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JAKUB CZERNIK 
U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o s k i  

„Ludzie przet umaczeni”.  
Angloj zyczna literatura indyjska  
i problemy adaptacji kulturowej 

Wprowadzenie 

Salman Rushdie jest autorem bardzo popularnym w ród polskich czytelni-

ków, ale ignorowanym przez badaczy literatury. Gdy nazwisko tego pisarza 

pojawia si  w ogólnym obiegu, zazwyczaj chodzi o wydarzenie, które prze-

sz o do historii jako „sprawa Rushdiego” – o ob o enie pisarza w walentynki 

1989 roku fatw  (rzekomo z powodu publikacji powie ci Szata skie wersety) 

przez umieraj cego ajatollaha Chomeiniego z Iranu i o nast pstwa, które 

fatwa ta za sob  poci gn a. W krótkim czasie Szata skie wersety sta y si  

ksi k  zakazan  lub niedopuszczon  do obrotu w kilkunastu krajach, mu-

zu manie w wielu pa stwach publicznie domagali si  u miercenia Rushdiego, 

a w samej Wielkiej Brytanii rozgorza a dyskusja nad sensowno ci  tworzenia 

tekstów zawieraj cych obraz  islamu. Sprawa Rushdiego sprowokowa a 

dyskusj  nad warto ci  i mo liwo ci  przestrzegania wolno ci s owa, a z czasem 

dla wielu sta a si  przygrywk  do rozwijaj cej si  ideologii d ihadu i narasta-

j cego brutalnego islamizmu1. 

Znaczna cz  pó niejszego ycia Rushdiego naznaczona by a wp ywem 

fatwy, co znalaz o swoje odbicie w jego twórczo ci (cho by w Harunie 

i morzu opowie ci, w którym dyktator z wygl du niezwykle podobny do Cho-

meiniego zakazuje swoim poddanym mówi ) i utrwali o do  jednobiegu-

                                                           

1 Zob. K. Malik, From Fatwa to Jihad. The Rushdie Affair and its Legacy, Atlantic Books, Lon-

don 2009. 
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nowy obraz tego pisarza w powszechnej wiadomo ci i w ród wielu badaczy 

literatury wspó czesnej. Sprowadzone do jednego wydarzenia, jednej ksi ki 

czy jednego aspektu pisarstwo Rushdiego nie oddaje sprawiedliwo ci temu 

autorowi, który oprócz twórczo ci beletrystycznej przedstawi  te  wiele 

ciekawych tekstów opisuj cych status literatury postkolonialnej i jej autorów, 

a z wieloma sformu owaniami wyst powa  cz sto wcze niej ni  najbardziej 

zas u eni i rozpoznawalni obecnie teoretycy postkolonializmu. Punktem 

wyj cia jednej z takich koncepcji jest metafora „ludzi przet umaczonych”, 

która zdaniem Rushdiego najlepiej oddaje status jego samego i podobnych 

mu autorów w zglobalizowanym wiecie. W niniejszym tek cie chcia bym 

przyjrze  si  elementom tej metafory, jej przystawalno ci do funkcjonuj -

cych obecnie teorii przek adu, by wreszcie zestawi  ten pogl d teoretyczny 

Rushdiego z jego odbiciem w twórczo ci samego autora Szata skich wersetów, 

jak i innych, m odszych od niego autorów wywodz cych si  z subkontynen-

tu indyjskiego, a tworz cych w j zyku angielskim. 

„Ludzie przet umaczeni”. Rushdie, Indie i j zyk angielski 

Pierwsz  ksi k , która zapewni a Rushdiemu rozpoznawalno , by y wy-

dane w 1981 roku Dzieci Pó nocy, korzystaj ca mi dzy innymi z poetyki reali-

zmu magicznego powie  opowiadaj ca o dwudziestowiecznej historii Indii 

przez pryzmat losów dzieci urodzonych w momencie uzyskiwania niepodle-

g o ci przez subkontynent. Data wydania tej ksi ki dla historyków angloj -

zycznej literatury indyjskiej sta a si  dat  graniczn , prze omow 2. Po wielu 

latach dyskusji nad statusem j zyka angielskiego w twórczo ci autorów wy-

wodz cych si  z Indii, j zyka okupanta i kolonizatora przecie , pojawi a si  

powie , która dzi ki sukcesowi, jaki odnios a, zmieni a ton owej dyskusji 

i pozwoli a na uznanie j zyka angielskiego za pe noprawny j zyk kultury 

indyjskiej (i z Indii si  wywodz cej). Ksi ka sta a si  powodem licznych 

kontrowersji – Rushdie wielokrotnie t umaczy  si  z decyzji tworzenia po 

angielsku, a tak e z konkretnych rozwi za  i rzekomych przek ama , któ-

rych si  dopu ci . 

W wydanym w 1982 roku eseju Ojczyzny wyobra one (Imaginary Homelands) 

pisarz przy tej okazji podejmuje te  problem funkcjonowania w przestrzeni 
                                                           

2 Zob. A.K. Mehrotra, red., Historia angloj zycznej literatury indyjskiej, Wyd. Akademickie Dia-

log, Warszawa 2007, s. 459–485. 
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kultury brytyjskiej i indyjskiej autorów etnicznie zwi zanych z subkontynen-

tem indyjskim, ale tworz cych w j zyku angielskim i cz sto yj cych na emi-

gracji. Sytuuje ich „gdzie indziej”, nie tylko poza w asnym krajem, ale te  

poza j zykiem, poza sfer  oddzia ywania swej w asnej, indywidualnej, ale 

i zbiorowej przesz o ci. 

Mo na si  spiera  o to, czy przesz o  jest krajem, który wszyscy opu ci-

li my, i czy jego utrata stanowi o wspólnej nam wszystkim naturze – co 

mnie wydaje si  prawd  oczywist , ale sugerowa bym, e pisarz przeby-

waj cy poza krajem albo wr cz poza j zykiem mo e prze ywa  t  utrat  

znacznie silniej. Staje si  ona dla niego bardziej konkretna za spraw  re-

alnej nieci g o ci, tera niejszego bycia w miejscu innym ni  przesz o , 

bycia „gdzie indziej”. To pozwala mu mówi  poprawnie i konkretnie na 

temat maj cy znaczenie i urok uniwersalne3. 

Porównuje podobnych sobie autorów, rozpi tych mi dzy dwiema kultu-

rami w wyniku przemieszczenia z jednej do drugiej, do osoby siedz cej na 

dwóch sto kach, z których atwo spa , do kogo  przebywaj cego na niesta-

bilnym i niepewnym gruncie4. Wyznaje: 

Podejrzewam, e chwilami ten wyjazd wszystkim wydaje si  z  decyzj , 

gdy  czujemy si  lud mi wygnanymi z raju. Jeste my Hindusami, którzy 

przekroczyli martw  rzek , muzu manami, którzy jedz  wieprzowin 5. 

Stanowi temu towarzyszy konieczno  codziennego samookre lania si  

i definiowania swojej pozycji wobec kultury opuszczonych Indii oraz kultury 

kraju, do którego si  przyby o (przede wszystkim Wielkiej Brytanii): 

Co znaczy „by  Hindusem” z dala od Indii? Jak chroni  kultur , nie do-

prowadzaj c do jej skostnienia? Jak mamy rozmawia  o potrzebie zmiany 

w sobie samych i naszej spo eczno ci bez u atwiania zadania naszym 

wrogom rasowym? Jakie s  konsekwencje – duchowe i praktyczne – 

odmowy poczynienia jakichkolwiek ust pstw na rzecz idei i praktyk zachod-

nich? Jakie s  konsekwencje przyj cia tych idei i praktyk i odwrócenia si  

od tych, które z nami tu przyby y?6 

                                                           

3 S. Rushdie, Ojczyzny wyobra one, w: tego , Ojczyzny wyobra one. Eseje i teksty krytyczne 1981–

1991, prze . E. i T. Hornowscy, Dom Wydawniczy Rebis, Pozna  2013, s. 16. 
4 Tam e, s. 19. 
5 Tam e. 
6 Tam e, s. 22. 
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Sformu owania tego rodzaju ani teraz, ani w momencie, w którym zosta y 

zapisane, nie wykracza y zasadniczo poza zakres problemów tradycyjnie 

wi zanych z perspektyw  postkolonialn , przemieszczeniem i transferem 

mi dzykulturowym. Ciekawe jest jednak to, e Rushdie sygnalizuje potrzeb  

wyj cia poza sytuacj  imigranta walcz cego o zachowanie w jak najpe niej-

szym kszta cie kultury swoich przodków w czasie pobytu w obszarze innego 

idiomu kulturowego. Co wi cej, pisarz ten wyra nie przestrzega przed 

„przyswojeniem mentalno ci getta”7 i zamykaniem si  na wp ywy kultury 

kraju, do którego si  przyby o. Wr cz przeciwnie – Hindus przebywaj cy 

w Wielkiej Brytanii ma zdaniem Rushdiego wszelkie prawa do korzystania 

z kultury Indii, ale i kultury brytyjskiej, do swojej „indyjsko ci” i „brytyjsko-

ci”, które spotykaj c si  w jednostce, pozostaj  w nieustannym napi ciu, ale 

te  stanowi  dla ka dego pisarza gleb  szczególnie urodzajn , dobre pod o-

e do „odnajdywania nowych punktów widzenia rzeczywisto ci”8. Rushdie 

nie poprzestaje na tym, ale tak  pozycj  wyznacza jako punkt pocz tkowy 

przeformu owywania roli j zyka angielskiego w kulturze Indii – i roli Indii 

w rozwoju j zyka angielskiego. „Podbój angielszczyzny mo e oznacza  za-

ko czenie procesu naszego wyzwolenia”9, powiada Rushdie, wyznaczaj c 

program funkcjonowania pisarzy indyjskich pos uguj cych si  w swej twór-

czo ci j zykiem angielskim. Formu a „ludzi przet umaczonych”, której 

w tym eseju u ywa Rushdie, zbiera wszystkie te elementy. 

S owo „translacja” w znaczeniu t umaczenia pochodzi od aci skiego 

wyra enia „przenosi ”. Jako przeniesieni na drugi koniec wiata jeste my 

lud mi prze o onymi, przet umaczonymi. Zwykle zak ada si , e 

w przek adzie zawsze co  si  gubi, ja za  zawzi cie obstaj  przy tym, e 

niekiedy tak e co  si  zyskuje10. 

Rushdie nie si ga wi c w tym przypadku po rozumienie przek adu, mi dzy 

innymi, jako procesu udost pniania danego zjawiska kulturowego nowemu 

kr gowi odbiorców. Nie chodzi tu o poszukiwanie ekwiwalencji, przekazywa-

nie znacze  i nieujawnianie czynnika dokonuj cego przek adu w „produkcie” 

ko cowym. Rushdie k adzie nacisk na funkcjonowanie „przek adanego” 

obiektu w obu kulturach, jego obecno  w kulturze docelowej, ale jednocze-

                                                           

7 Tam e, s. 23. 
8 Tam e, s. 20. 
9 Tam e, s. 21. 
10 Tam e, s. 21–22. 
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nie o zawart  i rozpoznawaln  w nim pe n  obecno  kultury ród owej. Hin-

dus „prze o ony” na j zyk angielski nie musi traci  (to samo ci, w asnej kultury, 

zwi zku z tradycj , czno ci z narodem); nie dochodzi te  do zast pienia jakiej  

cz ci jego kultury kultur  now , ale raczej do zachowania w procesie przek adu 

tego, co indyjskie, i dodania tego, co brytyjskie. Przemieszczeniu nie towarzyszy 

ograniczanie czy zast powanie, ale dodawanie i czenie. 

Przek ad, zwrot kulturowy, literatura wiatowa 

Tego rodzaju opis móg by wskazywa  na pewne pokrewie stwo zastoso-

wanej przez Rushdiego metafory z przek adoznawstwem po zwrocie kultu-

rowym. Jak referuje Magda Heydel w ksi ce Gorliwo  t umacza11, zwrotowi 

temu towarzysz  rozmaite przesuni cia w rozumieniu zada  i sposobu funk-

cjonowania t umacze . Jedno z tych przesuni  dotyczy uznawania przek adu 

nie za akt j zykowy, ale za zjawisko kulturowe. Inne nakazuje rozpatrywanie 

przek adu nie tylko w odniesieniu do kultury ród owej (jako czynno ci 

maj cej na celu „ocalenie” czy przekazanie jak najwi kszej ilo ci znacze  

z tej kultury), ale w rozpi ciu mi dzy kultur  ród ow  a docelow . Kolejne 

nakazuje porzucenie perspektywy preskryptywnej na rzecz deskryptywnej, 

raczej opis zjawisk maj cych miejsce w t umaczeniu ni  ocen  poszczegól-

nych rozwi za  translatorskich. Jeszcze inne przesuni cie wi e si  z nowym 

rozumieniem zadania t umacza, jego „wyj ciem z cienia”, podkre laniem jego 

roli nie jako przezroczystego lustra, w którym tekst oryginalny przegl da si  

z tekstem t umaczenia, ale jako aktywnego podmiotu konstytuuj cego nowe 

znaczenia i to samo ci z przek adu wynikaj ce. Wreszcie, zwrot kulturowy 

w badaniach nad przek adem wi za by si  z odej ciem od rozumienia przek adu 

jako próby jak najpe niejszej i jak najdok adniejszej ekwiwalencji w stosunku do 

przek adanego tekstu – jak za Theo Hermansem stwierdza Heydel: 

absolutna ekwiwalencja jest mierci  translacji, bo tekst identyczny ze 

swoim pierwowzorem staje si  owym pierwowzorem, a nie jego przek a-

dem. Warunkiem istnienia przek adu jest ró nica i w przestrzeni ró nicy 

rozgrywa si  znaczenie przek adu12. 

                                                           

11 Zob. M. Heydel, Gorliwo  t umacza. Przek ad poetycki w twórczo ci Czes awa Mi osza, Wyd. 

UJ, Kraków 2013, s. 21–40. 
12 Tam e, s. 29. 
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To ostatnie stwierdzenie potwierdzaj  te  ustalenia innych badaczy, na 

przyk ad Bo eny Tokarz, która stwierdzi wr cz, e przek ad funkcjonuje 

jako byt odr bny od orygina u, pozostaj cy z nim w interakcji, a dobry prze-

k ad to taki, w którym równowa y si  przynale no  do kultury przyjmuj cej 

z przynale no ci  do kultury rodzimej, w przeciwnym wypadku mamy do 

czynienia z kolonizacj  kulturow , której narz dziem staje si  t umaczenie. 

Przek ad bowiem wchodzi w interakcj  z orygina em, nast puje oswoje-

nie obco ci przez wej cie z ni  w dialog. Niepo dane w przek adzie s  

dzia ania kolonizacyjne t umacza w odniesieniu do orygina u, poniewa  

dobry przek ad wchodzi w interakcj  z kultur  przyjmuj c , jak równie  

z orygina em, zachowuj c integralno  tekstu jako wizji autorskiej oraz 

integralno  tekstu jako wizji t umacza w spotkaniu z orygina em. Istnie-

je wówczas równowaga mi dzy to samo ci  (z orygina em) a przynale -

no ci . Przewaga przynale no ci przek adu b d  do kultury orygina u, 

b d  do rodzimego procesu historycznoliterackiego stanowi form  kolo-

nizacji mentalno-wyobra eniowej, b d c zafa szowaniem obu kultur13. 

Wszystkie tego rodzaju koncepcje zwi zane z przek adem powsta e po 

zwrocie kulturowym dobrze koresponduj  z poj ciem „literatury wiatowej” 

w znaczeniu, jakim pos uguje si  David Damrosch, ameryka ski komparaty-

sta, i za spraw  ksi ki What is World Literature?14 z 2003 roku najbardziej 

rozpoznawalny znawca tej tematyki. Literatura wiatowa, w przeciwie stwie 

do lokalnej czy narodowej, to dla niego mi dzy innymi taka literatura, która 

„zyskuje w t umaczeniu”: 

J zyk literacki jest zatem j zykiem, który b d  zyskuje, b d  traci w t u-

maczeniu, w odró nieniu od j zyka nieliterackiego, którego zazwyczaj nie 

dotyczy ani jedno, ani drugie. Równowaga zysku i straty stawia znacz cy 

znak mi dzy literatur  narodow  a wiatow . Literatura zazwyczaj wtedy 

pozostaje wewn trz w asnej tradycji narodowej lub regionalnej, kiedy 

traci w t umaczeniu, natomiast zyskuj c w przek adzie na równowadze, 

dzie a staj  si  cz ci  literatury wiatowej; stylistyczne straty, wynagra-

dzane przez wej cie w g b, s  zast powane przez zwi kszenie zasi gu15. 

                                                           

13 B. Tokarz, Bariery kulturowe w przek adzie, w: P. Fast, P. Janikowski, red., Odmienno  kultu-

rowa w przek adzie (seria „Studia o Przek adzie” nr 25), Wyd. Naukowe „ l sk”, Katowice–

Cz stochowa 2008, s. 8–9. 
14 D. Damrosch, What is World Literature?, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2003. 
15 D. Damrosch, Do  czasu i wiata, prze . A.F. Kola, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 111. 
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Koncepcja ta to w a ciwie dos owne powtórzenie my li Rushdiego o t uma-

czeniu jako zjawisku, w którym nie tylko traci si , ale i zyskuje. By  mo e 

mechanizm opisywany przez Damroscha zdradza te  intencje Rushdiego, 

szukaj cego nie tylko miejsca w literaturze indyjskiej dla j zyka angielskiego, ale 

i miejsca dla literatury indyjskiej w wiecie j zyka angielskiego, a wi c w per-

spektywie globalnej. Jak ko czy si  próba zaj cia obu tych sto ków naraz? 

Mi dzy Wschodem a Zachodem 

Wydany w roku 1994, jedyny w dorobku Rushdiego, zbiór opowiada  Wschód 

Zachód podzielony jest na trzy cz ci. Opowiadania z pierwszej z nich przenosz  

nas w przestrze  kulturowego Wschodu, do Indii i krajów islamskich. Druga 

cz  to opowie ci ze wiata zachodniego – dopowiedzenie historii Szekspirow-

skiego Yoricka, opis aukcji rubinowych pantofelków, kulisy romansu hiszpa -

skiej królowej Izabeli i Krzysztofa Kolumba. Trzecia cz  natomiast zawiera 

opowiadania umiejscowione na styku tych dwóch wiatów. W jednym pocho-

dz cy z Indii narrator opowiada o losach swojego przyjaciela, Brytyjczyka i auto-

ra ksi ki o indyjskich guru. W drugim mieszkaj cy w Wielkiej Brytanii indyjscy 

dyplomaci zwracaj  si  do siebie nazwiskami postaci z serialu Star Trek, Chek-

ova i Zulu. Bohaterem trzeciego opowiadania, Fan, jest hinduska rodzina, która 

w latach sze dziesi tych przenosi si  z Indii do Londynu. Tej przeprowadzce 

(przemieszczeniu) towarzysz  ró ne perypetie wynikaj ce z niezrozumienia 

nowej rzeczywisto ci kulturowej, w której znale li si  bohaterowie opowiadania, 

mimo e otaczaj  ich postaci tak e przemieszczone do Wielkiej Brytanii ze 

Wschodu. Komplikacje i problemy rodz  si  ju  na poziomie j zykowym i wy-

nikaj  z ró nic, które mog  wydawa  si  drobne, ale stanowi  o mo liwo ci 

asymilacji w nowym rodowisku. Pewnego dnia ojciec g ównego bohatera wraca 

do domu z wizyty w aptece z twarz  czerwon  od uderzenia: 

– Ja nic nie zrobi em […]. Ta panienka sprawia a wra enie bardzo mi ej. 

Przynios a mi od ywk , zasypk  i el na z bkowanie. Ale jak poprosi em, 

eby mi da a cycki, uderzy a mnie w twarz. 

Matka oniemia a. 

– Tylko za to? 

Absolutnie-Mary stan a po jej stronie. 

– O co jej fosz o? – dopytywa a si . – By am w tej aftece i widzia am 

ich tam fe no, ró nej wielko ci, i to na samym widoku. 
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Durre i Muneeza d u ej ju  nie mog y si  pohamowa . Pad y na pod-

og , kwicz c ze miechu i wymachuj c nogami w powietrzu. 

– Uspokójcie si  natychmiast! – krzykn a matka. – Jaka  wariatka ude-

rzy a waszego ojca w twarz! Co w tym miesznego?! 

– Oj, niech skonam! – wysapa a Durre. – Poprosi e  j … – Znowu 

dosta a ataku miechu, chwyci a si  za brzuch i zacz a tupa . – „I pro-

sz  mi da  cycki”?! 

Ojciec zje y  si  i poczerwienia . Durre spowa nia a. 

– Ale  papo – odezwa a si  w ko cu. – Tutaj mówi  na to smoczki al-

bo dydki. 

Teraz matka i Mary zakry y usta d o mi, a ojciec sta  zaszokowany. 

– Za grosz wstydu! – matka odzyska a g os. – Tak samo jak to, co 

mamy na piersi? – Zawstydzona z dezaprobat  kr ci a g ow . 

– Ach, ci Anglicy – westchn a Absolutnie-Mary. – W g owie si  nie 

mie ci. Absolutnie16. 

To z pozoru b ahe wydarzenie jest furtk  do refleksji na temat stygmaty-

zacji wynikaj cej z niedostatecznej znajomo ci j zyka kraju, w którym si  

przebywa – j zyka, który by  te  przecie  obecny w kraju, z którego si  wy-

jecha o. J zyka tego samego, bo angielskiego, ale jednak zupe nie innego, bo 

wypowiadanego przez bohatera z silnym akcentem bombajskim. Ta drobna 

z pozoru ró nica sprawia, e ojciec zostaje uderzony w twarz przez sprze-

dawczyni , a syn jest wy miewany przez kolegów pos uguj cych si  bardziej 

poprawn  angielszczyzn  ni  on. Prawdziwy problem nie wi e si  jednak 

z tymi wszystkimi epizodami, ale ze stosunkiem do Wielkiej Brytanii, jaki 

wykszta ca si  w bohaterze i narratorze tego opowiadania. Mimo tych trud-

no ci, niech ci „miejscowych”, mimo obco ci i odleg o ci od kraju urodze-

nia, to Wielka Brytania staje si  wymarzonym rajem, miejscem, które wrasta 

w to samo  bohatera i staje si  istotnym sk adnikiem jego to samo ci. 

W nosz cym lady autobiograficznej refleksji fragmencie ko cz cym to 

opowiadanie – i ca y zbiór, narrator wyznaje: 

Nowy paszport [brytyjski – J.C.], pod wieloma wzgl dami, otworzy  mi 

drog  do wolno ci. Mog em je dzi  tam i z powrotem, podejmowa  wy-

bory, których nie aprobowa by ojciec. Niemniej jednak ja tak e, po dzi  

dzie , czuj  na szyi powrozy, które ci gn  mnie tu i tam, ku Wschodowi 

i ku Zachodowi. P tle zaciskaj  si  i ka  wybiera . 

                                                           

16 S. Rushdie, Fan, w: tego , Wschód Zachód, prze . M. Gromkowa, Dom Wydawniczy Rebis, 

Pozna  1997, s. 153–154. 
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Brykam, parskam, r , staj  d ba, rozdaj  kopniaki. Wi zy, nie b d  

wybiera  pomi dzy wami! Liny, lassa, nie wybieram adnego z was, wy-

bieram i jedno, i drugie! S yszycie? Nie b d  wybiera !17 

W twórczo ci Rushdiego znale  mo na wielu bohaterów rozpi tych mi -

dzy dwiema kulturami, którzy nie rezygnuj  ze swoich korzeni, ale na co 

dzie  przebywaj  w odmiennej rzeczywisto ci kulturowej. Temu zajmowa-

niu „dwóch sto ków” towarzysz  liczne trudno ci, ale nie brak w utworach 

autora Szata skich wersetów takich postaci, którym udaje si  czy  obie kultu-

ry i sprawnie porusza  si  na ich pograniczu lub w przestrzeni pomi dzy 

nimi. Co ciekawe, m odsze pokolenie angloj zycznych autorów wywodz -

cych si  z Indii nie jest ju  tak optymistyczne w swoim podej ciu do kwestii 

„ludzi przet umaczonych”. Jednym z takich pisarzy jest urodzony w 1961 

roku (14 lat po Salmanie Rushdiem) Vikram Chandra, w Polsce stosunkowo 

ma o znany, za granic  (zw aszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-

nych) uznany za jednego z ciekawszych wspó czesnych pisarzy pochodz -

cych z Indii. Chandra jest autorem mi dzy innymi powie ci Czerwona ziemia 

i obfity deszcz18 (Red Earth and Pouring Rain), wydanej w Wielkiej Brytanii 

i Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, a na j zyk polski przet umaczonej 

w roku 2009. Zarys pocz tkowych fragmentów fabu y nie zwiastuje niczego 

specjalnego – Abhaj, Hindus studiuj cy w Stanach Zjednoczonych, przyje -

d a na wakacje do rodzinnego domu, a swój powrót do Indii odczuwa nie 

jako powrót do znanej sobie rzeczywisto ci, ale jako wej cie w kultur , która 

ju  sta a si  obca. Abhaj nie mo e znie  ma pki kapucynki, która kradnie 

susz ce si  ubrania jego rodziców, a wreszcie i jego spodnie, warte kilkadzie-

si t dolarów. Kiedy m czyzna strzela do ma py i rani j  niemal miertelnie, 

w tej budzi si  wiadomo  poprzednich wciele . Obdarzona ludzk  wia-

domo ci  ma pa uczy si  pisa  na maszynie, czym wprawia w zadziwienie 

ca  rodzin  oprócz Abhaja, niezdolnego do zrozumienia zaistnia ej sytuacji. 

Gdy rann  ma p  odwiedza bóg mierci Jama, gotów przerwa  jej ywot, 

pojawia si  tak e i Hanuman, bóg-ma pa, opiekun z odziei i poetów (a po-

tem tak e Gane ia, bóg z g ow  s onia). Bogowie targuj  si  o ycie ma pki 

i wreszcie dochodz  do porozumienia przywodz cego na my l Szeherezad  

z Ksi gi tysi ca i jednej nocy: ma pka b dzie y a tak d ugo, jak d ugo uda jej si  

utrzyma  zainteresowanie s uchaczy zapisywanymi na maszynie opowie-
                                                           

17 Tam e, s. 173. 
18 V. Chandra, Czerwona ziemia i obfity deszcz, prze . A. Siewior-Ku , Wyd. Sonia Draga, Ka-

towice 2009. 
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ciami. Co , co zaczyna si  jako linearna powie , szybko przemienia si  

w tekst o skomplikowanej, szkatu kowej budowie, w której mo na doliczy  

si  nawet sze ciu poziomów narracyjnych w ramach jednej opowie ci. Oka-

zuje si  jednak, e ma pka potrzebuje pomocy, gdy  sama nie potrafi pisa  

na maszynie tak d ugo, jak wymaga tego umowa z bogiem mierci. Pomagaj  

jej kolejni cz onkowie rodziny Abhaja, a wreszcie i sam dr czony poczuciem 

winy Abhaj. 

O czym jednak mo e opowiedzie  student prowincjonalnej ameryka skiej 

uczelni s uchaczom z kraju, który mieni si  magi , w którym ma py pisz  na 

maszynie, a bogowie zak adaj  si  o dusze miertelników i snuj  dysputy 

o naturze literatury, przebywaj c niezauwa eni mi dzy lud mi? Abhaj zaczyna 

opowiada  o swoim yciu w Stanach Zjednoczonych, przepojonym nihili-

zmem, pustym i bezsensownym, pozbawionym celu i zasady istnienia. Cho  

dzieci, wyobra aj ce sobie Ameryk  jako krain  wiecznej szcz liwo ci, 

w której ka dy ma swój samochód i dom z basenem, zas uchane s  w te 

opowie ci, w a nie tu ujawnia si  prawdziwa kondycja Abhaja. Po powrocie 

do domu czuje si  jak cz owiek, który wróci  z wygnania, ale te  jak cz o-

wiek, który znalaz  si  w przestrzeni sobie obcej. 

Po d ugim czasie Abhaj wsta  i powlók  si  do drzwi, pocieraj c twarz 

d o mi. Kiedy spojrza  na zalany s o cem dziedziniec tym nieco oszo o-

mionym wzrokiem cz owieka, który ze miechem podejmuje podró , by 

po powrocie do domu stwierdzi , i  wróci  z wygnania, zobaczy  matk 19. 

Nawet przygotowywane przez matk  potrawy smakuj  obco: 

Abhaj znowu pochyli  si  nad posi kiem, ale co chwila podnosi  g ow , 

by zerkn  na figowiec, gdzie ma pka z apetytem poch ania a chleb. Je-

dz c dziwnie obco smakuj ce potrawy matki, Abhaj z jakiego  powodu 

nie potrafi  si  wyzby  przekonania, e zwierz ciu posi ek sprawia wi k-

sz  przyjemno  ni  jemu20. 

Czy mo na usi  na sto kach obu kultur i z nich nie spa , jak chcia by 

Rushdie? Chandra daje stanowcz  odpowied : nie. Przeszczepienie, prze-

mieszczenie, wyjazd do innego kraju i „wypadni cie” ze swojej kultury mo e 

sko czy  si  tylko le. Nie mo na uciec od idiomu swojej kultury, nie mo na 

                                                           

19 Tam e, s. 9. 
20 Tam e, s. 10. 
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„da  si  prze o y ” na inn  kultur  i inny j zyk. Abhaj stara si  tego doko-

na  i ponosi pora k . 

Na po udniu, w zat oczonych alejkach i bazarach D anakpur, czeka a je-

go przesz o , gotowa postawi  przed nim dawnych przyjació  i na wpó  

zapomniane odg osy i zapachy, lecz Abhaj si  waha , dr czony wra e-

niem, e nie by o go tutaj przez kilka stuleci, a nie przez cztery lata, obawia  

si  tego, co mog  kry  cienie minionych dni, i nagle poczu , jak dusza go 

opuszcza, jak si  oddala, a on zostaje zimny i oderwany od rzeczywisto ci21. 

Dostrzega to on sam, ale dostrzegaj  to tak e inni uczestnicy wydarze . 

Ma pka walcz ca o swoje ycie w a nie dlatego nie chce, by to Abhaj zast pi  

j  w opowiadaniu historii maj cych zdecydowa  o jej losie: „Wielki Hanu-

manie, nie mówisz powa nie, spójrz na jego twarz: on nie potrafi opowie-

dzie  historii, ledwo wie, gdzie i kim jest”22. 

Czy jest jakie  wyj cie z tej sytuacji? Chandra zdaje si  nam podpowiada , 

e jedynym sposobem na odzyskanie utraconej harmonii jest ponowne podpo-

rz dkowanie si  rodzimej kulturze, ponowne jej zaakceptowanie i odrzucenie 

elementów przyj tych z kultury obcej. Nie mo emy nie spa  z kulturowych 

sto ków, je li próbujemy siedzie  na dwóch naraz. Nie mo emy da  si  prze-

t umaczy  i nie utraci  w tym procesie swojej to samo ci. Nie jest mo liwe 

trwanie w rozpi ciu mi dzy Wschodem a Zachodem, mi dzy Indiami 

a Wielk  Brytani  czy Stanami Zjednoczonymi. Trwanie w takiej ekwilibry-

stycznej pozycji mo e przynie  tylko poczucie zatracenia i osamotnienia. 

Czy co  zyskujemy w tym procesie? Chandra zdaje si  sugerowa , e nie-

zupe nie. Abhaj odzyskuje równowag  dopiero wtedy, gdy rezygnuje z naby-

tej „ameryka sko ci”. Czerwona ziemia i obfity deszcz to ksi ka dotycz ca nie 

tylko problemów wynikaj cych z sytuacji postkolonialnej, ale i traktat o lite-

raturze jako takiej, o sposobach budowania opowie ci maj cych jak kolwiek 

warto , o konieczno ci snucia ich pod ug okre lonych zasad, o w czaniu 

do nich wielu ró nych elementów. Przekonuje si  o tym Abhaj, który osta-

tecznie w opowie ci, a wi c w literaturze, ponownie odnajduje siebie – co 

wa ne, w opowie ci u o onej wed ug prawide  wy o onych przez Gane i  

i Hanumana, przez tradycj , która mo e jawi  si  jako zaborcza, ale poza 

któr  w a ciwie nie jest mo liwa prawdziwa i pe na egzystencja: 

                                                           

21 Tam e, s. 12. 
22 Tam e, s. 51. 
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Pos uchajcie. Zaraz opowiem wam histori . Opowiem wam o onach, 

dobrych doktorach, o nierzach, poetach, wspó plemie cach, go cach 

i gundach, niegodnych zaufania typach, po yczkobiorcach, eleganckich 

mi o ciach, ucieczkach na drugi koniec kraju, rolnikach i ich zbiorach, 

rybakach i radach miejskich, religijnych przywódcach i oczywi cie o kawa-

lerzystach. Opowiem histori , która b dzie ros a niczym p dy lotosu, b dzie 

si  zwija a i w niesko czono  rozprzestrzenia a, a  wszyscy staniecie si  

jej cz ci  i bogowie tak e przyjd  pos ucha , a  wszyscy b dziemy mó-

wi  piewnym gwarem, w którym zawiera si  przesz o , ka da chwila te-

ra niejszo ci i ca a przysz o 23. 
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