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jesteś zawsze wolny 
jak swobodnie ułożona strofa

Surjakant Tripathi ‘Nirala’

IV starej poezji ważne były tylko kategorie estetyczne (rasa), takie 
jak bhava (uczucie), vibhava (nastrój) i anubhava (patos). Nato
miast w nowej poezji zaczęły odgrywać ogromną rolę takie katego
rie, jak: alocna (krytka), hasya (humor) oraz vyańgya (ironia). 

Kedar Traloćan





ZAMIAST WSTĘPU

- trzy uwagi metodologiczne

1. 

Pierwsza uwaga dotyczy celu sformułowanego w tytule książki - czyli genezy, 
chronologii i charakteru nowoczesnej poezji hindi, jednego z najbardziej fascynu
jących zjawisk literacko-społecznych w historii XX wieku w Indiach. 

To poeci indyjscy piszący w hindi nobilitowali ten język jako strukturę mowy 
- tworząc w khariboli1 [khariboli^ poezję wysokich wartości intelektualnych 
i artystycznych - nadając tym samym hindi najwyższy lingwistyczny status1 2 3. Sam 

1 Khariboli - dialekt, który odegrał najważniejszą rolę w historii rozwoju standardo
wego języka hindi, stanowiąc jego bezpośrednią podstawę; używany m. in. w okolicach 
Delhi i Mirathu; wykształcił się z północnych form śauraseni apabhranśa [śauraseni apa- 
bhramśa]. Por. np. D. Stasik, Język hindi, Warszawa 1998, s. 24-25. 

2 W całej pracy zastosowana została transkrypcja spolszczona. Nazwiska, terminy 
i tytuły pochodzące z języka hindi, pojawiające się w tekście po raz pierwszy, opatrzone 
zostały transkrypcją naukową zgodną z zasadami IAST (wyjątek stanowią nazwiska auto
rów indyjskich publikujących w języku angielskim, zwyczajowo zapisywane w wersji an
gielskiej oraz wyrazy indyjskie, których pisownia została już przyjęta w języku polskim). 
Oryginalne tytuły utworów literackich zapisane zostały wyłącznie w transkrypcji naukowej, 
a nazwy geograficzne wyłącznie w formie spolszczonej.

3 Język literacki (standard language) jest najwyżej zorganizowaną strukturą językową, 
a język nowoczesnej poezji - esencjonalną ekspresją tej struktury. Siła języka jako tworzy
wa tekstu jest też trwałym składnikiem w historycznym piśmiennictwie Indii. U poetów 
piszących w hindi, omawianych w niniejszej książce, wiara w magiczną siłę słowa wyrażana 
jest wielokrotnie i na różne sposoby.

W Europie o poezji jako najwyższej formie języka pisali, mniej lub bardziej bezpośred
nio, i starożytni (m.in. filozofowie - Heraklit, Parmenides, Anaksymander; poeci - Homer, 
Safona, Anakreont, Horacy, Wergiliusz), i nowożytni - jak np. Giambattista Vico 
(„kosmografia poetycka”), i współcześni - jak antropolog Lévi-Strauss („pierwotna mowa 
była jedynie poezją”, „kto mówi człowiek, mówi zarazem język, a kto mówi język, mówi 
społeczeństwo” - ze Smutku tropików); filozofowie i poeci - jak Martin Heidegger oraz 
Rainer Maria Rilke (sławne „Gesang ist Dasein”, tłumaczone przez Mieczysława Jastruna 
w Sonetach do Orfeusza jako „śpiew jest istnieniem”), Novalis („poezja jest bytem absolut
nym”), Valéry („mowa bogów”) albo badacz języka Noam Chomsky (poszukujący „uniwer- 
saliów formalnych” w „gramatyce generatywnej” - w Syntactic Structures) czy historyk 
poezji Hugo Friedrich („wyższa matematyka poezji”).
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proces nobilitacji dokonywał się w konkretnym czasie historycznym i był częścią 
ogólnoindyjskiej historii XX wieku - której kulminacją było uzyskanie przez Indie 
państwowej niepodległości.

Zatem do integralnego celu książki przynależy również opisanie ewolucji ję
zyka hindi oraz jej udziału w tworzeniu nowoczesnej poezji.

2.

Druga uwaga dotyczy geografii i funkcji społecznej języka hindi, a także jego 
budowy - przypomnianej tutaj jedynie szkicowo4.

Z cytatów można by ułożyć antologię. Podobną antologię można by ułożyć z pism in
dyjskich - od natchnionych autorów hymnów Wed, pierwotnych magicznych mistyków, aż 
do współczesnego antropologa Arjuna Appadurai.

Dodam, że w XVII w. Muhsin-i-Fani w traktacie Dabistan analizował medytacje nad 
„dźwiękiem absolutnym” (anahid). W mowie potocznej medytacje określano zwrotem azad 
awaz - czyli ‘głos wolny’ (zob. np. The Dabistan; or, School of Manners, tłum. D. Shea, 
A. Troyer, t. I, Paris 1843, s. 81, cyt za: M. Eliade, Noty, [w:] idem, Joga i nieśmiertel
ność, Warszawa 1984, s. 394).

4 Szczegółowy, strukturalny i znaczeniowy opis hindi znajdą czytelnicy w kompen- 
dialnej książce Danuty Stasik, Język hindi.

5 J. L. Brockington, Święta nić hinduizmu, Warszawa 1990, s. 229.
6 „Dwie formy języka Indii Północnych, blisko spokrewnione z hindi/hindui, używane 

były jako języki literackie od co najmniej XIV wieku. Bradźbhasza, dialekt okolic Agry, 
obszaru leżącego na południe od Delhi, stał się standardowym językiem poezji krisznaickiej 
oraz poezji dworskiej; od około 1600 roku do czasów powstania literatury urdu w drugiej 
połowie XVIII wieku, był uznawany obok perskiego za podstawowy język literacki Indii 
Północnych. Awadhi, zlokalizowany w okolicach Lakhnau i Allahabadu, uznawany był już 
we wczesnym stadium za narzędzie narracyjnej poezji sufickiej; stając się językiem Tulsi- 
dasowego Ramćaritmanas z końca XVI wieku, zdobył wartość kulturową i literacką, która 
obowiązuje do dzisiaj”. R. S. McGregor, The Progress of Hindi, Part 1. The Development 
of a Transregional Idiom, [w:] Literary Cultures in History..., s. 913.

7 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, Warszawa 1992, s. 5. 
Szerzej na ten temat: D. Stasik, Język hindi, s. 15-16.

W Świętej nici hinduizmu J. L. Brockington nazwał hinduizm „splotem trady
cji i innowacji”5. Otóż za splot uznany może być również język hindi - stosowany 
powszechnie na obszarze geograficznym, obejmującym we współczesnym po
dziale administracyjnym Indii stany: Uttar Pradeś, Madhja Pradeś, Bihar, Radźa- 
sthan, Harijana, Himaćal Pradeś, a także terytorium stanowe Delhi. Obszar ten nie 
ma własnej nazwy, tradycja wiąże go z Madhja Desa, czyli „regionem central
nym”. Region ten obejmuje prawie połowę terytorium Indii.

Badacze literatury twierdzą, że język hindi jest niejednolity, tak pod wzglę
dem struktury, jak i genealogii6. Jak przed laty pisały autorki Zarysu historii lite
ratury hindi, Tatiana Rutkowska i Danuta Stasik - Język ten bywa rozpatrywany 
jako zbiór dialektów, niejednokrotnie krańcowo od siebie różnych”7. Istotnie, 
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wielka ilość dialektów, które ten język tworzą, nie wywodzi się bezpośrednio 
z jednolitego pnia, najczęściej są one spokrewnione z graniczącymi z nimi dialek
tami innych języków. Indyjscy krytycy literatury twierdzą, że do czasu pojawienia 
się khariboli, jako standardowego języka hindi, termin ‘hindi’ oznaczał raczej różno
rodną tradycję, aniżeli język ujęty w reguły.

Hindi trudno jest badać i opisywać europejskimi kategoriami pojęć. Np. roz
różnienie pomiędzy dialektem a językiem nie jest w Indiach traktowane rygory
stycznie, czego dowodem - przyznawanie „przez Akademię Literatury nagrody za 
najwybitniejsze osiągnięcia literackie w różnych językach indyjskich”8, wśród nich 
na przykład w radźasthani, uważanym przez językoznawców za jeden z dialektów 
wchodzących w skład języka hindi. Takie stanowisko Indyjskiej Akademii Litera
tury sprawia, że dany dialekt niejako uzyskuje status odrębnego języka. Ta prakty
ka komplikuje dodatkowo i tak już skomplikowany krajobraz lingwistyczny Indii.

8 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 12.
9 Przyjmuję datowanie Gorakhnatha na IX wiek za Madanem Gopalem, który podając 

tę datę, następująco ją uzasadnia: „Filozof kaszmirski z X wieku Abhinawagupta [Abhina- 
vagupta] w swoim dziele Tantraloka odnosi się do Matsjendranatha [Matsyendranath], 
nauczyciela Gorakhnatha, zwracając się do niego o błogosławieństwo. Stąd wiadomo na 
pewno, że Matsjendranath nauczał w IX wieku i w związku z tym okres działalności 
Gorakhnatha również przypada na wiek IX”. M. Gopal, Origin and Development of 
Hindi/Urdu Literature, New Delhi 1996, s. 5. Inne datowania podają np.: Handa (XI w.), 
Jindal (XI w.), Yashaschandra (XII w. ?), Nagendra (XIV/XV w.).

10 Por. S. H. Vatsyayan, Hindi Literature, [w:] Contemporary Indian Literature, New 
Delhi 1957, s. 78.

11 „Był to bowiem jedyny język, z którego bunt ów mógł czerpać potrzebną siłę, a wia
domo, że siła ta płynęła nie tyle ze związków hindi z sanskrytem, ile z faktu, iż korzenie 
hindi tkwią w dialekcie apabhranśa, który nastąpił po sanskrycie w wyniku ostrej reakcji 
przeciw niemu”. R. Sahaj, Wolność pisarza i wolność państwa, tłum. B. Budzianowska, 
„Literatura na Świecie” 1980, nr 10/114, s. 8.

Historyczna tradycja literacka hindi rozpoczęła się w IX wieku, kiedy to po
jawił się Gorakhnath [Gorakhnâth] i jego dzieło pt. Gorakh-bodh (Przebudzenie 
Gorakhnatha)9. Dialekty średnioindoaryjskie z VIII wieku zostały wchłonięte przez 
język hindi i zachowane w nim, podobnie jak dziedzictwo wielkich ruchów religij
nych z okresu średniowiecza (od XII do XIV wieku). Ten proces absorpcji spowo
dował, że historycy uważają iż na obszarze północnych Indii obowiązywał jeden 
język literacki.

Hindi był językiem warstw uciśnionych, językiem protestu i buntu10 11. Od 
swych prapoczątków literatura pisana w tym języku miała charakter i dydaktyczny, 
i mistyczny, i pochwalny, lecz przede wszystkim - była wyrazem duchowego opo
ru". Wraz z rozprzestrzenianiem i umacnianiem się islamu oraz polityką Brytyj
czyków, którzy w myśl zasady divide et impera specjalną troską otaczali urdu, 
język indyjskich muzułmanów - hindi stał się językiem, w którym powstawała 
literatura patriotyczna (przede wszystkim - poezja).
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Współcześnie mianem literatury hindi określa się niemal wyłącznie dzieła 
powstałe w khariboli, który jako standardowy środek przekazu literackiego ma 
zaledwie 120-150 lat. Natomiast jako język głównego nurtu poezji zaczął być 
używany dopiero na początku XX wieku12.

12 Tradycja literacka khariboli liczy sobie znacznie więcej niż 120-150 lat. Pierwszym 
poetą, który odważył się stosować w swojej twórczości dialekt mówiony Delhi i okolic - 
zwany początkowo dehlawi \dehlaví\, hindawi [hindavi] lub hindui [hindüí], a następnie 
khariboli - był Amir Khusro [Amir Khusrau, 12537-1325]. Szerzej na ten temat: R. Cze
kalska, A Turk of Hindustan, „Folia Orientalia” 2000, vol. 36, s. 89-96. Badacze prezen
tują różne opinie na temat twórczości Amira Khusro. Między innymi Harish Trivedi twier
dzi: „Amir Khusro napisał kilka lekkich, wręcz ryzykownych artystycznie wierszyków 
w kolokwialnym khariboli - być może nawet pomyślanych jako żarty - które najprawdopo
dobniej w znacznym stopniu zmieniono i uzupełniono na przestrzeni wieków ustnego ich 
przekazywania”. H. Trivedi, The Progress of Hindi, Part 2. Hindi and the Nation, [w:] 
Literary Cultures in History. Reconstructions from South Asia, red. S. Pollock, New Delhi 
2004, s. 969.

Następnym poetą tworzącym w hindi, który stosował w swoich utworach język mówio
ny, był Kabir [Kabir] - por. przypis 16 na stronie 22.

13 „W odniesieniu do zjawisk literackich struktura oznacza układ organiczny, typolo
giczną wspólnotę elementów różnorodnych”. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, 
Warszawa 1978, s. 28-29.

Zatem teza, że początki, rozwój i znaczenie społeczne nowoczesnej poezji pisa
nej w języku hindi były procesem bezpośrednio związanym z dążeniem Indusów do 
uzyskania niepodległości państwowej - znajduje racjonalne uzasadnienie w historii. 
Jeszcze z końcem XIX wieku pisarze popisywali się znajomością urdu, perskiego 
i sanskrytu. Tendencja ta zanikła dopiero w latach dwudziestych ubiegłego wieku.

Po I wojnie światowej w literaturze hindi pojawiły się kierunki nowatorskie - 
zarówno w treści, jak i w artystycznej formie.

3.

Trzecia uwaga: kompozycja książki i jej treściowe ukształtowanie zostały tak 
zaprojektowane, aby w zwięzły, kronikarsko-analityczny sposób (który determi
nował zwarty styl narracj i) przedstawić genealogię nowoczesnej poezj i hindi, przy 
zachowaniu naukowych rygorów faktograficznych. Obszerny temat usystematy
zowałam, mając na celu ukazanie czytelnikowi zarówno struktury13 organizacyjno- 
programowe grup, jak i działania artystyczne poszczególnych poetów.

Książka jest więc podzielona na cztery części:
1. Drogi do nowoczesności (prekursorzy i ćhajawad [cháyávád]');
2. IV kręgu trzech antologii (Tár Saptak, Düsrá Saptak, Tisra Saptakf,
3. Dopowiedzenia - imperatywy i dziedzictwo literatury hindi (szkic Tradycja, 

polityka i nowa poezja, omawiający historyczne i literackie uwarunkowania 
rozwoju artystycznego twórców w latach 1886-1965, w tym skutki i zderzenie



Zamiast wstępu - trzy uwagi metodologiczne 13

dwóch cywilizacji, indyjskiej i zachodnioeuropejskiej); w trzeciej części książ
ki zamieszczam ponadto krótkie charakterystyki poszczególnych etapów histo
rycznego rozwoju literatury hindi;

4. Aneksy (bibliografia, indeks, tablice chronologiczne: poezji lat 1886-1965 
i wydarzeń historycznych z lat 1865-1965 oraz oryginalne teksty tłumaczonych 
wierszy).

Historie grup literackich, ich programów ideowo-artystycznych, publikowa
nych książek - umieściłam w kontekstach dwudziestowiecznej historii Indii.

Wyodrębniłam natomiast sylwetki poetów, aby przez biografie, bibliografie 
i wiersze ukazać wartość i wymiar ich dzieł. W taki sposób (rys biograficzny, cha
rakterystyka twórczości, bibliografia, tłumaczenia wierszy, interpretacja jednego 
z tekstów) przedstawiłam sylwetki czwórki poetów z epoki ćhajawadu i sześciu 
z ‘epoki trzech antologii’: Tar Saptak (Siedem brzmień wysokich), Dusra Saptak 
(Druga siódemka), Tisra Saptak (Trzecia siódemka).

W niniejszej publikacji zamieściłam własne tłumaczenia pięćdziesięciu wier
szy (po pięć każdego z poetów), wybierając takie, które są reprezentatywne - za
równo tematycznie, jak i artystycznie - dla twórczości każdego z nich.

Z tekstów przetłumaczonych wybrałam po jednym wierszu dla przeprowadze
nia analizy interpretacyjnej (omawiającej jedynie główne składniki znaczeniowe 
tekstu, bez wyczerpującej enarracji). W analizach stosowałam europejskie stan
dardy interpretacyjne, ale mając szczególnie na uwadze wszystkie konteksty i uwa
runkowania indyjskie - tak językowe, jak i kulturowe. Takie kryteria postępowa
nia mają historycznie uzasadniony rodowód w opinii R. Tagora, który z pewnym 
radykalizmem twierdził, że:

Podstawy całej współczesnej literatury indyjskiej są absolutnie europejskie - rzeczywi
ście, żaden z jej gatunków, czy to w prozie, czy poezji, czy dramacie, nie podlega re
gułom ars poetica starożytnego Orientu. Dlatego też każdy z tych gatunków powinien 
być analizowany stosownie do zachodnich standardów literackich.14

Sylwetki dziesięciu poetów, pięćdziesiąt przetłumaczonych wierszy, dziesięć 
interpretacji tekstów - taki materiał egzemplifikacyjny powinien być wystarczają
co wielostronny dla uzyskania wiarygodnego wglądu w wewnętrzne pejzaże arty
styczne omawianych poetów, w ich duchowe światy, będące wszak częścią dwu
dziestowiecznej kultury Indii. Wiersz bowiem jako fakt literacki istnieje również 
jako fakt społeczny - najpierw w obrębie jednego języka, lecz przetłumaczony - 
istnieje również w innym języku, w strefie uniwersalnej komunikacji.

14 Cyt za: A. Dasgupta, The Making of a Poem - the Indian Point of Departure,
„South Asian Digest of Regional Writing” 1973, vol. 2, red. A. Dasgupta, L. Lutze, He
idelberg 1974, s. 6-7.





Część pierwsza

Drogi do nowoczesności





PREKURSORZY ZMIAN

...język, który się podniósł, podźwignął...
Hindi Sahitya Koś o khariboli

Pierwszym poetą hindi, który pisał wyłącznie w khariboli, był Maithiliśaran 
Gupta [Maithiliśaran Gupt]' - poczynając od debiutu w 1907 roku w czasopiśmie 
„SarasvatT”. Sam tworzył w nurcie poezji narodowej - rasztrija kawja [rastriya 
kayya]1 2 i razem z takimi poetami, jak Śridhar Pathak [ŚrTdhar Pathak] (1859-1929) 
i Ajodhjasinh Upadhjaj ‘Harioudh’ [Ayodhyasimh Upadhyay ‘Hariaudh’] (1865- 
1941) w praktyce upowszechnił ideę, że nowoczesny khariboli hindi może i powi
nien być językiem poezji.

1 Maithiśaran Gupta (1886-1964) - wybitny poeta hindi, popularnie zwany 
‘rasztrakawi’ (dosł. poeta narodowy). Podczas 60 lat swojej pracy twórczej opublikował ok. 
50 książek. Za jego najważniejsze dzieło badacze najczęściej uważają poemat epicki Saket 
(1932), będący reinterpretacją wątków z Ramajany dokonaną z punktu widzenia Urmili, 
żony Lakszmany, a jednocześnie utworem alegorycznym, ukazującym wydarzenia ‘złotego 
wieku’ Indii w kontekście współczesnym. M. Gupta był uczestnikiem ruchu narodowowy
zwoleńczego w czasach biernego oporu Indusów przeciw Wielkiej Brytanii, a po odzyska
niu niepodległości był członkiem Izby Wyższej (Rajya Sabha) parlamentu. W 1954 roku 
otrzymał nadawane przez prezydenta Indii najwyższe odznaczenie państwowe - Padma 
Bhuszan [Padm Bhusan].

2 Często uważany za twórcę tego nurtu.
3 „Tradycje literackie bradźu i awadhi formowały rozwój nowoczesnego hindi jeszcze 

w wieku XX. Były, z całą pewnością, czynnikiem umożliwiającym powstanie nowoczesne
go hindi pod koniec XIX wieku, oraz wspierającym ideę uczynienia z hindi języka odpo
wiedniego dla literatury. Historycznie i lingwistycznie rzecz biorąc, nazywanie bradźu 
i awadhi dialektami współczesnego hindi jest niewłaściwe, ponieważ obydwa istniały jako 
języki literatury na długo przed powstaniem nowoczesnego hindi; jednakże w kontekście 
pojawiającej się w początkach XXI wieku troski o problemy kultury literackiej Indii Pół
nocnych, absolutnie można je uznać za składniki wieloczłonowej «tradycji literackiej hin
di»”. R. S. McGregor, The Progress of Hindi..., s. 913.

4 Bradź - język indoaryjski, używany w okolicach Mathury (stan Uttar Pradeś) i po
wszechnie uznawany za zachodni dialekt języka hindi; stosowany jako język literacki do 
końca XIX w. Znaczna część literatury napisanej w tym języku dotyczy boga Kriszny, któ
rego postać jest ściśle związana właśnie z Mathurą i regionem wokół tego miasta.

Klasyczna poezja hindi bowiem aż do lat dziewięćdziesiątych XIX wieku pi
sana była w dialektach3 4 bradź [brdj}Ą i awadhi [avadhrf, i eksploatowała „sformali



18 Część pierwsza. Drogi do nowoczesności

zowane konwencje odziedziczone po literaturze sanskryckiej, patronował jej auto
rytet starożytnych i wczesnośredniowiecznych traktatów, w których skodyfikowa- 
no drobiazgowo nie tylko ozdoby i figury stylistyczne (alańkara), ale i same wzru
szenia”5 6.

5 Awadhi - dialekt literacki hindi, używany w tzw. regionie Madhja Desa, popularny 
w okresie od XV do XVII w. (m.in. w awadhi Tulsidas [Tulsidas] napisał Ramcaritmanas 
(Ocean czynów Ramy), por. przypis 18 ze strony 23).

6 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 26.
7 R. S. McGregor, Hindi Literature of the Nineteenth and Early Twentieth Centu

ries, Wiesbaden 1974, s. 111.
8 Rozróżnienie za: R. L. Handa, History of Hindi Language and Literature, Bombay 

1978, s. 395.
9 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 139.
10 Ibidem.

Trzej wymienieni poeci jako popularyzatorzy nowoczesnego hindi wyznaczyli 
drogę językową dla następnej generacji.

O tym, jak wielki był to problem cywilizacyjny, pisał na przykład R. S. Mc- 
Gregor:

W początkach XIX w. przede wszystkim stało się ważne znalezienie takiego typu języ
ka, który był w stanie wyrażać tradycje ogromnej populacji Indii Północnych pełniej, 
niż spersjanizowany urdu. Użycie tego typu języka rozpowszechniało się powoli. Po
przedzone było kontaktami indyjsko-europejskimi. Ponadto podlegało wpływom stop
niowego formowania się nowego stylu życia, którego wyrazem był przede wszystkim 
szerszy dostęp do edukacji.7

Sridhar Pathak swój pierwszy utwór w khariboli pt. Ekânt vâsi yogi (Pustelnik) 
opublikował w 1887 roku. Wydany w 1885 roku poemat Hind vandanâ (Ku 
chwale Indii) napisał jeszcze sanskrytyzowanym bradźem. Posługiwał się bradźem 
także i później, np. w zbiorze pieśni i wierszy Bhârat-gıt (Pieśń Indii), czy w liryce 
pejzażowej, jak w zbiorze Gunavant hemant (Wspaniała zima) z roku 1900, czy 
Kasmîr suşmâ (Piękno Kaszmiru) z 1904 roku.

Oprócz liryki pejzażowej i patriotycznej Pathak uprawiał również poezję 
o tematyce społecznej, a nawet reformatorskiej. Wtedy używał wyłącznie kharibo
li, czego przykładem może być cykl Bâl-vidhvâ (Dziewczynka wdową)8.

Ajodhjasinh Upadhjaj w 1914 roku opublikował poemat Priyapravâs (Podróż 
ukochanego), napisany w khariboli. Wcześniejsze publikacje, takie jak Ras kalaś 
(Dzban emocji), ogłaszał w bradźu. Uważany za mistrza dokładnego opisu, od 
1914 roku krótkie utwory liryczne pisał już w khariboli hindi, „posługując się nim 
szerzej i konsekwentniej niż Pathak”9.

Dla Maithiliśarana Gupty bradź był „symbolem starej konwencji poetyc
kiej”10. Jego twórczość cechował płomienny patriotyzm, wszak współtworzył 
‘rasztrija kawja’ (nurt poezji narodowej). Pod względem stylu prezentował swoisty 
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synkretyzm, łącząc „stare” z „nowym”, czyli poetycką tradycję indyjską z poszu
kiwaniem nowych form, własnej symbiozy stylistycznej.

W 1909 roku opublikował poemat Rang mem bhańg (Losowi na przekór), 
w 1910 roku Jayadrath vadh (Zwycięstwo Dźajadratha), a w 1912 roku poemat 
Bharat-bhâratî (Głos Indii). Dwa pierwsze utwory tematycznie nawiązywały do 
dziejów Indii starożytnych; trzeci - składający się z trzech części, był wielkim, 
opisowo-refleksyjnym poematem na temat dziejów Indii, historiozofii, sztuki, lite
ratury, filozofii, na temat kontrastów społecznych współczesności, był w finale 
apostrofą do młodych, aby byli strażnikami tradycji, wzorców, wartości. Poemat 
ten uważany jest za najwybitniejszy utwór Gupty, zarówno pod względem kompo
zycyjnym, jak i językowym, za jego największe dokonanie artystyczne.

„Twórczość Gupty dała ostateczne świadectwo możliwości przystosowania 
khariboli do potrzeb poezji”11. Ale - „nie zjawił się w tym wstępnym okresie ża
den mistrz słowa, który by umiał stworzyć oryginalny model języka poetyckiego, 
obrazowania, wersyfikacji”11 12. Istotę problemu ujął cytowany już R. S. McGregor 
w sumarycznej opinii:

11 Ibidem, s. 140.
12 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 27.
13 R. S. McGregor, Hindi Literature..., s. 112.

Być może najbardziej jaskrawą cechą literackiej aktywności [na przełomie XIX 
i XX w. - R.C.] była nieustanna troska autorów o rozwój hindi oraz o rozszerzanie za
kresu jego zastosowania. Wielu autorów chciało, i było w stanie, tworzyć w wielu ga
tunkach literackich, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych.13

Sens prekursorstwa tych poetów polegał więc bardziej na wyborze języka hin
di i jego promocji, niż na zmianie sposobu uprawiania poezji jako sztuki słowa - 
na radykalnej zmianie form artyzmu. Tematyka i poetyka ich utworów pozosta
wała jeszcze w kręgu tradycji, z wyjątkiem Maithiliśarana Gupty, który w stylisty
ce i w kompozycji wierszy niekiedy eksploatował już nowatorską sferę ekspery
mentowania słowem, obrazem i metaforą - synonimami poetyckiej nowoczesności.
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...kiedy osobiste doświadczenie jednostkowe, oparte na cier
pieniu, znalazło wreszcie swój artystyczny wyraz, w literaturze 
hindi nazwano je ćhajawadem.

Dźajaśankar Prasad

Przełom literacki, dokonany w poezji hindi w pierwszych dekadach XX wieku 
przez grupę poetów zaliczanych do nurtu nazwanego ćhajawadem, miał wiele 
awangardowych znamion: był rewolucją estetyczną, radykalną zmianą literackich 
form, nowatorstwem tematycznym - żeby wymienić tylko znamiona najważniej
sze. Przełom ten miał wszakże jedną cechę fundamentalną i wspólną dla wszyst
kich najwybitniejszych twórców nurtu: w odruchu buntu całkowicie odrzucali oni 
wielowiekową formalno-warsztatową tradycję poetycką Indii.

Dla sensu opisowo-informacyjnego można wyodrębnić i scharakteryzować 
sześć zasadniczych aspektów ćhajawadowego przełomu.

Nazwa nowego nurtu

Nazwa ćhajawad pochodzi od słowa chaya - czyli ‘cień, ciemność, nieja
sność, odbicie’, z dodanym przyrostkiem -vad czyli ‘-izm’. Terminu tego użył po 
raz pierwszy w 1920 roku Mukutdhar Pandey, w artykule pt. Chayavad kya hai? 
(Co to jest ćhajawad?), wydrukowanym w wydawanym w Dźabalpurze czasopi
śmie literackim „SrTśarda”1. Rok później terminem tym posłużył się SuśTlkumar 
w artykule pt. Hindi mem chayavad (Ćhajawad w hindi), opublikowanym w maga
zynie „SarasvatT”1 2. Obydwa artykuły były pejoratywne: ironiczne, kpiarskie. Np.: 
„Główną cechą poezji ćhajawadu jest zawiłość. Znaczenie wiersza powinno być 
tak niejasne, by zaniknąć w obszarze wyobraźni (...) język powinien mieć taki 
kształt, aby niczego nie przekazać”3. Artystyczny lider poprzedniej epoki literac
kiej, Mahawirprasad Dwiwedi [MahavTrprasad DvivedT] (1864-1938)4, uważał 
ćhajawad za wyblakłą imitację mistycznej poezji bengalskiej. Ramćandr Sukla

1 Por. N. Simh, Chayavad, Nai DillT 1998, s. 11.
2 Por. ibidem, s. 11-13.
3 SuśTlkumar, Hindi mem chayavad, „SarasvatT” 1921 (lipiec); cyt. za: N. Simh, 

Chavavad, s. 13.
Więcej informacji dotyczących M. Dwiwediego i jego epoki na stronach 178-179.
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[Râmcandr Śukl] orzekał, że „ćhajawad to nie rezultat naturalnego rozwoju poezji 
hindi, lecz naśladownictwo zagranicznej literatury”5.

5 R. Śukl, Hindisâhitya kâ itihâs, Benares 1949, s. 125.
6 „Jest to tak dalece specyficzny nurt indyjski, że przyporządkowanie go jakiemukol

wiek nurtowi poetyckiemu cywilizacji europejskiej nie będzie dokładne”. T. Rutkowska, 
D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 157.

7 Analogicznie przyjmowani byli nowatorzy w Europie. Dwa przykłady: rok 1857 - 
Charles Baudelaire publikuje Kwiaty zła, gwałtowny atak redakcji „Le Figaro” powoduje 
proces sądowy, wycofanie nakładu etc.; rok 1874 - stowarzyszenie artystów (Société Ano
nyme des Artistes) organizuje w pracowni fotografika Nadara wystawę malarstwa, m.in. 
obrazu Claude’a Moneta „Impression, soleil levant” („Impresja, wschód słońca”). 25 kwiet
nia 1874 Luis Leroy (poeta i malarz) w satyrycznym piśmie „Charivari” użył kpiarsko- 
-pogardliwego słowa: impresjonizm.

Por. R. Czekalska, Nirâlâ (on the 100lh anniversary of poet’s birth), „Folia Orien- 
talia” 1999, vol. 35, s. 25-26.

9 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 28.
10 Ibidem, s. 30.
11 Por. m.in. K. Schomer, Mahadevi Varma and the Chhayavad Age of Modern Hindi 

Poetry, Delhi 1998; D. Rubin, The Return of Sarasvati, New Delhi 2002.
12 Klasyfikacja A. Kowalskiej-Soni, [za:] eadem, Współczesna poezja hindi..., s. 30.

Mimo swego pierwotnie pejoratywnego znaczenia, nadana epoce przez kryty
ków nazwa ćhajawad została szybko zaakceptowana przez opinię publiczną w zna
czeniu pozytywnym i uznana za paralelną do angielskiego terminu „romantyzm”6. 
Tym samym styl poetycki nowej generacji poetów został usankcjonowany i przez 
analogię określony7.

Czas nowatorskiego przełomu

Ramy czasowe tego nurtu podawane są przez historyków literatury różnie: 
1920-1935, 1914-1939, 1918-1939. Najbardziej przekonującym wyznacznikiem 
chronologicznym dla początku ćhajawadu wydaje się rok 1920. Jest to data ofi
cjalnej rezygnacji Mahawiraprasada Dwiwediego8 z funkcji lidera życia artystycz
nego literatury tworzonej w języku hindi. Funkcję tę „pełnił” w latach 1900-1920. 
Podobnie datują inni: „(...) ćhajawad jako szkoła poetycka rozkwitająca w latach 
1920-1935”9. Co do okresu końcowego, również istnieją pewne rozbieżności: 
„Oficjalne uniwersyteckie opracowania historii piśmiennictwa hindi zgodnie 
stwierdzają, że około roku 1935 dobiega końca epoka ćhajawadu”10 11. Jednak za 
symboliczny koniec ćhajawadu historycy literatury uznają rok 1940, kiedy to Ma- 
hadewi Warma [Mahâdevı Varma] opublikowała swój ostatni tomik wierszy11. 
Schyłek epoki (uttarchâyâvâd) charakteryzuje powstanie czterech nowych prądów, 
definiowanych według wątków tematycznych: a - pragatiwad [pragativâd] (nurt 
poezji postępowej), b - rahasjawad [rahasyavâd] (nurt poezji mistycznej), c - ha- 
lawad [hâlâvâd] (nurt poezji opiewającej życie), d - rasztrija kawja (nurt poezji 
narodowej)12.
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Literacki charakter rewolty

Nowatorstwo ćhajawadu zostało zbudowane na trzech ściśle literackich rady- 
kalizmach: wyborze khariboli hindi jako językowego tworzywa, nieograniczonego 
prawa do wyboru tematów i prawa do stosowania indywidualnej poetyki, sankcjo
nowanej wyłącznie przez osobiste predyspozycje autora.

Jaki wymiar i jakie znaczenie miał zarówno taki program, jak i taka postawa 
poetów, niech zilustrują dwie opinie. Opinia krytyka literackiego: „poeci wcze
śniejszej ery zaabsorbowani byli zewnętrznymi faktami i obiektywną rzeczywisto
ścią, przedstawiciele tego nurtu kładli nacisk prawie wyłącznie na wewnętrzne 
myśli i uczucia, a skrajna subiektywność i osobiste doznania stały się wyróżniają
cymi oznakami ćhajawadu”13. Opinia historyka literatury: „ćhajawad dokonał 
wielkiego wyłomu w panującej tradycji literackiej - swoją nową poetyką, lotniej- 
szą i dramatyczniejszą od wszystkiego, co znano przedtem w poezji hindi, swoją 
gloryfikacją wyobraźni i uczucia, swoim patetycznym idealizmem”14.

13 R. A. DvivedT, Hindisahitya ka itihas, Delhi 1966, s. 186.
14 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 28.
15 Widjapati (13507-1460) - poeta religijny uznawany za należącego zarówno do tra

dycji literackiej języka maithili [maithili], jak do tradycji literatury bengalskiej. Tworzył 
również w sanskrycie i w apabhranśa. Najbardziej znany jako autor melodyjnych liryków, 
opartych na opowieściach z życia Kriszny i Radhy.

16 Kabir (13987-1518?) - najwybitniejszy poeta nirgunicznego nurtu poezji bhakti 
[bhakti], sławiący w swoich utworach (pieśniach) religię uniwersalną, ponad granicami 
hinduskiej i muzułmańskiej ortodoksji; tworzył we wschodnim dialekcie hindi; po śmierci 
Kabira jego utwory zostały zebrane w zbiorze pt. Bljak (Księga zapisków) wiele z jego 
pieśni znajduje się także w świętej księdze sikhów, Adi Granth.

17 Surdas (14787-1583) - niewidomy poeta epoki bhakti sławiący w swoich utworach 
hinduskiego boga Krisznę; jego najważniejszym dziełem jest Sursagar (Ocean strof), zbiór 
4707 wierszy, niezależnych tematycznie i konstrukcyjnie, bogatych w refleksje filozoficzne.

Wybór dialektu khariboli był rodzajem afrontu w stosunku do poetów- 
-tradycjonalistów, którzy posługiwali się miękkim, łagodnym bradźem, uważając 
khariboli za dialekt niedojrzały, twardy, prymitywny. Tradycjonaliści pisali naj
częściej rozbudowane utwory narracyjne, zawierające wątki pochodzące z historii, 
albo epigramatyczne dwuwiersze. Poeci ćhajawadu prawem kontrastu uprawiali 
krótkie formy liryczne, budowane z różnego rodzaju strof, ekspresyjne, subiek
tywne, nacechowane jednostkowym doświadczeniem.

Konwencje przełamywali także tematyką, programowo wprowadzając do tre
ści wierszy elementy życia codziennego, problematykę patriotyzmu, reformizmu 
(choć nie odrzucali do końca wątku miłości Kriszny i Radhy) oraz moralizator
stwa. Wątki tematyczne czerpali także z przeszłości, nawiązywali do klasycznych 
nurtów filozofii indyjskiej i Bhagawadgity, eksplorowali dawne mity, legendy, 
inspiracje upaniszadowe, buddyjskie, mistykę bhakti, poezję Widjapatiego 
[Yidyapati]15, Kabira16, Surdasa [Surdas]17, Tulsidasa18. Równocześnie wzorowali 
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się na Tagorze18 19 i angielskich romantykach, jak Shelley czy Keats, wykorzystywali 
praktykę symbolistów, np. Mallarmego czy Verlaina.

18 Tulsidas (1543-1623) - poeta epoki bhakti, tworzący w nurcie poezji chwalącej czy
ny hinduskiego boga Ramy; tworzył w kilku dialektach hindi (używał po mistrzowsku
i bradźu, i awadhi), stosował słownictwo sanskryckie i perskie; jego najważniejszym dzie
łem jest Ramcaritmanas.

Te tropy tematyczne, zsumowane, dały w efekcie synkretyczną, nową teorię 
estetyczną, która ustanowiła dominujący ówczesny styl liryki hindi.

Natomiast zakres stosowania języka poeci ćhajawadu integralnie związali 
z szerokim obszarem zastosowania eksperymentów słownych. Na przykład mody
fikowali reguły gramatyki, wprowadzali nowe formy metryczne, często stosowali 
sanskrycką leksykę, symbole zawarte w słowach-kluczach, alegorie, abstrakcje, 
nowe obrazy, metafory, eksperymentowali z wierszem wolnym - wszystkie te for
my artystycznego wyrazu miały być literackimi odpowiednikami głębi przeżyć, 
a zarazem prezentować wysoki kunszt pisarski. Miały przedstawiać skrajną su- 
biektywizację osobistych przeżyć (intelektualnych, duchowych) w języku skom
plikowanym, w wyrafinowanym stylu.

Aspekty społeczne

Podtekst społeczno-narodowy najtrafniej określił jeden z głównych twórców 
nurtu, Sumitranandan Pant [Sumitranandan Pant]: „Poezja ćhajawadu w rzeczy 
samej była poezją, która wynikała ze świadomości przebudzenia się Indii”20.

Rzeczywiście: zderzenie dwóch idei - wielowiekowej tradycji indyjskiej, na
kazującej poetom opisywanie rzeczywistości zewnętrznych form widzialnego 
świata i poezji programowo skierowanej na penetrację wnętrza człowieka - miało 
wiele przyczyn w sytuacji historycznej, problemach społecznych i politycznych 
Indii, wśród których problemem nadrzędnym było odzyskanie niepodległości21. 
Synchronia dat jest oczywista. 1 sierpnia 1920 roku Mohandas Karamćand Gan- 
dhi22 ogłosił początek akcji nieposłuszeństwa Anglikom, rozpoczynając 27-letnią 

1 Właśc. Ravindranath Thakur (1861-1941) - indyjski poeta, prozaik, dramatopisarz, 
malarz i rysownik; laureat literackiej nagrody Nobla (1913) za zbiór GTtanJali (tomik ten pt. 
Pieśni ofiarne w tłumaczeniu Jana Kasprowicza ukazał się w Polsce w 1918 roku). Nazwi
sko ‘Thakur’ (oboczna forma: Tagor) w angielskiej przeróbce brzmi ‘Tagore’. W niniejszej 
pracy stosowana jest forma Tagor (M. 1. poj. r. m.), podlegająca regułom polskiej fleksji.

2 S. Pant, Raśmibandh, Delhi 1969, s. 14.
21 „Poeci języka hindi, należący do grupy określanej później mianem szkoły Ćhajawad, 

byli pochłonięci poszukiwaniem jaźni przez utożsamienie się z naturą. Niektórzy z współ
czesnych im bardziej zdecydowanie dawali wyraz potrzebie identyfikacji z ruchem wolno
ściowym, ale oni sami zachowali głęboko zakorzenioną tęsknotę za kulturalną przeszłością 
Indii”. R. Sahaj, Wolność pisarza..., s. 7.

22 Mohandas Karamćand GandhT, zwany Mahatmą Gandhim albo po prostu Mahatmą 
(sans, mahatma - dosł. ‘wielka dusza’), ur. 2.10.1869, zm. 30.01.1948 - jeden z twórców 
współczesnej państwowości indyjskiej i propagator ‘biernego oporu’ jako środka walki
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walkę o niepodległość Indii, a w 1927 roku w Madrasie (obecnie Ćennaj), Indyjski 
Kongres Narodowy proklamował pełną niepodległość jako główny cel narodowy.

Z nastrojami społecznymi współbrzmiało np. takie apostroficzne wezwanie 
skierowane do ciemiężonych, zwłaszcza do czytelników z warstw najniższych, jak 
w wierszu Surjakanta Tripathiego ‘Nirali’ [Suryakant TripathT ‘Nirala’] pt. Jago 
phir ek bar (Przebudź się znów):

Nie bydlęciem jesteś, ale mężem 
bohaterem bitew, nie ciurą;
(...)
jesteś zawsze wolny,
jak swobodnie ułożona strofa
(...)
jesteś wielki,
wiecznie jesteś wielki,
minie to pohańbienie,
tchórzostwo, zniewieściałość,
tyś jest brahman,
całe to jarzmo świata
mniej znaczy, niż pył u stóp -* 23

politycznej. Urodzony w rodzinie należącej do kasty kupców (baniya). Kształcił się począt
kowo w Indiach, a od 1888 roku w Wielkiej Brytanii. Praktykę adwokacką odbył w Londy
nie. Następnie pracował jako adwokat w Bombaju (obecnie Mumbai). W 1893 roku wyje
chał do Afryki Południowej. Tam zajmował się obroną praw ludności indyjskiej. Wtedy też 
zastosował opracowaną przez siebie metodę biernego oporu, zwaną satjagraha [satyâgrah] 
(dosł. ‘siła prawdy’). W 1915 roku powrócił do Indii, gdzie kierował kampanią na rzecz 
praw robotników i chłopów, nawoływał do bojkotu towarów angielskich i zachodniego 
sposobu ubierania się. W 1930 roku zorganizował tzw. ‘marsz solny’, którego celem było 
symboliczne przełamanie monopolu Brytyjczyków na import tego artykułu. Przekształcił 
Indyjski Kongres Narodowy w potężną masową partię polityczną opartą na hierarchicznej 
organizacji wewnętrznej. Był uczestnikiem negocjacji niepodległościowych, w wyniku 
których został proklamowany akt niepodległości 15 sierpnia 1947 roku. Wielokrotnie 
aresztowany i więziony przez Brytyjczyków. Zastrzelony 30 stycznia 1948 roku w New 
Delhi przez hinduskiego fanatyka religijnego. Swe poglądy przedstawił Gandhi m.in. w The 
Story of My Experiments with Truth, 1927 (wydanie polskie: Autobiografia. Dzieje moich 
poszukiwań prawdy, Warszawa 1958).

23 Fragment wiersza w tłumaczeniu Agnieszki Kowalskiej-Soni; cyt. za: eadem, 
Współczesna poezja hindi..., s. 28.

24 Inne datowanie - 1918 rok podaję Ramwilas Śarma [Râmvilas Śarma] w swojej 
dwutomowej monografii Nirâlâ kîsâhitya sâdhanâ, DillT 1969.

Wiersz datowany jest na 192124 rok; od miesięcy trwała już akcja Gandhiego.
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Formy artyzmu

Idee artystyczne ćhajawadu przekładały się na formy artystyczne poprzez no
wy styl, nowe słownictwo, wiersz wolny Panta czy Nirali, wersy nasycone symbo
licznymi obrazami, asocjacjami. Poszukując nowych możliwości ekspresji we
wnątrz języka, poeci wykorzystywali np. fakt, że w hindi istnieje spora ilość rze
czowników, które mogą być zarówno rodzaju żeńskiego, jak i męskiego, oraz 
okoliczność, że immanentną cechą hindi jest zdolność do kreowania wyrażeń 
eliptycznych - co powoduje nie tylko utrudnienie rozpoznania rodzaju gramatycz
nego (determinowanego często wyłącznie przez konstrukcje czasownikowe), ale 
równocześnie stwarza nową jakość intelektualną wiersza, pewien rodzaj artyzmu 
trudnego, niemożliwego do rozszyfrowania przy pomocy prostej logiki następstw. 
Analogicznie poeci ćhajawadu postępowali z wzorcami metrycznymi literatury 
sanskryckiej, modyfikując je poprzez wprowadzanie fraz charakterystycznych dla 
pieśni ludowych lub mowy potocznej. Dbali np. aby rytmika wersu współgrała 
z sensem wypowiedzi. Ale obok tych nowatorskich składników formy współist
niało „romantyczne dziedzictwo”: śpiewność, wielosłowna retoryka, patos, egzal
tacja25.

25 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 32.
26 Prabhakar Maćwe [Prabhakar Maeve] umieszcza większość z nich (z wyjątkiem 

Udajaśankara Bhatta i Ramkumara Warmy), obok Mahadewi Warmy, w kategorii ‘secular 
lyricists’ (liryka świecka). Patrz: G. Mathur, Hindi, [w:] Indian Literature, red. Nagendr, 
New Delhi 1988, s. 363-365.

27 Hariwamś Rai ‘Baććan’ (1907-2005) - do dziś uważany bywa za najpopularniejsze
go wśród poetów hindi; był jednym z pierwszych, którzy do poezji wprowadzili wątki oso
bistych doświadczeń i przeżyć; był piewcą życia rozumianego jako splot wydarzeń rado
snych i smutnych. Tworzył krótkie, melodyjne utwory, zrozumiałe i łatwe do zapamiętania 
(w tym niektórzy krytycy dopatrują się przyczyn jego popularności). Jego najważniejsze 
zbiory wierszy to: Madhuśala (Miodosytnia, 1935), Niśa nimantran (Zaproszenie do nocy, 
1938), Ekant sańgit (Pieśń samotności, 1939), Akul antar (Niespokojne serce, 1943).

28 Ramdhari Sinh ‘Dinkar’ (1908-1974) - poeta należący do nurtu patriotycznego, nie- 
akceptujący utworów opartych wyłącznie na wyobraźni, wykorzystujący język i obrazowość 
ćhajawadu, ale posiadający własny, dynamiczny styl; pośród opublikowanych przez niego 
tomików wymienić należy debiutancki Renuka (Ziarna piasku, 1934), zbiór Humkar 

Główni twórcy

Część badaczy twierdzi, że termin ćhajawad powinien być stosowany bardziej 
dla określenia pewnej epoki w historii poezji hindi, aniżeli dla konkretnej szkoły 
poetyckiej. ‘Chajawadowcy’ nie mieli precyzyjnie zdefiniowanego programu 
(w sensie: środki i cele). Nurt był raczej żywiołowym, deklarowanym kierunkiem, 
a nie ruchem realizującym jakiś zespół spisanych zasad normatywnych. Toteż po
mimo faktu, że również inni poeci26, jak Hariwamś Rai ‘Baććan’ [Harivarhs Rai 
‘Baccan’]27, Ramdhari Sinh ‘Dinkar’ [Ramdhari Simh ‘Dińkar’]28, Udajaśankar 
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Bhatt [Udayśańkar Bhatt]29, Ramkumar Warma [Ramkumar Varma]30, Bhagawa- 
tićaran Warma [BhagavatTcaran Varma]31, Balkriszna Sarma ‘Nawiń’ [Balkjsna 
Śarma ‘Navin’]32, Narendra Śarma [Narendr Śarma]33 i Anćal [Ancal]34, ruch ten 
współtworzyli - to terminu ćhajawad historycy literatury indyjskiej w większości 
używają na określenie twórczości najwybitniejszych poetów, którzy byli prawo
dawcami stylu i nadali twórczości epoki wysoką rangę artystyczną.

(Pomruk, 1938), Itihâs ke âmsü (Łzy historii, 1951) oraz uważany za jego najważniejsze 
dzieło poemat [Avoir(Urwaśi, 1961).

29 Udajaśankar Bhatt (1898-1969) - poeta, nowelista i dramaturg (autor jednoaktó
wek); zaangażowany w działalność komunistyczną i antybrytyjską; po odzyskaniu niepod
ległości przez Indie pracował w Ali India Radio. Debiutował w roku 1928 utworem Takşa- 
śila (Takszaśila). Do najciekawszych książek poetyckich należą m.in.: Amrt aur viş (Nektar 
i trucizna, 1944), Vijaypath (Droga do zwycięstwa, 1950), Ityâdi (Itd., 1961).

30 Ramkumar Warma (1905-1990) - uczony, historyk, krytyk, poeta; najbardziej znany 
jako autor jednoaktówek; pośród opublikowanych przez niego tomików poezji wymienić 
należy Ańjali (Pozdrowienie, 1930) oraz Jauhar (Stos, 1941).

31 Bhagawatićaran Warma (1903-1981) - poeta umiejscawiany pomiędzy idealistycz
nym romantyzmem ćhajawadu a społecznym naturalizmem nurtów literackich lat trzydzie
stych XX wieku; najważniejsze utwory w jego bibliografii poetyckiej to: Madhukana 
(Krople nektaru, 1932), Manav (Człowiek, 1940), Rangom se moha (Odurzony kolorami, 
1962).

32 Balkriszna Śarma ‘Navin’ (1897-1960) - w swojej poezji wykorzystywał wyrażenia 
kolokwialne, slang, wiejskie słownictwo gwarowe, wykrzyknienia - wszystko to aby pod
kreślić autentyczność i aktualność swojej poezji; jego wrażliwość na kwestie społeczne 
pozwala uznać go za prekursora poezji postępowej.

33 Narendr Śarma (1913-1960) - poeta hindi również zaliczany do nurtu poezji naro
dowej, wyróżniający się jednak konsekwentnym wprowadzeniem do własnej twórczości 
elementów doświadczeń osobistych, świeżych, realistycznych obrazów, wątków erotycz
nych.

34 Właśc. Râmesvar Śukl ‘Aflcal’ (1915-1995) - poeta znany z bogatego obrazowania, 
barwnej ekspresji, utworów pełnych zachwytu dla ludzkiego ciała, wrażliwych i subtelnych 
opisów na pograniczu fantazji i niezrealizowanego marzenia o fizycznej bliskości.

35 Niezwykle trafnie przez Manohara Bandopadhyaya nazwanych „kwartetem roman
tycznym”, w jego książce Lives and Works of Great Hindi Poets, Delhi 1993.

Badacze zgodnie obejmują tym terminem czworo twórców35: Dźajaśankara 
Prasada [Jayaśańkar Prasad], Surjakanta Tripathiego ‘Niralę’, Sumitranandana 
Panta, Mahadewi Warmę.

Sylwetki tych czworga autorów zaprezentowane zostaną w osobnych rozdzia
łach.



DZAJASANKAR PRASAD

(1889-1937)

Poeta, prozaik, dramaturg. Autor 34 książek: 13 zbiorów poezji, 
5 zbiorów opowiadań, 3 powieści, 13 dramatów.

Rys biograficzny

Urodził się 30 stycznia 1889 roku w Benares (obecnie Waranasi), jako syn 
przedsiębiorcy tytoniowego, w niezwykle pobożnej tradycyjnej rodzinie hinduskiej 
(często towarzyszył ojcu w pielgrzymkach religijnych).

Po śmierci ojca, zmuszony z powodów rodzinno-materialnych do zaprzestania 
nauki w Queen’s College, zaczął pomagać bratu w prowadzeniu rodzinnego przed
siębiorstwa. Dalej uczył się jednak samodzielnie sanskrytu, hindi i języka angiel
skiego. Gruntownie poznał literaturę perską i literaturę bengalską. W trzy lata po 
śmierci ojca zmarła matka Prasada, a dwa lata później brat. Dwie jego żony zmarły 
młodo (druga podczas porodu). Za namową rodziny ożenił się po raz trzeci. Te 
doświadczenia osobiste spowodowały, że głęboko odczuwał samotność. „Nie był 
jednak człowiekiem ponurym. Uwielbiał muzykę, zarówno klasyczną, jak i nieco 
lżejszą, ludową”1.

1 M. Varma, Path ke sathî, Allahabad 1966, s. 94; cyt. za: D. Rubin, The Return of 
Sarasvati..., s. 27.

Pisać zaczął kiedy miał 15 lat.
Pierwsze wiersze tworzył w dialekcie bradź, potem pisał w dialekcie khariboli.
Mahawirprasad Dwiwedi, redaktor magazynu „SarasvatT”, odmówił jednak 

opublikowania jego wierszy. Prasad rozpoczął więc wydawanie własnego czasopi
sma literackiego „Indu” (Księżyc). W nim drukował wiersze i artykuły na temat 
poezji.

Zmarł 14 lutego 1937 roku, mając 48 lat.

Charakterystyka twórczości poetyckiej

Przyroda, miłość, tematy filozoficzne - to wątki podejmowane przez poetę. 
Prasad był pierwszym z wielkiej czwórki twórców ćhajawadu, który odważył się 
przedstawić w poezji hindi nowe spojrzenie na rzeczywistość otaczającą człowie
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ka. Już w 1909 roku wyraził opinię, że poezja nie może być ograniczona żadnymi 
zasadami, ponieważ ,jest wolną i naturalną ekspresją indywidualnego geniuszu”2. 
Uprawiał na ogół niewielkie formy poetyckie, wzorując się na lirykach Tagora. 
Wyrażony w utworach Prasada stosunek poety do przyrody jest bardzo osobisty. 
Jej różnorodne zjawiska często odwzorowują nastrój autora, przybierają postać 
towarzysza lub świadka emocji doświadczanych przez człowieka. Miłość w poezji 
Prasada natomiast jest najczęściej uczuciem ponadzmysłowym, tajemniczym. Ko
chankowie wydają się częścią świata przyrody, a ich uczucie - wielkim udziałem 
w wiecznym trwaniu natury. Poeta wielokrotnie daje wyraz tęsknocie za minioną 
młodością, ubolewa nad upływającym życiem i bezwzględnym działaniem czasu.

2 Por. K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 58.
3 Za najwyższe osiągnięcie artystyczne Prasada uważa się Kâmayânî (Kamajani) 

z 1936 r., poemat filozoficzny oparty na motywie mitu o potopie z Satapathabrahmana. 
Utwór nie jest charakterystyczny dla stylu epoki ćhajawadu, a zaliczyć go można do znane
go z literatury sanskryckiej gatunku poematu - mahakawja [mahâkâvya], Zob. R. Czekal
ska, ‘Kâmâyanî' by Jayśankar Prasâd - a Mahâkâvya of Modern Hindi Poetry, „Cracow 
Indological Studies” 2000, vol. 2, s. 49-64.

4 Ibidem, s. 56.
5 Ibidem, s. 63-64.
6 Ibidem, s. 63.

Utwory Prasada przepełniają filozoficzne i religijne idee hinduizmu. Poeta - 
entuzjasta indyjskiej tradycji i kultury - niejednokrotnie umiejscawia jednostkę 
ludzką w wielkiej kosmicznej rzeczywistości, tkwiącej u podstaw wszystkich rze
czy3. Karin Schomer, autorka monografii o Mahadewi Warmie i epoce ćhajawadu, 
podkreśla, że poprzez taki sposób postrzegania wzrasta znaczenie jednostki. Nie 
jest ona już osadzona na tle społecznego kontekstu, ale przedstawiona jako uczest
nik boskości, a przez to wydaje się wspanialsza i budząca szacunek4.

Dźajaśankar Prasad był miłośnikiem historii. Jego wiedza, szczególnie na te
mat okresu wedyjskiego i buddyjskiego, była zadziwiająca. Wyobraźnia poety 
docierała do jego ulubionych starożytnych miejsc, które prezentują w tej poezji 
obraz różny od ordynarności i ubóstwa współczesnego poecie życia i które przeno
szą tak autora, jak i czytelnika w złote czasy indyjskiej historii. Prasad podejmo
wał też tematy związane z nieco bliższymi mu wydarzeniami (np. próby oporu 
przeciw Brytyjczykom).

Piękno było dla twórców ćhajawadu jednym z podstawowych motywów ich 
twórczości. Jego przejawów poszukiwali wszędzie. Piękno jednak nie było dla 
nich cechą zewnętrzną, rozumieli je raczej jako wewnętrzną jakość, pochodzącą 
z wnętrza istoty lub rzeczy5. Sam Prasad napisał, że literatura nie może być ograni
czona żadnymi zasadami, nie może być niczemu podporządkowana, a jej zasadni
czym motywem ma być wszystko, co na świecie prawdziwe i piękne6.

Prasad, podobnie jak inni poeci tworzący w okresie ćhajawadu, starał się roz
wijać poetycki potencjał języka hindi, udoskonalał go i wzbogacał. Język poetycki 
Prasada pokrewny jest w swej strukturze i doborze słownictwa językowi poezji 
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pisanej w sanskrycie. Poeta wybierał sanskryckie tatsama1 częściej niż tadbhava* 
hindi albo słowa pochodzenia arabskiego i perskiego. Wybór ten był niejako natu
ralny, gdy pisał o rzeczach pięknych i wzniosłych, dla wyrażenia których sanskryt 
wydawał się najbardziej odpowiedni. K. Schomer podkreśla, że Prasad często 
używał archaicznych słów sanskryckich, nieobecnych we współczesnym mu języ
ku hindi9. W poezji Prasada spotykane są niejednokrotnie sanskryckie wyrazy, 
m.in.: usa (‘jutrzenka’), vibhâvarî (‘noc’), khag (‘ptak’), latikâ (‘pnącze’), nayan 
Çoczy'),jyoti (‘światło’), mastak (‘głowa’), saritâ (‘rzeka’), âkulit (‘niespokojny’). 
Charakterystyczne dla poety jest także częste używanie sanskryckich złożeń.

7 Tatsama - wyrazy pochodzące z sanskrytu, a występujące w językach nowoindyj- 
skich; w hindi należą do rejestru tzw. języka wysokiego, używanego przez ludzi należących 
do elity intelektualnej.

8 Tadbhava - wyrazy pochodzenia sanskryckiego, w których zaszły zmiany fonetycz
ne wywołane dostosowywaniem ich do systemów fonologicznych prakrytu i apabhranśa.

9 Ibidem, s. 74.
10 N. Simh, Chayavad, s. 125.
11 Lavani zawiera 30 lub 32 matry i regularną średniówkę, dzielącą wers odpowiednio 

po 15-tej lub 16-tej sylabie; popularna w piosenkach ludowych.
12 Alha składa się z 31 matr, z cezurą po 16-tej i końcowym rymem, w którym tożsa

mością objęta jest długa sylaba; znana z Alha-khand, popularnego eposu ludowego północ
nych Indii z XII lub XIII w.

W utworach Prasada zaskakuje zupełnie nowa symbolika, osobista, przez to 
trudniejsza do zrozumienia. Wiersze pełne są porównań i metafor. Często stoso
wanym zabiegiem jest personifikacja.

Samo brzmienie wiersza również było dla tego twórcy bardzo ważne, dlatego 
jego poezja charakteryzuje się dużą ilością płynnych, miłych dla ucha dźwięków, 
takich jak /, r, y, v, czy ś, a także częstym użyciem samogłoski T oraz partykuł - 
are, âh, re, r.

Prasad posługuje się aliteracją, czyli rodzajem instrumentacji polegającej na 
powtarzaniu się tych samych liter lub sylab, zwykle na początku wersów. W swo
jej poezji stosuje również paralelizm leksykalny, czyli układ kompozycyjny strof 
o podobnej budowie, gdzie w stałych miejscach pojawiają się te same wyrazy. 
Bardzo ważnym dla Prasada elementem był rym, cechujący się dużą dokładnością, 
niekiedy podkreślany przez użycie tych samych słów. Poeta pisał swoje utwory 
posługując się przede wszystkim miarą, w której wersy liczyły trzydzieści lub 
trzydzieści jeden matr [mâtrâ - ‘sylaba’], z mniejszymi lub większymi różnicami, 
jak podkreśla Namwar Sinh [Nâmvar Simh]10. Miara stosowana przez Prasada 
niekiedy przypomina lavant', a czasem âlhâ'1.

Najogólniej mówiąc - język tej poezji jest obrazowy i zmysłowy, a wyrażane 
uczucia i emocje, delikatne, a czasem pełne egzaltacji, charakteryzują się niezwy
kłą lekkością opisu. Forma w poezji Prasada jest bardzo subtelnym podkreśleniem 
poruszanej problematyki. Wielu historyków literatury uważa, że to właśnie Prasad 
był twórcą wiersza wolnego. Między innymi K. Jindal, w swojej historii literatury * 11 
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hindi, określił go następująco: „Dźajaśankar Prasad, twórca wiersza wolnego 
i nurtu romantycznego w poezji hindi”13. Zdaniem E. P. Czełyszewa wiersz wolny 
był w poezji hindi po raz pierwszy zastosowany właśnie przez Prasada w poemacie 
Karunalay (Dom litości) z roku 1913 iw wierszu Bharat (Indie) z roku 191414.

13 K. B. Jindal, A History of Hindi Literature, New Delhi 1993, s. 259.
14 E. P. Czełyszew, Sowremennajapoezija chindi, Moskwa 1965, s. 160.
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Tłumaczenia wybranych wierszy

Noc już minęła, przebudź się!*

Noc już minęła, przebudź się!
Niebo tonie w chmurach -
gwiazdy pobladły, jutrzenka świeci.

Stado ptaków wyśpiewuje cały świat, 
kołysze się szal liści, 

chwyć pnącze - pełne niczym dzban 
świeżego nektaru słodkich pąków.

Pijesz melodię w ustach uwięzioną, 
wiatr próbujesz uwięzić we włosach- 

och, wciąż śpisz, przyjaciółko. 
Melodia samotności przepełnia twe oczy!

Biti vibhavan jag ri..., incipit, z tomu Lahar. Tekst oryginalny wiersza - s. 227.
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Ach, gdzie spoglądasz?*

Ach, gdzie spoglądasz 
czy na mnie zakochanego?
W moje oczy znowu 
pełne łez?

Rozniecasz ogień w samotności nieba 
roztapiasz ciepłem złoto serca 
rozjaśniasz zmierzch życia 
przepełnionego oceanem pustki?

W mrocznej cząstce jasnej nocy
w zaroślach zgiełku tego świata 
pod grubą powierzchnią lodu 
ukryta, czy to mnie się lękasz?

Ty, która z losem igrasz okrutnie 
a o szczęściu marzysz 
czy tylko teraz tak się wydaje 
czy drżeniem zabijasz ciszę?

Are kahim dekha hai tumne..., incipit, z tomu Lahar. Tekst oryginalny wiersza - s. 228.
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Och, młodości burzliwa!*

Och, młodości burzliwa!
Zagubiona niczym odurzony wiatr, 
dojrzewasz jak wino - 

ocean - jaśmin kwitnący, 
wzburzony pierzastymi promieniami,

bezkresne niebo pragnień - 
taniec chwil błyskawicą umysłu, 

życie dla pocałunków tylko, 
minęła burzliwa młodość! 
Och, młodości burzliwa!

Usta pragnące ust
oczy patrzące ufnie,

nerwy splecione - 
nowe cierpienie koi ból,

z rozłąki nowa więź
chwile soczyste niczym deszcz, 

świat przenika cały, 
młodość szalona burzliwa 
och, młodości burzliwa!

Esencja słodkiego życia, 
rozkoszne kwiaty miodnej pory 

zostań, wypełnij oczy na nowo - 
swym różnobarwnym początkiem,

las ulotnych chwil - 
cudowne okno czasu, 

przed oczyma niewidzialny taniec. 
Ach pragnienia młodzieńcze! 
Och, młodości burzliwa!

Ah re, voh adhir yauvan..., incipit, z tomu Lahar. Tekst oryginalny wiersza - s. 229.
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Poprowadź mnie tam../

Pozwól zapomnieć i poprowadź mnie tam... 
Mój sterniku! Powoli!

Gdzie fala oceanu pogrążona w mroku 
na ciemnych krańcach nieba - 

niech trwa nieskończenie miłosna opowieść 
wyrzeknij się zgiełku świata!

Tam gdzie cień życia zmierzcha 
wznieś swe kruche ciało

byś z błękitnego nieba mógł strącać 
wielkie armie gwiazd!

W otchłani słodkiego cienia - 
w złudnej gładkości ziemi - 

ukaż wieczną moc
i stań się prawdą o radości i bólu!

Na granicy znoju i wytchnienia - 
tam, gdzie świętują pracą utrudzeni - 

oczami Jutrzenki wiecznie czuwającej - 
rozświetl gęsty blask!

Le cal vaham..., incipit, z tomu Lahar. Tekst oryginalny wiersza - s. 230.
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Piękno*

W sercu złotego promienia
dlaczego się ukrywasz?

Pochylone czoło wciąż dumne, 
źródła młodości ronią krople nektaru.

O, lękliwe piękno!
Powiedz, dlaczego milczysz?

Słodkimi pagórkami ust,
echem rozlegających się szeptów

O ty, niczym struga miodu
dlaczego sama spijasz słodycz swojego uśmiechu?

Dogasa czas niepokoju 
rozchylony pączek tuberozy -

Gdy niespokojny wiatr otuli wieczór
będziesz misternie tkanym szalem, więc czemu się ukrywasz?

Saundarya, z tomu Lahar. Tekst oryginalny wiersza - s. 231.
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Interpretacja wiersza Piękno

Wiersz składa się z siedmiu dystychów15 nierymowanych i nierównozgłosko- 
wych, zbudowany jest z wersów o niesymetrycznych formatach. Z czternastu wer
sów - cztery kończą się zapytaniem. Te zdania pytające właśnie są intelektualną 
dominantą wiersza. Warto je wyodrębnić:

Dystych: w sanskrycie - śloka [ś/ofca], a w hindi - doha [doha].

1. Dlaczego się ukrywasz?
2. Dlaczego milczysz?
3. Dlaczego sama spijasz słodycz swojego uśmiechu?
4. Czemu się ukrywasz?

Pierwszą narzucającą się przy lekturze oczywistością jest niedefiniowalna, 
a zarazem ukryta poza słowami, istota piękna. Dlatego pytanie pierwsze i pytanie 
czwarte są niemal identyczne. Tworzą swoistą ramę problemową dla tekstu.

Drugą oczywistością jest zobrazowanie piękna, i przypisanie go pozornie do 
osoby:

o ty, niczym struga miodu

a także scharakteryzowanie jego immanentnej cechy:

O, lękliwe piękno!

Jednakże pozomość personalna piękna wynika z treści pierwszego wersu pierw
szego dystychu. Gdzież bowiem ono się ukrywa?

W sercu złotego promienia

Mamy zatem w tym liryku apostroficznym do czynienia nie z pięknem uper- 
sonifikowanym, lecz alegorycznym. Ani „pochylone czoła”, ani „słodkie pagórki 
ust” nie są opisami metaforycznymi jednej konkretnej osoby czy osób, lecz eg- 
zemplifikacjami fragmentów piękna świata. Także bardziej wyrafinowane obrazy, 
jak „źródła młodości roniące krople nektaru”, czy zdziwienie faktem, że „sama 
spija słodycz swojego uśmiechu” - potwierdzają tę konstatację. Jest to wiersz pró
bujący uchwycić nietrwałość i ulotność piękna jako zjawiska estetycznego i zmy
słowego zarazem. Syntetycznym przykładem takiego rozumienia piękna jest zda
nie:

Gdy niespokojny wiatr otuli wieczór
będziesz misternie tkanym szalem, więc czemu się ukrywasz?

To zdanie samo jest literackim pięknem. Ma estetyczną i zarazem materialną 
konsystencję, złożoną z wieczoru, wiatru i tkaniny szala. Na jego piękno składa się 
zarówno kontrast chłodnego, wietrznego wieczoru, z ochronną funkcją pięknego 
szala, jak i instrumentacja językowa, sprawiająca wrażenie, iż całe zdanie przybie

15
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ra kształt wydłużonej wypowiedzi, podobnej dźwiękowo i graficznie do materii 
szala. Wszak wieczór otula wiatr, a piękno powinno otulać człowieka. Tak oto 
w tym wierszu Prasad lapidarnie, i w sposób znakomity artystycznie, zdefiniował 
funkcję piękna.

Motyw piękna był podstawowym problemem zarówno dla Prasada, jak i dla 
pozostałych twórców ćhajawadu. W innym liryku zamieszczonym w niniejszej 
książce, w Noc przeminęła. Przebudź się!, Prasad afirmację piękna i fascynację nim 
wyraził w poetyckiej formule: „Pijmy melodię w ustach uwięzioną”. A w omawia
nych dystychach odczytał również najdelikatniejsze istnienie piękna, milczącego 
„echem rozlegających się szeptów” albo „rozchylonym pączkiem tuberozy”.

Było to zgodne z jego zasadą teoretyczną, że pięknem jest wszystko, co ist
nieje jako wartość - poza wszelkimi definicjami.



SURJAKANT TRIPATHI ‘NIRALA’

(1899-1961)

Poeta i prozaik. Autor 28 książek: 15 zbiorów poezji, 
8 powieści, 5 zbiorów opowiadań.

Rys biograficzny

Urodził się 28 lutego 1899 roku1 we wsi Mahiszadal w Bengalu, w rodzinie 
bramińskiej, pochodzącej z miasta Gorhakola w stanie Uttar Pradeś. Jego praw
dziwe nazwisko brzmiało Suradźkumar Tewari [Surajkumâr TevarT], ale swoje 
utwory podpisywał jako Surjakant Tripathi, a od roku 1923 publikował pod pseu
donimem Nirala.

1 Datowanie za: R. Śarma, Niralâ kı sâhitya sâdhana, Dilli 1969.

Ojciec był urzędnikiem na dworze maharadży Mahiszadalu. Matka zmarła, 
kiedy miał trzy lata. W domu Nirali mówiono w dwóch językach - w hindi, który 
był językiem ojczystym matki, oraz w bengalskim, z racji miejsca, w którym ro
dzina zamieszkiwała.

Początkowo kształcony był w domu. Kiedy miał osiem lat, posłano go do Ma- 
hishadal High School. Naukę zakończył w dziewiątej klasie. Potem kształcił się 
sam. Czytał literaturę hindi, literaturę bengalską i sanskrycką. Uczył się też muzyki.

Często wyjeżdżał w strony rodzinne ojca, do Gorhakoli. Tam poznał narodo
we pieśni i legendy, poezję Tulsidasa i Kabira, tam narodziła się jego głęboka 
miłość do Indii, zachwyt nad kulturą i sztuką. Lubił naturę, lasy i pola. Pod wpły
wem głębokich przeżyć estetycznych zaczął pisać wiersze w języku bengalskim.

W 1911 roku, gdy miał 12 lat, poślubił 11-letnią Manohradewi [ManohrâdevT], 
Żona urodziła mu dwójkę dzieci (w 1914 roku syna Ramakrisznę [Râmkjşna], 
w 1917 córkę Sarodź [Saroj]).

W 1917 roku zmarł jego ojciec, a w 1918 roku - żona, brat i bratowa. Po ojcu, 
wraz ze stanowiskiem, przejął również obowiązek utrzymania rodziny. Z odziedzi
czonego stanowiska szybko zrezygnował, poświęcając się pisarstwu.

Przeprowadził się do Kalkuty (z sześciorgiem dzieci - dwójką własnych 
i czwórką brata). W Kalkucie pracował jako redaktor czasopisma „Samânvay” 
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(Związek). Wtedy zainteresował się filozofią Wiwekanandy2 [Vivekânanda], 
pierwszego wydawcy czasopisma.

2 Wiwekananda (1863-1902) - właśc. Narendranath Datta; urodzony w Kalkucie w ka
ście kszatrijów; uczeń Ramakriszny Paramahansy; mistyk, a zarazem racjonalista. Był jed
nym z nowożytnych filozofów indyjskich energicznie propagujących etyczną afirmację 
świata, polegającą na samodoskonaleniu jednostki i etyce indywidualnego działania. Jego 
największym osiągnięciem było rozpropagowanie filozofii hinduskiej na Zachodzie. Założył 
dwie ważne hinduskie organizacje duchowe: Ramakrishna Mission i Ramakrishna Math. 
Wiwekananda był też jedną z głównych postaci tzw. ‘renesansu bengalskigo’.

3 D. Rubin, The Return ofSarasvati..., s. 67.

W 1923 roku przeniósł się do czasopisma „Matvâlâ” (Upojenie) i w nim opu
blikował swój pierwszy utwór Gaye rûp pahcan (Rozpoznanie minionych kształ
tów), podpisany Nirala (słowo niràlâ w języku hindi znaczy: ‘dziwny, niezwykły, 
oryginalny’ i jest często uznawane za paralelne do słowa matvâlâ ‘pijany’). Tam 
też opublikował jeden z najsłynniejszych wierszy, Juhï kï kalï (Pąk jaśminu), 
uznawany za najoryginalniejszy przykład poezji ćhajawadu.

W roku 1928 przeprowadził się do Lakhnau, gdzie pracował dla wydawnictwa 
Gańga Pustakmâlâ Kâryâlay. Po kilku latach przeniósł się do Allahabadu, miasta, 
które było wówczas centrum literatury hindi. Jego dom stał się miejscem spotkań, 
dyskusji, czytania poezji. Wtedy poznał Dźajaśankara Prasada, Sumitranandana 
Panta i Mahdewi Warmę. Prasad stał się propagatorem jego poezji.

Kiedy zmarła jego córka Sarodź, Nirala napisał elegię Saroj-smrti (Pamięci 
Sarodź), utwór ceniony za wysoki poziom artystyczny. Był to pierwszy utwór tego 
gatunku w literaturze hindi.

Ostatnie lata życia Nirali w Allahabadzie naznaczone były chorobami i kło
potami finansowymi. Po okresie ataków krytyki - zyskał uznanie i popularność.

Zmarł 15 października 1961 roku.

Charakterystyka twórczości poetyckiej

„Wraz z twórczością Nirali poezja hindi czyni kolejny wielki krok w kierunku 
tego, co współczesne i powszechne” - pisał w The Return of Sârasvatï David Ru
bin3.

Duży wpływ na zainteresowania literackie poety miało jego bengalskie po
chodzenie. We wczesnej twórczości widać jego fascynację poezją Tagora i Tulsi- 
dasa, a także twórczością angielskich romantyków - Shelleya i Byrona. Niralę 
interesowały również religijno-filozoficzne i społeczne idee Wiwekanandy, oparte 
na przekonaniu, że człowiek może osiągnąć wyzwolenie, wzywające do walki 
o wolność myśli i działania. Nirala, jako jedyny z wielkiej czwórki, z dużym zaan
gażowaniem podejmował w twórczości poetyckiej tematy społeczne.

Przyroda była dla Nirali źródłem natchnienia, dostarczała obrazów poetyckich 
i symboli, za pośrednictwem których poeta przedstawiał różne aspekty ludzkiego 
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życia. Takie personifikowanie zjawisk przyrody i zdolność identyfikowania się 
z nimi stanowi (jak podkreśla m.in. D. Stasik) cechę charakterystyczną zwłaszcza 
wczesnej poezji Nirali4. Przyrodę obdarzył poeta ludzkim pięknem i świadomo
ścią, czego przykładem jest choćby młodzieńczy, a jednocześnie dojrzały arty
stycznie wiersz Juhi ki kall z ok. 1916 roku. Kolejną egzemplifikacją opisu piękna 
uczuć, wyzwolonych z ograniczeń wiktoriańskiej moralności, jest wiersz-manifest, 
Przebudź się znów, napisany w 1918 roku5. Przyroda, miłość i ich oczywiste pięk
no łączą się u Nirali nierozerwalnie z rozważaniami filozoficznymi na temat sensu 
istnienia. Rosyjski badacz epoki ćhajawadu E. P. Czełyszew podkreśla, że poeta 
nie stracił nigdy wiary w triumf życia, w zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości 
nad siłami zła6.

4 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 160.
5 Inne datowanie: 1921.
6 E. P. Czełyszew, Sowremennaja..., s. 310.
7 „W hindi buntowniczy duch Nirali odrzucił archaiczną idiomatykę wcześniejszych 

poetów jako zbyt uciążliwą i paraliżującą w czasach emancypacji społecznej i politycznej. 
Przez pewien czas był to jedyny przykład wielkiego poety, który zerwał trwale z tradycją 
wiersza rymowanego i metrycznego”. R. Sahaj, Wolność pisarza..., s. 7.

8 Por. Nirala, Parimal ki bhumika, [w:] Nirala. Sahcayita, red. R. Śah, NaT DillT 
2001, s. 378.

9 Por. T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 162.
10 N. Simh, Chayavad, s. 109.

Nowa problematyka podejmowana przez Niralę łączyła się z nową formą po
etycką7. Wymagała ona łamania starych konwencji, odchodzenia od przyjętych 
kanonów poezji indyjskiej, nadania wierszowi nowego kształtu i rozmiaru. We 
wprowadzeniu do zbioru Parimal (Aromat) Nirala piszę, że podobnie, jak czło
wiek wyzwolił się z pęt „średniowiecznej” moralności, przesądów i rutyny, poezja 
uwalnia się od skostniałych form, hamujących jej swobodny rozwój8. Charaktery
styczne dla jego utworów napisanych w okresie ćhajawadu są delikatne obrazy 
przyrody, a także poruszające opisy scen miłosnych. Obrazy poetyckie są dyna
miczne, a język wierszy melodyjny

Nirala tworzył w dialekcie khariboli, czasem tylko wprowadzał elementy 
bradźu9. Zdarzają się też zapożyczenia arabsko-perskie, bengalskie i angielskie. 
N. Sinh stwierdza, że np. w utworze Juhi ki kali widoczny jest wpływ poezji ben
galskiej. Według Sinha, układ wersów i zastosowane słownictwo przypominają, 
zwłaszcza w początkowej części wiersza, strukturę typową dla wierszy bengal
skich10. We wczesnych wierszach występuje wiele słów sanskryckich i złożeń 
słownych tatsama, zwłaszcza tam, gdzie poeta pisał o rzeczach pięknych czy 
wzniosłych. W utworach dotyczących kwestii społecznych natomiast, używa poeta 
zwrotów potocznych.

Jak podkreśla E. P. Czełyszew, Nirala nie stosuje tradycyjnych ozdób poetyc
kich, alankar [alańkara], w jego utworach pojawiają się nowe symbole i metafory, 
związane przede wszystkim ze światem wewnętrznych przeżyć i emocji człowie



Surjakant Tripathi ‘Nirala’ 41

ka11. Poeta często stosuje zabieg personifikacji oraz mniej lub bardziej rozbudo
wane porównania. Dla podkreślenia najważniejszej idei utworu poeta wykorzy
stuje nie tylko obrazy poetyckie, ale i warstwę brzmieniową wiersza. Melodyjność 
osiąga poprzez częste użycie głosek miękkich (/, r, y, v, samogłoska i) oraz unika
nie głosek cerebralnych11 12. Szczególną dźwięczność nadaje utworom często stoso
wany zabieg aliteracji, niekiedy zaś, dla podkreślenia treści, poeta stosuje rymy.

11 E. P. Czełyszew, Sowremennaja..., s. 330.
12 Spółgłoski cerebralne (i, d, th, dh, n, r, rh), występujące w niektórych językach in

dyjskich (m.in. w hindi) wymawia się w taki sposób, że czubek języka styka się z przednią 
częścią podniebienia twardego (łac. cerebrum). W języku polskim nie występują.

13 Por. R. Czekalska, Nirala..., s. 29.
14 E. P. Czełyszew, Sowremennaja..., s. 331.
15 Jak podkreśla K. Schomer, wiele utworów Nirali napisanych jest właśnie tą miarą. 

Por. K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 80.
16 N. Simh, Châyâvâd, s. 125.
17 Por. Nirâlâ, Gıtikâ kî bhûmikâ, [w:] Nirala sancayitâ..., s. 384-393.

Nirala eksperymentował z nowymi formami ekspresji i jemu właśnie więk
szość krytyków przypisuje wprowadzenie do poezji hindi wiersza wolnego13. E. P. 
Czełyszew piszę m.in., że wiersz wolny występuje u Nirali w dwóch formach: 
rymowanej (tukand mukt chand) oraz nierymowanej (atukand mukt chand), przy 
czym użycie pierwszej wiąże się z poezją śpiewaną, natomiast druga ma oddawać 
melodyjność wiersza, co z kolei wymaga szczególnego kunsztu w łączeniu potocz
nej intonacji z poetycką naturalnością14. Nirala zrezygnował z matematycznego 
wyliczania długich i krótkich samogłosek oraz ze ścisłego przestrzegania liczby 
sylab w wersie. Podstawowym zamierzeniem poety było bowiem melodyjne 
i harmonijne połączenie dźwięków w swoisty rytm. Siła wiersza wolnego u Nirali 
tkwi właśnie w jego płynności. Wprowadzając nowe formy metryczne do poezji 
hindi, poeta nie rezygnuje jednak z form tradycyjnych. Znaczny wpływ na mukt 
chand wykazują takie miary, jak m.in.: rola15 (miara, w której każdy wers składa 
się z 24 matr, z cezurą po jedenastej lub trzynastej matrze i zazwyczaj kończy się 
dwiema długimi sylabami) i barvai (każdy wers składa się z 19 matr). Według 
N. Sinha16, poeci ćhajawadu często stosowali miary takie, jak lavani, czy alha. 
Jednakże Nirala adaptuje owe miary bardzo swobodnie, nigdy nie są one regular
ne, zgodnie z przekonaniem poety, że rytm determinowany jest znaczeniem, a nie 
odwrotnie.

We wprowadzeniu do zbioru Gitika (Piosenka) poeta piszę o rozwoju pieśni 
i muzyki indyjskiej, podkreślając znaczenie wielowiekowej tradycji tej bardzo 
popularnej w Indiach formy sztuki17. Jednocześnie wskazuje na ograniczoność 
tematyki, na monotonię muzyki, a także na to, że pieśni były tworzone głównie 
w bradźu, co z kolei nie służyło rozwojowi tego gatunku w dialekcie khariboli. 
E. P. Czełyszew podkreśla, że Nirala wprowadził do poezji hindi nową formę pie
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śni, zastosował nową leksykę, wymiar i muzyczny rytm18. We wstępie do Gitika 
Nirala określa formę metryczną, jaką powinna mieć pieśń19.

18 E. P. Czełyszew, Sowremennaja..., s. 335.
19 Wyróżnia dhammar (składa się z dwóch wersów po 14 matr; może składać się rów

nież z trzech wersów, z których drugi składa się z 14 matr, a pierwszy i trzeci zawierają ich 
mniej), rupak (składa się z 7 matr w każdym wersie), jhaptal (składa się z 10 matr w każ
dym wersie), cautal (składa się z 12 matr w każdym wersie), tin tal (składa się z 16 matr 
w każdym wersie), dadra (składa się z 6 matr w każdym wersie).

Forma u Nirali zawsze wyraża nowe idee i uczucia, emocje, przeżycia ducho
we człowieka. Forma jest tylko jednym ze sposobów podkreślenia treści. Każdy 
obraz, każdy rym, każde zaburzenie porządku składniowego jest nośnikiem sensu. 
Nirala wprowadził do poezji nowatorskie pomysły artystyczne, sprzeciwił się sta
rej tradycji literackiej, jednakże nie odrzucił jej całkowicie. Przyswoił odpowia
dające mu składniki indyjskiej tradycji poetyckiej i dzięki swojemu talentowi roz
winął ją i wzbogacił.

Bibliografía poetycka

AnámTká (Bezimienna, 1923) 
Parimal (Aromat, 1929) 
Gitika (Piosenka, 1936)
Ram ki Sákti puja (Rama składa ofiarę Sakti, 1936)
Saroj-smrti (Pamięci Sarodź, 1936)
Tulsidás (Tulsidas, 1939)
AnámTká (Bezimienna, 1939; wyd. 2 rozszerzone, z nowym wstępem) 
Kukurmutta (Grzyb, 1942)
Anima (Niewidzialność, 1943) 
Naye pátte (Młode liście, 1946) 
Bela (Dziki jaśmin, 1946) 
Arena (Adoracja, 1950) 
Árádhná (Uwielbienie, 1953) 
Gitgunj (Pieśń trzmiela, 1954) 
Sándhyá kákli (Pieśń zmierzchu; zbiór opublikowany pośmiertnie w 1969 r.)
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Tłumaczenia wybranych wierszy

To prawda*

To prawda
podarunek od ciebie: 
dumna służba językowi hindi; 
mądrości ludowe z pierwszej ręki - 
to prawdziwe błogosławieństwo.

To prawda.

Pokonywany po stokroć 
nowej klęski szukałem w popiołach. 
Pył wzniósł się i wypełnił ciało.
Ani jednego pąka: życie nie rozkwitło.

To prawda.

Sac hai, z tomu Anamika. Tekst oryginalny wiersza - s. 232.



44 Część pierwsza. Drogi do nowoczesności

Pąk jaśminu*

W dziewiczym lesie wtulona w liść 
śpi szczęśliwa 
wątła delikatna 
dziewczyna - pąk jaśminu 
śni o miłości 
oczy przymknięte, ukryte pod liściem. 
Noc wiosenna, 
a w dalekim kraju 
jej kochanek, chory z tęsknoty, 
wiatr, który zwą 
południowym powiewem od Sandałowej Góry. 
Wspomina, tak od niej daleki, 
słodkie słowa powitania, 
pamięta 
północ zatopioną w blasku księżyca 
pamięta 
piękne drżące ciało ukochanej.
A potem?
Ponad zagajnikiem jeziorem górą lasem 
gąszczem splątanych lian 
przybył tu, gdzie cieszył się miłością 
swego kwiatu.
Ona spała - 
sam powiedz - mogła podejrzewać 
że kochanekjest obok?
I choć całował jej policzki, 
kołysał łodygami bluszczu, 
nie przebudziła się 
nie przeprosiła 
jej ciężkie migdałowe powieki wciąż zamknięte 
jakby pijana 
winem młodzieńczej tęsknoty - 
któż odgadnąć może? Okrutny kochanek 
brutalnie gwałtownie 
wiać zaczyna 
kołysze i szarpie jej kruchym ciałem 

Juhi ki kah, z tomu Parimal. Tekst oryginalny wiersza - s. 233.
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uderza pełne blade policzki. 
Dziewczyna otwiera oczy, 
rozgląda się zdumiona 
przy swym łożu znajduje kochanka. 
Powieki opuszcza skromnie, 
przyjmuje dar miłości, śmieje się 
rozkwita w ramionach ukochanego.
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Wieczór - piękna dziewczyna*

Dzień się kończy
wieczór, piękna dziewczyna,
niczym wróżka
zstępuje z chmurnego nieba,
powoli, powoli, powoli.
W ciemności jej szat
nawet jednej iskry;
jej usta najsłodsze,
jednak pełne powagi - bez figlarnego uśmiechu.

Jedna gwiazda wszak się śmieje, 
schwytana w jej czarne loki, 
namaszczają i koronuje na królową serc.

Niczym leniwa winorośl
albo pąk delikatny
z ręką wspartą na ramieniu swej towarzyszki ciszy, 
niepewnie stąpa niebiańskimi drogami.

Nie dotyka palcami strun lutni,
nie improwizuje miłosnych melodii,
i nie dźwięczą dzwoneczki bransolet na kostkach jej stóp - 
tylko szept „cisza cisza cisza...”
słychać wszędzie,
w niebiosach
ponad ziemią,
wśród niepokalanych lotosów na cichym stawie, 
pomiędzy okazałymi piersiami rzeki 
nabrzmiałymi dumą i urodą;
na wiecznych śniegach szczytów himalajskich 
nieruchomych niczym asceci;

w grzmotach nastroszonych grzebieni fal;
na lądzie i na wodzie, w niebiosach, w wietrze i ogniu... 
Tylko szept „cisza cisza cisza...” 
słychać wszędzie...

Sandhya-sundari, z tomu Paritnal. Tekst oryginalny wiersza - s. 235.
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Cóż zatem więcej? Zupełnie nic.

Ona przybywa wśród fal odurzających zapachów, 
z miłością podaję kielich udręczonym duszom, 
tuli je do snu na swej piersi, 
stwarza niezliczone błogie wizje pustki.

Kiedy znika w ciszy nocy 
tęsknota dławi poetę
jego słodkie gardło dręczone pragnieniem 
rodzi miłosną pieśń nocy.
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Ty i ja*

Ty szczytem wysokim w Himalajach, 
ja rwącym nurtem Gangesu.
Ty westchnieniem czystego serca 
ja poezjąjak kobieta piękną.
Ty miłością, ja spokojem,
ty ciemnością pijanych chmur, 
ja oparem iluzji.

Ty siecią słonecznych promieni, 
ja uśmiechem lotosu, 
ty minioną rozłąką,
ja chwilą pierwszego spotkania.
Ty medytacją, ja spełnieniem,
Ty czystym żarem miłości,
Ja nieskalanym szczęściem.

Ty uczuciem słodkiego serca,
ja mową szczęścia,
ty młodym drzewem w ogrodzie Indry
ja zimową kruchą gałązką.
Ty duszą, ja ciałem,
ty brahmanem
ja kuszącą ułudą.

Ty girlandą na szyi ukochanej,
ja warkoczem niczym czamy wąż,
ty dźwiękiem strun sitaru pod drżącymi palcami, 
ja niespokojną melodią rozłąki.
Ty drogą, ja kurzem na niej,
ty cudownym sercem Radhy, 
ja fletem u boskich warg.

Ty znużonym wędrowcem,
ja nadzieją twego powrotu,
ty bezkresnym oceanem bytu,
ja pragnieniem dotarcia do brzegu.

Tum aur maim, z tomu Parimal. Tekst oryginalny wiersza - s. 237.
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Ty niebem, ja błękitem,
ty jesienną pełnią
ja powabem nocy.

Ty delikatnym pyłkiem pachnącego kwiatu,
ja łagodnymi podmuchami południowego wiatru, 
ty wyzwolonym bytem,
ja naturą w łańcuchach miłości.
Ty Siwą, ja Parwati,
ty Ramą - dumą rodu Raghu,
ja wiecznym poświęceniem Sity.

Ty nadzieją wiosny rozbudzoną, 
ja echem słodkiego wołania kukułki.
Ty bogiem miłości Kamą, z pięcioma strzałami, 
ja nieznającą miłości dziewczyną.
Ty niebem, ja widnokręgiem, 
ty malarzem czarnych chmur, 
ja dziełem pędzla błyskawicy.

Ty szalonym tańcem Siwy,
ja delikatnym dźwiękiem bransolet,
Ty siłą mistycznej sylaby ‘Om’ i mową Wed, 
ja klejnotem poety.
Ty sławą, ja sławionym,
ty białym lotosem księżyca, 
ja więc - czystym uczuciem.
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Jestem sam’

Jestem sam;
obserwuję, nadchodzi

zmierzch mojego dnia.

Włosy mam siwe i twarde, 
zapadnięte policzki, 
krok coraz powolniejszy - 

święto już za mną.

Wiem, że przebyłem już 
pisane mi rzeki i strumienie 
i śmieję się teraz świadomy - 

nigdy nie dano mi łodzi.

Maim akela, z tomu Anima. Tekst oryginalny wiersza - s. 240.
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Interpretacja wiersza Ty i ja

W przypadku tego długiego, bo liczącego 56 wersów wiersza, mamy do czy
nienia z klasycznym przykładem liryki inwokacyjnej. Zasadą organizującą lirykę 
inwokacyjną jest określenie adresata, a także jawność tzw. podmiotu lirycznego. 
Adresat jest tutaj osobowy - TY. Podmiot liryczny zdefiniowany manifestacyjnie 
- JA. I to już w tytule. Ale w tytule jest jeszcze spójnik - ‘i’, sugerujący jakąś 
strefę pośrednią, strefę łączności, może jedności przeciwieństw, co potwierdzałaby 
ostatnia linijka wiersza, całkowicie autoprezentacyjna: „Ja więc - czystym uczu
ciem”. Zatem spójnik w tytule zakreśla psychologiczną przestrzeń łączności po
między podmiotem lirycznym (‘ja’) a adresatem (‘ty’). Ale tytuł może czytelnika 
nieobeznanego z kulturą Indii skierować ku całkowicie błędnej interpretacji. 
Wskazuje on bowiem pozornie na tę psychologiczną przestrzeń duchowości, jaką 
jest uczucie człowieka, na relację pomiędzy dwojgiem ludzi. Tymczasem jest to 
liryk mistyczny, uważany za ważny w twórczości Nirali.

Pochodzi z tomiku Parimal i jego treścią jest relacja pomiędzy człowiekiem 
a Boskością20. Gatunkowo mieści się w ramach liryki inwokacyjnej, z tym, że ad
resat posiadać może różne imiona: Siwa, Rama, Kama, sylaba Om. Ta wielość 
imion adresata niczego w kwalifikacji gatunkowej nie zmienia, wszak z definicji 
adresatem liryki inwokacyjnej może być pojęcie, albo spersonifikowane zjawisko. 
Zarówno pojęcie, jak i zjawisko są terminologicznie adekwatne dla określenia, 
przynajmniej w przybliżeniu, istoty Boskości.

20 Używam pisanego majuskułą słowa ‘Boskość’ (jako synonimu wyrazu ‘Absolut’), 
mając na uwadze zarówno semantyczną polifoniczność sensów przypisywanych temu sło- 
wu-pojęciu, a zatem równoczesność treści duchowych, jak i polifoniczność treści intelektu
alnych, znaczeń filozoficznych funkcjonujących w myśli hinduskiej, i ich wzajemnych ko
relacji, istniejących nie tylko wewnątrz konkretnych systemów filozoficznych.

W ekstatycznym wyliczeniu tożsamościowych związków Boskości z człowiekiem - 
w 20 wersie wymieniony jest Brahman („substancjalno-dynamiczna zasada wszechświata”). 
Natomiast Atman („pierwiastek osobowy, istotowo tożsamy z Brahmanem”) - w żadnym 
wersie nie jest imiennie wymieniony, znajduje się bowiem w całej strukturze znaczeniowej 
tego tekstu.

Przytoczone w nawiasach obydwa cytaty pochodzą ze Słownika terminów i pojęć in
dyjskich, zamieszczonego w Dzienniku azjatyckim Thomasa Mertona (Kraków 1993) 
i opracowanego przez tłumacza - Ireneusza Kanię. Wybrałam je, gdyż precyzyjnie defi
niują podstawową ideę filozoficzną wiersza.

W tym kontekście uniwersalne słowo ‘Boskość’, potraktowane jako termin-pojęcie, uzy
skuje status tożsamości ze słowem ‘Bóg’, z synonimami takimi jak ‘Stwórca’, ‘Nieskoń
czony’, ‘Byt Transcendentny’ etc. Równocześnie zachowuje tradycyjną indyjską konotację.

Problem zaczyna się przy bliższej analizie przestrzeni duchowej w relacji ‘Ty’ 
i ‘Ja’, jeżeli kontekstem jest Boskość. Czy jest to przestrzeń antynomii? I co wtedy 
znaczy ów spójnik ‘i’? Czy jest jakaś wspólnota między człowiekiem a Boskością? 
Jakaś łączność uczuciowa, jeżeli - jak piszę Nirala - „Ty niebem, ja widnokrę
giem”? Niebo - to wszak wieczność, widnokrąg - mgnienie, moment uchwycony
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wzrokiem, a więc nietrwałość, złudzenie, wieczny ruch, ewentualnie fragment 
widzialnego świata, ograniczony zdolnościami percepcyjnymi człowieka. To są 
problemy intelektualne i etyczne, które istnieją w tekście Nirali, pod warstwą me
tafor, porównań i retoryki. Można by napisać całe studium na temat przeróżnych 
analogii, asocjacji, symboliki, rytmów przemiennych wewnątrz tekstu, metafor 
wertykalnych i horyzontalnych, napięć między nimi, bowiem to one konstytuują 
tkankę estetyczną tego wiersza. Ale zatrzymajmy się, na potrzeby tej interpretacji, 
tylko przy sprawach najgłówniejszych, które z lektury tego monologu-modlitwy 
wynikają.

Zarówno indyjscy, jak i europejscy historycy literatury hindi zauważyli, że 
wiersz należy do tej grupy utworów Nirali, w których można wskazać silne wpły
wy postępowych idei Wiwekanandy21. Właśnie Nirali przypisuje się wprowadze
nie do ćhajawadu filozofii wedanty [vedanta]22, a przede wszystkim idei nieduali- 
zmu duszy ludzkiej i pierwiastka boskiego23 (poza analizą pozostawmy kwestie tak 
elementarne, jak zagadnienie, co jest ludzką duszą, a co jest pierwiastkiem bo
skim). Źródeł tego poglądu monistycznego trzeba poszukiwać w upaniszadach. 
Podstawą myśli upaniszad jest bowiem tożsamość brahmana [brahmari] (Absolutu, 
transcendencji) i atmana [atman] (duszy ludzkiej). Brahman jest więc pierwiast
kiem kosmicznym, dusza - pierwiastkiem psychicznym. Obydwa elementy 
(pierwiastki) według koncepcji upaniszadowej stanowią jedność. Z takiego poglą
du wynikają upaniszadowe maksymy, jak: aham brahma asmi (ja jestem brahma- 
nem) i tat tvam asi (ty jesteś to). Takie właśnie idee Nirala eksploatuje na wiele 
literackich sposobów. Jednym z tych sposobów jest właśnie liryk Ty i ja.

21 Por. przyp. 2 na stronie 39.
22 Wedanta - jeden z nurtów klasycznej filozofii indyjskiej, zaliczany do tzw. sześciu 

ortodoksyjnych systemów (sad-darśana), opierający się na interpretacji myśli upaniszad 
oraz Bhagawadgity w kontekście napisanego przez Badarajanę [Badarayana] dzieła pt.
Tedantasutra. Wedanta jest nurtem obejmującym wiele systemów, od monistycznych, do 
skrajnie pluralistycznych.

Można o nim powiedzieć, w najbardziej uproszczonym stylu tak: wiersz wy
powiada bezgraniczną miłość, potrzebę wewnętrznej bliskości i bezwzględną wia
rę w boską moc. Zbudowany jest paradoksalnie: z antytez i porównań. Powtarzają
ca się stale, w każdym wersie, anafora ‘ty i ja’ ma na celu podkreślenie istnienia 
i jedności we wszechświecie dwóch sił, wzajemnie się uzupełniających: Boskości 
(Stwórcy) i człowieka. Siłą potężniejszą, rzecz oczywista, jest Boskość:

Ty szczytem wysokim w Himalajach
ja rwącym nurtem Gangesu

Człowiek jest uzupełnieniem krajobrazu Boskości, ale też i do niego przynależy. 
Boskość (Siła Stwórcza) jest potężna, nieskończona i wszystkoogamiająca. Czło-

3 Element ten wskazuje, że Nirali był szczególnie bliski jeden z nurtów wedanty - ad-
waita [advaita], kierunek monistyczny, zakładający jedność atmana i brahmana.
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wiek stanowi jednak cząsteczkę, bez której nie może być całkowitej harmonii 
wszechświata. Nirala określa tę relację znakomitymi poetycko, obrazowymi kon
trastami, jak ten:

Ty młodym drzewem w ogrodzie Indry
ja zimową kruchą gałązką

albo ten:

Ty drogą, ja kurzem na niej

Boskość jest makrokosmosem, a liryczne ‘ja’ mikroprzestrzenią. Tylko jedność 
duszy i ciała oznacza doskonałość, stąd - „Ty bezkresnym oceanem bytu”, „Ja 
pragnieniem”. Przestrzeń psychiczna zwana uczuciem, istniejąca pomiędzy czło
wiekiem a Boskością - wypełniona jest symbolami. Tak jest i w tym wierszu. 
Kwitnący lotos - symbolizuje piękno, harmonię i prawdę. Księżyc - jest synoni
mem urody kobiecej. Delikatny wiatr wiejący od porośniętej sandałowcami góry24 
- przynosi nadzieję. Cały tekst jest utkany z wyszukanych metafor i z nie mniej 
wyszukanych przeciwstawień. Wytrawny czytelnik odnajdzie liczne paralele do 
poezji sufickiej, czy do poezji Kabira. Jednak szczególny walor nadaje temu wier
szowi ekstatyczna tonacja, granicząca niemal z erotycznym sensem suplikacji. 
Przy bliższym oglądzie niektóre symbole i metafory wskazują na znaczne podo
bieństwo do biblijnej Pieśni nad Pieśniami, co jest komplementem wysokim. Mi
łość - w tym kontekście do Boga - pełna jest takiego zachwytu nad jego wielko
ścią, iż można odnieść wrażenie uzasadnione, że jest to wiersz miłosny. Bo jest 
taki w istocie. Analogia z biblijnymi pieśniami sugeruje złożoność miłosną (mał
żeńską, oblubieńczą, alegoryczną) stosunku człowieka do Boskości.

24 W literaturze indyjskiej, a zwłaszcza w poezji, pojawia się motyw malaygiri - łań
cuch górski o nazwie Malaja znajduje się w stanie Karnataka (czasami jeden ze szczytów 
nazywany jest Nilgiri); wzgórza porośnięte są lasami sandałowymi; opis wiatru wiejącego 
od gór Malaja i pachnącego sandałem jest w poezji indyjskiej symbolem tęsknoty kochanków.

Pod względem warsztatowym wiersz jest tak wysublimowany, że przypomina 
koncept - znany z barokowej poezji europejskiej. Zmieszanie w nim elementów 
mitologicznych, elementów tradycji indyjskiej i zjawisk przyrodniczych ma zobra
zować współzależność dwóch sił w świecie: boskiej i ludzkiej.

Ale w końcowej partii tekstu znajduje się przeciwstawienie, które bez złudzeń 
przedstawia prawdziwą relację sił:

Ty wyzwolonym bytem
ja naturą w łańcuchach miłości

Dopiero po uświadomieniu sobie zaledwie tutaj naszkicowanych kontekstów, za
leżności, czy analogii - można powoli smakować estetyczne wartości poszczegól
nych wersów tego zmysłowego, a przecież mistycznego utworu.

Cały wiersz jest w istocie poetycką manifestacją jedności z Absolutem - wy
powiedzianą atrybutami języka.



SUMITRANANDAN PANT

(1900-1977)

Poeta i prozaik. Autor 34 książek:
32 tomów poezji i 2 zbiorów opowiadań.

Rys biograficzny

Urodził się 20 maja 1900 roku we wsi Kasauni, w dystrykcie Almora, w zubo
żałej rodzinie bramińskiej. Ojciec był człowiekiem wykształconym, wychowanym 
w duchu tradycji hinduskiej. Ponieważ matka zmarła przy porodzie, od urodzenia 
wychowywali go ojciec i babcia, która ukazała mu piękno narodowych podań, 
mitów i legend. Dom ojca odwiedzali uczeni, muzycy, literaci, reformatorzy reli
gijni, tworząc atmosferę sprzyjającą rozwojowi zainteresowań artystycznych.

Do jedenastego roku życia Pant uczył się w miejscowej szkole, potem ojciec 
wysłał go do miasta Almora. Tam przyszły poeta zetknął się ze stowarzyszeniem 
Arja Samadź [Arya Samâj]1 i jego ideami religijnymi.

1 Arja Samadź - „Stowarzyszenie Ariów”, hinduskie ugrupowanie reformatorskie, 
założone w Bombaju w 1815 roku przez Dajanandę Saraswatiego [Dayanand Sârasvatï]. 
Głosiło powrót do praktyk wedyjskich i czystej wiary w boskie objawienie w Wedach, 
odrzucało kategorycznie wszystkie późniejsze zmiany i rolę braminów. Wzmocniło indyjski 
nacjonalizm kulturowy, przedstawiało Indie jako „matkę wolności” (por. L. Frédéric, 
Słownik cywilizacji indyjskiej, Katowice 1998, t. 1, s. 79).

W 1912 roku zaczął pisać wiersze.
Drukował je w magazynach literackich w Almorze. Pierwszy rękopis wysłał 

do Maithiliśarana Gupty, który przyjął go z uznaniem. Ten sam wiersz odrzucił 
redaktor naczelny „SârasvatT’, Mahawirprasad Dwiwedi.

W 1918 roku przeprowadził się do Benares, do domu wykładowcy z Hindu 
College. Uczył się języka bengalskiego i sanskrytu.

W 1919 roku przeniósł się do Allahabadu, gdzie studiował filozofię, literaturę 
sanskrycką i literaturę angielską. Allahabad był wówczas centrum życia literackie
go, co dawało Pantowi możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju wieczorach 
autorskich i spotkaniach pisarzy hindi. W grudniu 1919 roku, w „SârasvatT’, opu
blikował wiersz Svapn (Sen).
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W 1921 roku, zainspirowany wezwaniem Gandhiego i ruchami wyzwoleń
czymi, które opanowały Indie - podobnie jak wielu jego rówieśników - porzucił 
studia. Od tamtej pory całkowicie poświęcił się pisarstwu.

W 1929 roku powrócił do rodzinnego dystryktu Almora, po wstrząsie spowo
dowanym śmiercią ojca, brata i siostry, i w złym stanie zdrowia.

Od września 1931 roku, przez 9 lat, mieszkał w Kalankarze, niedaleko Alla- 
habadu. Tam też powstały jego najbardziej znane utwory.

W roku 1940 powrócił do Almory, zamieszkał w domu brata i zajął się stu
diowaniem teorii klasycznego tańca indyjskiego oraz indyjskiej muzyki klasycznej. 
W latach 1950-1957 pracował w radiu, jako doradca artystyczny programu literac- 
ko-muzycznego nadawanego w języku hindi.

Do końca życia aktywnie uczestniczył w literackim i społecznym życiu Indii.
W roku 1960 roku uhonorowany został nagrodą Sahitya Akadem! (Indyjska 

Akademia Literatury) za książkę Kala aur burha cand (Nów i pełnia); w roku 
1961 - nagrodą Padma Bhuszan [Padm Bhusan]; w roku 1969 - nagrodą Bhartij 
Gjanpith Puraskar [BharatTy Jnanplth Puraskar],

Zmarł 28 grudnia 1977 roku.

Charakterystyka twórczości poetyckiej

Wczesna twórczość Panta wzorowana była na poezji Tagora, Dźajaśankara 
Prasada oraz Maithiliśarana Gupty. Źródłem inspiracji były dla niego również 
dzieła Surdasa i Kabira. Poezja Panta jest bardzo delikatna i harmonijna. Tematów 
dostarczała twórcy zarówno przyroda, jak i rodzima tradycja, mitologia, religia 
oraz filozofia, a także angielska poezja romantyczna.

We wprowadzeniu do zbioru Pallav (Pąkowie), Pant pisał, iż poezja nie może 
być oderwana od życia, powinna być głosem epoki i wyrażać ideały ważne dla 
człowieka, pomagać człowiekowi w lepszym i głębszym rozumieniu otaczającej go 
rzeczywistości, budzić w nim poczucie piękna2. Podkreślał również, że należy 
zaprzestać pisania w dialekcie bradźbhasza, ponieważ nie jest on w stanie wyrazić 
całej gamy uczuć gromadzących się w sercach młodych twórców.

2 S. Pant, Pallav, Delhi 1967, s. 12-14, 16-30, 33-49.
3 Zob. T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 163.
4 Ibidem.

Przyroda i jej różnorodne zjawiska były dla poety źródłem inspiracji i na
tchnienia. Pisał wiersze emanujące pięknem natury i perfekcyjnymi jej opisami. 
Nazywano go „piewcą natury”3. Przyroda w nich tchnie spokojem, powoduje na
strój marzycielski i melancholijny. Sumitranandan Pant rzadko eksploatuje obrazy 
groźnych zjawisk. „Poeta świadomie unika w opisach rażących kontrastów i ostrej 
kolorystyki, pragnąc ukazać niczym niezmąconą doskonałość [natury]”4.
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W liryce Panta odbija się wiele cech życia duchowego indyjskiego społeczeń
stwa, ‘współczesnego’ człowieka, wyzwalającego się z zacofania i rutyny po
przednich epok, szukającego nowych moralno-etycznych ideałów5. Pant obdarza 
naturę ludzką świadomością, wyposaża ją w emocje i uczucia znane tylko czło
wiekowi. Czyni tak, by podkreślić więzi łączące go z przyrodą, od której jest prze
cież artystycznie uzależniony. Jednym z podstawowych wątków jego poezji jest 
miłość, związana nierozłącznie z młodością i pierwszymi pragnieniami. E. P. Czeły- 
szew piszę: „Niekiedy na skrzydłach swojej fantazji, poeta jakby odrywa się od 
ziemi, od realnego ludzkiego obrazu kobiety i zmierza do świata mistyki, w którym 
oblicze kobiety, tracące swój wymiar rzeczywisty, zmienia się w fantastyczne ma
rzenie o niepojętym, niezwykłym pięknie, wiecznej, tajemniczej ukochanej”6. 
W twórczości Panta można również dostrzec wpływ monistycznej filozofii we- 
danty. Przyroda wydaje się przepojona brahmanem, wiecznym absolutem, który 
nieustannie w niej siebie ujawnia, jawi się jako przyczyna wiecznego życia, stale 
zmieniającego się i odradzającego się świata. Świat jest tylko iluzją, odzwiercie
dleniem własnej jedynej duszy - Absolutu. Narodziny i śmierć nie są dla poety 
granicami życia człowieka, a tylko różnymi formami życia. W wierszach Panta 
ujawnia się boska siła brahmana, wiecznego bytu, który nie ma ani początku, ani 
końca. Jego sprawczą siłę widać zarówno w zjawiskach przyrody, jak i w człowie
ku. Brahman jest przyczyną wszelkiego życia, stale zmieniającego się i odradzają
cego świata, nieustannej harmonii.

5 Por. E. P. Czełyszew, Sowremennaja..., s. 95.
6 Ibidem, s. 99.
7 H. Dvivedi, Hindisahitya kibhumika, Delhi 1979, s. 197.
8 S. Pant, Pallav, s. 33-35.

Pant tworzył w dialekcie khariboli. Był mistrzem obrazów poetyckich. Język 
jego poezji jest niezwykle subtelny, lekki, pełen melodyjnych efektów, nasycony 
sugestywnymi metaforami, bogaty i jednocześnie prosty. Hazariprasad Dwiwedi 
[Hazariprasad DvivedT] nazwał jego liryki „klejnotami o niezrównanym pięknie”, 
porównując je do utworów największych poetów świata7. W cytowanym już wstę
pie do zbioru Pąkowie Pant pisał, iż doskonałość estetyczna poezji nie może obyć 
się bez jedności formy i treści. Podkreśla, że forma nie może być piękna sama dla 
siebie, powinna służyć jednemu celowi - ma jak najlepiej podkreślać treść, wyko
rzystując przy tym takie językowe i poetyckie środki, które byłyby zrozumiałe dla 
wszystkich czytelników. Piękno języka, zaznaczał Pant, powinno służyć jak naj
pełniejszemu ukazaniu złożonej gamy wielkiej muzyki uczuć. Uczucia i język po
winny nawzajem się dopełniać. Poeta pisał również, że aby wprowadzić poezję 
hindi na nowe tory, potrzebna jest przebudowa i odnowa całego systemu środków 
służących ekspresji, a także języka i stylu całej poetyckiej formy8.

Daleki był jednak od całkowitego odrzucenia dorobku bogatej indyjskiej tra
dycji poetyckiej. Podjął próbę krytycznego spojrzenia na zbiór środków artystycz
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nych poezji indyjskiej minionych epok i wybrania z tego zbioru wszystkiego, co 
najcenniejsze, najlepiej odpowiadające wymogom kształtującego się nurtu - ćha- 
jawadu. E. P. Czełyszew piszę: „Nowatorstwo poezji Panta było produktywne 
i wielce użyteczne w rozwoju nowych form poetyckiej ekspresji tylko dlatego, że 
było ono nierozerwalnie związane z tradycją”9. Język poezji Panta wyróżnia się 
niezwykłą subtelnością, różnorodnymi odcieniami znaczeniowymi słów, bogatą 
leksyką, lekkością i melodyjnością. Poeta często używał słownictwa sanskryckiego 
(np. nabh - ‘niebo’,jaladhi - ‘ocean’, marut - ‘wiatr’, vasudha - ‘ziemia’, hindol 
lub tarańg- ‘fala’).

9 E. P. Czełyszew, Sowremennaja..., s. 137.
10 Do najczęściej wykorzystywanych przez niego należą niektóre rodzaje arthalańkara 

(figury sensu), a zwłaszcza sadrśyamulakalańkara (oparta na zestawieniu bądź porównaniu 
różnych przedmiotów czy zjawisk).

Stosował alankary, czyli figury retoryczne10, tak ważne w tradycji indyjskiej 
poezji. W wierszach Panta nie są to jednak szablonowe skojarzenia znane z poezji 
poprzednich epok, takie jak lotos jako symbol piękna czy ogień jako symbol gnie
wu. Poeta zaskakuje czytelnika użyciem znanych obrazów w nowych funkcjach, 
nowymi skojarzeniami, pełnymi aluzji do uczuć ludzkich. Pant nierzadko stosuje 
także takie figury, jak upama i rupak, czyli porównanie i przenośnię. Używa także 
samsokti i anyokti, które budowane są na zasadzie rozwiniętych metafor, gdzie 
przenośne znaczenie oparte jest albo na jakiejś niejasnej aluzji, skrytej myśli, albo 
na podobieństwie obrazów, lub - inaczej mówiąc - na zasadzie obrazów poetyc
kich zawierających ukryty podtekst.

Obok arthalańkara, Pant stosował także śabdalańkara, czyli ozdoby brzmie
niowe, czy też leksykalne, w szczególności zaś yamaka, czyli powtórzenie słów 
lub sylab o podobnym brzmieniu, ale różnym znaczeniu oraz atiśayokti, czyli hi
perbolę, która polega na spotęgowaniu cech przypisywanych przedmiotom, wyol
brzymieniu, przesadzie. Ten zabieg często stosował przy przedstawianiu żywio
łów. Stosuje również punarukti, czyli kilkakrotne powtórzenie tego samego słowa 
dla pokreślenie głównej treści utworu oraz aliterację - anuprasa.

Poezję Panta charakteryzuje przede wszystkim personifikacja zjawisk przyro
dy. Jego utwory przepojone są obrazami natury ukazanej w postaci osoby, wypo
sażonej w cechy ludzkie, czującej jak człowiek.

Pant często opuszcza czasownik hona, a w niektórych złożeniach sanskryckie
go pochodzenia narusza reguły sandhi, np. zasadę przechodzenia bezdźwięcznej 
spółgłoski w dźwięczną (jak choćby marut+akaś = marutakaś, zamiast poprawne
go marudakaś). Duże znaczenie ma w jego poezji wielokrotne powtarzanie party
kuł bhi, hi, sa, si, are, które podkreślają rytmiczność wiersza, natomiast nagroma
dzenie miękkich, miłych dla ucha dźwięków, takich jak r czy /, powoduje, że 
utwory brzmią melodyjnie. Ważnym elementem budowy wiersza był dla Panta 
także rym, wyróżniający się dużą dokładnością. Często tożsamość rymu opiera się 
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na słowie, które jest słowem kluczowym dla danego utworu. Według Panta 
„naturalna muzyka języka hindi powstaje w wyniku precyzyjnego artykułowania 
krótkich i długich samogłosek, i z tego punktu widzenia w pełni odpowiadające 
normom artykulacji formy metryczne są jak najbardziej właściwe dla poezji hin
di”11. Pant często wykorzystuje bardzo popularną wśród twórców ćhajawadu11 12 
miarę lavarii, jednakże stosowane przez Panta miary rzadko są regularne13.

11 S. Pant, Pallav, s. 35.
12 Por. N. Simh, Chayavad, s. 127.
13 Poeta często umieszcza cezurę (yatT) nie tam, gdzie według reguł należałoby ją po

stawić, zaznaczając w ten sposób główne przesłanie utworu. Pant uważał, że dla najlepsze
go wyrażenia uczuć np. tęsknoty czy smutku, najbardziej odpowiednie są następujące formy 
metryczne: rola, piyus-vacan (wers składający się z 19 matr), rupmala (składający się 
z 24 matr) i sakhi (składający się z 14 matr, kończący się trzema długimi samogłoskami lub 
jedną krótką i dwiema długimi). Natomiast dla pokreślenia uczucia radości najlepsze są: 
miara zwana radhika, w której wersy składają się z 22 matr oraz arilla i caupaT. Por. ibi
dem, s. 129-130.

Obok form tradycyjnych, Pant stosował także mukt chand (odpowiadający 
w przybliżeniu zrytmizowanemu wierszowi wolnemu), i to zarówno jego zrytmi- 
zowaną, jak i niezrytmizowaną formę. Jego zdaniem, wiersz wolny miał być na
rzędziem komunikowania obrazów powstających w poetyckiej wyobraźni, utkanych 
z wszystkich odcieni przeżyć. Takim narzędziem, które jest muzycznie plastyczne, 
w którym można swobodnie zmieniać długość wersów i ich rytm.

Bibliografia poetycka
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Pau phatne se pahle (Przed świtem, 1967) 
Patjhar: ek bhav kranti (Jesień: impresja, 1971) 
Sańkhadhvani (Melodia muszli, 1971) 
Satyakam (Kochający prawdę, 1975) 
Sańkranti (Przejście, 1976)
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Tłumaczenia wybranych wierszy

Wieczorna pora*

Powiedz, kim jesteś, o piękna?
Z nieba przybyłaś bezszelestnie 
ukryta w cieniu własnej urody, 

twoje złote włosy rozpuszczone 
słodka, zwiewna, delikatna, cicha!

Usta - brzęczenie pszczół, 
mrugające powieki, ślady stóp, 
pełnia uczucia, zmarszczone brwi, 
milcząca, samotna, cicha!

Smukła szyja, ciało - girlanda światła, 
otwarte oczy, lotosowa twarz pochylona, 
ciało w blasku dnia w mroku nocy, 
gdzie mieszkasz, kim jesteś!

Wiatr porusza złotym rąbkiem sari,
śpiew ptaków słodki niczym dźwięk bransolet, 
jak muszle otwarte skrzydła chmur, 

unosisz się w niebo, o cicha!
Zarumienione policzki, 
usta rubinowym winem - 
deszcz chmur złotą huśtawką, 

powiedz, samotna, kim jesteś? 
Słodka, zwiewna, cicha!

Sandhya, z tomu Pallav. Tekst oryginalny wiersza - s. 241.
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Pierwszy promień*

Urzekający blasku pierwszego promienia! 
Jakże cię rozpoznać?
Gdzie jest pisklę!
Czy znasz już tę pieśń?

Spałeś w gnieździe snów 
ukryty w szczęściu skrzydeł 
kołysały cię, u drzwi czuwały 
niczym straż, świetliki;

promieniami księżyca, ty powabny ptaku 
spłynąłeś na ziemię
słodkie twarze świeżych kwiatów 
nauczyły cię uśmiechu;

blade światło gwiazd 
liście drzew wstrzymały oddech, 
myśli wędrują w świecie snów 
ciemność wznosi swą świątynię;

nagle zrywa się z drzewa kukułka! 
Zaśpiewaj pieśń powitalną, 
kto zna twoją duszę?
Powiedz, kto kazał ci przyjść?

z ciemnego łona natury się rodzi 
ciało cienia z cienia wyzute, 
dzikie demony tworzą kręgi, 
echem pobrzmiewają zaklęcia;

skryła się dziewczyna o twarzy księżyca 
ranek przepłoszył jej urodę, 
w sercu lotosu uwięziona pszczoła, 
kukułka oszalała z żalu;

zmysły uśpione, bezwładny świat 
martwe z żywym jednakowe 
w sercu świata pustka, tylko 
rytm oddechów;

ty pierwszy tak wiele widziałeś! 
zaśpiewaj piękną pieśń przebudzenia, 
piękna, radości, zapachu!
Ty, który tkasz niebios przestrzenie!

Pratham raśmi, z tomu Pallav. Tekst oryginalny wiersza - s. 242.
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Nagle bezkresna ciemność
w strumieniu światła staje się kształtem, 
zmienia się świat w sieć schwytany 
stroi się bogactwem form i imion;

drżą przywrócone życiu drzewa, 
senny wiatr staje się niespokojny, 
usta kwiatów rozchylone uśmiechem 
płatki wysrebrzone rosą;

rozwinięte pąki, złoty czar rozsiany 
zapachniało, słodki wiatr zawirował 
pulsowanie rytm nowego życia 
świat rozbudzony poznaje;

urzekający blasku pierwszego promienia! 
Jakże cię rozpoznać?
Gdzie jest pisklę!
Czy znasz już tę pieśń?
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Pąkowie*

Och, młodziutkie pąki! 
Pachnące piękne girlandy 

splecione warkocze;
niczym sznury świeżych korali,

oplatają gałęzie drzew; 
wokół tylko ich zdziwione spojrzenia, 

czerwone usta drżą!

Ani szeleszczącej melodii liści, 
ani nektaru, ani barwy, ani pyłku; 
nierozkwitłe, niepewne, nieśpiewne, 
rozmarzone uśmiechy snu;

czysta miłość niewinnych dzieci, 
leśnych ptaków śpiew!

Serce zagubione pośród lasu 
odurzająca pieśń kukułki, 
w nieznanej słodyczy 
zapomniały się ciało i dusza;

zachwytem rozkwitła 
rozbudzona gałązka!

Pierwszy strumień kwiatowego nektaru, 
rozlewa się w sercu łagodnie, 
wilgotną rześkością pachnie jutrzenka 
soczysty poranek pąków;

w tętnicach serca budzi się 
dźwięczy nieznane nowe życie!

Zadrżał w nich jasny świt
złota pieśń jutrzenki; 

bez ciebie łzy miłosnej beznadziei, 
skończyła się melodia wieczoru;

spowity rumieńcem kochanek, 
żar najczystszego piękna!

Pallav, z tomu Pallav. Tekst oryginalny wiersza - s. 244.
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Niespokojne dzieci wyobraźni,
łzy oczu, śmiech serca,
palący płomień lampy cierpienia,
słodycz miłowania;

cienie piękna, oddechy lasu
wypełniły się krzykiem radości!

Dziś całe w pąkach są gałązki, 
jutro ucichnie brzęczenie pszczół! 
Miodem odurzone miodowe panny, 
zapachami wibruje przestrzeń!
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Nieme zaproszenie*

Świat tonie w świetle księżyca 
dziwi się niewinnie jak dziecko, 
powieki świata delikatne 
beztroskie przymyka sen;

nie wiem, kto gwiazdami 
zaprasza mnie bez słów! 

Rozległe niebo w gąszczu chmur 
grzmi i ginie w ciemności, 
przepełnione oddechem wiatru, 
spływa rwącym strumieniem;

nie wiem kto błyskawicami 
bałamuci mnie bez słów!

Młodości pora przenika świat 
pszczół słychać brzęczenie, 
samotnych serc delikatny rytm 
kwiaty otwierają się z westchnieniem;

nie wiem kto nutą zapachu 
przesyła mi wiadomość bez słów! 

Wiatr szarpie grzbiety fal 
spienione wody oceanu, 
niepokój ze świata słowików 
przenika niepostrzeżenie;

nie wiem kto wzburzoną falą 
przywołuje mnie bez słów!

Świt pachnie złotem i szczęściem 
owocami obdarza świat cały, 
gardła ptaków delikatnie drżą 
śpiewem łączą ziemię z niebem;

nie wiem kto leniwe moje powieki 
otworzyć chce bez słów!

Sam jeden pogrążony w ciemności 
zdaje się drzemać świat, 
cykają nieśmiałe świerszcze, drży 
powietrze, znikają spłoszone gwiazdy;

nie wiem kto świetlikami 
wskazuje mi drogę bez słów! 

Maun nimantran, z tomu Vina. Tekst oryginalny wiersza - s. 246.
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Poranek skryty w złotym cieniu 
drzwi swego serca pąk otwiera, 
zapach unoszą skrzydła pszczół, 
las wypełniają dźwięki, echa;

nie wiem kto opadającą rosą
wabi mój wzrok bez słów!

Trudów moich brzemię zdjęte
nastał kres mojego dnia,
zmęczony, samotny na łożu, 
oddycham niespokojnie;

nie wiem kto mój sen 
płoszy, budzi mnie bez słów!

Nie wiem kim jesteś, o wcielenie blasku!
Ciemności mojej niewiedzy objaśniasz, 
nieznaną dotąd wskazujesz mi drogę, 
pieśnią nową leczysz stare blizny;

Och, w szczęściu i nieszczęściu trwa przy mnie bez słów! 
Nie mogę odgadnąć i wciąż nie wiem kto!



Sumitranandan Pant 67

Tadź Mahal14

14 Taj, z tomu Yugant. Tekst oryginalny wiersza - s. 248.
Wiersz dotyczy jednej z najsłynniejszych indyjskich budowli, zwanej Tadź Mahal. Jest 

to mauzoleum wzniesione przez Szahdźahana, władcę z panującej w Indiach muzułmańskiej 
dynastii Wielkich Mogołów, na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz 
Mahal. Obiekt bywa nazywany „świątynią miłości”. Budowa Tadź Mahalu trwała dwadzie
ścia dwa lata (1662-1654) i pracowało przy niej, według różnych przekazów, od 20 do 25 
tysięcy robotników. Tadź Mahal zbudowano z marmuru, przywiezionego z kamieniołomu 
odległego o prawie 350 km. Jego powstanie okupione zostało życiem wielu tysięcy robotni
ków.

Czyż nie po wsze wieki chwała niech będzie śmierci? 
Wszak życie na ziemi cierpieniem jest bez życia! 
Śmierć niech włada w marmurowym pałacu miłości, 
a żywi, bezdomni i nadzy, niech mdleją z głodu.

Ludzkości! Jakże to zwracać się przeciwko życiu? 
Upokarzać duszę, pożądać duchów i cieni!!
Czyż więc wielbimy miłość poprzez śmierć? 
Szkieletami chcemy zaludniać pałace?

Trupowi barwę ludzką i szacunek dawać 
człowieka kryć we wstrętnym zaś obrazie trupa?
Tadź Mahal więc koroną wieków, martwych idei, 
a domem jego serce człowieka zmamione.

Zapomnieliśmy wszak odwieczną lekcję życia, 
martwi są dla umarłych, dla żywych zaś jest Bóg!
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Interpretacja wiersza Wieczorna pora

Z pięciu przetłumaczonych tutaj wierszy Panta Wieczorna pora jest utworem, 
który w skondensowanej formie zawiera dwie podstawowe cechy charakterolo
giczne jego poezji - tematykę (wizję przyrody i wizję człowieka) oraz poetykę 
(wielopoziomowość metafor).

Ten pięciozwrotkowy liryk zbudowany jest z pytań i przenośni. Zakres infor
macji jest minimalny: oto w romantycznej scenerii wieczoru „z nieba przybyła 
bezszelestnie”, jej „złote włosy rozpuszczone”, „ukryta w cieniu własnego piękna” 
- tylko tyle. Więc właściwie nie wiemy: kto przybył i z jakiego nieba. Kobieta czy 
bogini? Autor (zostańmy przy tym określeniu, bez rozstrzygania, kto w tym tekście 
mówi, bezpośrednie ‘ja’ czy podmiot liryczny)15, trzykrotnie, w wersach 1, 13 i 21, 
pyta przybyłą nieznajomą: „kim jesteś?”. Spośród przymiotników, jakimi ją okre
śla, dwa są natury romantycznej - „piękna” (wers 1) i „samotna” (wers 9), a trzy 
wyłącznie estetycznej - „słodka”, „zwiewna”, „cicha” (wersy 5 i 22). Ale autor 
pyta także w 13 wersie: „gdzie mieszkasz?”. I to pytanie jest pytaniem zasadni
czym dla zrozumienia tekstu wiersza, czyli jego warstwy znaczeniowej. Gdzie 
mieszka piękna, samotna, słodka, delikatna, cicha i zwiewna nieznajoma? Jest 
osobą czy zjawą? Czystym widzeniem czy materialnym konkretem? Wyobraźnią - 
czy realnością? Odpowiedź znajduje się wewnątrz tekstu - w jego estetyce, seman
tyce i konstrukcji.

15 Pola znaczeniowe pojęcia ‘ja’ i pojęcia ‘podmiot liryczny’ w tym wierszu są nieja
sne. Nie jest to jawna liryka bezpośrednia, gramatyczne ‘ja’ ukryte jest w ‘podmiocie li
rycznym’. Jedynie ‘sytuacja liryczna’ podpowiada pewien zakres identyczności ‘ja’ i ‘pod
miotu mówiącego’.

Zacznijmy od konstrukcji. Dwie zwrotki, 1 i 5, mają po 5 wersów, a trzy środ
kowe - po 4 wersy. Dlaczego? Wersy 1 i 21 zaczynają się zawołaniem-prośbą: 
„powiedz” i określeniami opisującymi: „piękna”, „zwiewna”, „cicha”. Pozostałe 
wersy w obu zwrotkach, pierwszej i ostatniej, to opisy metaforyczne. Tak, jak - 
z wyjątkiem wersu 13 - w trzech zwrotkach środkowych. Zatem te dwie pięcio- 
wersowe zwrotki tworzą równocześnie i ramę portretu, i portret właściwy. Nadają 
wierszowi pewną statyczność wizualną, typową dla osobowego portretu malar
skiego.

Ale jednocześnie sposób uporządkowania uzupełniających portret obrazów 
metaforycznych tworzy osobliwy ruch metafor (i rytm wiersza), właściwy literatu
rze, wynikający z następstw użytych słów.

Obrazy i metafory można uszeregować, wyjąwszy je z tekstu:
1. usta - brzęczenie pszczół
2. mrugające powieki
3. zmarszczone brwi
4. smukła szyja
5. oczy otwarte
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6. zarumienione policzki
7. usta rubinowym winem

Pięć z wymienionych w porządku chronologicznym obrazów (od 2 do 6) ma 
charakter czysto opisowy, i w sensie estetycznym konwencjonalny, stereotypowy. 
A tylko dwa (1 i 7) mają charakter metafory dopełniającej. Obydwa dotyczą ust. 
Zestawmy je razem:

usta - brzęczenie pszczół
usta rubinowym winem

Nietrudno dostrzec, że obydwa wersy tworzą razem obraz niezwykle zmysło
wy, gęsty od skojarzeń, niejasny. O ile „mrugające powieki”, „zmarszczone brwi”, 
„smukła szyja”, „otwarte oczy”, „zarumienione lica” - należą do zdobnictwa lite
rackiego o niewielkiej sile oddziaływania estetycznego (chociaż stosowane z reali
stycznym mistrzostwem), to kontrastowy obraz ust, raz jako siedliska pszczół, 
drugi raz jako ciemnoczerwonego wina - oddziałuje na czytelnika z niezwykłą 
siłą, niesie ze sobą cały arsenał skojarzeń: pszczoły to pracowitość, miód, ale 
i pojęcie pszczoły-matki, a w tle obrazy kwitnących drzew i kwiatów; rubin - to 
również kamień szlachetny, minerał, który starożytni uznawali za lek na zmartwie
nia czy złe myśli. To połączenie wielu płaszczyzn metaforycznych powoduje, że 
obraz ust jest niezwykle sugestywny.

Usta to miejsce języka, miejsce mowy - miejsce centralne zatem nie tylko 
w wierszu, ale w jakimś sensie w świadomości poety i czytelnika. Metaforyczna 
kondensacja obrazu ust jest więc logicznie uzasadniona, wynika z całej filozofii 
autora, ukazanej w konstrukcji tekstu.

Tożsamość przyrody, osoby ludzkiej i piękna - została wyrażona w artystycz
nej symbiozie sztuki poetyckiej, czyli słowa i wyobraźni.



MAHADEWI W A RM A

(1902-1987)

Poetka i prozaiczka. Autorka 12 książek:
6 zbiorów poezji, 5 tomów opowiadań, tomu wspomnień.

Rys biograficzny

Urodziła się 24 marca 19021 roku w Farrukhabadzie (Uttar Pradeś), w rodzinie 
należącej do kasty kajastha [kayasth]. Ojciec był nauczycielem języka angielskie
go, miłośnikiem literatury angielskiej i urdu, człowiekiem postępowym. Zarówno 
on, jak i matka przyszłej poetki - osoba niezwykle religijna - dbali o edukację 
córki, ojej wiarę i wrażliwość.

Datowanie za: K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 157.

Początkowo nauki pobierała w domu. Uczyła się sanskrytu, urdu, bradźbhasza, 
muzyki i malarstwa. Poznawała poezję angielską. Gdy miała 16 lat, wyjechała do 
Allahabadu, gdzie rozpoczęła studia. W 1933 roku obroniła pracę magisterską 
z sanskrytu.

W Allahabadzie przeżyła większość życia.
Po ukończeniu studiów została dyrektorką żeńskiego koledżu (Allahabad Ma- 

hila VidyapTth). Była redaktorką czasopism dla kobiet. Jeździła do okolicznych 
wiosek, by uczyć dzieci. Zainspirowana ideami Mahatmy Gandhiego - przestała 
używać języka angielskiego i nosiła ubrania wyłącznie indyjskiej produkcji. Do 
końca życia pozostała wierna obu tym zasadom.

Dzieciństwo miała szczęśliwe. Rodzice nie chcieli dla niej typowego losu hin
duskiej kobiety-żony. Wspierali jej zainteresowania literackie i naukowe. Metody 
wychowawcze, jakie stosowali, były odmienne niż w większości rodzin indyjskich.

Mimo tego jednak wcześnie, bo gdy miała 9 lat, wydano ją za mąż. Doświad
czenia emocjonalne związane z małżeństwem miały wpływ na jej życie osobiste, 
na twórczość i poglądy społeczne. W separacji z mężem pozostała do końca stu
diów, potem zdecydowała się na separację stałą, co było aktem odwagi i siły cha
rakteru. Dostrzegała i rozumiała problemy kobiet, usiłujących walczyć o swoje 
prawa w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn. Prawdopodobnie do

1
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świadczenia osobiste i społeczne obserwacje spowodowały, że zajęła się działal
nością na rzecz poprawy sytuacji kobiet indyjskich.

Całe swoje życie poświęciła pisarstwu, pracy naukowej i działaniu na rzecz 
wyzwolenia kobiet.

Debiutowała wierszami napisanymi w latach 1924-1928, opublikowanymi 
w 1930 roku, w książce Nihar (Mgła).

Na początku lat 40-tych zaprzestała pisania poezji.
W 1956 roku otrzymała nagrodę Padma Bhuszan, a w 1982 roku - Bhartij 

Gjanpith Puraskar za całokształt twórczości.
Zmarła 11 września 1987 roku.

Charakterystyka twórczości poetyckiej.

Poezja Mahadewi Warmy zaliczana jest do nurtu mistycznego (rahasjawad) 
w ramach ćhajawadu. Poetkę inspirowała twórczość mistyków epoki bhakti: Kata
ra, Surdasa i przede wszystkim Miry Bai [Mira Bal] (14507-1547?)2. Nazywana 
jest często w Indiach „współczesną Mirą”. K. Schomer, autorka szczegółowej mo
nografii o Mahadewi Warmie, podkreśla, że poezja Warmy nastrojem przypomina 
średniowieczną poezję bhakti3. Tak charakterystyczny dla tej poezji motyw rozłąki 
lyirah} jest w liryce Warmy wątkiem centralnym. Podmiotem lirycznym często jest 
virahinT, czyli kobieta cierpiąca z powodu rozłąki lub kobieta opuszczona. Pogrą
żona całkowicie w miłości do bóstwa, oddaje się adoracji, pozostaje mu wiemą 
i podlega jego życzeniom. Jednakże boski kochanek, tak realny w obrazach poezji 
bhakti, tutaj jest raczej kreacją poetyckiej wyobraźni, postacią ukrytą w półcieniu, 
w przestrzeni między człowiekiem a Bogiem4. Ku temu urojonemu kochankowi 
swoje uczucia kieruje kobieta osamotniona, uwięziona w swym świecie i nieszczę
śliwa, z jednej strony pogodzona z losem, z drugiej - pozostająca w świecie iluzji.

2 Na te powinowactwa zwróciła uwagę m.in. Danuta Stasik, por.: T. Rutkowska, 
D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 166.

3 K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 43. Więcej na temat epoki bhakti w niniejszej 
publikacji na stronach 174-175.

4 Ibidem, s. 33.
5 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 166.

Wiersze Warmy cechuje charakterystyczna dla okresu ćhajawadu subtelność 
i melancholijność. Jej poezja jest introwertyczna5. Stale powracającymi elementa
mi są ból i tęsknota, a obok nich pojawia się przyroda, która uosabia nastrój poetki. 
Natura, owiana smutkiem, przepełniona jest motywami zmierzchu i nocy. Lektura 
utworów Mahadewi pozwala też dostrzec pewnego rodzaju rozwój emocjonalny, 
proces dojrzewania od jednego zbioru do następnego. Sama poetka we wstępie do 
wyboru wierszy Yama (Czas nocy) piszę, że ta antologia wierszy wybranych z jej 
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czterech poprzednich zbiorów jest „uporządkowaniem jej świata refleksji i uczuć”6. 
Układają się one w jedną miłosną opowieść7.

6 M. Varma, Yama, Ilâhâbâd 2001, s. 8.
7 K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 288.
8 T. Lowenstein, Buddyzm, Warszawa 1996, s. 28.
9 K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 298.
10 Ibidem, s. 300.
11 Ibidem, s. 31.
12 Por. przypis 22 i 23 ze strony 52.

Wielokrotnie w swoich utworach Warma zwraca się do przyjaciela (a/z) lub 
przyjaciółki (alT). Dwa pierwsze tomiki cechuje postawa pesymistyczna, przepeł
niona żalem i rozgoryczeniem. Tęsknota podmiotu lirycznego wydaje się nie mieć 
granic, a frustracja powoduje, że istnieje tylko przeszłość i wspomnienia. Miłość 
odczuwana jest jedynie w sferze fantazji, nie ma wymiaru realnego. Niewątpliwie 
daje się w takiej postawie zauważyć wpływ filozofii buddyjskiej, według której 
życie jest tylko cierpieniem - duhkha, które „oznacza cierpienie fizyczne a także 
odczuwanie smutku i rozpaczy, które zidentyfikował sam Budda. Lecz to samo 
pojęcie odnosi się również do braku satysfakcji, niemożności ostatecznych roz
strzygnięć i niespoistości większości ludzkich doświadczeń”8. Według K. Scho- 
mer, w trzecim tomiku Warmy smutek i cierpienie nie są już tak głębokie, samot
ność, tęsknota i daremne czekanie wydają się emocjami pozytywnymi, budującymi 
(a nie jak wcześniej niszczącymi), a poczucie opuszczenia - problemem znacznie 
łatwiejszym do przezwyciężenia9. „Miłość staje się głębsza, a ból rozłąki (...) 
przemienia się uczucie wyższe (nadrzędne?)”10 11 12. Obiekt adoracji poetki jest niewi
dzialny, brakuje mu wymiaru realnego. Według Schomer, miłość Mahadewi War
my często ma miejsce w społecznej próżni: ani kobieta, podmiot liryczny, ani uko
chany, adresat jej uczuć, nie mają społecznej tożsamości1 ’. Dlatego miłość ta wydaje 
się mieć wymiar uniwersalny. W tym miejscu dostrzec można wpływ monistycznej 
filozofii adwaita-wedanty [advaita-vedanta]'2, według której dusza ludzka stanowi 
jedność z duszą wszechświata. Poetka opisuje istotę ludzką często sprzecznymi 
pojęciami, jest zarówno „klątwą” jak i „błogosławieństwem”, „brzegiem” i „rwącym 
strumieniem”, „zniszczeniem” i „rozwojem bez końca”, „cieniem” i „ciałem”. Okre
ślenia te wskazują na przekonanie o jedności wszystkich rzeczy. Wielość jaźni 
i świat materii są tylko odbiciem jedynej prawdziwej rzeczywistości, czyli brah- 
mana.

Poezja Mahadewi Warmy, przepojona tęsknotą za niespełnioną miłością, wy
magała doboru najbardziej odpowiedniej dla wyrażenia uczuć poetki formy po
etyckiej. Początkowo Mahadewi pisała w dialekcie bradźbhasza, pod koniec lat 
20-tych zaczęła tworzyć w khariboli. W jej poezji nie brakuje zapożyczeń z san
skrytu. Poetka często posługuje się sanskryckimi formami tatsama, używa san- 
skryckiego nabh zamiast akaś na określenie nieba, czy vasudha na określenie ziemi. 
Pojawiają się także w jej poezji neologizmy tworzone na podstawie sanskryckich 
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wzorców słowotwórczych (np. nidrit - senny, utworzone od nidrâ - sen, alasit - 
leniwy od âlas - lenistwo, âlokit - oświetlony od âlok - światło, czy trsit - spra
gniony od trsâ - pragnienie. Nowatorskie są też złożenia takie, jak viśvaśalabh, zna
czące dokładnie tyle, co ‘ćma świata’, czy hrdayańgam oznaczające ‘żar serca’).

W twórczości poetki odnaleźć można zupełnie nową metaforykę i oryginalną 
symbolikę, trudną do odczytania. Stary, zaczerpnięty z perskiej tradycji symbol 
ćmy, którą przyciąga niszczący płomień lampy, jest w wierszach poetki sugestyw
ny i subtelny. U Warmy nie tylko ćma ginie w płomieniu lampy. Lampa spala się 
sama, daje światło, poświęcając siebie. K. Schomer podkreśla, że lampa to ludzkie 
serce palone bólem rozłąki i kiedy spala się sama, rozjaśnia świat setkami płomie
ni, symbolizującymi inwencję twórczą13. Warto też wspomnieć o znanym również 
w tradycji europejskiej obrazie pereł symbolizujących łzy.

13 K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 91.
14 Ibidem, s. 76-77.
15 Ibidem, s. 71.
16 N. Simh, Châyâvâd, s. 129.
17 Zob. L. Frédéric, Słownik cywilizacji indyjskiej, t. 2, s. 103.

W poezji Warmy zdania często skonstruowane są niejasno lub dwuznacznie, 
co powoduje trudności w określeniu podmiotu gramatycznego. K. Schomer twier
dzi, że taka gramatyczna zawiłość może być odbiciem filozoficznej zasady jedno
ści wszystkich rzeczy, uniwersalnej harmonii świata14. Język poezji Mahadewi jest 
płynny i melodyjny, jak język poezji pisanej w dialekcie bradź. Według K. Schomer, 
to właśnie Mahadewi Warma i Sumitranandan Pant „wyzwolili ukrytą melodyj- 
ność języka hindi, umożliwiając mu w efekcie konkurowanie z bradźem w słody
czy i delikatności dźwięków”15. Aby język poezji stał się jak najbardziej subtelny 
i brzmiał przyjemnie, poetka unika spółgłosek cerebralnych i często używa deli
katnych, płynnych dźwięków, szczególnie r i /, półsamogłosek y i v, a także spół
głosek syczących ś i 5. Podobnie jak w przypadku poezji pozostałych twórców 
epoki ćhajawadu, również i u Mahadewi wyjątkowo często występuje długa samo
głoska i. Melodyjnemu brzmieniu wiersza sprzyja także niewielka ilość czasowni
ków oraz aliteracje.

W liryce Warmy występuje także paralelizm stroficzny, niekiedy połączony 
z epiforą, czyli figurą polegającą na kończeniu kilku kolejnych strof tym samym 
wyrazem. Utwory poetki są rymowane (czasem właśnie poprzez powtarzanie tych 
samych słów). Zazwyczaj rymy są bardzo dokładne. Jeśli chodzi o metrykę, często 
stosowanymi miarami są: lâvanî, przeznaczona do śpiewania i râdhikâ. Zbiory 
Nïhâr (Mgła) i Raśmi (Promień) napisane są miarą sakhi, która wg N. Sinha jest 
stosowana szczególnie w utworach wyrażających uczucie smutku i tęsknoty16. 
Utwory Mahadewi Warmy często przybierają formę gît, czyli pieśni, bliską 
zwłaszcza charakterystycznej dla poezji bhakti formie zwanej pad, stosowanej dla 
wyrażenia głębokich uczuć religijnych wyznawców Kriszny17. Gît, podobnie jak 
średniowieczny pad, zawiera refren, czyli tek, powtarzany po każdej strofie. Jed
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nak, podczas gdy w padach refren powtarzany jest bez zmian, to w pieśniach 
Warmy refren znajduje się w obrębie samej zwrotki i często podlega wariacjom. 
K. Schomer wskazuje w tym miejscu podobieństwo do piosenki ludowej18. Jednak 
zarówno w przypadku padów, jak i ludowych piosenek, refren stanowi często 
osobną całość znaczeniową. W utworach Warmy refren jest integralną częścią 
zwrotki i podkreśla delikatnie główną myśl utworu, a każda zwrotka logicznie 
wynika z poprzedniej. Refren może natomiast pojawić się zarówno na początku, 
jak i na końcu utworu.

K. Schomer, Mahadevi Varma..., s. 86.

Obfitość obrazów, stonowane kolory, mieszanka dźwięków i struktur, melo- 
dyjność, bogactwo zaskakujących zestawień i analogii - to charakterystyczne ce
chy języka poezji Mahadewi Warmy. Jest to język o silnym zabarwieniu emocjo
nalnym, wyrażający bogatą gamę uczuć, od delikatnych, zmysłowych aż po silne 
namiętności. Zarówno forma, jak i język, umożliwiają poetce wyrażanie jej we
wnętrznych przeżyć i odpowiadają zawartości tematycznej wierszy.

Bibliografia poetycka

Nihdr (Mgła, 1930)
Raśmi (Promień, 1932)
Nlrajd (Lotos, 1935)
Sandhyagit (Pieśń zmierzchu, 1936)
Yámá (Czas nocy, 1940)
Dip-śikha (Płomień lampy, 1942)

18
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Tłumaczenia wybranych wierszy

Jestem lutnią, jestem twoją melodią*

Jestem lutnią, jestem twoją melodią! 
Miałam sen klarowny w każdej jego chwili, 
pierwsze przebudzenie w pierwszym drżeniu świata, 
w potopie mój ślad, odcisk stopy w mym życiu, 
jestem klątwą obróconą w błogosławieństwo,

jestem brzegiem, jestem rwącym strumieniem!

Jestem kukułką żądną chmurnych oczu, 
jestem okrutną lampą, w której tchnieniu ćma, 
jestem niespokojnym słowikiem w sercu kwiatu, 
jestem zarówno cieniem jak i ciałem,

daleko od ciebie, lecz jestem szczęśliwa!

Jestem ogniem, który stwarza kryształki lodu, 
jestem pustką nakrytą dywanem chwil, 
jestem radością wzniesioną na twardej skale 
jestem zwierciadłem serca

jestem obłokiem, jestem złotą błyskawicą!

Jestem zniszczeniem, rozwojem bez kresu, 
jestem dniem poświęcenia, mrokiem narkotyku, 
jestem struną, powiewem, wibracją dźwięku, 
jestem kielichem, miodem, słodkim zapomnieniem

jestem ustami, jestem uśmiechem księżyca.

V~in bhi hum, maim tumhari ragini bhi hum, incipit, z tomu NTraja. Tekst oryginalny 
wiersza - s. 249.
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Słodko moja lampo płoń!*

Słodko moja lampo płoń!
Przez wieki, każdego dnia, w każdej chwili, w każdej sekundzie, 

wypełnij światłem drogę ukochanego.

Roztaczaj zapach, upajaj ciepłem, 
roztop swe delikatne woskowe ciało!

daruj nam niezmierzony ocean jasności, 
roztapiaj swoje ciało kawałek po kawałku! 

Drżąco moja lampo płoń!

Wszystko co chłodne, świeże, czułe 
prosi cię o kroplę żaru, 

ćma wszechświata trzepocząc skrzydłami wyznaje:
„Kiedy płonę, nie cierpię. Spotykam się z tobą”! 

Żarliwie moja lampo płoń!

Spójrz we wciąż ruchome niebo, 
ileż to lamp stale płonie bez miłości, 

płonie serce oceanu pełnego wody, 
chmura otoczyła błyskawicę!

Radośnie moja lampo płoń!

Najkruchsza zieleń gałązek,
pochłania żar twojego serca, 

ziemia bez zmysłów także 
jest więźniem wzbierającej namiętności! 

Jasno moja lampo płoń!

Od mojego oddechu szybsza,
nie bój się, że zgaśnie twoje piękno, 

osłonię cię rąbkiem sari, 
przed niespokojnym ruchem powiek! 

Lekko moja lampo płoń!

Granice wyznaczają nam okowy codzienności, 
nie licz godzin bez początku, 

ukryję cię pod powiekami, 
napełnię cię wodą łez.

Smutno moja lampo płoń!

Madhur madhur mere dipak Jal!, incipit, z tomu Niraja. Tekst oryginalny wiersza -
s. 250.
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W bezgranicznej ciemności nieśmiertelne twe światło. 
Igraj ciągle od nowa,

w cząsteczkach mroku niczym błyskawica 
stwarzaj wieczny obraz!

Delikatnie moja lampo płoń!

Płoń aż do końca
on bliski już, pełen iluzji i złudzeń,

w słodkim spotkaniu giń, o ty - 
topniej w jego jasnym uśmiechu, zakwitnij! 

Odurzająco moja lampo płoń!

Wypełnij światłem drogę ukochanego!
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Ukochany! Wieczornym niebem moje życie*

Ukochany! Wieczornym niebem 
moje życie!

Zamglony horyzont mą obojętnością, 
czerwony promień szczęściem, 
moje ciało jak cień beznamiętne, 
skłębione chmury orzeźwiającym snem!

Złotem mieni się moja tęsknota, 
głęboka ciemność mą rozpaczą, 
wieczorne niebo cichym spotkaniem - 
oczy śmieją się przez łzy!

Wiatr napełnia mnie oddechem, 
zapachem wspomnień wabi świat, 
pachnie granica życia i śmierci, 
moje serce rozkwitło lotosami!

Początek i koniec zespolone, 
dzień i noc małżeństwem, 
spływają krople lodowatych łez, 
te chwile na zawsze w mej pamięci!

Smugami uśpionych pragnień, 
z pięknych kruchych promieni, 
bezkresne niebo utkane - 
powoli zasnuwa się gwiazdami!

Ptaki radości i smutku odfrunęły, 
ciemności okryły mój świat; 
zatarły się kontury drogi; 
gościu, zbliż twarz do mych powiek!

Priya! Sândhya gagan merî jıvan!..., incipit, z tomu Sâmdhyagît. Tekst oryginalny
wiersza - s. 252.
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Ślady stóp jego odnalazłam w ciemności!*

Ślady stóp jego odnalazłam w ciemności!

Moje niespokojne serce w wiecznej wędrówce, 
zbierało z drogi cząsteczki kurzu;

oddech dźwigał chwile smutku 
wypełniał mnie płomieniem lampy!

Teraz szczęściem znużenie moje,
senne ciało przeszywa niczym błyskawicą;

w każdej mojej łzie marzenia 
zakwitły setkami lotosów!

Ślady stóp ukochanego odnalazłam w ciemności!

Timir mem ve padcihn mile!, incipit, z tomu Yama. Tekst oryginalny wiersza - s. 254.
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Przyjacielu, znam każdą kroplę świata*

Przyjacielu, znam każdą kroplę świata 
znam płacz wszystkich istot!

Oczy błyszczą łzami jak brylanty, 
spojrzenie zwrócone ku tęczy, 
zerwane korale marzeń 
opadły na popękane usta!

Chmury pełne pereł, 
gwiazdami okryły źdźbła trawy, 
znam kształt każdej łzy 
smutnej i radosnej!
Ze smutku utkałam baśń radości!

Słodkogorzki smak 
wypełnia ciało drżeniem szczęścia, 
cierniem przeszywa stopy, 
rani umysł, przenika serce,

drżeniem subtelnych kwiatów, 
cierniem samotności, 
przebyłam wiele dróg 
znam kruche serce każdego ciernia! 
Obdarzam je wszystkie wolnością!

W chmurach spragniona błyskawica, 
oczyszczona słonecznym żarem, 
opada na pochylone kwiaty, 
koi balsamem uczucia,

mieniąca się lśniącymi łzami, 
okrutną stopą zdeptana, 
poznałam drżenie każdego pyłku 
wyschniętej pustyni i płodnej ziemi, 
melodię każdego kroku!

Ali maim kan-kan ko jan cali, incipit, z tomu Dip-śikha. Tekst oryginalny wiersza -
s. 255.
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Niebo snem moim złotosrebrym, 
świat uśmiechniętym przyjacielem 
ciernie kwiatów wiecznie młode 
moje życie uplecione z pragnień!

Oczy wilgotne od łez!
Pył blaskiem nieba muśnięty!
Ja przygnębiona smutkiem drżę ze szczęścia 
poznałam każdą chwilę życia!
Budowałam i burzyłam!
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Interpretacja wiersza Słodko moja lampo płoń

Wers pierwszy strofy pierwszej oraz wersy ostatnie kolejnych ośmiu zwrotek, 
z których zbudowany jest ten ekstatyczny wiersz o bólu niespełnienia, zostały 
skomponowane niczym refreny - i w ten sposób poetka ułożyła wewnątrz tekstu 
hymniczną kolumnę pragnienia, osobiste itinerarium19. Wyjmijmy jąz tekstu: 

słodko [moja lampo płoń!] 
drżąco 
żarliwie 
radośnie 
jasno 
lekko 
smutno 
delikatnie 
odurzająco

19 Nb. układ wersów i strof graficznie przypomina falowanie płomienia.
20 Por. przypis 22 i 23 ze strony 52.

Zestaw przysłówków - od: słodko, lekko i delikatnie, aż po: żarliwie, radośnie i odu
rzająco - zakreśla amplitudę zmysłowych drgnień serca i drgnień duszy, stanów 
uczuciowych, tożsamych z miłosnym pragnieniem, uniesieniem, tęsknotą, udręką. 
Cały wiersz jest skonstruowany wokół symbolu lampy, symbolu serca ludzkiego, 
spalanego namiętnością i pragnieniem.

Symbol lampy ma rodowód zakorzeniony w dziejach ludzkich od czasu neo
litu (w Grecji, w cywilizacji egejskiej), najpierw jako naczynia sepulkralnego 
(grobowcowego), potem jako ofiary wotywnej dla bóstw; aż do 1830 roku, kiedy 
to wynaleziono cylindry szklane do lamp oliwnych. Około 600 lat p.n.e. lampy 
przywędrowały ponownie do Grecji ze Wschodu. W filozofii indyjskiej szkoły 
adwaita-wedanta20 natomiast, lampa symbolizuje samoświadomość, jest alegorią 
świadomości brahmana (stąd jedno z określeń brahmana: svayamprakaśa - dosł. 
‘ten, który sam siebie oświetla’). W wierszu Warmy lampa serca jest przeciwsta
wiona motywowi ćmy, jako symbolu niezrozumiałego świata, świata niejasnego, 
szarego. Poetka ujmuje tę dychotomię w personifikującej frazie niby-dialogu:

Ćma wszechświata trzepocząc skrzydłami wyznaje: 
„Kiedy płonę, nie cierpię. Spotykam się z tobą”!

Niby-dialogu, ponieważ czytelnik z kręgu kultury śródziemnomorskiej pamięta 
także kolokwialne powiedzenie: „gadać do lampy”, czyli nadaremnie. Tę sprzecz
ność poetka w innym wierszu, zamieszczonym w niniejszym wyborze, Jestem lut
nią, jestem twoją melodią - rozwiązuje w wyznaniu: „Jestem okrutną lampą, 
w której tchnieniu ćma”. Przypomnijmy, że wspólny motyw lampy i ćmy pojawił 
się w poezji staroperskiej, a „tchnienie, dech, oddech”, czyli prana [prana], to 
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w klasycznej myśli indyjskiej „tchnienie życiowe, podstawowy pierwiastek prze
nikający organizm ludzki, gwarantujący jego życie i ruch”21. Być jednocześnie 
lampą i tchnieniem - oto program poetki wyrażony w artystycznej formie.

21 Mały słownik klasycznej myśli indyjskiej, red. T. Hermann i in., Warszawa 1992, 
s. 77.

22 Ibidem, s. 76.
23 Ibidem, s. 65.

W omawianym wierszu trzeba zauważyć trzy zasadnicze kwestie, tworzące 
trzy poziomy, czy też trzy płaszczyzny postrzegania świata: czas, zjawiska przy
rodnicze i zmysły, jako swoiste soczewki, czy raczej przewodniki, przez które 
dokonuje się percepcja świata. Należy wszakże pamiętać, że głównym przewodni
kiem jest serce-płonąca lampa: czyli uczucie.

Czas w wierszu nie ma granic. Poetka mówi wprost:

Słodko moja lampo płoń
przez wieki, każdego dnia, w każdej chwili, w każdej sekundzie

Nie jest to jednak czas kalendarzowy, lecz czas przeżywanego uczucia, olśnienia, 
upojenia, odurzenia, dziejący się „w bezgranicznej ciemności”, „w cząsteczkach 
mroku”, więc poetka woła do własnego serca „nie licz godzin bez początku”, „płoń 
aż do końca”, „wypełnij światłem drogę ukochanego”. A samemu sercu wyznacza 
służebny los w dramatycznym wyznaniu:

Roztop swe delikatne woskowe ciało!
Roztapiaj swe ciało część po części!

Motywy przyrodnicze także zostały włączone w funkcję światła lampy-serca: 
„wszystko co chłodne, świeże, czułe / prosi cię o kroplę żaru”, „chmura otoczyła 
błyskawicę”, „najkruchsza zieleń gałązek / pochłania żar twojego serca”. Jest 
w tym wierszu i „ruchome niebo” i „ocean jasności” - jako swoiste brzegi przyro
dy. A wieki, błyskawica na niebie i ocean - sugerują delikatnie łączność z kosmo
sem, eliminując czas kalendarzowy, umowny. Ta aluzja do kosmosu ma bezpo
średni związek metaforyczny z losem lampy-serca. Z jego „roztopieniem”, czyli 
pralają [pralaya] (dosł. „rozpłynięcie”22). Z ostatecznym przeznaczeniem:

W słodkim spotkaniu giń, o ty -
topniej w jego jasnym uśmiechu, zakwitnij!

Bliskość dwóch słów „giń” i „zakwitnij” sugeruje echo idei nazywanej nama-rupa 
[nama-rupa] („nazwa i kształt”), zakładającej, że „na Początku Wszechrzeczy (...) 
wszystkie formy bytu były jednym Kształtem (rupa), wszystkie zaś późniejsze 
nazwy, były jedną Nazwą (nama), jedną źródłową Mową (wać). Po kreacji 
Wszechświata, w zróżnicowanym i uporządkowanym Kosmosie, nama-rupa okre
śla każdą jednostkę bytu, każdy przedmiot i istotę żywą; tym sposobem jest prze
jawionym aspektem bytu absolutnego”23.
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Zmysły pełnią w wierszu funkcję dwojaką. Z jednej strony są emanacją ze
wnętrzną samego uczucia - stąd określenie lampy-serca jako „szybszej od mojego 
oddechu” - mającą wszakże zakorzenienie w ciele, np. w zdaniu „Ziemia bez zmy
słów także / jest więzieniem wzbierającej namiętności”, czy w projekcji czynu - 
„osłonię cię rąbkiem sari”. Są także formą zrozumienia innych, jak w westchnie
niu: „ileż to lamp stale płonie bez miłości”. Ale z drugiej strony, zmysły są subli- 
macją całego wnętrza człowieka, serca i duszy, przechodząc przez słowa stają się 
substancjonalnymi obrazami („roztaczaj zapach”, „niespokojny ruch powiek”, 
nieśmiertelne światło”, „droga”, „błyskawica”). Tak oto zapis liryczny, wiersz, 
staje się przestrzenią jedności ze światem.

Jednakże tym, co nadaje temu tekstowi ton ekstatycznego mistycyzmu, jest 
rytm: niespokojny, nerwowy, ewokacyjny, stwarzający napięcia pomiędzy frazami. 
W całej jego strukturze rytmicznej dominują rozkaźniki. Już w pierwszych siedmiu 
wersach jest ich aż pięć:

wypełnij 
roztaczaj 
roztop 
podaruj 
roztapiaj

a potem jeszcze:
spójrz
nie bój się 
stwarzaj 
płoń 
giń 
topniej 
zakwitnij

Dominanta rozkaźników jest zarówno liczebna (12 na 45 wersów), jak i jako
ściowa. Pierwsza ich partia ma wyraźny, dyspozycyjny ton. Następne dwa są 
raczej perswazyjne i wkomponowane w tę część utworu (środkową), która jest 
metaforycznym opisem świata poprzez jego elementy. Dopiero cztery ostatnie 
powracają do jednoznacznej wyrazistości z pierwszej zwrotki. Ich znaczeniowa 
sprzeczność („płoń”, „giń”, „topniej”, „zakwitnij”) buduje dramatyzm przeznacze
nia, uwypukla sens cierpienia. Relacje czasu, przestrzeni i uczucia, wzajemne ich 
powiązania, przebiegi znaczeń pomiędzy nimi, tworzą wrażenie uniwersalnej głębi 
eschatologicznej, pozazmysłowej jedności z materią świata.



Część druga

W kręgu trzech antologii





POCZĄTEK NOWEJ POEZJI

Tar Saptak przez większość krytyków 
został dostrzeżony jako manifest ‘nowej poezji' 

Kedar Traloćan

Rok ukazania się drukiem antologii Tar Saptak niemiecki indolog, Lothar Lutze, 
określił w następujący, metaforyczny sposób: „rok 1943 był rokiem narodzin lite- 
rackości w hindi”. Sformułował on również ocenę szczegółową: „prayogvad był 
pierwszym czysto literackim nurtem w poezji hindi”1.

1 L. Lutze, Hindilyrik der Gegenwart, Tuebingen 1968, s. 83.
2 Śamśerbahadur Sinh [Śamśerbahadur Simh], we wstępie do tomiku Muktibodha 

Camd ka mumh terha hai (Złowroga twarz księżyca), ujawnił, że antologia „najpierw po
wstała w wyobraźni Prabhakara Maćwe i Nemićandra Dźaina, a pomysł tytułu zasugerował 
Maćwe”, wskazał też towarzyskie powiązania autorów, chronologię prac nad kompozycją 
antologii, potwierdził organizacyjny wkład Agieja [Ajney], inaczej jednak niż Agiej rozło
żył akcenty zasług.

3 Tak określiła antologię np. A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 32.
4 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 174.
5 „Wydaje mi się, że fałszywe poczucie satysfakcji związanej z rolą «pisarza zaanga

żowanego» ogarnęło zwolenników walki klas (...). Brak było chęci spojrzenia w przyszłość, 
które tak bardzo chciałoby się dostrzec w literaturze lat niepokoju. Natomiast pojawił się 
powierzchowny klimat oczekiwań i nadziei”. R. Sahaj, Wolność pisarza..., s. 6.

Ten „historyczny zbiór, który dał początek długiej dyskusji”1 2 (spowodowanej 
„pierwszą eksplozją”3) - uznać można za początek wielowątkowego i szerokiego 
nurtu poetyckiego, który w latach pięćdziesiątych XX wieku został określony 
ogólną nazwą ‘nai kawita’ [naT kavita] (nowa poezja). Od roku 1943, aż do opu
blikowania trzeciego zbioru, Tisra Saptak, w 1959 roku - antologie tworzyły 
główny ośrodek intelektualny, w którym i wokół którego krystalizowała się nowa 
poezja. Stanowiły Jedyny w swoim rodzaju zapis przeobrażeń, jakie zaszły 
w poezji na przestrzeni niespełna dwudziestu lat”4.

Wiersze opublikowane w pierwszej antologii były literacką manifestacją 
buntu - przede wszystkim przeciwko dekadenckiej poezji bezpośrednich poprzed
ników, spadkobierców ćhajawadu, czy poetów pragatiwadu (progresizmu, poezji 
postępowej), jednego z epigońskich prądów5 powstałych w końcowej fazie epoki 
ćhajawadu. Ich zaangażowaną politycznie poezję prześmiewczo nazywano 
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„wersyfikowaną propagandą”6. Postawę poetów pragatiwadu tak określił Abdul 
AzTz Rayva: „ci, którzy szermują sloganem o sztuce rdzennie indyjskiej, to ludzie, 
którzy ani z literaturą, ani ze sztuką nic nie mają wspólnego”7. Ale także i prąd 
rasztrija kawja (poezja narodowa) uznawali za niedobry. A. V. Rajesvara Rau pi
sał: „duma narodowa niefortunnie zacieśniała horyzonty naszej poetyckiej wizji”8. 
Rodzący się nurt początkowo otrzymał pejoratywną etykietę: prajogwad [prayog- 
vad] (eksperymentalizm), będącą nieporozumieniem, spowodowanym użyciem 
przez Agieja we wstępie słowa prayog (eksperyment) na określenie sfery działal
ności artystycznej wspólnej dla wszystkich poetów antologii. Istotnie, poeci zbioru 
Tar Saptak przyznawali sobie prawo do artystycznego eksperymentowania, ale 
traktowanego jako środek wypowiedzi, a nie pisarski cel9. Dopiero dwie następne 
antologie - Dusra Saptak i Tisra Saptak - zmieniły tę pierwotnie pejoratywną 
opinię i utrwaliły prymat poezji pokolenia ‘tarsaptakowców’. Z prajogwadu wyro
sła nai kawita.

6 Por. L. Rosenstein, New Poetry in Hindi (Nayi Kavita). An Anthology, Delhi 2003, 
s. 9.

7 A. A. Rayva, Hindustanikala akhir hai kya?\ cyt. za: A. Kowalska-Soni, Współ
czesna poezja hindi..., s. 34.

8 R. Rau, w przedmowie do antologii Modern Indian Poetry, cyt. za: A. Kowalska- 
-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 34.

9 „Podobnie jak moderniści, również artyści awangardowi rozumieją konieczność 
technicznych innowacji, ale nie godzą się na traktowanie ich jako celu samego w sobie. 
Ramakrishnan uznaje wpływ literatury zachodniej oraz rozprzestrzenienie się kapitalistycz
nych zasad druku za dwa najważniejsze czynniki, które w równej mierze przyczyniły się do 
zmiany wrażliwości oraz do ukształtowania świadomości krytycznej, charakterystycznych 
dla modernizmu”. K. Satchidanandan, Introduction..., s. ix.

10 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 174; zestawienia chro
nologiczne, informacje oceniające, por. ibidem.

Dusra Saptak Agiej opublikował w 1951 roku - cztery lata po proklamowaniu 
15 sierpnia 1947 roku niepodległości Indii.

W 1954 w Allahabadzie ukazał się drukiem pierwszy numer czasopisma „NaT 
Kavita” (wychodziło do aż do 1967 roku), które stało się forum dla publikowania 
nowej poezji i jej propagowania.

Rok 1954 roku jest równocześnie uznawany za datę końca istnienia prajogwadu. 
Opublikowana w 1959 roku trzecia - i ostatnia - antologia pod redakcją 

Agieja, Tisra Saptak, była Już charakterystycznym przykładem «nowej poezji»”10.



TÄR SAPTAR

(Siedem brzmień wysokich)

Tar Saptak to antologia stu dziesięciu wierszy siedmiu poetów, opublikowana 
w 1943 roku w Delhi. Zawierała utwory następujących autorów (według kolejno
ści w zbiorze):

Gadźanan Madhaw Muktibodh [Gajänan Mädhav Muktibodh] - 16 wierszy
Nemićandr Dźain [Nemicandr Jain] - 10 wierszy
Bharatbhuszan Agrawal [Bhäratbhüsan Agraväl] - 13 wierszy
Prabhakar Maćwe [Prabhäkar Mäcve] - 23 wiersze
Giridźakumar Mathur [Girijäkumär Mathur] - 12 wierszy
Ramwilas Sarma [Rämviläs Sarmä] - 19 wierszy
Agiej - 17 wierszy
Organizatorem, selekcjonerem tekstów, wydawcą i współautorem antologii 

był Agiej (właściwie: Saććidanand Hiranand Watsjajan [Saccidänand HTränand 
Vätsyäyan]). O swoim w niej udziale pisał z humorem, że prezentuje tylko „pół 
osobowości”. Ale we wstępie do książki sformułował wspólny program: „Do zbio
ru zostali wybrani ci poeci, których poezję cechuje eksperyment... którzy nie hoł
dują doktrynom... na wszystkie ważne tematy mają odmienne poglądy - na życie, 
na społeczeństwo i religię, na państwo, na poezję, styl, metrykę, rymy... nie należą 
do żadnej szkoły... poezję ich wiąże jedno podobieństwo - pogląd na poszukiwa
nie (...)”'.

Opracowanie edytorskie było programowo skromne, bez plastycznych ozdob
ników: nota biograficzna, komentarz odautorski (2-3 stronice), wiersze. Estetyczny 
wygląd książki był zsynchronizowany z „poezją bez ozdobników”.

Możliwą wersją przełożenia tytułu antologii na język polski jest Siedem 
brzmień wysokich. Bliskoznaczne są tłumaczenia „Na siedmiu strunach” i „Siedem 
strun”. Samo słowo tar jest wieloznaczne, może oznaczać: ‘sznur’, ‘linę’, ‘drut’, 
‘kabel’, czy ‘strunę’ właśnie, ale również jest nazwą najwyższej gamy.

Pełniejsza interpretacja tytułu związana jest właśnie z muzyką indyjską1 2, 
w której istnieją trzy gamy, każda złożona z siedmiu dźwięków (svar\. sa-re-ga- 

1 Ajftey, Vivrti aur purävrtti. Pratham samskaran kT bhümikä, [w:] Tar Saptak, red. 
Ajney, NaiDillT 1995, s. 10.

2 Por. m.in. G. Mathur, Hindi..., s. 367; L. Rosenstein, New Poetry in Hindi..., 
s. 18, przyp. 12. Możliwość „muzycznej” interpretacji tytułu jako pierwszy wskazał mi
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ma-pa-dha-ni. Pierwsza z nich nazywa się khar - składa się z siedmiu tonów ni
skich. Druga - mandr - z siedmiu tonów średnich. Trzecia - tar - z siedmiu naj
wyższych tonów. Są one zapisem nie tylko wysokich dźwięków w melodii, ale 
symbolicznie także różnych aspektów życia. W gamie tar, można znaleźć obraz 
rzeczywistości życia i jego harmonię.

W przypadku antologii nazwa siedmiodźwiękowej gamy tar użyta została jako 
symbol siedmiu najlepszych nowoczesnych poetów hindi oraz ich poezji, zebra
nych właśnie pod wspólnym tytułem. Symboliczna siódemka może także obrazo
wać siedem barw, czy siedem tonów, współczesnej poezji hindi, ale także 
i jej siedem wymiarów. Mając na uwadze i to, że tar jest gamą najwyższą, tytuł 
Tar Saptak można interpretować jako zbiór poezji najwyższego lotu. Poezję Tar 
Saptak można również kojarzyć z siedmioma melodiami, a metaforycznie - z róż
nymi rytmami życia w Indiach w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku.

Istnieje też inne, bardziej odległe skojarzenie, związane ze słowem saptak 
(‘siódemka’, dosłownie: ‘zbiór siedmiu’). Można je powiązać z Sapta-riszi, tj. 
siedmioma natchnionymi poetami-świętymi (rs/ - ‘święty, asceta, mędrzec’), któ
rym objawione zostały hymny Wed. Imiona siedmiu poetów podaję Satapatha- 
brahmana* 3.

dr B. P. Tivári z uniwersytetu w Sagar, opiekun naukowy mojej pracy magisterskiej, 
w Krakowie w 1992 roku.

3 Również w Europie w VII w. p.n.e. działał w Grecji (w Sparcie) poeta i śpiewak 
Terpander, którego siedmiostrunną lirę przyrównywano do siedmiu planet. Lira ta była 
symbolem tzw. pitagorejskiej harmonii świata, opartej na liczbach, a kanon estetyczny 
piękna ukształtowano w oparciu o harmonię jej tonów. Treść tytułu posiada więc rozległe 
asocjacje. (Również z twórczością R. Tagora - por. przyp. 10 na stronie 182).

Do indywidualnych prezentacji wybrałam osoby i twórczość dwóch poetów: 
Gadźanana Madhawa Muktibodha i Agieja - z uwagi na fakt, że obaj najpełniej 
posługiwali się nowymi w poezji hindi środkami stylistycznymi.



GADZANAN MADHAW MUKTIBODH

(1917-1964)

Poeta, eseista, publicysta. Autor 9 książek:
2 zbiorów wierszy, 1 poematu, 3 zbiorów opowiadań i 3 książek eseistycznych. 

Trzy książki poetyckie oraz pisma krytyczne ukazały się drukiem 
już po śmierci poety. W 1985 roku w New Delhi opublikowano 

sześciotomowe Utwory zebrane Muktibodha pod redakcjąNemićandra Dźaina.

Rys biograficzny

Urodził się 13 listopada w miejscowości Sjopur (Gwalior) w stanie Madhja 
Pradeś. W 1938 otrzymał tytuł licencjata w Madhav College w Udźdźainie.

Po wieloletniej przerwie w studiach (spowodowanej koniecznością podjęcia 
pracy zarobkowej)1, w 1953 roku otrzymał tytuł magistra filologii (specjalizacja: 
hindi).

1 Szerzej na temat kłopotów finansowych poety piszę B. Lotz, Long poem or unen
ding poem? The emergence of Muktibodh’s Andhere mein, „Hindi: Language, Discource 
and Writing” 2001, vol. 2, nr 1 (kwiecień-czerwiec), s. 91-108.

2 Szerzej na ten temat: ibidem, s. 91.

Pracował jako nauczyciel, dziennikarz, urzędnik państwowy.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Pisarzy Postępowych [Pragatiśil 

Lekhak Sańgh]. W 1944 roku wspólnie z Ramwilasem Sarmą był inicjatorem zor
ganizowania Kongresu Pisarzy Przeciw Faszyzmowi.

Jako poeta debiutował jeszcze w czasie studiów w 1935 roku.
Kiedy ukazały się pośmiertnie jego dwa tomiki poezji - zbiór Camd ka mumh 

terha hai (Złowroga twarz księżyca), opublikowany pod redakcją Samśerabahadu- 
ra Sinha, uznany został za najwyższe osiągnięcie artystyczne w liryce hindi.

Muktibodh uważany jest za twórcę gatunku mahakawja1 2 (dłuższy utwór po
etycki o charakterze bardziej narracyjnym niż lirycznym) we współczesnej poezji 
hindi.

Zmarł 11 września 1964 roku, w New Delhi.

W pierwszym wydaniu antologii Tar Saptak opublikował następujące utwory: 
Atma ke mitr mere (Moi prawdziwi przyjaciele), Dur tara (Odległa gwiazda), Khol 
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áñkhem (Otwórz oczy), Aśakt (Bezsilni), Mere antar (Moje serce), Mrtyu aur kavi 
(Śmierć i poeta), Ñutan aham (Nowe ja), Vihar (Spacer), Pümjîvâdı samâj ke prati 
(Do społeczeństwa kapitalistycznego), Naś devtâ (Upadłe bóstwo), Srjan-kşan 
(Moment kreacji), Antardarśan (Obraz duszy), Âtm-samvâd (Dialog wewnętrzny), 
Vyakitv aur khandahar (Człowieczeństwo i ruiny), Maim unkâ hî hotâ (Należę wła
śnie do nich), He rnahan! (O wielki!)

Do wydania uzupełnionego3 dołączył wiersz Ek âtm-vaktavya (Wyznanie).

3 W roku 1963 ukazało się 2 wydanie antologii Tar Saptak, do którego Agiej włączył 
krótkie autokomentarze wszystkich siedmiu poetów, opisujące ich artystyczne dokonania po 
roku 1943 oraz po kilka ich nowych wierszy.

4 Nemićandr Dźain, redaktor 6-tomowego wydania Utworów zebranych Muktibodha 
(Muktibodh racnavalT, Delhi 1985), dzieli twórczość Muktibodha na cztery zasadnicze 
okresy: 1935-1939, 1940-1948, 1949-1956 i 1957-1964.

5 W języku hindi mówionym powszechnie używa się zaimka 1 os. 1. mn. (my) zamiast 
zaimka 1 os. 1. poj (ja). W poezji hindi nawet obecnie wielu autorów piszę w ten sposób, co 
utrudnia odpowiedź na pytanie: kto mówi?

6 Muktibodh stwierdza, w uzupełnieniu wstępu do swoich wierszy w rozszerzonym 
wydaniu Tar Saptak z roku 1963, że zaczął pisać naprawdę długie wiersze około roku 
1952/53, a przyczyna jest dla niego tajemnicą. Niektórzy badacze twierdzą, że powodem tej 
zmiany w twórczości poety było odejście jego żony w roku 1947.

Charakterystyka twórczości poetyckiej4

Poezje Muktibodha pisane są wierszem wolnym, bez stosowania stałego me
trum, czasem z podziałem na strofy, zrytmizowane, bądź nie. Jednym z podstawo
wych wyróżników formalnych jego poezji jest nieustanne używanie zaimka pierw
szej osoby (‘ja’, ‘my’5, ‘mój’, ‘moje’) oraz nieużywanie formy odpersonalizowanej.

Najczęściej stosuje dwie figury stylistyczne: metaforę i rozbudowane porów
nanie. Metafory poeta buduje w sposób prosty - „okręt życia”, Jezioro dzikiego 
serca”, „dziecko wielu prawd”, „ciężar wiedzy”, „podróż życia”. Ich logiczny cha
rakter ufundowany jest na atrybutach określających funkcje.

Porównania rozbudowuje wieloczłonowo - np. „gwiazda podróżuje jako pasa
żer nieba”, albo „on jest teraz niczym wiązka promieni świetlnych przeszywają
cych niebo”, lub Jak cień podążali w stronę czystego Buddy”.

Stosuje także apostrofę, jak w wierszu Serce mojego serca.
Wczesne wiersze Muktibodha były krótkie, zbudowane tradycyjnie, czyli 

w chronologii logicznych następstw, statyczne.
Później, stopniowo - zaczął pisać utwory coraz dłuższe6, dynamiczne, kon

strukcyjnie zróżnicowane, zmierzające w kierunku narracji.
Jednak forma nie była dla Muktibodha najważniejsza, istotniejsza była treść 

wiersza. Stąd kształt formalny był konsekwencją treści. Poeta wykorzystywał mity 
kulturowe, wprowadzał je do własnego, fantastycznego świata, przepełnionego 
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metaforami, symbolami, obrazami. Jak żaden inny poeta hindi, takimi poetyckimi 
narzędziami słownymi analizował ludzką psychikę.

Wprowadził do swoich wierszy monolog wewnętrzny7, technikę wolnych 
skojarzeń oraz sny - metody kompozycji artystycznej wtedy jeszcze nieznane po
etom hindi. Sny wydają się dla poety metodą radzenia sobie z problemami nie do 
rozwiązania przy pomocy racjonalnych analiz, z trudnymi osobistymi doświadcze
niami (jak choroba psychiczna), ale także stanowią sposób wprowadzenia do liryki 
doświadczenia zbiorowego, ponadjednostkowej świadomości i wrażliwości. Dzię
ki zastosowanej metodzie kompozycyjnej osobiste cierpienia Muktibodh umiesz
cza w szerokim kontekście społecznym i historycznym.

7 Jak podaję B. Lotz, technika monologu wewnętrznego lub fikcyjnego dialogu w celu 
wprowadzenia szerszego kontekstu daje się zauważyć u Muktibodha już w niektórych 
wczesnych wierszach, a także w esejach i opowiadaniach. Patrz: B. Lotz, Long poem or 
unendingpoem?..., s. 107, przyp. 12.

8 G. M. Muktibodh, Vaktavya, [w:] Tar Saptak, s. 23.
9 B. Lotz, w wyżej wspomnianym artykule, podaję informację o pierwszym prozator

skim fragmencie włączonym do wiersza przez Muktibodha (i pewnie pierwszym tego typu 
zabiegu formalnym w poezji hindi); taki fakt miał mieć miejsce w 1936 roku. Patrz: 
B. Lotz, Longpoem or unendingpoem?..., s. 107, przyp. 10.

Rozmiary formalne jego utworów były w jakimś sensie eksperymentem wy
kraczającym poza tradycję twórczości lirycznej. Jednakże wyjątkowa długość tych 
wierszy w połączeniu z krajobrazami na pograniczu jawy i snu, wypowiedziami 
zagmatwanymi składniowo, poprzetykanymi wyrażeniami przypuszczającymi, 
niejednoznacznymi opisami - ma i ten skutek, że jest rzeczywistym utrudnieniem 
w ich zrozumieniu.

W wielu tekstach Muktibodha ujawnia się jego skłonność do powtarzania ca
łych fragmentów, do stosowania refrenów, charakterystycznych dla tradycji po
etyckiej, w której poezja przeznaczona była przede wszystkim do słuchania.

Pod względem kompozycyjnym te wielowątkowe utwory są uporządkowane, 
podzielone na osobne cząstki - obrazujące np. ruch, albo budujące rozległe obrazy 
o autonomicznym znaczeniu, wyrażające retoryczne opinie, oraz na pełniące funk
cję łączników fragmenty narracyjne. Język poezji Muktibodha nie zaskakuje prze
chodzeniem od rzeczywistości do marzenia, czy od dialogu do obrazu, funkcjonuje 
bowiem w dydaktycznej chronologii. Dydaktyczność tej chronologii pełna jest 
i retoryki, i abstrakcyjnych obrazów, takich jak „oczy krytyki”, „esencja prawdy”, 
„klejnot wnętrza”.

Zgodnie z własnym programem, że „centrum sztuki stanowi człowiek i to jego 
trzeba uczynić interesującym”8, Muktibodh tworzy poetyckie obrazy umysłu udrę
czonego cierpieniem, umysłu wędrującego poprzez dziwny świat świadomości. 
Tragiczność wewnętrznych doświadczeń, głębia emocji, lęk, wątpliwości, język 
eseistyki zmieszany z wizyjnym językiem poezji9 - oto spektrum tematyczne tej 
poezji, psychologiczny obszar penetracji.
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Stosowane przez Muktibodha symbole tworzą pomost między realnością 
a abstrakcją. W pierwszym okresie twórczości był zafascynowany tematem śmier
ci, później, stopniowo, zaczęły w jego poezji dominować wątki tematyczne bliższe 
życiu. Tropił własne rozterki duchowe, wierzył w nietzscheańską ideę nadczłowie- 
ka, równocześnie twierdził, że talent pochodzi od Boga, ale „wnętrze człowieka 
jest brudniejsze niż płynący rynsztok”10 11. Samokrytycznie uznał: „Przyczyną po
wstania moich wierszy jest niepokój wewnętrzny. Jednak nie potrafię przedmioto
wi tego niepokoju nadać artystycznego kształtu”11. Ramwilas Sarma twierdził, że 
najlepsze, najciekawsze wiersze Muktibodha powstały w czasie jego choroby psy
chicznej12.

10 W wierszu Nowe ja - s. 97.
11 G. M. Muktibodh, Vaktavya, [w:] Tar Saptak, s. 23.
12 R. Śarma, Nayikavita aur astitvavad, New Delhi 1993.
13 Najprawdopodobniej wynikało to z faktu, iż przed odzyskaniem przez Indie niepod

ległości, jako członek narodowowyzwoleńczego ruchu oporu, był szykanowany przez taj
nych agentów brytyjskich. Obsesja mogła mieć związek również i z tym, że lokalne władze 
stanu Madhja Pradeś nie akceptowały poglądów politycznych Muktibodha (jego sympatii 
komunistycznych - m.in. w Tar Sapatk (s. 22) nazywa siebie marksistą), wskutek czego 
m.in. w 1962 roku, decyzją rządu stanowego, wycofany został z obiegu cały nakład książki 
Muktibodha pt. Bharatiya samskęti aur itihas.

14 Poemat napisany najprawdopodobniej przed 1959 rokiem. Por. A. Vajpeyi, Re
membering „In the Dark", [w:] G. M. Muktibodh, Andhere mein, tłum. K. B. Vaid, 
Delhi 2001, s. 7-8.

Poetę dręczyły przeróżne obsesje, w tym i ta, że jest nieustannie inwigilowa
ny13. W wierszu Opowieść o sobie samym przedstawił swój krajobraz wewnętrzny 
jako pustkowie pośród skał, w którym pojawia się utalentowane dziecko, ale jako 
istota obca, z „niepełnym” talentem, który oddziela je od świata, a sama twórczość 
kaleczy je i niszczy. Przy lekturze jego wierszy nigdy naprawdę nie wiadomo, czy 
„akcja” dzieje się w świadomości, czy w podświadomości. Łańcuchy obrazów 
mających odniesienia do rzeczywistości mieszają się z obrazami imaginacyjnymi - 
tworząc oryginalną symbiozę artystyczną.

Bibliografia poetycka

Camd ka mumh terha hai (Złowroga twarz księżyca, 1964) 
Amdhere mem (W ciemności, 1964)14
BhurT-bhuri khakdhul (Szary kurz i popioły, 1980)
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Tłumaczenia wybranych wierszy

Daleka gwiazda*

Bardzo prędko
daleka gwiazda
ta nasza
pędzi niebieską przestrzenią

a w dole ludzie
patrzą, mierząjej prędkość, historię wschodów i zachodów.

Ale ta duża odległość,
próżnia która stworzyła błękitne niebo,
jest odpowiedzią
na nieustanną krytykę teleskopów,
na ograniczony do otwarcia i zamknięcia ruch oka lub na próbę zrozumienia. 
Mierzący ludzie powinni napisać dzieje jej wschodów i zachodów, 
zawsze po obwodzie elipsy.
Ale ta gwiazda podróżuje
jako pasażer nieba
może być niewidzialna - może zboczyć z toru.

I nie wiem dlaczego
czuję, że taka sama samotna niebieska gwiazda,
bardzo prędko
samotnie w przestrzeni, 
poruszająca się po niezmienionym torze - 
ukryta jest w duszy każdego człowieka, 
oczyszcza serce z grzechu
jak pochmurne niebo staje się lazurową przestrzenią.
W niej porusza się jedna gwiazda, 
która jest bazą swojego postępu, 
która stała się swoim własnym obrazem, 
i stworzyła własnego syna-giganta.
Dlatego chcę ufać każdemu synowi praojca.

Dur tara, z tomu Tar Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 257.
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Otwórz oczy*

Ten obraz, gdzie płoną zmysły
i którędy przepływają nowe marzenia,
o moje serce, to ty pozostajesz w tej płonącej przestrzeni;
i po wielkiej pokucie otwórz oczy w ekscentrycznej przestrzeni.
Patrz - jak zmieniały się płonące uczucia;
nowe płomienie
z nowymi marzeniami
nadchodzące w połyskach,
dotkliwie parzące, płomienie delikatnej przestrzeni 
rozkwitłe, rozmarzone,
nasycające satysfakcje,
to niewyczerpane, bolesne uczucie wypij także i ty. 
Podniecające, bezwzględne pragnienie wiedzy 
mieści w sobie jedno nieskończone marzenie - 
większe niż tysiące boskich marzeń 
nektar niebieskich snów
przykrywa ziemię.
podniecające, bezwzględne pragnienie wiedzy
horyzont
jest marzeniem
jak wieczorne chmury miesiąca sawan
nieograniczony, błękitny, jaśminowy, czerwony, piękny 
deszczowy dzień całuje zachodzące słońce 
słodko
niespodziewanie.
To pragnienie poznania horyzontu 
przyniesie wiele marzeń.
Och, dziecko wielu prawd
szybko znajdzie schronienie
w łonie nowego serca.

Moja duszo -
ty pozostajesz w tej płonącej przestrzeni 
patrz, jak się zmieniały płonące uczucia.

Khol ańkhem, z tomu Tar Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 259.
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Nowe ja*

Jeżeli możesz nienawidzić
tak bezgranicznie 
czy potrafisz kochać absolutnie?
Czy może być nienawiść
tak surowa
czy masz życiową zasadę? Czy będziesz 
wyżej od wszystkiego jak górskie źródło spod ziemi 
jak czysty strumień, czy potrafisz tak płynąć?
czy masz w sobie aż taką nienawiść 
że byłbyś gotów zabić i zostać zabitym?
Czy był głęboki smutek
w twoich marzeniach i w życiu 
który prasował ubrania samotności założone na ciało duszy? 
Skarbiec twojej miłości jest wyczerpany 
niewiele uczucia pozostało w umyśle
i dopóki nie spłonął gniew 
który ogrzewał duszę i dostojność natury, 
słodką pewność siebie.
Szczęście powstrzymało tę nienawiść 
która dręczyła duszę dniami i nocami 
osłabiała ciało, czerwieniła oczy i czoło naznaczyła 
trzema liniami, niczym trzy strzały w sercu wroga, 
ale dzisiaj, lekkie samolubne motto doprowadziło mnie do płaczu, 
moje ja jest brudne jak płynący rynsztok
obok drogi,
to twoje małe zwycięstwo i mała porażka.
W tej żałosnej sytuacji i w świecie małości 
ego rośnie we wnętrzu człowieka 
jak nieustępliwy grzyb 
na stercie śmieci.

Nutan aham, z tomu Tar Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 261.



98 Część druga. W kręgu trzech antologii

Pustka*

Ta pustka wewnątrz 
ma szczękę 
w szczęce zęby do gryzienia mięsa; 
zjedząjego, 
zjedzą ciebie.
Nałogowe znieczulanie wnętrza gniewem 
jest dla nas normą,
w wewnętrznej ciemnej jamie szczęk 
jezioro krwi.
Taka właśnie jest pustka 
zawsze czarna, dzika, naga 
jałowa, trywialna, 
sama w sobie pogrążona. 
Rozgorączkowany 
oddzielam ją 
odgraniczam 
od słów i uczynków.
Bliscy mi ludzie, którzy przybywają, 
by spotkać mnie poranionego 
znają tę pustkę.
Powiększająją, rozciągają,
dzielą i rozdają coraz większej liczbie ludzi, 
tworzą następne pokolenia pustki.
Bardzo trwała
bardzo płodna jest pustka.
Wszędzie brzeszczoty, sztylety i wierzchołki, 
wyrastaj ą-rosną 
zęby do gryzienia mięsa.
Dlatego gdziekolwiek popatrzeć 
pojawia się krew, wylewa się krew, 
śmierć rodzi ciągle nowe dzieci. 
Wszędzie zębate strzygi, 
zamykanie morderców to błąd, 
obserwuje to świat i zacierając ręce, przemija.

Śunya, z tomu Camdka mumh terha hai. Tekst oryginalny wiersza - s. 263.
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Daleki od was jestem*

Tak daleki od was jestem
wasze dążenia są tak inne od mojego celu
że to, co dla was trucizną, dla mnie pożywieniem.

W mojej samotni jest ruch i zamieszanie,
w samotności jest dłoń przyjaźni,
osądzasz tych
którzy w mojej zagubionej duszy są odwzorowani
i nieustannie mnie ranisz!!
Przy wszystkich i w samotności.
(moje skrzydła wieszcza z krwi i kości unoszą się 
pośród całej tej tragikomedii między tobą a mną)

Otulony jestem pyłem i odpadkami niespełnienia,
on po drabinach podobnych do kół przemierza 
łany oszustwa
ja biegam po prostych kładkach
życia.
Więc jestem zrozpaczony sam w swojej istocie
trucizna mnie nie zadowoli
trzeba tu czegoś lepszego
może kogoś, kto sprzątnąłby cały świat
ja sam nie mogę się tego podjąć
ale przecież codziennie czyjeś serce szepcze
że żadna praca nie hańbi
pod warunkiem że człowiek zachowuje pion
więc ja nie mogę działać w ten sposób.

Z dala od lodówek, witamin, radiogramów
w świecie ruchu
moje jest tylko głodne pisklę zięby w nicościach
w kiszkach brzuchów jest ból niedosytów
w schowkach piersi jest nieśmiałość żywych.

Otoczona nicościami jest prawda cierpienia
wszystko poza nią nierzeczywiste jałowe fałszywe jest pomyłką

Maim tum logom se dur hum, z tomu Camd ka mumh terha hai. Tekst oryginalny
wiersza - s. 265.
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Prawda jest tylko jedna 
jest sekwencją nieszczęść.

Ja jestem joginem z sekty nathów, jestem nisko 
leżę pod Chevroletem
w roboczym kombinezonie, poleruję części 
wykonuję twoje polecenia.
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Interpretacja wiersza Otwórz oczy

Ekstatyczny i apostroficzny wiersz-wezwanie do własnego serca. A mówiąc 
retorycznie - do podróży wewnętrznej, tam:

(...) gdzie płoną zmysły
i którędy przepływają nowe marzenia

Gdzie zatem to jest? Gdzie jest „ten obszar”? Ta „płonąca przestrzeń”? Ta - 
„ekscentryczna przestrzeń”? Tam, gdzie:

nowe płomienie
z nowymi marzeniami
nadchodzące w połyskach
dotkliwie parzące, płomienie delikatnej przestrzeni
rozkwitłe, rozmarzone,
nasycające satysfakcję

Gdzie jest taka kraina wewnętrzna? W świadomości, zapewne. Ale czy serce 
nie jest częścią świadomości? Jeżeli jest to obszar, w którym i zmysły płoną, i ma
rzenia płyną - to racjonalnie będzie zadać pytanie: czy jest to obszar ciała, myśli 
i serca (czyli - uczuć) rzeczywisty w psychofizycznej jedności, czy tylko - jedno
ści wyobraźni? Jakkolwiek tego obszaru by nie definiować, pozostanie on zagadką, 
terenem poetyckiej wizji, wręcz fosforyzującej, niczym te „płomienie delikatnej 
przestrzeni”.

W tym kontekście apostrofa do własnego serca: „To niewyczerpane, bolesne 
uczucie wypij także i ty” - ma moc inicjacyjną, profetyczną, oczyszczającą. 
„Bezwzględne pragnienie wiedzy” bowiem „mieści w sobie jedno nieskończone 
marzenie - większe niż tysiące boskich marzeń”. To już najjaskrawsza deklaracja 
przebóstwienia osoby ludzkiej, uznania jej za centrum wszechświata. Jakże stam
tąd, z wnętrza tego pragnienia - z wnętrza tej wizji - widać świat?

nektar niebieskich snów
przykrywa ziemię
(...)
horyzont
jest marzeniem
jak wieczorne chmury miesiąca sawan

Zrównanie horyzontu z marzeniem i wieczornymi chmurami zdaje się suge
rować jedność człowieka i świata. Tym bardziej, że zaraz w następnych wersach 
następuje alogiczna antropomorfizacja:

nieograniczony, błękitny, jaśminowy, czerwony, piękny 
deszczowy dzień całuje słońce
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W tym miejscu mamy przykład działania wyobraźni nieograniczonej porząd
kiem przyrody, pogodą, ani żadnym innym systemem - poza granicami samej wizji 
poetyckiej - granicami tak naprawdę pozostającymi poza granicami samych słów.

Mamy także klasyczny przykład stosowania zaimka pierwszej osoby. Dwu
krotnie, stanowczo wyartykułowane - „moje serce”, „moja duszo”. Do nich prze
cież poeta przemawia, to w nich jest jego egotyczne ‘ja’, razem stanowią i tworzą 
wewnętrzny pejzaż udręczenia pragnieniem wiedzy. Udręczenia również poza 
czasem, zdaje się sugerować autor. Cóż bowiem może oznaczać konstatacja:

moja duszo - 
ty pozostajesz w tej płonącej przestrzeni

Nie kres marzenia-cierpienia przecież, skoro w ostatnim wersie wiersza autor 
zwraca się do niej wprost: „Patrz jak się zmieniały płonące uczucia”. Patrz cier
pliwie, tu, teraz, zapamiętaj wszystko aż do kresu, bo i tak już na zawsze pozosta
niesz w tej ognistej, parzącej ciało i myśli, przestrzeni duchowej. Na zawsze zna
czy tu chyba także: poza czasem.

Nic tego pesymistycznego pejzażu nie rozjaśnia. Ani kolokwialny tytuł 
(oznaczający także tzw. wzrok wewnętrzny, wewnętrzne oko), ani kulminacja ra
cjonalnego domniemania, że:

(...) pragnienie poznania horyzontu 
przyniesie wiele marzeń

ani pewność, że:

(...) dziecko wielu prawd
szybko znajdzie schronienie 
w łonie nowego serca.

Czytelnik pozostanie z ciemnymi przestrzeniami tego wiersza - jak z wido
kiem na kosmos.



AGIEJ 
(właśc. Saććidanad Hiranand Watsjajan)

(1911-1987)

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, redaktor, wydawca. Autor 50 książek:
19 tomików poezji, 6 powieści, 7 zbiorów opowiadań, 2 tomów wspomnień 

z podróży, 12 zbiorów esejów, 4 pamiętników.
Edytor około 20 książek. Tłumaczył na hindi m.in. Iwo Andricza, 

Romaina Rollanda, Rabindranatha Tagora, Pera Lagerkvista.

Rys biograficzny

Urodził się 7 marca 1911 w miejscowości Kuśinagar, niedaleko Gorakhpuru, 
w stanie Uttar Pradeś.

W dzieciństwie mieszkał w Lakhnau, w Srinagarze, w Patnie, w Nilgiri, Kasz
mirze, Biharze, Madrasie. W roku 1925, w Christian College (Madras) ukończył 
kurs sanskrytu, fizyki i matematyki. Ukończył też Pharman College w tym samym 
mieście. W 1927 roku wstąpił do Indyjskiej Armii Republikańskiej. W 1929 roku 
rozpoczął studia magisterskie, których nie ukończył. Związany z ruchem niepodle
głościowym, 15 listopada 1930 roku został aresztowany za działalność antybrytyj- 
ską. Zwolniono go w lutym 1934 roku i natychmiast skazano na areszt domowy. 
W 1937 roku zaczął pracować w czasopiśmie „Viśal Bharat” (Wielkie Indie) w Kal
kucie. W 1941 roku zorganizował Ogólnoindyjską Konferencję Antyfaszystowską. 
Jako członek Stowarzyszenia Pisarzy Hindi pracował przy redagowaniu antologii 
Adhunik hindi sahitya (Współczesna literatura hindi). W 1943 roku wstąpił do 
armii brytyjskiej, dosłużył się stopnia kapitana, zwolniony na własną prośbę 
w 1946 roku.

W 1947 zamieszkał w Allahabadzie, gdzie do roku 1952 wydawał czasopismo 
„PratTk” (Symbol), wydawane na tak wysokim poziomie edytorskim, jak „żadne 
inne czasopismo literackie hindi”1. Pracował także w Ali India Radio, jako leksy
kograf i doradca językowy.

K. B. Jindal, A History..., s. 331.

W 1955 roku na zaproszenie UNESCO odbył podróż po Europie (Austria, 
Węgry, Szwecja), w 1957 roku po Japonii, w 1960 roku ponownie po Europie. * 

i
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W latach 1961-1964 wykładał kulturę i literaturę indyjską w Uniwersytecie Kali
fornijskim w USA. W 1969 roku był powtórnie w USA, w 1970 roku w Meksyku 
i ponownie w Europie (Rumunia, Jugosławia, Grecja, Związek Radziecki). W roku 
1976 przebywał w Niemczech, prowadził wykłady jako profesor-gość w uniwer
sytecie w Heidelbergu. Wrażenia z podróży opisał w książkach: Are yâyâvar rah- 
egâ yâd (Ale wspomnienie pozostanie, o wędrowcze) i Ek bümd sahsa uchlT 
(Kropla spadła nagle).

Pisać zaczął w latach 1925-1927. W 1965 roku redagował tygodnik „Dinman” 
(Dzień). W 1971 roku został mianowany dyrektorem Wydziału Językoznawstwa 
i Literatury Porównawczej w uniwersytecie w Dźodhpurze. W 1973 roku wydawał 
„Nayâ Pratik” (Nowy Symbol). W latach 1977-1979 redagował dziennik „Nava- 
bhârat Taims” (Dziennik Nowoindyjski).

Wyróżniony m.in.: w 1944 roku - nagrodą NagarT PracârinT Sabhâ (Towa
rzystwo Propagowania Dewanagari), w 1962 roku - nagrodą Sâhitya Akademi, 
w 1979 roku - Bhartij Gjanpith Puraskar, w 1987 roku - nagrodą Bharat-Bharati 
[Bhârat-BhâratT],

Zmarł 4 kwietnia 1987 roku w New Delhi.

W pierwszym wydaniu antologii Tar Saptak opublikował następujące utwory: 
Janâhvân (Ludzkie wołanie), Sâvan-megh (Chmury w porze deszczowej), Uşahkâl 
kî bhavya śanti (Dostojny spokój jutrzenki), Siśir kî râkâ-nisâ (Pełnia księżyca 
zimą), Rat hole - prât hole (Będą noce - będą świty), Jaise tujhe svîkâr ho (Jeśli 
się zgodzisz), Jayatu he kantak cirantan! (Chwała wiecznemu cierniowi!), Câr kâ 
gajar (Zegar bije czwartą nad ranem), Varg - bhâvnâ - satîk (Rodowód - Świa
domość - Komentarz), Bhâdom kî umas (Wilgotny sierpniowy upał), Cehrâ udâs 
(Twarz rozczarowania), Caran par dhar caran (Stopami twardymi stopami), Mukti 
(Wyzwolony), Âj meim pahcântâ hüm (Dziś już rozumiem), Bâhu mere ruke rahe 
(Zatrzymajcie się moje ramiona), Kis ne dekhâ câmd (Kto widział księżyc), Badlî 
ke bâd (Po pochmurnych dniach).

Do wydania uzupełnionego dołączył wiersze: Uşâ-darsan (Obraz jutrzenki), 
Maim vaham hüm (Jestem tam), Savere uthâ to (Kto wstał wcześnie).

Charakterystyka twórczości poetyckiej

Formalnie wiersze Agieja pozbawione są tradycyjnego, zdobniczego obrazo
wania - zbudowane są z wieloznacznych, wielopoziomowych metafor. Podmiot 
liryczny najczęściej występuje w roli kreatora świata widzianego przez emocje, 
uczucia, jakby przez filtr psychiczny. W ukształtowaniu językowym Agiej wyko
rzystuje wyrazy sanskryckie, lub pochodzenia sanskryckiego - i tworzy nowe zło
żenia słowne. Np. nivirandhakâr (‘głęboka ciemność’), czy dyutikiran (‘promień 
światła’); wykorzystuje także istniejące już złożenia i wyrazy pochodzenia sanskryc
kiego.
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Pod wpływem poezji angielskiej i amerykańskiej, przeznaczonej przede 
wszystkim do czytania, Agiej pokazał, jak w tworzonej tradycyjnie do słuchania 
poezji hindi można gesty zastąpić znakami interpunkcyjnymi i jak istotny w nowo
czesnej poezji jest rytm i układ wersów oraz właściwe rozłożenie akcentów.

Wczesne wiersze Agieja ukazują jego młodzieńcze pasje, wrażliwość i zafa
scynowanie poezją Prasada i Nirali. Obrazowanie i język jego młodzieńczych 
utworów przypominają poezję ćhajawadu. Tematami trzech pierwszych tomików 
są przede wszystkim miłość i przyroda. Stopniowo jednak poeta wyzwala się spod 
wpływu swoich poprzedników i osiąga swój własny artystyczny styl. Efektem 
twórczego eksperymentowania jest zbiór Hań ghâs par ek ksan (Chwila na zielo
nej trawie) z roku 1946. Poeta odrzuca charakterystyczny dla ćhajawadu senty
mentalizm, skupia się natomiast na autoanalizie. Część wierszy w tym tomiku to 
rodzaj subtelnych impresji. W kolejnych tomikach Agiej stosuje oryginalną sym
bolikę, alegorie, unikalne metafory. Coraz częściej podkreśla istotne - według 
niego - w poezji znaczenie cisz pomiędzy słowami. Poeta tworzy wiersze prowo
kujące czytelnika do reakcji i refleksji. Utwory stają się coraz bardziej symbolicz
ne. W tomie Ań o karunâ prabhâmay (O promieniejąca litości, 1959) różne 
aspekty natury przybierają symboliczne formy myśli i emocji. Dla Agieja symbole 
stanowią sposób wyrażania jego rozpaczy i frustracji wywołanych narastającym 
konsumpcjonizmem społeczeństwa.

W poezji Agieja widoczne są motywy buddyjskie, jak np. sposób postrzegania 
ludzkiego cierpienia. Konsekwencją wpływu buddyzmu jest - chociażby w wier
szu Po pochmurnych dniach (tekst na stronie 108) - widoczne współodczuwanie 
ze światem, poczucie współuczestniczenia w cierpieniu świata.

Wpływy buddyzmu i studiów nad upaniszadami odnaleźć można również 
w zbiorze Âmgan ke pâr dvâr (Drzwi po przeciwnej stronie podwórza) z roku 
1961. Poeta prowadzi rozważania ontologiczne i próbuje podsumować je w postaci 
tworzonych przez siebie symboli i obrazów. Najważniejszymi tematami stają się 
teraz dla niego dusza, bóg, życie, i próby wyjścia poza ludzką egzystencję, poza 
doświadczenie śmierci. W późniejszym tomie, Kitnî nâvom mem kitnî bâr (Ile razy 
w ilu łodziach, 1966) Agiej piszę jednocześnie jak mistyk i realista.

Wpływy liryki Prasada powodują występowanie naturalistycznych składników 
treści, nawet w tak czystym, opisowym liryku jak Dostojny spokój jutrzenki 
(„skowyt szczeniaka”, „matczyna pierś”, tekst na stronie 109). Z kolei skutkiem 
wpływu Freuda są utajone w tekstach, pod słowami, pod metaforami, czasem tylko 
ukryte w ogólnej aurze wiersza - motywy seksualne. Agiej, według Ramwilasa 
Sarmy, miał powtarzać za Freudem, że umysł współczesnego człowieka wypełnio
ny jest marzeniami seksualnymi.

Twórczość poetycka Agieja była inspirowana także motywami społecznymi. 
Dobrym przykładem jest wiersz Jestem tam (tekst na stronie 111) - utwór długi, 
niemal mały poemat, z wielokrotnymi powtórzeniami. Pada w nim sformułowanie: 
Jestem mostem”. Bardzo to ważna deklaracja. Poeta bowiem uważa, że rolą liryka 
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jest być głosem najuboższych, że poeta powinien być przewodnikiem, opiekunem, 
wieszczem. Powinien się buntować przeciwko nędzy życia, powinien współod- 
czuwać z cierpiącymi. Tak rozumiana postawa twórcy ma służyć budowaniu soli
darności społecznej, ma wizyjny cel - być pomostem między kastami. Ma przyno
sić nadzieję pokrzywdzonym.

Agiej w swoich wierszach niekiedy z fotograficzną dokładnością dokumentuje 
biedę ulicy indyjskiej, los ludzi ‘niższych’ zawodów. Tych, którzy „schodzą 
w śmiertelną ciemność czarnych kopalń”, tych, „którzy zbierają śmieci”, „podno
szą odpadki”, „ciągną riksze”, w los „udręczonych robotników”.

Wyjątkową wartość przypisywał Agiej odwadze wypowiadania myśli, stąd je
go wiersze, zwłaszcza te, które z ironicznego dystansu ukazują śmieszności ludz
kiego życia, charakteryzuje bezpośredniość i ostrość wypowiedzi. W wierszach 
z tomu Pahle maim sannátá buntá hüm (Najpierw utkam ciszę, 1976), poeta po
dejmuje po raz kolejny tematy takie, jak życie, śmierć, istnienie. Stwierdza, że 
wprawdzie duża część jego samego znajduje się w sieci ciszy, ale on nie jest w tej 
sieci uwięziony. W tomie widoczne są wpływy Kabira, z tą tylko różnicą, że Kabir 
używał konkretnych symboli, Agiej natomiast tworzy ich abstrakcje. Mity, obrazy 
i alegorie obecne są w tym tomie, podobnie jak w całej dojrzałej twórczości tego 
pisarza.

Spośród poetów hindi jego pokolenia Agiej był największym indywidualistą. 
Jego samotność wynikała nie z wyboru, a raczej z wewnętrznego przymusu. Trwał 
w niej niezmiennie, mimo że przez całe swoje twórcze życie nieustannie podej
mował próbę dialogu z czytelnikami i innymi poetami.

W wierszu Po pochmurnych dniach zapisał swój miniaturowy portret ducho
wy: „doświadczony górami upokorzeń ocaliłem wdzięczność dla życia”.

Bibliografia poetycka

Bhagnadüt (Zaczarowany poseł, 1933)
Cinta (Rozważania, 1942) 
Ityalam (Dosyć już, 1946) 
Harighás par ksan bhar (Chwila na zielonej trawie, 1949) 
Bávrá aherT (Szalony myśliwy, 1954)
Indradhanus raude hueye (Stratowane tęcze, 1957) 
Ari o karunaprabhámay (O promieniejąca litości, 1959) 
Ámgan ke par dvár (Drzwi po przeciwnej stronie podwórza, 1961) 
Sunahle saivál (Złote wodorosty, 1965)
Kitni návom mem kitni bar (Ile razy w ilu łodziach, 1967) 
Kyoñki maim use jántá hüm (Ponieważ ją znam, 1969) 
Ságar mudrá (Ocean gestów, 1970)
Pahle maim sannátá buntá hüm (Najpierw utkam ciszę, 1973)
Thaur thikáne (Miejsce pobytu, 1976)
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Mahavrks ke nice (Pod wielkim drzewem, 1977)
Nadi ki bank par chaya (Cień na zakolu rzeki, 1981)
Aisa koighar apne dekha hai (Czy widziałeś taki dom?, 1986)
Sesa (Pozostałości, 1995 - wyd. pośmiertne)
Maruthal (Pustynia, 1995 - wyd. pośmiertne)
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Tłumaczenia wybranych wierszy

Po pochmurnych dniach*

Po trzech pochmurnych dniach, nagle dzisiaj 
odsłonięte wierzchołki dwóch gór 
pomiędzy nimi na czystym niebie 
biały, srebrzysty - 
tak jakby z ust natury 
śmiech falujący echem 
piękny i niezgłębiony -

choć zwiedzam wewnętrzną pustkę 
ocaliłem wdzięczność dla życia 

doświadczony górami upokorzeń 
widocznymi na tle czystego nieba

Badli ke bad, z tomu Tar Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 267.
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Dostojny spokój jutrzenki*

Bezimienny promień światła -
słaby, nieistotny, niezaproszony,
który nadaj e formę 
głębokiej ciemności -

który umiera natychmiast, jak niezamarznięta kropla rosy 
z odrobiną współczucia, spokoju, wzruszenia, 
niewyraźny ale doświadczony -

z odległego meczetu wezwanie mułły
spokojnym głosem -
„Modlitwa jest lepsza od snu” - ma jedną formę 
ale wiele odcieni wywołujących uczucia

z uliczki obok
smutny skowyt szczeniaka,
ktoś kopnął go w łapę bez żadnego powodu -

po drugiej stronie ulicy, z mieszkania na najwyższym piętrze 
przerywany płacz dziecka, domagającego się matczynej piersi;

a nad tym wszystkim
jest błękitne niebo, szerokie, bez granic -
z dwiema niezmiennymi, niezmęczonymi, lśniącymi planetami 
przemierzającymi połowę nieba w ciągu nocy, lecz wciąż 
przeznaczonymi do dalszej wędrówki tą samą drogą.

Jutrzenka
zasłona snu odsłania świadomość bez żadnego wysiłku - 
ale ja nie odczułem żadnej różnicy, jestem ciągle bierny; 
jestem tym samym kopniętym w łapę skowyczącym psem - 
jestem mułłą modlącym się w meczecie - 
jestem dzieckiem żebraka z wysokiego piętra -
i tak, niewątpliwie,
jestem tymi dwiema planetami 
połączonymi przeznaczeniem, które mają stały blask, zawsze tę samą prędkość 
i przemierzają błękitny pustynny dziedziniec nieba.
Jestem tym wszystkim, i to wszystko istnieje we mnie 
poznane dzięki mnie - obecne w mojej świadomości!

Jutrzenka
misterium jutrzenki 
dostojny spokój!

Usahkal ki bhavya śanti, z tomu Tar Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 268.
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Budowniczowie mostów*

Budowniczowie mostów 
nie ma wątpliwości 
pozostaną w tyle. 
Przemaszerują armie 
polegnie niejeden Rawana 
zwycięży niejeden Rama 
konstruktorów 
historia 
nazwie małpami.

Jo pul banayeńge, z tomu CunT hu!kavitaem. Tekst oryginalny wiersza - s. 270.
Wiersz jest aluzją do opowieści z Ramajany o tym, jak Rama, dzięki pomocy króla małp 

Hanumana, dociera z Indii na wyspę Sri Lankę po moście utworzonym przez małpy z ich 
własnych ciał. Na Lance Rama wraz z małpim wojskiem pokonuje demona Rawanę i odzy
skuje porwaną przez niego swoją żonę Sitę.
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Jestem tam*

Daleko, daleko, daleko... Jestem tam!
I to nie znaczy że biegnę:
jestem mostem - co jest i co będzie, ja łączę -
jestem, jestem tutaj
dlatego jestem mostem

daleko, daleko, daleko... jestem tam!
Jestem wiarą tego
który orze, je podły ryż i sieje owies
który tłucze kamienie 
mieszka w lepiance i buduje pałace 

jestem jego religią

ten, który schodzi w śmiertelną ciemność czarnych kopalń
ale umożliwia innym loty samolotami,
ten, który nagi, na jednym oddechu nurkuje w głęboką wodę
i przynosi perły na rynek
ten, który ślamazarnie bazgrze piórem
i będąc sługą kieruje rządem

jestem żałosną opowieścią ich wszystkich

ten, który zbiera śmieci,
ten, który dźwiga na głowie kosz ze śmieciami i śpi na wysypisku śmieci,
ten, który pogania osła,
ten, który rozpala w piecu,
ta, która wyrzuca błoto,
ta, która rozstawia stragan z bransoletkami,
ta, która spaceruje ulicą z bransoletami na ręce,
ta, która pierze ubrania innych,
ten, kto podnosi odpadki,
ten, kto przygotowuje jedzenie ubogich
pomocnik w wytapianiu metalu i powiększaniu bogactwa,
ten, kto sprząta kuchnię, myje wszystkie naczynia i układa cegły, 
kto przędzie bawełnę, miesza glinę do budowy domu, tka płaszcze, 
kto skrapia drogę, 
kto ciągnie rikszę, 
ktokolwiek w jakiejkolwiek formie 

Maim vaham hum, z tomu Indradhanus raude hue ye. Tekst oryginalny wiersza -
s. 271.
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został pokonany, nigdy nic umiera - 
udręczony robotnik, 
niezwyciężony człowiek, 
artysta, rzemieślnik,

jestem opowieścią o ich pracy

daleko, daleko, daleko... Jestem tam!
I to nie znaczy że biegnę: 
jestem mostem - co jest i co będzie, ja łączę - 
jestem, jestem tutaj 
dlatego jestem mostem

daleko, daleko, daleko... jestem tam.

Ale to, że jestem tam 
wcale nie znaczy że nie ma mnie tutaj 
jestem odległością, mostem między Jest” i „będzie” 
i to nie znaczy, że przyjąłem to, co jest 
jestem religią 
jestem wewnętrzną siłą powstającą zawsze: 
jestem smutkiem 
jestem także oddechem wyzwolenia 
jestem modlitwą 
jestem niezapisaną historią człowieka 
jestem poświęceniem 
jestem prostolinijną determinacją 
jestem wysiłkiem bez odpoczynku 
co istnieje, zmieniam 
co ma się wydarzyć, powoduję 
nie mam wątpliwości co do mojego przeznaczenia 
znam je jak własny oddech 
ale nienawiść - obca jest mi istota nienawiści 
bo nie wiem, co strach 
jestem nieustraszony, 
jestem bhakti 
jestem zwycięstwem.

Daleko, daleko, daleko... jestem mostem 
ale nie siedmiokolorowym mostem od nicości do nicości, 
tym mostem 
który tworzą ludzie podając sobie dłonie 
który jest zbudowany z dwóch spotykających się serc 
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z pracy dodanej do pracy
ze skrzydeł wyobraźni dodanych do skrzydeł wyobraźni
z intelektu dodanego do intelektu
z doświadczenia dodanego do doświadczenia 
tworzącego człowieka 
gdzie zbiorowe doświadczenie rośnie jak minaret 
pod którym przepływa chaotyczna rzeka życia publicznego 
wijąc się, falując
wytyczając nowe drogi
tworząc nowe brzegi
płynie i płynie do morza, ciągle się zmieniając 
jestem tam - daleki, daleki, daleki!
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Zielona ciemność

Kształt
okryty ciemnością:
w błysku światła 
sięgam w jego stronę 
nie mogę go uchwycić.

Jednocześnie jestem świadom 
że ciemność to 
doskonały kształt 
prawdy, strefa rzeczywistości; 
moje słowa nie są jednak wystarczająco pojemne - 
mój język ponosi klęskę.

Światło przynależy moim przodkom 
poezji, tradycji, 
jest trwałe, jest autentyczne: 
ciemność należy do mnie, 
jest surowa, jest zielona.

(w pociągu Birmingham - Londyn) 
14 listopada 1970

Hara andhkar, z tomu Sannate ka chand. Tekst oryginalny wiersza - s. 275.
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Interpretacja wiersza Dostojny spokój jutrzenki

Wiersz składa się z trzydziestu sześciu wersów, z czego czternaście zostało 
wyodrębnionych wizualnie, plastycznie. To wyodrębnienie nie ma uzasadnienia 
kompozycyjnego - raczej ma uzasadnienie ‘wrażeniowe’, ‘sprawia wrażenie’ szer
szego epickiego opisu, a wersy wyodrębnione są jakby ‘szerszym oddechem’ tek
stu. Bo w istocie jest to poemat opisowo-refleksyjny, niezwykle malarski, 
z realistycznymi informacjami. Jego osiąkrystalizacyjnąsądwa wersy, dwudziesty 
drugi i dwudziesty trzeci:

jutrzenka
zasłona snu odsłania świadomość bez żadnego wysiłku

Wiersz zbudowany jest z trzech warstw tematycznych. Pierwsza warstwa - to 
obraz przed brzaskiem dnia, ale nie tylko czysty opis, raczej rekonstrukcja w świa
domości narratora momentu przed świtem, kiedy nad horyzontem świeci planeta 
Wenus (Jutrzenka - to jej popularna nazwa), nota bene bardzo piękna literacko:

Bezimienny promień światła -
słaby, nieistotny i niezaproszony,
który nadaje formę 
głębokiej ciemności -

Rekonstrukcja nasycona jest refleksją analityczną, która nadaje świetlistemu 
promieniowi sensualistyczną funkcję i niemal zmysłową substancję. Wszak ten 
„bezimienny promień” - „umiera natychmiast, jak niezamarznięta kropla rosy”. 
Wzorzysta kruchość jest zamaskowanym ekwiwalentem miłosnego zafascynowa
nia, owym „misterium jutrzenki” z końcówki wiersza, misterium utożsamionym 
z dostojeństwem spokoju.

Druga warstwa wiersza - to brutalne, zderzone z pierwszą warstwą, obrazy re
alistycznej codzienności: meczet z wołaniem mułły, uliczka, pies kopnięty bez 
przyczyny, płacz głodnego niemowlęcia.

Warstwa trzecia - to świadomość lirycznego ‘ja’ (inaczej - podmiotu lirycz
nego), nie tylko widzącego obie warstwy wiersza (i szerzej - rzeczywistości ze
wnętrznej, heterogenicznej), ale utożsamiającego się z cierpiącymi. Narrator wier
sza (używam tego terminu, aby oddać nim epicką atmosferę wiersza) oznajmia 
wprost:

jestem tym samym kopniętym w łapę skowyczącym psem -
jestem mułłą modlącym się w meczecie -
jestem dzieckiem żebraka z wysokiego piętra -

Zwróćmy uwagę na stopień utożsamienia: nie zwyczajowy zwrot retoryczny 
Jestem nim”, ale głęboka identyfikacja - Jestem tym samym”, zatem czuję ból 
kopnięcia, mam świadomość krzywdy, poniżenia.
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W środkowej części tekstu narrator ‘snuje’ (trochę rzeczywiście jak pająk pa
jęczynę) obraz-reflcksję:

a nad tym wszystkim
jest błękitne niebo, szerokie, bez granic -
z dwiema niezmiennymi, niezmęczonymi, lśniącymi planetami 
przemierzającymi połowę nieba w ciągu nocy (...)

Dwie planety? Czyli Słońce i Wenus? To prawdziwie epicka perspektywa - pla
nety nad głowami, „nad tym wszystkim”. To trochę tak, jakby cała rzeczywistość 
ludzi, zwierząt, ziemi w kosmosie - była obserwowana ‘okiem’ Wenus, ‘okiem’ 
Słońca. Niezwykła jest siła tego obrazu poetyckiego, ten ‘rozmach’ przestrzenny. 
To on właściwie wywołuje to poczucie ‘epickości w kosmosie’. To także jeden 
z elementów ustanawiających wartość artystyczną, intelektualną (i chyba egzy
stencjalną?) wiersza.

W zakończeniu wiersza następuje pełna identyfikacja narratora ze wszystkim, 
co go otacza:

jestem tymi dwiema planetami
połączonymi przeznaczeniem (...)
(...)
jestem tym wszystkim, i to wszystko istnieje we mnie 
poznane dzięki mnie - obecne w mojej świadomości!

„Tym wszystkim”, czyli - jutrzenką, biedakami, zwierzętami, planetami w kosmo
sie, „które mają stały blask, zawsze tę samą prędkość, i przemierzają błękitny pu
stynny dziedziniec nieba”. To, co ma człowiek - jest kruche, niestałe, jak jego 
wyobraźnia, jak jego świadomość, istniejąca tylko wtedy, gdy istnieje on sam jako 
psychofizyczna całość. Zatem dumna konstatacja: „poznane dzięki mnie - obecne 
w mojej świadomości” jest logiczna, uzasadniona empirycznie, zarazem także 
uzasadniona artystycznie.

Jest jak metaforyczny sens życia, złożony z empirii i świadomości, z doświad
czenia i wyobraźni.



DUSRÂ SAPTAR 

(Druga siódemka)

Opublikowana w 1951 roku w Delhi antologia siedmiu poetów, zredagowana 
przez Agieja, zawierała dziewięćdziesiąt wierszy następujących autorów:

Bhawaniprasad Miśra [BhavanTprasad Miśr] - 11 wierszy
Śakunt Mathur [Śakunt Mathur] - 11 wierszy
Harinarajan Wjas [Harinarayan Vyas] - 10 wierszy
Samśerbahadur Sinh [Samśerbahadur Simh] - 21 wierszy
Nareś Mehta [Nareś Mehta] - 10 wierszy
Raghuwir Sahaj [RaghuvTr Sahay] - 14 wierszy
Dharmwir Bharati [DharmvTr BharatT] - 13 wierszy
Tom poprzedzony został wstępem Agieja, który wyjaśniał w nim nieporozu

mienie powstałe z powodu użycia słowa prayog (‘eksperyment’) we wstępie do 
wcześniejszej antologii z 1943 roku, Tar Saptak. Nieporozumienie owo polegało 
na tym, że krytycy hindi nadali poetom z Tar Saptak miano eksperymentalistów. 
Nazwy tej, a raczej epitetu żaden z autorów (ani sam Agiej) nie chciał zaakcepto
wać. Krytycy bowiem zaczęli pisać o formującym się nurcie poetyckim, który 
nazwali eksperymentalizmem.

Po ośmiu latach Agiej tak komentował ten problem: „Nowy, humanistyczny 
nurt poszukiwania własnej osobowości został nazwany prajogwadem, czyli ekspe
rymentalizmem: nazwa ta nie ma specjalnego znaczenia i została wymyślona ra
czej jako paralela do nazwy ćhajawad. We wstępie do Tar Saptak, pierwszej an
tologii nowego nurtu, dla uzasadnienia fundamentalnej potrzeby poszukiwań 
i eksperymentu, użyte zostało słowoprayog. (...) Jeżeli szukanie nowych wartości, 
poszukiwanie nowych źródeł, może zostać nazwane eksperymentem, to taka nazwa 
jest odpowiednia dla nowego prądu. Jednak poeci nowego nurtu wolą, aby ich 
twórczość nazywać raczej «nową poezją»”1.

S. H. Vatsyayan, Contemporary Indian Literatüre, New Delhi 1963.

Agiej dokonał także wyboru tekstów oraz opracował edytorsko całą książkę, 
na wzór poprzedniej - zaznaczając tym kontynuowanie edytorskiego pomysłu, 
czyli kolejno: nota biograficzna, dwie-trzy stronice autorskiego autokomentarza, 
wiersze. Całość i tym razem charakteryzował daleko posunięty ascetyzm estetyczny.

I
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Do bardziej szczegółowej prezentacji wybrałam twórczość Śamśerabahadura 
Sinha i Raghuwira Sahaja. Obaj są twórcami cenionymi przez krytyków, obaj mają 
własne osobowości artystyczne, a zarazem ich poezja (przy wszystkich odrębno
ściach stylu, obrazowania, etc.) ilustruje literacko moment historyczny (czyli - 
pierwsze pięciolecie niepodległych Indii) kształtowania się nowej poezji hindi.



SAMSERBAHADUR SINH

(1911-1993)

Poeta, krytyk, malarz-surrealista. Autor 9 książek:
7 tomów poezji i 2 zbiorów esejów krytycznoliterackich.

Rys biograficzny

Urodził się 13 stycznia 1911 roku w mieście Dehradun w stanie Uttar Pradeś, 
w średniozamożnej rodzinie (ojciec był inspektorem podatkowym). Studia licen
cjackie odbył w Allahabadzie (dyplom otrzymał w 1933 roku). W latach 1935- 
1936 pracował jako prawnik. Równocześnie studiował malarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych. W latach 1938-1939 współpracował z czasopismem uniwersytec
kim „Rupabh” (Blask Piękna) w Allahabadzie. W latach następnych pracował jako 
redaktor czasopism literackich: „Kaharn” (Opowiadanie) w latach 1941-1942, 
„Naya Sahitya” (Nowa Literatura) w latach 1946-1947, „Maya” (Ułuda) w latach 
1948-1954, „Naya Path” (Nowa Droga) oraz „Manohar Kahaniyarh” (Opowiadania 
Magiczne).

W latach 1965-1977 redagował w Uniwersytecie Delhijskim słownik urdu- 
hindi.

W roku 1978 odbył podróż do Związku Radzieckiego.
Jego wiersze tłumaczone były na wiele języków.
W notce biograficznej w Drugiej siódemce tak pisał o swoim życiu i arty

stycznych inspiracjach:

Kiedy byłem mały, ojciec codziennie czytał głośno Ramajanę. Przyglądałem się ojcu 
i marzyłem, że kiedyś będę postępował tak samo. Miałem może sześć lat. Pewnego ra
zu, kiedy najmłodszy brat mojego ojca recytował dokładnie w taki sam sposób scenę 
monologu Hamleta, w nagłej ciszy, wróciły niesamowite wspomnienia z dzieciństwa. 
W naszej rodzinie ja i jeden z moich wujów byliśmy artystami. Wuj otrzymał przypad
kowo rolę w przedstawieniu Ramlila i tak się złożyło, że namalował obraz ozdabiający 
kurtynę. Dziadek, emerytowany nauczyciel szkoły podstawowej, uczył w niej kiedyś 
perskiego. Pamiętam, że uwielbiał Ghaliba i Saikha Sadiego. Ojciec sam bardzo lubił 
czytać długie fragmenty Ramajany i przez całe tygodnie rozważał jedną opowieść 
z wielkim zainteresowaniem i niezwykle szczegółowo.

W ósmej klasie czytaliśmy Tennissona. Rzecz trudna, przygnębiająca i rozczaro
wująca. W koledżu w Dehradunie, do którego chodziłem, profesor Harinarajan Miśr 
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po raz pierwszy pokazał mi wyjątkową urodę poezji angielskiej, Tennisson stał się 
moim ideałem, jak później również Iqbal. Potem Rabindranath Thakur, Nirala i inni...

Kiedy wstąpiłem na uniwersytet w Allahabadzie, spotkałem tam Kedara i Naren- 
drę, a wraz z nimi nabrałem od nowa zainteresowania poezją. Wówczas w naszych go
rących (czego jestem pewien) sercach, wiersze Panta i Mahadewi wywoływały burzę. 
W 1933 roku zacząłem przygotowywać notatki, które miały mi pomóc w zrozumieniu 
zbioru Parimal (Nirala). Zawzięcie czytałem takich poetów, jak Hali, Iqbal i Fani. Za
cząłem recytować gazale. Wówczas też przygotowałem do druku antologię poezji an
gielskiej, którą miało wydać wydawnictwo Pionier, ale z jakiegoś powodu skończyło 
się tylko na wyłudzeniu ode mnie pieniędzy na opłacenie z góry kosztów druku.1 

Śamśerbahadur Sinh został, za zbiór Cukâ bhT hüm nahîm maim (Jeszcze nie 
skończyłem), wyróżniony nagrodą Sâhitya Akademi w 1977 roku, nagrodą im. 
Tulsidasa oraz nagrodą im. Maithiliśarana Gupty.

Zmarł 12 maja 1993 roku, w Ahmadabadzie.

W zbiorze Düsrä Saptak opublikował następujące wiersze: Bât bolegi 
(Opowie), Ghir gaya hai samay kä rath (Osaczony jest rydwan czasu), Ghirte akaś 
ko (Zasnutemu niebu), Mairn suhäg düm (Dałbym szczęście), SarTr svapn (Sen 
ciała), Ek mudrä se (Jednym gestem), He vasantavatî (Ach wiosno!), Rubai 
(Rubajjat), Kuch ser (Kuplety), Bale dip (git) (Zapal lampę (pieśń)), Akele kis ke 
prań (Czyjeś samotne tchnienia), He agorati vibhâ (O strzeżony blasku), Hâr-hâr 
samjhâ maim (Zrozumiałem wszystko), Hâs ban (Las śmiechu), Ek svapn (Sen), 
Svatantrta divas par - 1940 (Na Dzień Niepodległości - 1940), Bharat kî âratî (15 
Agast, 1947) (Hymn Indii (15 sierpnia, 1947)), Vasant Pañcami ki ek sam (1948) 
(Święto Wiosny (1948)), Mâî (Matka), Samay sâmyavâdi (Czas kapitalista), Cukâ 
bhî hiim mairíi nahîm (Jeszcze nie skończyłem).

Charakterystyka twórczości poetyckiej

We wstępie do wyboru wierszy Śamśerabahadura Sinha Tuti hui bikhri hui 
(Połamane poskładane) Aśok Wadźpeji w sposób następujący scharakteryzował 
jego poetyckie walory:

Prawdopodobnie w tym stuleciu nie było innego poety hindi, w którego twórczości 
byłyby obecne, tak bardzo, jak w poezji Śamśera, inne dziedziny sztuki. Samśer jest 
w swoich wierszach rzeźbiarzem, chociaż nie wykuwa w kamieniu, malarzem, który 
nie maluje pędzlem i śpiewakiem, który nie śpiewa. Dlatego jego poezja niezmiennie 
zachowuje swoją oryginalność i nie tylko komunikuje, ale także rzeźbi, maluje

i Dusra Saptak, red. Ajfley, Nai DillT 1996, s. 83-84.
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i śpiewa. Tak więc jego język nie jest językiem ograniczonym do słów, są w nim środ
ki wyrazu zapożyczone z innych dziedzin sztuki.2

2 A. Vâjpeyï, Pahârom ko kuhniyom se theltâ, s. II [niepaginowany wstęp], [w:] 
Ś. B. Sirnh, TutïhuïbikhrïhuT, Naï Dill! 1997.

3 A. Vâjpeyï, Pahârom ko..., s. Ill [niepaginowany wstęp].
4 N. S i m h, Samśer kîśamśeriyat, [w:] Samśer Bahadur Simh, Pratinidhi kavitâem, s. 8.

I konkludował:

Poezja Samśera jest zdecydowanym głosem dumy i odwagi w poezji hindi. W tym 
znaczeniu jest on także „poetą poetów”.3

Odmienną od opinii Aśoka Wadźpeji charakterystykę zaprezentował historyk 
literatury i krytyk literacki hindi, Namwar Sinh. We wstępie do tomiku Samśera- 
bahadura Sinha Pratinidhi kavitâem (Najważniejsze wiersze) konstatował:

Samśerowi zupełnie wystarcza samo bycie poetą - tylko poetą. Nie „poetą poezji czy
stej”, nie „poetą poetów”, nie poetą eksperymentalnym ani tym bardziej nie poetą po
stępowym!4

Obydwie przytoczone charakterystyki nawzajem się uzupełniają w ocenie po
ezji Sinha, ukazując to, co zawsze istotne przy odbiorze poezji wybitnej: jej wielo
znaczny kształt.

Krytycy nazywali Sinha przeróżnie: marksistą, progresistą, surrealistą, imaży- 
nistą, romantykiem, mistykiem, poetą hermetycznym. Ta ilość przymiotników 
potwierdza tylko wieloznaczność jego liryki. Jest poetą, który wprowadził do po
ezji hindi eksperymentalne środki wyrazu, czyniąc ją w pełni współczesną, nowa
torską. Tworzył w hindi i w urdu, a jego niezwykła wrażliwość artystyczna nadała 
jego poezji walor wybitności.

Praktykował różnorodne formy liryczne - sonety, pieśni, rubajjaty, gazale, 
wiersz wolny. Do języka hindi wprowadził charakterystyczną dla języka urdu me- 
lodyjność. Być może ten właśnie zabieg decyduje o oryginalności jego poezji.

Także tematyka jego liryki jest różnorodna. Sinh podejmował problemy co
dziennej egzystencji, nadając im rangę wyjątkowości. Pisał o polityce i społeczeń
stwie, o artystach takich, jak Pablo Neruda, Vincent van Gogh, Pablo Picasso czy 
Jan Sebastian Bach. Do tematów, które eksploatował najczęściej, należały dwa: 
miłość i przyroda. I w ich kształtowaniu odnosił największe artystyczne sukcesy. 
Liryki miłosne Samśerabahadura Sinha należą do najsubtelniejszych w nowocze
snej poezji hindi (w nurcie nowej poezji). Najwyższą rangę jednak nadawał poeta 
pojęciu piękna. We wprowadzeniu do własnych wierszy w Düsrâ Saptak napisał: 
„upostaciowienie piękna mamy przed oczyma w każdym momencie”.

Istota piękna w poetyckich obrazach Samśera umieszczona została w ciszach 
pomiędzy słowami. W tych ciszach, które zwykle są elementami kompozycji ma
larskich. Substancją niedefiniowalną.
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Bibliografía poetycka

Düsrâ Saptak (Druga siódemka [udział w antologii, debiut], 1951)
Kuch kavitâem (Kilka wierszy, 1959)
Kuch aur kavitâem (Jeszcze kilka wierszy, 1961)
Cukâ bhî hüm nahim maim (Jeszcze nie skończyłem, 1975)
Itne pas apne (Tak blisko siebie, 1980)
Bât óo/egi" (Opowiedz, 1981)
Kâl tujhse hor hai merî (Czas jest moim rywalem, 1988)

Wybory wierszy złożone z tekstów publikowanych wcześniej w tomikach oraz 
w czasopismach:
Tütí huí bikhrî huí (Połamane poskładane, 1990, red. Aśok Vâjpeyı).
Pratinidhi kavitâem (Najważniejsze wiersze, 1990, red. Nâmvar Simh).
Kahîm bahut dür se sun raha hüm (Nasłuchuję z oddali, 1995, red. Rañjna Argare) 
Sukün kí talas (Poszukiwanie spokoju, 1998, red. Rañjna Argare)
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Tłumaczenia wybranych wierszy

Matka*

(1)
Drzewo upadło 
to samo, które - 
pochylone, wyraźne 
rzucało cienie.
Teraz
wzbiera lamentujące serce
i jęk...
smutkiem faluje serce oceanu litości, 
delikatny wieczór i welon zakłopotania 
opada na twarz dnia.

(2)
Mówiła tylko smutna -
niczym siostra, mama, znużona
dzisiaj milczy, jest spokojna; wyjątkowo spokojna.
W ustach zasnęły słowa,
w uczuciach schroniły się dźwięki,
w jednej chwili minęły całe wieki!
Cichy dom.
Matka pyta
tylko o jedno:
(przybyła we śnie 
roześmiana 
noc przebudzenia) 
o co chodzi?

Mai, z tomu Diisra saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 276.
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Świt*

Niebo wcześnie rano - niczym granatowa muszla

niebo na granicy nocy i dnia

podłoga w kuchni wyszorowana popiołem 
(jeszcze wilgotna)

jak smolistoczamy kamień 
obmyty czerwienią szafranu

albo na tabliczce ślad
czerwonej kredy

albo jasne 
połyskujące ciało zanurzone 
w błękitnej wodzie.

albo

wschód słońca 
odczarowuje magię świtu.

Usa, z tomu Tüti huí bikhri huí. Tekst oryginalny wiersza - s. 278.
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Ukochana

(1)
Jesteś moją pierwszą kochanką 
mówisz tylko swoim ciałem 
jasnym niczym lustro 
i być może (być może) 
moje słowa równie jasne
rozumiesz.
Ukochana, jakże jesteś ukochana.

Twoje gładkie brązowe ciało kołysze się na wietrze, 
wiatr tańczy powoli,

dlatego...

- I ty w moich oczach
(nawet jeśli twoje ciało pozostaje nieruchome) 
powoli powoli zaczynasz
tańczyć

(2)
Pączki róż w kolorze pszenicy
otwarte
rosa oczu

daleko na cztery strony 
rozlega się śmiech.

Ten słodki śmiech
który roztapia się we mnie

to ty.
Twoje piękne ciało jest wodospadem
który obserwuję stojąc nieruchomo w miejscu 
tak szczupłe i zwinne,
tak kształtne piękne jaśniejące

(3)
Całe to

lustro kształtów
odlane z kruchego brązu 

Preyasi, z tomu Tuti hui bikhri hui. Tekst oryginalny wiersza - s. 279.
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nawet w moim uścisku 
pozostaje wolne 

niczym czysty 
delikatny powiew świtu 

w otwartym ogrodzie.
Posąg twojego ciała 

magicznym sposobem 
mieszka we mnie
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Poeta miesza*

Poeta miesza 
potoki ludzi

łączy 
jeziora wielu luster -

widok, który 
nas uspokaja

i pogłębia
u kresu.

Kavi ghońghol dęta hai, z tomu Pratinidhi kavitaem. Tekst oryginalny wiersza -
s. 281.
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Matka Teresa*

Mamo, to ty jesteś matką prawdziwą 
tamta, której nigdy nie znałem 

jakże mogłaby nią być.

Być może sam bóg śmierci twoim śladom 
oddaje cześć

wskazuje, że i ty
i drobne zmartwienia twoich dzieci
i ja pragnący wyzwolić się od życia 

to wszystko - w moich rękach!

Być może pamięta, skąd 
wzięły początek 
śmierć i boska nieśmiertelność
ty - pierwotna najczystsza cząstka, 
jesteś i jego matką.

Madar Teresa, z tomu TutT hui bikhri hui. Tekst oryginalny wiersza - s. 282.
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Interpretacja wiersza Świt

Artystyczna atrakcyjność tego wiersza polega przede wszystkim na jego ma
larskiej wizji. Pozorna jest prostota słownych konstatacji, zarówno tych, które 
odnoszą się do ogólnie zakreślonego obrazu, jak i tych, które mówią o szczegó
łach. To jest tekst nie tylko literacki, nie tylko malarski, jest jakby wypełnieniem 
tezy, że „upostaciowienie piękna mamy przed oczyma w każdym momencie”5. Jest 
zatem wierszem odnoszącym się do najbardziej elementarnego doświadczenia 
człowieka, doświadczenia egzystencjalnego, w tym przypadku - do zetknięcia się 
z przyrodą, tutaj w postaci zjawiska ziemsko-kosmicznego, jakim jest moment 
wschodu słońca. Ten moment jest bardzo bliski ludzkiemu doznaniu tzw. uczuć 
metafizycznych - wywołuje je sam widok wschodzącego słońca. Malarsko i lite
racko eksploatowany był wielokrotnie i w wielu kulturach. Nie jest zatem łatwo 
środkami poetyckiego wyrazu ukazać i sam moment wschodu słońca, i jego konse
kwencje zarówno w pejzażu geograficznym, jak w pejzażu psychicznym, we
wnętrznym - w sposób nowatorski i artystycznie dobry, gdyż sama nowatorskość 
nie tworzy jeszcze wartości. W wierszu Świt, przy jego lekturze, uważny czytelnik 
jednak odnosi wrażenie, że oto jest uczestnikiem zdarzenia znanego powszechnie, 
ale przecież ukazanego jako fakt niezwykły, fascynujący w szczegółach, wręcz - 
magiczny. Ekspresja wiersza wywołuje u czytelnika wrażenie, że widzi świt ocza
mi autora, w doświadczeniu wspólnym, autorsko-czytelniczym. Czyż nie jest to 
element magii? Możliwy jedynie poprzez sztukę i w sztuce?

5 Ś. Simh, Vaktavya, [w:] DUsra saptak, s. 87.

Egzystencjalna przestrzeń tego doświadczenia zarysowana jest w sensie fak
tograficznym jednoznacznie: „Niebo wcześnie rano”, czyli - magia świtu. Pomię
dzy początkiem wiersza a jego pointą jest przestrzeń artystycznej interpretacji 
zjawiska świtu. Autor przemiennie podaję informacje językiem dyskursywnym 
i językiem metaforycznym. Ale nawet zdania dyskursywne nie są nimi całkowicie. 
Na przykład drugi wers oznajmia: „Niebo na granicy nocy i dnia”. Słowo granica 
zawiera w sobie odwołania statyczne, nieruchome, typu: stop, granica - terytorium 
rzeczy, ale już nie np. zdania czy pojęcia. Czy zdanie bowiem kończy się np. na 
ostatniej literze, czy w jego sensie? Graficznie na literze, znaczeniowo nie, granice 
znaczeń są ruchome. Analogicznie rzecz się ma z twierdzeniem: granica dnia 
i nocy. Granica jest w tym przypadku pojęciem umownym, twierdzeniem na uży
tek porządku logicznego, nie artystycznego. Obydwa te porządki mieszczą się 
w tekście wiersza. Jeden odwołuje się do powszechnego doświadczenia człowieka, 
drugi - do jego wyobraźni. I na wyobraźni właśnie zbudowany jest ten wiersz. 
Dwa pierwsze wersy zostały świadomie wyodrębnione graficznie - odwołują się 
do obydwu porządków:

niebo wcześnie rano - niczym granatowa muszla
niebo na granicy nocy i dnia
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Zatem sytuacja zdefiniowana jest precyzyjnie: wcześnie rano, granica nocy 
i dnia - granatowa muszla. Obraz ogólny, a zarazem konkretny. Ale słowo 
„muszla” ewokuje niemal natychmiast inną asocjację: czas! Muszla przecież 
„szumi” echem morza, zatem przeszłością. I drugie skojarzenie: kolor! Muszla 
granatowa, ciemnoniebieska - to obraz nowatorski, daleki od kolorów konchy 
mięczaków, perłowych, opalizujących. Czytelnik uważny, świadomy asocjacji 
skojarzy, że muszle były elementem dekoracyjnym w sztuce. Np. w bizantyńskiej 
architekturze, w Indiach i w Europie - były elementem rzemiosła artystycznego, 
stosowanym w sztuce baroku czy rokoka. Słowo to ma także cywilizacyjne echo, 
jest nim konstrukcja sal koncertowych. A więc już na samym początku wiersza 
mamy do czynienia z sensem zagęszczonym znaczeniowo, skondensowanym, 
wieloznacznym. Muszla przynosi wszak także aluzję do prapoczątków życia, wo
dy, morza, stanowi metaforyczną prefigurację istnienia.

Dopiero na tym tle dalsze elementy malarskie tekstu uzyskują właściwą konfi
gurację znaczeniową.

Bo cóż dalej w wierszu się dzieje?
Trzeci wers to obraz niezwykle realistyczny, a zarazem jakby namalowany 

przez van Gogha grubo kładzioną farbą:

podłoga w kuchni wyszorowana popiołem
(jeszcze wilgotna)

Malarskiej substancjonalności nadają określenia: podłoga, popiół, wilgoć. 
Trzy rzeczowniki, ale jakże odmienne w percepcji. Podłoga nie jest tutaj dopowie
dziana żadnym przymiotnikiem. Jest tylko „wyszorowana popiołem”. Wytrawne 
ucho usłyszy to „czyszczenie”, „szorowanie”, całą zgrzytliwość tej czynności, 
muzyczność „konkretną”, dźwiękową, chciałoby się powiedzieć - czynnościową. 
Ale równocześnie „popiół” kojarzy się z ogniem, zniszczeniem, nicością, a zara
zem przeróżnymi funkcjami obrzędowymi. Sama podłoga to jakby widoczny fun
dament domu, mieszkania. Natomiast partykuła Jeszcze” oznajmia, że czynność 
szorowania popiołem (oczywiście zmieszanym z wodą) została wykonana niedaw
no, podłoga lśni wilgocią - lub jest po prostu mokra. Autor nie dopowiada, czy tę 
wiedzę uzyskujemy wzrokiem, czy dotykiem. Zmysłowy obraz jest, istnieje 
w wierszu - i już. Jego znaczenia opalizują sensami.

Prawdziwą zagadką interpretacyjną są natomiast dwa następne wersy:

jak smolistoczamy kamień 
obmyty czerwienią szafranu

Do czego bowiem one się odnoszą? Czy do podłogi? Czy do granatowego nie
ba? Jesteśmy w centrum metaforycznym wiersza. Nie byłby przekroczeniem racjo
nalności wniosek, że obraz czarnego kamienia odnosi się do szafranowej podłogi 
zaczernionej popiołem w środku, a czerwonawej po bokach, wszak „szorowanie” 
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to przecież zarazem „obmywanie”6. Takie odczytanie obrazu podłogi-kamienia 
(wszak człowiek jest jakby „ukamienowany” miejscem, mieszkaniem, etc., a w in
dyjskich domach podłogi są najczęściej kamienne) jest uzasadnione. Ani słowo 
„smolistoczamy”, ani słowo „szafran” nie przekreślają takiego obrazu, czynią go 
raczej atrakcyjniejszym estetycznie. Ale równocześnie wiemy na pewno, że ten 
obraz odnosi się do tej rzeczywistości, która „dzieje się” poza podłogą, poza 
mieszkaniem. Nie przeciw niej, ale razem z nią, w jednym czasie, w zespoleniu 
znaczeniowym. Czamy kamień, granatowe niebo, ogień kuchenny, czerwonopo- 
marańczowy szafran - to są byty bliskoznaczne. Kamień nieba jest smolistoczamy, 
jaskrawoczerwony szafran (krokusowata bylina) jest używany jako barwnik - 
w Indiach m.in. do farbowania tkanin (kolor szat mnichów buddyjskich i hindu
skich sadhu), do barwienia ryżu i słodyczy, zawiera bowiem również olejek ete
ryczny. Te skojarzenia barwno-użyteczno-eteryczne prowadzą prosto do drugiej 
części wiersza. Zaznaczmy tylko jeszcze plastyczną urodę tego obrazu nieba: czar
ny kamień obmyty czerwienią szafranu; jest w nim zimna dysharmonia - daleka, 
nieludzka. To druga strona metafory-podłogi: mieszkamy w kosmosie, a byt, dom, 
mieszkanie, ciało, to tylko egzystencja w czasie.

6 Ten fragment wiersza przywodzi również na myśl skojarzenie z rytualnym namasz
czaniem czerwoną pastą ciemnych kamiennych idoli, wcześniej oblanych stopionym ma
słem, podczas dokonywanych o wschodzie słońca ceremonii ofiarnych.

Zanim jednak przejdziemy do drugiej części wiersza - trzeba koniecznie 
uświadomić sobie sytuację tego, który widzi, który patrzy. I który mówi. Nie ma tu 
żadnego podmiotu lirycznego. Ten, który widzi - jest poza tekstem. Autor, oczy
wiście, to przecież tautologia. Ale może w trakcie lektury - to również czytelnik 
staje się widzem. Autor tożsamość tę uzyskuje wyrafinowanym w swojej prostocie 
zabiegiem językowym. O ile w pierwszej części tekstu dwukrotnie używa wyrazów 
tworzących wyrażenia porównawcze: „niczym” oraz Jak”, to w drugiej części aż 
trzykrotnie - spójnika „albo”. I w ten sposób uzyskuje efekt wielorakości momentu 
świtu, wielu jego chwil, gdzieś wewnątrz umownej granicy między nocą a dniem, 
a ta wielorakość z kolei jest bliższa doświadczeniom powszechnym, zależnym i od 
momentu, i od spostrzegawczości człowieka, jego psychicznych predyspozycji, itp. 
Efekt jest więc podwójny: artystyczny i percepcyjny.

W drugiej części wiersza mamy już tylko egzemplifikacje połączone spójni
kiem jak alternatywną wizją zjawiska:

albo na tabliczce ślad
czerwonej kredy

albo jasne
połyskujące ciało zanurzone
w błękitnej wodzie
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Pierwsze odwołanie do śladu czerwonej kredy na tabliczce (autor nie mówi, jakiej 
tabliczce?) ma w sobie jakąś dydaktyczną aluzję - do nauki pisania, życia, rozu
mienia zjawisk, siebie, może i przeznaczenia. Znowu aluzja do ognia: czerwony 
szafran i czerwona kreda, to nie tylko estetyka, to już są metafory egzystencjalne, 
wyrażone kolorem.

Drugie odwołanie jest jeszcze bardziej frapujące, niejasne. „Połyskujące ciało 
zanurzone w błękitnej wodzie”? Czy to jest obraz obrzędu? Czy może jest to obraz 
losu człowieczego? Błękitna woda to może jest niebo? To, które właśnie odsłania 
wschód słońca, świt? Więc właściwie świt czego? Świadomości? Ostatni spójnik 
wskazuje na sensualizm tekstu; spójnik również wyodrębniony graficznie:

albo

wschód słońca
odczarowuje magię świtu

Magia słowa czy magiczność chwili? Magiczność sztuki czy magiczność przy
rody i kosmosu? Zwróćmy uwagę, że w wierszu nie wiemy kto i dlaczego wyczy
ścił podłogę popiołem? Wiemy, że uczynił to przed świtem (może przed chwilą), 
skoro widzimy ją jeszcze wilgotną”! Autor ukazuje nam wyłącznie wizualną 
stronę chwili wschodu słońca, ale bez obecności człowieka. Ludzkie, człowiecze, 
są tylko rekwizyty: podłoga, tabliczka, kreda, ciało. Muszla, kamień, woda - to 
elementy świata zewnętrznego. Pomiędzy człowiekiem, którego w wierszu fizycz
nie nie ma, a światem zewnętrznym, odbywają się czary, fantasmagorie ludzkiej 
percepcji. Świat zewnętrzny nie potrzebuje człowieka, istnieje sam dla siebie, bez 
naszej świadomości. Cóż to zatem znaczy: „wschód słońca odczarowuje magię 
świtu”? Znikają tajemnicze przemieszania barw, pozostaje rzeczywistość dnia 
codziennego i w niej dokonuje się los, przeznaczenie. Tylko tyle. Ostatecznie tylko 
tyle. Autor do wiersza nie wprowadził siebie, pozostawił miejsce dla czytelnika. 
Każdy z nas może być tym, który widzi, tym, który uprząta podłogę przed przyj
ściem dnia-losu, który widzi związek natury, słońca i człowieka. Każdy ze swoją 
ekstazą, czy ze swoim cierpieniem.

Elitarny wiersz? Trudny? Znaczeniowo gęsty jak sam świt. Wielowarstwowy 
i w pierwszej, i w drugiej części. Liryczna symbioza statyczności, ruchu, estetyki, 
podtekstów religijnych, filozoficznych, metafizycznych. Literacki efekt indywidu
alnego talentu z jednej strony, z drugiej - efekt funkcji ekspresyjnych języka hindi.



RAGHUWIR SAHAJ

(1929-1990)

Poeta, nowelista, krytyk, tłumacz. Autor 13 książek:
6 tomów poezji, 3 zbiorów opowiadań, 4 tomów esejów.

Rys biograficzny

Urodził się 9 grudnia 1929 roku w Lakhnau, w stanie Uttar Pradeś. Studia 
w zakresie literatury angielskiej w uniwersytecie w Lakhnau zakończył z tytułem 
magistra.

Doświadczenia swojego dzieciństwa wspomina następująco:

Ojciec, nauczyciel literatury, wpoił mi głęboko dewocję, prostolinijność i współczucie 
wobec drugiego człowieka. Nie potrafię powiedzieć, czy moje zainteresowanie sztuką 
zawdzięczam komukolwiek. Jednak to najprawdopodobniej ojciec nauczył mnie 
otwartości i prostolinijności oraz zaraził mnie własną niezmienną niechęcią do Keśaw- 
dasa i ‘Hariaudha’.1

1 Dusra Saptak, s. 137 (nota biograficzna).
2 Ibidem.

Był redaktorem tygodnika „Dinman” oraz wielu innych czasopism literac
kich, m.in. „Pratik”, „Vak” (Mowa), „Kalpna” (Wyobraźnia). Pracował w telewi
zji i w radio:

Pracowałem w redakcjach czasopism: „Pratik”, „Vak” i „Kalpna”. Żeby zarobić na 
utrzymanie, współpracowałem z radiem, telewizją i rozmaitymi gazetami - raz z tymi, 
raz z innymi.1 2

Prócz liryki, uprawiał twórczość eseistyczną, prozatorską i translatorską. Tłu
maczył poezję, prozę i dramaty autorów polskich, węgierskich czy jugosłowiań
skich. Przetłumaczył na hindi szekspirowskiego Makbeta, co krytyka uznała za 
literacki sukces.

Jego liryka tłumaczona była na kilkanaście języków. Za całokształt twórczości 
wyróżniony został nagrodą Sahitya Akadem!.

Zmarł 30 grudnia 1990 roku w New Delhi.
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W antologii Düsrä Saptak zamieścił następujące wiersze: Vasant (Wiosna), 
Pahlä pani (Pierwsza woda), Prabhäti (Melodia świtu), Yäcnä (Prośba), Gaza! 
(Gazal), Bhalä (Bogactwo), Samśay (Niepewność), Kośiś (Próba), Aniścay 
(Wahanie), Läparvähi (Obojętność), Samjhautä (Zgoda), Eko'ham bahu syäm 
(Jestem jednym w wielu), Mumhamdhere (Twarze ciemności), Sayańkal (Wieczór).

Charakterystyka twórczości poetyckiej
Zewnętrzna forma tej poezji jest najbardziej widoczna. Sahaj bowiem pisał 

wiersze krótkie. Natomiast ilość użytych słów nie jest w tym przypadku wyznacz
nikiem artystycznej czy intelektualnej wartości. Wprost przeciwnie, są to teksty 
bogate w znaczenia i sensy. Liryka Sahaja jest głęboko związana z realiami życia, 
stąd także jej społecznikowski, a nawet publicystyczny ton czy też polityczna żar
liwość (jak w wierszu Hindi - tekst na stronie 137). Cała liryka codzienności obecna 
w poezji Sahaja należy do nurtu literatury zaangażowanej.

W początkowym okresie twórczości Raghuwir Sahaj był zwolennikiem mark
sizmu jako ideologii, jednakże dostrzeżenie niebezpieczeństw wynikających 
z prymatu ideologii nad wolnością artystyczną doprowadziło go do zmiany stano
wiska. Wyznał to we wstępie do swoich wierszy w Drugiej siódemce, gdzie 
stwierdził dosadnie, acz przekonująco: „Marksizmu nie można używać niczym 
pokrywki do przykrywania poezji”3.

3 R. Sahäj, Vaktavya, [w:] ibidem, s. 138.
4 Por. S. H. Vätsyäyan, Bhümikä, s. II-V [wstęp niepaginowany], [w:] R. Sahäy, 

STrhiyom par dhüp mem, NaT DillT 1997.

Spektrum liryki Sahaja ma swoje emocjonalne granice: wyznaczają je współ
czucie oraz ironia. Współczuciem obdarza problemy ludzi prostych, biednych, 
krzywdzonych kobiet, urzędników, rikszarzy, kulisów. Empatia wobec nich znaj
duje konkretne egzemplifikacje w jego utworach. Ironią natomiast, graniczącą 
z sarkazmem, atakuje tłum jako zbiorowisko niszczące indywidualność człowieka. 
Krytykuje miałkość i płytkość intelektualną społeczeństwa, sposób uprawiania 
polityki, hipokryzję, nielojalność, korupcję. Jednym z często powtarzanych moty
wów w jego liryce jest motyw śmiechu, jako funkcji mimikry towarzyskiej i spo
łecznej. W miarę dojrzewania artystycznego Sahaj coraz bardziej wykorzystywał 
ironię jako skuteczny wyraz siły poetyckiej, poetyckiego obrazowania4.

Krąg głównych tematów jego poezji jest niemal epicki, obejmuje odwieczne 
problemy ludzkiej egzystencji, takie jak miłość, przyroda, rodzina, choroba, 
śmierć, kłamstwo, ubóstwo, miejsce w społeczeństwie. Pod powierzchnią jego 
poetyckich diagnoz czy opisów zawsze znajduje się silna wola życia, wiara w sa
mo życie, w jego duchowy wymiar.

Zakorzenienie poezji Sahaja w rzeczywistości społecznej człowieka kształtuje 
nie tylko tematykę jego poezji, ale również język literacki, sposób jego wykorzy
stania w liryce.
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Cechą najbardziej widoczną w kształtowaniu formy wypowiedzi artystycznej 
jest komunikatywność przekazu słownego. Poeta stosuje proste, wyraziste słow
nictwo potoczne, pełne kolokwializmów, zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. 
Jednakże jest w tej liryce także druga warstwa semantyczna. Kiedy imituje rytm, 
czy wzorce wypowiedzi potocznych, czyni to w sposób tak wycyzelowany, że 
osiąga niemal nadwyżkę artystycznych znaczeń. Nawet wtedy, gdy używa spójni
ków czy partykuł, czyni z nich pełnoprawny element poetyckiego sensu, co świad
czy o mistrzowskim operowaniu językiem. Dlatego trzeba uznać, że prostota jego 
tekstów jest prostotą pozorną, wyrafinowaną. Tworzy osobliwą symbiozę elemen
tów rzeczywistości społecznej z wyobraźnią językową autora.

W tym znaczeniu liryka Raghuwira Sahaj a przynależy do bardzo ważnego 
etapu rozwoju poezji hindi, ze względu na praktyczne wykorzystanie możliwości 
języka potocznego jako narzędzia wypowiedzi artystycznej5.

5 Por. ibidem, s. IV [wstęp niepaginowany].

Bibliografia poetycka

STrhiyom par dhup mem (W słońcu na schodach, 1960) 
Atmhatya ke viruddh (Przeciw samobójstwu, 1967) 
Hamso hamso jaldi hamso (Śmiej śmiej śmiej się prędko, 1975) 
Log bhul gaye haim (Ludzie zapomnieli, 1984)
Kuch pate kuch citthiyam (Kilka adresów kilka listów, 1989) 
Eksamaytha (Kiedyś, 1990)
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Tłumaczenia wybranych wierszy

Jutrzenka*

Nadszedł świt
zgasił blask księżyca 
liczą żywi, dla kogo skończyła się długa noc 
w tłumie niezliczonych promieni zapomniane 
ścieżki, od nowa poginęły gwiazdy.

Teraz zatrzymane 
wszystkie wieczne, ożywcze, beztroskie 
chwile świata marzeń - dotychczas wolne i wszędobylskie 
szybko nadchodzi czas pośpiechu 
daj się porwać rytmowi swojego życia.

Budźcie się żywi, 
świetlne chwile dnia 
o kochankowie z marzeń, obejmijcie tych, którzy nadchodzą 
w ten gorący poranek, upalne południe 
wyjdźcie
żyjący z pracy własnych rąk, kochankowie ziemi.

Prabhati, z tomu Dusra Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 283.



Raghuwir Sahaj 137

Hindi*

Walczyliśmy
na języki, aby zmienić społeczeństwo 
jednak problem hindi to już nie tylko problem hindi 
przegraliśmy.

O, dobry żołnierzu,
umiej rozpoznać własną klęskę.
Teraz kwestię, którą właśnie omawialiśmy w związku z „wojną języków” 
sformułujmy następująco: 
czy byliśmy tacy sami, jak ci, 
za których walczyliśmy?
Czy może, w rzeczywistości, byliśmy narzędziem naszych okupantów - 
wyrozumiałych, pełnych dobrej woli, świetnie wykształconych okupantów?

Rządzący są niewolnikami.
ich niewolnikami są ci, którzy nie rządzą.

Jeśli hindi przynależy rządzącym,
to w jakim języku powinniśmy walczyć o wolność?

Pragnienie hindi
jest teraz pragnieniem lepszego życia -
nie pragnieniem praw - 
nałożonym przez okupantów 
na nas niewolników u władzy.

Używają hindi
zamiast angielskiego
podczas gdy ich panowie 
używają angielskiego zamiast hindi - 
jednych i drugich łączy układ.

Ten, który odsłoni własną hipokryzję 
skończy z niewolniczym statusem hindi 
będzie nim ktoś, kto mówiąc w hindi 
wypowie to, co naprawdę myślą prości ludzie.

Hindi, z tomu Log bhul gaye haim. Tekst oryginalny wiersza - s. 284.
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Riksza rowerowa*

Może zabrzmię jak socjalista, gdy powiem 
powinniśmy traktować nasze konie jak ludzi 
zwłaszcza, kiedy jeden z nich akurat jest człowiekiem.
Kiedy z poczuciem winy wyskakujemy z rikszy,
a potem żałujemy, że odebraliśmy biedakowi zarobek
i dajemy mu jałmużnę z litości -
we wszystkich trzech przypadkach jesteśmy dla niego sprawdzianem,

a on musi nas przetrzymać.
Dopiero wtedy, gdy targujemy się z nim 
przybliżamy się do równości społecznej, 
przybywajcie, inżynierowie XXI wieku, 
stwórzmy rikszę rowerową, w której 
pasażer i koń usiądą obok siebie 
i pojadąna przejażdżkę.
Zapytasz, co z tego wyniknie?
Otóż jeśli dojdzie do nieporozumienia pomiędzy tobą a koniem, 
przynajmniej nie będzie rnusiał odwracać głowy i ryzykować postrzału 

kręgosłupa szyjnego.

Saikil-rkśa, z tomu Hamso hamso jaldi hamso. Tekst oryginalny wiersza - s. 286.
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Sprzedawca jabłek*

Zwróciłem mu uwagę 
„te jabłka mają pestki!” 
„Ależ nie, proszę pana”, 
na pewno tak by właśnie powiedział 
„proszę się nie martwić!” 
Jednak gwałtowny atak kaszlu 
zastąpił słowa.

Seb becna, z tomu Kuch pate kuch citthiyam. Tekst oryginalny wiersza - s. 287.
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Mój dom*

Moja poezja czci 
moją matkę, 
moją żonę i dzieci, 
jaskółki wiosną, 
słońce i deszcz.
Wszystko co czciłem pozostało 
a ja odszedłem.
Tylko echa wspomnień 
słychać w moim domu.

Wyjeżdżasz 
na kilka dni?
Zobaczysz moją matkę, 
albo kwiaty rozkwitłe 
w jej pamięci.
Odwiedź mój dom

zamieszkaj w nim.

Mera ghar, z tomu Log bhul gaye haim. Tekst oryginalny wiersza - s. 288.
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Interpretacja wiersza Mój dom

Wiersz składa się z czternastu wersów rozbitych na trzy odrębne części. Dla
czego? Pierwsze dziewięć wersów należy do tak zwanej liryki konfesyjnej (według 
kryteriów europejskich). Drugie siedem - do liryki dialogu. Obie części tworzą 
jednak logiczną całość. Nie tylko dlatego, że się uzupełniają, ale dlatego, że po
przez tak zwaną interaktywność poszerzają temat czci oddawanej życiu. Wpraw
dzie nie wiemy, kto to jest ten drugi, który ma wyjechać na kilka dni (w domyśle: 
w rodzinne strony), ale to nie ma znaczenia dla konstrukcji wiersza, ważne, że on 
jest, że słucha, że uczestniczy w dramacie pierwszego (w domyśle: autora, a nie 
jakiegoś „podmiotu lirycznego”), że ma szansę uczestniczenia także w tej części 
przeżycia, w której już nie ma możliwości uczestniczyć pierwszy.

Wstęp do dramatu opisany jest wprost:

Moja poezja czci
moją matkę, 
moją żonę i dzieci, 
jaskółki wiosną, 
słońce i deszcz.

Krąg egzystencjalny ujęty jest w kategoriach wartości: matka, rodzina, czyli 
dom, nad domem jaskółki, słońce albo deszcz. Nominalność jest tutaj konsekwen
cją zwięzłości, ewokuje wszak tradycję. Dopiero następne wersy ukazują cały 
dramatyzm sytuacji, niejako w zestawieniu z poprzednimi:

Wszystko co czciłem pozostało 
a ja odszedłem.
Tylko echa wspomnień 
słychać w moim domu.

Zwróćmy uwagę na zmianę czasu w wyznaniach: najpierw - „moja poezja 
czci”, a potem - „wszystko co czciłem”. Na tzw. pierwszy rzut oka wydają się te 
oznajmienia sprzecznością. Wszak tekst zaczyna się dumnym manifestem, „moja 
poezja czci”. Ale sprzeczności nie ma, jeżeli pomyślimy, że poezja jest niejako 
ponad życiem, jest esencją ducha, zatem nie można jej wymazać z czasu. Tamten 
czas przeszły dokonany z wersów 6-9 istnieje równocześnie do czasu obecnego, 
trwającego tylko w pamięci tego, który tekst wypowiada. Jest substytucją pamięci, 
a ta istnieje poza chronologią, także w wyobraźni. Dlatego wypowiadający może 
w pamięci i wyobraźni widzieć i słyszeć „echa wspomnień” we własnym 
kiedyś domu. Dramat rozstania, dramat obecności przeszłości w czasie teraźniej
szym został w wierszu przedstawiony środkami językowymi powszechnymi, ale 
dodatkowo pogłębiające temat jest istnienie poezji, jej etycznego sensu, wyrażają
cego się w czci oddawanej tradycji najstarszej, czyli życiu samemu. Tak więc na 
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dramat obyczajowy nałożył się dramat intelektualny, na rozstanie z rodziną nało
żyło się rozstanie ze źródłem poezji, albo może tylko z tematem poezji.

W drugiej części wiersza znajduje się zdumiewający swą siłą poetycką frag
ment:

Zobaczysz moją matkę,
albo kwiaty rozkwitłe
w jej pamięci.

Można też z tych trzech wersów wyczytać, że ten kto wyjeżdża na kilka dni - to 
autorskie ego, ja, sam autor. Któż może znać matkę tak głęboko, że widzi jej my- 
śli-wspomnienia (te „kwiaty w pamięci”), jak nie syn - poeta? Ten trop interpreta
cyjny wydaje się nie jedną z alternatyw, na które wskazywałaby antynomia: albo 
zobaczysz matkę, albo jej wspomnienia, ale drogą do zrozumienia ostatnich dwóch 
linijek tekstu. Autor przemawia wprost do siebie, ale tak, jak mówi się do drugie
go:

odwiedź mój dom

zamieszkaj w nim.

Kategoryczny rozkaz - „odwiedź” potwierdza dyrektywny ton wypowiedzi, 
tym bardziej zrozumiały, że mowa w tej drugiej części wiersza jest tylko o matce 
(nie ma żony, progenitury, jaskółek - a więc nuty resentymentu z pierwszej czę
ści). Może w początku wiersza i w jego zakończeniu jest jakaś aluzja do możliwej 
tożsamości matki i poezji? Albo wyboru poezji jako matki duchowej? Bardzo to 
delikatna sugestia, ale przy głębszej analizie całej struktury tekstu - prawdopo
dobna i racjonalna, nadająca jeszcze większy wymiar dramatyzmu całej treści 
wiersza.

Przecież dwie pierwsze części tekstu są równocześnie wewnętrznie przełama
ne. W pierwszej części wersy 1-5 dotyczą innego czasu, a wersy 6-9 innego. 
W drugiej części wersy 10-11 są hipotezą, wersy 12-14 alternatywą, a wersy ostat
nie, 15-16, dopiero kategoryczną dyrektywą.

Taka konstrukcja jest po prostu odpowiednikiem wewnętrznych dylematów 
(zmagań?) twórcy, może przede wszystkim - z losem poety? Nierozerwalnie zwią
zanego z rzeczywistym życiem społeczeństwa? Z wiecznym pytaniem: gdzie jest 
rzeczywisty dom poety - w społeczeństwie, czy w słowie? Tylko dociekliwy czy
telnik dojdzie do wniosku, że w pytaniu tym nie ma sprzeczności.

I o tym jest wiersz Mój dom.



TÎSRÂ SAPTAR

(Trzecia siódemka)

Trzecia antologia w wyborze, redakcji i ze wstępem Agieja, opublikowana zo
stała w 1959 roku w Delhi, jako „kontynuatorka znanego już tytułu i patronatu”1. 
Tom zawierał 143 wiersze następujących autorów:

1 A. Kowalska-Soni, Nowe drogi w poezji hindi po roku 1947, „Przegląd Orientali- 
styczny” 1968, nr 3(67), s. 214.

2 Ibidem.

Prajagnarajan Tripathi [Prayagnarayan TripathT] - 23 wiersze
Kirti Coudhri [Kirti CaudhrT] - 28 wierszy
Madan Watsjajan [Madan Vatsyayan] - 10 wierszy 
Kedamath Sinh [Kedamath Simh] - 23 wiersze 
Kunwar Narain [Kumvar Narayan] - 21 wierszy 
Widźajdew Narajan Sahi [Vijaydev Narayan SahT] - 20 wierszy 
Sarweśwardajal Saksena [Sarveśvardayal Saksena] - 18 wierszy

Kontynuacja edytorskiego wzoru (tytuł, asceza graficzna, noty biograficzne, ko
mentarze autorskie, wiersze) „miała podkreślić genetyczny związek nowej fali 
z Tar SaptakT1. Nowej fali - czyli nai kawita. Agiej we wstępie trzeci raz usiłował 
zdefiniować istotę nowej poezji poprzez polemiczne odróżnienia. Przeciwstawił 
nową poezję np. nurtowi zwanemu ‘nakenwad’, który głosił kult Słowa, a ekspe- 
rymentatorstwo podnosił do rangi ostatecznego celu artystycznego. Już w Drugiej 
siódemce twierdził: „Eksperymentowanie nie jest ideologią... eksperyment sam 
w sobie nie jest celem, jest środkiem do celu”. Było to odróżnienie niezwykle 
ważne programowo, z uwagi na fakt literacko-społeczny, że od czasu publikacji 
Drugiej siódemki w obiegowym użyciu terminologicznym ‘nai kawita’ była utoż
samiana z poetami antologii. Potwierdzała to opinia Kedara Traloćana [Kedar 
Tralocan], wypowiedziana jeszcze w 1947 roku na łamach czasopisma „Hams”: 
„Tar Saptak przez większość krytyków został dostrzeżony jako manifest «nowej 
poezji»”.

Do prezentacji wybrałam dwóch poetów: Kedamatha Sinha i Kunwara Naraina. 
Wciąż są aktywni pisarsko, uważani za najwybitniejszych poetów hindi starszego 
pokolenia. Ich oryginalna poezja egzemplifikuje zakres możliwości lingwistycz
nych w obrębie języka hindi i dowodzi, że posługując się hindi jako narzędziem 
ekspresji poetyckiej można osiągać wybitne rezultaty artystyczne. 1 2



KEDARNATH SINH

(ur. 1934)

Poeta, teoretyk literatury i krytyk literacki. Autor 10 książek:
7 tomów poezji i 3 zbiorów esejów krytycznoliterackich.

Rys biograficzny

Urodził się w listopadzie 1934 roku w miejscowości Ćakia, w stanie Uttar 
Pradeś. Studiował w uniwersytecie w Benares (obecnie Waranasi), uzyskując 
w 1956 roku tytuł magistra literatury hindi. Tytuł doktora uzyskał w 1964 roku.

Pracował jako wykładowca literatury hindi w Waranasi i Gorakhpurze. Od 
1976 roku pracował w Uniwersytecie im. Dźawaharlala Nehru w New Delhi na 
stanowisku profesora literatury hindi. Obecnie jest emerytowanym profesorem 
tego uniwersytetu.

Jako poeta debiutował w 1959 roku dwudziestoma trzema wierszami zamiesz
czonymi w Trzeciej siódemce.

W 1960 roku opublikował pierwszy autorski tom wierszy pt. Abhî bilkul abhî 
(Teraz właśnie teraz).

Był redaktorem wielu publikacji, redaktorem naczelnym czasopisma literac
kiego „SakhT” (Przyjaciel).

Jest zapraszany na spotkania poetyckie, m.in. do Stanów Zjednoczonych, Ro
sji, Kazachstanu, Trynidadu, Niemiec.

Za twórczość literacką wyróżniony wieloma nagrodami, m.in. nagrodą im. 
Maithiliśarana Gupty, nagrodą im. Kumarana Asana, nagrodą im. Dinkara. W roku 
1989 za zbiór wierszy Akâl mem säras (Żurawie i susza) otrzymał nagrodę Sähitya 
AkädemT.

W zbiorze Tïsrâ Saptak opublikował następujące wiersze: Anâgat (Nieobecny), 
Path (Droga), Naye vars ke prati (Na nowy rok), Svarmayî (Głos), Dupahariyä 
(Południe), Pûrvâbhâs (Przeczucie), Phâgun kâ gît (Pieśń żniw), Vasant gît (Pieśń 
wiosenna), Pat naye ä gaye (Już są młode liście), Dhânom kâ gît (Pieśń ryżowych 
pól), Rät (Noc), Säradprät (Świt zimowy), Kuharä uthâ (Uniosła się mgła), TUtne 
do (Pozwól zniszczyć), Sâmem bec dî haim (Wieczory na sprzedaż), Nayî înt 
(Kolejna cegła), Vidâ-gît (Pieśń pożegnalna), Kamre kâ dänav (Duch tego pokoju), 
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Naye din ke sath (Jutro), Dıp-dan (Ofiara światła), Digvijay ka aśv (Koń sławy), 
Badał, o! (O chmuro!), Nirâkar kîpukâr (Wołanie tego, który nie ma kształtu).

Charakterystyka twórczości poetyckiej

Tematyką wierszy Kedamatha Sinha jest codzienność w najszerszym rozu
mieniu tego pojęcia. Obszarem lirycznej eksploatacji - życie wsi i życie miasta. 
Czynnikiem konstytuującym jej kształt artystyczny - jest przede wszystkim wy
obraźnia. Ale także szczegóły rzeczowe codziennego życia, takie jak np. kuchenny 
nóż, łopata, zepsuta ciężarówka. To tkanina jego liryki, złożona z widzenia pozor
nie antypoetyckich drobiazgów, nadaje jej szczególnie realistyczny walor poznaw
czy i estetyczny. Geografia jego poezji, czyli miasto i wieś, jest nie tylko obszarem 
tematycznym, ale także inspiracją, żywym źródłem zarówno obrazów poetyckich, 
jak i poetyckich symboli.

Także przyroda jest jednym ze szczególnie eksploatowanych źródeł inspiracji, 
między innymi w formach literackich bliskich kulturze ludowej, jak np. w tekstach 
zbliżonych do prostych tonacji ludowych piosenek. Ten związek zarówno z życiem 
codziennym, jak i obserwowaną przyrodą - wyraża Sinh przede wszystkim ade
kwatnym, czyli prostym pod względem stylu językiem bliskim mowie potocznej.

Konsekwencją takiej postawy jest poszerzenie pola percepcji rzeczywistości 
o inspiracje spoza miasta, wsi i przyrody. Sinh czerpie motywy i problemy dla 
lirycznych refleksji poetyckich z opowieści ludowych, z religijnego sacrum, z na
ukowych tekstów należących do tradycji indyjskiej. To świadomy wybór postępo
wania: od powszechności języka - do powszechnych tematów, aby poszerzyć krąg 
inspiracji literackich. Naturalną konsekwencją tak rozumianej twórczości jest 
społeczny fakt wielkiej popularności wierszy Sinha wśród indyjskich czytelników. 
Według powszechnej opinii krytyków należy on do najpopularniejszych współcze
snych poetów hindi.

Świat poetycki Sinha uzyskał zatem szeroką akceptację społeczną. Ta akcep
tacja ma swoje uzasadnienie zarówno w tematyce, jak i w artystycznym kształcie 
jego liryki. Obydwie te warstwy dobrze współgrają z estetyczną i etyczną wrażli
wością współczesnych Indusów.

Bibliografia poetycka

Tisrâ Saptak (Trzecia siódemka [udział w antologii, debiut], 1959)
Abhî bilkul abhî (Teraz właśnie teraz, 1960) 
Zamîn pak rahî hai (Ziemia dojrzewa, 1980) 
Yaham se dekho (Popatrz, 1983) 
Akal mem saras (Żurawie i susza, 1988) 
Uttar Kabîr aur anya kavitâem (Wysoki ‘Kabir’ i inne wiersze, 1995) 
Bâgh (Ogród, 1996)
Talstây aur sdikil (Tołstoj i rower, 2006)
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Tłumaczenia wybranych wierszy:

Pozwól niszczyć*

Pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć!

Schematy niszczą nowe uczucie
w moich żyłach,
tak, do ostatniej kości, 
do ostatniego ścięgna 
zupełnie jak prąd rzeki 
pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć!

Jeżeli nie ma w moich snach dźwięków twojego głosu, 
jeżeli nie ma w moich dłoniach twoich dłoni, 
jeżeli nie ma w moich słowach echa twoich słów, 
jeżeli nie ma w moich pieśniach twoich stwierdzeń - 
to bracie, 
bracie drogi, 
mnie niczym skłębionej chmurze 
pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć!

Jeżeli płaczą na moich brzegach twoje fale, 
jeżeli płoną w moich ramionach twoje plony, 
jeżeli zamknięte są w moich dłoniach twoje rzeki, 
jeżeli uwięziona jest w moich piersiach twoja pieśń, 
to bracie 
bracie drogi, 
mnie niczym rozgrzanemu do czerwoności żelazu 
pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć, 
pozwól niszczyć!

Tutne do, z tomu Tisra Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 289.
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Bazar*

„Chodźmy na bazar”, 
powiedział.
„A cóż tam jest?” 
zapytałem.
„Kurz” 
zaśmiał się.
Tajemnicza iskierka ziemi 
tliła się w jego śmiechu 
zachwycała mnie.

Zapytałem - „Kurz!
Cóż takiego jest w kurzu?” 
„Ludzie” - odpowiedział prosto.

Przez moment stałem oszołomiony 
potem ruszyliśmy
w poszukiwaniu kurzu i ludzi 
kiedy przybyliśmy na miejsce 
zdumienie - 
ani kurzu ani ludzi 
nie było na bazarze 
jedno i drugie uprzątnięto.

Bazar, z tomu Yaham se dekho. Tekst oryginalny wiersza - s. 291.



148 Część druga. W kręgu trzech antologii

Dwie minuty milczenia*

Bracia i siostry
dzień tonie
na cześć tonącego dnia 
dwie minuty milczenia

na cześć odlatującego ptaka 
na cześć znieruchomiałej wody 
na cześć zapadającej nocy 
dwie minuty milczenia

na cześć bytu
na cześć niebytu
na cześć wszelkiej możliwości 
dwie minuty milczenia

na cześć skórek zdjętych z owoców 
na cześć stratowanej trawy 
na cześć wszystkich nadziei 
na cześć wszystkich planów 
dwie minuty milczenia

na cześć wspaniałego stulecia 
na cześć wspaniałych idei 
wspaniałego stulecia
na cześć wspaniałych słów
i wspaniałych intencji 
dwie minuty milczenia

bracia i siostry
na cześć tych wspaniałych osiągnięć 
dwie minuty milczenia

Do minat ka maun, z tomu Yaham se dekho. Tekst oryginalny wiersza - s. 292.
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Popsuta ciężarówka*

Stoi tam od ostatniej pory deszczowej 
widziałem stoi
popsuta jakby nieco zdziwiona 
kiełkuje

widzę 
maleńkie pnącze 
oplata kierownicę 
listek
zwisa obok klaksonu 
zupełnie jakby chciał zatrąbić 
ciężarówka skrzypi i jęczy 
bezgłośnym marudzeniem 
poluzowane śruby 
powyciągane druty 
popsuta ciężarówka 
powierzona 
trawie
a trawa jakby nie mogła się doczekać 
by natychmiast zmienić koła

uspokaja mnie wyobrażanie sobie 
że do jutra wszystko będzie naprawione 
obudzę się
i nagle usłyszę dźwięk klaksonu
i ciężarówkę wyruszającą 
do Tinskui lub Bokajanu...

nastaje wieczór 
popsuta ciężarówka nadal tam stoi 
i gapi się na mnie

zastanawiam się 
czy gdyby tam nie stała 
wiedziałbym na pewno 
że to jest moje miasto 
a to są moi współmieszkańcy 
a to 
jest mój dom

Tuta huâ trak, z tomu Yaham se dekho. Tekst oryginalny wiersza - s. 294.
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Wysoko*

Wspiąłem się wysoko 
i ogarnął mnie lęk.

Mieszkańcy mojego miasta 
czyż to nie straszne 
że wszystkie schody w mieście 
prowadzą wysoko tam 
gdzie nikt nie mieszka!

Uiicai, z tomu Yaham se dekho. Tekst oryginalny wiersza - s. 296.
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Interpretacja wiersza Bazar

Ten trzyzwrotkowy tekst formalnie należy do liryki opisowej. Złożony jest 
z trzech elementów tematycznych: miejsc, czasu i refleksji. Miejsca nie są dokład
nie określone - nie wiemy, gdzie odbywa się rozmowa, w której pada propozycja 
pójścia na bazar, ani też nie wiemy, gdzie ów tytułowy bazar się znajduje. Czy jest 
jakimś realnym miejscem handlowym, czy też bytem nominalnym, nazwą, sym
bolem, metaforą? Czas jest natomiast zdefiniowany dokładniej - w obu sytuacjach 
jako przeszły dokonany. „Powiedział”, „stałem”, „ruszyliśmy” - słowo, osoba, 
droga. Czyli działanie ukazane w kontekście bytu. Inaczej z warstwą refleksji. To 
w niej dokonuje się wartościowanie rzeczywistości istniejącej w czasie i miejscu, 
a zatem rzeczywistości historycznej. Refleksja też rozstrzyga o artystycznym 
kształcie wiersza.

Sama refleksja ufundowana jest na sarkastycznej ironii. Ironia jest osądem. 
Sarkazm potępieniem. W kontekście całego tekstu wydaje się oczywiste domnie
manie, że chodzi o potępienie cywilizacji.

Autor wykorzystuje lirykę dialogu (forma dialogu jest także opisem: tematu, 
miejsca, stosunku rozmówców do obu elementów rzeczywistości opisywanej roz
mową, etc.) do zbudowania intelektualnej konstrukcji przypominającej parabolę. 
Buduje przypowieść z klasycznych elementów: jest para rozmówców-narratorów, 
jest propozycja podróży, jest cel. Ale tutaj zaczyna się zasadniczy zwrot akcji. Cóż 
bowiem jest celem? Okazuje się, że konfrontacja człowieka z kurzem, pyłem, dro
binką ziemi. Znamienny jest fragment opisu rozmówcy-inspiratora eskapady:

tajemnicza iskierka ziemi
tliła się w jego śmiechu

Niemniej znamienna jest refleksja odautorska:

zachwyciła mnie

Tak naprawdę to nie wiemy, co się narratorowi spodobało? Iskierka ziemi 
w uśmiechu? Taka metafora może oznaczać jakąś tajemniczą więź z ziemią nie 
pojętą dosłownie, ale z ziemią jako planetą, jako miejscem życia człowieka. Do
piero w tym kontekście cały zasadniczy sens dialogu uzyskuje właściwe wymiary 
(ogólne, albo jeszcze inaczej - uniwersalne). Zrekonstruujmy ten dialog, wyjmując 
go ze środka wiersza:

„Chodźmy na bazar”,
„A cóż tam jest?”
„Kurz”
„Cóż takiego jest w kurzu?”
„Ludzie”

Czy to jest tylko ironiczna diagnoza „ludzi w kurzu”? Czy sardoniczny obraz 
ludzi porównanych do kurzu? Obydwa odczytania tego dialogu mają uzasadnienie. 
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Człowiek w mieście, szczególnie na bazarze (a może miasto samo jest jednym 
wielkim bazarem? Może sama nasza planeta staje się wielkim bazarem cywiliza
cyjnym?), obsypany jest drobinkami kurzu, niewidocznymi lecz istniejącymi realnie. 
Natomiast porównanie człowieka do kurzu ma swoje uzasadnienie eschatologicz
ne. Połączmy bowiem tę „iskierkę ziemi” w uśmiechu z tzw. losem ciała ludzkiego 
po śmierci. Domyka się koło egzystencji ziemskiej. Zatem dopiero suma obu od
czytań nadaje właściwą głębię sardonicznej drwinie w końcówce wiersza:

ani kurzu ani ludzi
nie było na bazarze
jedno i drugie uprzątnięto

Tę drwinę poprzedziły dwie reakcje psychiczne: najpierw - „oszołomienie”, 
później „zdumienie”. A teraz, u celu podróży okazuje się, że zarówno kurz, jak 
i człowieka można „uprzątnąć” - jak niepotrzebne śmieci. Parabola się domknęła. 
Przypowieść uzyskała moralny wymiar. Cywilizacja konsumpcyjna została wyszy
dzona.

Wiersz objawia się czytelnikowi jako forma drapieżnego moralitetu.



KUNWAR NARAIN

(ur. 1927)

Poeta, nowelista, krytyk literacki, tłumacz. Autor 11 książek: 
5 tomów poezji, 2 poematów epickich, 

zbioru opowiadań i 3 zbiorów esejów krytycznoliterackich.

Rys biograficzny

Urodził się 19 września 1927 w miejscowości Faizabad, w stanie Uttar Pradcś. 
W 1951 roku otrzymał dyplom magistra literatury angielskiej w uniwersytecie 
w Lakhnau. Przez wiele lat prowadził w tym mieście prowadził firmę zajmującą 
się sprzedażą samochodów.

Jako poeta debiutował w 1956 roku tomem Cakravyuh (Osaczenie).
Był redaktorem takich czasopism, jak „Yugcetna” (Świadomość Epoki), 

„Naya Pratik”, czy „Chayanat” (Teatr Cieni).
W latach 1976-1979 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego SańgTt Natak 

Akadem! (Akademii Teatralno-Muzycznej) stanu Uttar Pradeś.
Publikował recenzje plastyczne oraz eseje w najważniejszych czasopismach 

drukowanych w języku hindi.
Za swoją twórczość został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, 

m.in.: nagrodą im. Premćanda (1972-1973), nagrodą im. Tulsidasa (1982), nagrodą 
Sahitya Akadem! (1995), nagrodą im. Kabira (2001), nagrodą Śalaki [Śalaka 
Samman] (2006). W listopadzie 2008 roku Kunwar Narain otrzymał najbardziej 
prestiżową indyjską nagrodę literacką, Bhartij Gjanpith Puraskar.

W 1995 roku za tom wierszy Koi dusra nahim (Nikt inny), opublikowany 
w 1993 roku, został wyróżniony aż czterema nagrodami - nagrodą im. Wjasy 
[Vyas Samman], nagrodą im. Bhawanicgoprasada Miśry [Bhawaniprasad Miśr 
Award], nagrodą Lotosu [Śatdal Award] oraz nagrodą Sahitya Akadem!.

Jako tłumacz przełożył na hindi wiersze m.in. K. Kawafisa, J. L. Borgesa, 
T. Różewicza i Z. Herberta.

W 1955 roku po raz pierwszy odwiedził Polskę (spotkał się m.in. z Antonim 
Słonimskim). Później był w Polsce jeszcze kilkukrotnie (m.in. w 1999, 2000, 2001, 
2002, 2005 roku).

Jego wiersze przetłumaczono na kilkanaście języków, m.in. na niemiecki, 
włoski, angielski i polski.
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Publikuje niewiele wierszy, ale uważany jest przez kręgi opiniotwórcze za 
jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów języka hindi.

Przez ponad 50 lat mieszkał w Lakhnau.
Obecnie mieszka w Delhi.

W Tisra Saptak opublikował następujące wiersze: Ye pańktiyam mere nikat 
(Wersy obok mnie), Gahra svapn (Głęboki sen), Darpan (Lustro), Khamośi: hal- 
cal (Stan: przytomny), Jarom ki ek subah (Poranek korzeni), Rat citakbari 
(Cętkowana noc), Lurhak parł chaya (Leżący cień), Yasant ki ek lahar (Fala wio
sny), Do battakhem (Dwie kaczki), Sahzade ki kahani (Opowieść Szeherezady), 
Guriya (Lalka), Bhutaha ghar (Nawiedzony dom), Satrahj (Szachy), Sahsi daine 
(Odważne skrzydła), Sampati (Sampati), Tuta tara (Rozbita gwiazda), Utne nahim 
(Nie aż tyle), Ghar raheńge (Zamieszkamy w domu), Ham (My), Jo sota hai 
(Śpiącemu), Pagdandi (Ścieżka).

Charakterystyka twórczości poetyckiej

Najwyraźniej widoczną cechą wyróżniającą poezję Kunwara Naraina jest spo
sób wykorzystywania języka i sam język. Przez dziesięciolecia mieszkał bowiem 
w Lakhnau - mieście uważanym za stolicę indyjskiej kultury muzułmańskiej i za 
centrum języka urdu. Konsekwencją biograficzną było kontynuowanie tradycji 
zarówno hindi, jak i urdu. Ta cecha języka poezji Naraina uwidoczniła się w spo
sób zupełnie niezwykły w epickim poemacie Atmajayi (Ten, który siebie pokonał), 
ale istnieje także w innych utworach lirycznych. Hindi i urdu są tzw. językami 
siostrzanymi, może nawet i dwiema formami tego samego języka, lecz zapisywane 
są różnymi alfabetami. Z tej sytuacji lingwistycznej Narain wyprowadził praktycz
ne konsekwencje pisarskie.

Posługując się mianowicie formą hindi z wieloma perskimi inkrustacjami - 
a więc typową dla okolic Lakhnau - każdorazowo dostosowuje słownictwo do 
tematu wiersza. Metoda taka ma tę zaletę, że zbliża jego poezję do kontekstu języ- 
kowo-geograficznego. Zakres leksykalny jego języka jest rozległy, bogaty i służy 
wyłącznie jako narzędzie ekspresji. W sensie ogólniejszym - kontynuuje tradycje 
literackie obu języków, hindi i urdu, osiągając swoisty, oryginalny synkretyzm 
artystyczny.

Stosowaną przez Naraina metodę traktowania tworzywa językowego najlepiej 
widać przy eksploracjach wątków tematycznych. Motywy współczesne, takie jak 
scenki z życia ulicy, obserwacje obyczajowe z życia codziennego - opisuje języ
kiem hindi z persko-arabskimi zapożyczeniami. Jest to metoda świadomie stoso
wana, wynika z głębokich motywacji genealogicznych i przynosi znakomite efekty 
artystyczne. Podobnie postępuje poeta w utworach podejmujących trudny problem 
zderzenia dwóch wielkich kultur: hinduskiej i muzułmańskiej.
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Ten synkretyzm językowy autor sam sobie dodatkowo komplikuje, ekspery
mentując nie tylko z językiem, ale także z tradycją, czy mitologią. Reinterpretuje 
przeszłość, kwestionując dotychczasowe wzorce i ich sensy. Analogicznie postę
puje z własną poezją, poddając ją korektom i modyfikacjom, awangardowość 
traktuje jako nieustanne poszukiwanie form wyrazu poetyckiego. Taka postawa ma 
skutki praktyczne. Autor publikuje mało, a teksty poddaje wielokrotnym warszta
towym obróbkom, przeredagowaniom.

Stąd wynika niezwykłe skondensowanie treściowe jego utworów, co często 
podnosi stopień trudności w zrozumieniu wiersza; tyle tylko, że trud intelektualny 
włożony w odczytanie jego sensu, przynosi wielką satysfakcję estetyczną. Jest to 
bowiem poezja wielowarstwowa językowo, wielowymiarowa duchowo, skompli
kowana konstrukcyjnie, zbudowana z licznych podtekstów, odniesień, aluzji.

Głównym wątkiem tematycznym liryki Naraina jest człowiek, jego egzysten
cja, los, przeznaczenie, uwikłanie w historię, w politykę. Do tego kręgu tematycz
nego trzeba zaliczyć także powracający w jego wierszach motyw śmierci, strachu 
przed chorobą czy degradacją ciała. Motyw ten ma uzasadnienie biograficzne. 
Jako jedenastoletni chłopiec stracił matkę i siostrę, które zmarły na gruźlicę. Ale 
liryka Naraina poświęcona tej tematyce zyskuje status ogólniejszy, bardziej uni
wersalny, jako składnik ludzkiej egzystencji, niezbywalny, tragiczny, lecz nieusu
walny.

Jest poetą ludzkiej słabości, poetą współczucia, poetą empatii.

Bibliografia poetycka

Cakravyuh (Osaczenie, 1956)
Tisra saptak (Trzecia siódemka [udział w antologii], 1959)
Pariveś ham-tum (Sytuacja ja-ty, 1961) 
Atmajayi (Ten, który siebie pokonał, 1965) 
Apne samne (Naprzeciw, 1979) 
Koidusra nahirii (Nikt inny, 1993) 
In dinom (Wtedy, 2002)
Vdjaśrava ke bahane (O Wadźaśrawie, 2008)
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Tłumaczenia wybranych wierszy:

Nawiedzony dom*

Opuszczone
niczym miejsce kremacji
od lat puste
bezludne mieszkanie:

niczego w nim nie ma
ani śladów ani człowieka,
mieszka tam tylko 
pewien mędrzec duch.

Bhutaha ghar, z tomu Tisra Saptak. Tekst oryginalny wiersza - s. 297.
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Rysopis zaginionego*

Jak wieśniacy jest koloru pszenicy
ma zmarszczkę pomiędzy brwiami

wzrostu nie mniej niż pięć stóp
mówi jakby niczego nie żałował. 
Jąka się.
Gdy spytasz ile ma lat odpowie, że tysiąc albo i więcej. 
Może wydawać się szalony - ale nie jest.
Wiele razy spadał z wysoka, więc się połamał

gdy mu się przyjrzeć wygląda na posklejanego 
jak mapa Indii.

Lapata ka huliya, z tomu Apne samne. Tekst oryginalny wiersza - s. 298.
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Śmiertelne ciało (Fatehpur Sikri)*

Jest tu ktoś jeszcze oprócz tych cieni 
gdy wchodzę po schodach czuję 
że ktoś jest tam, dokąd zmierzam.

Rozchylają się ramiona okiennic, 
czuwają lufciki, 
podsłuchują ściany, 
łuki znieruchomiały, 
wieże świątynne, niczym wieże feretronów 
drżą na wietrze.

W sadzawce błyski wody w gąszczu wodorostów, 
na dywanie z piany zielonej leży śmiertelne ciało 
a minarety wokół jakby chciały 
kłaść się obok i całować piersi.

Anatma deh (Fatehpur Sikri), z tomu Apne samne. Tekst oryginalny wiersza - s. 299.
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Poezja*

Poezja to nie mowa lecz świadek 
naprzeciw nas
przed nami
za nami

nawet ten, który chce, nie może utrwalić 
w języku żadnego obrazu siebie 
ani do końca prawdziwego 
ani doskonalszego.

Nie pragnie 
kusić jak plakat 
porywać tłumu jak procesja 
uwodzić jak slogan 
lub tętnić życiem jak kampania wyborcza.

Ona w ludzkim języku 
gdzieś jakoś istnieje, na tym dosyć.

Kavita, z tomu Koi dusra nahim. Tekst oryginalny wiersza - s. 300.
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Przez słowa*

Od czasu do czasu
świat oglądam przez słowa.

Trzymam słowo
jak szkło powiększające 
spaceruję, badam 
ludzi, przedmioty, gwiazdy 
i widzę sensy 
znacznie szersze niż ono.

Kiedy staram się
je zgromadzić 
w język 
nieograniczony jednoznacznością, wtedy

rzeczy proste i jasne
(mieszając się z anty-mową skrzywionych i upośledzonych) 
często zwinnie zmieniają wybrany kierunek tak
że zamiast klarownych twierdzeń
powstaje bezwzględna sieć sprzecznych komentarzy.

Sabdom ki taraf se, z tomu Koi dusra nahim. Tekst oryginalny wiersza - s. 301.
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Interpretacja wiersza Rysopis zaginionego

Wiersz ten jest przykładem rzeźby wykonanej w języku. Rzeźba jest formą 
przestrzenną, całą momentalnie, bez chronologii. Języka jest natomiast formą nie
odwołalnie chronologiczną. Ale teź podobieństwo do rzeźby nie polega na identy
fikacji graficznej, nie z niej wynika. Język, słowo, litera - to są nośniki pojęć, wy
obrażeń, asocjacji, całego skomplikowanego systemu percepcji, zbudowanego 
z pamięci, świadomości, wrażliwości, wyobraźni. Percepcja wiersza dokonuje się 
wewnątrz tego systemu, funkcjonującego inaczej dla każdego odbiorcy, ale posia
dającego pewną stałą strukturę: wyobraźnię i jej funkcje sprawcze. Inaczej: słowo, 
tekst - jest nośnikiem rzeźby kształtowanej w wyobraźni.

Nieprzypadkowo pierwszym słowem wiersza jest spójnik Jak” przyłączający 
do pamięci czytelnika całą sekwencję skojarzeń ukrywających się pod powierzch
nią tego pozornie prostego zdania:

Jak wieśniacy jest koloru pszenicy

Słowa „wieśniak”, „pszenica”, „kolor” - ewokują obrazy jakby jednocześnie, w bły
sku asocjacyjnym, pejzaże wiejskie, łany zboża, słońce, ogorzałość twarzy. A więc 
portretowany, chociaż „ma zmarszczkę pomiędzy brwiami”, i jest jednostką, czło
wiekiem, obywatelem, to zarazem jest tożsamy z warstwą społeczną, chłopską, 
a może proletariacką, skoro jest „jak wieśniacy”. Ale może jest sumą wszystkich 
wyobrażonych? Możliwych? Istniejących i potencjalnych? Szósty wers wszak 
podpowiada taką możliwość:

Gdy spytasz ile ma lat odpowie tysiąc albo i więcej

a siódmy wers doprecyzowuje:

Może wydawać się szalony - ale nie jest

Wersy 3, 4, 5, 6, 7 i 8 pełnią podwójną funkcję. Są opisem zaginionego, ale 
opisem cząstkowym, nawet szczątkowym: wzrost, sposób wysławiana się (Jakby 
niczego nie żałował”), wada wymowy (Jąka się”) - to są tylko składowe portretu, 
ale równocześnie te elementy sugerują odwołanie do współczesnego modelu rzeź
by - takich klasycznych twórców sztuki nowoczesnej jak C. Brancusi, H. Moore, 
A. Szapocznikow, I. Mitoraj. Wszyscy oni budują swoje rzeźbiarskie modele 
w tzw. estetyce fragmentu. Rzeźby współczesne odwzorowują model psycholo
giczny współczesnego człowieka - rozbitego, wykorzenionego, poddanego mani
pulacjom ideologicznym, inaczej mówiąc - zniekształconego, cierpiącego. A za
tem wersy od 3 do 8 budują psychologiczny portret (zaledwie rysopis - to też es
tetyka fragmentu) zaginionego. Związek portretowanego z estetyką nowoczesnej 
rzeźby wypowiada wers 8 dosadnie:

Wiele razy spadał z wysoka więc się połamał

Przypomnijmy: wiersz jest rzeźbiony w wyobraźni, wyobraźnia jest ufundo
wana m.in. na pamięci i świadomości. Gdy czytamy „spadał z wysoka” to wy
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obraźnia podpowiada, że z „wysokich marzeń”, gdy czytamy, że się „połamał”, to 
pamięć podpowie - za kolokwializmem - że „połamało go życie”. Zatem w świa
domości czytelnika rozeznanego w nowoczesnej sztuce poezji i rzeźbie powstaje 
zbitka skojarzeniowa, utożsamiająca (oczywiście w metaforycznym przybliżeniu) 
wiersz z rzeźbą. Dokonuje się ta identyfikacja przede wszystkim w świadomości, 
która jest podstawową strukturą konstytutywną uważnej lektury tekstu, lektury 
analitycznej, rozumiejącej. Nie na darmo współcześni filozofowie języka twierdzą, 
iż czytelnik współtworzy ostateczny sens każdego tekstu.

Rozważmy jeszcze dwie kwestie - kto mówi i kim jest zaginiony? I czy zagi
niony jest naprawdę poszukiwany? Narratorem jest ktoś, kto zaginionego zna, lub 
znał. Nie opowiada jego całościowego portretu, a jedynie rysopis: wzrost, mowę, 
znaki szczególne (zmarszczka, jąkanie). Ta metoda opisu bliska jest także estetyce 
listu gończego. Ale za kim współczesny poeta awangardowy wysyła do czytelnika 
list gończy? Zwróćmy uwagę na dwa szczegóły - tytuł i charakterystykę w czwar
tym wersie („mówi, jakby niczego nie żałował”). Tytuł właściwie wyjaśnia poety
kę tekstu, nie rozstrzygając statusu zaginionego obecnie (wiele aluzji do sytuacji 
z przeszłości w zamian). Natomiast szczegół charakterologiczny o mowie takiej, 
która nie jest żalem, sugeruje egzystencjalną powagę jego sytuacji, sytuacji może 
eschatologicznej. U kresu życia człowiek zazwyczaj powiada, że niczego w życiu nie 
żałuje. Znowu kolokwializm pamięci pełni funkcję łącznika - pomocnika w zrozu
mieniu tekstu. Zsumujmy więc oba te tropy - tytuł i krańcową sytuację zaginionego, 
a i tak pytanie pozostaje w strefie sensu samego wiersza: kim jest zaginiony?

Artysta, poeta czy rzeźbiarz, może opisać, przedstawić czy ukazać tylko kon
kretnego człowieka, wyimaginowanego lub historycznego. Artysta nie może jed
nak sportretować bytów zbiorowych, takich jak państwo, czy naród. Może spor- 
tretować jednostkę, grupę, tłum nawet - ale nie naród, nie państwo. Może pokazać 
sens państwowych symboli, np. flagi narodowej. Ale jak pokazać wielomilionowy 
naród? Jego istotę, jego ducha? W czym się ten duch narodu ukonkretnia? W czym 
jest? Czy sztuka poetycka dysponuje narzędziami artystycznymi mogącymi uchwy
cić nieuchwytne i podnieść do rangi wysokiego artyzmu, wypowiadającego ogólną 
prawdę o konkretnym społeczeństwie? Czy to w ogóle jest możliwe?

Możliwe jest w języku. Język jest depozytariuszem duchowej tożsamości na
rodowej pamięci i równocześnie konkretnego człowieka. W tym kontekście pyta
nia: kim jest zaginiony i czy i jak jest poszukiwany - stają się oczywistością taką 
samą, jak przeszłość.

Truizmem byłoby więc twierdzenie, że wiersz ten jest tak zwarty znaczenio
wo, jak językowa bryła, albo że jest trudny i piękny. Wystarczy przeczytać jego 
wspaniałą pointę zawartą w ostatnim wersie - jako artystyczną odpowiedź na reto
ryczne pytania:

Gdy mu się przyjrzeć wygląda na posklejanego
jak mapa Indii



KRYSTALIZACJE I KONTYNUACJE

Prymat i prestiż nowej poezji około 1960 roku był już ustalony i utrwalony. 
I to tak dalece, że promieniował na nazewnictwo innych gatunków literackich, np. 
tworzono pochodne określenia - „nowa powieść”, „nowe opowiadanie”. Spowo
dował nawet powstanie terminu nava lekhan, określającego „zbiorowym mianem 
nowe pisarstwo zapoczątkowane w latach pięćdziesiątych”1. Toteż 1960 rok moż
na uznać za zakończenie procesu kształtowania się podstaw kanonu poetyckiego 
nowej poezji.

T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hirtdi, s. 169.

Na kanon ten złożyło się pięć podstawowych składników formy:
1. wiersz wolny
2. obraz jako najważniejsza komponenta estetyczno-znaczeniowa
3. wykorzystywanie możliwości semantycznych w obrębie języka
4. wprowadzenie prozaizmów, tj. leksyki potocznej
5. wprowadzenie codziennej składni

oraz trzy główne wątki treściowo-tematyczne:
1. eksploracja szeroko rozumianej prozy życia codziennego
2. wykreowanie lirycznego bohatera ‘laghu manaw’ (zwykły człowiek)
3. wprowadzenie intelektualnych problemów związanych z egzystencjalnymi 

pytaniami (np. o miejsce i los osoby ludzkiej na ziemi).

Krystalizacja tego kanonu dokonywała się nie tylko na łamach trzech antolo
gii, lecz również poza nimi. Np. w takich czasopismach, jak „PratTk” i „Naye Pat- 
te” (Młode Liście) w Allahabadzie, „HamarT PirhT” (Nasze Pokolenie) w Benares, 
„NayT Diśa” (Nowy Kierunek) w Bilaspurze, „Kąti” (Twórczość), czy „Alocna” 
(Krytyka) w New Delhi. Dokonywała się przede wszystkim w indywidualnej twór
czości. W osobnych publikacjach książkowych, np. Agieja Bávrá áheri (1954), czy 
Indradhanus raude hueye (1957), albo Ari o karuná prabhamay (1959). Także np. 
Giridźakumara Mathura w zbiorach Dhüp ke dhdn (Łany słońca, 1954). To tylko 
przykłady. Na tym etapie ich twórczości można prześledzić funkcję obrazu, jako 
kontynuację praktyki ćhajawadu, semantyczne wariacje słowne z poezji europej
skiej, leksykę potoczną z prajogwadu - w takich książkach, jak Ityalam (1946) 
Agieja, czy Giridźakumara Mathura Naś aur nirrnan (Burzenie i budowanie, 
1946). *

i
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Natomiast późniejsze tomy Agieja Amgan ke par dvar (1961), Sunahle śaival 
(1965), Kitni navom mem kitni bar (1967) - to już liryka nowoczesna, osobista. 
Podobny proces krystalizacyjny można wytropić u Giridźakumara Mathura, np. 
w zbiorach takich, jak Śilapańkh camkile (Połyskujące skrzydła kamienia, 1961), 
czy Jo bandh nahim saka (Co nie mogło się spełnić, 1968).

Z pierwszej antologii nową poezję uprawiali także: Bharatbhuszan Agrawal 
(Kagaz ke phiil, Papierowe kwiaty, 1963; Anupasthit log, Nieobecni, 1965) i Gadźa- 
nan Madhaw Muktibodh (Camd ka mumh terha hai, 1964).

Z drugiej - Śamśerbahadur Sinh (Kuch kavitaem, 1959; Kuch aur kavitaem, 
1961), Raghuwir Sahaj (Sirhiyom par dhup mem, 1960), Dharmwir Baharati 
(Kanupriya, Kanuprija, 1959; Sat git-vars, Siedem lat liryki, 1959).

Z trzeciej - Kunwar Narain (Cakravyuh, 1956; Pariveś ham-tum, 1961; 
Atmajayi, 1965), Sarweśwar Dajal Saksena (Kath ki ghantiyam, Drewniane dzwo
neczki, 1959; Bams ka pul, Bambusowy most, 1963), Kedamath Sinh (Abhi bilkul 
abhi, 1960).

Rok 1960 można uznać nie tylko za datę ostatecznej krystalizacji artystycz
nych nurtu nai kawita, ale także za punkt odniesienia dla podsumowań ogólniej
szych, na przykład krystalizacji historycznego procesu rozwoju literatury hindi. 
Przytoczę w tym kontekście trzy opinie, jakie opublikował Harish Trivedi. Cha
rakteryzują one całość tego procesu w trzech głównych wymiarach:

Zarówno proza jak i poezja hindi, w okresie zaledwie pięciu czy sześciu dekad dorów
nały stopniem rozwoju literaturze zachodniej, poprzez teleskopowe więcz zasymilo
wanie trendów i nurtów, które w literaturze angielskiej potrzebowały kilku wieków 
ewolucji.2 3 4

2 H. Trivedi, The Progress of Hindi..., s. 962.
3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 1016.

Współczesna literatura hindi poddana została procesowi przyspieszonego rozwoju, 
który spowodowany był dążeniem do dorównania literaturze światowej, zwłaszcza lite
raturze kolonizatorów. Po odzyskaniu niepodległości, niejako jakby odrzucając model 
kolonialny, literatura hindi zwróciła się w poszukiwaniu inspiracji do literatur pisanych 
w językach innych, niż angielski?

Język i literatura hindi, w ciągu stu lat od momentu przyjęcia alfabetu dewanagari 
w 1900 roku, przebyły dłuższy historyczny i kulturowy dystans, niż wcześniej na prze
strzeni sześciu wieków - oraz niż większość pozostałych języków indyjskich w ciągu 
tego samego czasu?
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Tymczasem tuż za linią horyzontu 1960 roku pojawiały się nowe nurty - 
nutan kavita (poezja współczesna), yuyutsdvadl kavita (poezja wojująca), prati- 
baddh kavita (poezja zakazana), czy akavita (antypoezja)5.

5 L. Rosenstein w następujący sposób charakteryzuje to zjawisko: „W latach sześć
dziesiątych XX wieku nurt nai kawita współistniał z «ruchami» takimi jak: sanatan suryo- 
dayi kavita (poezja wiecznego wschodu słońca), yuyutsavadi kavita (poezja walcząca), 
asvikrt kavita (poezja nieakceptowana), akavita (antypoezja), bhlt kavita [sic!] (poezja 
mocnego uderzenia), tazl kavita (świeża poezja), pratibaddh kavita (poezja zakazana) 
i sahaj kavita (poezja naturalna) (por. P. Gaeffke, A History of Indian Literature, red. 
J. Gonda, vol. 8, Wiesbaden 1978, s. 92). Już sama długość tej listy (wcale nie wyczerpu
jącej) wskazuje na absurdalność traktowania wszystkich tych kierunków rozwoju poezji 
hindi jako zupełnie oddzielnych nurtów. Dlatego interpretuję zjawisko nai kavita jako po
wszechną nowatorską tendencję, której zasadniczym założeniem jest przedstawianie «czasu 
teraźniejszego w teraźniejszości»; w tym znaczeniu nurt nai kavita jest w dalszym ciągu 
obecny we współczesnej poezji hindi”, [w:] L. Rosenstein, New Poetry in Hindi..., s. 14.





Część trzecia

Dopowiedzenia - 
imperatywy i dziedzictwo 

literatury hindi





TRADYCJA, POLITYKA I NOWA POEZJA1

1 Szkic dopowiada do opisanych doświadczeń artystycznych poetów, których ze
wnętrznym wyrazem były opublikowane teksty, ten wymiar wpływów i inspiracji, który 
z powodu zakreślenia głównego tematu książki nie mógł być w poprzednich rozdziałach 
obszerniej omówiony, a jedynie został w wielu miejscach zasugerowany. Z psychologii 
twórczości wiadomo, że najczęstszym źródłem pisarskich samorealizacji jest ukryty w pod
świadomości, albo zakorzeniony w głębokim ‘ja’, niedookreślony pojęciowo głos we
wnętrzny, kategoryczny nakaz, imperatyw właśnie. To on dyktuje poetom estetyczną struk
turę wierszy, nawet wtedy, gdy tematykę podpowiada Duch Dziejów. Dlatego rekapitulacja 
prawdopodobnych źródeł inspiracji (mniej lub bardziej uświadamianych sobie przez twór
ców) obejmuje obszary zarówno dziedzictwa historycznego (sprzeciw wobec tradycji jest 
paradoksalnie równocześnie składnikiem tekstu), jak i obszary tożsame z czasami, w któ
rych poeci żyli i pisali. Ramowe wymogi szkicu spowodowały sumaryczne omówienia tylko 
tych miejsc (wątków, problemów), które tworzą siatkę odniesień (literackich, historycz
nych) do rodowodów nowej poezji, oraz mozaikowo-refleksyjną konstrukcję poszczegól
nych części szkicu. Całość dopowiedzenia prowadzi do konkluzji przekraczającej formę 
pracy historycznoliterackiej, lecz niezbędnej dla pełnego zrozumienia przesłania nowocze
snej poezji hindi.

Pojęcie imperatywu zawiera trzy znaczenia: imperatyw twórczy, ideowy, społeczny. Za
zwyczaj dołącza się do tych trzech znaczeń czwarte: bezwarunkowy nakaz etycznego postę
powania. Wszystkie te znaczenia odnoszą się bezpośrednio do współtwórców ćhajawadu

Poczucie prawdy pozwala nam zrozumieć dzieło stworzenia, 
a poczucie piękna - harmonię wszechświata.

Rabindranath Tagor

Wstęp

Przedmiotem dalszej rekonstrukcji pamięci są dwa zakresy czasowe: w pierw
szej części - historyczne epoki tysiącletniej tradycji literackiej hindi, omówione 
chronologicznie (i konieczne jako wielki i ważny kontekst dla poezji ćhajawadu 
i nai kawita), w drugiej - siedem dekad formowania się nowoczesnej poezji hindi. 
Trzecia część jest próbą odpowiedzi na pytanie o morfologię całości tej tradycji.

W terminologii historycznoliterackiej funkcjonują trzy pojęcia na określenie 
czasowego zakresu formowania się i rozwoju historycznych zjawisk literackich: 
prąd literacki (jako „zespół tendencji ideowo-artystycznych”), okres literacki (jako 
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„proces historycznoliteracki”), epoka literacka („dająca się określić w ramach 
chronologicznych”)i 2.

i nai kawita. Treścią ich liryki była artystyczna penetracja czterech obszarów znaczenio
wych objętych pojęciem imperatywu. Sensem ich pracy pisarskiej był językowy kształt 
wiersza. Natomiast sednem, esencją ich poezji, było pragnienie identyczne jak u poetów 
europejskich: „szukali w języku pewnego rodzaju transcendencji” (H. Friedrich). Odkrywali 
w artyzmie aspekt wzniosłości. Rozumieli, że poprzez poezję „człowiek odkrywa w sobie 
wielkość duchową, która wynosi go ponad siły kosmosu i ponad gwałty historii” (J. Staro- 
biński).

O podobnych problemach w starożytnych upaniszadach mówiła słynna maksyma 
(„formuła”, jak chciał Schweitzer): ‘ty jesteś to’ (lat tvam asl) - relacjonująca mistyczne 
przekonanie (wiarę, wiedzę) o jedności wszystkich bytów wszechświata. Albo fraza „musisz 
dążyć do poznania źródła, z którego rodzi się każdy byt, którym żyje, raz narodzony, i do
kąd powraca, gdy umiera” czyli mówiąc językiem dyskursywnym, był to nakaz („musisz”) 
poszukiwania odpowiedzi na pytania o praprzyczynę, zasadę i sens istnienia bytu (życia). 
Stąd, wśród wielu innych przyczyn, m.in. paraleliczność tradycji wiary, że wedyjscy riszi 
słyszeli gotowe teksty, że były im dyktowane przez Boga - z wiedzą o funkcjach we
wnętrznych imperatywów poetyckiego ‘ja’, prowadzi do pytania w trzeciej części tego szki
cu - może najważniejszego dla ocenienia rangi poetów ćhajawadu i nai kawita, i dla usytu
owania ich w kulturze Indii.

2 Por. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2000, s. 353.

Dla potrzeb niniejszej rekonstrukcji stosuję wymiennie dwa terminy: okres 
i epoka, przy pragmatycznym założeniu, że można dokładnie ustalić chronologię 
zdarzeń literackich wewnątrz konkretnej epoki, natomiast ramy chronologiczne są 
niemal zawsze względne i problematyczne. Zazwyczaj początek epoki ma swoje 
tajemne praprzyczyny, a koniec także wymyka się precyzyjnemu ujęciu w postaci 
dat (np. - czy epigonów zaliczyć do epoki, czy nie? Jeżeli funkcjonują w tzw. mię
dzyczasie, na przełomie epok, to czymże jest ich twórczość - dziedzictwem?). 
Toteż daty roczne w niniejszej książce są pomocną umownością. Faktograficznie 
są prawdziwe, lecz ich sens jest pojemniejszy od samych faktów.



Z TYSIĄCLETNIEJ TRADYCJI

Indie są tym rodzajem rzeczywistości, 
który łatwiej opisać kawałek po kawałku, 

niż jakoś ogólniej zdefiniować.
Octavio Paz

Periodyzację literatury hindi przedstawiłam dla klarowności perspektywy hi
storycznej w dwóch wzajemnie dopełniających się aspektach: schematycznym 
ujęciu epok oraz charakterystykach poszczególnych epok (nieomawianych dotąd 
w niniejszej książce), ze szczególnym uwzględnieniem niezwykle ważnej dla roz
woju literatury hindi w obecnym kształcie - epoki bhakti.

Schemat periodyzacyjny

Początek literatury tworzonej w języku hindi datuje się zwykle od około 
X wieku n.e., jednak niektórzy historycy literatury przesuwają tę datę wstecz - do 
wieku VIII n.e., kiedy powstawały utwory w apabhranśa1.

1 Późna forma języka średnioindoaryjskiego, stadium początkowe wczesnych dialek
tów hindi.

2 Por. T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 6.

Historię literatury hindi badacze dzielą na okresy w różny sposób. Najczęściej 
dokonuje się jednak podziału ze względu na dwa kryteria: kryterium historyczno
literackie oraz kryterium językowe. Według pierwszego z nich wyróżnia się 
w literaturze hindi cztery epoki1 2:

1. adi kal [adi kal] - okres początkowy (od VIII do XIV w.)
2. bhakti kal [bhakti kał] - okres wczesnego średniowiecza (od około połowy 

XV do połowy XVII w.)
3. riti kal [riti kal] - okres późnego średniowiecza (od połowy XVII do po

czątków XX w.)
4. adhunik kal [adhunik kal] - okres współczesny (od końca XIX w. do dzi

siaj).
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W oparciu o kryterium językowe w literaturze hindi wyróżnia się trzy zasad
nicze okresy, które dzieli się na podokresy. Taki podział umożliwia znacznie pre
cyzyjniejszą periodyzację tej literatury, według następującego schematu:

1. adi kal - okres początkowy (VIII/IX - XV w.), a w jego obrębie:
a) adi adi kal [âdi âdi kâl]- wczesny okres początkowy (VIII/IX-XI w.)
b) wirgatha kal [vlrgathâ kâl] - okres poezji bohaterskiej (XII-XV w.)

2. madhja kal [mâdhya kâl] - okres środkowy (XV - poł. XIX w.)
a w jego obrębie:

a) bhakti kal (do około 1650 r.)
b) riti kal (do roku 1850)

3. adhunik kal - okres najnowszy (od połowy XIX w. do czasów współ
czesnych), a w jego obrębie:

a) Hariśćandra kal [Hariścandr kâl], zwana też Bharatendu jug [Bhâra- 
tendu yug] - epoka Hariśćandry (do roku 1900)
b) Dwiwedi kal [Dvivedî kâl] lub, wymiennie, Dwiwedi jug [Dvivedîyug]
- epoka Dwiwediego (do roku 1920)
c) ćhajawad - epoka ‘romantyzmu indyjskiego’ (1920-1935)
d) uttarćhajawad - okres schyłkowy ćhajawadu (1935-1943), a w jego ob
rębie:

- pragatiwad (nurt postępowy)
- rahasjawad (nurt mistyczny)
- halawad (nurt poezji opiewającej życie)
- rasztrija kawja (nurt poezji narodowej)

e) prajogwad - nurt eksperymentalny (od 1943 r.)
f) swatantrta kal [svalantrtâ kâl] - literatura niepodległych Indii (nurty: 

nai kawita / nai kahani [naî kahânî] (nowe opowiadanie) / naja upanjas [nayâ 
upanyâs] (nowa powieść) oraz liczne podnurty w ich obrębie3).

3 Por. przypis 5 ze strony 165.
4 Wadźrajana - doktryna buddyzmu tantrycznego, powstała w Indiach ok. VII w., 

prawdopodobnie w Bengalu, kładła najsilniejszy nacisk na koncepcję pustki (sûnyatâ), por. 
L. Frédéric, Słownik cywilizacji indyjskiej, t. 2, s. 341.

Syntetyczne charakterystyki epok

Adi kal
Literatura okresu od VIII do XIV wieku jest najmniej przebadanym obszarem 

literatury stworzonej w języku hindi. Powstawała ona w dialekcie apabhranśa. Jej 
twórcami byli członkowie dwóch sekt religijnych: nathów [nâlh] i siddhów 
[siddh],

Siddhowie podlegali silnemu wpływowi nauk buddyzmu wadźrajany4, który 
najsilniej rozwijał się na terenie Bengalu i Biharu. Poezja, która powstawała 
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w sekcie siddhów, zawiera elementy symboliczno-alegoryczne i jest trudna do 
zinterpretowania. Obok tematów religijnych i moralizatorskich, znajdują się w niej 
tantryczne elementy magii i mistyki oraz wątki miłosne i bohaterskie. Język tej 
poezji, ezoteryczny i pełen zawiłości, określa się terminem ‘sandhja bhasza’, czyli 
dosłownie ‘język zmierzchu’. Do sekty siddhów zalicza się 84 poetów, spośród 
których wymienia się najczęściej dwóch pierwszych, Sarahpę [Sarahpá] z VIII 
wieku, autora Dohakośa (Zbiór dwuwierszy), oraz jego ucznia Sabarpę [Sabarpa], 
autora Carydpada (Strofy o właściwym postępowaniu).

Sekta nathów powstała w Bengalu, około IX/X wieku, jej wpływy jednak się
gały nawet Pendżabu. Członkowie tej sekty kontynuowali tradycje siddhów, jed
nak pozostawali pod silnym wpływem śiwaizmu i powszechnie uważani są za bar
dziej dojrzałych artystycznie niż poeci należący do sekty siddhów. Najbardziej 
znanymi przedstawicielami nathów są: Matsjendranath (IX w.) i jego uczeń Gora- 
khnath (IX w.)5. Gorakhnathowi przypisuje się autorstwo dzieła pt. Gorakh-bodh, 
zbioru strof, w którym zawarte zostały podstawowe doktryny sekty nathów, obja
śnienia dotyczące pojęć tantrycznych oraz zasady praktyk jogicznych.

5 Por. przypis 9 ze strony 11.

Wirgatha kal
Kolejny etap rozwoju piśmiennictwa hindi to okres poezji bardyjskiej i boha

terskiej, rzadziej nazywany również ćaran kal [caran kal] (okres bardów), bądź też 
raso kal [raso kal] (okres poematów epickich). Niezwykle istotną rolę w formowa
niu się literatury tego okresu odegrały wydarzenia historyczne, które dostarczyły 
tematów utworom tej epoki. Indie stały się obszarem łatwych podbojów, gdyż 
podzielone były na liczne księstewka, toczące z sobą nieustanne walki. W 1175 roku 
wojska muzułmańskie pod dowództwem władcy z dynastii afgańskiej, Muhamma- 
da Ghoriego, dokonały pierwszego poważnego najazdu. Celem najeźdźców było 
podbicie i podporządkowanie sobie Pendżabu. Ta inwazja zapoczątkowała serię 
walk, które w rezultacie doprowadziły do podboju muzułmańskiego, obejmującego 
stopniowo coraz większy obszar subkontynentu.

Twórcy poezji bohaterskiej, nazywani ćaranami (caran - poeta, aktor i śpie
wak), oraz bhatowie (bhdt - bramin z kasty śpiewaków) przekazywali swoje utwo
ry w formie ustnej. Zapisano je prawdopodobnie później, stąd też język utworów 
jest niejednolity. Fragmenty, datowane przez autorów lub komentatorów na XII 
wiek, zawierają elementy późniejsze z punktu widzenia rozwoju języka. Utwory 
zostały zapisane nie jednym, ale wieloma dialektami, zaliczanymi do dialektów 
Indii Północno-Zachodnich, określanych nazwą dingal [dińgal]. W utworach zna
leźć można również domieszkę apabhranśa.

Poematy epickie wczesnego średniowiecza, których głównym motywem były 
bitwy i czyny bohaterskie, określano tradycyjnym terminem sanskryckim kawja 
(poemat) lub mahakawja (wielki poemat). Utwory takie tworzono według jednego 
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wzorca - po inwokacji do bóstwa następowały kolejno: wytłumaczenie tytułu 
(który składał się zawsze z dwóch elementów: imienia bohatera i słowa raso 
w znaczeniu ‘poemat, ballada, pieśń’), zapowiedź treści, opis dziejów rodu książę
cego z którego pochodził tytułowy bohater oraz treść utworu - czyli przygody 
władcy feudalnego lub rycerza. Za pierwszego wielkiego poetę tego okresu uwa
żany jest Cand Bardai [Cand Bardal] (XII w.). Przypisuje mu się autorstwo Prthvi- 
ráj raso (Poemat o Prithwiradźy), utworu, który stanowi ważne źródło informacji 
o życiu na dworze władcy radżpuckiego Prithwiradźy Cauhana III.

Bhakti kał
W wieku XV zakończył się okres panowania względnie liberalnych dynastii 

afgańskich i rozpoczęło się panowanie dynastii Wielkich Mogołów. W tym czasie 
islam, głoszący monoteizm i równość wszystkich wobec Boga, znalazł wielu zwo
lenników wśród najniższych warstw ludności hinduskiej. Szerzenie się islamu nie 
odbywało się jednak wyłącznie drogą pokojową. Rządy niektórych władców mo- 
golskich cechowały się prześladowaniami hindusów na tle religijnym. W takich 
warunkach powstał ruch bhakti. „Nie można jednak twierdzić, że ruch bhakti ma 
swój początek w czasach inwazji islamu. Tak naprawdę idea bhakti jest starożytna 
i ma swoje korzenie w indyjskiej duszy. Jej początki możemy odnaleźć w Rigwe- 
dzie. Doktryna bhakti natomiast po raz pierwszy pojawia się w Bhagawadgicie”6. 
Same idee tego ruchu filozoficzno-religijnego mają swoje źródła na południu Indii, 
gdzie pojawiły się kilkaset lat wcześniej niż na północy, to znaczy ok. VII-VIII w. 
Bhakti to przede wszystkim ruch religijno-filozoficzny, głęboko humanistyczny. 
Charakteryzował się kilkoma głównymi zasadami: sławieniem Boga kochającego 
i miłosiernego, uznawaniem równości wszystkich wobec Boga oraz równości hin
dusów i muzułmanów. Ruch bhakti rozwijał się w dwóch nurtach. Różnica między 
nimi polegała na sposobie postrzegania Boga. W nurcie nirgunicznym (nirgun - 
‘pozbawiony cech’) wyznawcy czcili Boga bezosobowego, a wiara ta była w pew
nym stopniu syntezą hinduizmu i islamu. Nurt saguniczny (saguri - ‘posiadający 
cechy’) charakteryzował się wiarą w Boga osobowego, opartą na tradycji hindu
skiej. Poezja bhakti wyrosła z nurtu filozoficzno-religijnego. Można w niej 
„wyodrębnić trzy szkoły zainspirowane twórczością najznakomitszych poetów: 
Kabira, Surdasa i Tulsidasa”7.

6 A. K. Majumdar, Bhakti Renaissance', cyt. za: R. L. Handa, History of Hindi..., 
s. 63.

7 R. L. Handa, History of Hindi..., s. 79.

Okres ten uważany jest przez historyków literatury za przełomowy. Utwory 
niosły nowe treści, a ich twórcy częściowo zrezygnowali z naśladowania literatury 
sanskryckiej oraz poezji bohaterskiej. Literatura bhakti powstawała głównie 
w formie poetyckiej. Pisano wprawdzie traktaty filozoficzne oraz teksty hagiogra- 
ficzne, ale najważniejsze są pieśni-hymny, których najbardziej znanym twórcą jest 
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Kabir8. Jego utwory zaliczane są do nurtu nirgunicznego. Jak piszę Hazariprasad 
Dwiwedi, „Przez tysiące lat istnienia literatury hindi nie urodził się ani jeden poeta 
z taką osobowością jak Kabir. Jego wyjątkowa indywidualność zdominowała całą 
jego poezję. Sprawiła, że wiersze jakże prosto skonstruowane, stały się tak nad
zwyczajne”9.

8 Por. przypis 12 ze strony 12 i przypis 16 ze strony 22.
9 H. P. DvivedT, Hindi sahitya ki bhumika, s. 62.
10 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 70-71.
11 Por. przypis 17 ze strony 22.
12 Por. przypis 18 ze strony 23.
13 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 87-88.
14 Ibidem, s. 79-84.
15 Ibidem, s. 98.

W nurcie sagunicznym tworzyli głównie poeci dwóch równoległych kierun
ków: Kriszna-bhakti [Krsn-bhakti] i Rama-bhakti [Rdm-bhakti]. Na cześć Kriszny 
powstawały hymny śpiewane przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. 
Charakteryzowały się więc dużą melodyjnością i plastyczną formą ekspresji10 11. 
Pisane były głównie w dialekcie bradź. Najbardziej znanym twórcą tego nurtu był 
Surdas11 - autor poematu Sursagar. Z kolei najwybitniejszym reprezentantem po
ezji ramaickiej był Tulsidas12 13, który w 1574 roku rozpoczął swoje najsłynniejsze 
dzieło Ramcaritmanas. Poemat ten opisuje życie księcia Ramy, stawiając go czy
telnikom za przykład godny naśladowania. Tulsidas korzystał z kanonu poetyki 
sanskryckiej, a kompozycja utworu jest odwzorowaniem poematu sanskryckiego 
Ramajana\

Wśród twórców poezji bhakti szczególne miejsce zajmuje księżniczka Mira 
Bai. Jej spuścizna literacka to głównie dwuwersowe pady i bhadźany [bhajan], 
czyli hymny religijne. Wszystkie utwory Miry poświęcone były Krisznie, a ich 
treść nasycona jest mistycyzmem14.

Riti kal
Następnym okresem w literaturze hindi jest riti kal, czyli okres poezji późnego 

średniowiecza. Pół wieku po tolerancyjnym cesarzu Akbarze na tronie zasiadł 
jeden z najokrutniejszych władców mogolskich, Aurangzeb (2 poł. XVII w.). Prze
ciwko jego panowaniu wybuchały liczne powstania. Minęły czasy, gdy poeci mo
gli swobodnie wędrować po Indiach i śpiewać swoje utwory.

Poezja zaczyna się zamykać w ścianach pałaców i znów nabiera charakteru dworskie
go, chociaż dwór cesarski nie przyciągał już, jak dawniej za czasów panowania Akba- 
ra, najlepszych twórców. Właściwa schyłkowym okresom tendencja do luksusu i prze
pychu dworów, znalazła swój wyraz w poezji riti. Odpowiedziała ona na płynące 
z dworów oczekiwanie poezji wytwornej, kunsztownej i wyrafinowanej.15

Termin riti wywodzi się z sanskrytu i oznacza metodę, styl. W poezji hindi był 
to zwrot ku estetyce klasycznej, powrót do takich szkół poetyki jak rasa [ras], 
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dhwani [dhvani] czy alankara. Autorzy dzieł prześcigali się w niezliczonej ilości 
ozdobników stosowanych jako środki wyrazu artystycznego. Okazało się to do 
pewnego stopnia zgubne, gdyż spełnianie takiej ilości wymogów formalnych 
znacznie ograniczyło możliwości indywidualnej ekspresji oraz twórczej inwencji. 
Nastąpił znaczny przerost formy nad treścią. W okresie riti wyodrębnić można 
dwie szkoły poetyckie. Pierwsza z nich, ritibadh [ritibadh], to nurt naukowy repre
zentowany przez znawców i interpretatorów zasad poetyki sanskryckiej. W nurcie 
tym tworzył m.in. Keśawdas [Keśavdas] (1555-1617), poeta słynący z kunsztow
nych i trudnych do rozszyfrowania metafor. Drugi nurt to ritimukt [ritimukt], Po
wstawały w nim przede wszystkim poematy miłosne. Najlepszym przykładem 
poezji tego stylu są utwory Ghanananda [Ghananand] (1699-1740), opisujące mi
łosne przygody poety na dworze delhijskim.

Adhunik kal
Wiek XIX przyniósł wiele zmian w politycznym, społecznym i kulturalnym 

życiu Indii. Podbój kraju przez Anglików spowodował przenikanie do Indii ele
mentów kultury świata „zachodniego”. Zrodziła się wówczas w społeczeństwie 
indyjskim idea obrony własnej tradycji. Dużą rolę odegrali w tym procesie sami 
Anglicy, których zainteresowanie kwestiami kulturowymi i społecznymi podbitego 
kraju było zaskakująco głębokie. Z inicjatywy Kompanii Wschodnioindyjskiej16 17 
utworzono w 1800 roku w Kalkucie Fort William College, którego celem miało 
być propagowanie indyjskich zwyczajów, prawa, religii i języków. Pod kierow
nictwem Johna Gilchrista nauczano tu języków indyjskich, drukowano podręczni
ki, przekładano teksty napisane w bradźu i w sanskrycie na khariboli, który zaczął 
się wyodrębniać jako dialekt literacki prozy, obok bradźu - dialektu, w którym 
powstawała poezja.

16 Kompania Wschodnioindyjska (East India Company) - założona na mocy dekretu 
króla Anglii w 1600 roku jako organizacja mająca zajmować się handlem z Indiami. Z czasem 
(od około 1757 roku) stała się instrumentem kolonizacji. W 1858 roku terytoria Indii zajęte 
przez Kompanię zostały oficjanie uznane za należące do Wielkiej Brytanii. W 1874 roku 
Kompania została rozwiązana. Por. S. Mansingh, Historical Dictionary of India, New 
Delhi 2005, s. 131-134.

17 Dosł. ‘wysokie hindi’ - inna nazwa na określenie w znacznym stopniu zsanskryty- 
zowanej formy hindi standardowego/literackiego.

Największe zasługi w tworzeniu tzw. high Hindi[1 mieli lektorzy z Fort Wil
liam College. Lalludźi Lal [LallujT Lal] (1763-1825) i Sadal Miśra [Sadal Miśr] 
(1764-1849) dokonywali przekładów z bradźu lub sanskrytu na khariboli. Ważną 
rolę odegrali również Sadasukh Lal [Sadasukh Lal] (1746-1824) i Inśalla Khan 
[Inśalla Khan] (1752-1818), autor m.in. opowieści Rani Ketaki ki kaharii (Opo
wieść księżniczki Ketaki), napisanej - według niektórych źródeł - w ‘czystym’ hindi 
(bez zapożyczeń arabskich, perskich i sanskryckich). Czterech wymienionych po
wyżej nauczycieli-pisarzy przyjęto nazywać pierwszymi prozaikami literatury 
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hindi. W 1837 roku język perski, używany w administracji państwowej, został 
zastąpiony popieranym przez Anglików językiem urdu. Uczynienie z urdu oficjal
nego języka administracji państwowej mocno zachwiało pozycję hindi. W celu jej 
wzmocnienia, działania podjęli m.in. Siwprasad Sinh [Sivprasad Simh] (1823- 
-1895) i Lakszman Sinh [Laksman Simh] (1826-1896). Pierwszy z nich populary
zował język hindi, podkreślając jednocześnie rolę potocznie używanego hindustani 
(w uproszczeniu - mieszanki hindi i urdu). Lakszman Sinh dokonywał przekładów 
z sanskrytu i opowiadał się za pełnym rozdziałem hindi od urdu.

Znacząca rola w kształtowaniu prozy przypadła czasopiśmiennictwu, które 
pojawiło się w Indiach za czasów panowania brytyjskiego. W XIX wieku budziła 
się w Indusach świadomość narodowa, a hindi otrzymał status języka powszechnie 
używanego w centrum i na wschodzie kraju. Okres ten przyniósł również nowe 
gatunki literackie: dramat, powieść, opowiadanie. Współczesna literatura hindi 
kształtowała się pod ogromnym wpływem literatury bengalskiej i literatury angiel
skiej.

Hariśćandra kal
Bharatendu Hariśćandra [Bharatendu Hariścandr] (1850-1885) - od którego 

nazwiska wywodzi się nazwa epoki - był prozaikiem, dramaturgiem, poetą, publi
cystą i społecznikiem. Według europejskich pojęć można by go określić ‘czło
wiekiem renesansu’. Znał kilka języków, interesował się problemami społecznymi, 
popierał język hindi. Kierował dwoma czasopismami, których był pomysłodawcą: 
„Kavivacansudha” (Nektar Poezji) i „Hariścandr MagazTn”18, w których publiko
wał m.in. własne przekłady dramatów sanskryckich, adaptacje dramatów bengal
skich oraz liczne eseje na tematy społeczno-polityczne. Bharatendu był także me
cenasem młodych artystów, chętnie drukował wiersze nieznanych, początkujących 
poetów. Walczył o poprawę pozycji społecznej kobiet indyjskich, rozumiał i pro
pagował konieczność kształcenia kobiet, wydawał specjalnie dla nich miesięcznik 
„BalabodhinT” (Przebudzenie Kobiet). Hariśćandra jest autorem około 100 utwo
rów. Najważniejszą pozycję w jego dorobku literackim zajmują dramaty: 7 przeło
żonych z sanskrytu, prakrytów, bengalskiego i angielskiego oraz 10 jego autor
stwa, wśród których wymienić należy m.in. komedię YaidikT himsa himsa na 
bhavati (Wedy uświęcają nawet przemoc) oraz tragedie: Bharat janam (Matka 
India) i Bharat durdaśa (Niedola Indii). Ten ostatni utwór jest alegorią tragedii 
narodu pod obcym panowaniem. W swoich dramatach Bharatendu opisywał rów
nież niesprawiedliwy los wdów, hipokryzję religijną. Podobne tematy poruszał 
także w swoich esejach i artykułach, w których przedstawiał w sposób ironiczny 
własne poglądy na religię, społeczeństwo i tradycję. Twórczość literacka i działal
ność społeczna Bharatendu przyczyniła się znacznie do rozwoju literackiego hindi, 

18 Później „Hariścandr Candrika” (Światło Hariśćandry).
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wpłynęła również na zmianę świadomości twórców. Jego następcy często odwo
ływali się do stworzonego przez niego modelu ‘pisarza zaangażowanego’.

Dwiwedi kal
Pierwszym znakiem budzenia się świadomości twórczej u pisarzy hindi była 

epoka Hariśćandry, drugim ważnym okresem współczesnej literatury hindi były 
lata, w których działał i tworzył Mahawirprasad Dwiwedi.

Poezja powstawała w bradźbhasza19, zakres tematyczny utworów nie wykra
czał poza mitologię, religię i miłość, a styl i forma poezji stanowiły stylistyczno- 
-formalną kontynuację epoki riti. Wielu młodych twórców starało się jednak uczy
nić khariboli językiem całej literatury hindi20.

19 „Faktem jest, że Bharatendu był wyjątkowo wrażliwym i wyrafinowanym obserwato
rem użycia języka. Był także, jak sam zadeklarował przed Komisją Huntera, poetą trzech 
języków. Więc kiedy twierdził, że khariboli hindi było zbyt sztywne oraz, cóż, zbyt proza
iczne, aby stać się narzędziem poezji, dobrze wiedział, co mówi. Trzeba było kilku pokoleń 
heroicznych innowatorów - Nirali, Agieja, Raghuwira Sahaja (...) - aby stworzyć poezję, 
dzięki której termin «poezja khariboli» przestał brzmieć jak oksymoron”. A. Rai, Hindi 
Nationalism, New Delhi 2007, s. 87.

20 „Paradoks zawarty w rywalizacji pomiędzy khariboli i bradźem - oraz ostatecznie 
w zwycięstwie khariboli - ma interesujący skutek w postaci deklarowanej tradycji nowo
czesnego hindi. Jak powszechnie wiadomo, jeden z argumentów przeciwko khariboli hindi 
- stosowany często i chętnie przez zwolenników urdu - brzmiał, że khariboli hindi jest 
językiem sklepikarzy itp., oraz że brak mu tradycji literackiej. Jednakże w czasach, kiedy 
khariboli usiłował zbudować swoją niezależną tożsamość, jego zwolennicy nie bardzo mo
gli uznać bradź - język liczący kilka wieków - za część jego dziedzictwa. Dlatego też 
w 1912 roku Sjam Sundar Das rzeczywiście zwrócił się do Departamentu Edukacji z wnio
skiem o usunięcie bradźu z podręczników hindi. Bradź, wraz z całą jego tradycją, potępiano 
przy użyciu najcięższych możliwych argumentów: na posiedzeniu Hindi Sahitja Sammelan 
w Allahabadzie, Maithiliśaran Gupta deklarował, że ci, którzy nadal wzdychają do poezji 
w bradźu są: «zaprawdę (...) zaprzysiężonymi wrogami naszego narodowego języka». Do
piero później, kiedy khariboli hindi zyskał nieco pewności siebie, można było zacząć uzna
wać związki z bogatą literaturą w bradźu i innych «dialektach», jako tradycję khariboli 
hindi. Dlatego, w swoim przemówieniu do Bradź Sahitja Mandal w Hathras 4 kwietnia 
1952 r„ Seth Gowind Das mógł wielkodusznie powiedzieć: «Literatura w bradźu jest 
tchnieniem życia hindi. (...) Bez dogłębnych studiów nad bradźem nie można poznać do
brze hindi. Dlatego też bradź bhasza nawet dzisiaj nie należy do przeszłości, ale jest nie
zbędny dla dynamicznej i pełnej nadziei przyszłości Indii!»”. Ibidem, s. 90-91.

Nauczycielem i przywódcą duchowym twórców młodej generacji był właśnie 
Mahawirprasad Dwiwedi, pisarz, krytyk literacki i tłumacz, autor około osiemdzie
sięciu utworów, o różnorodnej treści i formie. Dwiwedi był wieloletnim (lata 
1903-1920) redaktorem i wydawcą popularnego czasopisma literackiego „Saras- 
vatl”, zainicjowanego przez Nagan PraćarinT Sabha (benareskie towarzystwo pro
pagujące literaturę publikowaną w dewanagari) w 1900 roku, a także rzecznikiem 
khariboli i mecenasem młodych twórców. Na łamach „SarasvatT” ukazywały się 
próby poetyckie nieznanych jeszcze autorów, tutaj też, w latach 1915-1916 zaini
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cjowano publikowanie nowego w literaturze hindi gatunku - opowiadania. Auto
rem pierwszych opowiadań był Premćand [Premcand] (1880-1936). Dwiwedi 
opowiadał się za ‘czystością’ literatury. Ostro krytykował tendencje odwołujące 
się do konwencji literatury riti i próbował obudzić duch idealizmu w młodych 
twórcach. Z niespotykaną energią i skutecznością wprowadzał khariboli jako język 
odpowiedni dla poezji (a nie, jak dotychczas uważano, wyłącznie dla prozy21). 
Starał się również, na łamach „SarasvatT”, stworzyć literacką normę tego języka. 
Z drugiej jednak strony, nie tolerował twórców, którzy nie chcieli przyjąć narzu
conych przez niego reguł. Poeci, których wiersze nie spełniały wymagań Dwiwe- 
diego, musieli szukać innych możliwości publikowania swoich utworów. Jedną 
z nich było konkurencyjne wobec „SarasvatT” czasopismo „Indu”, założone w 1913 
roku przez Dźajaśankara Prasada.

21 „(...) khariboli hindi (dialekt lub regionalna forma języka okolic zachodniego Uttar 
Pradeś, Delhi i Harijany) stał się nowym medium literatury, a trafność wyboru jeszcze tylko 
potwierdzał fakt, że przecież cała poezja dotychczas napisana w hindi, powstała w jego 
regionalnych formach, przede wszystkim w bradźbhasza i awadhi. Nowa proza w hindi 
miała więc być niezanieczyszczona przez jakąkolwiek wcześniejszą poezję. Faktycznie, 
kiedy we wczesnych esejach i powieściach hindi, które były najpopularniejszymi nowymi 
formami prozatorskimi w tym języku, używano cytatów z poezji bądź czyniono aluzje do 
poezji, co działo się dość często, ilustrowano tym samym połączenie dwóch kompletnie 
różnych rodzajów hindi”. H. Trivedi, The Progress of Hindi..., s. 959.

Epoka Dwiwediego to przede wszystkim okres rozwoju prozy, dialektu khari
boli oraz krytyki literackiej. Nie bez powodu nazywa się Dwiwediego „architektem 
współczesnej prozy hindi”. Jednym z zasadniczych osiągnięć tej epoki jest niewąt
pliwie uznanie khariboli za język odpowiedni nie tylko dla prozy, ale i dla poezji.



W PANORAMIE SIEDMIU DEKAD

W swoją erę nowożytną wkracza literatura hindi dopiero w okresie brytyjskim - 
okresie politycznego poniżenia i głębokiego fermentu w umysłach.

Agnieszka Kowalska-Soni

Ramy czasowe, w których dokonywało się rodowodowe ukształtowanie no
woczesnej poezji hindi, obejmują siedem dekad, rozmieszczonych w dwóch stule
ciach: 13 lat w wieku XIX i 60 lat w wieku XX. Razem - 73 lata. Tyle w przybli
żeniu, ile wynosi statystyczna długość ludzkiego życia. Ale miarą wielkości 
przemian w dziejach narodów i państw nie jest sam czas historyczny, lecz konden
sacja zdarzeń w czasie historycznym. A fakt, że te wielkie przemiany społeczno- 
-kulturalno-polityczne w Indiach, które rozpoczęły nowożytną erę w dziejach in
dyjskiego subkontynentu, miały miejsce w tak krótkim czasie, jak biologiczne 
istnienie jednostki, można zakwalifikować do rzędu zdarzeń o strukturze symbolu1.

„Symbol zawsze, w każdym kontekście ujawnia podstawową jedność różnych stref 
rzeczywistości”, M. Eliade, Traktat o historii religii, Łódź 1993, s. 433.

2 „Wraz ze wzmacnianiem się zachodnich wpływów na Indie Północne, język rnusiał 
sprostać nowym wyzwaniom. Hindustani i perski mogły służyć Kompanii Wschodnioindyj- 
skiej jako języki handlu i legislacji, ale zdawano sobie sprawę, że jest w Indiach Północ
nych miejsce dla jeszcze jednego języka, który nie bazowałby w takim stopniu jak hindu
stani na słownictwie arabskim czy perskim, ale byłby bliższy różnorodnym regionalnym
i lokalnym dialektom, używanym przez rzesze ludności, zarówno w zakresie słownictwa, 
jak i pokrewieństwa kulturowego oraz byłby zapisywany alfabetem dewanagari. Być może 
bradźbhasza byłby wystarczający; jednakże popularność dialektu Delhi i okolic (który by
wał już wówczas nazywany khariboli - ‘dialekt powszechny’) sprawiła, że to właśnie on stał 
się podstawą nowego typu języka. Jest to język typologicznie i kulturowo związany raczej

W kontekście głównego tematu książki panorama siedmiu dekad rozpoczyna 
się w 1886 roku, kiedy to poeta Sridhar Pathak publikuje swój pierwszy poemat 
w khariboli - a kończy w 1960 roku, powszechnie uważanym za ostateczne zakoń
czenie procesu formowania się nai kawita.

Nurt zdarzeń literackich

Integralne związki literatury hindi i polityki w XX wieku w Indiach miały 
wymiary zarówno kontekstowe", jak i czysto literackie - w postaci tekstów po- * i 
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etyckich bezpośrednio zaangażowanych w społeczne zdarzenia, społeczne nastro
je, agitację patriotyczną. Splot tych związków często determinował treść i formę 
tworzonej wówczas poezji* 3.

z sanskrytcm niż z perskim, i chociaż nie został «stworzony przez Brytyjczyków», swój rozwój 
zawdzięcza skutkom ich obecności. Znaczącą pozycję zaczyna uzyskiwać na początku XIX 
wieku, funkcjonując równolegle do hindustani-urdu i bradźu. Termin «hindi» zaczyna wów
czas być coraz częściej stosowany. Od połowy XIX wieku, wraz ze stopniowym rozpo
wszechnianiem się edukacji oraz z postępującym wzrostem świadomości kulturowej i po
czucia patriotyzmu, hindi staje się dostępnym narzędziem wzrastającej aktywności literac
kiej oraz ogólnego, powszechnego użytku”. R. S. McGregor, Hindi Literaturę..., s. 63.

3 „Pisarze i artyści są najbardziej uwrażliwieni na relacje państwo-twórca. (...) Spra
wą wielkiej wagi dla dobra osobowości twórcy jest zachowanie przez niego niezbędnej 
autonomii. Polityczna niezależność narodu nie musi być narażona na szwank (...) ale wol
ność pisarza zawsze będzie nieomylną wskazówką rzeczywistej wolności państwa”. R. Sahaj, 
Wolność pisarza..., s. 23.

4 „W klasycznych Indiach wielkim nieobecnym było uniwersalne państwo. Ten fakt 
naznaczył indyjską historię aż po dzisiaj i zdecydował o dziejach subkontynentu. Trzy wiel
kie historyczne imperia - Mauriów, Guptów i Mogołów - nigdy nie ogarnęły całego obsza
ru Indii. Historia polityczna Indii była zawsze historią rywalizujących monarchii, pogrążo
nych w nieustannych walkach z sobą. Dopiero w XIX wieku, wraz z Imperium Brytyjskim 
Indusom została narzucona władza centralna, której jurysdykcja rozciągała się na całe tery
torium kraju i na wszystkich jego mieszkańców. Obecne państwo w niektórych podstawo
wych aspektach - suwerenna władza nad całością kraju, demokracja, system partyjny, rów
ność wobec prawa, obrona praw człowieka, wolność wyznania - jest spadkobiercą British 
Raj”. O. Paz, Podpatrywanie Indii, Kraków 1997, s. 83. [O. Paz, dyplomata i pisarz, laure
at literackiej nagrody Nobla w 1990 roku; w latach 1951-1961 sekretarz, a w latach 1962- 
-1968 ambasador Meksyku w Indiach],

5 Por. P. Gaeffke, Hindi Literaturę..., s. 21-25.

1. Początki przebudzenia
Istnieje zdumiewająca zbieżność symetryczna pomiędzy historycznymi prze

mianami w Indiach a powstaniem i rozwojem nowoczesnej poezji hindi.
Indusi przed okresem kolonizacji brytyjskiej nie byli narodem w klasycznym 

rozumieniu tego pojęcia4. Dzieliło ich nazbyt wiele: religia, rasa, kasta, język. 
Ludność w większości była obojętna lub wroga wobec książąt i szlachty, którzy 
monopolizowali władzę. Książęta byli skłóceni, a Brytyjczycy wykorzystywali np. 
wielojęzykowość subkontynentu do sterowania ludźmi, wspierając jeden język, 
dyskredytując inny, stopniowo wprowadzając język angielski. Egzemplifikacją 
zamętu jest przypadek Sridhara Pathaka, który postanowił udowodnić przydatność 
khariboli jako narzędzia ekspresji poetyckiej. Popierali go Biharczycy, dla których 
bradźbhasza był dialektem obcym. Inni poeci, jak Ajodhjaprasad Khatri [Ayodhya- 
prasad Khatri] (1857-1905) czy Keśawram Bhatt [Keśavram Bhatt] (1854-1905), 
próbowali tworzyć w khariboli, były to jednak przeważnie przekłady angielskiej 
poezji epickiej5.
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Dopiero na początku XX wieku powstały kluby i stowarzyszenia, których ce
lem było propagowanie języka hindi. Jednym z propagatorów był, wspomniany już 
wielokrotnie wcześniej, Mahawirprasad Dwiwedi, wydawca magazynu „SarasvatT”, 
w którym przez kilkanaście lat drukował utwory poetów piszących w khariboli. 
Jego najwybitniejszy uczeń, Maithiliśaran Gupta6, w 1912 roku ogłosił poemat 
Bharat-bharati (Głos Indii), gloryfikujący hinduską przeszłość Indii, zyskując 
miano pierwszego poety narodowego. Pierwsze w hindi mahakawja (Priyapravas, 
1914) napisał Ajodhjasinh Upadhjaj ‘Harioudh’7, intelektualnie najbardziej nieza
leżny poeta tamtego okresu. Brytyjczycy, w ramach polityki podsycania konflik
tów językowych8, spośród języków, jakimi mówiono na terenie Indii, najbardziej 
popierali urdu (notabene - język, który powstał w wyniku podboju muzułmańskie
go Indii), próbując wprowadzić urdu jako język urzędowy, a gdy próba ta nie po
wiodła się, postanowili nadać status języka urzędowego hindi, ale zapisywanemu 
alfabetem perskim. Był to jeden z absurdów polityki kolonizacyjnej9.

6 Por. przypis 1 ze strony 17.
7 Por. s. 17-18.
8 „Truizmem jest twierdzenie, że niemal wszystko, co dzieje się w kolonialnych (oraz 

postkolonialnych, czy ongiś skolonizowanych) społecznościach można wywodzić od cza
sów kolonizacji. Nic więc dziwnego, że w kwestii dotyczącej zagadnienia hindi-urdu nie
nawistna dłoń Brytyjczyków nieustannie daje się dostrzec u źródeł konfliktu. 1, trzeba do
dać, nie całkiem bezpodstawnie”. A. Rai, Hindi Nationalism, s. 20.

9 „MacDonnel [gubernator Northwestern Provinces & Oudh - R.C.] wprowadził 
w życie decyzję, która przesądziła o losie nowoczesnego hindi i, jak można przypuszczać, 
również o współczesnej historii Indii. 18 kwietnia 1900 roku MacDonell wydał rozstrzyga
jące rozporządzenie dopuszczające do użycia - choć nie wyłącznie - alfabet dewanagari 
w sądach zarządzanej przez niego prowincji. Pozornie była to błaha decyzja, która jednak 
ostatecznie doprowadziła do podziału Indii”. Ibidem, s. 17.

10 Tagor, symbol bengalskiego odrodzenia kulturalnego, był zwolennikiem współpracy 
Wschodu i Zachodu. Ideę wolności (niepodległości) Indii łączył z perspektywą ostateczne
go przeznaczenia człowieka. Literaturę uważał za formę patriotyzmu. W 1935 roku opubli
kował zbiór wierszy pt. Ses Saptak (Ostatnia siódemka); uprawnione jest domniemanie, że 
Agiej i inni świadomie kontynuowali muzyczną tytulaturę, ogłaszając Saptaki.

Lata pomiędzy epoką Bharatendu (1885-1900), kiedy próby literackiego sto
sowania hindi dotyczyły prozy, a rokiem 1913, kiedy to Rabindranath Tagor 
otrzymał nagrodę Nobla (Tagor pisał po bengalsku, Bengalczycy byli najwcześniej 
otwarci na wpływ literatury europejskiej, Tagor był przykładem do naśladowa
nia10), a w khariboli hindi zaczęto pisać coraz częściej poezję, najpierw o tematyce 
społecznej, politycznej, potem patriotycznej (czyli - anty-brytyjskiej) - były lata
mi współzależności nastrojów społecznych i prób tworzenia literatury w językach 
narodowych.

Z perspektywy historycznej tak te próby ocenił R. S. McGregor:

Najważniejszym osiągnięciem poezji hindi w początkach XX wieku jest zmiana me
dium ekspresji poetyckiej z bradźbhasza na khariboli. Zmiana ta nie miała szans zaist
nieć wcześniej, niż czasy Sridhara Pathaka, ponieważ należał on do pierwszego poko
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lenia poetów, którzy osiągnęli dorosłość wówczas, gdy zakończyły się w literaturze 
lata dominacji bradźbhasza. Fakt, że niektórzy współcześni Pathakowi nadal byli 
przywiązani do bradźu należy traktować jako rzecz naturalną. Wczesna poezja w kha- 
riboli regularnie podejmowała tematy tradycyjne, niejednokrotnie z powodzeniem, a to 
wskazuje na trwałość hindi jako medium poezji."

Czasy pierwszej wojny światowej były dla Indusów okresem wzrostu świa
domości już nie tylko inteligencji, ale szerszych mas ludności - miało to zasadni
cze znaczenie dla ruchu niepodległościowego (o czym w dalszej części reasump
cji). A dla ruchu literackiego?

Historycy literatury hindi dzielą zwykle pierwsze półwiecze na dwa okresy, nazwane 
od imion czołowych w życiu kulturalnym postaci: Bharatendu jug (1875-1900) i Dwi- 
wedi jug (1900-1920). W pierwszym okresie rozwija się żywy ruch piśmienniczy 
w nieokrzepłym jeszcze khariboli hindi, w drugim - wypracowuje się jednolitą, po
prawną normę języka literackiego.11 12

11 R. S. McGregor, Hindi Literaturę..., s. 111.
12 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 27.
13 „Języki Indii nie ulegają wpływom zachodniej literatury i myśli z jednakową ela

stycznością (...), ale język bengalski i hindi uległy głębszym zmianom. Z nich obu hindi 
posiadał dodatkowy atut, jakim jest, w pewnej mierze, jego pochodzenie zarówno w zakre
sie stylistyki, jak i słownictwa, od urdu, języka pokrewnego, a przy tym ważnego środka 
łączności kulturalnej w centralnym rejonie kraju, w którym ześrodkowała się kultura naro
dowa”. R. Sahaj, Wolność pisarza..., s. 5.

14 A. Kowalska-Soni, po kwerendzie w Indiach (1961-1964): „(...) gdy pod angielskim 
panowaniem zaczęła się kruszyć spiętrzona wiekami feudalna struktura społeczna, gdy 
osłabł nacisk patriarchalnych hierarchii i rygorów ortodoksji, wrażliwi młodzi ludzie 
z «klasy średniej» (ona to przecież, a nie dawna elita rządząca dokonała umysłowej odnowy 
Indii) zaczęli myśleć nowymi, «rewolucyjnymi» kategoriami i dali się porwać romantycznej 
idei wolności - wolności jednostki i narodu, wolności pojętej w sensie uniwersalnym, za
równo metafizycznym jak i politycznym”, [w:] eadem, Nowe drogi poezji hindi..., s. 28.

O. Paz: „Inteligencja ma Indiach wielu wybitnych przedstawicieli: elity indyjskie od sa
mych początków ubiegłego stulecia umiały mądrze i oryginalnie przyswoić kulturę i naukę 
Zachodu, oczywiście w wydaniu angielskim. Byli i są wśród nich matematycy, fizycy, bio
logowie i historycy, należący do światowej czołówki uczonych, żeby nie wspomnieć o wiel
kich poetach...”, [w:] idem, Podpatrywanie Indii, s. 68.

Po wygaśnięciu nurtów z lat 1875-1900 i lat 1900-1920 - dokonuje się re
wolta ćhajawadu, której artystyczne konsekwencje trwają do wybuchu drugiej 
wojny światowej.

2. Wpływy europejskie
Wpływ europejskiej nauki i literatury na poezję hindi był znaczny i trwały13. 

Wpływ ten pod różnymi postaciami i w różnym stopniu trwa do dzisiaj. Bowiem 
historia nowoczesnej poezji hindi była i jest równocześnie częścią duchowej kultu
ry indyjskiej inteligencji14.
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a) wpływ nauki

Prawda nie potrzebuje się podpierać żadnym autorytetem poza własnym.
Albert Schweitzer

Bezpośrednim zapleczem myślowym awangard artystycznych w Europie były 
teorie filozoficzne oraz odkrycia naukowe. Tworzyły one nowy, oryginalny sposób 
myślenia o świecie i człowieku, a także - niejako domagały się nowych form arty
stycznych wypowiedzi.

W filozofii to był „pragmatyzm z jego krytyką aprioryzmu, aktywizmem 
i funkcjonalizmem, bergsonizm z jego biologiczną koncepcją życia i niechęcią do 
konwencji pojęciowych, freudyzm z teorią podświadomego języka symboli i tezą 
o restryktywnych funkcjach kultury wobec podstawowych popędów i instynktów 
ludzkich, fenomenologia z jej dążeniem do wyodrębnienia tzw. czystej świadomo
ści i istoty poznawanych przedmiotów”15.

15 A. Lam, Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1986, s. 36.
16 William Wallace Campbell (1862-1938) - amerykański astronom, badacz radialnych 

prędkości gwiazd, w latach 1901-1938 dyrektor Obserwatorium Licka w Stanach Zjedno
czonych Ameryki Północnej.

Duże znaczenie miała też idea konwencjonalizmu fizyka i matematyka Henri 
Poincarego. Otóż traktował on wszystkie tezy, teorie i prawa naukowe jako kon
wencje, a nie naukowe aksjomaty. Te konwencje służyły jedynie do uporządkowania 
wiedzy o świecie, a nie były traktowane jako ostateczna prawda o nim. Przełomo
we znaczenie dla świadomości twórców awangardowych miały jednak odkrycia 
naukowe w dziedzinie fizyki i matematyki.

Podstawowym odkryciem, które zrewolucjonizowało wiedzę człowieka dwu
dziestowiecznego o budowie wszechświata - była teoria względności Alberta Ein
steina. W 1905 roku opublikował on rozprawę O elektrodynamice ciał w ruchu, 
a w roku 1907 wystąpił z tezą, która określała związek między masą a energią, 
wyrażony równaniem E = mc2. 29 maja 1919 roku specjalna ekspedycja Eddingto- 
na potwierdziła tezy Einsteina, fotografując u wybrzeży Afryki z wyspy Principe 
i z miejscowości Sobral w Brazylii zaćmienie słońca. Teoria względności sprowa
dza się do faktu, że czas i przestrzeń są pojęciami względnymi oraz że w szczegól
nych warunkach długości zaczynają maleć, a zegary zwalniać. Twierdzenia ein- 
steinowskie potwierdził w 1922 roku Campbell16, a w 1923 roku obserwatorium na 
Mount Wilson.

Nowa teoria wszechświata obalała kosmologię Newtona, opartą na założe
niach geometrii euklidesowej i galileuszowego pojęcia czasu absolutnego, która 
obowiązywała ponad dwa stulecia. Na fundamencie newtonowskiej wiedzy wyro
sło Oświecenie, dokonała się rewolucja przemysłowa, wielki postęp wiedzy tech
nicznej, szczególnie w XIX wieku. Kiedy teoria Einsteina została zaakceptowana 
przez świat uczonych, we wrześniu 1919 roku na specjalnym zebraniu Towarzy
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stwa Królewskiego w Londynie, obecny tam A. N. Whitehead porównał ją do 
greckiego dramatu. A samo odkrycie Einsteina zawierało analogie z efektami per
spektywy malarskiej, po raz pierwszy zastosowanej w malarstwie greckim około 
500-480 lat p.n.c. Nigdy też w dziejach powszechnych żadna teoria naukowa nie 
była obiektem tak wielkiego zainteresowania ludzi i prasy, czyli tzw. opinii pu
blicznej17. Przełom einsteinowski w rozumieniu wszechświata, jego budowy - 
porównywalny był jedynie z przewrotem kopem i kańskim.

17 Przy streszczeniu teorii A. Einsteina posłużyłam się następującymi publikacjami: 
L. Infeld, Albert Einstein, jego dzieło i rola w nauce, Warszawa 1956; A. Vallentin, 
Dramat Alberta Einsteina, Warszawa 1957; P. Johnson, Historia Świata, Londyn 1989.

18 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 172.
19 Por. A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi...
20 „Ważnym kierunkiem, który zrodził się w dziesięcioleciu poprzedzającym przekaza

nie władzy politycznej, była chęć dorównania literaturze światowej przy równoczesnym 

Nietrudno pojąć, jakie te rewelacje powodowały skutki także w wyobraźni in
dyjskiej inteligencji.

b) wpływ literatury

Istnieje prawo natury silniejsze niż wszystkie 
przemijające mody, wszystkie wpływy z zewnątrz 

i wszystkie tradycje: prawo to wymaga, aby poezja 
nigdy nie odchylała się zbytnio od mowy potocznej.

Thomas Steams Eliot

Badacze literatury indyjskiej zgodnie skonstatowali historyczny fakt istnienia 
wpływów europejskich na nowoczesną poezję hindi. Z polskich badaczy na ten 
fakt zwracały uwagę np. Tatiana Rutkowska i Danuta Stasik18 (pisały nawet o fa
scynacji procesami zachodzącymi w literaturze zachodniej) oraz Agnieszka Ko- 
walska-Soni19. Te konstatacje dotyczyły także poetów ćhajawadu i poetów trzech 
Saptaków. Krytyka indyjska zarzucała im nadmierne uleganie tym wpływom, po
mawiała o naśladownictwo, wybujały indywidualizm, niekomunikatywność, epa
towanie eksperymentami lingwistycznymi. Zarzuty takie były w większości bezza
sadne, a charakter zachodnich wpływów da się ująć w trzech kategoriach: wpływ 
europejskich idei filozoficznych i społecznych, wpływ europejskich rewolucji 
artystycznych i wpływ poezji anglojęzycznej. Suma tych wpływów dopiero ukształ
towała omawianą poezję hindi, przynajmniej w zakresie europejskiego rozumienia 
awangardowości.

Te trzy kategorie wpływów są swoistymi pomostami do zrozumienia związ
ków z europejską poezją awangardową.

Idee, które w Europie zdominowały myślenie inteligencji, znalazły w Indiach 
na początku stulecia podatny grunt20. Z jednej strony nędza mas, z drugiej - poli
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tyczne skolonizowanie kraju, z trzeciej - coraz liczniejsze nawiązywanie w filozo
fii europejskiej do wątków filozofii indyjskiej. Inteligencja indyjska chętnie więc 
czytywała pisma Bergsona, analizowała odkrycia Einsteina, idee społeczne Mark
sa. Był to wszak okres historyczny w dziejach Indii, kiedy do walki wyzwoleńczej 
zostały włączone szerokie kręgi społeczeństwa, przede wszystkim za sprawą dzia
łalności Gandhiego21 i Indyjskiego Kongresu Narodowego. Były to także lata nie
zwykłej aktywności partii komunistycznej i popularności idei marksistowskiej. 
Agnieszka Kowalska-Soni pisała:

poszukiwaniu - z pozycji współrodaka - potwierdzenia tożsamości kulturowej - pośród 
innych języków indyjskich”. R. Sahaj, Wolność pisarza..., s. 8.

21 „Gandhi był niejako przewodnią siłą, która wszczepiła w świadomość wykształco
nych Hindusów poczucie przeznaczenia”. Ibidem.

22 Ibidem, s. 32.
23 Ibidem, s. 32-33.
24 A. Rai, Hindi Nationalism..., s. 8.

Materializm historyczny zdobywa coraz liczniejszych zwolenników wśród indyjskich 
intelektualistów, młodzi pisarze wertują numery „Soviet Literature”, wielu z nich zrze
sza założony w 1936 r., pod auspicjami Prem Canda, Związek Pisarzy Postępowych 
(Pragatiśil Lekhak Sangh).22

Sytuacja inteligencji była następująca:

(...) inteligencja ta nawet żyjąc i działając w środowisku miejskim znajdowała ekono
miczną i kulturalną ostoję w tradycyjnym, na wpół feudalnym systemie wielkiej wspól
noty rodzinnej, mającej liczne i żywe powiązania z gospodarką i społecznością wiejską. 
(...) Pokolenie to, w którym indywidualne zatrudnienie zarobkowe stało się jedyną 
podstawą egzystencji, w wielkich miastach czy też prowincjonalnych osiedlach zdo
było daleko szerszy od swych poprzedników zasób informacji o współczesnym świe
cie. Żywiej śledziło bieg nowych wydarzeń i przemian poza granicami Indii. Więcej 
też miało ostrości spojrzenia, sceptycyzmu, większą potrzebę osądu i analizy swoich 
życiowych doświadczeń.23

Historia przemian społecznych poucza, że w takich sytuacjach historycznych 
pojawia się literatura nonkonformistyczna. „Jak daleko tylko sięga ludzka pamięć, 
język hindi zawsze trwał w stanie wojny” - pisał Alok Rai24. Tak więc idee docie
rające do Indii z Zachodu trafiały już na przygotowany psychologicznie grunt; na 
tym gruncie dokonała się „pierwsza eksplozja” (termin A. Kowalskiej-Soni) lite
racka: antologia Tar Saptak.

Była ona wielkim Szokiem dla publiczności, wśród której poezja cieszyła się 
nadzwyczajną popularnością. Jej agresywność, zastosowanie ironii, niekiedy szy
derstwa, gwałtowne odejście od obrazów o charakterze romantycznym, kolokwia- 
lizmy - wszystko to wszakże zostało wzięte z europejskiej awangardy. W Indiach 
te zapożyczenia, czasem twórczo w konkretnych wierszach wykorzystywane, 
miały proweniencję i znaczenie zdecydowanie lewicowe.
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W nowoczesnej poezji hindi odbiły się główne rewolty artystyczne zachodniej 
Europy: od futuryzmu, poprzez ekspresjonizm, konstruktywizm, dadaizm - aż po 
poezję politycznie zaangażowaną. U żadnego z poetów żaden z wymienionych 
kierunków artystycznych nie występował w czystej postaci, raczej niektóre ele
menty zostały przez nich przyswojone i przetworzone. Dopiero intensywność za
stosowania awangardowych technik poetyckich czyniła z tej poezji oryginalne 
zjawisko literackie i społeczne. Tak, jak w europejskich awangardach, wiersz zbu
dowany był przede wszystkim z obrazów, jakby egzemplifikujących nie tyle tok 
poetyckiej narracji, ile sytuację liryczną. Elementy groteski, deformacji, antyeste- 
tyzm - zastąpiły „wielką obfitość sanskryckich synonimów i epitetów służących 
językowemu zdobnictwu”25. Ta „nowa poezja, zwracająca się raczej do czytelnika 
niż do słuchacza, różni się od dawniejszej także swoją rezygnacją z efektów kra
somówczych, niechęcią do melodyjnej grandilokwcncji. Tu właśnie leży podstawa 
jej odrębności w zakresie słownictwa i obrazowania”26. Ale ta jej odrębność wła
śnie, dyscyplina konstrukcyjna, wynalazczość językowa - wiążą ją z artystycznymi 
odkryciami literackimi Europy Zachodniej.

25 A. K.owalska-Soni, Nowe drogi w poezji hindi..., s. 217-218.
26 Ibidem, s. 217.
27 E a d e m, Współczesna poezja hindi..., s. 33.

Te wpływy dokonywały się w sytuacji historycznej, kiedy Anglicy wprowa
dzili swój model administracji państwowej, ustanowili hierarchię władz i urzędów, 
uniwersytetów, szkół, prawa, w sytuacji przemożnej nienawiści do Anglików 
i angielszczyzny, w sytuacji, kiedy „straciła wszelką wartość romantyczna, senty- 
mentalno-patriotyczna frazeologia tak często idąca w parze z umysłowym bezwła
dem, konformizmem i zakłamaniem w rzeczywistości politycznej, społecznej, oby
czajowej”27.

Dlatego swoistym paradoksem jest wpływ dwudziestowiecznej poezji angiel
skiej np. na autorów Tar Saptak. Wielką rolę w jej popularyzowaniu odegrały 
szczególnie dwa czasopisma: „Encounter” i „New Directions”. Także dwaj poeci 
anglosascy szczególnie wpłynęli swoją twórczością na poetów hindi - Thomas 
Steams Eliot i Ezra Pound.

U Eliota fascynował ich krytycyzm wobec współczesnej cywilizacji (np. 
w Ziemi jałowej), jej pustki duchowej, rozkładu, nihilizmu (np. Ludzie wydrążeni), 
samotności. Znajdowali u niego środki stylistyczne odpowiednie do ich sytuacji 
psychicznej - jak ironia czy drwiąca melancholia. Także próbę intelektualnego 
rozwikłania tych problemów przy pomocy filozofii chrześcijańskiej, podjęcia wąt
ków religijnych, czy wręcz liturgicznych - przyjęli poprzez podobieństwa kultu
rowe, wywiedzione z religii indyjskich i marksizmu równocześnie, w osobliwym 
stopieniu obu wątków. To Eliade o tej sytuacji napisał: „We współczesnych In
diach doszło do symbiozy buddyjsko-komunistycznej: i jedni, i drudzy sąprzeciw- 
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ko systemowi kastowemu, rytuałom braminów, spekulacjom metafizycznym. Po
dobnie jak marksizm, buddyzm jest uniwersalityczny”28.

28 M. Eliade, Religia, literatura i komunizm: dziennik emigranta, Londyn 1990, 
s. 311.

29 T. Rutkowska, D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, s. 162-163.
30 Ibidem, s. 166.

U Pounda ‘nowi’ poeci hindi znaleźli przede wszystkim wynalazczość języ
kową, zwięzłość, dyscyplinę frazy poetyckiej i rytmiki, inwencję intelektualną, 
kondensację obrazowania, erudycję, precyzję stylu. Pound, główny przywódca 
anglo-amerykańskiego imażynizmu, bardziej ruchu literackiego niż skodyfikowa- 
nej estetyki poetyckiej - był dla nich przykładem poety czerpiącego literacką in
spirację z wielu źródeł. Bo przecież oni sami dążyli do wyrażenia powszechnych 
problemów współczesnego człowieka poprzez konkretną sytuację historyczną, 
w jakiej się znaleźli.

3. Realizacje artystyczne
Lata 1943-1959 były czasem intelektualnego promieniowania trzech Saptaków 

(1943-1951-1959) i kodyfikowania podstawowych norm poezji. Poeci z pierwszej 
antologii wprawdzie już od 1938 roku publikowali w czasopismach w języku hindi 
wiersze oryginalne, nowoczesne - ale dopiero trzy Saptaki ustanowiły instytucjo
nalną płaszczyznę prezentacji nowej poezji. U poprzedników, poetów ćhajawadu, 
znaleźli te elementy formalne, któte wydawały się im naturalnym składnikiem 
ewolucji indyjskiej poezji - przede wszystkim próby wiersza wolnego. Dwaj poeci 
ćhajawadu, Nirala i Pant, próbowali tej formy.

[Nirala] zastosował wiersz wolny (mukt chand) (...) w postaci rymowanej (tukant mukt 
chand) lub nierymowanej (atukant mukt chand), przy czym użycie pierwszego wiąże 
się z poezją śpiewaną. Częste posługiwanie się aliteracją nadaje brzmieniu wiersza 
szczególną dźwięczność. Nirala tworzył w khari-boli, lecz gdzieniegdzie można zna
leźć formy bradźu. We wczesnych utworach występuje dużo leksyki sanskryckiej i zło
żeń słownych, w późniejszych - przeważa słownictwo hindi. Zdarzają się też zapoży
czenia arabsko-perskie, bengalskie, a nawet angielskie.29

[Pant] przywiązywał dużą wagę do melodyjności wiersza, który musi być dźwięczny 
i płynny, niczym muzyka. Stosował, podobnie jak Nirala, rymowany wiersz wolny. 
Asonanse należą do rzadkości. Osobliwym chwytem poetyckim jest u niego czasem 
zmiana rodzaju gramatycznego. Na przykład słowo pratah (zorza poranna) jest rodzaju 
męskiego, poetycka wyobraźnia Panta w obrazie zorzy widzi urodziwą kobietę. Nadaje 
więc temu słowu rodzaj żeński. (...) Zdarza się też iż Pant umieszcza cezurę (yati) 
w miejscu, gdzie według reguł nie powinna się ona znaleźć. Pragnie w ten sposób 
wzmocnić napięcie swojej wypowiedzi.30
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Poeci ćhajawadu swoją jawną „gloryfikacją wyobraźni i uczucia”31 stali się 
prekursorami indyjskiej awangardy, poprzedzili praktykę poetycką autorów Tar 
Saptak, bowiem „raz zasymilowana romantyczna frazeologia nie przestaje pano
wać nad wyobraźnią pisarzy i czytelników”32.

31 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi, s. 29. Por. s. 22.
32 Ibidem, s. 30.

Przełom zapoczątkowany antologią Tar Saptak miał zasadniczy wpływ na 
ewolucyjny rozwój poezji hindi.

Wielką rolę w popularyzowaniu i rozwoju nowej poezji odegrał Agiej, m.in. 
poprzez bogatą twórczość eseistyczną na tematy poetyckie, działania organizator
skie, animatorskie, redaktorskie. Tworzył grupy poetyckie, od roku 1947 redago
wał w Allahabadzie czasopismo „PratTk”, gdzie drukował lirykę nowych autorów, 
szkice o nich, polemiki, noty, wyjaśnienia. Tłumaczył opinii publicznej, że nowa 
poezja nie polega wyłącznie na bezkrytycznym zerwaniu z tradycją indyjską, na jej 
potępieniu, ale źe jej intelektualizm, niekiedy (jak twierdzili oponeneci) nadmier
ny, był konieczny, aby pogłębić refleksję poetycką, ukazać głębsze warstwy psy
chiki człowieka, głębsze odczuwanie świata przez jednostkę.

Na koniec zaznaczmy jeszcze dwa symboliczne fakty. Oto w 1955 roku poja
wiło się w Allahabadzie czasopismo „NaT Kavita” (Nowa Poezja), a poeci druku
jący w nim wiersze, a także drukujący w drugim i trzecim Saptaku - kontynuowali, 
każdy wedle własnej wyobraźni, wrażliwości i miary talentu, idee awangardy po
etyckiej. Symptomatycznym zwieńczeniem tych idei był, opublikowany w 1956 ro
ku, tom Cakravyuh Kunwara Naraina, w którym zastosował on do budowy wiersza 
niemal wszystkie techniki awangardowe.

Funkcje i sublimacjc języka

W tle artystycznych dokonań poetów z kręgu ćhajawadu i trzech Saptaków 
obecne były wielkie kwantyfikatory etyczno-programowe. Bowiem rodowodowe 
dzieje nowoczesnej poezji hindi miały w strukturze duchowej własną aksjologię 
i własne modele antropologiczne i społeczne. W perspektywie siedmiu dekad, 
widzianych na początku XXI wieku z długiego już historycznego dystansu - te trzy 
główne cechy charakterologiczne ich poezji, tworzonej w pierwszej połowie XX 
wieku, trzeba odczytywać przede wszystkim jako integralne elementy programo- 
twórcze - i to niezależnie od osobistych predyspozycji poszczególnych twórców 
czy od skali ich indywidualnych talentów. Te trzy tematy-kwestie: aksjologia, 
modele antropologiczne i modele społeczne - były składnikami konstytutywnymi 
ich poezji. Aksjologia tworzyła rodzaj duchowego fundamentu tożsamości. Mo
dele antropologiczne i modele społeczne zakreślały terytoria poetyckich penetracji 
(przede wszystkim tematykę, ale często także i poetykę). Równocześnie nie tyle 
wyznaczały, ile sugerowały granice tych penetracji (ideowe lub estetyczne), często 
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zresztą przekraczane w imię radykalnie pojmowanej wolności wyobraźni, czy dą
żenia do artyzmu jako wartości samoistnej. Uwzględniając przy badaniu tych 
trzech kwantyfikatorów wszystkie ówczesne uwarunkowania, od psychologicz
nych poczynając, po społeczne i polityczne, trzeba uznać za historyczną prawdę 
fakt, że poezję epok ćhajawadu i nai kawita określały najgłębiej owe trzy składni
ki. Wszystkie też spotykały się w języku poetów-nowatorów. Były w ich arty
stycznym języku esencją dwudziestowiecznego hindi.

Język artystyczny bowiem charakteryzuje się tym, że jest równocześnie i two
rzywem, i społecznym medium. O jego funkcji pisał R. S. McGregor:

Zaakceptowanie khariboli jako medium dla poezji hindi było sygnałem zdecydowane
go zerwania z wcześniejszymi tradycjami literackimi Indii Północnych. Od tamtej pory 
twórcy północnoindyjscy czerpali z własnego, znacznie poszerzonego dziedzictwa 
kulturowego: z tradycji starożytnych Indii, z późniejszego przemieszania się kultur na 
ich rdzennym terytorium, z dynamizmu XIX-wiecznego Bengalu oraz własnych do
świadczeń przystosowywania się i asymilacji - to wszystko było niezbędne dla ufor
mowania się nowej literatury, której zadaniem było stać się wyrazem początków no
woczesności.33

33 R. S. McGregor, Hindi Literature..., s. 112.
34 H. Trivedi, The Progress of Hindi..., s. 958.

Znacznie dosadniej swoje poglądy wyrażał Harish Tri vedi:

Jeszcze jakieś sto lat temu hindi był powszechnie uznawany za język niedorozwinięty 
i niepełnowartościowy, podzielony na wiele rywalizujących z sobą dialektów, zacofany 
i pokryty kurzem. Działo się tak, ponieważ hindi posiadał największą liczbę użytkow
ników i zwolenników na wsiach, a także z powodu tradycji średniowiecznej dewocyj- 
ności i nierozłącznie związanej z jego formą literacką konwencjonalności. Jednak 
w ostatnim dwudziestopięcioleciu XIX wieku, hindi zaczął się dogłębnie przeobrażać 
i energicznie walczyć o uzyskanie nowej tożsamość, zwłaszcza w relacji do bliźnia
czego języka urdu, który zajmował ten sam rozległy i ludny obszar Indii Północnych. 
Poprzez ciągły i uporczywy wysiłek, hindi zdołał powiększyć swoją kulturową prze
strzeń do tego stopnia, że został przyjęty przez Gandhiego i Kongres jako język naro
dowy. Hindi stał się nie tylko środkiem przekazu, ale także jedną z przesłanek antyko- 
lonialnego nacjonalizmu, co doprowadziło po odzyskaniu niepodległości do uczynienia 
go językiem oficjalnym nowopowstałego, jednonarodowego państwa.34

O sublimacji języka pisał Alok Rai:

Świat dźwięków wczesnej poezji khariboli jest, co nieczęsto się zauważa, jednoznacz
nym dowodem kulturowej inwencji. Nie ma poprzedników we wcześniejszych stadiach 
rozwoju samego języka, ale zdaje się nawiązywać bezpośrednio do gęstych zbitek 
spółgłoskowych, przywołujących na myśl dostojną melodię sanskrytu. Zręczni użyt
kownicy języka potrafią wykorzystywać jego rozmaite rejestry, od sanskryckich tatsa-
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ma do rdzennych tadbhava, łącząc klasyczną ciężkość z elementami kolokwialnymi, 
płynnymi i dźwięcznymi.35

35 A. Rai, Hindi Nationalism, New Delhi 2007, s. 100.
36 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi, s. 30.
37 M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984; J. L. Brockington, 

Święta nić hinduizmu, Warszawa 1990; A. L. Basham, Indie, Warszawa 1973.
38 J. Nehru, Odkrycie Indii, Warszawa 1957, s. 596. Podobne poglądy przedstawił 

prof. M. K. Byrski w wykładzie nt. politei indoeuropejskiej, wygłoszonym w Uniwersytecie 
Jagiellońskim 17 listopada 1992 r.

39 Zwyczajowo przyjmuje się jako początek brytyjskiego panowania w Indiach rok 
1757, kiedy to miała miejsce bitwa pod Plassey; por. m.in. S. Mansingh, Historical Dic- 
tionary of India, s. 325.

40 Niektórzy badacze twierdzą, że w pierwszej połowie XX wieku ideę niepodległości 
Indii reprezentowali trzej różni i wpływowi myśliciele: R. Tagor, M. K. Gandhi i Śri Auro- 
bindo (1872-1950). Tagor głosił rozwój osobowości poprzez kulturę, odrodzenie narodu 
poprzez ewolucję stosunków społecznych i politycznych, twierdził, że dla zrealizowania 
idei niepodległości konieczny jest wybór odpowiedniego momentu historycznego. Gandhi 
zyskał sławę i polityczne wpływy m.in. propagowaniem i skutecznym stosowaniem idei 
biernego oporu oraz idei swadeśi [svać/eś/] (krajowego wytwórstwa, uniezależnienia Indii 
od towarów importowanych). Aurobindo początkowo czynnie walczył o wyzwolenie Indii, 
a od 1910 roku, na dobrowolnej ‘emigracji’ w Pondichéry, propagował odrodzenie filozofii 

Nurt zdarzeń historycznych

Kontekst historyczny towarzyszył twórczości poetów hindi; był także często 
tkanką tematyczną ich wierszy. U schyłku lat trzydziestych „realne problemy po
lityczno-społeczne zaznaczają się coraz częściej jako czynnik przemian w literatu
rze”36. Problemy te - to przede wszystkim kwestie związane z ideą niepodległości, 
ale także historyczna równoczesność istnienia podobnych zagadnień kulturowych 
i pytań egzystencjalnych w Indiach i w Europie. Zwracało uwagę na tę zbieżność 
wielu badaczy i znawców Indii, m.in. M. Eliade, J. L. Brockington, A. L. Basham37. 
Opisywali oni autonomiczność kultury Indii i samoistność problemów, ale także 
ujawniali różne na Indie wpływy. Dźawaharlal Nehru, jeden ze współtwórców 
niepodległości Indii i wizjoner polityczny, z tej historycznej jednoczesności uczy
nił nawet element programu narodowego. „W przeszłości Indie chętnie przejmo
wały i wchłaniały kultury innych narodów. Dzisiaj jest to tym bardziej konieczne, 
że zarysowuje się przed nami perspektywa Zjednoczonego Świata - owego Jutra, 
w którym kultury narodowe przeplatać się będą z kulturą międzynarodową”38. Ta 
prometejska wizja poprzedzona była wszakże dziesięcioleciami walki o własną 
wolność, bowiem wszystko to, co panowanie Anglików niosło Indusom wraz 
z blisko dwustuletnim39 kolonialnym poddaństwem, musiało prowadzić do przebu
dzenia myśli obywatelskiej i reformatorskiej.

Głównym organizatorem politycznej wyobraźni narodowej był Indyjski Kon
gres Narodowy40 (BhäratTya Rästriya Mahäsabhä), założony w 1885 (a w rok póź



192 Część trzecia. Dopowiedzenia - imperatywy i dziedzictwo literatury hindi

niej Pathak opublikował swój pierwszy wiersz w khariboli!) przez Allana Octavia- 
na Hume’a (1829-1912) i Williama Wedderbuma (1838-1918). Kongres był orga
nizacją inteligencji, ugodową, pragnącą jedynie współudziału w rządach. Dopiero 
na przełomie wieków (XIX/XX), pod wpływem lewicującej grupy pod przewod
nictwem Bała Gangadhara Tilaka (1856-1920), Kongres przyjął kurs antybrytyjski. 
Po 1 wojnie światowej dominującą rolę w Kongresie zaczął pełnić M. K. Gandhi. 
Przekształcił Kongres w partię masową, skupił w nim różne organizacje polityczne 
- od lewicy po skrajnych konserwatystów. Lata 1918-1945 historycy nazywają 
„trzema dekadami Gandhiego”. Był ideologiem ruchu niepodległościowego, do
wódcą własnej armii biernego oporu. Stał się głosem i symbolem Indii (chociaż 
czasem zachowywał się jak klasyczny brytyjski polityk). Ideologia Gandhiego, 
popierającego wszystko, co rdzennie indyjskie, miała znaczny wpływ na rozwój 
literatury w językach indyjskich.

W I wojnie światowej 1 300 000 Indusów walczyło dla Anglii, 26 000 zginęło 
we Francji, Turcji i w Afryce, 70 000 zostało rannych41. Nacjonaliści zaniechali 
żądań, radżowie nie szczędzili finansów, Gandhi przystąpił do pracy w Czerwo
nym Krzyżu. Hinduscy i muzułmańscy liderzy w grudniu 1916 roku podpisali 
w Lakhnau pakt o złagodzeniu dzielących ich różnic. Były to czasy kulminacji 
indyjskiej lojalności wobec Brytyjczyków, którzy zrozumieli, że winni są Indiom 
rewanż. W sierpniu 1917 roku Lord Montague, Sekretarz Stanu do Spraw Indii, 
złożył deklarację, w której obiecał Indiom status dominium - identyczny, jaki po
siadały Kanada, Afryka Południowa, Australia i Nowa Zelandia. Jednakże po za
kończeniu wojny Brytyjczycy złamali obietnicę, statusu dominium Indiom nie 
przyznali, natomiast drastycznie wzmogli represje przeciw ruchowi niepodległo
ściowemu. Gandhi, znany ze skutecznej akcji biernego oporu w Afryce Południo
wej był autorytetem na politycznej scenie Indii.

indyjskiej, łączącej najlepsze elementy myśli Wschodu i Zachodu. W tym duchu interpre
tował mistykę wedanty i tantryzmu. Te trzy różne postawy: aktywności artystycznej, aktyw
ności politycznej i ascetyzmu - postrzegano jako fundament intelektualny (duchowy) nie
podległości Indii.

41 Por. S. Mansingh, Historical Dictionary of India, s. 441-442.

Zaznaczmy, że od 1933 roku działała Komunistyczna Partia Indii, która wy
dawała w języku hindi czasopismo „Dhyan Yug” (Czas Refleksji), a poeci, tacy 
jak Bharatbhuszan Agrawal, Ramwilas Sarma czy Gadźanan Madhaw Muktibodh, 
identyfikowali się z jej ideologią.

Drugim wielkim upokorzeniem narodowym było proklamowanie przez Wielką 
Brytanię w 1939 roku przystąpienia Indii do wojny bez konsultacji z Indusami. 
Historycy brytyjscy i indyjscy zgodnie twierdzą, że Anglia rządziła Indiami z ci
chym przyzwoleniem dużej części indyjskiego społeczeństwa, której interesy za
leżne były od kontynuacji brytyjskiego panowania. Grupy te składały się z trzech 
najważniejszych warstw: książąt, wojskowych i indyjskiej biurokracji. W wojsku 
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wyróżniano Gurkhów42, pendżabskich muzułmanów i sikhów. Biurokratom gwa
rantowano możliwość awansu. Nehru określał te trzy społeczności jako klasy, któ
re boją się zmian. Nazywał je naturalnymi sprzymierzeńcami Brytyjczyków. Lecz 
postępowanie Anglików upokorzyło przede wszystkim grupy zaliczane do middle 
class, tworu socjologicznego utworzonego poza tradycyjnym systemem społecz
nym, ludzi wykształconych przeważnie w brytyjskim szkolnictwie. I właśnie z tej 
grupy społecznej wyszły nowe impulsy do walki o niepodległość, z niej też wywo
dzili się pisarze tworzący w epokach prajogwadu i nai kawita.

42 Gurkhowie walczyli m.in. razem z Polakami pod Monte Cassino.
43 Zgromadzenie Konstytucyjne powstało w rezultacie porozumienia indyjskich lide

rów politycznych i przedstawicieli brytyjskiego rządu. Zgromadzenie wybrane zostało po
średnio, przez członków lokalnych ciał ustawodawczych. Indyjski Kongres Narodowy za
pewnił sobie 69 procent miejsc. Lidze Muzułmańskiej przypadły niemal wszystkie miejsca 
zarezerwowane dla muzułmanów. Zgromadzenie zebrało się po raz pierwszy 9 grudnia 
1946 roku, pierwszym przewodniczącym został Saccidanand Simh.

Konstytucja (obowiązująca do dzisiaj) określała, że Indie są Niepodległą Socjaldemo
kratyczną Republiką, z parlamentarnym systemem rządów.

Problemy językowe zdefiniowała w dwóch artykułach:
Art. 345
Oficjalny język, lub języki, Stanu. - Zgodnie z artykułem 346, Władze Ustawodawcze 

danego Stanu mogą przyjąć jakikolwiek jeden, lub kilka języków, używanych w danym 
Stanie lub mogą uznać język hindi za język, lub jeden z języków, które powinny być uży
wane do wszelkich celów urzędowych i oficjalnych w danym Stanie:

Z zastrzeżeniem, że do momentu, gdy Władza Ustawodawcza Stanu wprowadzi prawne 
regulacje, język angielski pozostanie w użyciu do ww. celów urzędowych i oficjalnych, we 
wszystkich Stanach, gdzie był w użyciu do chwili ogłoszenia niniejszej Konstytucji.

Art. 346
Język oficjalny dla komunikacji pomiędzy Stanami lub pomiędzy Stanami a Urzę

dami Centralnymi - język, który w chwili obecnej zostaje uznany za język oficjalny Pań
stwa dla celów urzędowych i oficjalnych, staje się jednocześnie językiem komunikacji po
między Stanami oraz pomiędzy Stanami a Urzędami Centralnymi:

Z zastrzeżeniem, że jeśli dwa lub więcej Stanów uzna, że język hindi powinien stać się 
językiem urzędowej i oficjalnej komunikacji pomiędzy owymi Stanami, język ten może być 
stosowny do celów ww. komunikacji.

W rezultacie takich uregulowań konstytucyjnych języki oficjalne w Indiach istnieją za
równo na poziomie centralnym, jak i na poziomie lokalnym. Nie ma jednego ‘języka naro
dowego’. Poprawki nowelizacyjne Konstytucji z 1967 roku spowodowały, że liczba oficjał-

Po uzyskaniu przez Indie niepodległości, logika całościowej summy zdarzeń 
historycznych musiała doprowadzić, i doprowadziła do nieuniknionego spotkania 
literatury oraz polityki - i to na najwyższym poziomie stanowienia prawa pań
stwowego. 26 listopada 1949 roku Zgromadzenie Konstytucyjne (Konstytuanta) 
Indii uchwaliło Konstytucję Republiki Indii (wprowadzoną w życie z dniem 
26 stycznia 1950 roku), która w art. 346 uznała hindi, zapisywany alfabetem de- 
wanagari, za oficjalny język urzędowy indyjskiej administracji centralnej43. Proces 
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symbolicznie rozpoczęty poematem Pathaka w 1886 roku, został równie symbo
licznie zakończony: język hindi uzyskał najwyższą normatywną rangę.

nych języków została powiększona z 14 do 18. Obecnie status taki Konstytucja zapewnia 22 
językom (źródło: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf).

http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf


DWIE PERSPEKTYWY - 
CZY MORFOLOGICZNA JEDNOŚĆ?

...podkreślić historyczną wartość uduchowionych Indii (...) 
które przez wiele stuleci były wielkim światłem Azji...

Leon Cyboran

...wszystkie trzy partie w Parlamencie 
są gotowe zostawić po wojnie Indie Indusom...

król Jerzy VI, 
(Dziennik, 28 VII 1942)

Przeszłość powinna być dla nas święta, 
ale przyszłość o wiele bardziej.

Sri Aurobindo

Na rzeczywistość kulturową Indii składa się barwna mozaika faktów i proble
mów widziana w dwóch perspektywach historycznych - tradycji starożytnej cywi
lizacji indyjskiej i tradycji kolonializmu. Ten ostatni okres trwał i trwa od 1765 roku. 
„Indie są etnograficznym i historycznym muzeum, ale jest to muzeum żywe, 
w którym najnowocześniejsza nowoczesność miesza się z archaicznością pamię
tającą całe tysiąclecia”1, a państwo powstałe po 1947 roku miało kształt wizji 
ustrojowej (Paz nazwał ją „narodowym projektem”) radykalnie sprzecznej z indyj
ską historią.

1 O. Paz, Podpatrywanie Indii, s. 66.
2 Np. jedną z najważniejszych: wiarą w cykliczność dziejów. O tym m.in. Arnold 

Toynbee w Civilisation on Trial'. „(...) cykliczna wizja biegu historii była do tego stopnia 
żywa w duszach i umysłach Greków i Hindusów - łącznie z największymi, Arystotelesem 
np. i Buddą - że przyjmowali oni po prostu tę prawdę nie przypuszczając nawet, że nale
żałoby jej dowieść”; cyt. za: G. Picon, Panorama myśli współczesnej, Paryż 1960, s. 262.

Twórcy awangardowej poezji hindi żyli i tworzyli w samym historycznym 
epicentrum tej rodzącej się sprzeczności, podobnej do gwałtownego ruchu tekto
nicznego: ruchu zdarzeń zespalających modernizacyjny projekt nowoczesnej pań
stwowości z tradycjami przeszłości1 2.
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Poeci ćhajawadu, a potem nurtu nai kawita, opowiedzieli się po stronie nowo
czesności. Jeżeli jednak przyjrzeć się dokładniej ich praktyce pisarskiej, struktural
nym sensom ich utworów, to okazuje się, że ich bunt dotyczył bardziej anachronicz
nych form poezji, słownictwa, tematyki, bardziej był manifestacyjnym eksponowa
niem indywidualizmu, aniżeli całkowitego wyrzeczenia się związków z pamięcią 
historyczną.

Niektórzy pisarze, uznani prekursorzy nowoczesności, podejmowali próby wyzwolenia 
się z przytłaczającej tradycji. Obraz pisarza, postrzeganego jako niepokalany bohater 
symbolizujący społeczne «ja», nie pasował do nowoczesnych pisarzy, którzy przy po
mocy innego rodzaju wrażliwości próbowali wyrażać zarówno egzystencjalne obawy, 
wątpliwości i niepokoje jednostki skazanej na samotność, jak i niepewność oraz pro
blemy postindustrialnych miejskich piekieł.3

3 K.. Satchidanandan, Introduction, [w:] Indian Poetry. Modernism and After, red. 
K. Satchidanandan, New Delhi 2001, s. vii.

4 J. L. Brockington, Święta nić hinduizmu, s. 209.
5 M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, tłum. K. Michalski, „Twórczość” 1976, 

nr 5.

W takich postawach pisarskich związki z tradycją były głęboko utajnione.

Dziedzictwo cywilizacji indyjskiej

J¥ Indiach cywilizacja jest rzeczywistością, 
która ogarnia i przenika cale życie społeczne.

Octavio Paz

Na indyjską „tradycję triumfującą”4 składa się wiele warstw; zarówno dzieje 
języków, jak i klasyczna myśl filozoficzna, historia społeczna, historia literatury, 
sztuki, muzyki, etc. Na przykład filozofia od okresu przedklasyczncgo po X wiek 
nowożytnej ery była fundamentem ewolucji myśli indyjskiej - doktryn upaniszad, 
dźinizmu, buddyzmu, hinduizmu, aż po nowożytne idee filozoficzne. Literatura, 
piśmiennictwo w językach indoaryjskich i drawidyjskich, od literatury wedyjskiej, 
aż po twórczość Tagora - konstytuowała pamięć i wrażliwość elit. Wielkie, skom
plikowane, fascynujące badaczy dziedzictwo. Dopiero ruchy awangardowe pierw
szej połowy XX wieku zakwestionowały nienaruszalność tego dziedzictwa.

Czym było ono dla poetów hindi - ciężarem czy zagadnieniem? Przestrzenią 
duchową niemożliwą do pokonania - czy tematem do przemyślenia? Starą szkołą 
stylizacji i zdobnictwa do obalenia - czy jednak zapleczem tożsamościowym? 
Wszak „poetycko mieszka człowiek na ziemi”5. „Niemal wszystko zawdzięczamy 
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naszym przodkom i tradycji, którą stworzyli”6. Równocześnie - „ideałem wybitne
go poety jest stworzenie własnej tradycji”7.

6 K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, „Krytyka” 1987, t. 2, s. 202.
7 P. Kisiel, Sztuka i nauka: dwa typy tradycji i kręgów społecznych, [w:] Nauka. Toż

samość i tradycja, Kraków 1995, s. 243.
8 A. Kowalska-Soni, Współczesna poezja hindi..., s. 26-27.
9 „Przepaść pomiędzy bradźem i khariboli, choć nie niemożliwa do pokonania, jest 

jednak nie mniejsza niż np. ta pomiędzy angielskim epoki Chaucera a angielskim dwudzie
stowiecznym. Dla środowiska literackiego przejście takiej przemiany na przestrzeni zaled
wie dekad, a nie w wyniku powolnego procesu trwającego kilka wieków, jest zapewne 
rzadkością w historii języków w ogóle. Ta przemiana jest stosunkowo dobrze udokumento
wana w opracowaniach historycznych literatury hindi, ale wyłącznie pod względem chro

Podsumujmy:

Poprzez kilkanaście stuleci cała poezja hinduska nie rozstawała się z kostiumem trady
cyjnej i mitologicznej stylizacji, powtarzając i cieniując w nieskończonych wariantach 
te same metafory, porównania, asocjacje; inwencja poety miała zatem funkcję tylko 
‘zdobniczą’, nie odkrywała nowych tematów. W żadnym chyba innym piśmiennictwie 
operowanie literackimi stereotypami i całym bogato rozbudowanym szyfrem umow
nych skojarzeń nie miało tak powszechnie i tak trwale obowiązującej sankcji. (...) Ar
chaiczna, skostniała konwencja literacka króluje niepodzielnie przez cały okres szkoły 
riti, poezji dworskiej, kunsztownej i sensualistycznej, uprawianej na szeroką skalę 
jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. (...) Cała dawniejsza, klasyczna poezja hindi 
(pisana w dialektach bradź i awadhi) eksploatowała kręgi konwencji formalnych 
odziedziczonych po literaturze sanskryckiej. Patronował jej autorytet starożytnych 
i wczesnośredniowiecznych traktatów, w których skodyfikowano drobiazgowo nie tyl
ko ozdoby i figury stylistyczne (alamkara), ale i same wzruszenia.8

Wobec takiej tradycji musieli się określić awangardowi poeci hindi. Jednakże 
osobliwa symbioza ich poezji z czasem historycznym i jego problemami nie doty
czyła tylko okresu jej powstawania. Odrzucili wprawdzie stare konwencje, wybrali 
wiersz wolny, ekspresję indywidualizmu, ale ich poezję, zarówno tych z ćhajawa- 
du, jak i tych współtworzących nurt nai kawita, przenikała nie tylko przestrzeń 
dziedzictwa kolonializmu, ale przenikała także (i w jakimś sensie ją konstytuowa
ła) wielka przestrzeń pamięci historycznej. Obie te przestrzenie współistniały 
w autonomicznych terytoriach wyobraźni twórców, w różnych zakresach i for
mach. W tekstach odnoszących się bezpośrednio do aktualnych tematów społecz
nych, politycznych, ideowych. Związki te ukryte były w echach kulturowych, me
taforyce, składni etc.; była to cała delikatna tkanina asocjacji, odniesień, aluzji, tło 
kontekstualne. Poeci ćhajawadu i nai kawita zrywali z formalizmem literackim, 
z dogmatycznymi normami kunsztu, ale nie mogli zerwać z pamięcią narodowych 
korzeni. Po latach widać wyraźnie, że - jak w każdym ruchu nowatorskim - ich 
twórczość była jednak nowym rodzajem syntezy artystycznej, wynikającej z do
świadczeń zderzenia dwóch nielineamych perspektyw cywilizacyjnych9.
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Dziedzictwo kolonializmu

Dla dawnej kolonii dekolonizacja to dialog z kolonialną przeszłością, a nie po 
prostu demontaż kolonialnych zwyczajów i sposobów życia... IV hinduskim przy
padku kulturowy aspekt dekolonizacji głęboko oddziałuje na każdą dziedzinę pu
blicznego życia, poczynając od języka i sztuki po idee politycznej reprezentacji 
i sprawiedliwości ekonomicznej. W każdej ważniejszej debacie publicznej toczą
cej się we współczesnych Indiach, jednym z podstawowych wątków jest zawsze 
kwestia, co robić ze strzępami i elementami kolonialnego dziedzictwa. Niektóre 
z tych elementów mają charakter instytucjonalny, inne ideologiczny i estetyczny.

Arjun Appadurai

Istnieje wśród indyjskich historyków przywołana już wcześniej teza, że Bry
tyjczycy pokonali Indie przy pomocy samych Indusów. Uprawniona jest też 
kontrteza, że niepodległość Indii Indusi wywalczyli sobie sami. Pomiędzy tymi 
dwiema tezami mieści się paradoksalny fenomen dwudziestowiecznej historii In
dii. W praktyce zderzenie dwóch cywilizacji - indyjskiej i europejskiej - miało 
niejednoznaczne i wielowymiarowe konsekwencje10. Dźawaharlal Nehru np. 

nologii publikowania dzieł w khariboli, rzadziej natomiast stawiane jest pytanie, dlaczego 
w ogóle dostrzeżono konieczność wprowadzenia zmiany. Pierwszym oczywistym powodem 
była podrzędność hindi w stosunku do urdu, wytykana nieustannie przez mistrzów urdu, 
którzy dowodzili, że bradź, awadhi oraz inne dialekty składające się na hindi są pospolite, 
wiejskie i niewyrafinowane. Zaadoptowanie jako języka literatury takiej jego formy, która 
była najbliższa językowi urdu, było więc ciosem wymierzonym w samo źródło owych 
uprzedzeń. Było także równoznaczne ze zrzuceniem ciężaru średniowiecznej tematyki epo
ki bhakti (dewocyjność), degenerującej się stopniowo poprzez wieki, aż do epoki riti 
(poezja dworska, która stała się mechaniczną konwencją) oraz z wejściem w nowy wiek 
z nowym typem wrażliwości humanistycznej. Jak powiedział S. H. Vatsjajan ‘Agiej’, wy
bitny poeta nowoczesnego hindi: «Pojawienie się khariboli wyznacza wprowadzenie do 
literatury przyziemności oraz jej zaakceptowanie».

Dziwne, że fakt, iż poezja w khariboli wcześniej prawie nie powstawała, nie został 
uznany za przeszkodę. Wierzono, wydaje się, że jakakolwiek forma języka, wystarczająco 
dobra dla nowego i nowoczesnego rodzaju w literaturze, jakim była proza (...) będzie rów
nie dobra dla poezji. To był prawdziwy skok w ciemność - być może jedyny i najistotniej
szy zwrot w wielowiekowej literackiej historii hindi. Wraz z nim hindi wyraźnie utracił 
sporo ze swego poetyckiego dziedzictwa oraz tradycyjnego oparcia w indyjskiej wsi (gdzie 
nadal mówiono w bradźu i awadhi); dzięki temu uznano, że język ten jest w stanie uzyskać 
miejskie wyrafinowanie i stać się prawdziwie nowoczesnym”. H. Tri vedi, The Progress of 
Hindi..., s. 984-985.

10 „(...) kiedy Indie stały się niepodległe w 1947 roku, dyskusje polityczne, które do
prowadziły do skonstruowania w pełni demokratycznej konstytucji, czyniąc Indie najwięk
szą demokracją XX wieku, nie tylko zawierały odniesienia do zachodnich doświadczeń 
demokratycznych, ale także przywoływały własne tradycje współuczestnictwa w rządzeniu 
państwem. Jawaharlal Nehru, pierwszy premier, szczególnie podkreślał w indyjskiej historii 
tolerancję heterodoksji oraz pluralizm”. A. Sen, The Argumentative Indian. Writings on 
Indian Culture, History and Identity, New Delhi 2005, s. 80.
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twierdził, że „cywilizacja indyjska zwiędła dlatego, że stała się statyczna, zanadto 
zamknęła się w sobie i uległa narcyzmowi”11. Twierdzenie to znalazło uzasadnie
nie w badaniach naukowych. Ale badania naukowe potwierdziły także inny para
doks, że w sferze kontaktów kulturowych między dwoma narodami Brytyjczycy 
odnieśli mniej wymiernych i niewymiernych korzyści, aniżeli Indusi. Angielscy 
indologowie przetłumaczyli klasyczne utwory sanskryckie, otoczyli opieką zabyt
ki, pomniki kultury materialnej. Skutek był taki, że Indusi uświadomili sobie rangę 
swojego dziedzictwa narodowego: architektury, literatury, dzieł sztuki...

11 J. N ehru, Odkrycie Indii, s. 531.
12 „(...) I poczułem wielkie pragnienie wyjścia z mojej samotni i kontaktu z Człowie

kiem Zachodu, ponieważ wiedziałem, że czasy współczesne należą do ludzi Zachodu posia
dających nieprawdopodobną energię. (...) I wyszedłem. Moje wiersze w Gitahjali napisane 
w języku bengalskim przetłumaczyłem na j. angielski, bez szczególnej chęci opublikowania 
tłumaczeń, świadom moich niedostatków w opanowaniu j. angielskiego, ale miałem z sobą 
rękopis, kiedy przyjechałem na Zachód (...)”. Rabindranath Tagor, cytat z wykładu no- 
blowskiego; cyt za: R. Tagore, Gitanjali, [w:] Rabindra Rachnavali, New Delhi 2002, 
s. 129-130.

13 Pisał o tym O. Paz {Podpatrywaniu Indii, s. 95), a M. Eliade podaję, że to „Annie 
Besant nazwała Gandhiego Mahatmą. To ona także wymyśliła przydomek Hunów (to jest 
Niemców), tak popularny podczas I wojny światowej”. M. Eliade, Religia, literatura 
i komunizm..., s. 320.

14 Nb. Gandhi przeczytał po raz pierwszy Bhagawadgitę podczas studiów w Londynie. 
Por. M. K. Gandhi, Autobiografia..., s. 87-88.

15 Por. J. L. Brockington, Święta nić hinduizmu, s. 205 oraz przypis 22 ze strony 23.

Z bogatego materiału faktograficznego wymieńmy trzy drobne i szczegółowe, 
ale niezwykle symptomatyczne przykłady personalnych paradoksów. Personalne 
implikacje życiorysowe najlepiej ilustrują stopień skomplikowania sytuacji histo
rycznej.

Oto Rabindranath Tagor, poeta i filozof, którego wpływ na poetów hindi był 
znaczny, sam przetłumaczył Gîtâhjalî na język angielski11 12, co w efekcie utorowało 
mu drogę do literackiej nagrody Nobla w 1913 roku.

Indyjski Kongres Narodowy miał aż pięciu brytyjskich przewodniczących. Ja
ko piąta z kolei i ostatnia, funkcję tę pełniła od roku 1917 Irlandka, Annie Besant 
(wcześniej członkini Towarzystwa Teozoficznego, które zrzeszało zwolenników 
hinduskiej doktryny metempsychozy i karmy, aż do swojej śmierci w 1933 roku 
przewodnicząca tego towarzystwa)13.

Mahatma Gandhi14, pomimo swej niewątpliwej popularności wśród szerokich 
rzesz - większość swych dzieł napisał także po angielsku15.

Problem koegzystencji jest rzeczywisty, trwały, aktualny - widoczny na 
dwóch płaszczyznach.

Pierwszą płaszczyzną są naukowe badania faktów, zarówno literackich, jak 
społecznych czy politycznych, związków pomiędzy tymi faktami, wzajemnych 
wpływów etc., należących do historycznego tła.
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Drugą płaszczyzną jest poziom dyskursu kulturowego, wciąż trwającego. 
Dyskurs ten obejmuje wpływy wielowiekowego dziedzictwa historycznego 
i wpływy dziedzictwa kolonializmu.

Obie te przestrzenie pamięci zderzyły się w czasie narodowego przebudzenia 
i budowania niepodległości i stworzyły centralny dylemat, czyli „sprzeczność mię
dzy narodowym projektem, jakim są Indie, a ich własną historią”16.

16 O. Paz, Podpatrywanie Indii, s. 80-81.
17 „(...) wolność była i być powinna procesem ciągłym. Twórczość to rezultat wolności 

lub dążenia do niej”. R. Sahaj, Wolność pisarza..., s. 11.
18 Określenia „słowa są naszymi umysłowymi okularami” użył Giovanni Sartori 

(Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 323). Także Gotffrid Benn: Jestem pryzmatykiem, 
pracuję ze szkłami”; cyt. za: H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, Warszawa 1978, 
s. 226.

Dopiero z takiej dwupłaszczyznowej perspektywy można zrozumieć i w pełni 
docenić dokonania poetów ćhajawadu i nai kawita - i te literackie, i te społeczne.

Poezja jako duchowa wolność

Świat oglądam przez słowa 
Kunwar Narain

Pragnienie wolności należy do głównych, rodowodowych źródeł w duchowej 
genealogii dwudziestowiecznych poetów hindi17. Zaświadcza o tym chociażby 
dwuwiersz Nirali, położony jako motto niniejszej książki. Natomiast cytat powyż
szy, wyjęty z wiersza Przez słowa (pełny tekst wiersza na stronie 159), ma swoje 
dopełnienie w chronologii tekstu: trzymam słowo / jak szkło powiększające. Ten 
manifest postawy twórczej ma dwa sensy podstawowe. Pierwszy - to wybór języ
ka, konkretnego, jedynego. Drugi - to potraktowanie tego języka nie tylko jako 
narzędzia komunikacji (co byłoby truizmem), ale jako sposobu poznawania świata, 
czyli tak naprawdę duchowego i społecznego istnienia (co ma już kontekst episte
mologiczny i ontologiczny). Stąd wartość wiersza jako literackiego świadectwa.

Słowa Nirali pochodzą z wiersza Jâgo phir ek bâr, z tomu Parimal z 1929 ro
ku, czyli z okresu rewolty ćhajawadu (notabene: śmierć Nirali w 1961 roku sym
bolicznie zamknęła czas formowania się aksjologii nowoczesnej poezji hindi). 
Słowa Naraina pochodzą z 1993 roku, z tomu Koî dûsrâ nahim, kiedy minął już 
czas rozwoju nai kawita; są więc poetyckim dziedzictwem tamtej epoki. Dzieli je 
przestrzeń 64 lat. Deklaracja Naraina wprawdzie wykracza poza ramy czasowe 
niniejszej książki, ale dopowiada doświadczenie intelektualne poetów hindi 
(nowatorów). Narain należy przecież do najwybitniejszych współtwórców nai 
kawita. Traktowanie słowa jako „okularów umysłu”18 jest wspólną tendencją Indu
sów i innych narodów, łączy je pojmowanie wolności jako godnościowego statusu 
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człowieka19. W tym kontekście motto Sahitya Akadem!: „literatura indyjska jest 
jedna, choć tworzona w wielu językach” jest nie tylko wyrazem „tolerancji hetero- 
doksji i pluralizmu”20, ale ma głębokie aksjologiczne uzasadnienie.

19 „Wolność jest nawykiem”, pisał Carl Sandburg (1878-1967), jeden z odnowicieli 
amerykańskiej poezji.

20 A. Sen, The Argumentative Indian..., s. 80.
21 Profesor Uniwersytetu Columbia, były doradca rządu indyjskiego i ONZ, autor m.in. 

książki India in Transition (1993), uznany (przez „Foreign Policy”) za jednego ze stu naj
bardziej wpływowych myślicieli świata. Cyt. za: „Europa” 2008, nr 1 (196), s. 14.

22 „Nehru zaznajomił się bliżej z filozofią marksistowską w latach 1926-1927, podczas 
swego blisko dwuletniego pobytu w Europie. W Autobiografii pisał, jak silnie oddziałała na 
jego umysł nauka Marksa i Lenina. «Pomogła mi ona - pisał - ujrzeć w nowym świetle 
historię i sprawy bieżące. W długim łańcuchu wydarzeń historycznych i rozwoju społeczne
go zaznaczył się jakiś sens, jakaś kolejność, a przyszłość utraciła coś ze swej niejasności». 
Tym odnalezionym sensem dziejów było dla Nehru, podobnie jak dla innych działaczy 
ruchów wyzwoleńczych, nieuchronne ewoluowanie ludzkości ku socjalizmowi. Określał go 
Nehru jako «prawdziwy system sprawiedliwości społecznej» i pisał, że jest «przyszłością 
dla świata». Niezwykle entuzjastycznie podkreślał swoje emocjonalne związki z wartościa
mi, jakie dla niego uosabiał socjalizm”. T. Gerlach, Indie w świadomości Indusów, Wro
cław 1988, s. 104.

23 „Żyliśmy w raju głupców” - stwierdził samokrytycznie Nehru, rozczarowany polity
ką Chin i ZSRR; cyt. za: K. Singh, India. An Introduction, New Delhi 1998, s. 190.

Ze słowem ‘wolność’ można kojarzyć różne dziedziny życia, nawet tak pozor
nie odległe jak ekonomia i poezja (wszak poeci mówią o „ekonomii słów”!). Oto 
co piszę Jagdish Bhagvati21: „Indie po kilku dekadach eksperymentów (poetów- 
-nowatorów nazywano „eksperymentatorami”! - R.C.) z centralnym planowaniem 
zdecydowały się na wolny rynek i wolny handel - i zaczęły się rozwijać”. Jeżeli 
przypomnimy ideowe postawy niektórych poetów (np. uwikłanie w ideologię so
cjalizmu, zapatrzenie w ZSRR samego Nehru22 etc.), to okaże się, że związki po
lityki z nowoczesną poezją były bliskie, lewicowe, ale krach socjalizmu rozwiał 
złudzenia23. Symetryczny do tego procesu ekonomiczno-cywilizacyjnego i w ja
kimś sensie tożsamy z nim był rozwój wyobraźni i intuicji poetów hindi. To poeci 
wyprzedzili historyczny czas (nie była to licentia poetica, lecz głęboka, egzysten
cjalna potrzeba wolności twórczej) - tworząc wolne struktury poetyckie, w których 
jak w duchowych lustrach odbijały się najważniejsze problemy obywateli kolo
nialnych, a potem niepodległych Indii.
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TABLICA CHRONOLOGICZNA
NOWOCZESNEJ POEZJI HINDI

(do 1965)

1886

1900

1903-1920
1905

1912
1914

1918
1920

1922

1923
1925
1926
1927
1929
1931

1932
1933

Śridhar Pathak publikuje swój pierwszy poemat w khariboli, Ekant 
vast yogi - poetycką adaptację utworu Goldsmitha pt. Hermit 
(datowanie za R. S. McGregor, Hindi Literature..., s. 108) 
Stowarzyszenie Nagan PracarinT Sabha inicjuje wydawanie czaso
pisma literackiego „SarasvatT”; umowny koniec epoki Bharatendu 
Mahawirprasad Dwiwedi redaguje „SarasvatT”
Maithiliśaran Gupta wybiera khariboli i zaczyna publikować 
w „SarasvatT”
Maithiliśaran Gupta publikuje Bharat-bharati
Ajodhjasinh Upadhjaj ‘Harioudh’ wydaje pierwszy w hindi po
emat epicki (mahakawja) pt. Priyapravas
Dźajaśankar Prasad publikuje tomik poezji Jharna
Mahawirprasad Dwiwedi oficjalnie rezygnuje z funkcji lidera lite
ratury hindi; koniec tzw. epoki Dwiwediego; umowny początek 
epoki ćhajawadu
opublikowanie przez Niralę wiersza Juhi ki kali, uważanego za 
najlepszy przykład stylu epoki ćhajawadu (napisany najprawdopo
dobniej w 1916 roku)
Nirala publikuje zbiór poezji pt. Anamika
Dźajaśankar Prasad wydaje zbiór poezji Amsu
Sumitranandan Pant publikuje zbór wierszy Pallav
Sumitranandan Pant wydaje zbiór pt. Vina
tomik Parimal Nirali
Maithiliśaran Gupta publikuje poemat historyczny Saket, oparty na 
wątkach z Ramajany
ukazuje się tomik Sumitranandana Panta pt. Gunjan
Dźajaśankar Prasad publikuje tomik poezji Lahar
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1934
1935

1936

1937
1939

1940
1942

1943

1946
1945
1947

1949
1951

1954

1955

1956

Aneksy

Ramdhari Sinh ‘Dinkar’ wydaje tom wierszy Renuka
Mahadewi Warma wydaje zbiorek 58 wierszy pt. Niraja\ powsta
nie (z incjatywy m.in. Premćanda i Muktibodha) Stowarzyszenia 
Pisarzy Postępowych (listopad, Lakhnau); Hariwamś Rai ‘Baććan’ 
publikuje tomik pt. Madhuśala (Miodosytnia)
kolejny tomik wierszy Mahadewi Warmy, Sandhyagif, opubliko
wanie przez Niralę elegii (prawdopodobnie pierwszej w języku 
hindi), Saroj-smrti, napisanej po śmierci jego córki; Dźajaśankar 
Prasad publikuje poemat alegoryczny Kamayanr, pierwszy zjazd 
Stowarzyszenia Pisarzy Postępowych (Lakhnau)
śmierć Dźajaśankara Prasada (14 lutego)
Nirala publikuje rozszerzone wydanie zbioru wierszy pt. Anamlkd, 
z nowym wstępem
Mahadewi Warma wydaje wybór wierszy pt. Yama
Mahadewi Warma wydaje swój ostatni zbiór wierszy pt. Dip-śikha 
(symboliczny koniec epoki ćhajawadu); Nirala publikuje poemat 
alegoryczny Kukurmutta
opublikowanie antologii siedmiu poetów pt. Tar Saptak, red. 
Agiej; umownie - początek epoki prajogwadu; Baććan publikuje 
Akul ant ar (Niespokojne serce)
Agiej wydaje zbiór Ityalam
Bharatbhuszan Agrawal publikuje zbiór wierszy Jagte raho
Agiej zakłada dwumiesięcznik literacki „Pratik” w Allahabadzie; 
Kedamath Agrawal [Kedamath Agraval] wydaje zbiór Yug ki 
Gańga (Ganges wieków)
Agiej publikuje tom wierszy pt. Harighas par ksan bhar
Dusra Saptak - kolejna antologia poetycka pod redakcją Agieja; 
data dość często uznawana za początek nurtu poetyckiego nai ka- 
wita
zbiór wierszy Nirali pt. Gitgunp, Dźagdiś Gupta [JagdTś Gupt] za
kłada rocznik „NaT kavita” - czasopismo poświęcone nowoczesnej 
poezji hindi, wydawane w Allahabadzie (czasopismo przestało 
wychodzić w 1967 roku; ukazało się w sumie 8 numerów); Gi- 
ridźakumar Mathur wydaje zbiór Dhup ke dhan\ Prabhakar Maćwe 
publikuje tomik wierszy Svapn-bhańg (Przerwany Sen)
Dźagadiś Gupta wydaje zbiór Nav ke pamv (Stopy łodzi); Dharm- 
wir Bharati publikuje poemat wg (Ślepy wiek)
Kunwar Narain wydaje zbiór wierszy pt. Cakravyulv, w Patnie 
wychodzi antologia poetycka Naken ke prapadya, uważana za ma-



Tablice chronologiczne 207

1957

1958

1959

1960

1961

1963
1964

1965

nifest nurtu określanego nazwą nakenvâd (słowo naken jest akro
nimem utworzonym z pierwszych zgłosek imion trzech poetów, 
którzy zapoczątkowali nakenvâd. Nalin Vilocan Sarma, Kesari 
Kumar i Nareś)
S. Pant wydaje zbiór poezji pt. Vam\ Bharatbhuszan Agrawal wy
daje zbiór wierszy O aprastut man (O nieobecna myśli)
Thakurprasad Sinh [Thâkurprasâd Simh] publikuje zbiór Vamsî 
aur badał (Flet i chmura), w którym wprowadza do współczesnej 
poezji hindi elementy ludowe
wydanie trzeciej antologii poezji Tisrâ Saptak, pod redakcją 
Agieja; Samśer Bahadur Sinh publikuje zbiór pt. Kuch kavitâem-, 
Sarweśwar Dajal Saksena wydaje Kâth kî ghantiyâm-, Dharmwir 
Bharati publikuje zbiór Thandâ lohâ (Zimne żelazo)
Raghuwir Sahaj publikuje Sîrhiyom par dhûp merir, Kedarnath 
Sinh wydaje tom Abhî bilkul abhî
śmierć Nirali (15 października); Agiej publikuje tom Amgan ke 
pâr dvâr, Samśer Bahadur Sinh wydaje Kuch aur kavitâem-, uka
zuje się zbiór wierszy Kunwara Naraina Parives ham-tuny Gi- 
ridźakumar Mathur publikuje tomik wierszy Silâpankh camkile 
(Połyskujące skrzydła kamienia); Prabhakar Maćwe wydaje Tel ki 
pakauriyâm (Smażone pakory); Ramdhari Sinh ‘Dinkar’ publikuje 
poemat Urvasî
Sarweśwar Dajal Saksena wydaje Bâms kâpul
śmierć Gadźanana Madhawa Muktibodha (11 września); pośmiert
na publikacja tomu jego wierszy pt. Câmd kâ murhh terhâ hai (red. 
Samśer Bahadur Sinh); umiera Maithiliśaran Gupta
Kunwar Narain publikuje poemat epicki pt. Atmajayi



TABLICA CHRONOLOGICZNA
WYBRANYCH WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

(1865-1965)

1865
1875

1877
1885

1905
1906

1906
1911

1913
1914

1918

otwarcie łączności telegraficznej z Europą
powstanie stowarzyszenia Arja Samadź (założyciel: Dajanand Sara- 
swati)
królowa Wiktoria przybiera tytuł cesarzowej Indii
powstanie i pierwsze posiedzenie Indyjskiego Kongresu Narodowego 
(założonego z inicjatywy dwóch emerytowanych urzędników brytyj
skich, Sir Williama Wedderbuma i Allana Octaviana Hume’a, który 
później wybrany został pierwszym przewodniczącym Kongresu) 
podział Bengalu; początek ruchu społecznego przeciw podziałowi 
powstanie Ligii Muzułmańskiej, głoszącej konieczność obrony mu
zułmańskiej odrębności (wstęp do podziału subkontynentu na Indie 
i Pakistan)
oświadczenie Kongresu w sprawie niezależności Indii (swaradź) 
Jerzy V w Indiach; uroczystości koronacyjne w Delhi; przeniesienie 
stolicy z Kalkuty do Delhi; podział Bengalu
Rabindranath Tagor laureatem literackiej Nagrody Nobla
Gandhi wraca do Indii z Afryki Południowej; wybuch I wojny świa
towej
Gandhi staje się liderem indyjskiego społeczeństwa, w zamieszaniu 
po I wojnie światowej i w sytuacji rozgoryczenia wobec Brytyjczy
ków. Rząd brytyjski zamiast łagodzić nastroje, wprowadza ścisłą cen
zurę, sądy w trybie doraźnym, orzekanie wyroków bez sądu, pozba
wienie prawa do obrońcy
masakra w Amritsarze (13 kwietnia) - nieświadomi zakazu zgroma
dzeń ludzie zebrali się na otoczonym z trzech stron murem placu 
(Dźallianwala Bagh), by świętować początek wiosny (Baisakhi) - ge
nerał Dyer wydał rozkaz otwarcia ognia z karabinów maszynowych

1919
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1925
1927

1929

1930

1930-1932
1934
1937
1939

1942

1942

1943
1947

1947

1948
1950
1952
1952-1964
1956

1958

do tłumu - około 400 zabitych, 2000 rannych; w rezultacie - brytyj
skie represje wobec Indusów, wprowadzenie godziny policyjnej 
powstanie Komunistycznej Partii Indii
podróż Dźawaharlala Nehru do ZSRR (zaowocowała zachwytem nad 
socjalizmem, który był dla późniejszego premiera Indii wymarzonym 
systemem, pozwalającym na planową walkę z nędzą)
Nehru przewodniczącym Kongresu; idea pełnej niepodległości, a nie 
dominium brytyjskiego
tzw. ‘marsz solny’, z Ahmadabadu do Dandi, Gandhi symbolicznie 
uzyskuje sól z wody morskiej i od tego momentu rozpoczyna się nie
legalna, nieopodatkowana produkcja soli; ogłoszenie ruchu biernego 
oporu (obywatelskiego nieposłuszeństwa)
indyjsko-angielska konferencja okrągłego stołu w Londynie
Gandhi odwołuje ruchu biernego oporu
Kongres zdobywa większość w wyborach do rządów stanowych 
wybuch II wojny światowej; wicekról deklaruje przystąpienie Indii do 
wojny bez konsultacji z administracją indyjską
Brytyjczycy aresztują przywódców ruchu niepodległościowego; wzra
sta znaczenie Ligii Muzułmańskiej oraz wpływy jej przewodniczące
go Muhammada Alego Dźinnaha (inicjatora i pierwszego premiera 
Pakistanu)
Gandhi inicjuje akcję „Opuśćcie Indie”, wymierzoną przeciwko bry
tyjskiemu panowaniu w Indiach
klęska głodu w Bengalu
ogłoszenie rządu brytyjskiego o zamiarze przekazania władzy w ręce 
indyjskie najpóźniej do czerwca 1948, lord Mountbatten mianowany 
wicekrólem
ogłoszenie aktu o niepodległości Indii (15 sierpnia); podział Indii - 
powstanie Pakistanu; wojna indyjsko-pakistańska o Kaszmir; źródła 
mówią o około milionie ofiar; głodówki Gandhiego w proteście prze
ciwko wojnie
zamordowanie Mahatmy Gandhiego (30 stycznia)
Indie republiką; wejście w życie nowej konstytucji (26 stycznia)
pierwsze wybory powszechne do parlamentu
Dźawaharlal Nehru premierem Indii
zmiana podziału administracyjnego Indii, w oparciu o kryterium języ
kowe.
wprowadzenie metrycznego systemu miar i wag
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1961
1961
1962
1964
1965

Portugalczycy oddają Indiom Goa 
początek chińskiej okupacji Tybetu 
chińska inwazja na Indie 
śmierć Dźawaharlala Nehru (27 maja)
Indie i Pakistan ogłaszają zawieszenie broni (5 sierpnia - 22 wrze
śnia); Indie pozyskują terytoria zajmowane przez Pakistan; Pakistan 
zajmuje część Kaszmiru
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sakhı 58, 73
sanâtan süryodayi kavitâ 165 
satjagraha [satyâgrah] 24 
siddhowie [siddh] 172, 173 
swatantrta kal [svatantrtâ kâl] 172 
sloka [s/oka] 36 
sunyatâ 172 
tadbhava 29, 191 
tantryzm 172, 173, 192 
tatsama 29, 40, 72, 127, 190 
tâzl kavitâ 165 
tek 73 
tın tâl 42
tukând mukt chand 41 
saurasenı apabhramsa 9 
upaniszady 22, 52, 105, 197 
uttarchajawad [uttarchâyâvâd] 21, 172 
wadzrajana 172 
wedanta [vedânta] 52, 56, 192 
wirgathakal [virgathâ kâl] 172, 173-174 
yatı 58, 188
yuyutsâvâdî kavitâ 165



Indeks osób, tytułów, terminowi nazw 223

Indeks nazw

Ârya Samâj (Stowarzyszenie Arjów) 54
BhâratTya Râştrîya Mahâsabhâ 24, 186, 

190, 191, 192, 197, 199
Braj Sâhitja Mandal (Centrum Literatury 

Bradź) 178
Fort William College 176
Hindi Sâhitya Sammelan (Stowarzyszenie 

Literatury Hindi) 178
Indyjska Akademia Literatury Sâhitya 

Akademi
Indyjski Kongres Narodowy —> Bhârati- 

ya Râştrîya Mahâsabhâ
Kompania Wschodnioindyjska (East 

India Company) 176, 180
Liga Muzułmańska (Müslim League) 193

Nagari Praćarini Sabha (Towarzystwo
Propagowania Dewanagari) 178

Pragatiśil Lekhak Sańgh 91, 186
Ramakrishna Math 39
Ramakrishna Mission 39
Sahitya Akademi 11, 55, 104, 120, 133, 

144, 153, 201
Sańgit Natak Akadem! (Akademia Te

atralno-Muzyczna) 153
Stowarzyszenia Pisarzy Postępowych —> 

Pragatiśil Lekhak Sańgh
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□WW ЯБТ5

eftcft fcWldfl WT Ü

«ftcfr fcrwrafr ЗТПТ fri

STBâR 4<dt|ć Й IÛ -

HRT-Ut ЭТТ BPTfTl 

TjRT-^ïëT 5ЙИ-5ЙИ BT ьГТёГ Ж 

РбВе1<1 ФТ Э1Ч d Sİ ei I^T,

ëît eifàcbl ЭТТ Ж ëïït - 

•yÿpi =14ei Ч+i dII<iIil I 

3TUtr Й INT зпт^ fäir, 

3TëRïïf # «Hel-Md f^fNT -

с^ЗТД с1Ф Bİ^ I? Uleîl I 

Jilííil ÍT íTft TcJç>ı«*i İT!
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• * *

ut ècdT (? çjài'A 

Э^Г i—MK Фчй ЧТёЙ ЧтГ?

эйТг зтгаУ ir злчтг f^5T

3ff^ «RT сТТсЙ’ Ëïït?

Т^Г ?Ш # 3TRT <ddlcb< 

^сМ-ТП’ ^ГёТТ ćPT

сПЧd-TTtîiï ćfft dfroil Ч>7 

ftrïï oldí^ ЭнчА Ч1сй ЧтТ?

4<r|cTi ^> d^-d^ d<H Фс1 İT 

oí JIЛ сЯТ ¿>^<HI сК łRT sí

Öd ЧТ 4şA cjí^>c1 d Nd İT 

R$4, <yŞ4dl 37SÍ ЧГёЙ ćpt?

Pl§4 <sld'l 47 ölt ЛчА

7ÇT cidjdl 7pśT сГ> d Чей 

ЗТТЗТ ?ГПТ i? êprt 4Ç ФЧ<й

Ą<a <Hİd <нчА 4iей чЛ?
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* « «

этт^ t, artfrr 4tcjH!

ЭТгГТ-ЗТТТсГ ЧТ ч? з^тн, 

ЧТН^Г TTÍ^TT ЗТ-ЗПёГ - 

f^rîj bfëiï-tfr щт hspÎI, 

SffisIcT ícb<«dl ЧтГ ¿Ффч TJTÍr, 

агент ßнП<н те - 

ćĘT ÇPT-HÛH, 

фГ ЭТЧНТ oîlcJd, 

чнт цт artfrr 4taH! 

ап? t, элТгт 4tre!

ЗТЦТ Ü" cı^ 31*44*1 cRl с.сцн 

НЧН İT ÇÙH 4iï ft-TTTTT, 

Ц<Н^Ч1 ir SllieİJM<h4I - 

ëTëJHT fàiT ë^W ëpft, 

f^rrrir те ğKft

ТТТТГ 4Î|cM-^ oîlq<r|-ire, 

fbRśTT ЭТТ ĄA 3lí<slrt 3jcJ<r|, 

ёт^г чтиёт anîrr ;гт!тет 

3TTF t anîrr tftelH!

5TŞJT Лап qÿr fcTcblTT, 

teptr-JT^-^ćJ Üî 5>^<H-içirtin 

3?r, этт зтгаТ èrsr н4т - 

3jfÜRTH ЗГСГЙТ ¿J|<h4I,

зтШн ir erteil зтт| чн - 

H <H <1 efif Ч^С1Ч c| i HI <ł<d, 

^Tijir ЧЛ 3KT ^TT^TI 

М jrfiWTT efr 4tćFT! 

зтт t ёТ^ ЗТ^ГТ 4ктн!
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Ń ïth ciçf эрттцт

ílt dlfclcb! Îîfrl

ßm БРИ ëTFfr,

ЭТОТ ÉK êHHf Й TT^fr- 

frt?t>d йЛ-сргп Ф£сТ| Ft, 

сГЗТ ch)puç>ei if ЭТЩГГ ^!

sift яг?т-^ ;ílcM tsraT, 

àteT ЭЗЩТГ ćHfrTH ĆĘHIT,

Sfrêf dWH ^t ¿dcblçTl Ft, 

cIKTJft qffct чЛГ ^!

fètH TTirfTT JTtJT ШЛТ 4 - 

féru fèR-o?: göt жт # - 

fêragFTT fcra¡-tfr nt t^nt 

^:7śrg7śT сГГёТГ, İTF^T «tát Ï!

JJW-fct^TîT fWFïï ctHT £ - 

3ÎFT ćĘ^t Üëiï - 

3i<H< 3TRTT°T Ó4I <H<i<r| —

fèWlJl Ft щТГ t!
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gar íc^UT İ 3RTRTH ît 

cjcp-fôxr фт и d A Ft <RTt?

rid <H<-d<T> J|ć| c-lÇ><d Ф<с1

<¡lcld İ Ud, 4d фг| <¡>4cl

£ ёПЗГ ЭТ^

сТсТТ Ęt îftëT êfc^ TFct Ft ćF4t?

3RRÏ İ 3T«JT Ф^НЧ! ît 

ćĘH-ćłipr ‘^crfrT İt JJalKİ ÍT

d^dftdi-tft 4F F^t, 

d4d 3l4«Tl 41A 4F^ Ft cl~ćl'l?

stëiï f^arST İT eftH 4öft

defi J i ЧТ it ФоГ| fîslcîl —

ols) dlr-Чи STÖRT-3iyíeid 

<ÿ£d Ф1еМ Ft, ЧТ ftàurl Ft rHJİ?



ftïïrêr Í?I4I<4I

-

дзй 3fr fönT щн ír 

ÍM сК ff?r Цтг 3ífíh<ni<ri 

3RTRT ФТ 3RT-RER RTH ëJÇ, 

trrt cbe-iiiui щ; этгга £ -

śIR śTR ÇR fíR # RRT, 

тлТзтт 3Ït çr çtr # ггат,

SfT Î{R, HR RRT 3R ÏÏRTT, 

RfT ^R, oîlqd 3iîc|cr>4 f -
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İT iëft

fc)dd-c|d cjddil ОТ

dlçîl İ ^ÇPT-STİt — J<r| —

Jidd-ildd-dd, d<,uD - <^£1 İT OñíT, 

ГИ eFÇ fiO, fİİİH - OİOî íf, 

clldc-çîl Ü?TT İ;

fcU^-fcT^T-fÍRT-TPT ïîfë 

İÜ ć£T &Г İf 2ГГ OOH 

ÍÜT OV^cT (? <HdOlíidl

ЭП^ OTĘ fb|ÿ..Sd İ iddd if O^ JHJT ОТгГ, 

ЭТТ| OTO OTOİr İT îjëfr 3łTi TRT, 

ЭТТ^ ОЩ Oïïë-çTT İT ct>iî-4d O>dilo dIId, 

fİT OOT? ООН

ó40d-d4'dÍ4d '•IÇ'd-fülfk-thldd 

^ОТ-ННТ-^ЛГ İT OR OR 

4§OI OI^T ó+ic-l ir ifpr

OTöft-i<sl eil-ВТОI

ÜT 2ít,

3TTİ oit ü RTO-3ii<»l<Hd O^?

dlOOi İ ^jif chid,

sld 3ÍT Odd Tl İT dial olil isld I 

ŞB Оч iff d i <>îl d£l, 

xjoí-sfflT jffifr ir,

Íiaid-H ÜH fcTQTTör İ0 3^ ir - 

ÍÍOT dddleíl İ Olo<H İT <hÍ^4I ÎİO, 

OıfH 0İ?

Р|До ód HTOO> i

Рчс ir
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fr ^frr £

d,ÿ<HI4 iïïfr $Jcb$ïh STcfr, 

ЭТЯН fr? Фч1сЧ 7ÙH;

tjfr ч^Г ^cjJI -

xjfrd fielcM fröT xJTTT ЭТГТ $tT,

C-C41^ ćpt ^3T-4RT,

<d<H«^sl ^fr - freír,

<àc1 T'iï, L¿ll} ч-i «Л I
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fècWH-HH ччбтгч

<ЙЦ<НЧ Л1<Н«Н1<г| ft ЗсТТ Т^Г £ 

4f de-til|-^с-цГ| 4ft-ftt

í?ÍJftÍ4d ft xjxJddl ЧЧ H^t 4T^t ЭТШТТТ, 

JT^T-JT^T $ Stftt 3TTİ ЗШТ, 

fcp?g JT^aftr - £ s^ft fra-fftönrn

fddl (? eft chart еПТТ 

Эрт Ş3ÎT 3H tJERTft ЧЧеГ 4T<ft ft, 

Çc;i|-4la-q it 4lftl Ч5Т 4f <í>4dI (? 3TÍftft4> I

ЭТёТТТеГТ İT-ftt êTriï 

i^bc-çj «4<He1dl it 4f 4ñft,

■ddİ cîİ4<Udl İ 4ï?ft ЧТ Stft biff, 

tsif-4ÎI 3i J-bi ч -Ч^Т ft ^4 cîl I

d£l <4o1çTl ód¿b flftt İt ЧтГ^ dlull,

ftRT Ü| Э^ТРТ-ТРТ-ЭТТ?ПЧ, 

с1Ч,ч1 it aft чм-^сч <>ci-ş^<d ч'сч-^сч <ri£l, 

ftrt» ччт зтёщтр зт^-тгг ,,:дч т$ч ^ч" 

c¿|l<H¿|U¿d ft - dJlJl-НёГ it - 

fttftt ЗП^тТ TTftëR ЧТ 3TT ЭШТ <b<HÎelcîl-ÇH İt -

İ Słlft ícl^td ^FUëT İt - 

^ftr 4İ4 Jid-aftr <siч чт í^><hí>t|il -3icei -Ji xj <ч ft —
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ÓVl I CH-cl 11 ь| I d-ч CH ¿l-b|c-|-J -Ol chFłT-Ч SJ el İT —

fÇlicl İT ~ old İT ~ сТЭТ İT — 3iírld-3lc1d İf ~ 

3ic-qrt> 9Ts^-HT "^T ^T"

î? 7£ЗГ 7^1 TTsT cp^r -

ЭЙТ 4=ZJT 1?? ^15 FT^Tl

d-ıicüt^ı cfit ciç hît sıeicTl зттсТГ,

2IcK gv oîlal cpt <1<-<Aç,

сгттнт RldlcTl,

■^dlcîl 3^ 3İcP q? ЭГТЙ,

i<i«sıcHicTl PfcT ísl¿-¿¿ícl tf> cTF fcbd<A îffè 41чй I

3li¿4lí^ «RT fàAldcIl İT Çt ollcîl сЗГН, 

ćtfcT «rç ЗТТсГТ ЭТ^ЩТ,

Ф<Н<ЙН ÎFÜ3 İT

ЭТПТ Р|ФсЧ 4Sdl cTsT Щр ic)ç,|J| |
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дзт ata áf

g<H gaT-f^3TT7T4-?pT 

ЭЛ? İf xjxjel-^Tfà' дТ-dRdl I 

gar ic|<Hd ^Ę4 óbücJI'd 

SÜT íf ф|с-с|-ф|^сТ|-ф1с|с1| I 

g<H Ù<H 3ÎİT if ?lliè-id, 

g<H <J4l-4l<r|-Ł|<r| Jlc-tlchK, 

if <h<-i «u i oïl ajrf^Ti

дат i^dch4 4> 7ŚR ícb<u I -ЗТТёГ, 

$ íRÍ^TjT İT g<<nid, 

gar cpsff cK sfrćf ícl^ÍNl, 

if fàntfr Ц^Ы| 

g<d 3İİT if í+tí¡á, 

gar <|J||c¿J| f?Rt5ëT НЧ,

İf ?jfï| cl I чЧ Ч сЧ da^íí, I

gar 3J^ STFTTT ЖТ 

3îk if .Hciufàcfl aw, 

g<H d=^d-cld-tld fc|ć4 

3ÎÏT if gül "?D d d "d d 9ГПЯТ1 

дат ЧТЩ 3Îk İf tFT4T, 

gar -aibtjciicic-c; çIŞT 

if «H «dİ afi İM гпчт|

gar ûarar^r 4т гттиз^тт, 

İf Ùuîl «Wd-dlíM, 

gar сРТ-ЧётТЧ-^Т^Т RTcTR,
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İf oqiÿd fcRF-OfJlcfl I 

дет цат çï, if Ъд,

<J<H ÇÏ ТТЧТ 4ï <Hr|<HÏ£<d, 

if ЗЯ зтш1 ir àyji

çJ<H ĞJT 4> ■’Mlc-çl

afir Я śn3-3fr^fr зтгзтт, 

дл этцятят şrr

Ц14 ol Ici cRl İf 3îf^lcH1411 

çj<H ЯЭТ çt, áf cílíel<H I, 

с^Я ЗНсГ-сПёГ cK «ТТёГ-Ş^ 

İf Ę ^îry-snjfbTT I

gjT яягт-^дя-г?йян oipt, 

İf I içi <НН<4-41<Й)ч,

ćpT ч-ù^wmiîl JÇïïî 

İf 4<pfcl, Û<H-o1oîİ4 I
C^ái f$ïcT Çt, ? I îrb,

дзт Чад<Ч-щШг 4I«HtJc< 

if 4Îldl Э1ЧЯI íHÍrtíI

ç^<H 3TT9ÎT cK <H ^«Н141, 

3İÎT if fàcr>-<4iç4-«£a1c4 d |<г|, 

с£Я <нс;<г| -QxT-?R-ÇTR 

3ÎİT if Ę эрГСЯ 31 <H olid! 

c^<H 3l<»-el4, İf fiRćRMT, 

ęJJT ГсНфц, ЧЯ-ЧС<Ч-?^1Я, 

İf dí^c[ cjíelcr>l 44dl I
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<Й" <ц<£14

3Í¡cni<-BR,

# öHfö-SpTTI f^lilàlfîïl I 

<$" miii,

ç^<H ^>c-ğ;-Şö^-3i4Îc|c-(^-QJ3î 
çfr # Ę fèrtfër cTZrrf^ri



240 Ч^<5ф|с-с1 ñ ч i <S1 fr)<ie<i

áf 3i ebeli

If ЗТсКёТТ;

ârsm ç, этт т£г

3ft í^a+i İT iTïFtTi cWTI

QcK 3TT¿T ĞTTöT îït

ícf ^чЭТ J11 cH <Й1, 

tiw йТг 3wj ^Tcft этт

£¿ 4Ç>l d 11

olddl с1<£|-$НЧ<А, 

oïl цц Фчй,

‘W Ę

ЗТ^Г э¥сЧТ|



^Í3|4ldc<d ПН

-ъчГй ëffUr?

стгтТэт ^Г ЗгГТ TÛ ^4414 

fèrfr fèî3î DTÎIT öfö # ЭЛЧ,

^<Не<Н1 ^кЧТ^ТЛтёПЧ 

эт^т, <нс-гтт, dîl=ı!

ЗТЧч! <н ^ч i d i ч,

ЧёЛЛ Й ÍÍIÍJlq, 4Ęf Й ЧТЧ,

ЗЛЧ ТТ^ёГ, Л^ёТ, Э^ЛТЧ, 

зФт, сКЛёТ дзт ïftëT!

ТЙЛ 1с1чф, Tjd-ЧФ ^1гГ ЛТсГ, 

<d <|<г| d^ÿfelri, dd <ÇGT otdolld, 

tSf&T- t3T4T Й f^T-ЛсГ,

л^г T^fr дзт л?к!

3lPld ^dí^hd 4-4uIİ4d diol,

3TÎJT сщ< î-clPl ¿si <i I ç£d ÙëT, 

ЖГ-Й ЗТёЩГ сК ЧТ TsftëT, 

5Ş т£г наг й 3tk!

d lol ■Ù Эк>и1 ЗГёЩ 4jcf>4İd, 

JTÍ^T 3T4Ù г£г ^TT ЭТЗ#ёГ - 

Л^, ЧТЛТГ ЧН ТЛ^Г ifUÛd, 

Л^Г, MQilftbPl, Лт^Т? 

ttşjt, зтёчт g?T sitar!
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ÇT2T3T if^ïT ćĘT ЭТТНТ if^tf^T! 

cjc} ch^ M^dldl?

Ф^Т, iPÇT t «ПН fàç-PlPl!

ОТИТ cj^r ^TRTT? 

нМГ aft #

tréiï 4ï tjgt # fôw< 

5U^2Ï,ÎJ7TgRtR, 

Offrir ортг^ТТНТ;

Slflï f^Rufr £ 3FR-idW 

э^цтф1<н^ч натж

НДёТ cbíel¿ll ФТ 3J5 зрт 

íítíii it żt rf^+iMiidi;

Hîtr iftïïïï,

WH ?Jc"<l 2Ï d<* 4i Mid, 

fcFïïi it HW SHlfö Я 

cOT à 2IT ЗТ5Ч сПЯТ;

<JkF5ŚT Hi-Hi riłdIíílP ! 

HT ç^i^lHId ФТИТНТ, 

1сЬ+1Й çJŞiMil 3ic-dм1 í^ícl! 

■sIddHI ЗБФТ ЭЛИТ?
fèrawr iÿt 4т awv ий śr 

ШИТНИв^ШИТ^Г, 

WÏÏ i^T it tśth fäfsKR 

Mdl 3»§Ф,ЙНТ<Hldl;

íómi itr «gasr 

f^rf$T cK W tr JtfrtfH,
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Ф<НсЧ this Ыс-£| ЧТ этТоГ 

ф1ф sftćĘTt¿'lairii;

^Ród 2îr ŞÎ^ff, T?R4 ôPT, 

з^ЗадттчцсЫсьн,

?J?4 fcT-tJ Üï 3T # ¿Над

TTRTt ćHT ЗТГсТГ-ЗПёТГ;

7ТГЧТ sn^fct SÛT TTRiï,

•iît -q<si +Îİ4 ST Ф1 !

<ЦЧ fèpIT dl«1l-4lc1l !

fèRRfiTT cW ЗПЯУ B^TTT

G=zfrí^r tpr Й ^Г ТЖ, 

ëRfëT ЩТТ ŞçT ЗРТёТ ЗГГЫ Й 

ЧТ Ж dW dTHT;

Wr 5È 4dPbd 5ЗТ 2[ёГ 

TjjT Tnftrur ^зтт 3Ttfrc, 

^ТНЗРТ ÇTTT зпрт ЗПлТ Щ-, 

^ттгОадтттгадт;

ЧёТЗЗ, Wr gqtfr ufó;

ídsieíl Í^T, si ей Л elı<4, 

тадад cbj-4d afr жт 3ftaH 

#ГШТЗРМЗЧНЫ1;

чад tRït ж эадт, tfàtf^T,

ЖЧ, ЧТсТ itJç.N'lkİ!

ч i ч i 4Ç> ч-чП^Ф <i||c1l7
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чехчч

34, 4 Чге1Ч fille) ! 

тгзтт ■tyHcii i ччТгэт (ЦТ

ЗТ4Г Ç# $ 4 НДёГ ЩТТёТ,

Л^Г ^ír НТ 5ТёГ;

ТсГ-’Ц' ПТ fài?<Hd Rddd 5ТёГ, 

f^ëîTTt ЭТОТ WTH1 

Л Oİ ćPT л4т 44R, 

Л gucrf ĆĘT TH, ТТЛ, ОТТЛ; 

к’Ф 3l4"ÿC, Э1Ч"Ч В, 3ldDcl, 

3JÍ4 İT 4 ТЛ^ТёТ dÿdcnid;

нтн ^Гдз4 i ?jf4 3PJTPT, 

ĘF?T Í4^4r ср ЛТЛ!

^Л İ ЩЛЛ ÿôT 4 (İR

3JĆP cblícbel ĆPT TTTĘćp TR, 

Ц^ТЛПЛЛЛЛПНЦЛ^ГЛ 

TTŞJTHT 4 314=Tl 31=1 ai м;

fàëT 3$Г 4з4-4Т d reble)

4rel4İ İT Л^ ^elí^bd 5ТёГ!

УЛЛ TTçJ 4> ^<4 ćPT бПЛ 

^TTЗТ4, ćPT3ll4ld, 

tí4t 4 oû tí4hr

4 re) cil İT Л^ ЛИН Л HR; 

f$ÏTT34 4 ЗТ ir 3THR 

ЛТЛ ЗТЛзГГЛЛĆPT Jlí?clld!

fëëITT ёрТ ş<ri<A ТИН ПТТТТ

ЗЛТёРТЛМт^ТЛ;
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fèPTT ĆHT зрттт,

FTŞT ĆĘT f^r :T<IH TNT; 

dcflćl İT d<rdl ■уфсНЦ, 

dëuld<H 4|<r«dl İT 3TT3T!

Фе-Чс-ll İ4 icię,e1 вПёТ,

AÍST^Sc^IÍ^RT,

İ wíf4 ir ЗТТТёГ,

UWT İ 4 ЗТ^ШТ;

ipfcT İ t5TZTT сГ^Г İT ШТ 

ЭТ< şh4 çra, ргш!

ЭТТЗТ UFdííld 5ТёТ 

J II cPëT ¿¡Rid ЗТ^ШТ!

Ç>l<l'l <H^J 4 3T^J clItH, 

4 Jiít^JT <H ■ëd IФ1 ?T!
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БёгаУ # Зга ббтт

T^ëTT f$T9J-BT апЩёТ, 

fcT-«tT cK Цр|ф] ЧТ ■ад-НК 

fcpRİT £ Зга НРёТ ЭТЗПаТ;

аг зп^, ëTçnt ir gitar 

i?l<Hc-^u| âfëTTgŞFHt ЗЙаТ!

■a ti «и İTrat gg 9Г1<н|Ф1?т 

J|<ddl £ЗгаёПГНТЧЧТ, 

írú ЭТШТ İPftT fit: WH, 

Ш fRçft ЗГЧ ЧТЩТ ЧГГ;

ат зп^г, да ëïitëT it gitar 

^^Гётдгщтдаайат!

^TsT д^гт дч 4ta<ri эттт

■ЦЗГ ôôdl (? ЗТбГ <Н^<Н1Б, 

fcïSjT ЗТ сК-£ 3J5 3£ГТ 

ВД<Н Зга 7|ёГ Ч?сГ łiUodlłl;

Б оий, нТтэт сК íaid ф1с1 

d^PîT «ЙЗГёТТ aitd !

ftpsj згат ferait git зга дтёт 

fàpîj ir аргда íbdicbir, 

^d^eil gg cqiÿd ннтт 

дан fcpJTT èëft 3l>?1 Id ;

33T да ar^it ir g>r gitar 

ат 3nat; ^didi artar!

нчЛ gag, flfr, ntrar it attı 

fcptr git ècft ip зга gtr, 
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íclfjI Jd ít Ф(Ч Ф0 Г^сЧ^Ч 

f^THT^fta^HaritstT;

ёТ о11<й> ЗГёТТГ ЧсЧФ С\сИ itd 

ür èfcTT ста ift a=rt^T!

дчёгал#згак1ф|фц 

упнтщретгтяш’, 

atfa şfhgr 5ч=г ir ^нфн 
im^fra^ıiaR’;

Н öfTİT, •isKlldl İT ihr 

Q2Jí^ydldl cRTİfe 

ФЯёр DW İt, 3RT fi BcïïïH 

ísfidcíl cbíelcbl 3T İ ЁГГТ, 

4J4Í3-T Jlfèd <H^4İ İ did 

dS4, dd oilçl ip dJ'3ÍI4,

ёТ a1l<A, §<НФ 3TÎ4T ÍT ф!и 

VsfTtl ŃeTT İft ТЛ îfer!

Шит ćpraf грг Jj<bd< этгт 

ЩЩТ it £ ■qdu'i Jiddid, 

?Jyd Çl^-dl İt, iî)d Э1Ч1Ч, 

^5RÎr 3RT İf ЗТТ^ ШЩ;

ft änir ëg^r dduH ir ihr 

feddl згатÖRT İt лШГ!

ёТ al 1<А İhr, 3Rt ^ícldld!

öfTR <yşdil 3RTtV, Jidld, 

gşrfe FT дат Q2T эгнзгм, 

tjTćF èct fest İt WT;

3f£ ?pśr-^śr İ d£bl4 лШг! 

Ff^t d<bcTl ĆJ5T İt?T!
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сПЗГ

FHT! SîTTrf^qôFr?

ЗТёГ iciмииI; Ploîicj Ч5Г ?Т üPT ĞTVT öftcR! 

4”4>íí.cf> írfy <£t çt ŞjyiTT <НЧuI ФТ ?TÎ<HğT, 

ddd, Ç^llçJ4, ШЧТ ic|£ld oîlfcld old?

ЭТИёТ! Ш 3ft fcR^P ĆRIT ôfrëR ср gfä? 

ЗТГгЗТТïpï ЛЧЛЫ, Ù7T 3fr £^Г! !

ÇfcH Jibril ЧТ^Г, êpt Ç3T <НЧи1 ćpt с|Чиг?

T2ITfàHëïïï cbcbld, art oDcJd ёрт UİJ|U|?

W ć5t £ ^T, t*T, Ж ЗПНсГ ćPT?

<Hld4 ć5t Ç3T ÿirdd fàïï «RT et QTcT4ïï?

W 4JJT SJrT 3ïR^ff çïïôï

ЭТМД cp jfr^IPŁT ^Ę4T # fcpTJ Щ!

ajëT ЖГ Ç7T ôftêR épi 3R*R 
ajjëpf cp £ îJcRP, oîlicldl ëPT £ |W!



«H^.iĄ<Jl erat

» « *

efr₽r 3fr c^líl <IÍM 3fr Ç!

2fr İTİT ЭГФЧ í?l¿-4<rci щит İT, 

ÍT2FT oi|J¿ícl 2Ít 3PRT ср Ц2Т5Т 4-4<rc;<r| İt, 

ÇTëPT İT <Й<1 4dl 4«lit|Çı oilt|d İf, 

9ПЦ Ę ЗГТ «FT ЖГТ cRdld lF’lFT İT, 

cfjei 3ft c£ç4(£ld yqif^cTl 3Ít Ç!

SPFT İT f^RTcK óFTĘ Qfàd 4ld<f Ę 

9FT3T Í3l¿4¿b UT°T İT Ц^Г ÜÇ7 ^ГЧФ 

<Jk4 ćtft 37 İt fèHFt fcpïïër çjdçjd (,

цч 3i4sJus 4^ç>ıidl₽Tl 3ft ^!

ЭТЛП" íoldil §<ЧФс1 íc|c-^ í^>dold ït>, 

^foHTtPt fôÙ£ qfïït ФЧ ср, 

^<ЧФ ЩГ ZHt ФЧТ £ <+>fô<H U¿-d< İT, 

ç чРГ^ oft этгшт 4т зт ir, 

ïftêT EFT 3ft dlfîlcfl 3ft ^!

ĆTT5T 3ft ^if 3FFĆT fcJcblTT ФТ ÏÏFT 3ft, 

rWT ćĘT f^FT 3ft ЩЗТ 3TT7TÍrt> ФТ cFT 3ÎT, 

cTR 3ft 3ÎTW 3ft ŞFW <$Г Tlf^t 3ft, 

ои 3ft згд 3ft зт^сг aft 3HJT fcFFsjITr aft,

ЗШТ 3ft 3ík WïTFT iRr tjfSFÍt 3ft Ę!
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3TŞJT <£|чф oíd !

* * *

Ептнл гртцгт aiidlícbd гнч

Бкэт $йчт Тегдн ЧН зб, 

SJ^ëT did БТ t^d t 3J^ cid;

£ ФРТБ cfTT f^=4 ЭТЛ1ШН, 

à} ëfRlH ĆFT 3PJ ЛЫ БёГ!

^Ф ^Ф ¿ft ¿1чф ôïëT!

dll QÎIcId ф|<НсН cjyld,

зтпт ^гпётт-грит 

fcPtf-STëffl f^R ЧН '#

ÇRT Б ôTëT QRTT gŞT # f^TëT! 

fÊRR ÿtHcp 3îëT!

ЗГё^Г ББ Й âRïï ЗТБТьБФ, 

dA^t-lc-Г ici cl fend «A <£|ЧФ;

ЗТёСТБ Ж ¿HT ЗТ ЗТёГБТ, 

fcFgą еГ fÈRHT £ ŚITĘH!

ferfrr £ГФН ëîëT!

^Б гк ЗТБ çftëT ćpt<Held<H, 

o-didl ïPt ífRcT ÇïRWT;

ćR^T & 3T5 3RRR # 3îr, 

sFÍr £ Hraf ćfr !

fènîR fcTCR £ПБё ôTëT!
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aftr £ ^аат,

3J3TJT ćT c^e^lA ćĘT ЭТЧ ФЧ ;

# эгаёг ír aft ích4 ç, 

зтч^г^щ^^чгцн!

Я?ЗТ BF3T ïft ÍT44T ЗТН!

ftWT £Г rtt^dl tPT epŁFT,

£ 3ïafô ąJTH ufftff fï|H;

$ Çïïî ¿К ЗТ^ПТ ф!ч1 ft - 

gŞT ft ЭТТ^Г ЭТГ^ЗТН!

НЛН БЗТН aft Î14ÏF ЗТёГ!

d<H 3l4Íl<H cftl ЧФ19Т Ri <,

■ülей<Й del tíld fcftc-d4;

ал & a^j 3PJ ft föga ЛТ - 

arifte ftra atfepa заат aaı

W Ш ftt ílw ЗТёГ!

ąaa ан fàdHi ftaï ста,

a^aftftanaï шлттлч;

Л^Т íftdd ft íftc olldl ęj_— 

ó+ltRl ó<r<rcid íí<tíd ft ^d fäsTH! 

arfen afèft ftt itw зга!

ÍÜ¿ld<H 4iï цгт 3ild)Pbd ча1
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• * •

fíni! ÍTTPUIJWT 

jfTT oîlcJH!

fgTf?t3r śRT ф!НТ fcRNT, 

3l<>uI ЗК10! ^4İ 'IJÇ>I,,I, 

итгтт tfr гртат cflrKHI, 

gfàafrà Яга яТГеГ ЩТ!

3Ï ^rtfcbrl -ёПТ!

зш aîfô эгаа гМ fîrarèr, 

rsnfr-fèR-nfWr £ fèraÈ, 

3IT^ f^W f^3T ЗтЩ ^FTç^r, 

^ёГ ЗПЗТ ĆRT ФТ ÍIH ÇPT!

şerait 4> tfrèr tî w, 

fàqvft £ Ç^T şfrâ

3f?ft7T яэт й ëpran - 

ёпт «Fi 3ïtè гтега-^яя!

ÍTTUf ôfïT ЭТТЗТ ^ЯЯТЧН, 

fÈnTTT fcflTTĘ ĆPT f^fsTr шпт, 

ЧН c-S-’Ц I сБТ гТЭТ jjcb fîlpltr| — 

ST^Tífr ^Tr?fr fîldcld !

сЧТсТГ Эя ЛГПНТ 3ÏÏ +1<й1ч,

ЗРТ £ ćłir 7TPŁI tfrr,

Ч^чГЗТеТ î? jîlq<r|-<^r^-cTİ4,
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в g è I

^śT-ty^T iti6dI !

4ę>l Лч1 ЭРТ ЗРТ;

ЭГТЗТ xTëiï cJÇ RlHcl ЗРТ,

ЭРГ ЧёРЙ QT^H!
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fcTfèlT Й сГ fîràl

■^dl ^JT ÊPT 4c"2Ît JilÿcH dd, 

ëffa T^T Q2J <dcbU|

•*t|l4Hİ # 'F’’} <^<si ¿F> ПёТ 

üFT łFT ÿpT xT<^!

Jidf+id dd ît, fà^d-ëft ЭТТ,

U4 sldû dit ^ld _чГ1<4>Ч;

ЩТ> 3TR^ ît ЗТёГ ЗТсТ 

STëRÇëT-TcJIëT ШеГ!

dolíct ÍÍRT 4ï 4çRl$ flirt'!
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» * *

3TfeT # W-W грГ ЗГТН TlTÍr 

TTsppT çbc<d q^ld rJëfr!

vjil ç J i ir ^чФ-aid ćh ,

ölt fc)dcld Şc-ü'LIçjM cMcl, 

d4dl <Hd<ł>l İT

3ft TJJst 3TcJ4İ ЧЧ Şd<A !

îoTd ÖT <А и <Hİ

3ïT dl<l cj_ül Й ód}, 

3Í ёТЭТ ср TÔT rrr-fcpT ср

3TR^ ср ЗПН cleft !

ćpt ФТ ^TsT-SllüdId xTcft!

fol ■МФ I <»îlôl-cîl<ill SfÇPT,

3Pff Й ЭТШТ ^GT-Í^^d, 

oft ЩТ if çj3T êpT ФТ ^cfT,

<rl\T¡4 dldfi 1^4 Sllpd <Hd,

ölt Ч^еА ср <-Цс-^<г| İT,

oft íJdl k'cb|cf>|4<r|

# 34ĆFT f^P^T Ц2Т cp ÇT 

Ф^СФ cPT 3JŞ TRT ЗГТН cleft! 

dícl ФГ fcR cJ^Ąid tJc4T!

Git зфг if fcKją-cjTTH эти 

aft 3lld4 # aid-del i=-|<ЫЧ1, 
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sft şnit от £ат

Р)al 4=4id-lft <H<Hdl fbHśRT,

3ft ЭТГ^^Г Çj^T-îpR ЗЗПЧТ, 

öft Plği 4<Uİ1 tFiï ÿxjcil, 

if ÎTT 3ÚT İT Ф+1Ф 

3ÎCJ-3RJJ cfïT ćF3*R 3TTR tRÎT!

чР CRT ёбТ CIR d <14Id xRÎr!

¿ТЭТ <ЙЧ1 +14dl ¿-cj^-iaid,

3RT Hufr 3Ï4RT f^R íclí?<Hd

Ftİ4 Ryld

<ra £fr RTT4Ï İT í^fíd!

şh afrcft cK th ir ^Tröîr

T3Ï afr $ fer ir TTcftöfr! 

íf İt xjxJei <^GI sTlí^lei 

етЩ-ЭТЩ Ц7Г öftcRT 3TTH tRÍT! 

fîie<A ćfft ïfR ¡й«н1 и i Tieft!



«i I ol I ₽1 d *11^1 ci rfjftbeílíT

<5jT di4i

cîlçl-<*licl

jrfcT ĆJT cl 141,

ćTF Ç3TRT

Зрт İ ici W К sfTŃ Й ^ПЧТ £|

3íYt <4Ы eiNı

ó ti Ü è^4s4<-| İp, <r|l4rł <J|fcl, ЗсГ^Г 3Ît ЭТТсГ ćĘT şiclçdti I

ü^d, ŞdHl ¿1Ü c^Tl,

?Jÿ7T İ 5ЧГ ĞJHT oft íftcT ЗЯ 3TTćF>T9T,

XJZFT 3rR

c^4<J|cl'l İT ti d d 3l I eïl ■с-l с-11 ЭТТ İT, 

d^d-Jilciçi İ tîl id-id ЛТ Ü сГЗ'ПН'-ЧТ? İTİ

Ù dl4<A c|ifpná' óti İ ЭЙ" 3lt-d İT <ПТ2ТГ,

Б^Т <fJ6UI ^°1Чи1 I 

febc-ęj Щ? cÜ cjdl ol i d I

Ğİ7T ćĘT ЧТ^Г,

3TŃ f?t İ d 164 - ЗЧТ «PT fcT42T śFTT ol ldi I

3ÎİT oiı<A cj-iîl,

dJŞrl pNIdl Ü Otil (?t 3lidl <4ld d 141, 

cTlçl-dlfcl,

öît ?Jc-i| <ft iclt-tidl, 

foTH ЦтТ Ц2Т icİ4lC -
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o^ fèxiï st й,

OÎcT Ç<0 cK Фр-<нч1 cK OTC

itÈ в|щ<ч'1 cK orc aft (p ?jë4t c-Deiicni^rI

37T # штат £ OTC акт,

3ït fcF 3T0^ £r Oaí^-OO 00 жт,

3TÏ fûiï ЭТОаТ 700 OH xTëTT f^T?

aîlfà^H fcRrc-goı

Ş7T feTCT Чг<1ф <HöJ ğî g=T Q7 ^ТСТТТТ фч<г|| Ol£dl ^1
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üftoT 3TRÎ

iol-d yNll cRf öTeFT at

W c^yFT TU^FT UT TTUTT ?t,

31T ŞTfU’ att, 3TT <r<Udd cfr a^ÎT İT fsTtZS 3TT TUU tpt; 

3ÎÎ' d.SM UH id irj'dc^ £»?r <£İ üTlcH JlUs) I 

£TsT - 3F^T Hind’i # UUT id^dl (pt 7RIT & 

^fT apfr RdJiıft-uT

TTU TU^FT UT STTettU» <t 

drMc’d ÇıtcTl 3TT <fpl İp, 

3H BUeFFT, itfa, U^FT 4?T 

R<dJiıft41 at 

ött t^Tit £ TUFT TİrFFT, 

i<sl ct öft-3TT öc"£> cjj 

3TT ji'tîltH fcjyid w tfit 'ir tuu affı

UÇ 3T^T-ci||<£>d Sicllcjd ^FT-iel^dl 

TET T^T f^TST # 3FTTcJcT TU? TFFTT - 

TTÇTİf ¿-cj JÎÎÜ WUHÎ £ ^ÇHT 

dcj'-d UT UÇ oq|<n aftHT 

UBU-^S^Jt UT (?l 

3TT aTÇT-ci||c£d JFTTcJcT UTFIİpFBT 

f^Tf^r UT

3it ftsTUT £ TUFT -

^11yUı-^n^T cfj fcldftd uafr UT 

Siİîid, «Tldl, olldjcîl, 3lÎcl cHlei, 

fctUTT cpT UTTTTçT U^T iJutTTT UT ya-yd 

fcfr ^TTT srf^fru

<d^<d<H 
arruizruı
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cTF

t, cl^t d,şıil 3T^cP ¿-atci ^TTI

3ft' ST^pt Br?T cp f$T9j

iTci çcjîT cp ^TaV ir

3TT Tliriri

3TTc?TT İrfr -

37T a-qpid İT aji^r İT i^TIT fsR5

^TsT, 3TH^ 4-Ue<Hİ İt CRIT id^dl Û $1
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cjyld 3ÏÇ

«F7 7Г4тГ tjyTT

ĞF4T Şcldl

4^slç^ ÇÎ Jnsjug ^Л Ù Л ?

Plcicîl Si<aüs çï 7T^> íjyiT

зннт çrarç

<<slc) «FIT oîlad ФТ ЦсГ-ЙЗТ?

Ù л «лч'1<*'1 7TcTcT? i«b fà«

ôd ôô 3>4< s|Ç> C'fT

Ô4f <FTô7 ï{2^fr & 31^rl<JI

Й £J7T fà«i>d Şd<dl fà<*1d «W cjd 5>Ш «TÇ dï?

cMII 4 4SI Si="d4 Й cJcH Şd41 d diki

ftF> ici d <d 4<A 3ÎÏ7 <HldA «3t TT? ëfï cJ<H d гЧ <?

«BIT cfTSfr ôcll+îl dl^4 Tj?ï

d4d1 47, o?İ4d 47 0141

3lT 4^TT £ U«bl«Pl4<H 45T 7Ü? W, 3İTF37T HH 47?

Wr<H ÇÎ ■фБТ 7^-«Т?ГЧ TRT cTTT

3ît < 4SI d I ЧТ <Hd y0. <iFld14d

3ÎÏ7 ft«F ^Г *рБТ 7T^-Ü4"

ôït í"4<-íc)'(l<«J <£İ 44sidI ЧТ SiIг<НI Ä dI<4Î, dÇ>°1 <H«-4|dl, 

3TŞJ7 Silrd-fcT^ld I

TJTsT ^T 4F ddlP

3TÏ ЭТТгЯТ «5Ï <à4d Í4>4 4<sirîl 2ÎT STÇtTTT

f«K foTH BĘT Siid4T 4ï, 3lİ<s) did, <Hld 47 

did 37T ^isiik1, Jïft’ «P> 37 Д cîld 9ld 1Ф1Ч •ycîlÇ^T,

Î4ic-ç^ SITÔT d^ d4l4f SÍ >^d, 4ic-c;d-í4$d,

Sic-drf^d 3T7 «ï> 3Tć7J7 <4l4 4Ç«A aicTl jic<1 эТг

f? Si+<i^0 StI^Ićę,
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счу íc| ol q З^Т <4t^ ÇITI

<aa|c41¿i г^тт от <ну<Н1<н<ц тттпт

órjJ I ^ЗТГ <H<d <Й

ОТ óCól

Î£H çfÿ<<ÿfr З^ЭТН!
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rçRT

ïTld4 oit 5j«"<ł #

0МФ1 ЩТ> ol «SİSİ (?,

oi<s|£ İt ЗТГН ФПГ İ ÜT #; 

ódф1 4ŚIT ol l<‘ Jİ, 

gait ш anfitı

âtta? ФТ ЛТ^аа çHftft ЗТЖ1 

Ç3TRT Т*ТМТЦ #,

зга# ír attair 3T¿rtY 7лт| ir 

zïjc=r фт анта #i 

íht ?]ëra #

МФС1Л ФТёТТ #, ĞfsR- #, FRH #, 

W # ^4? Ê,

ЛuA if <н«м #| 

sait if süïra 

sair atta ф ı<ı1 ir 

Íe)<íl4di т^ат 

sffëar faaaT |i

<й ч i at Ч14т11 Ф1С-А л i A #,

<ł^ł^ id c*l łj i cíl it 

a#r ?jëra ШсГ #i 

sir ¡Ы #, iant #, 

aîtr-aitr atat it üt ici <si <el, 

?Jc-<ıl ir 4ic"dlü 5^114AI 

sışa fè<bi3 #, 

?jcra зчату #ı 

aa?-aa? фзтт ü sata, 

затат-Фгтат #
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ЛГН cF> ЩсГ I

ş-tîlielk1 ЗТ^Г àcGTt ćT^T 

ïGJer ЖТ TsJsT <5H ifŞt

stlcT ЭТйГ ?г4-гт4 ltetéï sft t^T î?I 
öPTÇ-ЗПТ^ ciïdÇH a^>r, 

çf5)¿j|<-<s|c-c; JicHcîl (^,

èFGT, ÇT2I JTHift ’TOcfr $1
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if дл ëfrnf £ Ç

if <2<H rt'|j|'l $ddl Cj4

çjrf-ç>iil Q ч u i i3łT ít <A Г! Q чu 11 $d <41 fihaa

fcH 3ft gd-fl} icHk.1 ic)q ieK’ Jlcrd f?l

ЙГГ 3TW f^2JÎ?t İt ЧааТ-РКаТТ аТЧ £,

ЭТсКеГ # ïfïT ÇT3J £,

ЗаЧЧ 3fr g3=ert SRT ^rf^FT £

fc5Fg et ЙГГ ci||c£<4 ЭТТсЛТ Й fàÎS^ci £, gTBfH $ 

¿■tflfàk!, d,J-^l<l 3JŞT ЧТ БНН этапа $!!

+i<4tb чи<нй 3Îtr 3icbèl itl

(^ aïï-ïft <HÇ,|cnicql Ср 3ScT (£

ş+i ari İT)

этатаат mr т^а-ггага 3fiÿ

¿aíelk! fcK zJcBb^K öîrat ЧТ fàelciï £

tłd-ts^ ча ïRr

foag if tfrtfr-arir 4sfr-4sfr ster

3ÎRH ёЯТ|

Г^бч «rit, if этчсГг ат^Фги if föaa

feta Гг этчааа

¿aíeik1 fa at £ за^г śr^ar arf^a

4¿tt ^f^4T аТЧ5 Фчй 4ï feHT <riç>d4 xjií^ij

cj ç» <Aç>ci4 if ^*t a£r mar

ЧТ, 4İ<H ф1^ 3ÎId4 ítlrdldl t?
fcp mt^ mía ga a^t

fcK Jiic;<ril ara ?t

Ítb4 «rit if ¿a 3ÛT Э14А mt st a^t ararı 
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fciâfàHÏ, ЖМ i snęr ir

JliPl-iJİ İT ^¿11 Й

irtt cię 3J7śfr <s|tæT| <qp]<ll Й

ír эО й ^ff ir ięr £ 

tSRfr İ iWr ir Tf^cfî ir çffël £

9Jć=i £ fótr şt İST £r ЯгЛ £

Sta Ш arcJIWd эггтггт^ f^ŁTIT £ шт £ 

МсЧ ic| CH Щр 3fr Ü

<^:Tİ сБТ сШТ ^|

# cbHtbćl £зт Ę 

SÏçièle-STôr İ ifrä’ 3f <^?T I 

AíeWI-íeUW #, ’JToT дчкнт 

gjęrfr 3TT7TTV £ГсГТ ||



•nfvc|<4ld*< cllrHIWd ‘ЭТ^ПГ

вщоП cf» «пгт

fiRTÍr 3ÎKÏÏ ÍTFBT

TŞH-tfr jpfr $ Ęt UÇlf^fr <#r ^rWff 

3ík ćfrćT ЗЖГ 3T¿rHld А 

yaj, qfa - 

Лlcd') <-yc 3T^T<T cp cfFET yc£>î^| 4ï 

fbRsR 7ГЧТ ÇT ëPëT ÇTT^T, 

Цср çRl.SI-dld, Jiiîicl ëT^-HT - 

ёГГЕТ ¿PT 34TFPH ёрГ 

f^:+¿d ^ЗТТ ^d

yícl deTiy ćPT ÇPPT9T - 

xJddl ćfiT ^СПЧТ-^ТГ 

vji'ladicjirçJ^’ гЯТ Uç>ifè4l cP ËÎfxT э^Г 

îtldd «£>d-?1dl

$id Jl4l <s^èl 3łTćPT9T-iftI
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34’:üof «₽t ЭТсЗТ QiiPd

fàfààlS?4ëHT

İÎ ¿ici cJleîl

Jifcbxjd |?|чуЭТ Sidled

ЗГЯТсГ <¿í?lícb<U| -

3ild=-d-4dd, fbfcT о1<Й1 ЗТТ^Т İT Jiß-dd 

^Ыгф<ьи|( f^ptr ?fldddl

Э1ЧЧЙ ichc-çj 3T^3JcT ~

ĆJT ícb'd'l ¿îldH-ifë <^edl ФТ

Ucb'bU ЧТ Я1Ч1^ЧФ

j|d-3ÍtT 3íTs^TsST — 

‘згрннт g ^-bíícH^Ws’ -

Р)ФС «J|eil İt

fİtft Р|ЬФ+и| 3ÏH £ Т^Т-ФКИ Mdlíbkd 

ftêeT ir ÍW ÍAR’Lll^d -

4R «»Ieíl İ ü>-44-dd İt
fİT?J ФТ срЧФ-срЧФ Ф< íldl, <Hlc£-cTÍJT İt 3iiс^Ч;

5UT
c-qid SfR-tSÏT-iÇHî <4|<Ч1Ф1?Т -

Ęt ЭТН21Ф, ЭТЧёГФ-^Г
4ld"4ld İt 5ТЭТ ФТ ЗТГЧТ сЗПТТ Ч1Ч ФЧ 

fİT 3ft Рн1?-Ф£ ЭПТЖ1

ЗФ:ФТЫ:

эгатагн зз ^гннт ir f^r фт эффы - 

f^TêTT Ф ОТ ОМФФ, ФэТ Я ЗГФФН;

if £r ę udifbic-d Hilaldi 5>нт -

İf Г?Т с|<-> áíl d I <-fil <У < ФТ OTífí chjedl ~

İt ł5CCR-HH ФТ ЗГ^ГН firaj-ßtepF -
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%
 * 

я

3ík FT,

$ ëiç гПЧФ-^Л,

3l4cHФ-1^ici, 3FT4ćF-dlfrl, sl^ß^lirl

Ч1Ч itb^î ЗГТ 4£l cîld <H<,-MI<ilul НЭТ ćĘTI 

416), ^1 Ç> 41 <ł^l İT oîlicld “

WT 3TĆRTH - te Й Jii&ird-OTH!

ЗЧхГЛёГ

ЗЧ:сНТёГ İT

ЭТсЗТ 9llír-d!



270 4iRxJc;h«î ^<idc-d <iicHW ‘anta’

sir gör '1<г1н№

ЗТГ 1JFT 6|<dl4<JÏ

4 3lir|cJl4ri:

T? jii44 I 

+ld I k‘ ÇÎ <rll <3 <<Г| Ч1Ч 

JTlt 3n4it 7ТЦЩ 

oi41 ç>14 4i<h, 

3TÏ irlıHİdl 

şfct^RT Й 

ы=« Ф^еи44 I
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Й CÏÇT Ę

^г^г^г... ЙЧ^<!

4Ç Н^Г fcp İ ЭЛЧНТ

oil эНч oil eld 11 ¿1 <н1 il fil d i cii —
SX- W \V УУ 4/

ЭТ Л ^61

ЧТ ¿Id, $¿1 folk'

ЙЧ?Г<!

4^ İT fiićil dlsdl

ild^ ¿slidi i? itr îïididi (?,

УН ir İ НГЧНТ

4^ İT fildir Milâdi

<d РэЧ I Й 4Ç>d I ip 3Î14 dH Ç»dl 4d I d I

УН ir i эттнчт Ę|

4^ ir Фо-ol d-^HT 4Hİt İ id4dl £

47 4<HI4<H fcWlii ir ЗТГФТ9Г İ 35THT £,

4? Ü ИЙ 4ĘH, ггл нтч, mir i знтнт £ 

Ü7 «IİPİR İ feT4 LIlildK irir filcbld öTTcTT 

4FİT4kW fÖHdl £

xJIcníl ФЧН1 1? ЧТ ¿НФ1Ч İT Ч d ldi 1?

УН ir i гччт ^l

ч? if фчтт İFt £,

Ч? ir ŞTFİT fÜ fİTHT £ afir «Гщт 47 İTHT £, 

ч^ ir jię£ ?üht £,

4? ir FF^T ¿íícbdl £,
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4^ 3TÏ <Kl4ş ieîl4cîl le,

4^ 3fr Hfëf4R ddlçTl £,

4^ Gît ЧтёФ UT xifè<Ù ćRr MİCcîl fpRt

4ëft-47ir ^ïcbcîl £,

4^ Gît cJTRt 4ïï idl4d 4?i^lcñ £,

4^ GÜ TÛ eldUdl £

4^ Gît Ч1Ч5 cléîdl (?, sftët dùddl (?, 4^ ęj(jćdl 

<LÎÏ<r»cTl ^Фг11 (?, ФсЧ^ JI rt Id I (?, ^¿t órtdl (?, 

4tćF ёГТЧНТ £, ЧТНН did d I & ушннт

^ddl I?, d 11ЧI d l=1d I 1?, isiíédl ş^ddl I?,

ЗТЗНН İT dSMi 4Í¡4dl I?,

ftcRTT İT ЗГЧёТТ чРч^ч ÖTTÜ 4sTNcli

oil 3fr o1Ç>l aít ííddl

ЧТ Ç>l<dI d£l, H <H4dl I? — 

tflfèH JÎRRFT ЛТёТЧ 

Sïtcrf^rT ^ofar ЗТТёТЧ 

*<НФЧ, JJWÏÏR, ßtFtSt, TŒT

3TT #Г Я ФЧТ Ę|

<£<£<£... ¿W <!

Ч? ёТ^Г ftp if ЭЧЧНТ

öft (e 3İtr vöfT frbll dl dl 4¡t iddldl Ę —

ЧТ 4İd, Şd fePT

Pbe-Çj İf Ч^Т Ç

Ht ùttt ёт^г £ fcK if 4F afr || 

if sit £ afir Gît çitHT ун 4гч İra; I 

at Ш ёт^г £ Ек nt $ уй ifir н4Гф‘1ч фт ^гчт fcı
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İt 3TTT2TT

et İt i^<c-cl< ööçt <ç<t İt îlirb Ç

İt cW

ctt İt «ÇÎİ *5T W

İt RT2JT

at İf ÎTTaa aa aifelfisld ^fcIÇRÎ

İt dl^al

at $ w<ıd ît aratt f^tf^ta a çi<t aa f^aa ç,

it tt^na a^t,

3tr $ İt 3İT Sldeidl

oi) çijıı ^t at arar t?ı
at İRT aat 3a it rgşt asra aa ara ait,

aç İrt aaatt ata-aT açaıaı i;

elfid k£U||-t£U|| İt chl^l <r|£l

aat ü it<A s< ait aıaT il

it arara

it arü

it aa |ı

- Ç,
ü^d, ^jaa 3jaa d^ aa aaai iiç^ ait, 

aç irg

at araa ir aıaa aa çra firait ir aaaT i,

at ç<a ir Çc<a at

W İT f^RsTT İT W İT f^RsIT at 

cnc'Mdi i ara ir aaroar i aar at- 

fcTia ir üaa ir tartar ir üaa at 

aajaa i aaaa ir arlara i Tarar at üraraT i, 

3t naa at w aaaT i,

•a<rçç aa arlara f^Rrir <Aç<ı«l i
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3îk 3FT-GfrćFT ćfr ЭТЗШ Uc1I£<h41

ífrír £ si^fr £ 

ajScfr, śFT 4sii<Tl, 

яг4 srtfr qfeifr,

=ı^ 44ı} dlşçîl,

ît)< 44<г|9ÎIсЧI, +INI4 ÍT 3ÍTT ollcîl, ollcîl, JİlcTl... 

Я ĆJF < - ^Г, ^Г!
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Ç>4I JirílQtli

■ЬШФЦ

В«Г Э1с-4|ф|ч 2Ï

ЩрТЗТ íKf 2Г

$ 3^ йГУсТТ Ч7ТТ <rtIciI Ę,

3^ ФР5 QTFfTI

ftfT Scicli 2Г «Pt U£t|M 

ftp jf’Oïïïït ait

ЩИ ЩЯ -bUlcbK £,

БгЧ 4iï, *FUrö 3ïï ftHFHR £;

ЧТ 2ft ?ïbSÇ гЯТ şuftt гт^Г - 

ftfr ЭТТЧТ <ЯТ ÇR £|

ЧЧ5Т9Г ftt JlJJoîl ćĘI (?

ïtfcïRT Ч5Т £, ща-ц<1 ĆPT

4tST í?, 7ŚRT

зтрччпт 2rt £, 

фъ-cjl I?, fcl



(1)

d -ł> fÍRT

3fr-

^Ф и1Ф ЧТ, J|^<r|

0.НШ fcTirı

ЭТёГ

çt ÖÖI (p <hÎ<t| Ф<| ЗТ

эАч ait ¿fici...

<^П 33T İp ФЧ>и1 łiNR ćĘT f-rĘ^T,

бт^г irsrn aîk afr зтщшт этгазт

51 rtcTl lp fëëJTT İ 2рт QTI

(2)

İTöRİt aft ЗГГ 3ĘRit İT -

eI^3T-ifr, 3TT, 2JİT,

3TÏ3T ëj^ tJQ 9ПЗ?Г ip; Stfrt ^t STFcT (pl

Çılo Й 4il di^ ?i&ą,

ЭЛД st Ht TRt T<R,

ЧН Çt SRiï ítbd<A ЭТь^!

élîci fp t|4 I

4^cîl (p STT^

ЩБ бПёГ:
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зтт4г

<ri|JI4U| ïKr ш) 

ûffcf вПгГ?
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W

4ld =T3T UT =41(41 çtut Лч4

MÎT UU MM

TW TÎ ëftUT ^ЭТТ *ЙФ1

[aratt <>îi(4i 4SI lp]

U^cT Ф1 <41 f^TcT ЗТТТ-^Г ёПёГ =Ьт1Ч 7Î 

fèî otrî şjöT Ji4l Ft

ГеГЗ UT UT TUTTU TilfèUI UTUT

TTTT it Ft Рьч41 =4

cftöT 3TTT 3Î UT PbTÎI ćfiT

<л1ч işi (dÎîi (4 ¿tF
Зт4 f^TT т£Г FÎI

afir...
öîT^ ç^Cdl i? ŞTT 3UT ФТ 3TU

4i¿4ku Ft TFT £l
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İftRfr

W

aTİT MÇ>eîl Ûiîjchl ÇÎ 

vjfT 3iı$<A İT d<ç> +nyr> 

ERH İ STTfîRT £ û «TRT iTSTcfr ^T 

aftr Qira^ (?ıra^)

«TTcT iTTTF-iTTTT

■h<H$ı<il aft çtı
'-iliTl, çJ<H iidrîl L¿IIi) ^T|

ciç İfö «TîT ilendi EÎC^T çm af f^eT

ÇeTT Fn*T TfŞt (?,

$'HÎelkl...
— dj^ı afr <ATl 3ı i isı'l ^r
(iî^TT •t'M ai +ıı<î>i< <ç>^ ait) 

6İPİ -^îel 3ido1l<A ^r at

FTTiT 7T?T çî

<T>ı<idld f^eT T^T (?

aırisft ir çranar
c{T TJTTt cR'F

sıt gnrfr sn $ 
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11

cJ<H çtl

tt бЩ?г w зтгаттк £ 

$ ЦЦТ f?T ôPTÇ 7ŚF5T ^isidl Ę 

fclcbdl 3ÏÏT JIÎPl«HlcH

rfjci •^счдч ô<r<r|ciei

ćftH

4JT

ф|<НсЧ ФН-l ÍT üdl

j|ldl$4i ЦП этфтт

ТТГЙ’ ФМФЧ 3ÍT

ЗТТЗПсТ £

jfà’ M 7^ “ПГТ Й

Tjsrç cRr -hidi

эО-эО

gj^iTT зттт

3T3TŚT cİİ4 TÍ

3i="d4 ŚRT dl ¿11 ^1
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«FÍcT tjtfitf éíFrr

ćpfcT щйн İHT £ 

uiííh¿íí ср ЗТёГ 

í^dl-íílcHI idi 

сД^с-íl ЗТёГ 

íal’dcnl cJS'ET çit

ЗТТгГ сБТ İcTT 
3îk 4afrr 
3İH ir I
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cl^l

<Н I, 3l •W cil JH I

5d4>l, ío|c-£¡cl ср>Э4Т d£l olMI

ЛТ ^fr çTïfr Êl

ЗТПК 3JFg ĆĘT ŚfćRTT срт} ïr4 qt 

3TT2JT è<T>cil

jftr fà^d ëfRciï £ fèp gJT

3ÎİT dJ-Ç>l} ы^-tJİ £F>t cfTST-^-ćHTT ćHF 

3ÎİT 3îÎ^F 3ri^fćP oîlad ÍT ^<Г ijyiT 

3ï^f rRïï ĞRT Й ^!

ÎTW 3ITĘ 3îTrfT Ft fcF

3ÎİT í^c<i ЭТ7ТТ oîlcjri

£?IHÎ êpt faR^ itej 1сКЖ 

дл 3tfr грт qcT эгёт ft,

ЭТсП УН^Г 3fr ЛТНТ ?t!



Silili СТЭнIci

х4с-41 ЗПТ İt ПН «ПН

fSïH-fïiH ^ГН İT 2fr Пй?Г fcRfr ir írú ТТН 

ardían fcRir ir aifëarç ir э^н и4 

чу, afir tí и4, à htíi

ЭТёГ •W-dd'lcb

İ сГ aiíclcbd, TÎTHH, НТТГИТ

пн - sfr эта- нп> ¿г $>ir-ií пн т^ <1ф 

Jlíchld ТПНТ İT сМ ПТН 

эгаЛ зТгпн ir m-апртт ir çıiı

o1l<f| ЗТН-ЗТН,

j'MİÎclüii çT ß,<d ПП frıuı-frıuı

afr wtdfiı4, ¿.rjfifàd пн £ SdiraJ|<H

ŞTT ИТН TpTF, НГСГНГГ

İT Р1фр< né

WTGÎri, HTcfT İ CHTİI
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íMr
?чт rrç т£ at

M<Hloi cfír OdcdA İ feHJ U4í ЭТТЧТ ЧЧ apf

ЧТ ÍT W ЗП f^t ЧЧ 4tf Ч^Г T5 ЧЧТ 

5Л 5R ç£İ í?

3T^ •ЙнЙф

ЭГЧЗГ 5R U£4l<d

ЭТЧ 45 ТГЧТёГ ЗТТЧТ İT <dSl£ 54 Ф£с1 at

5TT HT5 4J5:

54 -Msİ íolcdcb tífIírl4 cdsA at 

ччт 54 ч^Г at ?

ЧТ ódtb iciч1 i^t<il İ 54 dcdicd at

- 45ЧЧ İUcblîl üfëTH ЧсТГёГ?

3llolltjl İ <Яlicach oft íp JJ<4l<H fp

34İ ^<44 £ 3ft et ЭТТЗГТЧ П^Г

f^t £ «Hlfàcb ir

еГЧ Jilollíl İ feT4 <hs<A İT Э4ТЧТ ÜT ЧЧТ frNÍI?

f^írir 4РГ

ЭТЧ dedi oil İT ЭТЧ^ dTTT-<Hiíeiü Tİ

ЧЧТ 4Т4 i?

бГ5НТТ чн“гч ir

3íf^ÜTT ir ч^г
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İ M ФТ Ч ’Ч'| J| 3l<íloíl it 3PIÇ 

грТГГ $

j1<mÎİ сГЭД fcp 3i<Ùçîl ĆPT 4 'í-l'l <J|

âdi «Hlfel Ф Í^>c-¿1 İT JİJI £ ФЧг1 íp 

ćCldl ít <łÇı ft’SHT rN JI•¿łI

öit ŞTT ч|чаu<i it íanci¿I<jii

f^t it dFHciï fàdl^JII

ôFT сЦ?Г çfaTT âfr î^c-il ы'1е1ФЧ

TGT ^ПТ f^TW ćĘT <я1снфч I
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^3Ft Й ёРТНТ £ 'HIJ-¿|cJld

л ЭшА tîlè ф! ş+ı iл ait л л 

wi-Hd1¿ £ зга- 3F -H^xj ^нтя çîı 

JHTífr £ ЭКЩТ ftćRt £ ЗсН 4İ, 

UticllU ćRtt ЗБ^Г Û3Îr êfr, 

fÏR сКБ WPT śretfrsr İl 

cTl л! 4Î4?Л’Чici4İ <Й” Ç» Л fn cTİ , c|Ç> ¿IciI I 

f^Tfr ôTaT §cHl£ Щ cÙ^TT ^1J|Şr) Í?

|ÎÎHd 34ÍT sRTâR çt ЗП?ТГ $|

ЗГГЗТТ $<+4?l<H<Jİ BİT cK Ş3ftf^R,

^5TTĘ <HI$icbd-frćF9TT Ш ćf#

îolЛ<А dЧIil 3ÎÏT tTlSI 3iJle1-s|J|<M

FWtt^T sfè ?t|

ББТ ЛКГ nó.j'l ŞTT^T ćF4T Чтгагг?

fxF EliÈ apt SF>t^ БсПЙс? ?t

ğ? Б^ь< ЧрБТ БН q£|
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^вГ elveril

ir ^r sjnfr $
c*l¿^ <d^l 'dlÇtül oîl

ЗТТЙ’ сБ^Г ^ГгГТ

ЭТТЧ íc-lí^TcT T^r

сТзТг <ai<Tl Ц5Т sjtsT nr? "Ггат
5+1Ф1 +îldl 2л<Й <£МчТ| Ф6<й сИdîl I



288 Tqcfrr Tf^TU

itrr UT

îtİT cnícldi ît îtf

ЙТГ thîclrll бМТ-ы^

<ЙГ1 chícldl £ d¡йI UTTë-çï İt

çju aftr uRft cK wwr 

ttu ur?r т^ u4

3ÎtT $ UH fè[UT

ŞdcRl <-rf¿ícl<ll TF •*!Л

U^t ЙТ UT

зттэтТ f^rú •¿iii jt çt i^<ri

USTU çt

UT UÏ ЭТГ ÍJleÍJÍl

UT ödcRl UTĘ ît

l<JU ît Î4Sİ сЧ I ФТёТ

UT 4Ç* olldl I



í(5-c^ Í>

ç^r İ,

^Г İ!

3ïè <HI4dI (p ЩР сТДТ УПД

jtfr ÍTO^Rfr Я

ÇT, ç>5^l “Ç>s£l il ,

CTHöfr-tRTöîr İT

RÎT tfïï 3RR İT FRF

İ>

çc<A cit,

ÇC<A Ęt!

31JiЧ ei£l İp <Й1 +<1ч1 ^Г <j<bç>ı} ч-чч, 

3PR çraT # FT2!'

3ıJiч ip 'îı^cfl <^T 3iiç»o,

3l«*14 «1 (pl <Й} Jîldİ Д ç^d-Çd'Tl slid ~ 

tfr 3ÍT t ïnt,

ЗГГ t ЭТТ^,

415IS 3sn4 sliced ir çRF

ÇC-®!

it,
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Zainaugurowana w 2007 roku seria, w której publikowane są 
zarówno współczesne jak i klasyczne dzieła literatury indyjskiej, 

tłumaczone bezpośrednio z oryginału, w opracowaniu naukowym.

Dotychczas w serii ‘Literatura Indyjska’ ukazały się następujące pozycje:

tom 1 - Kunwar Narain, Przez słowa, Kraków 2007

tom 2 - Aśok Wadźpeji, Gramatyka wyobraźni, Kraków 2008

tom 3 - Bilhana, Złodziej miłości. 50 strof, Kraków 2008

Bibi. Jag.
Aktualnie w druku:

tom 4 - Tedźi Grower, Błękit

Seria wydawana jest przez krakowską oficynę Księgarnia Akademicka.

(kolejne tomy w przygotowaniu)
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