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„Ludzie przetumaczeni”.
AnglojÆzyczna literatura indyjska
i problemy adaptacji kulturowej
Wprowadzenie
Salman Rushdie jest autorem bardzo popularnym wœród polskich czytelników, ale ignorowanym przez badaczy literatury. Gdy nazwisko tego pisarza
pojawia się w ogólnym obiegu, zazwyczaj chodzi o wydarzenie, które przeszâo do historii jako „sprawa Rushdiego” – o obâoůenie pisarza w walentynki
1989 roku fatwĊ (rzekomo z powodu publikacji powieœci Szataľskie wersety)
przez umierajĊcego ajatollaha Chomeiniego z Iranu i o następstwa, które
fatwa ta za sobĊ pociĊgnęâa. W krótkim czasie Szataľskie wersety staây się
ksiĊůkĊ zakazanĊ lub niedopuszczonĊ do obrotu w kilkunastu krajach, muzuâmanie w wielu paľstwach publicznie domagali się uœmiercenia Rushdiego,
a w samej Wielkiej Brytanii rozgorzaâa dyskusja nad sensownoœciĊ tworzenia
tekstów zawierajĊcych obrazę islamu. Sprawa Rushdiego sprowokowaâa
dyskusję nad wartoœciĊ i moůliwoœciĊ przestrzegania wolnoœci sâowa, a z czasem
dla wielu staâa się przygrywkĊ do rozwijajĊcej się ideologii důihadu i narastajĊcego brutalnego islamizmu1.
Znaczna częœý póŭniejszego ůycia Rushdiego naznaczona byâa wpâywem
fatwy, co znalazâo swoje odbicie w jego twórczoœci (choýby w Harunie
i morzu opowieœci, w którym dyktator z wyglĊdu niezwykle podobny do Chomeiniego zakazuje swoim poddanym mówiý) i utrwaliâo doœý jednobiegu1

Zob. K. Malik, From Fatwa to Jihad. The Rushdie Affair and its Legacy, Atlantic Books, London 2009.
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nowy obraz tego pisarza w powszechnej œwiadomoœci i wœród wielu badaczy
literatury wspóâczesnej. Sprowadzone do jednego wydarzenia, jednej ksiĊůki
czy jednego aspektu pisarstwo Rushdiego nie oddaje sprawiedliwoœci temu
autorowi, który oprócz twórczoœci beletrystycznej przedstawiâ teů wiele
ciekawych tekstów opisujĊcych status literatury postkolonialnej i jej autorów,
a z wieloma sformuâowaniami występowaâ często wczeœniej niů najbardziej
zasâuůeni i rozpoznawalni obecnie teoretycy postkolonializmu. Punktem
wyjœcia jednej z takich koncepcji jest metafora „ludzi przetâumaczonych”,
która zdaniem Rushdiego najlepiej oddaje status jego samego i podobnych
mu autorów w zglobalizowanym œwiecie. W niniejszym tekœcie chciaâbym
przyjrzeý się elementom tej metafory, jej przystawalnoœci do funkcjonujĊcych obecnie teorii przekâadu, by wreszcie zestawiý ten poglĊd teoretyczny
Rushdiego z jego odbiciem w twórczoœci samego autora Szataľskich wersetów,
jak i innych, mâodszych od niego autorów wywodzĊcych się z subkontynentu indyjskiego, a tworzĊcych w języku angielskim.
„Ludzie przetumaczeni”. Rushdie, Indie i jÆzyk angielski
PierwszĊ ksiĊůkĊ, która zapewniâa Rushdiemu rozpoznawalnoœý, byây wydane w 1981 roku Dzieci Póânocy, korzystajĊca między innymi z poetyki realizmu magicznego powieœý opowiadajĊca o dwudziestowiecznej historii Indii
przez pryzmat losów dzieci urodzonych w momencie uzyskiwania niepodlegâoœci przez subkontynent. Data wydania tej ksiĊůki dla historyków anglojęzycznej literatury indyjskiej staâa się datĊ granicznĊ, przeâomowĊ2. Po wielu
latach dyskusji nad statusem języka angielskiego w twórczoœci autorów wywodzĊcych się z Indii, języka okupanta i kolonizatora przecieů, pojawiâa się
powieœý, która dzięki sukcesowi, jaki odniosâa, zmieniâa ton owej dyskusji
i pozwoliâa na uznanie języka angielskiego za peânoprawny język kultury
indyjskiej (i z Indii się wywodzĊcej). KsiĊůka staâa się powodem licznych
kontrowersji – Rushdie wielokrotnie tâumaczyâ się z decyzji tworzenia po
angielsku, a takůe z konkretnych rozwiĊzaľ i rzekomych przekâamaľ, których się dopuœciâ.
W wydanym w 1982 roku eseju Ojczyzny wyobraůone (Imaginary Homelands)
pisarz przy tej okazji podejmuje teů problem funkcjonowania w przestrzeni
2

Zob. A.K. Mehrotra, red., Historia anglojęzycznej literatury indyjskiej, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2007, s. 459–485.
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kultury brytyjskiej i indyjskiej autorów etnicznie zwiĊzanych z subkontynentem indyjskim, ale tworzĊcych w języku angielskim i często ůyjĊcych na emigracji. Sytuuje ich „gdzie indziej”, nie tylko poza wâasnym krajem, ale teů
poza językiem, poza sferĊ oddziaâywania swej wâasnej, indywidualnej, ale
i zbiorowej przeszâoœci.
Moůna się spieraý o to, czy przeszâoœý jest krajem, który wszyscy opuœciliœmy, i czy jego utrata stanowi o wspólnej nam wszystkim naturze – co
mnie wydaje się prawdĊ oczywistĊ, ale sugerowaâbym, ůe pisarz przebywajĊcy poza krajem albo wręcz poza językiem moůe przeůywaý tę utratę
znacznie silniej. Staje się ona dla niego bardziej konkretna za sprawĊ realnej nieciĊgâoœci, teraŭniejszego bycia w miejscu innym niů przeszâoœý,
bycia „gdzie indziej”. To pozwala mu mówiý poprawnie i konkretnie na
temat majĊcy znaczenie i urok uniwersalne3.

Porównuje podobnych sobie autorów, rozpiętych między dwiema kulturami w wyniku przemieszczenia z jednej do drugiej, do osoby siedzĊcej na
dwóch stoâkach, z których âatwo spaœý, do kogoœ przebywajĊcego na niestabilnym i niepewnym gruncie4. Wyznaje:
Podejrzewam, ůe chwilami ten wyjazd wszystkim wydaje się zâĊ decyzjĊ,
gdyů czujemy się ludŭmi wygnanymi z raju. Jesteœmy Hindusami, którzy
przekroczyli martwĊ rzekę, muzuâmanami, którzy jedzĊ wieprzowinę5.

Stanowi temu towarzyszy koniecznoœý codziennego samookreœlania się
i definiowania swojej pozycji wobec kultury opuszczonych Indii oraz kultury
kraju, do którego się przybyâo (przede wszystkim Wielkiej Brytanii):
Co znaczy „byý Hindusem” z dala od Indii? Jak chroniý kulturę, nie doprowadzajĊc do jej skostnienia? Jak mamy rozmawiaý o potrzebie zmiany
w sobie samych i naszej spoâecznoœci bez uâatwiania zadania naszym
wrogom rasowym? Jakie sĊ konsekwencje – duchowe i praktyczne –
odmowy poczynienia jakichkolwiek ustępstw na rzecz idei i praktyk zachodnich? Jakie sĊ konsekwencje przyjęcia tych idei i praktyk i odwrócenia się
od tych, które z nami tu przybyây?6
3

S. Rushdie, Ojczyzny wyobraůone, w: tegoů, Ojczyzny wyobraůone. Eseje i teksty krytyczne 1981–
1991, przeâ. E. i T. Hornowscy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznaľ 2013, s. 16.
4 Tamůe, s. 19.
5 Tamůe.
6 Tamůe, s. 22.
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Sformuâowania tego rodzaju ani teraz, ani w momencie, w którym zostaây
zapisane, nie wykraczaây zasadniczo poza zakres problemów tradycyjnie
wiĊzanych z perspektywĊ postkolonialnĊ, przemieszczeniem i transferem
międzykulturowym. Ciekawe jest jednak to, ůe Rushdie sygnalizuje potrzebę
wyjœcia poza sytuację imigranta walczĊcego o zachowanie w jak najpeâniejszym ksztaâcie kultury swoich przodków w czasie pobytu w obszarze innego
idiomu kulturowego. Co więcej, pisarz ten wyraŭnie przestrzega przed
„przyswojeniem mentalnoœci getta”7 i zamykaniem się na wpâywy kultury
kraju, do którego się przybyâo. Wręcz przeciwnie – Hindus przebywajĊcy
w Wielkiej Brytanii ma zdaniem Rushdiego wszelkie prawa do korzystania
z kultury Indii, ale i kultury brytyjskiej, do swojej „indyjskoœci” i „brytyjskoœci”, które spotykajĊc się w jednostce, pozostajĊ w nieustannym napięciu, ale
teů stanowiĊ dla kaůdego pisarza glebę szczególnie urodzajnĊ, dobre podâoůe do „odnajdywania nowych punktów widzenia rzeczywistoœci”8. Rushdie
nie poprzestaje na tym, ale takĊ pozycję wyznacza jako punkt poczĊtkowy
przeformuâowywania roli języka angielskiego w kulturze Indii – i roli Indii
w rozwoju języka angielskiego. „Podbój angielszczyzny moůe oznaczaý zakoľczenie procesu naszego wyzwolenia”9, powiada Rushdie, wyznaczajĊc
program funkcjonowania pisarzy indyjskich posâugujĊcych się w swej twórczoœci językiem angielskim. Formuâa „ludzi przetâumaczonych”, której
w tym eseju uůywa Rushdie, zbiera wszystkie te elementy.
Sâowo „translacja” w znaczeniu tâumaczenia pochodzi od âaciľskiego
wyraůenia „przenosiý”. Jako przeniesieni na drugi koniec œwiata jesteœmy
ludŭmi przeâoůonymi, przetâumaczonymi. Zwykle zakâada się, ůe
w przekâadzie zawsze coœ się gubi, ja zaœ zawzięcie obstaję przy tym, ůe
niekiedy takůe coœ się zyskuje10.

Rushdie nie sięga więc w tym przypadku po rozumienie przekâadu, między
innymi, jako procesu udostępniania danego zjawiska kulturowego nowemu
kręgowi odbiorców. Nie chodzi tu o poszukiwanie ekwiwalencji, przekazywanie znaczeľ i nieujawnianie czynnika dokonujĊcego przekâadu w „produkcie”
koľcowym. Rushdie kâadzie nacisk na funkcjonowanie „przekâadanego”
obiektu w obu kulturach, jego obecnoœý w kulturze docelowej, ale jednocze7

Tamůe, s. 23.
Tamůe, s. 20.
9 Tamůe, s. 21.
10 Tamůe, s. 21–22.
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œnie o zawartĊ i rozpoznawalnĊ w nim peânĊ obecnoœý kultury ŭródâowej. Hindus „przeâoůony” na język angielski nie musi traciý (toůsamoœci, wâasnej kultury,
zwiĊzku z tradycjĊ, âĊcznoœci z narodem); nie dochodzi teů do zastĊpienia jakiejœ
częœci jego kultury kulturĊ nowĊ, ale raczej do zachowania w procesie przekâadu
tego, co indyjskie, i dodania tego, co brytyjskie. Przemieszczeniu nie towarzyszy
ograniczanie czy zastępowanie, ale dodawanie i âĊczenie.
Przekad, zwrot kulturowy, literatura ywiatowa
Tego rodzaju opis mógâby wskazywaý na pewne pokrewieľstwo zastosowanej przez Rushdiego metafory z przekâadoznawstwem po zwrocie kulturowym. Jak referuje Magda Heydel w ksiĊůce Gorliwoœý tâumacza11, zwrotowi
temu towarzyszĊ rozmaite przesunięcia w rozumieniu zadaľ i sposobu funkcjonowania tâumaczeľ. Jedno z tych przesunięý dotyczy uznawania przekâadu
nie za akt językowy, ale za zjawisko kulturowe. Inne nakazuje rozpatrywanie
przekâadu nie tylko w odniesieniu do kultury ŭródâowej (jako czynnoœci
majĊcej na celu „ocalenie” czy przekazanie jak największej iloœci znaczeľ
z tej kultury), ale w rozpięciu między kulturĊ ŭródâowĊ a docelowĊ. Kolejne
nakazuje porzucenie perspektywy preskryptywnej na rzecz deskryptywnej,
raczej opis zjawisk majĊcych miejsce w tâumaczeniu niů ocenę poszczególnych rozwiĊzaľ translatorskich. Jeszcze inne przesunięcie wiĊůe się z nowym
rozumieniem zadania tâumacza, jego „wyjœciem z cienia”, podkreœlaniem jego
roli nie jako przezroczystego lustra, w którym tekst oryginalny przeglĊda się
z tekstem tâumaczenia, ale jako aktywnego podmiotu konstytuujĊcego nowe
znaczenia i toůsamoœci z przekâadu wynikajĊce. Wreszcie, zwrot kulturowy
w badaniach nad przekâadem wiĊzaâby się z odejœciem od rozumienia przekâadu
jako próby jak najpeâniejszej i jak najdokâadniejszej ekwiwalencji w stosunku do
przekâadanego tekstu – jak za Theo Hermansem stwierdza Heydel:
absolutna ekwiwalencja jest œmierciĊ translacji, bo tekst identyczny ze
swoim pierwowzorem staje się owym pierwowzorem, a nie jego przekâadem. Warunkiem istnienia przekâadu jest róůnica i w przestrzeni róůnicy
rozgrywa się znaczenie przekâadu12.
11

Zob. M. Heydel, Gorliwoœý tâumacza. Przekâad poetycki w twórczoœci Czesâawa Miâosza, Wyd.
UJ, Kraków 2013, s. 21–40.
12 Tamůe, s. 29.
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To ostatnie stwierdzenie potwierdzajĊ teů ustalenia innych badaczy, na
przykâad Boůeny Tokarz, która stwierdzi wręcz, ůe przekâad funkcjonuje
jako byt odrębny od oryginaâu, pozostajĊcy z nim w interakcji, a dobry przekâad to taki, w którym równowaůy się przynaleůnoœý do kultury przyjmujĊcej
z przynaleůnoœciĊ do kultury rodzimej, w przeciwnym wypadku mamy do
czynienia z kolonizacjĊ kulturowĊ, której narzędziem staje się tâumaczenie.
Przekâad bowiem wchodzi w interakcję z oryginaâem, następuje oswojenie obcoœci przez wejœcie z niĊ w dialog. NiepoůĊdane w przekâadzie sĊ
dziaâania kolonizacyjne tâumacza w odniesieniu do oryginaâu, poniewaů
dobry przekâad wchodzi w interakcję z kulturĊ przyjmujĊcĊ, jak równieů
z oryginaâem, zachowujĊc integralnoœý tekstu jako wizji autorskiej oraz
integralnoœý tekstu jako wizji tâumacza w spotkaniu z oryginaâem. Istnieje wówczas równowaga między toůsamoœciĊ (z oryginaâem) a przynaleůnoœciĊ. Przewaga przynaleůnoœci przekâadu bĊdŭ do kultury oryginaâu,
bĊdŭ do rodzimego procesu historycznoliterackiego stanowi formę kolonizacji mentalno-wyobraůeniowej, będĊc zafaâszowaniem obu kultur13.

Wszystkie tego rodzaju koncepcje zwiĊzane z przekâadem powstaâe po
zwrocie kulturowym dobrze korespondujĊ z pojęciem „literatury œwiatowej”
w znaczeniu, jakim posâuguje się David Damrosch, amerykaľski komparatysta, i za sprawĊ ksiĊůki What is World Literature?14 z 2003 roku najbardziej
rozpoznawalny znawca tej tematyki. Literatura œwiatowa, w przeciwieľstwie
do lokalnej czy narodowej, to dla niego między innymi taka literatura, która
„zyskuje w tâumaczeniu”:
Język literacki jest zatem językiem, który bĊdŭ zyskuje, bĊdŭ traci w tâumaczeniu, w odróůnieniu od języka nieliterackiego, którego zazwyczaj nie
dotyczy ani jedno, ani drugie. Równowaga zysku i straty stawia znaczĊcy
znak między literaturĊ narodowĊ a œwiatowĊ. Literatura zazwyczaj wtedy
pozostaje wewnĊtrz wâasnej tradycji narodowej lub regionalnej, kiedy
traci w tâumaczeniu, natomiast zyskujĊc w przekâadzie na równowadze,
dzieâa stajĊ się częœciĊ literatury œwiatowej; stylistyczne straty, wynagradzane przez wejœcie w gâĊb, sĊ zastępowane przez zwiększenie zasięgu15.
13

B. Tokarz, Bariery kulturowe w przekâadzie, w: P. Fast, P. Janikowski, red., Odmiennoœý kulturowa w przekâadzie (seria „Studia o Przekâadzie” nr 25), Wyd. Naukowe „ŒlĊsk”, Katowice–
Częstochowa 2008, s. 8–9.
14 D. Damrosch, What is World Literature?, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2003.
15 D. Damrosch, Doœý czasu i œwiata, przeâ. A.F. Kola, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 111.
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Koncepcja ta to wâaœciwie dosâowne powtórzenie myœli Rushdiego o tâumaczeniu jako zjawisku, w którym nie tylko traci się, ale i zyskuje. Byý moůe
mechanizm opisywany przez Damroscha zdradza teů intencje Rushdiego,
szukajĊcego nie tylko miejsca w literaturze indyjskiej dla języka angielskiego, ale
i miejsca dla literatury indyjskiej w œwiecie języka angielskiego, a więc w perspektywie globalnej. Jak koľczy się próba zajęcia obu tych stoâków naraz?
MiÆdzy Wschodem a Zachodem
Wydany w roku 1994, jedyny w dorobku Rushdiego, zbiór opowiadaľ Wschód
Zachód podzielony jest na trzy częœci. Opowiadania z pierwszej z nich przenoszĊ
nas w przestrzeľ kulturowego Wschodu, do Indii i krajów islamskich. Druga
częœý to opowieœci ze œwiata zachodniego – dopowiedzenie historii Szekspirowskiego Yoricka, opis aukcji rubinowych pantofelków, kulisy romansu hiszpaľskiej królowej Izabeli i Krzysztofa Kolumba. Trzecia częœý natomiast zawiera
opowiadania umiejscowione na styku tych dwóch œwiatów. W jednym pochodzĊcy z Indii narrator opowiada o losach swojego przyjaciela, Brytyjczyka i autora ksiĊůki o indyjskich guru. W drugim mieszkajĊcy w Wielkiej Brytanii indyjscy
dyplomaci zwracajĊ się do siebie nazwiskami postaci z serialu Star Trek, Chekova i Zulu. Bohaterem trzeciego opowiadania, Fan, jest hinduska rodzina, która
w latach szeœýdziesiĊtych przenosi się z Indii do Londynu. Tej przeprowadzce
(przemieszczeniu) towarzyszĊ róůne perypetie wynikajĊce z niezrozumienia
nowej rzeczywistoœci kulturowej, w której znaleŭli się bohaterowie opowiadania,
mimo ůe otaczajĊ ich postaci takůe przemieszczone do Wielkiej Brytanii ze
Wschodu. Komplikacje i problemy rodzĊ się juů na poziomie językowym i wynikajĊ z róůnic, które mogĊ wydawaý się drobne, ale stanowiĊ o moůliwoœci
asymilacji w nowym œrodowisku. Pewnego dnia ojciec gâównego bohatera wraca
do domu z wizyty w aptece z twarzĊ czerwonĊ od uderzenia:
– Ja nic nie zrobiâem […]. Ta panienka sprawiaâa wraůenie bardzo miâej.
Przyniosâa mi odůywkę, zasypkę i ůel na zĊbkowanie. Ale jak poprosiâem,
ůeby mi daâa cycki, uderzyâa mnie w twarz.
Matka oniemiaâa.
– Tylko za to?
Absolutnie-Mary stanęâa po jej stronie.
– O co jej foszâo? – dopytywaâa się. – Byâam w tej aftece i widziaâam
ich tam feâno, róůnej wielkoœci, i to na samym widoku.

384

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

Durre i Muneeza dâuůej juů nie mogây się pohamowaý. Padây na podâogę, kwiczĊc ze œmiechu i wymachujĊc nogami w powietrzu.
– Uspokójcie się natychmiast! – krzyknęâa matka. – Jakaœ wariatka uderzyâa waszego ojca w twarz! Co w tym œmiesznego?!
– Oj, niech skonam! – wysapaâa Durre. – Poprosiâeœ jĊ… – Znowu
dostaâa ataku œmiechu, chwyciâa się za brzuch i zaczęâa tupaý. – „I proszę mi daý cycki”?!
Ojciec zjeůyâ się i poczerwieniaâ. Durre spowaůniaâa.
– Aleů papo – odezwaâa się w koľcu. – Tutaj mówiĊ na to smoczki albo dydki.
Teraz matka i Mary zakryây usta dâoľmi, a ojciec staâ zaszokowany.
– Za grosz wstydu! – matka odzyskaâa gâos. – Tak samo jak to, co
mamy na piersi? – Zawstydzona z dezaprobatĊ kręciâa gâowĊ.
– Ach, ci Anglicy – westchnęâa Absolutnie-Mary. – W gâowie się nie
mieœci. Absolutnie16.

To z pozoru bâahe wydarzenie jest furtkĊ do refleksji na temat stygmatyzacji wynikajĊcej z niedostatecznej znajomoœci języka kraju, w którym się
przebywa – języka, który byâ teů przecieů obecny w kraju, z którego się wyjechaâo. Języka tego samego, bo angielskiego, ale jednak zupeânie innego, bo
wypowiadanego przez bohatera z silnym akcentem bombajskim. Ta drobna
z pozoru róůnica sprawia, ůe ojciec zostaje uderzony w twarz przez sprzedawczynię, a syn jest wyœmiewany przez kolegów posâugujĊcych się bardziej
poprawnĊ angielszczyznĊ niů on. Prawdziwy problem nie wiĊůe się jednak
z tymi wszystkimi epizodami, ale ze stosunkiem do Wielkiej Brytanii, jaki
wyksztaâca się w bohaterze i narratorze tego opowiadania. Mimo tych trudnoœci, niechęci „miejscowych”, mimo obcoœci i odlegâoœci od kraju urodzenia, to Wielka Brytania staje się wymarzonym rajem, miejscem, które wrasta
w toůsamoœý bohatera i staje się istotnym skâadnikiem jego toůsamoœci.
W noszĊcym œlady autobiograficznej refleksji fragmencie koľczĊcym to
opowiadanie – i caây zbiór, narrator wyznaje:
Nowy paszport [brytyjski – J.C.], pod wieloma względami, otworzyâ mi
drogę do wolnoœci. Mogâem jeŭdziý tam i z powrotem, podejmowaý wybory, których nie aprobowaâby ojciec. Niemniej jednak ja takůe, po dziœ
dzieľ, czuję na szyi powrozy, które ciĊgnĊ mnie tu i tam, ku Wschodowi
i ku Zachodowi. Pętle zaciskajĊ się i kaůĊ wybieraý.
16

S. Rushdie, Fan, w: tegoů, Wschód Zachód, przeâ. M. Gromkowa, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznaľ 1997, s. 153–154.
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Brykam, parskam, růę, staję dęba, rozdaję kopniaki. Więzy, nie będę
wybieraâ pomiędzy wami! Liny, lassa, nie wybieram ůadnego z was, wybieram i jedno, i drugie! Sâyszycie? Nie będę wybieraâ!17

W twórczoœci Rushdiego znaleŭý moůna wielu bohaterów rozpiętych między dwiema kulturami, którzy nie rezygnujĊ ze swoich korzeni, ale na co
dzieľ przebywajĊ w odmiennej rzeczywistoœci kulturowej. Temu zajmowaniu „dwóch stoâków” towarzyszĊ liczne trudnoœci, ale nie brak w utworach
autora Szataľskich wersetów takich postaci, którym udaje się âĊczyý obie kultury i sprawnie poruszaý się na ich pograniczu lub w przestrzeni pomiędzy
nimi. Co ciekawe, mâodsze pokolenie anglojęzycznych autorów wywodzĊcych się z Indii nie jest juů tak optymistyczne w swoim podejœciu do kwestii
„ludzi przetâumaczonych”. Jednym z takich pisarzy jest urodzony w 1961
roku (14 lat po Salmanie Rushdiem) Vikram Chandra, w Polsce stosunkowo
maâo znany, za granicĊ (zwâaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych) uznany za jednego z ciekawszych wspóâczesnych pisarzy pochodzĊcych z Indii. Chandra jest autorem między innymi powieœci Czerwona ziemia
i obfity deszcz18 (Red Earth and Pouring Rain), wydanej w Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, a na język polski przetâumaczonej
w roku 2009. Zarys poczĊtkowych fragmentów fabuây nie zwiastuje niczego
specjalnego – Abhaj, Hindus studiujĊcy w Stanach Zjednoczonych, przyjeůdůa na wakacje do rodzinnego domu, a swój powrót do Indii odczuwa nie
jako powrót do znanej sobie rzeczywistoœci, ale jako wejœcie w kulturę, która
juů staâa się obca. Abhaj nie moůe znieœý maâpki kapucynki, która kradnie
suszĊce się ubrania jego rodziców, a wreszcie i jego spodnie, warte kilkadziesiĊt dolarów. Kiedy męůczyzna strzela do maâpy i rani jĊ niemal œmiertelnie,
w tej budzi się œwiadomoœý poprzednich wcieleľ. Obdarzona ludzkĊ œwiadomoœciĊ maâpa uczy się pisaý na maszynie, czym wprawia w zadziwienie
caâĊ rodzinę oprócz Abhaja, niezdolnego do zrozumienia zaistniaâej sytuacji.
Gdy rannĊ maâpę odwiedza bóg œmierci Jama, gotów przerwaý jej ůywot,
pojawia się takůe i Hanuman, bóg-maâpa, opiekun zâodziei i poetów (a potem takůe Ganeœia, bóg z gâowĊ sâonia). Bogowie targujĊ się o ůycie maâpki
i wreszcie dochodzĊ do porozumienia przywodzĊcego na myœl Szeherezadę
z Księgi tysiĊca i jednej nocy: maâpka będzie ůyâa tak dâugo, jak dâugo uda jej się
utrzymaý zainteresowanie sâuchaczy zapisywanymi na maszynie opowie17

Tamůe, s. 173.
18 V. Chandra, Czerwona ziemia i obfity deszcz, przeâ. A. Siewior-Kuœ, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2009.
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œciami. Coœ, co zaczyna się jako linearna powieœý, szybko przemienia się
w tekst o skomplikowanej, szkatuâkowej budowie, w której moůna doliczyý
się nawet szeœciu poziomów narracyjnych w ramach jednej opowieœci. Okazuje się jednak, ůe maâpka potrzebuje pomocy, gdyů sama nie potrafi pisaý
na maszynie tak dâugo, jak wymaga tego umowa z bogiem œmierci. PomagajĊ
jej kolejni czâonkowie rodziny Abhaja, a wreszcie i sam dręczony poczuciem
winy Abhaj.
O czym jednak moůe opowiedzieý student prowincjonalnej amerykaľskiej
uczelni sâuchaczom z kraju, który mieni się magiĊ, w którym maâpy piszĊ na
maszynie, a bogowie zakâadajĊ się o dusze œmiertelników i snujĊ dysputy
o naturze literatury, przebywajĊc niezauwaůeni między ludŭmi? Abhaj zaczyna
opowiadaý o swoim ůyciu w Stanach Zjednoczonych, przepojonym nihilizmem, pustym i bezsensownym, pozbawionym celu i zasady istnienia. Choý
dzieci, wyobraůajĊce sobie Amerykę jako krainę wiecznej szczęœliwoœci,
w której kaůdy ma swój samochód i dom z basenem, zasâuchane sĊ w te
opowieœci, wâaœnie tu ujawnia się prawdziwa kondycja Abhaja. Po powrocie
do domu czuje się jak czâowiek, który wróciâ z wygnania, ale teů jak czâowiek, który znalazâ się w przestrzeni sobie obcej.
Po dâugim czasie Abhaj wstaâ i powlókâ się do drzwi, pocierajĊc twarz
dâoľmi. Kiedy spojrzaâ na zalany sâoľcem dziedziniec tym nieco oszoâomionym wzrokiem czâowieka, który ze œmiechem podejmuje podróů, by
po powrocie do domu stwierdziý, iů wróciâ z wygnania, zobaczyâ matkę19.

Nawet przygotowywane przez matkę potrawy smakujĊ obco:
Abhaj znowu pochyliâ się nad posiâkiem, ale co chwila podnosiâ gâowę,
by zerknĊý na figowiec, gdzie maâpka z apetytem pochâaniaâa chleb. JedzĊc dziwnie obco smakujĊce potrawy matki, Abhaj z jakiegoœ powodu
nie potrafiâ się wyzbyý przekonania, ůe zwierzęciu posiâek sprawia większĊ przyjemnoœý niů jemu20.

Czy moůna usiĊœý na stoâkach obu kultur i z nich nie spaœý, jak chciaâby
Rushdie? Chandra daje stanowczĊ odpowiedŭ: nie. Przeszczepienie, przemieszczenie, wyjazd do innego kraju i „wypadnięcie” ze swojej kultury moůe
skoľczyý się tylko ŭle. Nie moůna uciec od idiomu swojej kultury, nie moůna
19
20
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„daý się przeâoůyý” na innĊ kulturę i inny język. Abhaj stara się tego dokonaý i ponosi poraůkę.
Na poâudniu, w zatâoczonych alejkach i bazarach Důanakpur, czekaâa jego przeszâoœý, gotowa postawiý przed nim dawnych przyjacióâ i na wpóâ
zapomniane odgâosy i zapachy, lecz Abhaj się wahaâ, dręczony wraůeniem, ůe nie byâo go tutaj przez kilka stuleci, a nie przez cztery lata, obawiaâ
się tego, co mogĊ kryý cienie minionych dni, i nagle poczuâ, jak dusza go
opuszcza, jak się oddala, a on zostaje zimny i oderwany od rzeczywistoœci21.

Dostrzega to on sam, ale dostrzegajĊ to takůe inni uczestnicy wydarzeľ.
Maâpka walczĊca o swoje ůycie wâaœnie dlatego nie chce, by to Abhaj zastĊpiâ
jĊ w opowiadaniu historii majĊcych zdecydowaý o jej losie: „Wielki Hanumanie, nie mówisz powaůnie, spójrz na jego twarz: on nie potrafi opowiedzieý historii, ledwo wie, gdzie i kim jest”22.
Czy jest jakieœ wyjœcie z tej sytuacji? Chandra zdaje się nam podpowiadaý,
ůe jedynym sposobem na odzyskanie utraconej harmonii jest ponowne podporzĊdkowanie się rodzimej kulturze, ponowne jej zaakceptowanie i odrzucenie
elementów przyjętych z kultury obcej. Nie moůemy nie spaœý z kulturowych
stoâków, jeœli próbujemy siedzieý na dwóch naraz. Nie moůemy daý się przetâumaczyý i nie utraciý w tym procesie swojej toůsamoœci. Nie jest moůliwe
trwanie w rozpięciu między Wschodem a Zachodem, między Indiami
a WielkĊ BrytaniĊ czy Stanami Zjednoczonymi. Trwanie w takiej ekwilibrystycznej pozycji moůe przynieœý tylko poczucie zatracenia i osamotnienia.
Czy coœ zyskujemy w tym procesie? Chandra zdaje się sugerowaý, ůe niezupeânie. Abhaj odzyskuje równowagę dopiero wtedy, gdy rezygnuje z nabytej „amerykaľskoœci”. Czerwona ziemia i obfity deszcz to ksiĊůka dotyczĊca nie
tylko problemów wynikajĊcych z sytuacji postkolonialnej, ale i traktat o literaturze jako takiej, o sposobach budowania opowieœci majĊcych jakĊkolwiek
wartoœý, o koniecznoœci snucia ich podâug okreœlonych zasad, o wâĊczaniu
do nich wielu róůnych elementów. Przekonuje się o tym Abhaj, który ostatecznie w opowieœci, a więc w literaturze, ponownie odnajduje siebie – co
waůne, w opowieœci uâoůonej wedâug prawideâ wyâoůonych przez Ganeœię
i Hanumana, przez tradycję, która moůe jawiý się jako zaborcza, ale poza
którĊ wâaœciwie nie jest moůliwa prawdziwa i peâna egzystencja:
21
22

Tamůe, s. 12.
Tamůe, s. 51.

388

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

Posâuchajcie. Zaraz opowiem wam historię. Opowiem wam o ůonach,
dobrych doktorach, ůoânierzach, poetach, wspóâplemieľcach, goľcach
i gundach, niegodnych zaufania typach, poůyczkobiorcach, eleganckich
miâoœciach, ucieczkach na drugi koniec kraju, rolnikach i ich zbiorach,
rybakach i radach miejskich, religijnych przywódcach i oczywiœcie o kawalerzystach. Opowiem historię, która będzie rosâa niczym pędy lotosu, będzie
się zwijaâa i w nieskoľczonoœý rozprzestrzeniaâa, aů wszyscy staniecie się
jej częœciĊ i bogowie takůe przyjdĊ posâuchaý, aů wszyscy będziemy mówiý œpiewnym gwarem, w którym zawiera się przeszâoœý, kaůda chwila teraŭniejszoœci i caâa przyszâoœý23.
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