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ABSTRACT: The poetry of Lal Ded (c. 1300–1370), who was known as Lalleshvari or 
Lalla Arifa, has not yet received much attention outside Kashmir. This is in spite of 
the fact that Lal Ded played a crucial role in the emergence of the modern Kashmiri 
language. As the first poet of Kashmiri literature, she created a style called vakh which 
until today is one of the classical forms of poetical expression of the Kashmiris. This 
article is intended as a survey of the published and unpublished written sources and the 
living oral transmission of Lal Ded’s vakhs. It also presents the characteristic features 
of her teachings with the intention to examine to which mystical traditions of India 
she is related. Finally, her proximity to siddhas and nathas, who played an important 
role in the emergence of vernacular languages of Northern India, is indicated.
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L a l  D e d  (Lal Děd1, dosł. ‘czcigodna Lal’), znana pod różnymi imionami – Lal-
leśwari (Lalleśvarī), Lalla (Lallā), Jogini Lalla (Lallā Yoginī) i Lalla Gnostyczka (Lallā 
Arīfā), jest prekursorką nowożytnej literatury kaszmirskiej. Jej życie przypada na XIV w. 
Czterowierszowe aforyzmy jej autorstwa, zwane „powiedzeniami” (vākh, sanskr. vākya, 
dalej w skrócie: LV), rozpoczynają nieprzerwaną aż do dziś literacką tradycję języka 
kaszmirskiego, jedynego języka z dardyjskiej grupy językowej (o ile o takiej grupie można 
jeszcze mówić)2, który może się poszczycić spuścizną literacką. Są one mało znanym, cen-

* Przygotowanie niniejszego artykułu było możliwe dzięki wsparciu ze środków DSM na wyjazd 
badawczy do Kaszmiru w marcu 2012 r. Chciałbym wyrazić swoje gorące podziękowania wszystkim 
indyjskim uczonym, którzy pomogli mi w przeprowadzeniu projektu: dr. Usharbudha A r y i  (Swa-
miemu Vedzie Bharatiemu), założycielowi i dyrektorowi instytutu jogi Swami Rama Sadhaka Grama 
w Ryszikeś, za udostępnianie swojej prywatnej biblioteki; prof. M.H. Z a f f a r o w i  z Uniwersytetu 
Kaszmirskiego w Śrinagarze za cenne wskazówki podczas badań; panditowi Pranie Nathowi K a u -
l o w i  z Ishvara Ashram Trust w Śrinagarze za cierpliwe wyjaśnianie mi znaczenia każdego wiersza 
Lal Ded i nagranie recytacji 60 najważniejszych wakhów (vākh); śpiewakom sufickim R. H a f i z o w i 
i G.A. G a n a i e m u, którzy pozwolili nagrać wiersze Lal Ded ze swojego repertuaru. Najserdecz-
niejsze podziękowania składam poetce Bimli R a i n i e  z Dźammu, znanej w Kaszmirze jako ‘współ-
czesna Lal Ded’ – dyskusje z nią pozwoliły mi ujrzeć głębszy wymiar twórczości średniowiecznej 
poetki. 

1 W transkrypcji wyrazów kaszmirskich stosuję system opracowany przez G. G r i e r s o n a  w: 
A Dictionary of the Kāshmīrī Language. Compiled Partly from the Material Left by Late Pandit Iśvara 
Kaula. By Sir George A. Grierson, assisted by Mahāmahopadhyāya Pandit Mukundarāma Śāstrī of 
Śrīnagar, Low Price Publications, Delhi (1916–1932) 1993, w którym dostosowałem zapis głosek 
ś (zamiast angielskiego sh) według norm współcześnie stosowanej transkrypcji języków indyjskich. 
Spolszczając wyrazy indyjskie, stosuję standardowy system transkrypcji miękkiej.

2 Prace językoznawcze Georga M o r g e n s t i e r n e ’ a  (Report on a Linguistic Mission to Afgha-
nistan, H. Aschehoug, Oslo 1926), a za nim większość współczesnych językoznawców i indologów, 
jak np. G. F u s s m a n  (Atlas linguistique des parlers dardes et kafirs, 2 tomy, Paris 1972) czy Richard 
F. S t r a n d  ( Notes on the Nuristani and Dardic Languages, „Journal of the American Oriental 
Society” 1973, nr 93, s. 297–305), podważyły zaproponowaną przez Georga A. G r i e r s o n a  grupę 
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nym zabytkiem literackim. Dla badaczy religii mogą być kopalnią wiedzy o XIV-wiecznej 
religii kaszmirskiej. Etnograf zauważyłby wpływ jej powiedzeń na kształtowanie się kasz-
mirskiego etosu, dostrzegłby ich odzwierciedlenie w kaszmirskim folklorze i  zwycza-
jach. Religijny nurt zainspirowany poezją Lal Ded znalazł swoją kontynuację w żywej 
do dziś w Kaszmirze lokalnej tradycji sufich, zwanych sufimi-ryszimi w ich synkretycznym, 
hindusko-muzułmańskim charakterze. Trudno także nie docenić roli, jaką kaszmirska 
poetka spełnia współcześnie jako symbol jedności kaszmirskich muzułmanów i hindusów 
w  toczącym się od kilkudziesięciu lat konflikcie religijnym. 

ŹRÓDŁA PISANE

Badacze zachodni pierwszy raz dotarli do źródeł o Lalleśwari w drugiej połowie 
XIX w. Pierwsza wzmianka o poetce znajduje się w raporcie z wyprawy w poszukiwaniu 
manuskryptów w Kaszmirze, Radźputanie i Indiach Centralnych J. Georga B ü h l e r a3. 
W 1885 r. ukazał się Słownik przysłów i powiedzeń kaszmirskich pod redakcją J. Hintona 
K n o w l e s a4, który zawierał 15 wierszy i powiedzeń przypisywanych Lal Ded. Arche-
olog Marc Aurel S t e i n  podczas poszukiwań manuskryptu kroniki kaszmirskiej Rzeka 
królów (Rājataraṅginī) w roku 1889 udokumentował ludowe opowieści wraz z pieśniami 
Lalleśwari, a następnie przekazał je wybitnemu orientaliście i literaturoznawcy, Georgo-
wi A. G r i e r s o n o w i. Z pomocą panditów kaszmirskich G. Grierson zrekonstruował 
109 czterowierszy i objaśnił w pionierskiej pracy zatytułowanej w sanskrycie Lalleśwa-
riwakjani (Lalleśvarī-vākyāni), czyli Powiedzenia Lalleśwari5. Grierson zamieścił w niej 
wszystkie dostępne mu wiersze z dwóch manuskryptów6, a także to, co spisał wcześniej 
Aurel Stein; w suplemencie wyodrębnił także 14 wierszy ze słownika Knowlesa i jedno 
z przypisywanych Lalli powiedzeń7. 

W tym samym okresie Kaszmirczycy przejawiali szczególne zainteresowanie historią 
i  literaturą ojczystego kraju i prowadzili w tym kierunku badania. Pierwszy z dwóch 
manuskryptów, na których G. Grierson oparł swoją pracę, został wydany dwa lata wcze-
śniej przy wsparciu ówczesnego maharadży Kaszmiru8. Kilku kaszmirskich uczonych 
zaczęło zbierać powiedzenia Lalli z różnych źródeł, opracowywać je i wydawać drukiem. 

języków dardyjskich, pośrednią miedzy językami indyjskimi i irańskimi. Obecnie grupę dardyjską 
(łącznie z właściwym językiem dardyjskim i kaszmirskim) zalicza się do północno-zachodnich języków 
indoaryjskich, a do grupy pośredniej między językami indoaryjskimi i irańskimi zalicza się tylko 
niewielką grupę języków nuristańskich (kafirskich). Zob. też Colin P. M a s i c a, The Indo-Aryan 
Languages, Cambridge University Press, Cambridge 1991, s. 462–463.

3 J. Georg B ü  h l e r, Detailed Report of a Tour in Search of Sanskrit Manuscripts Made in 
Kashmî r, Rajputana, and Central India, Bombay, Society’s Library, Bombay 1877.

4 J. Hinton K n o w l e s,  Dictionary of Kashmiri Proverbs & Sayings. Explained and Illustrated 
from the Rich and Interesting Folklore of the Valley, Education Society’s Press, Bombay 1885.

5 G.A. G r i e r s o n,  L.D. B a r n e t t  (red. i tłum.), Lallā-Vākyāni or The Wise Sayings of Lal 
Ded, Royal Asiatic Society, London 1920.

6 Jeden z nich, napisany w piśmie śarada, znajdował się w roku 1978 w Research Library, 
Srinagar, Acc. nr 797. Obecny los manuskryptu nie jest mi znany. 

7 Z tego pięć było innymi wariantami wierszy wyjaśnionych przez Griersona w głównej części 
książki.

8 Bhāskara R ā j ā n a k a,  Lalleśvarīvākyāni, Kashmir Series of Texts and Studies, t. 26, Research 
Department, Jammu and Kashmir State, Srinagar 1918.
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W  serii „Indian Antiquary” Anand K a u l9 w latach 1921–1933 zamieścił łącznie 75 
innych niż u Griersona powiedzeń10. Edycja w urdu powiedzenia Lalli (Vākh-lallā-īśvarī) 
z 1939  r. wydana w dwóch częściach przez A.K. Wa n c h o o  i opatrzona przekładem 
angielskim Sarwanandy C h a r a g i e g o11 zawiera 20 kolejnych, nieobecnych w obu 
poprzednich pracach. Wcześniej napisana Wielka historia (Tārīkh-i- kabīr 1909–1910) 
Hadźiego Mohi ud-Dina M i s k i n a  (Hāji Mohi ud-Dīn Miskīn) przytacza dziesięć 
wierszy poetki, z czego aż sześciu brak w jakiejkolwiek innej publikacji12, a Siostra Lalla 
Gnostyczka (Bībī Lallā Arīfa) zawiera jeszcze jedno powiedzenie przypisywane Lalli13. 
Wydane w Srinagarze w 1956 r. Powiedzenia Lal (Lal vākh) w języku urdu J.L. Kaula 
J a l a l i e g o14 dodają jeszcze 32 inne wiersze Lalli. W roku 1971 w specjalnym nume-
rze czasopisma „Wiadomości Kaszmirskie” („Koshur samachar”) Prythwinath ‘Puszpa’ 
zamieścił jeszcze dwa nieznane dotąd wiersze15. W kaszmirskiej pracy historycznej Autara 
Krishena R a h b a r a  znajduje się ponadto jeszcze jeden wiersz przypisywany Lalli16. 
W ten sposób w sumie zebrano i opublikowano 264 wiersze przypisywane Lal Ded17. 

Próbę krytycznej oceny prac na temat Lalleśwari, a także zbadania jej życia i twórczo-
ści, podjął w latach 60. i 70. ubiegłego wieku pandit Jayalal K a u l, kładąc swą publikacją 
Lal Ded18 drugi po G. Griersonie kamień milowy w pracach nad Lalleśwari. Autor, 
władający zarówno sanskrytem, jak i językiem perskim, obficie przytaczał teksty z obu 
źródeł, kreśląc tym samym dotychczas najbardziej całościowy obraz poetki i osadzając 
jej życie i twórczość w kontekście historycznym. Podsumował dotychczasową wiedzę 
na temat Lal Ded i rozpoczął krytyczną analizę jej wierszy pod kątem zawartych w nich 
idei. Podważył autentyczność około 106 z nich19, od nowa przełożył na angielski pozo-

 9 Anand K a u l  (Ānand Kaul) żył w  latach 1868–1941 i znał G. Griersona; to on udostępnił 
mu prace swojego ojca, Iśwary K a u l i  (Īśvara Kaula), które posłużyły Griersonowi do badań 
lingwistycznych i opracowania pierwszego, i jak dotąd jedynego, słownika kaszmirsko-angielskiego.

10 Anand K a u l, Life Sketch of Lalleshwari i Lallā-Vākyāni, „The Indian Antiquary”, t. L (1921), 
s. 309–312; t. LIX (1930), s. 108–130; t. LX (1931), s. 191–193; t. LXI (1932), s. 13–16; t. LXII 
(1933), s. 108–111.

11 S.N. C h a r a g i, The Wise Sayings of Laleshwari (Lalla-Vakyani) (Hindi-English Edition), 
Trust Publishing House, Srinagar 1938.

12 Hāji Mohi ud-Dīn M i s k ī n, Tārīkh-i-kabīr (1909–1910), Library of the Directorate of 
Research, Museums and Publications, nr 5284, Lāl Mandi, Srinagar 1909–1910.

13 Hafīz Muhammad ’I n ā y a t  U l l ā h, Bībī Lallā Arīfa, Amin Kashmir Book Depot, Lahore, 
b.d.w., Library of the Directorate of Research, Museums and Publications, Srinagar, nr 5284.

14 J.L. K a u l  J a l ā l i, Lal Vākh, Karan Nagar, Srinagar 1956.
15 Pr̥thvī nā th ‘P u ṣ p a’, Köśīrī śö yrī hund gŏ ḍkāl: Laldĕ d (Kaszmirskie wiersze po raz pierwszy: Lal 

Ded), „Koshur Samachar”, A Socio-Cultural Monthly, Lal Ded Number, t. IX, nr l, 1971, Kashmiri 
Samiti, New Delhi 1971, s. 11.

16 Autar Krishen R a h b a r, Kā’shiri Abdu’c Tā’rikh, t. 1, Narpirastan, Srinagar, b.d.w., s. 162. 
Zapis tytułu kaszmirskiego i informacja na podstawie Jayalala K a u la,  Lal Ded. Sahitya Akademi, 
New Delhi 1973, s. 140.

17 Zob. Jayalal K a u l , op. cit., s. 30–31, 139–141.
18 Ibidem.
19 Jayalal K a u l, op. cit., s. 31, ustalił m.in., że LV 99 i 100 (G. G r i e r s o n, op. cit., s. 111–112) 

i nr 46 i 56 ze słownika K n o w l e s a  zostały napisane przez poetę Azizullaha K h a n a  (Azīzul-
lāh Khān, początek XIX w.), nr 150 przez Nandę R y s z i e g o  (Nanda R̥ṣi, Nūr ud-Dīn Nūrānī, 
ok.  1376–1414), a wiersze 1 i 11 zawarte w artykule Ananda Kaula – przez poetkę Rupę B h a -
w a n i  (Rūpa Bhavānī, 1625–1721 bądź 1620–1720). Dwadzieścia wierszy pokrywa się z Nurnamą 
(Nūrnāmā), zbiorem strof (śuruk, sanskr. śloka) Nandy R y s z i e g o, spisanym przez Nasiba ud-Dina 
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stałe 158. Jednocześnie podzielał opinię Anandy Kaula, że jedynymi z pewnością auten-
tycznymi wierszami Lalli jest 60 powiedzeń z manuskryptu Bhaskary R a d ź a n a k i20, 
podczas gdy w stosunku do innych nie można mieć pewności21. Publikacja J. Kaula 
obecnie cieszy się powszechnym autorytetem. 

Mimo iż w ostatnich latach pojawia się coraz więcej literatury na temat Lal Ded, 
to i tak, zgodnie z opinią badaczy, o historycznej Lal Ded dotąd nie wiadomo nic pew-
nego22. Najstarsza bowiem konkretna wzmianka o Lal Ded pochodzi dopiero z  roku 
165423. Milczą o niej zarówno wcześniejsze kaszmirskie kroniki sanskryckie, jak perskie 
– te ostatnie do początku XVII w. podążały śladami wytyczonymi przez historyków 
piszących w sanskrycie24. 

Pewną historię zawartą w sanskryckiej kronice kaszmirskiej Druga rzeka królów (Dvi-
tīyā rājataraṅginī, rok 1459) Dźonaradźi (Jonarāja) można by ewentualnie powiązać 
z Lal Ded25. Mówi ona, że gdy następca tronu Śihab ud-Din, pierworodny syn sułtana 
Ala ud-Dina, udawał się ze swoimi towarzyszami na polowanie, natrafił na grupę jogiń 
siedzących w jaskini. Główna z nich (nāyikā) rozpoznała go z daleka i, błogosławiąc, 
podała szklankę wina (śīdhu-caṣakam) poświęconego mantrą. Następnie przepowiedziała 
mu objęcie władzy26. Jak zaświadcza J. Kaul oraz P.N. K a c h r u, większość kronik per-
skich powiela tę historię, używając w stosunku do jogini określenia ‘kobieta uduchowio-
na’ (afīfah)27. Zakazane przez islam wino zostało także zamienione na jego substytut: 
kubek słodkiego syropu (kaśir-e-śarbati) w anonimowej kronice Pięknej krainie królów 
(Bahāristān-i-śāhī, 1614) bądź na kubek mleka (kaśir-e-śīr) w Historii Kaszmiru (Tārīkh-

G h a z i e g o  (XVI w.). Ponieważ inni poeci tworzący w stylu wakh, jak np. Mirza K a k  (Mirzā 
Kāk, poł. XIX w.), inspirowali się Lal Ded, autorami także innych przypisywanych jej wierszy mogą 
być późniejsi przedstawiciele kaszmirskiej tradycji literackiej. 

20 Bhāskara R ā j ā n a k a, op. cit.
21 J. K a u l, op. cit., s. 30. Opinię tę potwierdza także historyk P.N.K. B a m z a i, syn Ananda 

Kaula, wnuk Iśwary Kauli (Īśvara Kaula) w liście do J. Kaula (J. K a u l, op. cit., s. 75). Ponadto 
z  rękopisu wierszy Lal Ded z 1961 r., udostępnionego mi przez kolekcjonera pana Manzoora 
D a i k u  z Brenu koło Śrinagaru, wnioskować można, że taka jest ogólna opinia panditów kaszmir-
skich – 60 czterowierszy pokrywających się z tymi, które zawiera manuskrypt Radźanaki, opisanych 
jest jako „wypowiedziane (ukta) przez Lalleśwari”; inne – jako tylko „zgodne z nauką (sammata) 
Lalleśwari”. Na manuskrypcie, opatrzonym krótkim wstępem w urdu, napisano, że jest to transkrypt 
na pismo dewanagari wykonany przez niejakiego Saila Kaszmiriego.

22 Broszura napisana w urdu przez Ramdźu M a l l ę  (Rāmjū Mallā), ekonoma gruntowego 
okręgu Pampore, Lallā Arifā Sahebā, Srinagar, b.d.w., podaje wiele szczegółów z życia poetki, 
które następnie powielane są w innych książkach. B.N. P a r i m o o  (The Ascent of Self, Motilal 
Banarsidas, Delhi 1987, s. 1, p. 1.), uznaje publikację za bezwartościową ze względu na zupełny 
brak źródeł podawanych informacji (mimo iż wiarygodność Malli może zwiększyć przesłanka, że 
jego pozycja zawodowa i miejsce pracy mogły umożliwiać mu dostęp do historii rodzinnych Lal 
Ded). Inną ciekawą książką jest powieść w języku hindi Weda R a h i e g o  (Ved Rāhī) pt. Lal Dyad, 
National Book Trust India, Naī Dillī 2008. 

23 W dziele pt. Asrār ul-Abrār; zob. J. K a u l, op. cit., s. 23.
24 P.N. K a c h r u, Lal Ded and Kashmiri Chroniclers, w: Lal Ded: The Great Kashmiri Saint-

Poetess, Procedings of the National Seminar Conducted by Kashmir Education, Culture and Science 
Society in New Delhi 2000, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi 2002, s. 95.

25 P.N. K a c h r u, op. cit., s. 95; J. K a u l, op. cit., s. 22.
26 Srikanth K a u l  (red.), Rājataraṅginī of Jonarāja, Vishveshvaranand Institute, Hoshiarpur 

1966, s. 59–61, strofy 343–356.
27 P.N. K a c h r u, op. cit., s. 98, p. 3.
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-i-Kaśmīr, 1617–1618) Malika H a j d a r a  (Mālik Haidar) z Ćadury28. Dopiero w napi-
sanym w 1654 r. hagiograficznym dziele pt. Sekrety pobożności (Asrār ul-abrār) Dawuda 
M i ś k h a t i e g o  (Dāvūd Miśkhātī), misjonarza z sufickiego bractwa suhrawardijja29, 
znajdujemy pierwszy raz wymienione imię Lalli Arify – Lalli Gnostyczki w kontekście 
tej samej zresztą opowieści30. Na podstawie Sekretów pobożności wyznacza się także, 
że żyła w XIV w. za panowania sułtana Ala ud-Dina31. Khwadźa Muhammad Azam 
D e d a m a r i  w innym dziele hagiograficznym pt. Losy Kaszmiru (Vāqi’at-e-Kaśmīr), 
napisanym w 1746 r., wskazuje ponadto, że zmarła za panowania sułtana Śihaba ud-Dina 
(1354–1373)32. Abdul Wahab S z a j i k  w swojej Kronice (Tārīkh-i-Śāyiq), napisanej 
w  okresie 1754–1762, podaje rok 735 ery muzułmańskiej, czyli 1334–1335 n.e., jako 
rok jej urodzenia33. 

Różne historie z życia Lal Ded opowiedziane w powyższych kronikach spisane zostały 
prawie czterysta lat po jej śmierci, prawdopodobnie na podstawie mitów i legend powta-
rzanych w Kaszmirze. Nie przekazują one jednak żadnych nauk Lalleśwari – w źródłach 
muzułmańskich pojawiły się one dopiero w roku 190934. 
Źródła sanskryckie dotyczące postaci Lalleśwari są nadzwyczaj skromne. O jej życiu, 

z wyjątkiem przypuszczalnej aluzji w kronice kaszmirskiej Drugiej rzece królów Dźonaradźi, 
milczą całkowicie. Z drugiej strony, społeczność panditów kaszmirskich większą wagę 
przykładała do sensu nauk niż do osoby poetki, widząc w nich wskazówki na drodze 
własnego rozwoju (sadhānā) – to w ich przekazach przechowała się jej twórczość. Oni 
także zajmowali się szerszą egzegezą jej nauk, które interpretowali w bogatej tradycji 
śiwaickiej (śiwaizm kaszmirski). W dwóch najstarszych manuskryptach brak jakichkolwiek 
informacji o poetce, z wyjątkiem imienia ‘Lalleśwari’ w tytule i w kolofonie. Starszy 
z manuskryptów pochodzący z roku 1789 i zawierający 60 jej kaszmirskich czterowierszy 
(vākh) zapisanych w piśmie śarada (śāradā), opatrzony jest poetyckim przekładem Bha-
skary Radźanaki na sanskryt35. Tekst kaszmirski w ocenie Mukundy Ramy Shastriego nie 
jest wolny od błędów36. Ponieważ pismo śarada, w którym ten manuskrypt został spisany, 
nie było dostosowane do zapisu głosek języka kaszmirskiego, a konsekwentny system 

28 Ćadura (Cāḍura) – miejscowość na południe od Śrinagaru.
29 Zakon suhrawardijja pochodzi z Bagdadu. W Kaszmirze, zgodnie z przekazami, pojawił się 

wraz z Mirem Alim Hamdanim, któremu przypisuje się islamizację Kaszmiru. 
30 P.N. K a c h r u, op. cit., s. 94–97, 22.
31 Według Sekretów pobożności sułtan Ala ud-Din wstąpił na tron w roku 748 A.H., natomiast 

według G.M.D. S u f i e g o, Kashīr, Being a History of Kashmir. From the Early Times to Our Own, 
t. I, II, Capital Publishing House, New Delhi 1996, t. I, s. 134, panował w latach 734–755 A.H., 
czyli 1342–1354 n.e. 

32 Daty panowania Śihaba ud-Dina zgodnie z Mohibbulem H a s a n e m, Kashmir under the 
Sultans, Gulshan Publishers, Srinagar 2002, s. 76. oraz G.M.D. S u f i m,  op. cit. s. 136.

33 Na podstawie tych i późniejszych kronik kaszmirskich większość pisarzy i historyków ustala 
czas urodzenia Lal Ded na połowę XIV w.; J. K a u l, op. cit., s. 6–7, przesuwa tę datę wstecz 
do  roku między 1300 a 1320, uznając, że za panowania cesarza Ala ud-Dina Lal Ded musiała już 
być dojrzałą kobietą.

34 Wydaje się, że pierwszą pracą współczesną w źródłach muzułmańskich, które uwzględniły 
oprócz podań i legend także twórczość poetki, była Wielka historia Hadźiego Mohi ud-dina M i s k i -
n a, op. cit. 

35 Por. przypis 6. Edycja manuskryptu w serii KSTS dostępna jest na stronie www.muktabodha.
org [dostęp 10.10.2014]. 

36 Mukunda Rāma Ś ā s t r ī  we wstępie do książki G. G r i e r s o n a, op. cit., s. 3. 
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z dodatkowymi znakami do dewanagari dla języka kaszmirskiego został opracowany 
dopiero w drugiej połowie XIX w. przez Iśwarę K a u l ę  (Īśvara Kaula)37, okazuje się, 
że jest możliwe różne czytanie poszczególnych fragmentów. Odtworzenie pierwotnego 
brzmienia wakhów Lal Ded być może jest niemożliwe – do tej pory nie ma pełnej zgody 
co do ostatecznej postaci wielu z jej wierszy. Najnowszej próby, z uwzględnieniem licznych 
dostępnych wersji i w świetle mistyki śiwaickiej, z mniejszym lub większym powodzeniem 
podjęła się współczesna znana poetka kaszmirska, Bimla R a i n a38. Kwestia interpretacji 
zapisanych wierszy komplikuje się tym bardziej, że nawet manuskrypty zawierają także 
różne warianty tekstu, i – o czym wspomniałem wyżej – w nieprecyzyjnym zapisie, skut-
kiem czego we współczesnych publikacjach te same strofy znacznie się różnią. 

Drugi manuskrypt zawierał 49 innych wierszy. Po raz pierwszy wiersze obu manuskryp-
tów ukazały się drukiem w roku 1920 w pracy G. Griersona i D. Barnetta39 w postaci 
poprawionej na podstawie zapisu wykonania dwóch niezależnych opowiadaczy, wywo-
dzących się ze społeczności panditów kaszmirskich, którzy pamiętali wiersze Lal Ded 
z ustnego przekazu. 

TRADYCJA PRZEKAZU USTNEGO 

W ludowym przekazie zachowały się zarówno opowieści o Lal Ded, jak i jej pieśni 
przekazywane przez opowiadaczy i pieśniarzy, poetów. Niekiedy wyobrażenia o jej życiu 
mieszane są z legendami o Habbie K h a t u n  (Habbā Khatūn, 1554–1609) – drugiej 
najbardziej znanej poetce kaszmirskiej, która jako wiejska dziewczyna, po nieszczęśli-
wym małżeństwie z prostym pastuchem, znalazła szczęśliwą miłość w osobie księcia 
Jusufa Ćaka; poślubiła go, ale – niestety – los ich później rozdzielił. Nakładanie się 
obu postaci powodowane jest tym, że obie poetki związane były z miastem Padmapurą 
(obecnie Pampore); obie, jak głoszą podania, szykanowane były przez własne teściowe; 
w twórczości obu miłość zajmowała najważniejsze miejsce. Różnica jest jednak taka, że 
u Habby Khatun przejawia się ona w tęsknocie do małżonka, księcia Jusufa uwięzionego 
przez cesarza Akbara40; natomiast dla Lal Ded stanowi istotę jej mistyki, a obiektem 
tęsknoty jest Śiwa. Dla Kaszmirczyków Lal Ded jest świętą mistyczką, a jej twórczość 
dotyka problemów egzystencjalnych: życia, śmierci, przemijalności. 

37 Īśvara K a u l a  (1839–1893), autor gramatyki języka kaszmirskiego pt. Nektar słów kaszmir-
skich (Kaśmīra-śabdāmr̥ta,1874). Zob. Estella Del B o n i Vinzenco Ve r g i a n i, The Treatment 
of the Present Tense in the Kaśīraśabdāmr̥ta of Īśvara Kaul, w: Mrinal K a u l  i Ashok A k l u j k a r 
(red.), Linguistic Traditions of Kashmir, D.K. Printworld (P) Ltd., New Delhi in association with 
The Harabhatta Shastri Indological Research Institute, Jammu & Kashmir 2008, s. 226.

38 Bimlā R a i ṇ ā, Lal Dyad merī  dr̥ṣṭi mẽ (Lal Ded w moich oczach), N.P. Search, Naī Dillī 
2007 (także w wersji kaszmirskiej), dokonała reinterpretacji 79 zwrotek pochodzących z różnych 
edycji, w tym 30 znajdujących się także w edycjach Bhaskary Radźanaki i G. Griersona (strofy: 
1, 3, 4, 7–17, 20, 21, 27, 29, 30, 35–37, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 60). Praca B. Rainy jest cenna 
ze względu na śmiałe emendacje, podważające dotychczasowe wersje i odwołujące się do doświad-
czenia mistycznego opisywanego w kaszmirskich tekstach śiwaickich, a także, co niezwykle cenne, 
świąt i zwyczajów w społeczności panditów kaszmirskich, które autorka zna z własnego dzieciństwa. 
Miejscami emendacje te znacznie odbiegają od ustalonych wersji i nie zawsze przekonują. Wersja 
angielska jej książki pt. Lal Ded in My View, Translated from the Kashmiri by R.N. Kaul jest skrótem 
jej oryginalnej pracy i znacznie odbiega od oryginałów hindi i kaszmirskiego.

39 G. G r i e r s o n, op. cit., s. 3; zob. też J. K a u l, op. cit., s. 29. 
40 O Habbie Khatun zob. S.N. Va k h l u, The Nightingale of Kashmir, Habba Khatoon Her Life 

and Work, w: The Literary Heritage of Kashmir, K.L. Kalla (red.), Mittal Publications, Delhi 1985.
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W dynamicznym życiu kulturalnym Doliny Kaszmiru zdominowanym przez islam 
twórczość Lalleśwari ma tendencję do upodabniania się do poezji sufich. Te wiersze, 
które dotykają uniwersalnych faktów egzystencjalnych, stanowią także element repertuaru 
kaszmirskich śpiewaków sufickich. Istnieje tradycja, że festiwale muzyki ludowej, a także 
otwarcia zgromadzeń gnostyków sufickich (majlis-e-m’ārifīn), rozpoczynają się pieśniami 
Lal Ded41. Jeden z najczęściej śpiewanych podczas takich zgromadzeń utworów mówi 
o  tym, jak Lalla przyszła na świat, a potem stanęła na pomoście na nabrzeżu rzeki 
Wajtarani (Vaitaraṇī) – odpowiedniku greckiego Styksu – „na skraju własnej świado-
mości”, czyli gotowa przeprawić się na drugą stronę życia. Nie miała jednak przy sobie 
ani grosza, co należy rozumieć, że zapomniała o Śiwie:

Przyszłam drogą, odeszłam drogą,
Na skraju duszy stanęłam, dzień mój dobiegł końca,
Zajrzałam do kieszeni – ani grosza – Harego nie było,
Jakże zapłacę za przeprawę tratwą?42.

Inny śpiewak ma w swoim repertuarze zwrotkę przypisywaną Lal Ded, która w prze-
kładzie polskim brzmi następująco: 

Śmierć jest tygrysem – dokąd przed nim uciec?
Jednego zabierze spośród stada owiec,
Nalewką śmierci wszyscy się tu raczą,
Czemu wpierw nie myślisz, jakżeś istnieć zaczął?43. 

Refleksja nad przemijalnością życia jest bodajże najgłębiej oddziałującym i podkre-
ślanym elementem twórczości poetki, uzyskującej rangę religijną. Mimo że w wierszach 
wyraża się często postawa stoicka, wynikająca z refleksji nad wieczną naturą jaźni z punk-
tu widzenia wyzwolonego za życia (zī vȧ nti-mŏ khᵃti, sanskr. jīvan-mukta), czyli osoby, 
która osiągnęła pełnię szczęścia, interpretacja muzyczna często wywołuje monotonny 
nastrój nostalgii i upojenia. Wiersze wtopiły się w twórczość sufich i ryszich, począw-
szy od Nanda Rysziego, zwanego także jako Nur ud-Din Nurani (Nūr ud-Dīn Nurānī, 
XIV–XV w.), patrona synkretycznego ruchu hindusko-muzułmańskiego, a ludowa forma 
ekspresji muzycznej miesza się ze śpiewami sufickimi. 

Nie tylko śpiewacy, ale i poeci czerpią inspiracje z Lal Ded. Wakh, odpowiednik 
‘mowy santów’ (sant vāṇī) w innych tradycjach Indii Północnych, w Kaszmirze stał się 
odrębną formą poetyckiej ekspresji i niekiedy określany jest jako śastra (śāstra) – ‘nauka’, 

41 Jaishree K a k,  To the Other Shore. Lalla’s Life and Poetry, Vitasta, New Delhi (1999) 2007, 
s. 3. 

42 Zwrotka zawiera gry słów: sumanz 1) ‘most’ (dat. pl. od sum), 2) ‘własny umysł’, ‘serce’, ‘dusza’ 
(sanskr. sva-manas); sŏ thi 1) ‘na nabrzeżu’, 2) ‘na brzegu, skraju’; hār/har 1) ‘moneta’, 2) Hara 
‘porywający’, epitet Śiwy. Zwrotkę tę nagrał dla mnie A.R. Hafiz, artysta suficki, podczas spotkania 
w jego domu w Śrinagarze w marcu 2012 r. Śpiewał ją także na swoich koncertach w  Śrinagarze. 
Podczas rozmowy zapewniał, że nauczył się jej z tradycji ustnej, a także podważał wiarygodność 
wersji książkowych. U G. G r i e r s o n a, op. cit., s. 110, zwrotka ta w tłumaczeniu brzmi: „Przyszłam 
drogą, odeszłam bez drogi”, choć wersja H. K n o w l e s a, powielona także w  suplemencie pracy 
G. G r i e r s o n a, ibidem, s. 120, zgadza się z wersją śpiewaną przez Hafiza. 

43 Gulzar Ahmad G a n a i, spisane od artysty w Śrinagarze 5.04.2012 r.
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a jej archaiczny, przesycony sanskrytyzmami język – językiem śastr44. Tak uważał na 
przykład kaszmirski poeta Rahim Saab Sopori (1775–1850), tkacz muzułmański, który, 
inspirowany „nauką” Lal Ded, wychwalał mistyczną sylabę Om i Śiwę45. 

W tradycji poetów kaszmirskich o Lal Ded mówi się, że „piła nektar nieśmiertelności” 
(amrĕ th, sanskr. amr̥ta). Rozumie się to także jako metaforę smaku poezji, afirmacji 
życia, doświadczenia boskiego szczęścia. Podobnie jak Horacy poezję łączył z nieśmier-
telnością i stał się patronem poetów, tak samo Lal Ded w świadomości Kaszmirczyków 
śpiewała o nieśmiertelności i jako poetka stała się ich opiekunem. Jej pozycję podkreślił 
także Nanda Ryszi, w swoim wierszu: 

Żyła Lalla w Padmapurze,
Co żywiła się nektarem46,
Dla niej Śiwa był i tu, i tam –
Obdarz mnie tym samym darem!47.

Lal Ded ma ogromne znaczenie duchowe w Kaszmirze. W oczach lokalnych pirów, 
nieoficjalnych autorytetów, pełniących rolę znachorów, wróżbitów i doradców, a tym 
samym stanowiących swoistą przeciwwagę dla mułłów, jest ona orędowniczką boskiej 
miłości, mądrości, wyrzeczenia się dóbr materialnych w celu podążania do Boga i prze-
zwyciężenia śmierci; wielu z nich uważa, że nigdy nie umarła48. Być może przekonanie 
to ma związek z następującym wierszem: 

Przyszłam na świat, do sansary, i przez ascezę
Osiągnęłam wrodzone światło przebudzenia, 
Ktoś umrze – to nic dla mnie, ja umrę – to nic dla nikogo, 
Umrę to dobrze, żyć będę – też dobrze49. 

ŻYCIE I NAUKI LAL DED

Powszechnie się przyjmuje, że Lalleśwari urodziła się w Śriramapurze (kaszm. Seram-
pore) koło Padmapury bądź w Pandrenthanie na południowym wschodzie od Śrinagaru, 
w rodzinie braminów. Nadano jej imię Lal (Lal, Lallā). Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, 
rozpowszechnionym do niedawna wśród kaszmirskich śiwaitów, dziewczynkom nadawano 
imię bogini50. Istniał też zwyczaj zdrabniania imion i zgodnie z opinią B. Rainy, imię 

44 Referat wygłoszony przez prof. M.H. Z a f f a r a  podczas dialogu międzyreligijnego w Kasz-
mirze, Program of the Global Peace Initiative of Women, 23.10.2012, Śrinagar (publikacja w przy-
gotowaniu).

45 Ibidem. Narzuca się tu porównanie do Kabira (Kabīr, 1399–1518), również tkacza muzułmań-
skiego. Zob. Tatiana R u t k o w s k a  i Danuta S t a s i k, Zarys historii literatury hindi, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 43. 

46 Nektarem nieśmiertelności.
47 Często przytaczany werset, pochodzi prawdopodobnie z Nurnamy; powyższy przekład przy-

toczyłem z wersji zacytowanej przez śpiewaka sufickiego, Gulzara Ahmada G a n a i e g o  (marzec 
2012 r.).

48 J. K a u l, op. cit., s. 26, a także rozmowa z pirem A.M. Shiekhem z dnia 11 kwietnia 2012 r.
49 LV 35.
50 B. R a i n a  w rozmowie z dnia 12.04.2012 r.
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Lalla (Lallā), jest zdrobnieniem imienia bogini Lality (Lalitā)51. Została ona wydana 
za mąż w młodym wieku (przyjmuje się, że w wieku 12 lat) za bramińskiego chłopca 
imieniem Nina Bhatta bądź Sona Bhatta i przeniosła się do jego rodziny w Drangbal 
koło Padmapury52. Niektórzy mówią, że nadano jej nowe imię Padmawati – zmiana 
imienia po małżeństwie również była w zwyczaju panditów53. 

Jeszcze jako mała dziewczynka, wykazując duże zainteresowanie życiem religijnym, 
została wprowadzona w ćwiczenia jogi przez Siddhę Śrikanthę (Siddha Śrīkaṇṭha). Krążą 
liczne opowieści o tym, jak po wprowadzeniu się do rodziny męża zaprzęgano ją do licz-
nych robót domowych i o tym, jak teściowa ją szykanowała54. Jedna z historii mówi, że 
podawała jej do jedzenia kamienie przykryte ryżem. Stąd utarło się powiedzenie: „ubiją 
barana małego czy dużego, Lalla dostanie swoje kamienie”. 

Powiada się, że mimo wielu przeciwności Lalla nie przerywała praktyk przekazanych 
przez mistrza i zaczęła przejawiać cudowne moce. W wieku 27 lat opuściła dom i rozpo-
częła wędrowne życie. Stopniowo jej nauki i postawa całkowitego nieprzywiązania do dóbr 
materialnych i więzów rodzinnych poruszały ludzkie serca i wyobraźnię. Opowieści o jej 
cudach krążą po dziś dzień i przypominają rozpowszechnione na północy Indii ludowe 
legendy o Matsjendranathu, Gorakhnathu, siddhach, nathach i joginach55. Podobieństwo 
wątków, stylu i wspólny ideał nieśmiertelności mogą wskazywać na jedność tradycji56. 

Zgodnie z tym, co czytamy w jej utworach, spotkała mistrza, który wskazał jej drogę, 
udzielając pouczenia (vŏ padē ś, sanskr. upadeśa, LV 94). Mistrz (guru), został utożsamiony 
z Śiwą (Parameśvara, Nātha, LV 5), usuwającym niewiedzę. Lalla zajęła się praktyką jogi, 
biorąc do serca zdanie (vacun, sanskr. vacana) czy też ‘słowo guru’ (gǒr-kath, sanskr. guru-
-kathā). Zrównując dwie przeciwne siły kierujące oddechem, prān i apān (sanskr. prāṇa 
i apāna), miała osiągnąć radość stanu przyrodzonego (sahaz, sanskr. sahaja). Znalazła 
oparcie w samej sobie, poznała własną naturę, osiągnęła cel życia. Mówią o tym jej wiersze:

Pytałam mistrza tysiące razy,
Jak na imię ma ten, którego wysłowić się nie da,
Pytając raz po raz, upadłam zmęczona – 
Wtedy z nicości coś się wyłoniło57. 

51 B. R a i n a  (op. cit., s. 83) podważa rozpowszechnione przekonanie (np. B.N. P a r i m o o, 
op. cit., s. 61 p. 1, 63 p. 1, 2 itd. i przekaz ustny), że imię to pochodzi od kaszmirskiego wyrazu 
lal oznaczającego obwisły brzuch, uznając tę etymologię, a także w konsekwencji taki wizerunek 
joginki, za bezmyślnie powtarzaną plotkę puszczoną złośliwie w obieg przez muzułmańskich misjo-
narzy. W  rzeczywistości słowo lal budzi skojarzenia z delikatnością (LV 67), tęsknotą, miłością 
i  pięknem. Takie znaczenie sugeruje Lal Ded w wierszu LV 105 (zob. B.N. P a r i m o o, op. cit., 
s. 35; B. R a i n a, op. cit., s. 134; J. K a u l, op. cit., s. 162 wers 88). 

52 W ówczesnym Kaszmirze wśród panditów rozpowszechnione były małżeństwa dzieci. Zob. 
Farooq F a y a z, Folklore and History of Kashmir, Nunaposh Publications, Srinagar 2001, s. 25.

53 Należy zwrócić uwagę na to, że w LV 49 poetka mówi o sobie, że stała się znana jako Lal 
po całkowitym oddaniu się (Bogu), czyli dopiero po porzuceniu życia rodzinnego. 

54 Negatywny obraz teściowych jest częścią folkloru kaszmirskiego, występuje w literaturze, 
przysłowiach. Zob. Farooq F a y a z, ibidem, s. 27. 

55 Takich jak na przykład pendżabskie legendy o bhakcie Puranie i królu Rasalu (zob. K.S. D u g -
g a l  i  R.C. Te m p l e,  The Legends of The Panjab, Rupa & Co, New Delhi 2002, s. 447).

56 O nieśmiertelności jako ideale nathów zob. Mircea E l i a d e, Joga. Nieśmiertelność i wolność, 
przeł. B. B a r a n o w s k i, PWN, Warszawa 1997, s. 324.

57 LV 13 w: „Koshur Samachar” op. cit., specjalny suplement, s. 4–5.
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Mistrz jedno wypowiedział zdanie: 
Zamiast na zewnątrz, zwróć się do serca58. 
Od tego czasu ja, Lalla, 
Tańczyć zaczęłam bez pomocy59. 
Nie trzeba trawy kuśa, kwiatów, sezamu, lampek, ni wody – 
Kto słowa mistrza z miłością bierze do serca,
Ochoczo pamiętaniem o Śambhu60 zajęty, 
W naturalnym stanie stale przebywa – 
Wolny od czynu, już się nie narodzi61. 
Władzę ma ten, kto mieczem wojuje, 
Do raju idzie, kto pokutę i dobroczynność uprawia, 
W stanie naturalnym przebywa, kto słowa mistrza praktykuje, 
I dobro, i zło duszą swoją obejmuje62. 

Dzięki żarowi miłości, będącym ogniem jogi, bądź ogniem świadomości, możliwe 
jest poznanie siebie. Ogień ten zostaje rozniecony najpierw w ośrodku, który nazywa 
się kandą (kanda, dosł. ‘bulwa, korzeń’), znajdującym się pomiędzy dwoma punktami 
lokowanymi pięć palców poniżej pępka i dwa palce powyżej przyrodzenia63, za pomocą 
połączenia przeciwnych oddechów (prān, sanskr. prāṇa i apān, sanskr. apāna), symbolicz-
nie określanych jako słońce (rav sanskr. ravi) i księżyc (sōm, sanskr. soma). Symbolika 
słońca i księżyca oznacza upływający czas, stąd ich połączenie i wzajemna neutralizacja 
ma rozpocząć drogę do jego przekroczenia. Lalla nieśmiertelność nazywa za pomocą 
oksymoronu „śmiercią za życia” (LV 12) i „wyzwoleniem za życia” (zī vȧ nti-mŏ khᵃti, 
sanskr. jīvanmukta, ‘wyzwolony za życia’, LV 6). O rozbudzeniu ognia świadomości za 
pomocą ćwiczeń oddechowych mówią poniższe strofy:

O Guru, Najwyższy Panie!
Racz mi wyjaśnić! Ty znasz to, co ukryte, 
Oba tchnienia płyną z obszaru korzenia (kanda) –

58 Dosł. ‘do środka’.
59 LV 94 po emendacji B. R a i n y  (op. cit. s. 49–52). W wersji tradycyjnej tłumaczenie wyglą-

dałoby następująco: 
Mistrz jedno wypowiedział zdanie (vacun):
Zamiast na zewnątrz, zwróć się do serca.
Od tego czasu ja, Lalla, 
Tańczyć zaczęłam obnażona.
B. Raina podaje argumenty kulturowe i językowe na reinterpretację rozpowszechnionej wersji 

naṅgai natsun – ‘tańczyć nago’, na na-haṅgay natsun, ‘tańczyć bez niczyjej pomocy, opieki, niczyjego 
wsparcia’. Stwierdza ona, że w śpiewanej wśród panditów kaszmirskich w najważniejszym momencie 
ślubu pieśni weselnej zwanej vanwun lub vacun ‘powiedzenie, pouczenie’, słowo haṅg ‘opieka’ jest 
kluczowe: „Pod opiekę (haṅg) przyjaciółko się oddaj, chwila pomyślna (zaṅg) nadeszła, przyjaciółko, 
aby się ratować”. Także słowo ‘tańczyć’, użyte tu metaforycznie, może sugerować kontekst weselny. 

60 Śĕ mbhu (sanskr. śambhu) – ‘powstający w ciszy’, epitet Śiwy.
61 LV 45.
62 LV 62.
63 Śākta-vijñāna, strofa 4, Pandit Jagaddhar Z a d o o  (red.), Paratrishika-tatparyadipika and 

Shakta Vijnanam of Somananda, Museum and Archeological Department, KSTS nr LXXIV, Srinagar 
1947, s. 47. 
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Czemu huh jest zimne, czemu hah – gorące?64 
Z natury palące jest miejsce pępka, 
Gdy przez tchawicę oddech w górę płynie
Do źródła wszechświata – brahmandy
Z niego siedem rzek wypłynie:
Dlatego huh jest zimne, dlatego hah – gorące65.
Na moment zatrzymałam miech oddychania,
Wznieciłam ogień, naturę poznałam, 
Ukryty żar z wnętrza wydobyłam, 
Z ciemności go uchwyciłam i zgasnąć nie dałam66.
Wtedy tchnień życiowych okiełznaniem
Ogień mądrości wznieciłam, 
Jasno w nim ujrzałam czystą
Naturę siebie – świadomość67. 
Gdy przedarłam się przez gąszcz sześciu lasów,
Rąbek księżyca zaświecił przede mną,
Od wiatru wyschła moja natura,
Ogień miłości przepalił mi serce – 
I w tejże chwili Śankary dosięgłam68. 
Miłością przepełniona, kim Lalla jest, rozpoznałam, 
Dni i noce poszukiwań owoc swój wydały, 
Nauczyciela mądrego we własnym domu ujrzałam,
Za gwiazdę pomyślną, chwilę szczęśliwą to uznałam69. 

Lal Ded nauczała nie tylko „zrównania wdechu i wydechu”, ale także równowagi 
umysłu. Opisuje to jako laya – ‘pochłonięcie, rozpuszczenie’70.

Kto siebie i innych na równi postrzega, 
Kto dzień i noc postrzega tak samo, 
Kto umysł w jednakim spojrzeniu wyćwiczył, 
Na tego patrzy sam Pan – boski Nauczyciel71. 
Kto ‘Śiwa-Śiwa’ powtarza, o dźwięku haṃ-sa pamięta72

W codziennych czynnościach, noc i dzień,
Umysł ma w stanie nierozdwojenia,

64 LV 58.
65 LV 57.
66 LV 4.
67 LV 11.
68 LV 25.
69 LV 97. W tłumaczeniu przyjąłem wariant tekstu przyjęty przez B. R a i n ę, op. cit., s. 10.
70 LV 9, 11. 
71 LV 5, G. G r i e r s o n, op. cit., s. 27, interpretuje sur-gǒr-nāth jako ‘pan głównego spośród 

bogów’ (the lord of the chief of the gods), ‘najwyższe bóstwo’ (the Supreme Deity). Por. też pierwszy 
przekład na język polski W. D y n o w s k i e j, Antologia indyjska, t. I, Wydanie drugie znacznie 
rozszerzone, Biblioteka Polsko-Indyjska, 1959, s. 353–354.

72 Czyli obserwuje oddech; haṃ i sa to głoski odpowiadające szumowi wdechu i wydechu; zob. 
G. K a v i r ā j, Bhāratīya sādhanā kī dhārā, Bihar Rashtrabhasha Parishad, Patna 1984, s. 117. 
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Tego łaską obdarza Pan – boski Nauczyciel73. 
Choćby królestwo zabrano, nie traci równowagi, 
Choćby królestwo mu dano, nie czuje sytości, 
Dusza niechciwa nigdy nie umiera, 
Umrzeć za życia jest mądrością właśnie74. 

Lalla posługuje się terminologią pochodzącą wprost lub pośrednio z sanskrytu i czę-
ściowo zbieżną z tą, którą posługiwali się siddhowie buddyjskiej sahadźajany (sahajāyana) 
i  alchemii (rasāyana)75. Metafora wody pokrewna jest z kolei mistycznej poezji wisz-
nuickich sahadźijów (sahajīya)76, gdzie ‘kręgi ciała’ (maṇḍala) są obrazowane w sposób 
poetycki jako jeziora (sar, sanskr. saras) pełne lotosów, a hatha-jogiczne ścieżki energe-
tyczne (nād, nāḍī) to huczące górskie rzeki (nad, sanskr. nadī, od sanskr. nad – grzmieć, 
dźwięczeć)77. Kręgami są kanda (sanskr. kanda), nāb (sanskr. nābhi) – pępek, hrĕ d (san-
skr. hr̥t) – serce, nāsikh (sanskr. nāsikā) – punkt między nozdrzami, brahmāṇḍa – ‘świat’ 
w znaczeniu miejsca w głowie, sūrya-mandal (sanskr. sūrya-maṇḍala) – ‘krąg słońca’, czyli 
centrum świadomości czy dvādaśānth (sanskr. dvādaśānta) – punkt dwanaście palców nad 
szczytem głowy. Wydobycie soku (rasa), nektaru nieśmiertelności (amrĕ t, sanskr. amr̥ta) 
czy ‘soku księżycowego’ (sōm, sanskr. soma), który często znajduje się w  jeziorze, jest 
metaforycznie przedstawiane jako ‘jedności soku’ (sāmarasya) Śiwy i Śakti. 

Wspólne wielu indyjskim tradycjom są pojęcia: prān (sanskr. prāṇa), siła życiowa, 
określana też terminem vāw (sanskr. vāyu) – ‘wiatr’, kumbᵘ, lub forma emfatyczna kum-
buy (sanskr. kumbha, kumbhaka), czyli powstrzymanie upływu siły życiowej poprzez 
zatrzymanie oddechu (metafora pełnego naczynia), nādī (sanskr. nāḍī) ‘strumień ener-
getyczny’, lay (sanskr. laya) – ‘rozpuszczenie’; także ogólne określenia, takie jak abyās 
(sanskr. abhyāsa) – ‘ćwiczenie’, kriy (sanskr. kriyā) – ‘praktyka’ itd. Równowaga, somᵘ 
(sanskr. sama) zarówno oddechu, jak i umysłu, jest celem głoszonym przez wszystkie 
wymienione wyżej szkoły. 

Idea pustki (śṻñ, sanskr. śūnya) jest wspólna z wieloma szkołami obecnymi w Kasz-
mirze, na które wpływ wywarł buddyzm. Chociaż ideał stanu naturalnego (sahaz, san-
skr. sahaja) wskazuje na pokrewieństwo z sahadźajaną, to także świadczy o związku 
z filozofią śiwaizmu kaszmirskiego. Z śiwaizmem kaszmirskim związane są wszystkie 
wymienione wyżej pojęcia, przy czym wyrazy takie jak cyet, (sanskr. cit i citta) – ‘świado-
mość’ i ‘indywidualna świadomość’, vimarś (sanskr. vimarśa) – ‘wewnętrzne odczuwanie, 
samorefleksja’, mal (sanskr. mala) – ‘skalanie’, prakāś, (sanskr. prakāśa) – ‘światło’, są 
szczególnie charakterystyczne. Śaktyjskie elementy śiwaizmu kaszmirskiego widoczne 
są w strofach mówiących o sile kobiety, która jest matką, żoną, a także potęgą świata, 
may/māy (sanskr. māyā)78 i gdy mówi się o tantrycznym pojęciu kuli (kula), czyli ciała, 

73 LV 65.
74 LV 12.
75 G. K a v i r ā j, op. cit., s. 84–89.
76 Wisznuicki ruch religijny sahadźija rozwijał się w Bengalu od XVI w., czyli dwieście lat 

po śmierci Lal Ded. Zob. Glen A. H a y e s, przeł. B. Ś l i w c z y ń s k a, Tradycje wisznuizmu sahadźija 
w średniowiecznym Bengalu, w: Donald S. L o p e z  (red.), Praktyki religijne w Indiach, Wydawnictwo 
Akademickie DIALOG, Warszawa 2001, s. 404. 

77 Por. Amrytarasawali (Amr̥tarasāvalī, ok. 1650) przypisywane Siddhowi Mukundadewie bądź 
Mathuradasie (tłumaczenie w: ibidem, s. 417).

78 Np. w strofie LV 54, także w LV 10. W języku kaszmirskim māy znaczy także ‘miłość’. 



KASZMIRSKA POETKA LAL DEDNR 1 – 2 71

w  znaczeniu mocy Śiwy (tj. Śakti), i akuli (akula) w znaczeniu bezcielesnego Śiwy79. 
Poznanie własnej przyrodzonej natury, niewątpliwie głoszone jako najwyższy cel, pozosta-
je niezmiennym ideałem nie tylko śiwaizmu kaszmirskiego, ale także większości indyjskich 
szkół religijnych zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych, aż do dnia współczesnego. 

Mimo wyraźnie indywidualnych cech poezji Lal Ded, zbieżność z tradycją siddhów 
i nathów, którzy budzili prostych ludzi do odkrywania własnej tożsamości, posługując się 
przy tym językami lokalnymi80, widoczny jest w przekazie, języku i w stylu. W Kaszmirze jej 
twórczość należy wpisać w ten sam nurt co Światło wielkiej spójności (Mahānaya-prakāśa), 
tekst napisany wcześniej w kaszmirskiej apabhranśi przez Radźanakę Ś i t i k a n t h ę81, 
należący do kaszmirskiej szkoły religijno-filozoficznej zwanej kramą (krama)82; należy 
zaliczyć ją do nurtu, który pozostawił po sobie bogatą literaturę w sanskrycie i  z  jed-
nej strony zachował się w społeczności panditów kaszmirskich, z drugiej – wtopił się 
w ludową tradycję Kaszmiru, a z trzeciej strony – wywędrował do innych rejonów Indii. 
Należy przy tym podkreślić, że Lalleśwari jest pierwszą znaną z imienia poetką w całych 
Indiach Północnych, która tworzyła w języku nowoindyjskim. Jest także jedyną poetką 
i świętą w Kaszmirze, otoczoną jednakową czcią zarówno przez kaszmirskich hindusów, 
jak i muzułmanów. Stąd trudno przecenić jej znaczenie. 
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