
Słowo wstępu

Prezentujemy zbiór przekładów zawierający pięćdziesiąt sześć 
wierszy, jeden fragment prozy poetyckiej i trzy opowiadania 
Kunwara Naraina, indyjskiego pisarza tworzącego w języku 
hindi. Jest on autorem 10 książek, w tym ó tomów poezji, zbioru 
opowiadań i zbioru esejów krytycznoliterackich. Choć publikuje 
niewiele, uważany jest za jednego z najwybitniejszych współcze
snych poetów hindi. 

Kunwar Narain urodził się 19 września 1927 roku, w miej
scowości Faizabad, w indyjskim stanie Uttar Pradeś. Dyplom 
magistra literatury angielskiej Uniwersytetu w Lakhnau uzyskał 
w 1951 roku. Przez wiele lat mieszkał w Lakhnau i prowadził 
firmę zajmującą się sprzedażą samochodów. Obecnie mieszka 
w Delhi. 

Debiutował w roku 1956 tomem Osaczenie. Jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień, m. in. nagrody Indyjskiej Akademii 
Literatury, którą otrzymał w roku 1995 za opublikowany dwa 
lata wcześniej tom wierszy Nikt inny. 

Jest także tłumaczem. Przełożył na język hindi np. utwory 
Konstantinosa Kawafisa, Jorge Luisa Borgesa, Tadeusza Różewi
cza, Zbigniewa Herberta. 

Wiersze Kunwara Naraina tłumaczone były na wiele języ
ków, m.in. na niemiecki, włoski, angielski, polski.

Twórczość liryczna Kunwara Naraina zaliczana jest do szero
ko pojmowanego nurtu tzw. nowej poezji.

Najgłówniejszą jej problematykę można określić jako postawę 
szlachetnego homocentryzmu.

Jej punktem centralnym jest człowiek, który samodzielnie mu
si stawić czoła własnym lękom i wątpliwościom, samotnie po
szukiwać odpowiedzi na pytania o granice odpowiedzialności za 
własne czyny, odpowiedzialności jednostki za postępowanie 
ludzkiej zbiorowości, sam musi poszukiwać odpowiedzi na pyta



nia o sens życia i śmierci. Człowiek w poezji Kunwara Naraina 
próbuje weryfikować własne poglądy na kształt dookolnej rze
czywistości. Podmiotowi lirycznemu tych wierszy trudno zrozu
mieć świat, który jest przepełniony sloganami propagandowymi 
i stereotypami.

Często tematem utworów jest miasto, obce, niezrozumiałe, bo 
jego funkcjonowaniem kierują bezduszne mechanizmy, nienatu
ralne relacje między ludźmi.

Poezja ta przedstawia także niezwykłą panoramę miejsc zwią
zanych z historią Indii. Poeta ujmuje bowiem problem odpowie
dzialności jednostki i zbiorowości współczesnej w kontekście histo
rycznym. Miejsca niegdyś wspaniałe, które dzisiaj są często tylko 
ruinami, świadkami przeszłości, ewokują wspomnienia. Na tle 
historii Narain podejmuje m.in. trudny problem zderzenia dwóch 
wielkich kultur: hinduskiej i muzułmańskiej. Historia i tradycja 
są w jego wierszach nieodłącznie związane ze współczesnością. 
Jak stwierdził w jednym z wywiadów, zdolność do odczuwania 
współodpowiedzialności chroni nas przed ksenofobią i obojętno
ścią na cierpienia innych.

W intelektualnej przestrzeni duchowej poety nie ma żadnej 
obiektywnej skali, która pozwoliłaby ocenić wartość czynów 
człowieka i oddzielić precyzyjną linią dobro od zła. Analogicznie, 
nikt poza nim samym nie może odpowiedzieć człowiekowi na 
pytania o jego własną tożsamość, jego „ja". Stąd wynika jedna 
z najbardziej charakterystycznych cech poezji Naraina: ukazanie 
samotności człowieka w poszukiwaniu własnego miejsca w świę
cie. Człowiek w tej poezji jest istotą autonomiczną, osobną, zaw
sze inną od podobnych do niego ludzi.

Wiersze Kunwara Naraina eksploatują realną codzienność, są 
nieustanną próbą opisania zwykłego życia, wpisanego nieroz
łącznie w dualistyczną sytuację przeszłości i teraźniejszości - 
z całą jego brzydotą, pięknem, radościami i smutkami. W jego 
wierszach człowiek nieustannie popełnia błędy, widzi fałsz in
nych, upada, cierpi, zadaje ból sobie i innym, a jednak wciąż, 
uporczywie, próbuje w świecie kłamstw odnaleźć prawdę.

Podobnie jest z utworami prozatorskimi. Opowiadania Na
raina opisują rzeczywistość widzianą równocześnie na dwóch 
poziomach - zjawisk fizycznych i konceptualnych. Bohaterowie 
i zdarzenia spełniają rolę świadków. Autor ukazuje rzeczywistość 
w sposób satyryczny, prowokacyjny, nie stara się urzec odbiorcy 
mistrzostwem opisu, ale niejako zmusza czytelnika do rozszyfro
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wywania swoich zamiarów. Wszechstronna tematyka tych 
opowiadań obejmuje różne formy życia osobistego, rodzinnego, 
kwestie społeczne, sferę duchowości jednostki. Jednak wszystkie 
te elementy świata są dla pisarza niejako drugorzędne. Kwestią 
najważniejszą jest bowiem samo eksperymentowanie z tekstem. 
Aby podkreślić wagę tego eksperymentu, autor tworzy fabułę 
o prostej konstrukcji, a narratora umieszcza obok bohaterów oraz 
dziejących się zdarzeń. Jednak mimo takiego umiejscowienia 
zdarzeń - opowieść niemal zawsze przedstawiana jest z ironicz
nego dystansu. Charakterystyczne dla Naraina jest subtelne 
poczucie humoru, oparte przede wszystkim na niebywałej umie
jętności obserwacji i wyjątkowej ostrości widzenia zjawisk. Na- 
rain w swoich utworach prozatorskich podejmuje próbę zdefi
niowania człowieczego systemu wartości, rozważa kwestie istot
ne dla współczesnej jednostki. Czyni to w prostej, wręcz asce
tycznej formie.

* * *

Książka niniejsza stanowi rodzaj swoistego homagium jubile
uszowego. Pięcioro krakowskich indologów zajmujących się 
literaturą i językiem hindi: Renata Czekalska, Kamila Junik, 
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Magdalena Ślusarczyk oraz Piotr 
Borek, przygotowało tę antologię aby w ten sposób uczcić osiem
dziesiątą rocznicę urodzin Poety. Umieszczone w niej zostały 
teksty wybrane z całej twórczości pisarza, przetłumaczone z języ
ka hindi. Utwory ułożono w porządku chronologicznym, z po
działem na gatunki literackie. Pisownia wyrazów indyjskich 
została spolszczona. Natomiast formę zapisu nazwiska Poety 
zachowano według życzenia pana Kunwara Naraina.

Pewne utwory wymagały dopełnienia ich przypisami. Zostały 
one opatrzone gwiazdkami, natomiast przypisy do nich znajdują 
się w części Komentarze i źródła. Wśród tłumaczeń większość 
stanowią teksty dotychczas niepublikowane w Polsce. Dwadzie
ścia cztery wiersze oraz fragment prozy poetyckiej pt. Północ 
zostały wydrukowane w 2005 roku w czasopiśmie „Cracow 
Indological Studies", vol. ó.



Redaktorki książki dziękują JE Ambasadorowi Indii w Polsce 
w latach 2002-2007, panu Allilowi Wadhwie, oraz JE Ambasa
dorowi Indii w Polsce, panu Ćandrze Mohanowi Bhandari, 
których osobista życzliwość dla przedsięwzięcia spowodowała, iż 
Ambasada Indii w Warszawie sfinansowała publikację.

Dziękujemy również panu Apurwie Narainowi, synowi Po
ety, za udostępnienie rękopisów, rysunków i zdjęć pochodzących 
z prywatnego archiwum Kunwara Naraina, oraz za uzupełnienie 
informacji biograficznych i bibliograficznych.

Renata Czekalska

Kraków, 19 września 2007
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