojść, potrzebna jest wrażliwość 
predestynująca do głębokiego odczytania estetycznego komunikatu. Leszek Korpo- 
rowicz w swojej książce Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji 
wyróżnił i scharakteryzował formy komunikacji powierzchniowej i głębokiej, ba
dając je na dwóch poziomach, mechanicznym i organicznym. Komunikację po
wierzchniową cechować ma według niego przede wszystkim dominacja znaczeń 
„zamkniętych” oraz interpretacyjna jednoznaczność. Natomiast wśród cech komu
nikacji głębokiej autor koncepcji wymienił między innymi dominację znaczeń 
„otwartych” oraz interpretacyjną wieloznaczność767.

Warunkiem koniecznym wszelkich procesów kulturowych, niezależnie od po
ziomu, na jakim zachodzą, jest jednakże - według Korporowicza - obecność roz
poznanych przez niego i scharakteryzowanych w oparciu o możliwe interpretacje 
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zakresu semantycznego greckiego pojęcia logosu, ośmiu „logotwórczych dynami- 
zmów kultury”, operujących na pięciu poziomach rozwoju osobowości768. Spośród 
nich, dla opisanych w niniejszym rozdziale procesów wzajemnego wzbogacania się 
odległych kultur przy jednoczesnym „zachowaniu [przez nie] swej podmiotowo
ści”, szczególne znaczenie mają funkcje, jakie owe logotwórcze dynamizmy speł
niają na piątym poziomie769, zmierzającym „ku doświadczeniu integralnemu”. 
W procesie „wtórnej integracji” logos, pojmowany w etymologicznym znaczeniu 
jako „rozpoznawalność wartości zjawisk lub rzeczy”, uruchamia logotwórczy dy
namizm „ponadaspektowej syntezy ocen”; logos jako „odpowiedniość, relacja, 
proporcja” - umożliwia „integrację treści i formy znaczeń”; logos jako „wyjaśnie
nie czynione poprzez odwołanie się do argumentu” - implikuje „wyjaśnianie ide
ologiczne”; logos jako „wewnętrzne rozważanie duszy” - pobudza „samowycho- 
wującą się jaźń”; logos jako „dialog wynikający z faktu mowy” - wyzwala logo
twórczy dynamizm „kreacji autotelicznej idei dialogu”; logos jako „postanowienie 
i nakaz” - powoduje „wyzwolenie autokreacyjnego potencjału”; logos jako „temat, 
rzecz, o której się mówi” - przynosi w rezultacie „konceptualizacje ideacyjne”; 
wreszcie, logos jako „mądrość Boża wyrażona słowem Bożym, a odzwierciedlają
ca (...) Boski porządek, który nazywamy przeznaczeniem - dostarcza „doświad
czenia wartości uniwersalnych”. Wszystkie one: „charakteryzują się stymulacją 
potrzeb realizacji czy „wypełniania” sensu, poszukiwaniem treści wewnętrznie 
znaczących, potrzebą weryfikacji reguł interpretacji kulturowej”770. Można je za
tem traktować jako siły motoryczne procesów kulturowych, czyli - mówiąc ina
czej, istnienie dynamizmów jest wyznacznikiem zmian zachodzących w każdej 
kulturze.

76H Kolejne dynamizmy to: Lp ..rozpoznawalność wartości zjawisk lub rzeczy”; L2: „od
powiedniość, relacja, proporcja”; L3: „wyjaśnienie czynione poprzez odwołanie się do argumen
tu”; L3: „wewnętrzne rozważanie duszy”; L5: „dialog wynikający z faktu mowy”; L6: „postano
wienie i nakaz”; L7: „temat, rzecz, o której się mówi”; L8: „mądrość Boża wyrażona słowem 
Bożym, a odzwierciedlająca (...) Boski porządek, który nazywamy przeznaczeniem". Wszystkie 
wymienione operują na następujących pięciu poziomach rozwoju osobowości: 1. „Automatyzmy 
funkcjonalne”; II. „Ambiwalencje i ambitendencje”; III. „Ujawnianie potrzeb sensu”; IV. 
„W kierunku samorozwoju”; V. „Ku doświadczeniu integralnemu” (por. L. K o r p o r o w i c z, 
Osobowość i komunikacja..., s. 105-143).

769 Według Kazimierza Dąbrowskiego jest to najwyższy poziom rozwoju osobowości, 
który nazywa „integracją wtórną” (por. K. Dąbrowski, Dynamiczne ujęcie zdrowia psy
chicznego, „Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej” 1961, nr 2, cyt. za: L. Korporowicz, 
Osobowość i komunikacja..., s. 65).

7711 L. K o r p o r o w i c z, Osobowość i komunikacja..., s. 167.

Inny badacz, Dominique Bouchet, analizując procesy zmian kulturowych, 
sformułował trzy „założenia epistemologiczne”, odnoszące się do sposobu pojmo
wania procesu owych zmian:

1. Kiedy analizujemy zjawiska kulturowe, zwykle wpływa to na obydwie kul
tury -zarówno tę analizowaną, jak i tę stanowiącą nasz własny układ odniesienia.
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2. Kiedy komunikujemy się pomiędzy kulturami, przyczyniamy się do zmian 
kulturowych.

3. Każdy opis - każde odczytanie - obcej kultury' jest zakorzenione w ukła
dzie odniesienia, z którego obserwujemy i analizujemy. Informuje nas ono o na
szym wzorcu interpretacyjnym w takim samym stopniu, jak o obcej kulturze.771

„1. When one analyses cultural phenomena, both cultures are usually affected - the one 
being analysed, and the one which is one's own frame of reference. (...) 2. When one communi
cates across cultures one contributes to cultural changes. (...) 3. Every description - every un
derstanding - of a foreign culture is rooted in the cultural frame of reference from which one 
observes or analyses. It tells us just as much about this frame of interpretation as about the fore
ign culture" (por. D. B o u c h e t. op. cit., s. 12-13).

772 Podobne przeświadczenie można odczytać choćby z eseistycznej twórczości Nirmala 
Warmy (por. s. 148). który w jednym z tekstów wyraził następującą opinię: .,1 have a vague 
feeling that in the last decade of the 20,h century, the fate of my culture is somehow very intima
tely connected with the future role of Western civilization. Indeed, the nature and direction of 
the role could be deeply affected and modified by the culture to which 1 belong. How shall I 
justify my historical commitment to a civilization which has so perversely distorted my own 
culture? It puts me in a dilemma which cannot be resolved unless I dare to redefine my at
tachment to my culture in the context of the crisis facing Western civilization today". [Mam 
niejasne przeczucie, że w' ostatniej dekadzie XX wieku los mojej kultury jest w' jakiś sposób 
blisko związany z przyszłą rolą cywilizacji zachodniej. W rzeczy samej, charakter i kierunek tej 
zmiany mogą pozostawać pod przemożnym wpływem kultury, do której należę. Jak mam więc 
uzasadnić moje historyczne przywiązanie do cywilizacji, która w tak przewrotny sposób zabu
rzyła moją kulturę? Stawia mnie to w' obliczu dylematu, którego nie da się rozwiązać, chyba że 
odważę się zredefiniować moje przywiązanie do własnej kultury w kontekście kryzysu, jaki 
dzisiaj grozi cy w ilizacji zachodniej.]; por. N. V e r m a, Word and Memory, Bikaner 1989, s. 78.

771 Por. L. D y c z e w s k i. Kultura w całościowym.... s. 22 i 15.

Z analizy powyższych założeń wynika, że zaistnienie zmian zachodzących 
w danej kulturze w wyniku spotkania z inną kulturą jest absolutnie konieczne, jed
nak jakość tych zmian - podobnie jak w przypadku procesów prowadzących od 
przyswojenia do uniwersalizacji - zależy od jakości doświadczania zarówno obcej, 
jak i własnej kultury772. Pogląd ten potwierdzają również prace Leona Dyczew
skiego, który w wielu swoich publikacjach podkreśla niezwykłe znaczenie samo
świadomości kulturowej, będącej warunkiem zachowania godności własnej w rela
cjach międzykulturowych:

Znajomość i umiłowanie własnej kultury - pisze Dyczewski - nie izoluje od in
nych kultur, wręcz przeciwnie, ułatwia z nimi kontakt i czyni go bardziej twór
czym. Jest on też bardziej twórczy, im jego partnerzy są bardziej świadomi wła
snego dziedzictwa kulturowego i je rozwijają.

Różnorodność kulturowa jest ważnym czynnikiem rozwoju poznawczych, prze
życiowych, wolitywnych i działaniowych właściwości człowieka, sprzyja wzmac
nianiu i przeżywaniu własnej autonomii, a jednocześnie umożliwia świadome 
przeżywanie własnej tożsamości społeczno kulturowej i osobistej godności.773
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W kontekście przeprowadzonych analiz oraz przytoczonych opinii, można za
ryzykować wniosek, że opisane w piątym rozdziale „dynamizmy” asymilacji 
i uniwersałizacji tekstów poetyckich mają pewien intelektualny podtekst, związany 
z wielowarstwowymi przeobrażeniami cywilizacyjnymi współczesnego świata. 
Zasadniczą, jak wiadomo, cechą charakterystyczną tych przeobrażeń jest kurczenie 
się czasu i przestrzeni (w wyniku rozwoju tzw. środków komunikacji), a to z kolei 
powoduje największy w dziejach przepływ informacji (w złych i dobrych celach). 
Społeczne skutki tego zjawiska, takie jak unifikacja, majoryzacja itp. - budziły 
i budzą niepokój intelektualistów774. Jednak na tle tej globalistycznej perspektywy 
widać wyraźnie, że obecność polskiej poezji w Indiach i indyjskiej w Polsce jest 
jednostkowym wprawdzie, lecz przy tym oczywistym zaprzeczeniem wyłącznie 
negatywnych opinii o globalizacji775. Ten dość znamienny paradoks naszych cza
sów - wzajemne polsko-indyjskie fascynacje literackie mimo geograficznej i kultu
rowej odległości - stanie się może powodem głębszej wiary w sztukę poezji, w siłę 
wartości autotelicznych działających w obrębie kultury symbolicznej776.

114 O skutkach i zagrożeniach globalizacji por. m.in.: A. G i d d e n s, Nowoczesność i toż
samość. „Ja" i społeczeństwo w epoce nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2002; 
idem, The Consequences of Modernity, Stanford 1990; Global Culture: Nationalism, Globali
sation, and Modernity, red. M.Featherstone, London 1990; Z. B a u m a n, Wieloznaczność 
nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.

775 Niemiecki badacz literatury indyjskiej, Lothar Lutze, podczas polskiej prezentacji 
dwujęzycznego wydania wyboru wierszy Różewicza, wypowiedział znamienne zdanie, które 
można uznać za optymistyczny symptom skutków procesów globalizacyjnych: „Paradoksalną 
ilustracją losów ludzkich XX wieku jest na przykład okoliczność, że ja, z urodzenia Wrocławia
nin, z wykształcenia indianista, badacz literatury hindi, będę polską poezję poznawał i smakował 
poprzez język hindi”. Wypowiedź zanotowana przez autorkę książki podczas spotkania, które 
odbyło się w Domu Józefa Mehoffera, w Krakowie, dnia 15 grudnia 2001 roku.

776 Korporowicz w swoich rozważaniach na temat zmian związanych z epoką globalizacji 
podkreśla znaczenie w tych procesach głębokich form komunikacji, dzięki którym możliwe jest 
osiągnięcie „rzeczywistego efektu «spotkania» (...) kultur” (por. L. Korporowicz, Osobo
wość i komunikacja..., s. 9, passim). W opinii tego socjologa kultury, „Dzielenie się globalnym 
dziedzictwem kultury poprzedzać musi rozumiejące poznanie własnych kultur jako źródła pod
miotowości, unikatowości oraz woli wzajemnego uczenia się, dlatego interakcyjna wspólnota 
dziedzictwa kultur wymaga otwartości i szacunku do innych kultur zbudowanych na szacunku 
i otwartości kultury rodzimej” (por. idem. Kultury w interakcji..., s. 171 ).

Właśnie dzięki procesom komunikacji pomiędzy jakże odległymi kulturami in
dyjscy poeci dostrzegli u polskich poetów wartości myślowe i artystyczne na tyle 
ważne i użyteczne, że pokusili się o przełożenie ich między innymi na jeden 
z urzędowych języków Republiki Indii, którym mówi obecnie około 450 milionów 
ludzi na obszarze obejmującym prawie połowę terytorium kraju. Z podobnych 
przyczyn polscy poeci i kompozytorzy nadali tekstom indyjskich autorów nowe 
kształty, istniejące dzisiaj w sposób oczywisty w przestrzeni uniwersalizacji pol
skiej syntagmy kulturowej.
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Uniwersalizacja zatem - skoro według Antoniny Kłoskowskiej nie oznacza ona 
w żadnej mierze utożsamienia - jest optymistycznym procesem (bądź rezultatem 
procesu) stanowiącym niewątpliwe poszerzenie „uniwersum symbolicznego”, po
przez wytworzenie w nim dodatkowej wartości, lub inaczej mówiąc, może to być 
potwierdzenie znanej tezy Antona Stauffera, sformułowanej w postaci matema
tycznego równania dowodzącego, że w relacjach międzykulturowych 1+1 =3777.

Por. R. S h u t e r, On Third-Culture Building, ..CommunicationYearbook” 1993, nr 16. 
s. 429-436. Autor referuje w artykule koncepcję Stauffera (przedstawioną, jak podaje. 
w: A. Stauffer, Cultural Synergy, [w:] Managing Cultural Synergy, red. R. T. Moran, 
P. R. H a r r i s, Houston 1982). Nieco podobny efekt zaistnienia kontaktów kulturowych Casmir 
nazwałtrzecią kulturą” (por. F. L. C a s m i r, Third-Culture Building). Pomimo dostrzegalnego 
podobieństwa, różnica w rozumowaniu Casmira polega jednak na tym, że miał on na myśli 
powstawanie całych nowych systemów kulturowych, a nie pojedynczych ..przedmiotów symbo
licznych”, z których każdy stanowi w kulturze własnej now’ą dodatkową wartość, a powstał 
w wyniku spotkania się dwóch odmiennych syntagm.
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Sztuka może objąć i przeniknąć całą sferę ludzkiego doświadcze
nia w takim stopniu, w jakim język ludzki potrafi wyrazić wszystko 
(...). Nic w świecie fizycznym czy moralnym, żadna rzecz przyro
dzona ani żadne działanie ludzkie nie jest z dziedziny sztuki z racji 
swej natury i istoty wykluczone, ponieważ nic nie może oprzeć się 
jej kształtującemu i twórczemu procesowi.™

...nie istnieje nic, co odnosiłoby się jedynie do lokalności.™

Miejsce i funkcja wartości autotelicznych w kulturze symbolicznej

Wielopłaszczyznowe spotkania kultur, nazwane w nauce komunikacją międzykul
turową, stanowią współcześnie historyczny już proces współkształtujący przemia
ny cywilizacyjne w skali globalnej. Do fundamentalnych cech charakteryzujących 
ten proces należą dwa perspektywiczne aspekty: że obejmuje on relacje kulturo
twórcze istniejące nawet pomiędzy kulturami źródłowo odległymi oraz że jest nie
odwracalny. Taki jest najważniejszy i najbardziej rozległy kontekst tematyczny tej 
książki, mówiącej o wędrowaniu „obcych” elementów literackich po osi syntagma- 
tycznej dynamicznego modelu syntagmy kulturowej Antoniny Kłoskowskiej.

Zakres historyczno-problemowy, stanowiący treść pracy, objął kulturowe spo
tkania indyjsko-polskie, będące składowymi dialogu międzycywilizacyjnego. Opi
sane w niej zostały poszczególne etapy procesów, które - w znacznym wymiarze - 
powinny zostać uznane za kulturotwórcze. Takie procesualne ujęcie zagadnienia, 
wynikające z pojmowania kultury jako interakcji, pozwoliło na ogląd relacji po
między dwiema kulturami w przekroju problemowym oraz diachronicznym. Eta
powe relacje tego procesu dokonywały się bowiem w trzech głównych przestrze
niach kulturowych interakcji.

Przestrzeń pierwsza, obejmująca swoim zakresem zarówno spotkania doraźne, 
jak i długoterminowe (rozdział II), to obszar nie tylko wielopłaszczyznowych rela
cji społeczno-kulturowych, ale także analogii historyczno-pol¡tycznych pomiędzy 
Indiami a Polską. Wszelkie działania symboliczne oraz paralelne doświadczenia 
historyczno-kulturowe należą do tej przestrzeni i mogą spełniać funkcję pomosto
wą w budowaniu porozumienia międzykulturowego. Wszystkie one charakteryzują 
się - tak jak kultura - „długim trwaniem” i jako takie niewątpliwie wpłynęły, i nadal 
wpływają, na charakter symbolicznej komunikacji pomiędzy kulturami indyjską

E. C a s s i r e r, op. cit., s. 298.
779 A. A p p a d u r a i. op. cit., s. 31. 
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i polską780. Mamy tu bowiem nieustannie do czynienia z równolegle się dziejącymi 
procesami trwania i jednocześnie zmiany, gdyż jak napisał Florian Znaniecki:

780 Na temat zjawiska „długiego trwania" jako czynnika warunkującego istnienie kultury 
por. m.in. pracę F. B r a u d e 1 a, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa 1971. Na 
istotowy wręcz charakter zjawiska zwracali uwagę także np. Antonina Kłoskowska, Florian 
Znaniecki czy Józef Kozielecki.

781 F. Z n a n i e c k i. Ludzie teraźniejsi..., s. 10-11.
782 A. A p p a d u r a i. op. cit., s. 43. Na ważki wymiar tego zjawiska zwracali uwagę rów

nież: Dyczewski („Kultura każdego społeczeństwa pozostawiona tylko sobie, jak też kontaktują
ca się z jednym tylko typem kultury, osłabia swoją dynamikę, traci szansę na wszechstronny 
rozwój. Wszechstronny rozw'ój wymaga bowiem kontaktu z wieloma kulturami, bo żadna nie 
jest samorodna" (por. L. Dyczewski, Kultura w całościowym..., s. 17); Znaniecki („Każdy 
system albo budowany jest według gotowego wzoru kulturalnego, który już nieraz był realizo
wany, albo też zapoczątkowuje nowy w'zór kulturalny, według którego następnie podobnego 
rodzaju systemy tworzyć się będą; samo też zapoczątkowanie nowego wzoru nie jest nigdy 
bezwzględną innowacją, lecz mniej lub więcej oryginalnym zróżnicowaniem wzorów, które już 
istniały" (por. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi..., s.l 1); a z zachodnich badaczy - należąca 
do klasyki badań nad zagadnieniem Ruth Benedict, według której każda kultura stanowi rodzaj 
struktury złożonej z wielu możliwych bytów, wartości i zachowań, która powstaje na zasadzie 
(nie zawsze świadomego) „wyboru", dokonanego z różnych dostępnych człowiekowi możliwo
ści. W oparciu o to założenie Benedict stworzyła koncepcję tzw. „wzorów kultury", znacznie 
przypominającą przedstawioną powyżej ideę Znanieckiego (por. R. B e n e d i c t, Wzory kultury. 
Warszawa 1966).

Pod pewnymi względami niewątpliwie słusznym jest, że wiele z tego, co dziś ist
nieje i zachodzi, niejednokrotnie już istniało i zachodziło i prawdopodobnie nieraz 
jeszcze powróci. Kultura ludzka bowiem składa się z niezliczonych systemów war
tości, odrębnych układów dynamicznych, prostych i złożonych, małych, wielkich, 
krótkotrwałych i trwających przez stulecia.781

Na uznanie wzajemnych relacji za istotne w procesie interakcji kultur, stymulu
jące ich rozwój oraz mające wymiar wzbogacający, zwracała oczywiście uwagę nie 
tylko sama Antonina Kłoskowska, której koncepcja stanowiła punkt wyjścia dla 
rozważań w książce podjętych. Również według pracującego w Stanach Zjedno
czonych antropologa indyjskiego pochodzenia, Arjuna Appadurai:

Wystarczy elementarna orientacja w rzeczywistości nowoczesnego świata, by za
uważyć, że tworzy on interaktywny system w całkowicie nowym znaczeniu tego 
słowa. Historycy i socjologowie, zwłaszcza zajmujący się trans lokalnymi proce
sami (...) wiedzą doskonale, że świat od wieków stanowi wielką przestrzeń inter
akcji.782

Wszystkie opisane działania kulturowe, należące do pierwszej przestrzeni spo
tkań, przyczyniły się do zachowania pamięci o kulturowym zbliżeniu i pozostają 
stałym źródłem międzykulturowych relacji.

Przestrzeń druga, obejmująca działania w sferze recepcji i asymilacji (rozdziały 
III i IV), w modelu Kłoskowskiej może zaistnieć pomiędzy sferą przyswojenia 
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i adaptacji a sferą uniwersałizacji. Jest to więc moment, w którym rozpoczynają się 
dalsze etapy przenikania danego wytworu kultury wyjściowej do syntagmy kultury 
docelowej. W ramach zakresu tematycznego książki do tej sfery należą pierwsze 
przykłady porozumienia między odległymi cywilizacjami, opisane w oparciu 
o próby wczesnej recepcji „obcych” dzieł literackich w Polsce i w Indiach w XIX 
oraz w pierwszych latach XX wieku. Przedstawiony w pracy dwukierunkowy, 
a przy tym niekoniecznie symetryczny, proces można uznać za przykład dyfuzji 
kulturowej, do której doszło za sprawą medium, jakim była literatura. Na tym eta
pie komunikacji pomiędzy cywilizacjami istotny okazał się brak symetrii. Do Indii 
docierały dzieła literackie należące przede wszystkim do tradycji anglosaskiej, 
które prezentowano indyjskim odbiorcom z szacunkiem i powagą. Utwory pisarzy 
europejskich miały wyznaczać wzorce artystyczne i estetyczne, których naślado
wania oczekiwano od twórców indyjskich783. Z kolei odbiór literatury indyjskiej 
w Polsce, podobnie zresztą jak i w Europie, odbywał się w atmosferze poszukiwa
nia w niej śladów niesamowitości, egzotyki, bajkowości. Czytano ją zatem niemal 
wyłącznie dla czarownych motywów i wątków. Skutki tej poznawczej asymetrii 
odczuwane są w obu kulturach do dzisiaj, bowiem zgodnie z poglądem Zbigniewa 
Bokszańskiego „wyobrażenia narodów i grup etnicznych odznaczają się znaczną 
trwałością w czasie”784.

783 Można w tym miejscu zaryzykować stwierdzenie, że Indusi przejęli od kolonizatorów 
europocentryczne przekonanie o wyższości cywilizacji europejskiej, widoczne wśród uczonych, 
którzy - najprawdopodobniej idąc za poglądami Hegla - twierdzili, podobnie jak w 1954 Józef 
Chałasiński, że „Odrodzenie, epoka narodzin historycznej samowiedzy człowieka (stąd jej głę
boki związek z kulturą klasycznej Grecji) była jednocześnie epoką narodzin Europy w jej histo
rycznej roli przodującego ośrodka kultury powszechnej następnych stuleci (...)” (J. Chała
siński, Problem humanizmu, [w:] Prace z historii myśli społecznej, red. J. Chałasiński et 
al„ Łódź 1954, s. 7-8).

784 Por. Z. B o k s z a ń s k i, op. cit., s. 73. Warto dodać w tym miejscu, że w opinii Bok
szańskiego: „Dorobek kulturowy w zakresie wzorców percepcji innych nie jest rezultatem ukie
runkowanych procesów selekcji i sukcesywnego eliminowania tego, co się «zdezaktualizowa
ło». Powstaje raczej jako zbiór «osadów», «sedymentacji», jest otwarty na włączanie nowych 
elementów. (...). W istocie wzory owe stanowią podstawę dla swoich licznych «aktualizacji», 
czyli różnego rodzaju tekstów wypowiadanych przez członków jakiejś zbiorowości. Tekstów, 
dodajmy, wypowiadanych w różnych sytuacjach i pełniących różne funkcje. (...) Wzory percep
cji są bowiem odpowiednio nacechowane, tj. wskazują predylekcje do pojawiania się w określo
nych związkach znaczeniowych i w stosownych sytuacjach” (por. ibidem, s. 82).

Przykłady relacji należących do przestrzeni recepcji i asymilacji, opisane 
w rozdziale czwartym, posłużyły jako dokumentacja kulturowych spotkań literac
kich pomiędzy Polską a Indiami w XX wieku. Historyczne świadectwa odbioru 
literatury indyjskiej w Polsce i polskiej w Indiach również i w tym okresie jedno
znacznie wskazują na brak symetrii. Trzeba jednakże zauważyć, że wraz ze zmia
nami politycznymi po drugiej wojnie światowej zmienił się w Polsce sposób odbioru 
literatury indyjskiej. Indie kojarzono wówczas raczej z nędzą, różnicami społecz
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nymi oraz monotonną, anachroniczną w tematyce i formie prozą. Jeden zespół 
stereotypów został więc zastąpiony innym.

Zjawisko odbioru literatury polskiej w Indiach przedstawia się w sposób nieco 
odmienny. Dzieła tłumaczone na języki indyjskie, a należące do nowoczesnych 
nurtów literackich, wpisują się w ogólny kontekst zachodnich wpływów. Z jednej 
strony indyjscy czytelnicy wychowani na Szekspirze czy Eliocie przygotowani są 
do tego rodzaju lektury. Z drugiej - tłumaczeniem polskiej poezji zajmują się 
w Indiach poeci i pasjonaci literatury, działający najczęściej z pobudek pozain- 
strumentalnych, kierowani własną wrażliwością artystyczną.

Studiowanie procesów zachodzących w obszarze recepcji i asymilacji tekstów 
literackich doprowadziło w konsekwencji do opisu zjawisk występujących w prze
strzeni uniwersalizacji (rozdział V), najważniejszej dla rozważań podjętych w tej 
książce. Opisane w piątym rozdziale cztery „przypadki” symbolicznych działań 
międzykulturowych można było również zaprezentować schematycznie w postaci 
modeli, dających się porównać do swoistych „kół hermeneutycznych” - obrazują
cych procesy uniwersalizacji. Przeprowadzone analizy wykazały bowiem, że dane 
dzieło literackie (czy ogólnie: przedmiot symboliczny) uzyskuje w kulturze doce
lowej postać uniwersalizacji wówczas, jeśli funkcja, jaką spełnia w owej kulturze, 
jest analogiczna do jego funkcji w kulturze wyjściowej.

Ażeby jednak mogły zajść tego rodzaju transformacje, dzieło wymaga głębo
kiego odczytania, które jest warunkiem zaistnienia pomiędzy dwiema kulturami 
procesów wzajemnego wzbogacania się, przy jednoczesnym zachowaniu ich wła
snej tożsamości. Istotnego znaczenia nabierają wówczas znamiona „logotwórczych 
dynamizmów” kultury, a zwłaszcza te spośród nich, które według Korporowicza 
charakteryzują się „potrzebą «wypełniania» sensu, poszukiwaniem treści we
wnętrznie znaczących, potrzebą weryfikacji reguł interpretacji kulturowej”785.

78’ L. Ko r poro w i c z, Osobowość i komunikacja..., s. ) 67.
786 Zgodnie z tezą Stefana Czarnowskiego, zdaniem którego kulturą jest ..całokształt zo

biektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej 
obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie" (por. S. C z a r n o w s k i. op. 
cii., s. 28).

787 Porządkując stanowiska należące do dyskusji na temat tak zwanego przełomu postmo
dernistycznego, Anna Zeidler-Janiszewska podkreśliła, że „od uniwersalistycznego ujęcia ko
munikacji należy odróżnić ujęcie właściwe - multiuniwersalne. eksponujące Gadamerowską 
..nieskończoną rozmowę", która chroni odmienność uczestników dyskursu i jednocześnie nie 

W tym kontekście opisane w piątym rozdziale książki „dynamizmy” asymilacji 
i uniwersalizacji tekstów poetyckich mogą być interpretowane jako przykłady pod
dające w wątpliwość negatywne opinie o globalizacji, gdyż wzajemne polsko- 
indyjskie fascynacje literackie oparte są niewątpliwie na kryterium aksjologicznym 
kultury symbolicznej i nie zagrażają integralności żadnej z dwóch kultur pozostają
cych w interakcji786. W rezultacie podjętych w piątym rozdziale analiz oraz zgod
nie z przywołanym już założeniem Kłoskowskiej, że uniwersałizacja nie oznacza 
w żadnej mierze utożsamienia787, można stwierdzić, że przedmioty symboliczne, 
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jakie powstały w wyniku owych relacji, stanowią niewątpliwe poszerzenie „uni- 
wersum symbolicznego” poprzez wytworzenie w nim dodatkowej wartości. 
Stwierdzenie to pozostaje uzasadnione, pomimo dającej się zaobserwować asyme
trii, zarówno czasowej, jak i jakościowej. Pierwszą w sposób oczywisty potwier
dzają fakty historyczne. Druga jest faktograficznie nieco mniej wymierna, gdyż 
polega na aksjologicznym wymiarze międzykulturowych relacji, dla których nie
kwestionowane znaczenie ma ich moment początkowy. Magia i egzotyzm przewa
żające u początków polskiego zainteresowania Indiami skutkowały, i w przeważa
jącej mierze wciąż skutkują, postrzeganiem literatury (kultury) indyjskiej głównie 
przez pryzmat wartości estetycznych. Natomiast okoliczności historyczno- 
polityczne, w jakich do Indii dotarły pierwsze egzemplifikacje literatury (kultury) 
polskiej, w znacznej mierze uwarunkowały sposób jej odbioru, polegający na sil
nym akcentowaniu wartości etycznych zwłaszcza naszej dwudziestowiecznej po
ezji.

Po przeprowadzonych analizach zjawisk podkreślenia wymaga fakt, że pro
blem braku symetrii - dostrzegalny w początkowej fazie spotkań kulturowych po
między Polską a Indiami dziejących się na pograniczu kultury symbolicznej i kul
tury społecznej (z dominacją wartości instrumentalnych) - staje się znacznie mniej 
wyrazisty przy analizie działań symbolicznych, wynikających z pobudek autote
licznych. Działania te są świadectwami bodaj niemożliwej do udowodnienia, jed
nak odczuwalnej, swoistej duchowej komunikacji, którą można nazwać wspólnotą 
wrażliwości i wyobraźni, istniejącą ponad uwarunkowaniami kulturowymi. Są one 
bowiem przejawami twórczości, a zatem są „specyficznym rodzajem ekspansji 
[która] rozszerza dotychczasowe granice poznania, otwiera nową przestrzeń, której 
dotychczas nikt nie dostrzegał”788.

prowadzi do skostnienia” (por. A. Zeidler-Janiszewska, Kulturowy kontekst rozumu 
transwersalnego, [w:] Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej. red. 
A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991, s. 122).

788 J.Kozielecki, Transgresja i kultura..., Warszawa 1997, s. 56.
789 F. Z n a n i e c k i, Zagadnienie wartości w filozofii [w:] idem. Pisma filozoficzne, t. 2, 

,, Humanizm i poznanie " i inne pisma filozoficzne, tłum, i oprać. J. Wocial. Warszawa 1991. s. 215.

Autoteliczny wymiar dialogu międzykulturowego, trwającego pomiędzy In
diami i Polską, stanowi także potwierdzenie tezy Floriana Znanieckiego, który 
wyraził jednoznaczne przekonanie, że „przy całej różnorodności i zmienności tre
ści życia moralnego, znanej nam z badań etnograficznych i historycznych, istnieją 
jednak pewne formy powszechne i stałe, w których ta treść się zawiera, istnieją 
pewne ogólne zasady, którym podlega wszelka moralność”789. Przenikanie się prą
dów umysłowych, pomysłów artystycznych, uczenie się od siebie nawzajem, po
znawanie zarówno odmienności, jak i analogii czy podobieństw - wszystkie te 
procesy, pozwalające dostrzec i zrozumieć odmienne systemy wartości, mogą na
stępować pomiędzy odległymi kulturami poprzez dialog, dziejący się w wymiarze 
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międzykulturowej komunikacji symbolicznej790. W kontekście rozważań przepro
wadzonych w książce można także wysunąć przypuszczenie, że na poziomie tzw. 
„kultury wysokiej” wymiana kulturowa pozostawała i pozostaje sferą wolną od 
negatywnych procesów, zagrażających utratą integralności i tożsamości kulturo
wej.

790 Zgodnie z definicją, że „komunikacja międzykulturowa jest rozpoznawaniem i przeka
zywaniem sobie zasobów tkwiących w każdej z kultur, jako ich skumulowanego dziedzictwa, 
następnie wymianą umiejętności i uzdolnień, a więc kompetencji, w dynamicznym procesie 
przekazu i poszukiwania interaktywnych form koegzystencji" (por. L. Korporowicz, Ko
munikacja międzykulturowa.... s. 146).

791 Przede wszystkim dlatego, że zjawiska związane z romantyzmem zostały przez specja
listów po wielokroć wnikliwie przeanalizowane.

792 L. D y c z e w s k i, Wartości kulturowe ważne dla polskiej tożsamości, [w:] Tożsamość 
polska w odmiennych kontekstach. Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji, t. 1, red. L. Dy
czewski^. W a d o w' s k i, Lublin 2009. s. 155. W innej swojej pracy, odnosząc się do sfery 
wartości, Dyczewski sformułował dla polskiego społeczeństwa następującą diagnozę: „Aby 
klasa twórcza nowoczesnego społeczeństwa rozwijała się we właściwym kierunku, aby ten 
rozwój nie obracał się przeciwko samemu człowiekowi, by z jego osiągnięć mogli korzystać 
wszyscy i by nie tworzyły się klasy uprzywilejowania, należy jej przedstawicielom z mocą 
i uporczywie przypominać: 1. personalistyczny paradygmat rozwoju społecznego, tzn.. że 
w' jego centrum ma stać człowiek i że rozwój społeczny ma służyć rozwojowi osoby ludzkiej; 
2. priorytetowe miejsce wśród upowszechnianych wartości winny zajmować takie, jak: - praw
da, dobro i piękno (starogrecka triada wartości, która stała się podstawą rozwoju edukacji), - 
wiara, nadzieja i miłość (chrześcijańska triada wartości, która stała się podstawą rozwoju moral
ności chrześcijańskiej). - wolność, równość, braterstwo (triada wartości nowożytnych społe
czeństw, która stała się podstawą kształtowania ładu międzynarodowego). - godność osoby 
ludzkiej, pluralizm i solidarność (triada wartości nowoczesnych społeczeństw, która jest pod
stawą kształtowania się nowego ładu społecznego)" (por. L. Dyczewski. Kultura w cało
ściowym..., s. 239).

Spośród zagadnień w książce nieprezentowanych791 można przywołać w tym 
miejscu przykład rewolucyjnych wręcz przemian, jakie w kulturze polskiej miały 
miejsce w romantyzmie. Albowiem to właśnie ten okres - pozostający przecież 
pod ogromnym wpływem myśli i kultury „Wschodu” - w opinii Leona Dyczew
skiego:

(...) wywarł ogromny wpływ na definiowanie i upowszechnienie w społeczeństwie 
polskim takich wartości, jak: 1. Odczucie czegoś niezwykłego, intuicja, irracjona
lizm, tajemnica, świat nadprzyrodzony, Bóg, wrażliwość na sacrum (...) 5. Trans
cendencja, czyli wyjście poza siebie, poza własne możliwości, dążenie do dosko
nałości, wszechmocy, wszechwiedzy, sensu świata, jedności ludzi i całego wszech
świata.792

Być może to również i za przyczyną takich właśnie przemian w społecznej 
świadomości najznakomitszy polski poeta romantyczny - prowadząc filozoficzne 
rozważania nad związkiem kategorii dobra i piękna - sformułował, jedną z najbar
dziej chyba sugestywnych, definicję aksjologicznego kryterium kultury symbolicz
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nej, spajającą w poetyckiej metaforze jego wymiar estetyczny oraz etyczny. Defi
nicję tę umieścił ponadto w kontekście zarówno wielo-, jak i międzykulturowym.

Tak i o pracy powiem, że zguby szukaniem,
Dla której pieśń ustawnym się nawoływaniem. -
Więc szukał Ind, nurtując granit z lampą w dłoni,
I znalazł to, z czym szukał; szukał Pers w pogoni,
1 dognał to, czym gonił; szukał Egipt w Nilu
I złowił to, czym łowił; (...)

A teraz wróćcie do wyobrażenia (...)
Że piękno to jest, co się wam podoba
Przez samolubstwo czasu lub koterii;
Aż zobaczycie, że druga osoba
Pięknego - dobro - też zsamolubnieje
1 na wygodno koniecznie zdrobnieje,
I wnet za ciasnym będzie glob dla ludzi (...)793

793 C. K. N o r w i d, Bogumił. Dialog, w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki, 
[w:] idem, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, [w:] idem, Pisma wszystkie, 
t. 3, oprać. J. W. G o m u 1 i c k i, Warszawa 1971, s. 439.

794 Dobra, pojmowanego według Władysława Tatarkiewicza jako takie, które „nie jest 
ograniczone do moralnego, ani też użytkowego, ani też sumy dóbr moralnych i użytkowych”, 
i które „w tym szerokim znaczeniu znaczy to samo, co «wartość», dokładniej to samo, co war
tość dodatnia: są to synonimy” (por. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, [w:] 
idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, t. 1, Warszawa 1971, s. 214). Warto 
podkreślić, że uczony ten (przeciwstawiając się relatywistycznemu sposobowi pojmowania 
dobra oraz odnosząc się do poglądu Maxa Schelera głoszącego konieczność przeprowadzania 
„ujednostajnienia” przed przystąpieniem do porównywania ludów pod względem kategorii 
etycznych) stwierdzał m.in.: „Gdy się zaś takie ujednostajnienie uskuteczni, to okaże się, że 
właściwe sądy o dobru i złu u starożytnych i u nas, u mieszkańców wysp Fidżi, Eskimosów 
i Europejczyków różnią się nie tak bardzo. (...) Trudno znaleźć szczep, który by życia, zadowo
lenia, zaoszczędzania przykrości, szacunku dla starszych, wierności dla bliskich nie uważał za 
dobre (...) Dlatego w świecie bezwzględnych dóbr nie ma bezwzględnych reguł postępowania”; 
por. ibidem, s. 245 i 246.

793 C. K. N o r w i d podejmował tę kwestię w wielu swoich utworach, zarówno poetyc
kich, jak i eseistycznych. Sztukę mającą za cel subiektywną śliczność, postrzeganą w oderwaniu 
od wymiaru realnego, jednoznacznie ocenił na przykład w wierszu Cacka (z tomu Yade-mecum, 
1866): „Z malakitowymi krajobrazy:/ Z źródłami ametystowymi,/ Pasterkami owianymi gazy.../ 
Z ziemią tą - co... nie dotknęła ziemi!”; por. idem, Cacka [w:] idem, Pisma wszystkie..., 
s. 131.

Związek piękna i dobra794 - pojmowany różnie w różnych epokach i kulturach, 
a jednak stały niezależnie od miejsca i czasu - uznawany jest zatem przez Norwida 
nie tylko za integralny, ale również za na tyle głęboki i uniwersalny, że jego za
chwianie, postawienie wartości estetycznych ponad etycznymi, może doprowadzić 
do moralnej, ogólnoświatowej katastrofy795. Dlatego rzeczywista interakcja w sztu
ce czy rzeczywisty dialog między kulturami powinny dziać się harmonijnie w obu 
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tych aksjologicznych wymiarach. „Piękno jest bowiem poniekąd widzialnością 
dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna"196.

Pogląd ten, mający wszak swoje uzasadnienie w wielowiekowej tradycji myśli 
filozoficznej, może stanowić dodatkowe potwierdzenie dającej się wyprowadzić 
również z przeprowadzonych analiz tekstów literackich tezy, że obok estetycznych, 
także inne wartości autoteliczne, cenione zarówno przez Indusów, jak i przez Pola
ków, zdecydowały o nawiązaniu się swoistego artystycznego dialogu pomiędzy 
obiema kulturami. Wśród tych wartości szczególne miejsce zajmują wolność 
(zwłaszcza wolność jednostki796 797 i wolność polityczna798), sprawiedliwość (zwłasz
cza społeczna799), miłość, prawda, duchowy wymiar egzystencji ludzkiej czy sto
sunek do transcendencji (do której wszak „piękno jest (...) wezwaniem”800). Nato
miast cechą właściwą tego dialogu wydaje się fakt, iż dokonywał się on i dokonuje 
na różnych poziomach i w różnych poetykach, zarówno w wymiarze estetycznym, 
jak i etycznym. Jednak o trwałości oraz głębi owego dialogu decyduje fakt, że 
obydwie, pozostające w interakcji literatury, są sobie wzajemnie źródłem zarówno 
„światła”, jak i „soli”-tak „pieśni”, jak i „praktyczności”801.

796 Jan Paweł II, List do artystów 4 IV 1999, [w:] idem, Dzieła zebrane, red. 
P. P t a s z n i k, t. 3, Listy, Kraków 2007, s. 492; podkreślenia w cytacie za oryginałem.

797 Wynalazek wolności obywatelskiej (termin Jeana Starobinskiego), czyli odnoszącej się 
do prywatnej sfery życia, należącej do obywatela, nie do państwa, w Europie pochodzi z oświe
cenia i w nauce łączony jest z początkami pojmowania nowoczesności. W Indiach natomiast 
sama idea wolności osobistej ma genezę, najogólniej mówiąc, „zachodnią". Łączy się bowiem 
ściśle z pojęciem indywidualizmu, które zazwyczaj kojarzone jest z dw iema wartościami: auto
nomią wewnętrzną i poczuciem duchowej wolności. Indyjskiego pojęcia ahankara, czasem 
przywoływanego jako paralelne do pojęcia indywidualizmu, nie można uznać za tożsame 
z pojęciem wolności osobistej w' znaczeniu europejskim.

798 Za historyczno-społeczny paradoks można zatem uznać fakt, że pojawienie się w- In
diach idei wolności stanowi niejako uboczny skutek brytyjskiego kolonializmu. To bowiem 
dzięki znajomości języka angielskiego, zapewniającej dostęp do zachodniej myśli filozoficznej 
i społecznej, pojawiły się najwcześniejsze przejawy buntu przeciwko zniewoleniu politycznemu. 
Miały one tym samym swoją genezę w wiedzy zdobywanej na skutek owego zniewolenia.

799 Również dążenie do sprawiedliwości społecznej, pojmowanej na modłę zachodnią, 
a nie w zgodzie z zasadami ustanowionymi tzw. prawem karmana, ma w' Indiach proweniencję 
euroatlantycką.

„Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji"; por. Jan Paweł II. 
List do artystów..., s. 492.

801 Zgodnie z przywołanym już opisem mechanizmów działania takich „logotwórczych 
dynamizmów kultury", które charakteryzują się „potrzebą «wypełniania» sensu, poszukiwaniem 
treści wewnętrznie znaczących, potrzebą weryfikacji reguł interpretacji kulturowej"; por. roz
dział V.7„ s. 238-239.

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi dla przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy - praca, by się zmartwychwstało. (...)
Pieśń a praktyczność- jedno, zaręczone.
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Jak mąż i dziewka, w obliczu wieczności.
Zepsułeś sztukę, to zepsułeś żonę (...)802

802 C. K. N o r w i d, Bogumił..., s. 439.
803 „Culture is in its broadest sense everything our species has learnt and which can be 

communicated to others. A culture is a way of being in the world, of choosing what we can - or 
want to see, a way of dealing with the world and creating representations about it. A culture is a 
way of interpreting the world. A culture is a system of differences” (D. Bouchet, op. cit., 
s. 8). Warto w tym miejscu przypomnieć opublikowaną na początku lat 80. XX wieku książkę 
Rocha Sulimy, Literatura a dialog kultur, w której autor stawia tezę, że „Przesłanką wielkiego 
dialogu jest różnica, jest nią ostatecznie najgłębiej ukryty konflikt; wszak wiadomo, że stosunki 
w świecie przedmiotowym wyrażają stosunki między ludźmi, a zależności między ludźmi decy
dują o stosunkach między rzeczami.” (zob. R. Sulima, Literatura a dialog kultur, Warszawa 
1982, s. 10).

804 Interpretację pięciu założeń koncepcji Boucheta przeprowadził Leszek Korporowicz, 
por. L. Korporowicz, Osobowość i komunikacja..., s. 164-165.

805 Jestem wdzięczna autorowi koncepcji za życzliwe potraktowanie mojej propozycji za
adaptowania jego pomysłu dla potrzeb niniejszej pracy w postaci, jaką tutaj przedstawiłam. 
W wersji oryginalnej koncepcja Boucheta wygląda następująco: „Five anthropological asser
tions (...): 1. No one can be said to be a typical member of a given Culture [Nikt nie jest typo
wym członkiem własnej kultury]; 2. No culture exists in an original, pristine form [Żadna kultu
ra nie istnieje w pierwotnej, czystej formie]; 3. Each member of a given culture has many rela
tionships [Każdy członek danej kultury pozostaje w wielu relacjach]; 4. All cultures are dynamie 
[Wszystkie kultury są dynamiczne]; 5. No individual identity is given once and for all. [Żadna 
tożsamość indywidualna nie jest ostatecznie nadana]” (por. D. B o u c h e t, op. cit., s. 9-10).

Podsumowując uwagi końcowe, odwołam się do koncepcji cytowanego już 
duńskiego teoretyka komunikacji międzykulturowej francuskiego pochodzenia, 
Dominique’a Boucheta, który definiując kulturę między innymi jako „sposób in
terpretowania świata”803, sformułował pięć podstawowych zasad (nazwał je zało
żeniami antropologicznymi), odnoszących się do każdej kultury804. Analiza i inter
pretacja przykładów zebranych w niniejszej pracy pozwala na sformułowanie - 
również pięciu - założeń dotyczących międzykulturowej komunikacji literackiej 
właściwych każdej kulturze, analogicznych do założeń antropologicznych Domi- 
nique’a Boucheta805:

1. Żadne dzieło literackie nie może zostać nazwane typowym dla danej kultury;
2. Żadna kultura literacka nie istnieje w pierwotnej, czystej formie;
3. Każde dzieło literackie ma wiele odczytań;
4. Wszystkie kultury literackie są dynamiczne;
5. Żadnemu dziełu literackiemu nie nadaje się ostatecznego znaczenia.

Dzięki takiemu podejściu, nacechowanemu otwartością i dialogicznością, które 
podobnie jak koncepcja syntagmy kulturowej Antoniny Kłoskowskiej zakłada dy- 
namiczność modelu, uniknąć można między innymi petryfikacji kanonu. Uniwer- 
salizacje tekstów „obcych” stają się bowiem zarówno inspiracją, jak i źródłem 
odniesień dla sytuacji „własnych”, a poddane działaniom z pobudek autotelicznych 
mogą tworzyć nowe wartości symbolicznego uniwersum każdej kultury.



252 Zakończenie

Konkluzje

Przedstawione w niniejszej pracy przykłady symbolicznych interakcji, wybrane 
z ich niemal trzystuletniej historii, lecz zaprezentowane w ujęciu diachroniczno- 
problemowym, pozwoliły wykazać, że elementy kultur genetycznie obcych funk
cjonujące w kulturze własnej - w zależności od uwarunkowań aksjologicznych - 
mogą pozostawać na poziomie powierzchownej recepcji lub, także w oparciu 
o kryterium aksjologiczne kultury symbolicznej, podlegają głębokiemu odczytaniu, 
w wyniku którego mogą spełniać (i często spełniają) funkcje kulturotwórcze. Wła
ściwość ta - jak dowodzą przeprowadzone badania i analizy - powodowana jest 
faktem, że procesy, jakim w syntagmie kultury narodowej mogą podlegać elementy 
genetycznie obce, spełniają kryterium „długiego trwania”.

Cztery studia przypadku zaprezentowane w rozdziale piątym książki przyniosły 
potwierdzenie jej zasadniczej tezy, że wartości autoteliczne dzieła sztuki zostają 
w procesie uniwersalizacji zachowane wówczas, kiedy dzieło to staje się źródłem 
powstania innego dzieła, także stworzonego z pobudek autotelicznych, a nieko
niecznie należącego do tej samej dziedziny sztuki czy tego samego systemu zna
ków. Interpretacja czterech opisanych „przypadków” prowadzi także do wniosku, 
że dopiero taki właśnie efekt procesu uniwersalizacji, który zachowuje wartości 
autoteliczne oryginału (lub je wzbogaca), można uznać za czynnik prawdziwie 
poszerzający uniwersum symboliczne kultury docelowej, czyli - kulturotwórczy.

Tytułowa teza książki znalazła w pracy potwierdzenie w przykładach kulturo
wych zapożyczeń, inspiracji i nawiązań, ale przede wszystkim w opisanych proce
sach kulturotwórczych, zainicjowanych za sprawą kulturowych kontaktów między 
dwiema odległymi cywilizacjami, stymulowanych oddziaływaniem wartości auto
telicznych, prowadzących do uniwersalizacji w kulturze własnej elementów kultu
ry odległej.

Dodatkowym założeniem przyjętym i zrealizowanym w pracy - sformułowa
nym w przekonaniu, że dialog międzykulturowy możliwy jest nawet pomiędzy 
odległymi kręgami cywilizacyjnymi - było ukazanie, że stworzona przez Antoninę 
Kłoskowską koncepcja syntagmy kultury narodowej znajduje zastosowanie nie 
tylko w badaniu relacji pomiędzy kulturami pogranicza, ale także w studiach po
święconych komunikowaniu się i wzajemnemu przenikaniu kultur nieraz bardzo od 
siebie oddalonych geograficznie. Model kulturowej syntagmy okazał się idealną 
wręcz bazą teoretyczną dla rozważań dotyczących dialogu pomiędzy odległymi 
kulturami, a także umożliwił ukazanie kulturotwórczego wymiaru funkcjonowania 
w kulturze narodowej tekstów literackich należących do kultury genetycznie obcej, 
na przykładach zaczerpniętych z Indii i Polski.

Zebrany materiał faktograficzny pozwala zauważyć, że polskie tradycje badań 
i refleksji teoretycznej nad kulturą w ogóle, a nad dialogiem pomiędzy odległymi 
kulturami w szczególności, mają bogatą i długotrwałą tradycję. Jak potwierdzają 
przykłady, uczeni polscy działający w różnych dziedzinach badawczych w wielu 
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przypadkach wyprzedzali swoją epokę, antycypując idee, należące dzisiaj do za
kresu szeroko pojmowanych nauk o kulturze.

Przedstawiony w pracy materiał egzemplifikacyjny, składający się głównie 
z przykładów literackich, stanowi potwierdzenie faktu, że proces rozumienia (czy 
tłumaczenia) wytworów kultur obcych nie powinien być działaniem jednokierun
kowym. Analizy prowadzone w oparciu o interaktywny model syntagmy Kłoskow- 
skiej pozwalają wyprowadzić wniosek, że próba zrozumienia własnego dziedzic
twa kulturowego poprzez pryzmat „obcej” kultury oraz świadomość tego, w jaki 
sposób odczytywane są kody „naszej” kultury poza jej własną syntagmą, umożli
wia wyzwolenie się z hermeneutycznej jednokierunkowości, a także prowadzi do 
wnikliwszego poznania zarówno siebie, jak i „obcego”.

Jednym z praktycznych narzędzi dialogu, umożliwiającym poznanie między
kulturowe, była i jest literatura. Niezwykle trafną definicję, a zarazem projekcję jej 
funkcji, sformułował w 1936 roku prekursor nowoczesności w poezji hindi, Surja- 
kant Tripathi ‘Nirala’ (18997-1961). „Czasy, w których żyjemy - pisał w 1936 
roku, we wstępie do tomiku Gitika [Piosenka] - charakteryzuje intensywny proces 
integracji narodów świata oraz wzajemnego przenikania się różnych kultur. W tym 
procesie literatura spełnia rolę łącznika”. To przeświadczenie indyjskiego poety 
zjawiska opisane w książce potwierdzają.
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* Nazwiska indyjskie w książce zapisano wyłącznie w polskiej transkrypcji fonetycznej. 
W indeksie, w przypadku, gdy zapis oryginalny różni się od polskiej transkrypcji fone
tycznej, obok nazwisk indyjskich cytowanych za dziełami w języku angielskim podano 
ich angielski zapis, obok pozostałych - transliterację z pisma nagari.
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Intrinsic Values within Symbolic Culture 
on the Example of Indo-Polish Literary Encounters 

Summary

The aim of this book was to present the culture-creating aspect of a source culture’s 
components operating in a target culture, on the example of the Polish and Indian 
cultures. Analyses carried out in the work covered the cases of creative activity 
which fulfil the axiological criterion of symbolic culture, with special focus on the 
phenomena that occur in a target culture at the level of intrinsic values during the 
process of adaptation of genetically foreign components.

The work is preceded by a theoretical introduction, Theoretical aspects of sym
bolic communication, which includes a recapitulation of the theory of symbolic 
culture as it was conceptualized by Antonina Kfoskowska. It is also an attempt to 
interpret Kloskowska’s syntagma of a national culture. In addition, the chapter 
contains a brief presentation of select conceptions regarding the reception of litera
ry work and several theories addressing the culture-creating aspect of symbolic 
communication.

The arrangement of chapters II to V follows the sequence of individual stages 
which expose the process of genetically foreign elements merging into the syntag
ma of a national culture that takes place along the syntagmatic axis of A. Kloskow
ska’s model. Chapter II, Indo-Polish analogies and relationships. Their place and 
function in the process of intercultural communication, in a diachronic and pro
blem approach, outlines the emergence and the functioning of the sphere of affilia
tion, assimilation and adaptation, which was a result of the initial indirect and 
direct mutual contacts between India and Poland. Chapters 111 and IV - The func
tion of literature as a bridge between cultures in the l?h century and Towards 
universalization. Translations of literary works treated as manifestations of parti
cipation in a genetically foreign culture - are dedicated to symbolic actions within 
the realm of literature indicated in the model of cultural syntagma as one of the six 
systems of universal symbolic culture. The chapters portray select examples of 
actions that can be classified as attempts to transfer the values of a genetically fore
ign literary work into a native culture within both the Polish and the Indian cultural 
syntagmas. The fifth chapter, Special cases of cultural participation - examples of 
receiving a literary work in the style of aesthetization, is a description of the sym
bolic phenomena that occur on the level of intrinsic values within the system of 
symbolic culture.

The examples of symbolic interactions presented in the book were chosen from 
a historical period of almost three hundred years, yet discussing them with a dia
chronic approach and problem approach made it possible to prove that the compo-
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nents of genetically foreign cultures which function in a native culture - depending 
on the axiological determinants - can either remain on the level of superficial re
ception or, following the axiological criterion of symbolic culture, undergo a pro
cess of deep reading which enables them (in most cases) to fulfil culture-creating 
functions. This quality - as proven by the analyses - results from the fact that the 
processes which rule over the genetically foreign components in the syntagma of a 
national culture, fulfil the criterion of „long duration”.

Four case studies [1. Bolesław Lesmian's „Pururawa and Urwasi” as an 
example of a literary universalization of a Vedic myth', 2. Universalization ofpoetic 
message. Polish poets (T. Różewicz, Z. Herbert, C. Miłosz, W. Szymborska) inter
preted by poets of the Hindi language-, 3. Rabindranath Thakur’s phenomenon. 
Musical universalizations of poetic texts-, 4. Kabir’s intensity. On the multi-stage 
process of universalization of the Indian mystic’s works in Polish culture}, presen
ted in the fifth chapter, brought about the necessary evidence to justify the book’s 
major thesis that the intrinsic values of a work of art are retained through the pro
cess of universalization only when this work of art becomes a source of creation for 
another work of art, which must also be created for intrinsic reasons, but does not 
necessarily have to belong to the same art form, or the same sign system. A deta
iled investigation of the four cases also led to the conclusion that only such an 
effect of the process of universalization which retains the intrinsic values of the 
original (or enriches them) could be recognized as a factor genuinely broadening 
the symbolic universum of a target culture or, in other words - could serve as a 
culture-creating factor.

The thesis formulated in the title of the book found justification in examples of 
cultural borrowings, inspirations and references but most of all in the described 
culture-creating processes, which were initiated as a result of the cultural contacts 
between the two geographically distant civilisations, stimulated by the presence of 
intrinsic values, and led to the universalization of the components of a distant cul
ture within the native syntagma. The aim of yet another hypothesis put forward in 
the work - formulated on the basis of the belief that intercultural dialogue is possi
ble even between distant civilizations - was to show that Antonina Kloskowska’s 
conception of the syntagma of a national culture can be useful not only in resear
ching the relationships between neighbouring cultures but also in studying mutual 
communication and diffusion of geographically (sometimes very) distant cultures. 
The model of cultural syntagma proved to be an ideal theoretical basis for delibera
tions on the dialogue between distant cultures. It also allowed for the presentation 
of the culture-creating dimension of literary texts belonging to a genetically foreign 
culture yet functioning in a native culture, naturally with reference to Indian and 
Polish examples.

The illustrative material incorporated in the book, which includes mainly litera
ry examples, also proved the fact that the process of understanding (or translating) 
symbolic creations of foreign cultures must never remain a one-way action. The 
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analyses, carried out on the basis of A. Ktoskowska’s interactive model of cultural 
syntagma, made it possible to conclude that an attempt to understand one’s own 
cultural heritage through the prism of a „foreign” culture and the awareness of how 
the codes of „our” culture are read beyond its own syntagma, can bring liberation 
from the hermeneutical one-sidedness and may lead to a more thorough understan
ding of both oneself and The Other. Furthermore, it led to the conclusion that lite
rature was and still is one of the practical tools to facilitate dialogue that allows for 
intercultural understanding.

The conducted research also showed that Polish academic thought regarding 
culture in general, and intercultural dialogue between distant cultures in particular, 
has a great and long-lasting tradition. The recalled examples certified that Polish 
scholars of different academic disciplines - who anticipated ideas today belonging 
to broadly understood cultural studies - were quite often far ahead of their times.

The presented book, intended as an interdisciplinary work, combines research 
methods from several disciplines - mainly the descriptive method, grounded theory 
and case study, generally applied in the humanities, but also the historical and phi
lological methods. It is the first work ever published in Poland that takes the bi
directional approach to present the issue of Indo-Polish cultural contacts.
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