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ABSTRACT: It is obvious that the history of Sanskrit literature as well as the picture of
Indian society cannot be treated as complete without taking into consideration women’s
writing. Each and every single manuscript brought to our attention is important as
generally there is a lack of works authored by women. Additionally, Kerala women’s
literary creativity can show the specificity and rank of Sanskrit literature in the South
of India. The right starting point for the investigations seemed to be Sanskrit education
in Kerala, especially with regard to women. The literary creativity of three generations
of women literati from the royal family of Cochin is briefly presented in this paper.
The historical and cultural background of the region is also taken into account.
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I. TRADYCYJNA

EDUKACJA SANSKRYCKA W

KERALI

„Kiedy byáem w tej krainie, spotkaáem wiele kobiet, które dobrze mówiáy w sanskrycie,
podczas gdy w innych czĊĞciach Indii nawet jedna na milion nie wáada tym jĊzykiem”1.
Sáowa te wypowiedziaá Swami Wiwekananda (SvƗmƯ VivekƗnanda) w dniu 15 lipca 1895 r.
w czasie swoich podróĪy z wykáadami po Stanach Zjednoczonych w Thousand Island
Park. Jego uwaga dotyczyáa obecnego stanu Kerala2. Pod koniec 1892 r. odwiedziá on
Indie Poáudniowe i przypuszczaü moĪna, Īe pod koniec listopada byá w Malabarze, na
krótko zatrzymując siĊ w mieĞcie TriĞur (mal. TriĞĞǌr, forma zanglicyzowana: Trichur,
Thrissur) i Kodungalur (mal. Koঌuৄৄallǌr, forma zanglicyzowana: Cranganore). Zmierzaá zaĞ do Koczinu (mal. Kocci, forma zanglicyzowana: Cochin/ Cochi) i Ernakulam

* Niniejszy artykuá powstaá dziĊki realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki (konkurs OPUS 4). Autorka wyraĪa podziĊkowania recenzentom za cenne uwagi.
1 Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda. Mayavati Memorial Edition,
t. VII, Advaita Ashrama, Calcutta 1989, s. 52.
2 W czasie dominacji brytyjskiej w tym regionie, trwającej blisko 150 lat, obszar Kerali
(mal. KƝraশaী, forma zanglicyzowana: Kerala) podzielony byá na trzy czĊĞci: na póánocy Malabar
(mal. MalabƗr, forma zanglicyzowana: Malabar) bĊdący czĊĞcią Prezydencji Madraskiej oraz dwa ksiĊstwa: Koczinu (mal. Kocci, forma zanglicyzowana: Cochin/ Cochi) i Trawankoru (mal. TiruvitƗৄkǀ৬৬ǎ/
TiruvƗৄkǀ৬৬ǎ / Tirivitaৄkǌr, forma zanglicyzowana: Travancore).
Nazwy geograficzne podajĊ zgodnie z ustaleniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
Poza Granicami Polski przedstawionymi w publikacji Nazewnictwo Geograficzne ĝwiata, zeszyt 4,
Azja Poáudniowa, pod red. Artura Karpa. PoniewaĪ jednak nie wszystkie uĪywane w artykule nazwy
zostaáy tam uwzglĊdnione, przy pierwszym pojawieniu siĊ podajĊ w nawiasie ich formy w jĊzyku
lokalnym (malajalam), a takĪe ich zanglicyzowaną wersjĊ, w jakiej funkcjonują do dziĞ. Imiona
wáasne podawane są w wersji spolszczonej, przy pierwszym zaĞ pojawieniu podajĊ w nawiasie zapis
w systemie miĊdzynarodowej transliteracji naukowej, IAST (sanskryt) oraz ISO 15919 (malajalam).
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(mal. ErƗkulam, forma zanglicyzowana: Ernakulam), póĨniej zaĞ do Tiruwanantapuram
(mal. Tiruwanantapuram, forma zanglicyzowana: Thiruvananthapuram / Trivandrum),
skąd udaá siĊ do Kanjakumari (mal. KanyƗkumƗri, forma zanglicyzowana: Kanyakumari).
Nie chcĊ tutaj zatrzymywaü siĊ dáuĪej na postaci, skądinąd bardzo ciekawej, Swamiego
Wiwekanandy, bo pojawiá siĊ tutaj tylko z powodu zacytowanego zdania. Wróümy wiĊc
do owego zdania.
Dlaczego akurat kobiety w Kerali miaáyby tak Ğwietnie wáadaü sanskrytem w przeciwieĔstwie do reszty Indii?
Trudno dokáadnie powiedzieü, kiedy kultura sanskrycka zadomowiáa siĊ na dobre
w Kerali, ale sądziü moĪna, Īe jej wpáyw w VII w. n.e. byá juĪ bardzo znaczący. ĩyjący
u schyáku tegoĪ wáaĞnie wieku teoretyk literatury sanskryckiej i twórca, Dandin (Daঌin),
w autobiograficznej czĊĞci utworu Awantisundarikatha (sanskr. AvantisundarƯkathƗ)
wspomina swoich keralskich przyjacióá, którzy są wielkimi uczonymi i nauczycielami
oraz autorami komentarzy do wedyjskich kalpasutr (sanskr. kalpasǌtra), czyli tekstów
związanych z rytuaáami, a takĪe odprawiają ofiary3. A wiĊc na pewno wtedy zarówno
wedyjska religia, jak i bramini ją propagujący byli na dobre zadomowieni w Kerali4. Migracje braminów na ten obszar Indii Poáudniowych, wcháaniających zwyczaje
wczeĞniejszych przybyszy i autochtonów oraz dodających nowe, takĪe te podyktowane
przez Īycie w nowym otoczeniu, sprawiáy, Īe w Kerali pojawiáa siĊ grupa braminów
zwanych nambudiri (mal. nampǌtiri). Ta wáaĞnie spoáecznoĞü odpowiedzialna byáa za
zachowanie kultury sanskryckiej, kontynuacjĊ studiów sanskryckich, utrzymanie instytucji, gdzie studiowano teksty wedyjskie i Ğastry, czyli dyscypliny naukowe pomagające
Wedy zrozumieü. Utrzymywanie nauki i szkóá na odpowiednim poziomie miaáo wówczas,
poza wszystkim, bardzo konkretny cel: odpowiednio przygotowani uczeni mogli pokonaü
w debatach eksponentów buddyzmu i dĪinizmu, którzy na Poáudniu Indii dáugo mieli wielu
zwolenników. Istniaáy wiĊc oĞrodki monastyczno-edukacyjne, zakáadane dla pogáĊbiania
studiów wedyjskich (mal. maܒham), niektóre z nich specjalizowaáy siĊ w Ğastrach. Byáy
równieĪ związane ze Ğwiątyniami akademie (sanskr. ĞƗlƗ)5.
Z pewnoĞcią jednak nie byáy to instytucje ksztaácące w sanskrycie kobiety. Wedy
i Ğastry mogli studiowaü tam mĊĪczyĨni z warstwy bramiĔskiej. Centrami nauki byáy
teĪ królewskie dwory i bynajmniej nie chodzi tutaj tylko o mecenat literacki. Wáadcy
i arystokraci byli Ğwietnie wyksztaáceni, a to w tym wypadku przede wszystkim oznacza, Īe dobrze znali sanskryt. Niektórzy z nich tworzyli w sanskrycie poezjĊ, traktaty,
komentarze czy teĪ byli muzykami, znawcami sztuki taĔca i teatru. Przed chwilą wspomnieliĞmy stan (sanskr. var۬a) bramiĔski (sanskr. brƗhma۬a), teraz zaĞ, mówiąc o wáadcach i ich sanskryckiej edukacji, przede wszystkim odnosimy siĊ do kszatrijów6 (sanskr.
k܈atriya), choü nie tylko spoĞród nich wywodzili siĊ królowie. Powiedzieü jednak trzeba,
3

Autor wymienia na przykáad przeĞwietnego bramina DewaĞarmĊ (DevaĞarmƗ), który przybyá
z kraju Keralczyków, aby siĊ z nim spotkaü. Daঌin, AvantisundarƯ, red. ĝǌranƗঌ Kuñjan Pilla,
BhƗskaramudrƗlaya, AnantaĞayana (Trivandrum) 1954, s. 14.
4 Na temat braminów regionu Kerali patrz: Cezary Galewicz, ĩyjące Biblioteki Indii. Rygweda
braminów Nambudiri, Wydawnictwo Uniwersytetu JagielloĔskiego, Kraków 2015, s. 52–59.
5 Instytucje te omawia dokáadniej C. Galewicz, op. cit., s. 73–74.
6 W spoáeczeĔstwie Kerali kszatrijowie zaistnieli w momencie, gdy bramini uznali lokalnych
wáodarzy, najprawdopodobniej ze starych rodów wojowników-najarów (mal. nƗyar), za naleĪących do
tej warstwy, legitymizując w ten sposób ich wáadzĊ; wiĊcej na ten temat na przykáad w: Robin Jefrey,
The Decline of Nair Dominance. Society and Politics in Travancore 1847–1908, Manohar Publishers,
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Īe edukacja sanskrycka w Kerali docieraáa do niĪszych czy niskich warn – do Ğudrów
(sanskr. Ğǌdra), bo do nich zalicza siĊ spoáecznoĞü najarów, a nawet do kast stojących
poza systemem warnowym (sanskr. avar۬a) – irawów (mal. Ư܄ava), choü to rzadsze
przypadki7. Niewątpliwie dobrze sáuĪyá upowszechnieniu sanskrytu szczególny system
dziedziczenia. W rodach nambudirich jedynie najstarszy z synów mógá zawrzeü związek
maáĪeĔski z kobietą ze swojej spoáecznoĞci i jedynie ich dzieci naleĪaáy do rodu, mając
wszystkie jego przywileje i obowiązki. W ten sposób majątek nie ulegaá rozdrobnieniu.
Máodsi bracia natomiast mogli zawieraü związki z kobietami matrylinearnych kszatrijów
i najarów (sambandham). Takie związki mogáy byü dáugotrwaáe, ale partnerzy mogli siĊ
rozstaü, jeĞli tego chcieli i związaü siĊ z kimĞ innym, albo teĪ byü w wiĊcej niĪ jednym związku. Dzieci zawsze naleĪaáy do rodu matki, i to dzieci kobiet w tych wáaĞnie
rodach dziedziczyáy. Jednak nie system dziedziczenia jest tu istotny, a fakt, Īe przy tego
rodzaju związkach nierównych, niezalecanych, ale i niezabranianych, o ile mĊĪczyzna
wiązaá siĊ z kobietą z niĪszej kasty, a konkretnie, gdy byá to bramin nambudiri, wraz
z jego pojawieniem siĊ w rodzinie najarskiej pojawiaáa siĊ kultura sanskrycka i aspiracje,
aby ją poznawaü, co zapewniaáo powszechny szacunek8. OczywiĞcie nie mówimy tutaj
o studiowaniu Wed, bo byáo to zastrzeĪone dla braminów. Wspomniane rody królewskie
uznawane za naleĪące do kszatrijów, spoáecznoĞü najarów dzieląca siĊ na róĪne kasty czy
teĪ irawowie, wszyscy praktykowali taki wáaĞnie system zawierania związków i dziedziczenia w linii ĪeĔskiej (mal. marumakkƗttayam). Tak wiĊc w tych rodzinach pojawiali
siĊ mĊĪczyĨni wyksztaáceni w zakresie jĊzyka i literatury sanskryckiej.
Jak zatem wyglądaáa edukacja w zakresie sanskrytu? NaukĊ, a chodzi o pisanie,
czytanie i liczenie, zaczynaáy cztero-, piĊciolatki. Edukacja wáączona byáa w kod postĊpowania związany z Īyciem w rodzinie. Etapy w rozwoju intelektualnym i duchowym
kaĪdego czáonka rodziny znaczyáy odpowiednie ceremonie, nastĊpujące w odpowiednim
porządku i w okreĞlonym czasie. InicjacjĊ w podstawowy etap nauczania (sanskr. vidyƗrambha) przechodziáy, i przynajmniej w Kerali nadal odbywają, dzieci, które ukoĔczyáy
co najmniej trzy lata, a nie póĨniej niĪ w piątym roku Īycia. Opisy rytuaáu moĪemy
New Delhi 1994, s. 1; M.G.S. Narayanan, Perumals of Kerala. Political and Social Conditions of
Kerala under CƝra Perumals of Makotai (c. 800 A.D. – 1124 A.D.), Xavier Press, Calicut 1996, s. 81.
7 Do tej kasty naleĪeli Narajana Guru (1854 (?)–1928), reformator keralski oraz Kumaran AĞan
(1873–1924), sáynny poeta keralski, a takĪe filozof i reformator. Obydwaj znali sanskryt; Kumaran
AĞan Īywiá upodobanie do tego jĊzyka i literatury w nim tworzonej, którą táumaczyá na malajalam.
Co do momentu pojawienia siĊ systemu warn w Kerali, opinie są podzielone. Jedno jest pewne:
porządek spoáeczny tego regionu nie daá siĊ caákowicie dopasowaü do wzorca z Indii Póánocnych.
Problem początków systemu warnowego w Indiach (sanskrycki termin var۬a, dosá. ‘barwa’, oddajĊ jako ‘warstwa’, ‘stan’) w dalszym ciągu nie jest w peáni opracowany i zbadany, jak podkreĞla
Upinder Singh w artykule Var۬a and JƗti in Ancient India: Some Questions, w: Kesavan Veluthat,
Donald R. Davies, Jr. (red.), Irreverent History. Essays for M.G.S. Narayanan, Primus Books, Delhi
2014, s. 205–214.
8 Dr R.P. Raja (z wywiadu w dn. 5 lutego 2014 r. przeprowadzonego przez autorkĊ artykuáu,
nagranego i zapisanego w notatkach): „ObecnoĞü braminów nambudiri w domu byáa tym samym,
co mieszkanie razem z kilkoma chrzeĞcijaĔskimi kapáanami. Taka obecnoĞü nambudirich w sposób
naturalny „szlifowaáa” kulturĊ i styl Īycia rodziny. Krótko mówiąc, czáonkowie takich rodzin przyswajali to, co okreĞla siĊ kulturą wedyjską”.
Dr R.P. Raja jest autorem artykuáów i ksiąĪek poĞwiĊconych historii Kerali. NaleĪy do rodu
wywodzącego swoje korzenie od wáadców z poáudnia Malabaru (Parappǌr Svarǌpam), który osiedliá
siĊ w Trawankorze, a spoĞród jego czáonków wybierano mĊĪów dla trawankorskich ksiĊĪniczek.
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znaleĨü we wspomnieniach9 czy autobiografiach. MoĪna takĪe zobaczyü odbywające siĊ
obecnie ceremonie, przeprowadzane na ogóá dla duĪej liczby dzieci. Na jĊzyku dziecka
záotym przedmiotem mistrz ceremonii kreĞli znaki pisma lub mantrĊ mającą przynieĞü
báogosáawieĔstwo Saraswati (sanskr. SarasvatƯ), bogini patronującej nauce i nauczaniu,
oraz Ganapatiego (sanskr. Ga۬apati), patrona nauki i sztuk. Potem ujmuje dáoĔ dziecka
i tĊ samą mantrĊ/znaki wypisuje na piasku lub ryĪu. Ma to symbolizowaü, Īe zdobycie
wiedzy prowadzi do pomyĞlnoĞci i obfitoĞci, a nauka pisma to wstĊp do poznania literatury, która jest jak rzeka wpáywająca do oceanu wiedzy. KreĞlone byáy znaki pisma
malajalam, ale to nie na nauce malajalam koncentrowano siĊ w przeszáoĞci, lecz na
studiowaniu sanskrytu. Nauczanie zaczynano od „Poprawnego ksztaátu” (Siddharǌpam) –
gramatyki sanskrytu skomponowanej wierszem, do dziĞ uĪywanej w Kerali jako pierwszy
podrĊcznik sanskrytu10. Siddharupam zwykle towarzyszyáa „Instrukcjom dla máodych”
(BƗlaprabodha), czyli gramatyce sanskrytu wyáoĪonej w wersach malajalam. Dzieáko
„Zbiór záoĪeĔ” (SamƗsacakram) dawaáo wiedzĊ o záoĪeniach, zaĞ opanowanie „Tezaurusa
Amary” (AmarakoĞa) gwarantowaáo bogactwo sáownictwa. Nauczenie siĊ na pamiĊü
Siddharupam zajmowaáo parĊ miesiĊcy, zaĞ tezaurus AmarakoĞa wymagaá okoáo roku
pracy. Nauczyciel (mal. ƗĞan) recytowaá, zaĞ uczeĔ powtarzaá. I tak kaĪdego dnia, dopóki
uczeĔ nie opanowaá na pamiĊü tekstu. Nie byá to wysiáek umysáowy, bardziej fizyczny:
mechaniczne powtarzanie, trening, który üwiczyá zdolnoĞü zapamiĊtywania. Nie byáo
to równieĪ pierwsze zetkniĊcie dziecka z sanskrytem, bo od najwczeĞniejszych lat, od
matek, ciotek i babek poznawaáo ono i uczyáo siĊ modlitw oraz hymnów sanskryckich.
Przypuszczaü moĪna, Īe czterolatek umiaá wyrecytowaü od 30 do 40 wersów sanskryckich.
Po okresie wprowadzającym gramatykĊ i leksykĊ sanskrytu, nastĊpowaá okres studiowania klasycznych poematów sanskryckich (sanskr. kƗvyapƗܒha). Zaczynano od trzech
mniejszych objĊtoĞciowo i áatwiejszych dzieá, a nazywano je „lĪejszą trójką” (sanskr.
laghutrayƯ). CzĊsto byáy to dzieáa sáawnego poety Kalidasy (KƗlidƗsa, ok. IV/V w. n.e.):
„Obáok posáaĔcem” (Meghadǌta), „Narodziny Kumary” (KumƗrasaۨbhava) czy teĪ fragmenty „Rodu Raghu” (RaghuvaۨĞa). Bardzo czĊsto w keralskiej tradycji nauczania sanskrytu siĊgano na tym etapie edukacji po „HistoriĊ Ramy” (ĝrƯrƗmodantam), anonimowe
streszczenie Ramajany, tak przygotowane, aby sprawnie wprowadzaü máodych adeptów
w arkana gramatyki sanskrytu. Dalszym krokiem byáa analiza trzech trudniejszych, bardziej
skomplikowanych poematów epickich, stąd okreĞlanych jako „wielka trójka” (sanskr.
b܀hattrayƯ). Byáy to: „Zabicie ĝiĞupali” (ĝiĞupƗlavadha) Maghy (MƗgha, VII w. n.e.),
„Góral i Arjuna” (KirƗtƗrjunƯya) Bharawiego (BhƗravi, VI w. n.e.) oraz „Dzieje króla
Niszadhów”(Nai܈adhƯyacarita) ĝriharszy (ĝrƯharৢa, XII w. n.e.). Studiowanie tych wszystkich tekstów trwaáo okoáo cztery lata.
WyĪszy etap edukacji znaczyáa ceremonia upanajany (sanskr. upanayana), w sensie
przybliĪenia komuĞ wiedzy, pomijając wszelkie inne konotacje. Oznaczaáo to edukacjĊ
w systemie gurukula, a wiĊc w domu nauczyciela, szkoáach przyĞwiątynnych i edu9 Wspomnienia takie znajdziemy w ksiąĪce Anandy Wooda Knowledge Before Printing and
After. The Indian Tradition in Changing Kerala, Oxford University Press, Delhi/Bombay/Calcutta/
Madras 1985, s. 28, 44.
10 Ta keralska gramatyka sanskrytu zainspirowaáa jezuitĊ Johanna Ernsta Hanxledena (1681– 1732)
do przedstawienia na jej podstawie opisu sanskrytu, owo zaĞ dzieáo zainteresowaáo chorwackiego
karmelitĊ ojca Paulinusa a Sancto Bartholomaeo (1748–1806), który po powrocie z Indii wydaá
w 1790 r. w Rzymie Sidharubam seu Grammatica Samscrdamica, cui accedit Dissertatio historicocritica in Linguam Samscrdamicam.
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kacjĊ w zakresie Wed lub konkretnych Ğastr. I tu juĪ wáaĞnie dochodzimy do edukacji dziewcząt. Widjarambha otwieraáa drogĊ do edukacji dla dziewcząt, upanajana dla
keralskich dziewcząt nie byáa jednak dostĊpna. Oczywiste byáo, Īe dziewczynki z rodzin
bramiĔskich, kszatrijów, a nawet najarów do szkoáy nie bĊdą chodziü, a tym bardziej
mieszkaü w domu nauczyciela, stąd w arystokratycznych rodzinach nauka odbywaáa siĊ
w domach. Wybrany starannie nauczyciel mieszkaá w domu pracodawcy i uczyá wszystkie
dzieci razem, niezaleĪnie od páci. Nauczycielami zazwyczaj byli przedstawiciele warijarów (mal. vƗriyar) lub piszarotich (mal. pi܈Ɨroܒi), podkast naleĪących do ambalawasich
(mal. aۨpalavƗsi)11. Nauczyciel, na ogóá zamieszkujący w domostwie bramiĔskim lub
posiadáoĞci najarskiej, uczestniczyá w Īyciu tej wspólnoty. Tak wiĊc oprócz regularnych
lekcji byáo caáe mnóstwo innych okazji do uczenia siĊ sanskrytu.
NieĪyjący juĪ C.K. Ravi Varma (1917–2011), byáy dyplomata i gáowa arystokratycznego rodu12, z którego wywodzili siĊ mĊĪowie trawankorskich ksiĊĪniczek, w chwili gdy
go poznaáam (listopad 2006) zamieszkujący ûembrolkottaram (Cemprolko৬৬aram), swój
rodzinny paáac, zapytany o edukacjĊ dziewcząt w jego rodzinie, przypomniaá sobie nastĊpujący obrazek. Jego starsza o dwa lata siostra, AĞwati Nal ĝrimati Tampuratti (AĞvati
NƗl ĝrimatƯ TampurƗ৬৬i) zwana KuĔdĨikutti (Kuññiku৬৬i) (1915–1990) recytuje reguáy
gramatyki Paniniego (PƗini), a ich nauczyciel pomaga w kuchni, uciera wáaĞnie miąĪsz
orzecha kokosowego i w tym czasie poprawia uczennicĊ, która gdy dorosáa, tworzyáa
w sanskrycie drobne utwory, niezachowane niestety przez rodzinĊ, choü opowiadane są
anegdoty dotyczące okolicznoĞci, w których powstaáy niektóre z nich13. Mój rozmówca,
starszy pan, nie pamiĊtaá, ile lat mogáa wtedy mieü jego siostra.
Ogólnie rzecz ujmując, edukacja dziewcząt toczyáa siĊ do czasu, kiedy dziewczyna
zakwitáa, staáa siĊ puszpawati (sanskr. pu܈pavatƯ, dosá. ‘kwitnąca’, kobieta w okresie
menstruacji). W tym momencie szczególnie radykalne zmiany nastĊpowaáy w Īyciu máodej
antardĨanam (antarjanam), kobiety ze spoáecznoĞci nambudurich. Wyraz antardĨanam
oznacza osobĊ Īyjącą wewnątrz, za drzwiami domostwa. I rzeczywiĞcie, za tymi máodziutkimi dziewczynami wraz z nadejĞciem menstruacji zamykaáy siĊ wrota i wiodáy one
Īycie zamkniĊte jak w klatce. Co wiĊcej, miaáy mnóstwo obowiązków, wynikających ze
specyficznych nakazów i zakazów, których nieprzestrzeganie oznaczaáo rytualne skalanie.
ĝwiat dziewcząt z arystokratycznych rodów najarskich byá znacznie bardziej otwarty
i dawaá wiĊksze moĪliwoĞci rozwoju. Jednak i w tym wypadku dalsze studia prowadzone
byáy przez máode kobiety juĪ na ogóá samodzielnie, bez nauczyciela.
Máode kszatrijki-arystokratki, tytuáowane tampuratti (mal. tampurƗܒܒi), tak samo jak
kobiety z najarskiej arystokracji, wiązaáy siĊ z máodszymi synami bramiĔskich rodów
nambudirich. Na tych mĊĪczyznach nie spoczywaá obowiązek utrzymania ciągáoĞci rodu,
11 Termin oznaczający dosá. ‘mieszkaniec Ğwiątyni’, odnosi siĊ do kast, których zajĊciem jest
posáuga Ğwiątynna. W porządku spoáecznym sytuują siĊ pomiĊdzy braminami i kszatrijami a Ğudrami.
Stąd teĪ zaliczani są do antaraladĨati (antaralajƗti), czyli kast bĊdących poĞrodku. WiĊcej o amabalawasich w: Padmanabha Menon, History of Kerala Written in the Form of Notes on Visscher’s
Letters from Malabar, Asian Education Services, (First published 1924–37, 4 tomy), New Delhi/
Madras 1993, s. 146–161.
12 Matrylinearny sposób dziedziczenia oznaczaá wysoką pozycjĊ i sporą niezaleĪnoĞü kobiet
w takiej rodzinie, jednak to najstarszy mĊĪczyzna w rodzie byá jego gáową (mal. kƗra۬avan) i to on
podejmowaá wszelkie decyzje. Matrylinearnej rodzinie wiele prac poĞwiĊciáa brytyjska antropoloĪka
Kathleen Gough.
13 Z notatek z wywiadu przeprowadzonego 18 listopada 2006 r.

222

LIDIA SUDYKA

NR 1 – 2

ale mogli podnieĞü jego prestiĪ, zdobywając i przekazując wiedzĊ. I bardzo czĊsto byli
to uczeni, czy to znawcy Wed, Ğastr czy traktatów medycznych. Wydaje siĊ, Īe to wáaĞnie wĞród kobiet, z którymi siĊ wiązali, mogáo byü najwiĊcej uczonych w sanskrycie
i pisarek. OczywiĞcie, antardĨanam z odpowiednio silnym charakterem i gáodem wiedzy,
mogáy nadal studiowaü sanskryt i to robiáy14, ale wydaje siĊ, Īe mniej byáo szans, aby
ich twórczoĞü wyszáa dalej niĪ poza krąg rodzinny i zostaáa przechowana przez nastĊpne pokolenia. Postanowiáam wiĊc zacząü od poszukiwania wĞród rodów królewskich,
dowiedzieü siĊ, co zachowaáo siĊ w prywatnych archiwach i w ludzkiej pamiĊci, ale na
początek sprawdziü takie pozycje jak Sanskrit Literature of Kerala. An Index of Authors
with Their Works15, Contribution of Kerala to Sanskrit Literature16, Kerala Sanskrit
Literature. A Bibliography17 czy teĪ zweryfikowaü pewne informacje w Keralasahitjaüaritam (mal. KeralasƗhityacaritram), bo na dziele Ullura18 niewątpliwie opierali siĊ
autorzy wymienionych wczeĞniej pozycji. Caáe bogactwo literatury sanskryckiej, jaka
powstawaáa w Kerali przez setki lat, przypisano gáównie mĊĪczyznom. Tylko kilka razy
w wykazach bibliograficznych pojawiáy siĊ imiona kobiet, wspomniane byáy nieliczne
utwory. Informacje o opublikowaniu kilku utworów wskazywaáy zaledwie miejsce ich
wydania. Brak byáo informacji o charakterze tych utworów, ich wartoĞci bądĨ jej braku.
Nikt nie trudziá siĊ, aby je przeczytaü, oceniü, opisaü lub dowiedzieü siĊ czegoĞ wiĊcej
o ich autorkach. Pozostawaáy zatem poszukiwania tych zapomnianych poematów wĞród
rodzin autorek.

II. TRZY

GENERACJE POETEK Z LINII WàADCÓW

KOCZINU

KsiĊstwo Koczinu z wáadcami z rodu Perumpadappu (mal. Perumpa৬appu) doszáo do
politycznego znaczenia na początku XVI w. Tradycja mówi, Īe czáonkowie Perumpadappu
Swarupam19 są potomkami wáadców z dynastii ûerów (CƝra). Swoją stolicĊ mieli przenieĞü do Koczinu w 1405 r.20. Choü samo ksiĊstwo byáo maáe, znaczenia jego wkáadu
do dziedzictwa kulturowego Kerali trudno nie doceniü. Wáadcy kocziĔscy sprawowali
mecenat nad uczonymi i literatami, tak jak w wypadku KeĞawy Ramawarmy Tampurana (KeĞava RƗmavarma TampurƗn, 1565–1601) lub teĪ oprócz patronowania uczonym,
sami uprawiali naukĊ i tworzyli w sanskrycie. Wira Keralawarman (VƯra Keralavarman),
panujący w latach 1809–1828, znany byá nie tylko jako patron sztuk i nauk, ale twórca
poematów sanskryckich. Ramawarma (RƗmavarma, 1851–1931) zwany Królem-MĊdrcem
14

Patrz: Devaki Nilayamgode, Antharjanam. Memoirs of a Namboodiri Woman, przeá. Indira
Menon, Radhika P. Menon, Oxford University Press, New Delhi 2011.
15 Easwaran Nampoothiri, Unnis Printers, Trivandrum 1972.
16 Kunjunni Raja, K. (First ed. 1958), University of Madras, Madras 1980.
17 Venkatasubramonia S. Iyer, Dept. of Sanskrit, University of Kerala,Trivandrum 1976.
18 Paramesvara Iyer Ullǌr (forma zanglicyzowana Ulloor) (06.06.1877–15.06.1949) – sáawny
poeta malajalam i historyk.
19 Termin swarupam (svarǌpam) uĪywany jest w dwóch znaczeniach: 1. ‘ród królewski’, 2. ‘terytorium kontrolowane przez taki ród’. Nazwa wskazuje na miejsce, z którego miaá siĊ wywodziü protoplasta rodu, niekoniecznie naleĪące póĨniej do obszaru, którym jego potomkowie wáadali. Niektórzy
badacze podkreĞlają, Īe formacje okreĞlane nazwą swarupam zawieraáy juĪ elementy paĔstwotwórcze;
R. Champakalakshmi R., Kesavan Veluthat, T.R. Venugopalan, State and Society in Pre-modern South
India, Cosmobooks, Thrissur 2002, s. 33.
20 Jan Kieniewicz, Historia Indii, Zakáad Narodowy im. OssoliĔskich, Wrocáaw 1980, s. 330.
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(sanskr. rƗjar܈i) ufundowaá dla swojego mistrza ĝeszaüarji (ĝeৢƗcarya) akademiĊ sanskrytu
(sanskr. pƗܒhaĞƗla) w Tripuniturze, nastĊpny zaĞ i ostatni król Koczinu, Ramawarma
Parikszit (RƗmavarma ParƯkৢit)21, aby promowaü studia sanskryckie, zaáoĪyá w Tripuniturze Sanskrit College, instytucjĊ istniejącą do dziĞ i publikującą rzadkie manuskrypty
sanskryckie z obszaru Kerali. Ramawarma Parikszit byá równieĪ znawcą literatury sanskryckiej oraz autorem róĪnych dzieá w tym jĊzyku.
ĝrodowisko intelektualne dworu kocziĔskiego wydaáo takĪe znawczynie sanskrytu i poetki. NaleĪaáa do nich Subhadra (SubhadrƗ) znana jako Ikku Amma, urodzona
w 1844 r. w miesiącu zwanym w kalendarzu malajalam medam (mal. mƝܒam; przeáom
maja i czerwca). Jej rodzicami byli KuĔdĨu Nambudiripad z Kudalattupuratu Mana
(Kuñcu Nampǌtirippaঌ, Kǌ৬alƗttupuratu Mana) oraz KuĔdĨipilla Tampuratti (Kuññippilla
TampurƗ৬৬i) z rodu wáadców Koczinu. Jej maáĪonkiem byá Narajanan Nambudiripad
(NƗrƗyaan Nampǌtirippaঌ), znawca rytuaáu wedyjskiego. Miaáa piĊcioro dzieci: trzech
synów: RamawarmĊ (RƗmavarma), KeralawarmĊ (Keralavarma)22, RawiwarmĊ (Ravivarma) oraz dwie córki: SubhadrĊ i Manku (Maৄku). Synowie odebrali tradycyjną edukacjĊ
sanskrycką, ale uczĊszczali teĪ do szkóá angielskich. Córki ksztaácono tylko w domu.
Subhadra / Ikku Amma miaáa wielu nauczycieli, w tym znanych uczonych. W tajniki sanskrytu wprowadzaá ją KuĔdĨunni Nambjar z Mulikulattu (Mǌশikkulatu Kuññui
NampyƗr), sztuki dramatyczne (sanskr. nƗܒaka) i poetykĊ (sanskr. alaۨkƗra) studiowaáa
z Gowindanem Nambjarem z Palappurattu Putijedam (PƗlappurattu Putiye৬am Govindan
NampyƗr), logiki (sanskr. tarka) uczyá ją Padutol Widwan Nambudiripad (Pa৬utol VidvƗn
NampǌtirippƗঌ), a gramatykĊ sanskrycką (sanskr. vyƗkara۬a) wykáadaá Subrahmanian
Nambudiri z Edappalam (Subrahmayan E৬appalam Nampǌtiri). To jego w swoich utworach nazywaáa guru. Jej prawnuczka ûandrawali Tampuran (CandrƗvali TampurƗn), opisując prababkĊ, scharakteryzowaáa jej osobowoĞü jako harmonijne poáączenie oddania bogu,
wiedzy i nieprzywiązywania siĊ do spraw tego Ğwiata (sanskr. bhakti-jñana-vairagya)23.
Jej pragnienie wiedzy byáo nienasycone; caáe Īycie studiowaáa róĪne dzieáa i utrzymywaáa
kontakty z tradycyjnymi uczonymi. Teksty puraniczne i upaniszadowe byáy jej codzienną
lekturą. Interesowaáy ją jednak takĪe wszelkie nowinki w krĊgach intelektualnych, nowe
nurty literackie. To wáaĞnie dlatego zamieszkaáa w TiruwaĔüikkulam (Tiruvañcikkulam,
forma zanglicyzowana: Thiruvanchikulam), miejscowoĞci sáynącej ze Ğwiątyni ĝiwy-Mahadewy, dynastycznego bóstwa Perumpadappu Swarupam, jakkolwiek nie z tego powodu
Ikku Amma tam przebywaáa. TiruwaĔüikkulam to obrzeĪa Kodungaluru, a tam wáaĞnie
w XIX w. uformowaáa siĊ szkoáa Wenmani (Vemai). Poeci zgromadzeni wokóá tego
oĞrodka pisali gáównie w malajalam, siĊgali po nowe tematy związane z Īyciem codziennym, szukali nowych Ğrodków wyrazu. Stymulująca intelektualnie atmosfera przyciągnĊáa
Ikku AmmĊ, inspirując ją do tworzenia zarówno w sanskrycie, jak teĪ w malajalam.
WĞród jej dzieá sanskryckich jest „Hymn Subhadry” (Saubhadrastavam), w którym
w 41 wersach przekazuje przesáanie „ĝwiĊtej Bhagawaty” (ĝrƯmadbhƗgavatam24), a innych
21 KsiĊstwo Koczinu przestaáo istnieü 1 lipca 1949 r., kiedy wraz z Trawankorem doáączyáo do
Indii, tworząc nowy stan. Ramawarma Parikszit, ostatni wáadca Koczinu zmará w 1964 r.
22 Keralawarma, znany jako orĊdownik idei poáączenia Malabaru, Koczinu i Trawankoru, stąd
przydomek Aikjakeralam Tampuran (Aikyakeralam TampurƗn), byá maharadĪą Koczinu w latach
1946–1948.
23 Z notatek przygotowanych przez ûandrawali Tampuran dla autorki artykuáu.
24 Tak okreĞlana bywa „Purana Czcigodnego” (BhƗgavata-purƗ۬a), tekst o charakterze wisznuickim.

224

LIDIA SUDYKA

NR 1 – 2

8 strof poĞwiĊca „Chwale Bogini” (DevƯ-mƗhƗtmyam25). Kolejny z jej hymnów, „Opis
PurnatrajiĞi od stóp do gáów” (Pǌr۬atrayƯĞakeĞƗdipƗda-var۬anam), dedykowany jest
przedstawieniu boga Wisznu, obdarzonego epitetem PurnatrajiĞa (PǌratrayƯĞa) i czczonego w Ğwiątyni w Tripuniturze26 (mal. Tppǌittura / Tppǌattura / Tppǌattara, forma
zanglicyzowana: Tripunithura). Ikku Amma wyraĪa gorące pragnienie, aby w chwili jej
Ğmierci, sáowa opisujące postaü boga byáy Īywe w jej pamiĊci. Inny z kolei pean-modlitwa
skierowany do PurnatrajiĞi to „Stotra dla PurnatrajiĞi” (Pǌr۬atrayƯĞa-stotram). Niemal
caáoĞü tego czterdziestoszeĞciostrofowego utworu poĞwiĊca poetka inkarnacjom Wisznu
(Viৢu). SpoĞród nich aĪ 7 zwrotek, począwszy od 20 po 26, opisuje czyny Ramy (RƗma),
a 14 (wersy 28–41) przedstawia dzieje Kriszny (Kৢa). W utworze odnotowane są najwaĪniejsze wydarzenia, a za przykáad niech posáuĪy strofa 24, odnosząca siĊ do Ramy:
Ty, który w bitwie unicestwiáeĞ wáadcĊ Lanki,
Mającego brata za ministra, a synów za wojowników,
ZabraáeĞ SitĊ oczyszczoną wejĞciem w ogieĔ,
I wsiadászy na podniebny rydwan, do kraju powróciáeĞ.
Najwspanialsi mĊdrcy wraz z twoimi ludĨmi na tron ciĊ wynieĞli,
I zamieszkaáeĞ tam, miáujący poddanych.
ChroĔ (nas), o PurnatrajiĞo!

Pozostaáym awatarom poĞwiĊcono o wiele mniej miejsca, nawet Rama z Toporem
(ParaĞurƗma), mitologiczny twórca Kerali27, wspomniany jest w jednej tylko strofie:
Ty, zrodzony z Renuki z pewnoĞcią radoĞü sprawiáeĞ Jamadagniemu i matce,
Unicestwiając zadufanego syna Kritawirji, który wiedzĊ otrzymaá od Dattatreji.
ZniszczyáeĞ caáą ziemiĊ i Ğmierü kszatrijom zgotowaáeĞ,
A ląd keralski wydaráeĞ gwaátownie.
ChroĔ (nas), o PurnatrajiĞo!

Inne hymny Subhadry alias Ikku Ammy to: Bhagawati-asztaka (Bhagavaty-aܒ܈aka),
ĝiwakeĞadipada-warnanam (ĝivakeĞƗdipƗda-var۬a۬am), BhagawatikeĞadipada-warnanam
(BhagavatƯkeĞƗdipƗda-var۬anam), WaĔüuleĞa-stawa (VañculeĞa-stava) oraz PuranalajadhiĞwari-stotra (PurƗ۬ƗlayƗdhƯĞvarƯ-stotra). Wymienione tu utwory, takie jak stawa czy
stotra28, naleĪą do gatunkowego repertuaru utworów religijnych uprawianych w sanskrycie i gáoszących chwaáĊ boga. Kategoria asztaka informuje o iloĞci strof poĞwiĊconych
25 Utwór uwaĪany za naleĪący do puran, pism religijnych hinduizmu. Ta czĊĞü „Purany Markandeji” (MƗrka۬ڲeya-purƗ۬a) opisuje zwyciĊstwo bogini Durgi (DurgƗ) nad demonem Mahiszą (MƗhiৢa).
26 Tripunitura znajduje siĊ na obrzeĪach Koczinu, do dziĞ swoje rezydencje mają tu czáonkowie
rodu dawnych wáadców Koczinu. Związek królewskiej rodziny z lokalnym bóstwem PurnatrajiĞą
jest bardzo gáĊboki, co obrazuje teĪ iloĞü róĪnorakich utworów wielbiących go, autorstwa pisarzy
z kocziĔskiego rodu.
27 WiĊcej na temat historii mitu przedstawiającego KeralĊ jako ĞwiĊty obszar, który ParaĞurama
wywalczyá z oceanem w: Christophe Vielle, How did ParaĞurƗma Come to Raise Kerala?, w: Irreverent History. Essays for M.G.S. Narayanan, red. Kesavan Veluthat, Donald R. Davis, Jr., Primus
Books, Delhi, 2014, s. 15–32.
28 Informacje na temat niektórych wspomnianych tutaj gatunków literackich, takich jak stotra,
mahatmaja i purana znaleĨü moĪna w Sáowniku rodzajów i gatunków literackich pod redakcją Grzegorza Gazdy i Sáowinii Tyneckiej-Makowskiej, Universitas, Kraków 2006.
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bóstwu: Bhagawati-asztaka czyli „Ósemka strof dla Bhagawati”. Opisy od stóp do gáów
rozpowszechniáy siĊ w literaturze klasycznej sanskrytu, gdzie tzw. nakhaĞikha-warnana
(nakhaĞikha-var۬ana), czyli opisy począwszy od ‘paznokci u stóp’ (sanskr. nakha) aĪ po
‘czubek gáowy’ (sanskr. Ğikha) wypeániaáy zwáaszcza lirykĊ miáosną i opiewaáy gáównie
urodĊ kobiecą, zaĞ opisy w odwrotnej kolejnoĞci, od ‘wáosów’ (sanskr. keĞa) po ‘stopy’
(sanskr. pƗda), dedykowane byáy wielbionemu bóstwu. Ikku Amma komponowaáa takĪe
pieĞni na czeĞü bóstw w malajalam.
Poetka lubiáa uczyü sanskrytu i byáa nauczycielką wielu czáonków rodziny. Cieszyáo
ją nawet, gdy uczyáa dzieci podstaw gramatyki i odpytywaáa je z Siddharupam. Do grona
jej uczniów naleĪaá jej kuzyn nazywany Królem-MĊdrcem.
Jej prawnuczka ûandrawali Tampuran pamiĊta jeszcze z dzieciĔstwa opowieĞci krewnych, które przedstawiaáy Ikku AmmĊ jako osobĊ zdecydowaną, zdolną narzucaü swoją
wolĊ innym i broniü wáasnego zdania. Ten rys charakteru objawiá siĊ juĪ w jej wczesnej
máodoĞci. Máodziutką ksiĊĪniczkĊ juĪ w dzieciĔstwie zarĊczono z czáowiekiem, który
siĊ jej nie spodobaá, gdy dorosáa. Sama wiĊc znalazáa odpowiadającego jej mĊĪczyznĊ,
nie zwaĪając na protesty rodziny. Sprzeciwiáa siĊ takĪe rodzinnej tradycji w kwestii
nadawania imion wáasnym dzieciom. W wielu królewskich rodach Kerali istniaá staáy
zestaw imion, które potomstwo otrzymywaáo w zaleĪnoĞci od kolejnoĞci urodzenia. Dlatego teĪ, aby moĪna byáo odróĪniü Amby i Keralawarmów z róĪnych generacji, imieniu
kaĪdego z nich zwykle towarzyszyá znak zodiaku lunarnego (sanskr. nak܈atra), pod
którym siĊ urodzili, a w rodzinie zwracano siĊ do nich, uĪywając imion pieszczotliwych.
W kocziĔskim rodzie pierworodny syn powinien siĊ zwaü Ramawarma, drugi nosiá imiĊ
Keralawarma, a trzeci Rawiwarma. Dla dziewcząt wybierano takie imiona jak Amba
i Subhadra, w takiej wáaĞnie kolejnoĞci. Kiedy trzeci syn Ikku Ammy zmará, kolejnego,
mimo sprzeciwów wszystkich, nazwaáa ponownie Rawi. TakĪe jej córki nosiáy inne
imiona, niĪ kazaá zwyczaj w tej linii: jej pierwsza córka dostaáa imiĊ Subhadra, a nie
Amba, bowiem Ikku chciaáa, aby jej pierworodna nosiáa imiĊ matki. Drugą córkĊ nazwaáa
Manku29. Subhadra nazywana przez wszystkich Ikku Ammą zmaráa w miesiącu minam
(mal. mƯnam; marzec-kwiecieĔ) w 1921 roku.
Manku Tampuran, córka Subhadry, urodzona w 1884 r. w miesiącu tulam (mal. tulƗm;
paĨdziernik–listopad) poszáa w Ğlady matki i równieĪ byáa poetką. Związaáa siĊ z ĝankaranem Nambudiripadem (ĝaৄkaran Nampǌtiripad) z Kudalattupuratu Mana (Kǌ৬alƗttupuratu
Mana) i miaáa z nim cztery córki i jednego syna.
Manku z zapaáem analizowaáa sanskryckie teksty religijne, czasem uĪywając Ĩródeá i komentarzy w innych jĊzykach, np. telugu, aby lepiej zrozumieü tekst i problem.
Skomponowaáa wiele krótszych i dáuĪszych utworów, a niektóre z nich zebrane zostaáy
w niewielkim zbiorku zatytuáowanym „Naszyjnik hymnów” (StutiratnamƗlƗ) i dedykowanym matce autorki. Wszystkie zgromadzone tu utwory poprzedza krótka apostrofa
skierowana do Wisznu opatrzona tytuáem „Ofiarowanie” (Samarpa۬a), a po niej dwustrofowy poemat-dedykacja „Wspomnienie o matce” (MƗt܀smara۬am):
Nie jestem uczona, to moja matka Subhadra byáa mądra,
chwalona szeroko, zanurzona w sáawie, czcząca Wedy,
nieustannie oddana studiom nad puranami.

29

Wywiad z ûandrawali Tampuran przeprowadzony w dniu 1 lutego 2015 r.
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Biegáa w Ğastrach, smak poezji znająca,
nieczuáa na wáasne pragnienia,
o sercu zmiĊkczonym wspóáczuciem dla innych.
To przez Jej bliskoĞü i dziĊki Jej áasce
opanowaáam tĊ odrobinĊ (wiedzy), aby dzisiaj ją gáosiü.

To wyznanie poetki ukazuje jej podziw dla matki – uczonej i nauczycielki, wczeĞniejsze zaĞ „Ofiarowanie” stosunek dziecka do matki zrównuje z relacjami czciciela
i boga, który áaskawie spojrzy nawet na niedoskonaáe ludzkie dzieáo:
Hymn skomponowany przeze mnie,
ma zalety albo ich nie ma.
Wszystkie ofiaruje Tobie, o Hari,
jak dziecko swej matce.

Stutiratnamala zawiera 11 hymnów i modlitw do róĪnych bogów i bogiĔ, jednakĪe
uwielbienie dla PurnatrajiĞi, z którym królewska rodzina z Koczinu czuáa siĊ w szczególny sposób związana, jest w nim najmocniejszym akcentem. Nie tylko hymny takie
jak PurnatrajiĞakeĞadipada-warnanam i PurnatrajiĞa-asztakam Ğwiadczą o tym, przywoáując juĪ swoim tytuáem boga czczonego w Ğwiątyni Tripunitury. KaĪda z oĞmiu strof
„Ósemki strof o ochronie” (ĝara۬Ɨܒ܈akam) zamyka siĊ refrenem: „PurnatrajiĞa zawsze
jest naszym schronieniem”.
Liczący 44 strofy utwór zatytuáowany „Modlitwa” (PrƗrthanƗ) jest modlitwą wáaĞnie
do PurnatrajiĞi:
PurnatrajiĞo!
Nieustannie, z bezmierną radoĞcią
w sercu rozwaĪam twe lotosowe stopy.
Ty, o oczach podobnych lotosowym páatkom na wodzie!
Oceanie wspóáczucia!
Szybko zmierzam ku skarbnicy drobin twej litoĞci.

W strofach skierowanych do wielbionego boga Manku korzysta ze sposobu obrazowania, zestawu porównaĔ i innych figur poetyckich przekazywanych od setek lat w obrĊbie
klasycznej poezji sanskryckiej (kƗvya):
WielbiĊ ciebie Mukundo, o oczach jak niebieskie nenufary,
twarzy jak jesienny ksiĊĪyc, ustach podobnych do bimby,
zĊbach biaáych niczym kwiatki jaĞminu,
jaĞniejącego od koralowych girland i innych (ozdób) –
godnego, aby go wielbiáy zastĊpy mĊdrców.

Te wáaĞnie konwencjonalne porównania, zĊbów do kwiatów jaĞminu kunda (Jasminum
multiflorum), ust, a wáaĞciwie dolnej wargi, do czerwonej bimby (Momordica monadelpha),
twarzy do ksiĊĪyca, od którego bije blask, naleĪaáy do Ğrodków jĊzykowych, które dobry
poeta stosowaá umiejĊtnie, w konfiguracji tworzącej nowe jakoĞci estetyczne podziwiane
przez odbiorców. Poetka uĪyáa porównaĔ sáuĪących na ogóá opisaniu urody niewieĞciej
i za ich pomocą stworzyáa wizerunek boga – kolorowy obraz, od którego bije blask.
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Manku dbaáa o instrumentacjĊ gáoskową, siĊgaáa po aliteracje i powtórzenia – jamaki30, co z pewnoĞcią podobaáo siĊ sáuchającym jej poezji, bo te Ğrodki stylistyczne byáy
cenione z uwagi na zwiĊkszanie muzycznoĞci utworu, przeznaczonego wszak do sáuchania
i cieszenia siĊ jego brzmieniem. Za przykáad niech posáuĪy strofa piĊtnasta z Modlitwy:
nigamanilayavƗso nirmalƗpƯtavƗso
nirupamam܀duhƗso nirmamƗntarnivƗsa| ۊ
nikhilabhuvanavƗso niĞcalapremadƗso
mama h܀dayanivƗsas syƗs sadƗ ĞrƯnivƗsa|| ۊ

Oprócz powtarzających siĊ gáosek, mamy tu takĪe zarysowaną jamakĊ – vƗsa oznaczaü
moĪe ‘strój’, ‘ubiór’, ‘odzienie’. Tak wiĊc nirmalƗpƯtavƗsa to záoĪenie znaczące „ten,
którego Īóátawa szata jaĞnieje”, zaĞ ĞrƯnivƗsa, epitet Wisznu, znaczy „siedziba (nivƗsa)
bogini ĝri (ĞrƯ)”.
Poza wymienionymi juĪ utworami Manku stworzyáa krótki poemat Santanagopala-kawjam (SantƗnagopƗla-kƗvyam), zwany najczĊĞciej Santanagopalam, czyli „ObroĔca
potomstwa”. Przedstawiáa w nim w 30 wersach opowieĞü znaną z puran i wiąĪącą
siĊ ze Ğwiątynią PurnatrajiĞi w Tripuniturze. Legendarna historia31 tego miejsca áączy
wyobraĪenie czczonego tu bóstwa z ArdĨuną (Arjuna), jednym z braci Pandawów
(PƗঌava), bohaterów Mahabharaty. ArdĨuna miaá otrzymaü posąĪek od samego Wisznu, gdy báagaá go, aby dziewiĊcioro dzieci pewnego bramina powróciáo do Īycia.
ArdĨuna wróciá z dzieümi i posąĪkiem, a GaneĞĊ wysáaá, aby znalazá odpowiednie dla
niego miejsce. GaneĞa przybyá do prastarej bramiĔskiej wioski zwanej Purnawedapura
(Pǌravedapura, obecnie Tripunitura) i tak mu siĊ spodobaáa panująca w niej atmosfera
czystoĞci i ĞwiĊtoĞci, którą kaĪdy w tym miejscu oddychaá, Īe sam zapragnąá tam mieü
wáasną ĞwiątyniĊ. ArdĨuna dopilnowaá, aby to Wisznu pod postacią PurnatrajiĞi32 zająá
tam najwaĪniejsze miejsce.
Manku pisaáa takĪe w maniprawalam33 i malajalam. Jej opisy pielgrzymek do KaĞi
i Badrinathu byáy i nadal są rodzajem przewodników po tych ĞwiĊtych miejscach dla
Keralczyków, którzy planują takie podróĪe.
Manku Tampuran nadzorowaáa edukacjĊ sanskrycką swoich dzieci, przysáuchując siĊ
lekcjom, ale sama nigdy ich nie uczyáa. Jej wnuczka ûandrawali Tampuran do dzisiaj
pamiĊta, Īe do ich paáacu Mangalalaja (MaৄgalƗlaya) przychodzili uczeni w sanskrycie
i prowadzono dyskusje dotyczące róĪnych dzieá, procesu tworzenia i Ğrodków wyrazu
artystycznego34. ûandrawali czĊsto proszono o przepisywanie gotowych juĪ utworów, jako
30 Jamaka (sanskr. yamaka) – figura stylistyczna budowana jest w ten sposób, Īe czĊĞü strofy
powtarza siĊ wedáug okreĞlonego wzoru; w wiĊkszoĞci traktatów podkreĞla siĊ, Īe znaczenie powtarzających siĊ elementów musi byü róĪne, co osiągano przez ustalenie innych granic morfemów.
31 Jest kilka wersji legendy, róĪniących siĊ szczegóáami. Jedna z nich opisana jest w: Kunisseri Ramakrishnier Vaidyanathan, Temples and legends of Kerala, Bharatiya Vidya Bhavan Bombay
1982, s. 209–210.
32 Prawdopodobnie epitet PurnatrajiĞa naleĪy rozumieü „Pan caáej trójki Wed” i áączyü z legendarną wioską Purnawedapura, gdzie studiowano Wedy.
33 Tu: poáączenie sanskrytu i malajalam. Ten szczególny sposób pisania, spajający sanskryt z jĊzykiem lokalnym byá charakterystyczny dla Indii Poáudniowych.
34 Widzimy tu kontynuacjĊ tradycji opisywanej w wielu Ĩródáach sanskryckich. O takich spotkaniach zwanych kawjagoszthi (kƗvyagoܒ܈hi) lub sabha (sabhƗ) wiĊcej w: Lidia Sudyka, Cezary
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Īe jej charakter pisma uwaĪany byá za elegancki. Manku Tampuran zmaráa w 1977 r.
w miesiącu dhanu (dhanu; grudzieĔ/styczeĔ).
Ikku Amma Tampuran i Manku Tampuran, matka i córka, wiodáy Īycie skoncentrowane wokóá Ğwiątyni. Ich twórczoĞü Ğwiadczy o tym dowodnie. Wszystkie ich utwory
to albo hymny do bóstw, albo utwory o charakterze religijnym, oparte na puranach.
PrzyĞwiecaá im jeden cel – wyraziü oddanie bogu. Na pewno nie szukaáy sáawy i popularnoĞci. Ich poematy krąĪyáy gáównie wĞród czáonków rodziny. Ich Īycie byáo proste
i skromne, choü naleĪaáy do rodziny królewskiej. ûandrawali Tampuran podkreĞla, Īe jej
przodkinie miaáy jasno wytyczoną drogĊ Īycia i Īyáy w zgodzie z tym, w co wierzyáy,
bez Īadnych kompromisów. Ich dni mijaáy podobne jeden do drugiego. Niektóre z nich
godnie wyróĪniaáy uroczystoĞci w Ğwiątyniach i pielgrzymki. Manku Tampuran przez
trzy pierwsze lata maáĪeĔskiego Īycia nie miaáa dzieci i dlatego podjĊáa pielgrzymkĊ do
RameĞwaram. Wkrótce potem urodziáa pierwsze dziecko – córkĊ, której nadaáa znaczące
imiĊ – RameĞwari (RƗmeĞvarƯ). Jej najmáodsza córka, Koüüammini Tampuran (KoccƗmmini TampurƗn), odziedziczyáa talent literacki babki i matki.
Koüüammini Tampuran urodziáa siĊ w 1913 r. w miesiącu mithunam (mithunam; czerwiec/lipiec). Ona takĪe otrzymaáa bardzo gruntowne tradycyjne wyksztaácenie w domu,
ale nowoczesny styl nauczania równieĪ pojawiá siĊ w procesie jej edukacji – ukoĔczyáa
szkoáĊ Ğrednią. Napisaáa zaledwie kilka drobnych utworów w sanskrycie i malajalam.
W rodzinie mówi siĊ o jej talencie literackim, który niepielĊgnowany, nie doszedá do
peáni rozkwitu. Zmaráa w 1985 r. w miesiącu wriĞcikam (vĞcikam; listopad/grudzieĔ).

III. PODSUMOWANIE
Opisane pokrótce Īycie trzech kobiet, a uwzglĊdnijmy tu jeszcze przedstawicielkĊ
czwartej generacji, ûandrawali Tampuran, pokazuje, jak wielkie zmiany dokonaáy siĊ
w sposobie ksztaácenia i praktykach literackich w Kerali w XIX i XX w. Ikku Amma
cieszyáa siĊ sáawą wielkiej sanskryckiej uczonej. Nieustannie rozszerzaáa podstawy tradycyjnej edukacji, którą uzyskaáa w domu. Stworzyáa wiele poematów pozostających
w szerszym obiegu niĪ krąg rodzinny. Utwory te byáy zapewne chĊtnie recytowane
z pamiĊci, Ikku Amma miaáa bowiem wielu uczniów, ale zachowane zostaáy tylko trzy
z nich. Córka Manku byáa jej uczennicą i poszáa w Ğlady matki. Choü sáawa Manku byáa
skromniejsza i twórczoĞü mniej znana poza rodziną, jej sanskrycka spuĞcizna literacka
w duĪej mierze siĊ zachowaáa. Z jej wáasnej inicjatywy bowiem opublikowany zostaá
w 1964 r. zbiorek jej utworów. Antologia zawiera wersowaną dedykacjĊ, spis treĞci,
a na koĔcu doáączona jest errata. MoĪna zatem pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe przekaz
drukowany nie zawiódá, jednakĪe przetrwanie wydawnictw broszurowych w klimacie
Kerali jest bardzo krótkotrwaáe. Ponadto ksiąĪeczka nie miaáa duĪego nakáadu, dostĊpna
byáa tylko lokalnie, brak jej w bibliotekach. Jest wiĊc biaáym krukiem. Zachowaá siĊ
równieĪ poemat Santanagopalam, choü o jego istnieniu niewiele osób sáyszaáo. I on zostaá
wydany drukiem, jednak nie udaáo siĊ na razie ustaliü w jakim zbiorze czy czasopiĞmie
siĊ ukazaá. Kolejna literatka w tej rodzinie nie rozwinĊáa nawet skrzydeá. Koüüammini
otrzymaáa obok tradycyjnego, formalne Ğrednie wyksztaácenie, zdaáa z powodzeniem
egzaminy koĔcowe. Jej edukacja poszáa wiĊc drogą, którą wyznaczyáy nowe czasy.

Galewicz, The Eightfold Gymnastics of Mind: a Preliminary Report on the Idea and Tradition of
Aܒ܈ƗvadhƗna, „Cracow Indological Studies” 2012, t. XIV, s. 17–172.
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Nowoczesne formy nauczania rozwijaáy siĊ od ok. 1860 r. zwáaszcza w królestwie
Trawankoru. Sprzyjaáa temu polityka maharadĪów trawankorskich i dziaáania misjonarzy
chrzeĞcijaĔskich. Nowy typ edukacji okazywaá siĊ uĪyteczny, szeroko dostĊpny dla róĪnych warstw spoáeczeĔstwa i tym samym stawaá siĊ atrakcyjny i poĪądany35. Tradycyjna
edukacja sanskrycka nie zniknĊáa, ale zostaáa ograniczona. W nowej rzeczywistoĞci trudno
byáo poĞwiĊciü siĊ tylko studiowaniu i nieustannemu doskonaleniu sanskrytu, po to, aby
tworzyü w nim literaturĊ, która i tak nie miaáaby odbiorców, bo doceniü ją mogáy tylko
osoby znakomicie znające sanskryt, jak teĪ literaturĊ sanskrycką. To przypadek Koüüammini Tampuran. Zapewne zachodni wzorzec edukacji sprawiá, Īe nie koncentrowaáa
siĊ na tworzeniu w sanskrycie, choü jej znajomoĞü sanskrytu byá bardzo dobra, czego
dowiodáa, tworząc drobne utwory.
Zmiany nastĊpowaáy jednak nadal. Pojawiáy siĊ one na páaszczyĨnie spoáeczno-ekonomicznej i sytuacji politycznej. Reformy spoáeczne w Kerali, utrata kontroli nad duĪymi
obszarami ziemskimi, ustawa z 1912 r. ingerująca w dotychczasowe zasady funkcjonowania matrylinearnych rodów36, a wreszcie znikniĊcie keralskich ksiĊstw i wáączenie ich
do Republiki Indii – wszystko to spowodowaáo, Īe stara Kerala odeszáa. Czáonkowie
arystokratycznych rodów nie mogli juĪ oddawaü siĊ tylko uprawianiu literatury i sztuki.
To przypadek ûandrawali Tampuran, emerytowanej nauczycielki szkoáy Ğredniej. Jakkolwiek otrzymaáa tylko podstawową edukacjĊ w zakresie sanskrytu, jednak i w niej drzemie
potrzeba tworzenia literatury. Nie potrafi komponowaü w sanskrycie, ale opublikowaáa
kilka wierszy i opowiadaĔ w malajalam w lokalnych periodykach.
Nie znaczy to, Īe nikt juĪ dzisiaj nie tworzy w Kerali w sanskrycie. Niemniej jednak,
zmieniająca siĊ rzeczywistoĞü sprawiáa, Īe są to rzadkie przypadki. Na szczĊĞcie nadal
nie brak znakomitych znawców sanskrytu i literatury sanskryckiej. Istotne teĪ staje siĊ
dzisiaj ocalenie tego, co zostaáo z dawnej twórczoĞci. Zwáaszcza kaĪdy utwór autorstwa
kobiet jest bezcenny w sytuacji, gdy tak niewiele ich dzieá przetrwaáo.
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