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On to najsławniejszy i najbardziej kontrowersyjny przedstawiciel brytyjskiej li-
teratury postkolonialnej, zdobywca Bookera Bookerów1. Ona − obsypana na-
grodami na wielu festiwalach fi lmowych, nominowana do Oscara za najlepszy 
nieaglojęzyczny fi lm w 2006 roku2. On był ścigany przez radykałów muzułmań-
skich na skutek fatwy (opinii teologa muzułmańskiego) wydanej przez ajatol-
laha Chomeiniego, a jego Szatańskie wersety palone na stosach za obrazę isla-
mu i objęte zakazem publikacji w wielu krajach3. Ona została potępiona przez 
hinduskich fundamentalistów, a jej fi lmy, uznane za szkalujące tradycję, były 
wycofywane z dystrybucji po licznych aktach paleniach plakatów i kin, które 
ośmieliły się je wyświetlać4. On żył na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach 

1 Nagroda Bookera (Th e Man Booker Prize for Fiction) − jedna z najbardziej prestiżowych na-
gród literackich przyznawanych od 1969 roku twórcom angielskojęzycznych powieści, którzy są 
obywatelami Wspólnoty Narodów (państw będących koloniami dawnego imperium brytyjskiego) 
i Irlandii. Salman Rushdie był wielokrotnie nominowany do tej nagrody, ale otrzymał ją tylko za 
Dzieci północy w 1981 roku. W 1993 i 2008 roku, w ramach plebiscytu na najlepszą powieść wy-
różnioną nagrodą Bookera w ciągu ostatnich 25 (Booker of Bookers) i 40 lat (Best of the Booker), 
ponownie wyróżniono tę jego powieść. 

2 Zob. biogram reżyserki w Th e Canadian Encyclopaedia, http://thecanadianencyclopedia.
com/en/article/deepa-mehta/ [dostęp: kwiecień 2014].

3 Po publikacji Szatańskich wersetów w 1988 roku Salman Rushdie został uznany przez mu-
zułmańskich radykałów za heretyka, ponieważ ich zdaniem dopuścił się w tej powieści profana-
cji proroka islamu, satyrycznie trawestując jego objawienia i ośmieszając jego życie małżeńskie. 
Przywódca Iranu, ajatollah Chomeini, wydał fatwę wzywającą wiernych wyznawców do ukarania 
pisarza śmiercią, wskutek czego przez prawie dziesięć lat Rushdie musiał się ukrywać. Swoje do-
świadczenia z tego okresu zawarł w autobiografi cznej książce Joseph Anton (2012).

4 Trylogia żywiołów, a w szczególności fi lmy Ogień (1996) i Woda (2005), w reżyserii Deepy 
Mehty spotkały się z ostrą krytyką ze strony fundamentalistycznych ugrupowań hinduistycznych. 
Zob. Elisabeth Bumiller, Film Ignites the Wrath of Hindu Fundamentalists, „Th e New York Times”, 
3.05.2006, http://nytimes.com/2006/05/03/movies/03wate.html?_r=0 [dostęp: maj 2014].
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Zjednoczonych. Ona mieszkała i tworzyła w Kanadzie. On pisze o Indiach swo-
jego dzieciństwa, ale fl irtuje również z zachodnią popkulturą5. Ona najbardziej 
jest znana z dialogu z hinduistyczną ortodoksją, choć kręci także romantyczne 
komedie6. 

Salman Rushdie i Deepa Mehta (wym. Dipa) są złączeni indyjskim dziedzi-
ctwem kulturowym, wciąż im bliskim, mimo że mieszkają z dala od ojczyzny. 
Przede wszystkim zaś przynależą do wyjątkowego pokolenia, pierwszego w hi-
storii Indii, które żyje w wymarzonej przez ich przodków niepodległości wy-
walczonej spod władzy brytyjskiej Korony. W swojej twórczości przedstawiają 
jego doświadczenia, rozterki i dylematy, odpowiadając na ważkie słowa zawarte 
w przemówieniu premiera Jawaharlala Nehru (wym. Dźawaharlal), przywódcy 
Partii Kongresowej, wygłoszonym o północy 14 sierpnia 1947 roku: 

Wiele lat temu umówiliśmy się na spotkanie z przeznaczeniem, a teraz przyszedł czas dotrzy-
mać obietnicy, może nie w pełni, lecz w znacznej mierze. Wraz z wybiciem północnej godziny, 
gdy cały świat śpi, Indie budzą się do życia i do wolności7.

Ta północ, od której liczy się nowa epoka w najnowszej historii Indii, wyzna-
czyła początek niepodległości kraju w 1947 roku. Twórczość Rushdiego i Mehty 
należy uznać za dawanie świadectwa prawdzie w jej ofi cjalnym i prywatnym 
wymiarze, a ich samych postrzegać jako inkarnacje „dzieci północy”, których 
przeznaczeniem było życie w wolności.

Pisarz tworzy opowieści o magicznym subkontynencie indyjskim za pomocą 
słów, reżyserka utrwala na taśmie wizualne piękno realistycznych, „odczarowa-
nych” Indii. Czy można sobie wyobrazić lepszy tandem twórczy, scenarzysty i re-
żyserki, współpracujący przy realizacji fi lmowej adaptacji jednej z najpoczytniej-
szych powieści naszych czasów? Deklarowane porozumienie dwojga wybitnych 
artystycznych osobowości oraz zapewnienia o ich ścisłej i zgodnej kooperacji 

5 Najlepszym przykładem jest powieść Ziemia pod jej stopami, która zawiera aluzje do historii 
Sonny’ego i Cher, a także Johna Lennona i Yoko Ono. Zob. Sławomir Kuźnicki, O tym, że książka 
też może mieć piosenkę tytułową, „Red” 2006, nr 1, s. 30–31.

6 W przeciwieństwie do nastrojowych, poetyckich fi lmów z Trylogii żywiołów w komediach 
Bollywood/Hollywood (2002) oraz Republic of Love (2003) Deepa Mehta dała się poznać jako 
sprawna realizatorka fi lmów lekkich, łatwych i przyjemnych, niepozbawionych jednak satyrycz-
nego ostrza.

7 Cyt. za: Stanley Wolpert, Nowa historia Indii, tłum. Elżbieta Kowalewska, Książka i Wie-
dza, Warszawa 2010, s. 417. W przemówieniu inaugurującym niepodległość Indii Jawarhalal 
Nehru przypomniał walkę o suwerenność z Koroną Brytyjską, jaką prowadziła między innymi 
Partia Kongresowa, powołana do życia w 1885 roku. Uzyskanie niepodległości stanowiło rea-
lizację obietnic przywódców indyjskiego ruchu narodowego. Ze względu jednak na powstanie 
Ligii Muzułmańskiej, domagającej się własnego państwa dla ochrony indyjskich muzułmanów, 
niepodległość Indii nie dokonała się w pełni, ponieważ subkontynent został podzielony na Indie 
i Pakistan (początkowo obejmujący tereny dzisiejszego terytorium Pakistanu i jego część bengalską 
nazywaną Pakistanem Wschodnim).
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podczas kręcenia fi lmowej wersji Dzieci północy nie spełniły jednak oczekiwań 
wielbicieli prozy Rushdiego. Ekranizacja powieściowych losów Salima Sinai8 
wzbudziła niedosyt i wywołała rozczarowanie9. Dlaczego tak się stało? 

Zanim spróbuję sformułować odpowiedź na to pytanie, warto przyjrzeć się 
każdemu z dwojga twórców. Salman Rushdie, a właściwie Ahmed Salman Rus-
hdie, urodził się na kilka miesięcy przed historyczną północą pamiętnego 1947 
roku10 w Bombaju, w rodzinie muzułmanów o kaszmirskich korzeniach. Ojciec, 
wykształcony w Cambridge ekonomista i drobny fabrykant, zmienił podobno 
rodowe nazwisko na cześć wybitnego muzułmańskiego fi lozofa Ibn Rushda 
(w tradycji europejskiej znanego bardziej pod imieniem Awerroesa). Choć pisarz 
odżegnuje się od prób utożsamiania go z Salimem Sinai, głównym bohaterem 
Dzieci północy, trudno nie dostrzec w powieściowym portrecie Ahmeda Sinai, 
ojca Salima, aluzji do jego własnego ojca Anisa, zwłaszcza, że w jednym z wywia-
dów Rushdie przyznał, iż rodzic długo chował urazę, dostrzegając w tej postaci 
swój satyryczny portret11.

W doświadczeniu pisarza Indie to przede wszystkim Bombaj z czasów jego 
dzieciństwa, który opuścił w wieku trzynastu lat, by kontynuować naukę w Rug-
by School w Anglii, a następnie studiować historię w King’s College w Cambrid-
ge. Po studiach krótko pracował w pakistańskiej telewizji i powrócił do Wielkiej 
Brytanii. Marzył o karierze aktora, zajmował się tworzeniem sloganów reklamo-
wych. Swą pierwszą powieścią Grimus (1975) − przeintelektualizowana science-
-fi ction pełna zawiłych mitologicznych alegorii i aluzji − Salman Rushdie prze-
cenił siły czytelników, ale debiutancka porażka nie zniechęciła go do dalszego 
pisania. 

Sława i uznanie przyszły wraz z Dziećmi północy (1981), które miały przyćmić 
– rozmiarem skandalu – dopiero Szatańskie wersety (1988). Zanim Rushdie na-
raził się fanatycznym środowiskom muzułmańskim nazbyt, w ich mniemaniu, 
śmiałą i obrazoburczą parafrazą losów proroka Mahometa, dał się poznać jako 
zjadliwy krytyk politycznej rzeczywistości Pakistanu we Wstydzie (1983). Choć 
w tej powieści narrator nazywa kraj, w którym toczy się akcja, Peccavistanem, 
aluzje są nader czytelne, a pierwowzory bohaterów stanowią autentyczne po-

8 Polscy tłumacze dzieła zachowali angielską transkrypcję zastosowaną przez autora, wymowa 
powinna jednak brzmieć Sinaj.

9 Zob. opinie krytyków z „Th e Guardian”, „Th e Telegraph” i „Rediff ”, w: (b.a.), Midnight’s 
Children disappoints, „Th e Hindustan Times”, New Delhi, 1.02.2013, http://hindustantimes.com/
entertainment/hollywood/critics-review-midnight-s-children-disappoints/article1-1004933. aspx 
[dostęp: czerwiec 2014].

10 15 lipca 1947 roku Indie uzyskały niepodległość spod panowania Korony Brytyjskiej, o je-
den dzień wyprzedził ich Pakistan, którego utworzenie proklamowano 14 lipca. Zob. Stanley 
Wolpert, Nowa historia Indii, dz. cyt., s. 415−417.

11 Zoë Heller, Th e Salman Rushdie Case, „Th e New York Times Review of Books”, 20.12.2012, 
http://nybooks.com/articles/archives/2012/dec/20/salman-rushdie-case/ [dostęp: maj 2014].



Paulina Śmigiel282

staci: Zulfi kar Ali Bhutto (książkowy Iskander Harappa), jego córka Benazir 
Bhutto (Ardźumand) i generał Muhammad Zia ul-Haqq (Reza Hajder). 

Aby poznać życie Salmana Rushdiego i czasy, na które przypada jego twórczość, wystarczy 
sięgnąć do powieści tego autora, szczegóły dostępne są w jego wywiadach i esejach. Dzieci 
północy, Wstyd i Szatańskie wersety, te trzy nie do końca spójne powieści, każda o trzech róż-
nych narodach, stanowią paralelę do trzech tożsamości tego pisarza, pochodzącego z trzech 
krajów: Anglii, gdzie do niedawna mieszkał, Indii, gdzie się urodził, i Pakistanu, gdzie żyje 
jego rodzina12. 

W założeniu pisarza ostatecznym dopełnieniem tematyki indyjskiej w jego 
twórczości i rodzajem swoistego pożegnania z subkontynentem miało być Ostat-
nie westchnienie Maura (1995) – pean na temat wielowiekowego rodu, będący 
równocześnie ostrą krytyką bombajskich polityków13. W późniejszym okresie 
akcja kolejnych powieści Rushdiego przeniosła się, wraz z ich autorem, na Za-
chód − Ziemia pod jej stopami (1999) i Furia (2001). Indyjskie motywy i prob-
lemy z tożsamością powróciły ponownie w Śalimarze klaunie (2005) oraz Cza-
rodziejce z Florencji (2008) – historycznej wariacji na temat spotkania Wschodu 
(dwór indyjskich Mogołów) z Zachodem (renesansowa Florencja). Pisarz ma 
na swoim koncie również wiele esejów krytycznoliterackich i publicystyczno-
-naukowych oraz zbiory opowiadań dla dzieci: Harun i morze opowieści (1990) 
oraz Luka i ogień życia (2010).

Proza Salmana Rushdiego została ukształtowana przez tradycje narracyjne 
wywodzące się z trzech różnych kultur. Wywarła na nią wpływ magia arabskich 
opowieści z Księgi tysiąca i jednej nocy, pełna epickiego rozmachu spuścizna in-
dyjska oraz europejska tradycja powieściowa − pisarz szczególnie inspiruje się 
twórczością Karola Dickensa, Jamesa Joyce’a, Güntera Grassa, Itala Calvina 
i Michaiła Bułchakowa14. Najczęściej umieszcza się dzieła Rushdiego w nurcie 
realizmu magicznego ze względu na charakterystyczne przemieszanie faktów hi-
storycznych, rodzinnych legend, bajań i anegdot z nieprawdopodobnymi zda-
rzeniami, magicznymi postaciami i stworzeniami wyłaniającymi się z przepast-
nej, nieokiełznanej wyobraźni twórcy.

Bohaterów powieści Rushdiego łączy nie tylko posiadanie niezwykłych ta-
lentów, osobliwych przypadłości lub defektów fi zycznych, lecz nade wszystko 
nieustępliwe poszukiwanie własnej tożsamości − długi nos Salima Sinai jako 
dziedzictwo potomków zeuropeizowanego Kaszmirczyka Aadama Aziza, zaciś-
nięta piąstka obciążonego klątwami wiedźmowatych babć Maura (Ostatnie wes-

12 Anuradha Dingwaney, Salman Rushdie, tłum. Artur Karp, w: Historia anglojęzycznej lite-
ratury indyjskiej, red. Aravinda Krishna Mehrotra, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Akademickie 
Dialog, Warszawa 2007, s. 445.

13 Tamże, s. 457−458.
14 Zob. John Maxwell Coetzee, Ostatnie westchnienie Maura, w: tegoż, Dziwniejsze brzegi. 

Eseje literackie 1986–1999, tłum. Anna Skucińska, Znak, Kraków 2008, s. 248.
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tchnienie Maura), nieposkromiona furia profesora Malika Solanki (Furia), głos 
tysiąca i jednego dźwięku Saladyna Czamczy15 (Szatańskie wersety), brak ojca 
i trzy matki Omara Chajjama (Wstyd). Nadmiar lub niedostatek symbolicznie 
obrazują nietypowość bohaterów, którzy borykają się z własną odmiennością, 
ale są także symbolicznym spadkiem odziedziczonym z przeszłości. Ich celem 
jest zawsze dążenie do odkrycia sensu własnej egzystencji w burzliwych odmę-
tach historii, o czym pisze na początku opowieści narrator Dzieci północy:

(...) za sprawą mistycznej tyranii witających mnie godnie zegarów historia w niezbadany spo-
sób spętała mnie kajdanami, mój los został nierozerwalnie przykuty do losu kraju. Przez ko-
lejne trzydzieści lat nie było przed nim ucieczki. (...) Teraz jednak czas (któremu przestałem 
być potrzebny) ucieka. Wkrótce skończę trzydzieści jeden lat. Być może. Jeśli pozwoli mi 
na to moje rozpadające się, nadużywane ciało. Nie mam wszakże nadziei na ocalenie życia 
ani też nie liczę na dar w postaci tysiąca i jednej nocy. Muszę pracować szybko, szybciej niż 
Szeherezada, jeżeli mój żywot ma mieć sens, właśnie, sens. Przyznaję, iż nade wszystko lękam 
się bezsensu16.

W odległym, górskim Kaszmirze młody, wykształcony lekarz Aadam Aziz 
przez przedziurawione prześcieradło, kawałek po kawałku, poznaje ciało swej 
przyszłej żony Nasim. Obdarzony osobliwie wydatnym nosem zapoczątkowuje 
ród, którego owocem, w trzecim pokoleniu, staje się mały Salim Sinai – ofi cjal-
nie syn Ahmeda i Mumtaz vel Aminy (w istocie zamienione dziecko) − narrator 
powieści. Ahmed, chcąc wymazać bolesne wspomnienia związane z pierwszym 
mężem swej żony, po ślubie nazywa ją Aminą i zabiera z sobą do Bombaju. 
O północy z 14 na 15 sierpnia 1947 roku, w chwili uzyskania przez Indie for-
malnej niepodległości, przychodzi na świat ich syn. Tej samej nocy rodzi się 
Śiwa – syn hrabiego Methowolda i ulicznej śpiewaczki Wanity, żony Wee Wil-
liego Winki, także wykonującego ten sam zawód. Dzieci zostają zamienione 
przez położną Marię Pereirę, zainspirowaną komunistyczną propagandą głoszo-
ną przez jej niedoszłego kochanka Joego D’Costę, która na własną rękę realizuje 
hasło: „Niech biedni staną się bogatymi, a bogaci biednymi”. Powodowana po-
czuciem winy Maria postanawia potem odpokutować swój czyn, trwając wiernie 
przy Salimie jako jego aja (piastunka). 

Wielkich czynów spodziewa się po swym pierworodnym synu Ahmed, jego 
rzekomy ojciec, oraz przywódca narodu, premier Jawaharlal Nehru, złowiesz-
czo przepowiadając malcowi w liście przesłanym matce, że jego życie stanie się 
zwierciadłem losów kraju. Salim, cudowne dziecię, odkrywa swoją zdolność ko-
munikacji z podobnymi do siebie, dziwnymi, magicznie uzdolnionymi „dziećmi 

15 W najnowszym polskim przekładzie powieści (Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, 
tłum. Jerzy Kozłowski) bohater nazywa się Saladyn Ćamća, co jest formą bardziej zbliżoną do 
oryginalnej wymowy (Saladin Ćamća).

16 Salman Rushdie, Dzieci północy, tłum. Anna Kołyszko, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2012, s. 9. Inne cytaty także będą pochodzić z tego wydania.
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północy”, urodzonymi w symbolicznej liczbie tysiąca i jednego o tej samej porze 
co on, oraz umiejętność podsłuchiwania cudzych myśli. Próbując odkryć swą 
dziejową misję, Salim wpada w wir historycznych wydarzeń, z których wychodzi 
ledwo żywy, pozbawiony męskości (został poddany sterylizacji) i nadziei. Powie-
lając los swego ojca, przyjmuje na wychowanie nie swoje dziecko, małego Aada-
ma, który − jak przystało na dziecko mitycznej pary Parwati i Śiwy − ma wielkie 
uszy godne ich boskiego potomka Ganeśi17. Po cudownym odnalezieniu swojej 
niani Marii dzięki smakowi zielonego ćatni18 zapamiętanemu z dzieciństwa Sa-
lim przejmuje jej fabrykę marynat i opowiedziawszy swój żywot Padmie, swej 
żonie i kucharce w jednej osobie, umiera w wieku 31 lat. Jak to bywa w postmo-
dernistycznych powieściach, Padma występuje w Dzieciach północy jako fi gura 
czytelnika, komentuje akcję, gani niechronologiczny tok narracji i narcystyczne 
komentarze jej narratora.

W miarę rozwoju akcji powieściowej czytelnicy stają się świadkami wydarzeń 
rozgrywających się na subkontynencie indyjskim w okresie ponad półwiecza. 
Jej początek wyznacza rok 1915, czasy Indii brytyjskich, kiedy jeszcze istniała 
nadzieja na pogodzenie sprzecznych interesów politycznych poszczególnych re-
gionów i wyznań. Następnie poznają niespełnione obietnice sekularyzmu, ciągłe 
podziały językowe, terytorialne i ideologiczne, śledzą kolejne potyczki indyjsko-
-pakistańskie oraz wojnę domową między Pakistanem Zachodnim a Wschod-
nim, który uzyskuje w 1971 roku niezależny byt polityczny jako Bangladesz19. 
Obserwują przewroty stanu w kraju Czystych20, wreszcie poznają ciemną stronę 

17 Parwati i Śiwa to hinduistyczna para bóstw, których potomkiem był Ganeśa – przedsta-
wiany jako mężczyzna z głową słonia. Podczas nieobecności męża bogini, biorąc kąpiel, z brudów 
swego ciała stworzyła chłopca, który miał jej pilnować. Gdy Śiwa powrócił i napotkał nieznanego 
strażnika broniącego mu dostępu do żony, wpadł w gniew i ściął mu głowę. Parwati pogrążyła się 
w smutku, Śiwa postanowił więc przywrócić go do życia. Poprosił służących o dostarczenie mu 
głowy pierwszego napotkanego stworzenia − okazał się nim słoń − i dołączył ją do ciała chłopca. 
Zob. Subhamoy Das, Ganesha: Lord of Success, http://hinduism.about.com/od/lordganesha/a/ga-
nesha.htm [dostęp: czerwiec 2014].

18 Ćatni − indyjski sos serwowany jako dodatek do potraw, przyrządzany jest ze świeżych, 
sezonowych składników rozgniatanych i marynowanych z przyprawami. Jedną z najpopularniej-
szych jego odmian są zielone ćatni robione z niedojrzałych owoców mango i kolendry lub z mięty 
o charakterystycznym słodko-kwaśnym posmaku.

19 Przepaść kulturowa, językowa i gospodarcza pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Pa-
kistanu narastała niemal od początku, od 1947 roku. Brak odpowiednio proporcjonalnej repre-
zentacji Bengalu (tworzącego tzw. Pakistan Wschodni) w rządzie Pakistanu oraz niesprawiedliwy 
podział dochodów państwa skłonił Sheikha Mujibura Rahmana (wym. Śejh Mudźibur) do bun-
tu wobec władz centralnych, co doprowadziło do wojny domowej, która dzięki wsparciu wojsk 
indyjskich zakończyła się porażką zachodniego Pakistanu i powstaniem niezależnego od niego 
Bangladeszu. Zob. Stanley Wolpert, Nowa historia Indii, dz. cyt., s. 458−467.

20 Pochodzenie nazwy „Pakistan” tłumaczy się na dwa sposoby: w urzędowym języku urdu 
oznacza dosłownie „kraj Czystych”, co odpowiada ideologicznej przesłance utworzenia kraju 
wyłącznie dla indyjskich muzułmanów; jest akronimem składającym się z nazw poszczególnych 
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władzy Indiry Gandhi w latach stanu wyjątkowego (1975−1977) z jej niesław-
nym programem przymusowej sterylizacji i oczyszczania slumsów przeprowa-
dzanym przez jej syna Sanjaya (wym. Sandźaj)21.

Autor dostarcza czytelnikom wystarczających wskazówek, aby w relacjonowa-
nych wydarzeniach rozpoznali autentyczne fakty i prawdziwe postaci, przedsta-
wia je jednak i ocenia z indywidualnej, własnej perspektywy. Wszystkie bowiem 
wydarzenia mają sens tylko wtedy, gdy odciskają piętno na losach Salima, głów-
nego bohatera powieści. Epatowany od dziecka historiami o swym cudownym 
narodzeniu w 1947 roku wraz z wolnymi Indiami i po odkryciu niezwykłych 
właściwości najpotężniejszego spośród wszystkich „dzieci północy”, Salim nabie-
ra niezłomnego przekonania, że ma zdolność wpływania na bieg historii. Przykła-
dem niech będą dwie sceny. Podczas nauki jazdy na rowerze, chcąc zaimponować 
swej pierwszej miłości, gniewnej Evie Burns, Salim rozpędza się i wpada w tłum 
protestujących ludzi domagających się podziału ówczesnego stanu Bombaj we-
dług kryterium językowego i wydzielenia jego osobnych części dla nieprzepada-
jących za sobą Marathów (rdzennych mieszkańców Maharasztry, której stolicą 
jest Bombaj) i napływowej ludności z sąsiedniego Gudźaratu. Chłopiec powtarza 
bezmyślnie zasłyszaną przypadkowo obraźliwą rymowankę, jedyne słowa, jakie 
zna w języku gudźarati, które tłum Marathów chętnie przejmuje:

(...) do wtóru mojej rymowanki rozpętała się pierwsza uliczna batalia językowa, piętnastu 
zabitych, ponad trzystu rannych. Tak oto stałem się bezpośrednim sprawcą zamieszek, które 
zakończyły się podziałem stanu Bombaj, wskutek czego miasto zostało stolicą Maharasztry – 
czyli przynajmniej moja strona odniosła zwycięstwo (s. 256).

Przebywając na wygnaniu w domu ciotki Emeraldy i generała Zulfi kara, 
z powodu słabości swego kuzyna (który w sposób niekontrolowany oddaje mocz 
w sytuacjach stresujących) Salim doznaje zaszczytu uczestnictwa w przewrocie 
wojskowym w Pakistanie:

Dowodząc swojej męskości, swojej przydatności na syna, asystowałem wujowi przy tworzeniu 
rewolucji. (...) generał Zulfi kar określał ruchy wojsk; ja zaś symbolicznie przestawiałem pieprz-
niczki. W szponach czynno-metaforycznego trybu powiązań przesuwałem solniczki i sosjerki 
z ćatni (...). Trzymając w rękach los narodu, przestawiałem przyprawy i sztućce, zdobywałem 
puste salaterki po birjani 22 za pomocą szklanek, ustawiając wokół dzbanków z wodą straże 
w postaci solniczek. (...) Owej nocy siedziałem obok nagiego mężczyzny, którego wuj wiózł 

prowincji, z których składa się Pakistan: P – Pendżab, A − Prowincja Północno-Zachodnia, tzw. 
Afgańska, K – Kaszmir, S – Sindh, końcówka -TAN od Beludżystan. Nazwa została wymyślona 
w 1933 roku przez Choudhriego Rahmata Alego (wym. Ćoudhri), aktywistę utworzenia Pakista-
nu. Zob. Stanley Wolpert, Nowa historia Indii, dz. cyt., s. 379−380.

21 Zob. więcej tamże, s. 474–483.
22 Birjani − danie indyjskie występujące w różnych wariantach regionalnych, którego podsta-

wowym składnikiem jest mięso (często baranina), warzywa i ryż basmati oraz przyprawy: imbir, 
kardamon i chili; całość jest przyrządzana w jednym naczyniu i podawana zwykle z rajtą, rodzajem 
słonego jogurtu.
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na lotnisko wojskowe; stałem i pa-
trzyłem, jak oczekujący już samolot 
kołuje, nabiera prędkości, odlatuje. 
Dobiegło wtedy końca to, co za-
częło się czynno-metaforycznie od 
pieprzniczek; nie tylko obaliłem 
rząd, lecz również wyprawiłem pre-
zydenta na wygnanie (s. 385–387).

Salim, jako jedyny syn swego ojca, miał spełnić niezaspokojone ambicje ro-
dzica, któremu nadzwyczaj nie wiodło się w interesach. Na skutek wypadku 
rowerowego Salim odkrywa swoje niezwykłe zdolności i zwołuje, jak politycz-
ny przywódca, Konferencję Dzieci Północy: tysiąc i jedno istnienie narodzone 
w pierwszej godzinie niepodległości Indii i obdarzone magicznymi mocami – 
tysiąc i jedna możliwość oraz obietnica czekające na spełnienie:

Rzeczywistość miewa metaforyczne treści; przez co wcale nie traci na realności. Urodziło się 
tysiąc jeden dzieci; zaistniało tysiąc jeden możliwości, które nigdy przedtem nie otworzyły się 
w jednym miejscu, o jednej porze; a zarazem tysiąc jeden ślepych zaułków. Zależnie od punktu 
widzenia dzieci północy mogą uosabiać różne rzeczy: można w nich widzieć ostatni przejaw 
staroświeckości i zacofania naszego podszytego mitami społeczeństwa, którego porażka była 
nader pożądana w kontekście modernizującej się dwudziestowiecznej gospodarki; lub też praw-
dziwą nadzieję na wolność, która została raz na zawsze zniweczona; tylko pod żadnym pozorem 
nie wolno ich uważać za dziwaczny wykwit błądzącej, chorobliwej  wyobraźni (s. 267). 

Przyjęta przez Salmana Rushdiego konwencja opowiadania prowadzonego 
przez głównego bohatera to idealny przykład narracji narcystycznej23. Nastawie-
nie narratora na autorefl eksję zostało połączone z zaproszeniem czytelnika do 
uczestnictwa w odkrywaniu i demaskowaniu tradycji rządzących pradawną sztu-
ką gawędziarstwa. Figurą uosabiającą czynny udział odbiorców w narracji jest 
stała obecność Padmy, żony Salima, która wyraża swoje opinie, a także zniecierp-
liwienie i irytację, gdy on popada w przydługie dygresje, przesadną megalomanię 
czy wydumane fi lozofowanie. Narracja narcystyczna ustanawia nowe reguły od-
czytywania tekstu, co w przypadku Dzieci północy głównie dotyczy podważenia 
konwencjonalnego podejścia do historii jako relacji opartej na zarejestrowanych 
faktach i zmierzającej ku jednej obiektywnej prawdzie. Zamiast wielkiej narracji 
historycznej w opowieści Salima Sinai pojawia się jej alternatywna wersja będą-
ca wynikiem procesu przywoływania jego wspomnień. Pamięć działa wybiórczo, 
emocjonalnie, miewa problemy z chronologią, podlega nieustannym reinterpre-
tacjom, a nade wszystko rejestruje tylko te zdarzenia, które są ważne z punktu 
widzenia jednostki, i to niekoniecznie zgodnie z obowiązującą wykładnią24.

23 Linda Hutcheon, za: Jennifer De Santos, Historical Truth in Salman Rushdie’s „Midnight’s 
Children”: A Question of Perspective, http://www.gradnet.de/papers/pomo01.paper/Santos01.pdf 
[dostęp: grudzień 2014].

24 Tamże, s. 2−5.
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Historia to dobór naturalny. Zmutowane wersje przeszłości walczą o dominację; dojrzewają 
nowe gatunki faktów, natomiast przedpotopowe prawdy idą pod ścianę, zakrywa się im oczy, 
pozwala wypalić ostatniego papierosa. Przetrwać udaje się tylko najsilniejszym mutacjom. 
Słabe, anonimowe, pokonane, pozostawiają niewiele świadectw: polne znaki, głowy siekier, 
ludowe opowieści, potłuczone dzbany; kopce nagrobne – gasnące wspomnienia młodzień-
czego piękna. Historia uwielbia jedynie tych, którzy nad nią panują – tu zachodzi relacja 
wzajemnej zależności25.

Dla Rushdiego pamięć to alternatywna wersja zarejestrowanych zdarzeń, opo-
wieść o historii przefi ltrowanej przez doświadczenia jednostkowe, rządząca się 
swoimi prawami, żyjąca własnym życiem. Narracja narcystyczna pozwala odkryć, 
uchwycić i nazwać rzeczywistość, w której znane fakty uzyskują nowe znaczenia, 
luki w pamięci są zaś wypełniane zmyśleniami. W Dzieciach północy historia Indii 
jest fragmentaryczna, niekompletna, składa się z wycinków rzeczywistości, które 
zostały zgromadzone przez Salima i obdarzone znaczeniem w procesie jego re-
imaginacji. Obiektywne fakty służą mu jako punkty odniesienia, są poddawane 
„ćatnifi kacji” (marynowaniu), gdy zyskują smak ludzkich emocji26.

(...) wytwarzam także własne specjalne mieszanki, w których za sprawą wydrenowanych prze-
wodów nosowych potrafi ę zawrzeć wspomnienia, marzenia, myśli, toteż z chwilą wdrożenia 
ich do produkcji masowej wszyscy konsumenci dowiedzą się, czego pieprzniczki dokonały 
w Pakistanie albo co znaczył pobyt w Sundarbanach (...) Na półce stoi trzydzieści słoików 
gotowych w każdej chwili pobudzić ogarnięty amnezją naród. (...) Może pewnego dnia świat 
zakosztuje marynat historii. Może dla niektórych podniebień okażą się one nazbyt ostre, może 
ich zapach kogoś obezwładni, może wyciśnie z oczu łzy; żywię jednak nadzieję, iż da się o nich 
powiedzieć, że mają autentyczny smak prawdy... że mimo wszystko stanowią akty miłości 
(s. 608–610). 

Dzieci północy Salmana Rushdiego to porywająca mieszanka dowcipnych, 
imponujących pomysłowością i przepełnionych magią anegdot oraz tragicz-
nych losów podzielonego polityką subkontynentu. Historia Salima Sinai i jego 
ojczyzn ma zaiste słodko-kwaśny smak zielonego ćatni i to nie tylko w swej 
warstwie fabularnej, ale także językowej. Samoświadomość narratora, właściwa 
dziełu postmodernistycznemu, wiąże się również z przełamywaniem konwencji 
w samym tworzywie językowym. Z wielką lubością i kunsztem Rushdie mani-
puluje słowem, tworząc zabawne neologizmy, za nic mając zasady interpunkcji, 
którą wykorzystuje do kreowania nowych znaczeń, z fi nezją dokonuje swoistej 
„indianizacji” języka angielskiego, wkładając w niego smaki i aromaty Indii. Jak 
pisała znana pisarka indyjskiego pochodzenia Anita Desai: 

Rushdie wskazał angielskojęzycznym indyjskim powieściopisarzom, jak można stać się „post-
kolonialnym”. Całe pokolenie indyjskich pisarzy odczuwa ciężar (pozytywnego lub negatyw-
nego) wpływu Rushdiego na ich własny talent. Niezależnie od tego, co Rushdie zademon-

25 Salman Rushdie, Wstyd, tłum. Mariusz Ferek, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 139.
26 Zob. Jennifer De Santos, Historical Truth in Salman Rushdie’s..., dz. cyt., s. 4−7.
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strował swą techniką pisarską, żywymi opisami i charakterystycznymi postaciami, pokazał 
Indusom, jak można przywłaszczyć sobie angielszczyznę, jak można wykuwać z niej dowolne 
kształty z doprawdy rewelacyjnym skutkiem27.

W opiniach niektórych krytyków Dzieci północy uchodzą za powieść niena-
dającą się do adaptacji fi lmowej (non-fi lmable) z uwagi na jej skomplikowaną 
wielowątkowość i dygresyjny, alinearny styl opowiadania28. Jeśli jednak, idąc tro-
pem Jennifer Takhar29, przyjrzeć się dokładnie obrazowaniu stosowanemu w tej 
i pozostałych powieściach Rushdiego, można stwierdzić, że pisarz posługuje się 
„fi lmowym żargonem” i wiele scen stanowi gotowy materiał scenopisarski. Nic 
dziwnego, w końcu wychował się w Bombaju, w którym znajduje się indyjska 
„fabryka snów”, a ploteczkami o kinowych celebrytach karmi się cało miasto. 
W Harunie i morzu opowieści Rushdie podaje przepis na udany fi lm indyjski: 
dwie-trzy główne postacie, sześć piosenek, trzy tańce i absolutnie żadnych scen 
seksualnych30. Z kolei Szatańskie wersety zawierają satyrę na światek Bollywoo-
du i plotkarskie magazyny o gwiazdach, jak na przykład „Stardust”. Ich boha-
ter, Dżibril Fariszta31, to skrzyżowanie dwu gwiazdorów: Amitabha Bachchana 
(wym. Baććan) z Nandamurim Taraką Ramą Rao (muzułmaninem z urodzenia, 
hindusem w fi lmowym świecie). Według Vijaya Mishry (wym. Widźaj Miśra) 
bombajskie superprodukcje stanowią naturalne zaplecze kulturowe, z którego 
Rushdie chętnie korzysta32. Oto fragment najbardziej fi lmowej sceny w Dzieciach 
północy – „pocałunku pośredniego” w wykonaniu Aminy Sinai i jej byłego męża 
Nadira Khana, której twórcą w wersji kinowej stał się wuj Salima, Hanif Aziz:

Ale oto w kadr wchodzą ręce – najpierw ręce Nadira-Kasima, chociaż ich poetycka miękkość 
jakby stwardniała; ręce drżą niczym płomień świecy, pełgają przez skaj, po czym cofają się 
nagle; następnie ręce kobiece, czarne jak dżety, suną do przodu niby eleganckie pająki; (...) 
lecz zawsze w końcu umykają, opuszki palców unikają opuszków palców, bo tu na tym swoim 
brudnym szklanym ekranie kinowym oglądam przecież indyjski fi lm obwarowany zakazem 
kontaktu fi zycznego, aby nie deprawować kwiatu młodzieży hinduskiej; (...) Co zobaczyłem 
na samym końcu: ręce matki podniosły opróżnioną do połowy szklankę Pysznego Lassi; usta 
matki przywarły delikatnie, nostalgicznie do zmatowiałego szkła; ręce matki wręczyły szklan-
kę Nadirowi-Kasimowi; który również przyłożył, z drugiej strony szklanki, swoje poetyckie 
usta. W ten sposób życie naśladowało kiepską sztukę, a siostra wuja Hanifa wniosła erotykę 
pośredniego pocałunku w zieloną neonową obskurność kawiarni Pionier (s. 288–289).

27 Za: Anuradha Dingwaney, Salman Rushdie, dz. cyt., s. 458.
28 Por. Critics review: Midnight’s Children..., dz. cyt.
29 Jennifer Takhar, Th e „Masala” fi lm recipe, http://postcolonialweb.org/pakistan/literature/

rushdie/takher20.html [dostęp: czerwiec 2014]; tejże, Bollywood Cinema in Rushdie’s Fiction, 
http://postcolonialweb.oeg/pakistan/literature/rushdie/takhar16.html [dostęp: czerwiec 2014].

30 Salman Rushdie, Harun i morze opowieści, tłum. Michał Kłobukowski, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 2010, s. 107−108, 166−177. 

31 W przekładzie Jerzego Kozłowskiego: Dżibril Fariśta, co jest formą zbliżoną do oryginału 
− Dźibril Fariśta.

32 Za: Jennifer Takhtar, Th e “Masala” fi lm recipe, dz. cyt.
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Wydaje się jednak, iż fi lmowość prozy Rushdiego bliższa jest wielobarwnemu, 
żywiołowemu stylowi kina bollywoodzkiego niż delikatnym, wyważonym i re-
fl eksyjnym dziełom Deepy Mehty. 

Z takim oto przepastnym, cudownym i skomplikowanym dziełem postano-
wiła się zmierzyć reżyserka, do której przylgnęła opinia nieustraszonej: „Mehta 
pragnie pokazać widzom prawdziwy obraz swego kraju, dlatego nie boi się poru-
szać drażliwych i bolesnych tematów”33. Urodziła się w 1950 roku w Amritsarze, 
w rodzinie z tradycjami kinowymi − jej ojciec zajmował się dystrybucją fi lmo-
wą. Po skończeniu fi lozofi i na uniwersytecie w New Delhi rozpoczęła przygodę 
z kinem od realizacji dokumentów i pisania scenariuszy do fi lmów dla dzieci. 
Kariera reżyserska Mehty rozkwitła po jej wyjeździe do Kanady, gdy zajęła się 
tworzeniem fi lmów fabularnych. Potrafi ła z powodzeniem realizować różne ga-
tunki, na przykład komedię romantyczną Republic of Love (2003), prześmiewczą 
satyrę na świat superprodukcji Bollywood/Hollywood (2002) czy odcinek serialu 
telewizyjnego Przygody młodego Indiany Jonesa: Podróże z ojcem (1996). Naj-
większą sławę dała jej Trylogia żywiołów, na którą składają się: Ogień (1996), 
Ziemia (1998) i Woda (2005). Mehta zajmowała się w niej trudnymi dla kultury 
indyjskiej tematami – kobiecą seksualnością w jej subwersyjnej, lesbijskiej for-
mie, przełomowym w dziejach subkontynentu podziałem na Indie i Pakistan, 
któremu towarzyszyły masakry ludności cywilnej, oraz opresyjną, obłudną, reli-
gijną ortodoksją odsuwającą wdowy na margines społeczeństwa. Problematyka 
usankcjonowanej tradycją przemocy domowej wobec kobiety pojawiła się rów-
nież w innym jej fi lmie Niebo na ziemi (2008).

Twórczość Deepy Mehty charakteryzuje posługiwanie się symbolami religij-
no-kulturowymi wywodzącymi się z hinduizmu, ale nacechowanymi kontesta-
cyjnie, na przykład nadanie bohaterkom Ognia, złączonym zakazaną miłością, 
imion bohaterek mitologicznych Sity (żony Ramy, porwanej przez demona Ra-
wanę) i Radhy (kochanki Kriszny) – mitycznych wcieleń bogini Lakszmi − oraz 
przeniesienie motywu z Ramajany, w którym Radha, niczym mityczna Sita, 
zostaje poddana próbie ognia mającej dowieść jej niewinności. W Wodzie re-
żyserka demaskuje obłudę religijną ukrytą pod płaszczem tradycji. Dotknięcie 
wdowy oznacza rytualne skalanie i złą wróżbę, a jednocześnie korzystanie z jej 

33 Tatiana Szurlej, „Trylogia żywiołów” Deepy Mehty, czyli wszystko to, czego nie chcemy wiedzieć 
o Indiach, w: Nie tylko Bollywood, red. Grażyna Stachówna, Przemysław Piekarski, Korporacja 
Ha!art, Kraków 2009, s. 114.
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usług seksualnych jest dozwolone i niehańbiące dla najwyżej postawionej kasty 
braminów, z racji swego mitycznego pochodzenia uważanej za jedyną, której jest 
dostępna wiedza tajemna świętych ksiąg. W Niebie na ziemi Mehta pokazuje 
tragedię młodych żon zobowiązanych do posłuszeństwa i oddania mężowi, tyra-
nizowanych przez teściowe, zmuszanych do ciężkiej pracy, oraz częstą przemoc 
domową stosowaną wobec nich, uchodzącą za naturalną i uzasadnioną karę na-
wet za drobne błędy i potknięcia. 

Salman Rushdie wspomina w wywiadach, że otrzymał kilka propozycji ekra-
nizacji Dzieci północy, w tym jedną od brytyjskiej BBC, która chciała nakręcić 
na podstawie tej powieści serial dokumentalny, żadna z nich nie doszła jed-
nak do skutku. Gdy Deepa Mehta zapytała pisarza o możliwość sfi lmowania 
dzieła, chętnie się zgodził i odsprzedał jej prawa do adaptacji za symbolicznego 
dolara34. Wiedząc jednak, że nikt inny nie będzie miał wystarczającej odwagi, 
by zamienić sześćset stron historii Indii i przygód Salima Sinai na scenariusz 
fi lmowy, reżyserka poprosiła Rushdiego o pomoc. I tym razem jej nie odmówił. 
Tak zaczęła się ich współpraca, która trwała kilka lat z uwagi na żmudny pro-
ces selekcji materiału literackiego i rozmaite perturbacje zachodzące już podczas 
realizacji. Mehta dobrze znała z własnych doświadczeń trudności, jakie wiążą 
się z kręceniem w Indiach fi lmu o kontrowersyjnych treściach. Miała również 
świadomość, że zła sława Rushdiego po Szatańskich wersetach znacznie utrudni 
produkcję, zdecydowała się zatem zmienić tytuł fi lmu na Wichry przemian (Th e 
Wind of Change) i wyjechać z ekipą na Sri Lankę. Nawet to nie wystarczyło 
jednak, by uniknąć kłopotów, gdyż w wyniku noty dyplomatycznej wysłanej 
z Iranu rząd Sri Lanki cofnął pozwolenie na zdjęcia do fi lmu. Po dalszych ne-
gocjacjach udało się zażegnać kryzys, ale Salman Rushdie nie mógł uczestniczyć 
w tej fazie realizacji ich wspólnego projektu35.

Pisząc scenariusz, Rushdie musiał zmniejszyć i odpowiednio przysposobić 
ogromną liczbę opowiastek i anegdot, które składają się na Dzieci północy, do 
narracji mieszczącej się w 148-minutowym fi lmie. Złośliwi krytycy skwitowali 
wysiłki autora stwierdzeniem, że z pewnością jest on wybitnym powieściopisa-
rzem, ale kiepski z niego scenarzysta36. 

Rwana, chaotyczna narracja mająca w powieści odwzorowywać pracę ludz-
kiej pamięci została przez Mehtę zastąpiona przedstawieniem zdarzeń w sposób 
linearny i chronologiczny. Film otwierają sceny rozgrywające się w 1915 roku, 
które przedstawiają urokliwe spotkania doktora Aadama Aziza (Rajat Kapoor, 
wym. Radźat Kapur), dziadka Salima, z piękną Nasim (Shabana Azmi, wym. 

34 Wywiad z Salmanem Rushdiem i Deepą Mehtą przeprowadzony przez Jiana Ghomeshiego 
dla programu „Studio Q”, http://youtube.com/watch?v=TxFLMepyWXo [dostęp: maj 2014].

35 Tamże.
36 Zob. opinię Robbie’go Collina z „Th e Telegraph”, w: (b.a.), Midnight’s Children disappoints, 

dz. cyt.
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Śabana) oglądaną przez niego jedynie poprzez dziurę w prześcieradle. Po ślubie 
młodzi małżonkowie wyjeżdżają z Kaszmiru do Agry, gdzie nestor rodu roz-
poczyna praktykę na dworze rani Kuć Nahin (Kusum Haidar, wym. Hajdar) 
i zapada na „dziwną odmianę optymizmu”. Podobnie jak przywódca muzułma-
nów Mijan Abdullah (Dhritiman Chatterjee, wym. Ćatterdźi), sprzeciwiający 
się powstaniu Pakistanu, doktor Aziz także ma nadzieję na uniknięcie podziału 
kraju. Gdy Mijan zostaje zamordowany, dawne poglądy o jedności politycznej 
dwóch religii, czyli hinduizmu i islamu, wraz z jego poszukiwanym sekretarzem, 
pulchnym poetą Nadirem Khanem (Zaib Shaikh, wym. Śejh), zostają dosłownie 
zmiecione pod dywan. Rodzina doktora decyduje się bowiem ukryć poetę w piw-
nicy. Złowrogie proroctwa Nasim spełniają się, gdy jedna z jej córek, Mumtaz 
(Shahana Goswami, wym. Śahana), zakochuje się w Nadirze i postanawia wieść 
z nim potajemne życie w piwnicy. Sielankę przerywa choroba Mumtaz, a przy 
okazji wychodzi na jaw erotyczna niemoc jej męża. Nieskonsumowane małżeń-
stwo wywołuje gniew doktora, który postanawia zakończyć trwającą od lat farsę 
i rozliczyć się z zięciem. Najmłodsza córka Emerald (Anita Majumdar, wym. 
Madźumdar) ściąga do domu majora Zulfi kara (Rahul Bose, wym. Bos) i ujaw-
nia mu, że jej rodzina ukrywa ściganego Nadira Khana. Poecie udaje się uciec, 
zostawia jednak żonie list rozwodowy, zwracając jej tym wolność. Zulfi kar żeni 
się z Emerald. Tymczasem dotychczasowy adorator najstarszej córki Alji (Shikha 
Talsania, wym. Śikha), Ahmed Sinai (Ronit Roy, wym. Roj), niespodziewanie 
przenosi swoje uczucia na Mumtaz, poślubia ją, daje jej nowe imię Amina i czy-
ni z niej matkę Salima (Darsheel Safary, wym. Darśil Safari) i Dżamili (Anshikaa 
Shrivastava, wym. Anśika Śriwastawa).

Tu rozpoczyna się bombajski wątek w fi lmie Mehty, w którym poznajemy 
dwa rodzinne sekrety: o tajemnym związku hrabiego Methwolda (Charles Dan-
ce), właściciela posiadłości (którą nabywa od niego Ahmed Sinai), z Wanitą 
(Rakhi Kumari), uliczną śpiewaczką, żoną Wee Williego Winki, oraz o zamianie 
niemowląt dokonanej przez Marię Pereirę (Seema Biswas, wym. Sima), pielęg-
niarkę i późniejszą piastunkę Salima. Pamiętnej nocy z 14 na 15 sierpnia 1947 
roku w chwili uzyskania niepodległości przez Indie i narodzin cudownych „dzie-
ci północy” dokonuje się realizacja dziejowej sprawiedliwości według wskazań 
Joego D’Costy (Harish Khanna, wym. Hariś), ukochanego Marii – biedny chło-
piec Śiwa trafi a do rodziny bogatych państwa Sinai, a ich prawdziwy syn trafi a 
do Wee Williego Winki (Samrat Chakrabarti, wym. Ćakrabarti). Mały Salim 
(Nethuli Werasuriya, wym. Werasurija), podsłuchując miłosne westchnienia 
matki wspominającej swego pierwszego męża poetę Nadira, nagle słyszy w swej 
głowie głosy magicznych „dzieci północy” i początkowo bierze je za szepty archa-
niołów. Dopiero później odkrywa, że potrafi  komunikować się z tymi dziećmi 
obdarzonymi różnymi mocami, na przykład słyszenia cudzych myśli, lewitacji, 
wędrówki w czasie. Na skutek wypadku podczas lekcji o „geografi i ludzkości” 
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pojawiają się wątpliwości dotyczące ojcostwa pana Sinai, wskutek czego Salim 
(Satya Bhabha, wym. Satja) zostaje wygnany do Pakistanu. Gdy rodzina Sinai 
emigruje do Karaczi, Maria postanawia wyjawić tajemnicę prawdziwego pocho-
dzenia zamienionych dzieci, Salima i Śiwy. Dżamila (Soha Ali Khan), młodsza 
siostra Salima, zyskuje sławę pakistańskiego „słowika islamu”, a jej głos prowadzi 
żołnierzy na wojnę z Indiami. 

W trakcie pierwszej wojny między Indiami i Pakistanem ginie cała najbliższa 
rodzina Salima, a on chwilowo traci pamięć. Po wyzdrowieniu zostaje wysłany 
na kolejną wojnę, tym razem wojnę domową pomiędzy Pakistanem Zachodnim 
a Wschodnim, już wkrótce ogłoszonym suwerennym państwem o nazwie Ban-
gladesz. W Dhace natrafi a na Parwati (Shriya Saran, wym. Śrija), jedną z „dzieci 
północy”, obdarzoną magicznymi mocami, która w cudownym koszu przemyca 
go do Indii. Szczęście Salima z Parwati uniemożliwia prorocza wizja straszliwej 
Wdowy Indiry Gandhi (Sarita Choudhury, wym. Ćoudhri) i niszczenia slum-
sów37. Salim, szukając swoich korzeni, odbywa podróż do Bombaju, pozosta-
wiając Parwati samą. Z zemsty sprowadza ona do swej chaty jego odwiecznego 
rywala Śiwę (Purav Bhandare), a owocem ich zbliżenia staje się Aadam (Moha-
med Safran Sarron), którego Salim uzna później za własnego syna. 

Pojawia się nowa bogini Indii, pani premier Indira Gandhi − nad Indie nad-
ciągają czarne chmury. Z pomocą Śiwy rozprawia się ona z magicznymi „dzieć-
mi północy” będącymi solą w jej oku, ponieważ ucieleśniają one niespełnione 
obietnice jej ojca Jawarhalala Nehru. Dzieci zostają uwięzione, a następnie pod-
dane sterylizacji. Podczas likwidacji slumsów ginie Parwati, a cudownie ocalałym 
Aadamem opiekuje się zaklinacz węży Picture-Singh (Kulbhushan Kharbanda, 
wym. Kulbhuszan). Po ponurych latach stanu wyjątkowego nad Delhi znów 
wschodzi słońce – przegrana pani Gandhi w wyborach skutkuje uwolnieniem 
z więzień okaleczonych „dzieci północy”. Wiedziony smakiem zielonego ćatni 
z dzieciństwa Salim odnajduje Marię. W trzydziestą pierwszą rocznicę urodzin 
Salima i wolnych Indii nowe pokolenie, do tej pory milczące, wypowiada ustami 
małego Aadama słowo „Abrakadabra!”, deklarując w ten sposób swą dziedziczną 
wiarę w magię. 

Film Deepy Mehty wydaje się artystycznie nierówny i narracyjnie niespójny. 
Fragmenty pełne magii, dowcipu i poetyckości mieszają się z mdłymi sekwen-
cjami, które grzeszą nadmierną dłużyzną. W pierwszej części, począwszy od hi-
storii dziadków aż do momentu ponownego złączenia rodziny w nowo powsta-

37 Wizja Salima o buldożerach niszczących delhijskie slumsy oraz późniejsza przymusowa ste-
rylizacja wszystkich cudownych dzieci z jego pokolenia stanowi odzwierciedlenie realnej polityki 
Indiry Gandhi, która przeprowadziła brutalną akcję oczyszczania slumsów w pobliżu Jama Masjid 
(wym. Dźama Masdźid), Meczetu Piątkowego, w starym Delhi, a także wprowadziła w życie pro-
gram przymusowej sterylizacji mężczyzn mających więcej niż dwoje dzieci, zwłaszcza w przelud-
nionych stanach Uttar Pradeś i Bihar. Zob. Stanley Wolpert, Nowa historia Indii, dz. cyt., s. 482.
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łym Pakistanie, adaptacja jest wierna literackiemu oryginałowi. Rzecz jasna, nie 
wszystkie postaci i wątki zostały do niej przeniesione, znaczną część pominięto 
(np. brak losów wuja Hanifa i jego żony Piji). Gorzkie doświadczenia bohaterów 
mieszają się z komicznymi w proporcji bliskiej temu, co zawiera powieść. Nato-
miast druga część fi lmu, zdominowana wspomnieniami z późniejszych wojen, 
a nade wszystko z okresu stanu wyjątkowego, staje się rozwlekła, wypełniona 
nie do końca zrozumiałym symbolizmem i melancholią popadającą chwilami 
w krańcowy sentymentalizm. W miarę zbliżania się opowiadanej historii do 
końca Salim popada w coraz bardziej ponury nastrój, ponieważ zna jej zakoń-
czenie, nie traci jednak właściwego sobie zgryźliwego humoru.

Finały książki Rushdiego i fi lmu Mehty mają inny wydźwięk. Powieść nie 
nastraja czytelnika optymistycznie, kończy się bowiem utratą nadziei i śmiercią 
Salima: „(...) blisko trzydziestoletni mit wolności przestał być tym, czym był 
dawniej. Potrzeba nowych mitów, ale to już nie moja sprawa” (s. 605). Reżyserka 
natomiast nie zdecydowała się go uśmiercić, a poprzez postać małego Aadama 
dała nawet widzom nadzieję na lepszą przyszłość. Salim kończy fi lm słowami: 

Nowa generacja jest bardziej ostrożna, twardsza. Dziecko i kraj pewnego razu narodziły się 
o północy. Od nas obu oczekiwano wielkich rzeczy. Prawda była mniej chwalebna niż ma-
rzenia. Ale przetrwaliśmy i zbudowaliśmy własną drogę. A nasze życia były, mimo wszystko, 
aktami miłości.

Adaptacji fi lmowej nie postrzega się zwykle jako autonomicznego, niezależ-
nego dzieła, ale nieustannie porównuje z jej pierwowzorem literackim, skazuje 
na skradzione życie, przez co często nie dostrzega się jej unikalnych właściwości. 
Najdotkliwszym brakiem, jaki odczuwa widz, mając do czynienia z ekranizacją 
Dzieci północy, jest niemożność rozsmakowania się w gawędziarskim stylu prozy 
Salmana Rushdiego. Reżyserka próbuje mu to zrekompensować komentarzami 
narratora off  screen, któremu głosu użyczył sam pisarz. Cała warstwa językowa 
oryginału, tak barwna, elokwentna i dowcipna, zanika w fi lmie, którego głów-
nym medium są przecież obrazy, nie słowa. Wielbiciele prozy Rushdiego mogą 
się czuć zawiedzeni fi lmem Mehty, jeśli szukają w nim wiernego odwzorowania 
oryginału. Przyzwyczajeni do obcowania z jego wyrafi nowanymi powieściami 
stawiają reżyserce zbyt wygórowane i niemożliwe do spełnienia oczekiwania. 

Rozbieżności między fi lmowymi a literackimi Dziećmi północy wynikają 
w dużej mierze z diametralnie różnych osobowości twórców. O ile autor po-
wieści lubi gry z tradycyjnymi konwencjami literackimi, zabawę słowem, po-
lemikę z obowiązującymi wersjami ofi cjalnej historii, o tyle reżyserka bardziej 
sobie ceni narracyjną prostotę i ascezę, które wspiera starannie dobraną muzyką 
i przejmującymi obrazami głęboko zapadającymi w pamięć widzów. Bohate-
rowie Rushdiego pławią się w uroczym narcyzmie i megalomanii, podczas gdy 
gra aktorska w fi lmach Mehty wydaje się stonowana, nie przeszkadza to jednak 
w kreowaniu postaci wiarygodnych i obdarzonych wyrazistą osobowością. Może 
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szkoda, że reżyserka nie zrealizowała więcej scen w stylistyce bollywoodzkiej, 
do której niektóre fragmenty powieści nawiązują. Pojawia się tylko kilka mniej 
lub bardziej czytelnych odwołań, na przykład plakat z Mother India (1957, reż. 
Mehboob Khan) jako aluzja do Indiry Gandhi i jej synów, siedząca na zawie-
szonym pod sufi tem wiatraku Parwati kojarzy się ze słynną sceną z fi lmu Seeta 
aur Geeta (wym. Sita or Gita, 1972, reż. Ramesh Sippy, wym. Rameś Sippi), 
piosenka Aao, Twist Karein z fi lmu Bhoot Bungla (wym. Bhut Bangla, 1965, 
reż. Mehmood, wym. Mehmud), utwór wykonywany przez Dżamilę na scenie 
to piosenka Mujh Se Pehli Si Mohabbat Mere Mahboob Mang (wym. Mudźse 
Pehli Si Mohabbat Mere Mehbub Mang) − śpiewała ją Noor Jehan (wym. Nur 
Dźahan), która po odzyskaniu niepodległości wyemigrowała do Pakistanu, wzo-
rowanie postaci Wee Williego Winki na słynnym aktorze Raju Kapoorze (wym. 
Radź Kapur), nazywanym indyjskim Chaplinem38.

Warto także zwrócić uwagę na ważny element łączący wersje Rushdiego 
i Mehty, czyli pominięcie w historii Indii tragicznych relacji hindusko-muzuł-
mańskich. Pisarz i reżyserka konsekwentnie ograniczają dosłowne obrazowanie 
zdarzeń, które dzielą obie społeczności. Jest to znamienne również w kontekście 
ich własnych rodowodów. W powieści Rushdie subtelnie zaznacza momenty, 
w których hindusi i muzułmanie stają się wrogami, wzajemne animozje ko-
munalistyczne odbijają się tylko w kilku jej fragmentach. Przykładem jest po-
minięty w fi lmie Mehty delhijski wątek historii Aminy i Ahmeda, gdy Ahmed, 
szantażowany przez gangsterów, których gang używa imienia złośliwego demona 
Rawany z Ramajany jako swej nazwy, traci dobytek w spowodowanym przez 
nich pożarze, jak większość muzułmańskich biznesmenów w owych czasach, 
dlatego że nie zapłacił żądanego okupu gwarantującego mu „opiekę” z ich stro-
ny39. Kłopoty Ahmeda ponawiają się także w Bombaju, gdy część jego aktywów 
zostaje zamrożona, co większość muzułmanów w niepodległych Indiach odczy-
tywała jako perswazyjną zachętę do wyjazdu do Pakistanu i pozostawienia swego 
dobytku na pastwę losu. 

W odróżnieniu od brutalnych scen towarzyszących podziałowi kraju, przed-
stawionych w Ziemi, Mehta w Dzieciach północy, idąc śladem Rushdiego, nie 
pokazała dosłownego przelewu krwi, użyła metafory. Zarysowała główny konfl ikt 
wyznaniowy islamsko-hinduistyczny za pomocą starcia głównych bohaterów 
Śiwy (hindusa, tak naprawdę muzułmanina) i Salima (muzułmanina, w rzeczy-
wistości hindusa). W tej perspektywie sprawcy zamiany dzieci, chrześcijanka Ma-
ria i jej kochanek komunista, są ukazani jako współwinni wywoływania i podsy-
cania wzajemnych animozji między religiami w nowych, niepodległych Indiach. 

38 Dziękuję pani Tatianie Szurlej za zwrócenie mi na uwagi na bollywoodzkie wątki.
39 O niebezpiecznych związkach kinematografi i, polityki i biznesu ze światem gangsterów 

pisze w swej książce Suketu Mehta, Maximum City. Bombay Lost and Found, Vintage Books, New 
Delhi 2006.
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Dlaczego pisarz i reżyserka wybrali metaforę, a nie sceny brutalne i krwawe? 
Ponieważ w powieści Rushdiego i fi lmie Mehty nie chodzi o kraj rzeczywisty, ale 
wyidealizowany i wyśniony, tworzony z naiwnych wspomnień, marzeń i nadziei 
pokolenia „dzieci północy”, któremu wróżono wspaniałą przyszłość. To kraj, 
gdzie dobro i zło nieustannie się przenikają, a prywatna wizja historii ocala to, 
czego ofi cjalne fakty nie notują. Historia Salima pokazuje jednak, że taka pa-
mięć ma posmak słodko-kwaśny.

Wspomniałam już o problemach, z jakimi borykała się Deepa Mehta pod-
czas ekranizacji powieści Rushdiego. Dalsze perturbacje pojawiły się wraz z azja-
tycką premierą Dzieci północy na festiwalu w Kerali w 2012 roku40. Reżyser-
ka została oskarżona o antyindyjskość i przedstawienie Indiry Gandhi w złym 
świetle. Oburzony przywódca Kongresu, Pandalam Sudhakarana, obwieścił, iż 
próba oczerniania pani Gandhi jest nie do zaakceptowania. Dyrektor festiwalu, 
keralski minister kinematografi i Keezhoote Balakrishna Pillai Ganesh Kumar 
(wym. Kizhute Balakriszna Ganeś), nawoływał do oddzielenia polityki od sztu-
ki, ale skrytykował reżyserkę za pominięcie ważnego w dziejach subkontynentu 
sporu o Kaszmir i Dżammu41. Jak wskazuje Jason Burke, podobne kontrowersje 
i dysputy z politykami często przytrafi ają się indyjskiej kinematografi i, co skut-
kuje tym, że twórcy na ogół unikają politycznych prowokacji, by nie wchodzić 
w konfl ikt z wpływowymi cenzorami42. Co ciekawe, Indyjskie Biuro Cenzury 
CBFC było podzielone w opiniach na temat ekranowej wizji stanu wyjątkowego 
w fi lmie Mehty. Większość scen pozostawiono, uznając je za „część zaistnia-
łych historycznie faktów”43, poproszono jednak o zmianę komentarzy czytanych 
przez Rushdiego. Kwestią, która wzbudziła najwięcej emocji, było zdanie, że 
„Indira Gandhi chciała, byśmy traktowali ją jak boginię”. Uznano je za przypad-
kową opinię niemającą potwierdzenia w faktach44. Unaocznia to niezrozumienie 
koncepcji historii, jaką posiłkuje się Rushdie, a mianowicie połączenia faktów 
z ich osobistą percepcją. Negatywny portret pani Gandhi nabiera dodatkowych 
znaczeń w kontekście obecnej polityki Indii, ponieważ prezydentem Partii 

40 Zob. Ajay Harikumar, “Midnight’s Children” screening ignites political controversy, „Dailymail” 
11.12.2012, http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2246648/Midnights-Chil-
dren-screening-ignites-political-controversy.html [dostęp: grudzień 2014].

41 Tamże.
42 Jason Burke, “Midnight’s Children” at risk of not being screened in India, says director, „Th e 

Guardian”, 9.09.2012, http://www.theguardian.com/world/2012/sep/09/midnights-children-risks-
not-screened-india [dostęp: styczeń 2015].

43 Cyt. za: Subhash Jha, CBFC asks for remove comment on Indira Gandhi from Midnight’s Chil-
dren, „Th e Times of India” 15.01.2013, http://timesofi ndia.indiatimes.com/nri/cinema/CBFC-
asks-to-remove-comment-on-Indira-Gandhi-from-Midnights-Children/articleshow/18044621.
cms [dostęp: styczeń 2015].

44 Tamże.
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Kongresowej jest obecnie Sonia Gandhi, wdowa po synu Indiry, Rajivie (wym. 
Radźiw), a jej syn Rahul jest uważany za potencjalnego przyszłego premiera. 

Nie dziwi więc, że fi lm Dzieci północy długo nie mógł znaleźć dystrybuto-
ra w Indiach45. Ostatecznie jego rozpowszechnianiem zajęło się PVR Pictures, 
które postanowiło ograniczyć wyświetlanie do wąskiego angielskojęzycznego 
środowiska zaznajomionego z konwencjami kina zachodniego. Na pokazy przy-
chodzili głównie zaproszeni goście46. 

Midnight’s Children (Dzieci północy)
R: Deepa Mehta, S: Salman Rushdie według swojej powieści Dzieci północy, 
Z: Giles Nuttgens, M: Nitin Sawhney, Sgr: Tahir Mahmood, Kost: Dolly Ahlu-
walia, Ritu Kumar, MO: Colin Monie, O: Satya Bhabha (Salim), Shriya Saran 
(Parwati), Shabana Azmi (Nasim), Seema Biswas (Maria), Siddarth (Śiwa), Soha 
Ali Khan (Dżamila), Ronit Roy (Ahmed Sinai), Shahana Goswami (Amina Si-
nai), Rajat Kapoor (Aadam Aziz), PR: Kanada, Wielka Brytania, 2012, 146’
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never-be-screened-in-India.html [dostęp: grudzień 2014].
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