
PRZEGL D ORIENTALISTYCZNY NR 1 – 2, 2016

LIDIA SUDYKA
Uniwersytet Jagiello ski

ZAPOMNIANA POEZJA. 
SANSKRYCKA TWÓRCZO  KOBIET 

Z RODU W ADCÓW KOCZINU*

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 by em w tej krainie, spotka em wiele kobiet, które dobrze mówi y w sanskrycie, 
podczas gdy w innych cz ciach Indii nawet jedna na milion nie w ada tym j zykiem”1. 
S owa te wypowiedzia  Swami Wiwekananda (Sv m  Vivek nanda) w dniu 15 lipca 1895 r. 
w czasie swoich podró y z wyk adami po Stanach Zjednoczonych w Thousand Island 
Park. Jego uwaga dotyczy a obecnego stanu Kerala2. Pod koniec 1892 r. odwiedzi  on 
Indie Po udniowe i przypuszcza  mo na, e pod koniec listopada by  w Malabarze, na 
krótko zatrzymuj c si  w mie cie Tri ur (mal. Tri r, forma zanglicyzowana: Trichur, 
Thrissur) i Kodungalur (mal. Ko u all r, forma zanglicyzowana: Cranganore). Zmie-
rza  za  do Koczinu (mal. Kocci, forma zanglicyzowana: Cochin/ Cochi) i Ernakulam 

* Niniejszy artyku  powsta  dzi ki realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki (konkurs OPUS 4). Autorka wyra a podzi kowania 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, trwaj cej blisko 150 lat, obszar Kerali 
(mal. K ra a , forma zanglicyzowana: Kerala) podzielony by  na trzy cz ci: na pó nocy Malabar 
(mal. Malab r, forma zanglicyzowana: Malabar) b d cy cz ci  Prezydencji Madraskiej oraz dwa ksi -
stwa: Koczinu (mal. Kocci, forma zanglicyzowana: Cochin/ Cochi) i Trawankoru (mal. Tiruvit k / 
Tiruv k  / Tirivita k r, forma zanglicyzowana: Travancore).

Nazwy geograficzne podaj  zgodnie z ustaleniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych 
Poza Granicami Polski przedstawionymi w publikacji Nazewnictwo Geograficzne wiata, zeszyt 4, 
Azja Po udniowa, pod red. Artura Karpa. Poniewa  jednak nie wszystkie u ywane w artykule nazwy 
zosta y tam uwzgl dnione, przy pierwszym pojawieniu si  podaj  w nawiasie ich formy w j zyku 
lokalnym (malajalam), a tak e ich zanglicyzowan  wersj , w jakiej funkcjonuj  do dzi . Imiona 
w asne podawane s  w wersji spolszczonej, przy pierwszym za  pojawieniu podaj  w nawiasie zapis 
w systemie mi dzynarodowej transliteracji naukowej, IAST (sanskryt) oraz ISO 15919 (malajalam).
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(mal. Er kulam, forma zanglicyzowana: Ernakulam), pó niej za  do Tiruwanantapuram 
(mal. Tiruwanantapuram, forma zanglicyzowana: Thiruvananthapuram / Trivandrum), 
sk d uda  si  do Kanjakumari (mal. Kany kum ri, forma zanglicyzowana: Kanyakumari). 
Nie chc  tutaj zatrzymywa  si  d u ej na postaci, sk din d bardzo ciekawej, Swamiego 
Wiwekanandy, bo pojawi  si  tutaj tylko z powodu zacytowanego zdania. Wró my wi c 
do owego zdania. 

Dlaczego akurat kobiety w Kerali mia yby tak wietnie w ada  sanskrytem w prze-
ciwie stwie do reszty Indii? 

Trudno dok adnie powiedzie , kiedy kultura sanskrycka zadomowi a si  na dobre 
w Kerali, ale s dzi  mo na, e jej wp yw w VII w. n.e. by  ju  bardzo znacz cy. yj cy 
u schy ku tego  w a nie wieku teoretyk literatury sanskryckiej i twórca, Dandin (Da in), 
w autobiograficznej cz ci utworu Awantisundarikatha (sanskr. Avantisundar kath ) 
wspomina swoich keralskich przyjació , którzy s  wielkimi uczonymi i nauczycielami 
oraz autorami komentarzy do wedyjskich kalpasutr (sanskr. kalpas tra), czyli tekstów 
zwi zanych z rytua ami, a tak e odprawiaj  ofiary3. A wi c na pewno wtedy zarówno 
wedyjska religia, jak i bramini j  propaguj cy byli na dobre zadomowieni w Kera-
li4. Migracje braminów na ten obszar Indii Po udniowych, wch aniaj cych zwyczaje 
wcze niejszych przybyszy i autochtonów oraz dodaj cych nowe, tak e te podyktowane 
przez ycie w nowym otoczeniu, sprawi y, e w Kerali pojawi a si  grupa braminów 
zwanych nambudiri (mal. namp tiri). Ta w a nie spo eczno  odpowiedzialna by a za 
zachowanie kultury sanskryckiej, kontynuacj  studiów sanskryckich, utrzymanie insty-
tucji, gdzie studiowano teksty wedyjskie i astry, czyli dyscypliny naukowe pomagaj ce 
Wedy zrozumie . Utrzymywanie nauki i szkó  na odpowiednim poziomie mia o wówczas, 
poza wszystkim, bardzo konkretny cel: odpowiednio przygotowani uczeni mogli pokona  
w debatach eksponentów buddyzmu i d inizmu, którzy na Po udniu Indii d ugo mieli wielu 
zwolenników. Istnia y wi c o rodki monastyczno-edukacyjne, zak adane dla pog biania 
studiów wedyjskich (mal. ma ham), niektóre z nich specjalizowa y si  w astrach. By y 
równie  zwi zane ze wi tyniami akademie (sanskr. l )5. 

Z pewno ci  jednak nie by y to instytucje kszta c ce w sanskrycie kobiety. Wedy 
i astry mogli studiowa  tam m czy ni z warstwy brami skiej. Centrami nauki by y 
te  królewskie dwory i bynajmniej nie chodzi tutaj tylko o mecenat literacki. W adcy 
i arystokraci byli wietnie wykszta ceni, a to w tym wypadku przede wszystkim ozna-
cza, e dobrze znali sanskryt. Niektórzy z nich tworzyli w sanskrycie poezj , traktaty, 
komentarze czy te  byli muzykami, znawcami sztuki ta ca i teatru. Przed chwil  wspo-
mnieli my stan (sanskr. var a) brami ski (sanskr. br hma a), teraz za , mówi c o w ad-
cach i ich sanskryckiej edukacji, przede wszystkim odnosimy si  do kszatrijów6 (sanskr. 
k atriya), cho  nie tylko spo ród nich wywodzili si  królowie. Powiedzie  jednak trzeba, 

3 Autor wymienia na przyk ad prze wietnego bramina Dewa arm  (Deva arm ), który przyby  
z kraju Keralczyków, aby si  z nim spotka . Da in, Avantisundar , red. ran  Kuñjan Pilla, 
Bh skaramudr laya, Ananta ayana (Trivandrum) 1954, s. 14.

4 Na temat braminów regionu Kerali patrz: Cezary Galewicz, yj ce Biblioteki Indii. Rygweda 
braminów Nambudiri, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2015, s. 52–59.

5 Instytucje te omawia dok adniej C. Galewicz, op. cit., s. 73–74.
6 W spo ecze stwie Kerali kszatrijowie zaistnieli w momencie, gdy bramini uznali lokalnych 

w odarzy, najprawdopodobniej ze starych rodów wojowników-najarów (mal. n yar), za nale cych do 

tej warstwy, legitymizuj c w ten sposób ich w adz ; wi cej na ten temat na przyk ad w: Robin Jefrey, 

The Decline of Nair Dominance. Society and Politics in Travancore 1847–1908, Manohar Publishers, 
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e edukacja sanskrycka w Kerali dociera a do ni szych czy niskich warn – do udrów 
(sanskr. dra), bo do nich zalicza si  spo eczno  najarów, a nawet do kast stoj cych 
poza systemem warnowym (sanskr. avar a) – irawów (mal. ava), cho  to rzadsze 
przypadki7. Niew tpliwie dobrze s u y  upowszechnieniu sanskrytu szczególny system 
dziedziczenia. W rodach nambudirich jedynie najstarszy z synów móg  zawrze  zwi zek 
ma e ski z kobiet  ze swojej spo eczno ci i jedynie ich dzieci nale a y do rodu, maj c 
wszystkie jego przywileje i obowi zki. W ten sposób maj tek nie ulega  rozdrobnieniu. 
M odsi bracia natomiast mogli zawiera  zwi zki z kobietami matrylinearnych kszatrijów 
i najarów (sambandham). Takie zwi zki mog y by  d ugotrwa e, ale partnerzy mogli si  
rozsta , je li tego chcieli i zwi za  si  z kim  innym, albo te  by  w wi cej ni  jed-
nym zwi zku. Dzieci zawsze nale a y do rodu matki, i to dzieci kobiet w tych w a nie 
rodach dziedziczy y. Jednak nie system dziedziczenia jest tu istotny, a fakt, e przy tego 
rodzaju zwi zkach nierównych, niezalecanych, ale i niezabranianych, o ile m czyzna 
wi za  si  z kobiet  z ni szej kasty, a konkretnie, gdy by  to bramin nambudiri, wraz 
z jego pojawieniem si  w rodzinie najarskiej pojawia a si  kultura sanskrycka i aspiracje, 
aby j  poznawa , co zapewnia o powszechny szacunek8. Oczywi cie nie mówimy tutaj 
o studiowaniu Wed, bo by o to zastrze one dla braminów. Wspomniane rody królewskie 
uznawane za nale ce do kszatrijów, spo eczno  najarów dziel ca si  na ró ne kasty czy 
te  irawowie, wszyscy praktykowali taki w a nie system zawierania zwi zków i dziedzi-
czenia w linii e skiej (mal. marumakk ttayam). Tak wi c w tych rodzinach pojawiali 
si  m czy ni wykszta ceni w zakresie j zyka i literatury sanskryckiej. 

Jak zatem wygl da a edukacja w zakresie sanskrytu? Nauk , a chodzi o pisanie, 
czytanie i liczenie, zaczyna y cztero-, pi ciolatki. Edukacja w czona by a w kod post -
powania zwi zany z yciem w rodzinie. Etapy w rozwoju intelektualnym i duchowym 
ka dego cz onka rodziny znaczy y odpowiednie ceremonie, nast puj ce w odpowiednim 
porz dku i w okre lonym czasie. Inicjacj  w podstawowy etap nauczania (sanskr. vidy-

rambha) przechodzi y, i przynajmniej w Kerali nadal odbywaj , dzieci, które uko czy y 
co najmniej trzy lata, a nie pó niej ni  w pi tym roku ycia. Opisy rytua u mo emy 

New Delhi 1994, s. 1; M.G.S. Narayanan, Perumals of Kerala. Political and Social Conditions of 

Kerala under C ra Perumals of Makotai (c. 800 A.D. – 1124 A.D.), Xavier Press, Calicut 1996, s. 81.
7 Do tej kasty nale eli Narajana Guru (1854 (?)–1928), reformator keralski oraz Kumaran A an 

(1873–1924), s ynny poeta keralski, a tak e filozof i reformator. Obydwaj znali sanskryt; Kumaran 
A an ywi  upodobanie do tego j zyka i literatury w nim tworzonej, któr  t umaczy  na malajalam. 
Co do momentu pojawienia si  systemu warn w Kerali, opinie s  podzielone. Jedno jest pewne: 
porz dek spo eczny tego regionu nie da  si  ca kowicie dopasowa  do wzorca z Indii Pó nocnych. 
Problem pocz tków systemu warnowego w Indiach (sanskrycki termin var a, dos . ‘barwa’, odda-
j  jako ‘warstwa’, ‘stan’) w dalszym ci gu nie jest w pe ni opracowany i zbadany, jak podkre la 
Upinder Singh w artykule Var a and J ti 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 autork  artyku u, 
nagranego i zapisanego w notatkach): „Obecno  braminów nambudiri w domu by a tym samym, 
co mieszkanie razem z kilkoma chrze cija skimi kap anami. Taka obecno  nambudirich w sposób 
naturalny „szlifowa a” kultur  i styl ycia rodziny. Krótko mówi c, cz onkowie takich rodzin przy-
swajali to, co okre la si  kultur  wedyjsk ”. 

Dr R.P. Raja jest autorem artyku ów i ksi ek po wi conych historii Kerali. Nale y do rodu 
wywodz cego swoje korzenie od w adców z po udnia Malabaru (Parapp r Svar pam), który osiedli  
si  w Trawankorze, a spo ród jego cz onków wybierano m ów dla trawankorskich ksi niczek.
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znale  we wspomnieniach9 czy autobiografiach. Mo na tak e zobaczy  odbywaj ce si  
obecnie ceremonie, przeprowadzane na ogó  dla du ej liczby dzieci. Na j zyku dziecka 
z otym przedmiotem mistrz ceremonii kre li znaki pisma lub mantr  maj c  przynie  
b ogos awie stwo Saraswati (sanskr. Sarasvat ), bogini patronuj cej nauce i nauczaniu, 
oraz Ganapatiego (sanskr. Ga apati), patrona nauki i sztuk. Potem ujmuje d o  dziecka 
i t  sam  mantr /znaki wypisuje na piasku lub ry u. Ma to symbolizowa , e zdobycie 
wiedzy prowadzi do pomy lno ci i obfito ci, a nauka pisma to wst p do poznania lite-
ratury, która jest jak rzeka wp ywaj ca do oceanu wiedzy. Kre lone by y znaki pisma 
malajalam, ale to nie na nauce malajalam koncentrowano si  w przesz o ci, lecz na 
studiowaniu sanskrytu. Nauczanie zaczynano od „Poprawnego kszta tu” (Siddhar pam) – 
gramatyki sanskrytu skomponowanej wierszem, do dzi  u ywanej w Kerali jako pierwszy 
podr cznik sanskrytu10. Siddharupam zwykle towarzyszy a „Instrukcjom dla m odych” 
(B laprabodha), czyli gramatyce sanskrytu wy o onej w wersach malajalam. Dzie ko 
„Zbiór z o e ” (Sam sacakram) dawa o wiedz  o z o eniach, za  opanowanie „Tezaurusa 
Amary” (Amarako a) gwarantowa o bogactwo s ownictwa. Nauczenie si  na pami  
Siddharupam zajmowa o par  miesi cy, za  tezaurus Amarako a wymaga  oko o roku 
pracy. Nauczyciel (mal. an) recytowa , za  ucze  powtarza . I tak ka dego dnia, dopóki 
ucze  nie opanowa  na pami  tekstu. Nie by  to wysi ek umys owy, bardziej fizyczny: 
mechaniczne powtarzanie, trening, który wiczy  zdolno  zapami tywania. Nie by o 
to równie  pierwsze zetkni cie dziecka z sanskrytem, bo od najwcze niejszych lat, od 
matek, ciotek i babek poznawa o ono i uczy o si  modlitw oraz hymnów sanskryckich. 
Przypuszcza  mo na, e czterolatek umia  wyrecytowa  od 30 do 40 wersów sanskryckich. 

Po okresie wprowadzaj cym gramatyk  i leksyk  sanskrytu, nast powa  okres studio-
wania klasycznych poematów sanskryckich (sanskr. k vyap ha). Zaczynano od trzech 
mniejszych obj to ciowo i atwiejszych dzie , a nazywano je „l ejsz  trójk ” (sanskr. 
laghutray ). Cz sto by y to dzie a s awnego poety Kalidasy (K lid sa, ok. IV/V w. n.e.): 
„Ob ok pos a cem” (Meghad ta), „Narodziny Kumary” (Kum rasa bhava) czy te  frag-
menty „Rodu Raghu” (Raghuva a). Bardzo cz sto w keralskiej tradycji nauczania san-
skrytu si gano na tym etapie edukacji po „Histori  Ramy” ( r r modantam), anonimowe 
streszczenie Ramajany, tak przygotowane, aby sprawnie wprowadza  m odych adeptów 
w arkana gramatyki sanskrytu. Dalszym krokiem by a analiza trzech trudniejszych, bardziej 
skomplikowanych poematów epickich, st d okre lanych jako „wielka trójka” (sanskr. 
b hattray ). By y to: „Zabicie i upali” ( i up lavadha) Maghy (M gha, VII w. n.e.), 
„Góral i Arjuna” (Kir t rjun ya) Bharawiego (Bh ravi, VI w. n.e.) oraz „Dzieje króla 
Niszadhów”(Nai adh yacarita) riharszy ( r har a, XII w. n.e.). Studiowanie tych wszyst-
kich tekstów trwa o oko o cztery lata.

Wy szy etap edukacji znaczy a ceremonia upanajany (sanskr. upanayana), w sensie 
przybli enia komu  wiedzy, pomijaj c wszelkie inne konotacje. Oznacza o to edukacj  
w systemie gurukula, a wi c w domu nauczyciela, szko ach przy wi tynnych i edu-

 9 Wspomnienia takie znajdziemy w ksi ce 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 zainspirowa a jezuit  Johanna Ernsta Hanxledena (1681– 1732) 
do przedstawienia na jej podstawie opisu sanskrytu, owo za  dzie o zainteresowa o chorwackiego 
karmelit  ojca Paulinusa a Sancto Bartholomaeo (1748–1806), który po powrocie z Indii wyda  
w 1790 r. w Rzymie Sidharubam seu Grammatica Samscrdamica, cui accedit Dissertatio historico-

critica in Linguam Samscrdamicam.
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kacj  w zakresie Wed lub konkretnych astr. I tu ju  w a nie dochodzimy do eduka-
cji dziewcz t. Widjarambha otwiera a drog  do edukacji dla dziewcz t, upanajana dla 
keralskich dziewcz t nie by a jednak dost pna. Oczywiste by o, e dziewczynki z rodzin 
brami skich, kszatrijów, a nawet najarów do szko y nie b d  chodzi , a tym bardziej 
mieszka  w domu nauczyciela, st d w arystokratycznych rodzinach nauka odbywa a si  
w domach. Wybrany starannie nauczyciel mieszka  w domu pracodawcy i uczy  wszystkie 
dzieci razem, niezale nie od p ci. Nauczycielami zazwyczaj byli przedstawiciele warija-
rów (mal. v riyar) lub piszarotich (mal. pi ro i), podkast nale cych do ambalawasich 
(mal. a palav si)11. Nauczyciel, na ogó  zamieszkuj cy w domostwie brami skim lub 
posiad o ci najarskiej, uczestniczy  w yciu tej wspólnoty. Tak wi c oprócz regularnych 
lekcji by o ca e mnóstwo innych okazji do uczenia si  sanskrytu. 

Nie yj cy ju  C.K. Ravi Varma (1917–2011), by y dyplomata i g owa arystokratycz-
nego rodu12, z którego wywodzili si  m owie trawankorskich ksi niczek, w chwili gdy 
go pozna am (listopad 2006) zamieszkuj cy embrolkottaram (Cemprolko aram), swój 
rodzinny pa ac, zapytany o edukacj  dziewcz t w jego rodzinie, przypomnia  sobie nast -
puj cy obrazek. Jego starsza o dwa lata siostra, A wati Nal rimati Tampuratti (A vati 
N l rimat  Tampur i) zwana Ku d ikutti (Kuññiku i) (1915–1990) recytuje regu y 
gramatyki Paniniego (P ini), a ich nauczyciel pomaga w kuchni, uciera w a nie mi sz 
orzecha kokosowego i w tym czasie poprawia uczennic , która gdy doros a, tworzy a 
w sanskrycie drobne utwory, niezachowane niestety przez rodzin , cho  opowiadane s  
anegdoty dotycz ce okoliczno ci, w których powsta y niektóre z nich13. Mój rozmówca, 
starszy pan, nie pami ta , ile lat mog a wtedy mie  jego siostra. 

Ogólnie rzecz ujmuj c, edukacja dziewcz t toczy a si  do czasu, kiedy dziewczyna 
zakwit a, sta a si  puszpawati (sanskr. pu pavat , dos . ‘kwitn ca’, kobieta w okresie 
menstruacji). W tym momencie szczególnie radykalne zmiany nast powa y w yciu m odej 
antard anam (antarjanam), kobiety ze spo eczno ci nambudurich. Wyraz antard anam 
oznacza osob  yj c  wewn trz, za drzwiami domostwa. I rzeczywi cie, za tymi m o-
dziutkimi dziewczynami wraz z nadej ciem menstruacji zamyka y si  wrota i wiod y one 
ycie zamkni te jak w klatce. Co wi cej, mia y mnóstwo obowi zków, wynikaj cych ze 

specyficznych nakazów i zakazów, których nieprzestrzeganie oznacza o rytualne skalanie. 
wiat dziewcz t z arystokratycznych rodów najarskich by  znacznie bardziej otwarty 

i dawa  wi ksze mo liwo ci rozwoju. Jednak i w tym wypadku dalsze studia prowadzone 
by y przez m ode kobiety ju  na ogó  samodzielnie, bez nauczyciela. 

M ode kszatrijki-arystokratki, tytu owane tampuratti (mal. tampur i), tak samo jak 
kobiety z najarskiej arystokracji, wi za y si  z m odszymi synami brami skich rodów 
nambudirich. Na tych m czyznach nie spoczywa  obowi zek utrzymania ci g o ci rodu, 

11 Termin oznaczaj cy dos . ‘mieszkaniec wi tyni’, odnosi si  do kast, których zaj ciem jest 
pos uga wi tynna. W porz dku spo ecznym sytuuj  si  pomi dzy braminami i kszatrijami a udrami. 
St d te  zaliczani s  do antaralad ati (antaralaj ti), czyli kast b d cych po rodku. Wi cej o ama-
balawasich 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 oznacza  wysok  pozycj  i spor  niezale no  kobiet 
w takiej rodzinie, jednak to najstarszy m czyzna w rodzie by  jego g ow  (mal. k ra avan) i to on 
podejmowa  wszelkie decyzje. Matrylinearnej rodzinie wiele prac po wi ci a brytyjska antropolo ka 
Kathleen Gough.

13 Z notatek z wywiadu przeprowadzonego 18 listopada 2006 r.
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ale mogli podnie  jego presti , zdobywaj c i przekazuj c wiedz . I bardzo cz sto byli 
to uczeni, czy to znawcy Wed, astr czy traktatów medycznych. Wydaje si , e to w a-
nie w ród kobiet, z którymi si  wi zali, mog o by  najwi cej uczonych w sanskrycie 

i pisarek. Oczywi cie, antard anam z odpowiednio silnym charakterem i g odem wiedzy, 
mog y nadal studiowa  sanskryt i to robi y14, ale wydaje si , e mniej by o szans, aby 
ich twórczo  wysz a dalej ni  poza kr g rodzinny i zosta a przechowana przez nast p-
ne pokolenia. Postanowi am wi c zacz  od poszukiwania w ród rodów królewskich, 
dowiedzie  si , co zachowa o si  w prywatnych archiwach i w ludzkiej pami ci, ale na 
pocz tek sprawdzi  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 te  zweryfikowa  pewne informacje w Keralasahitja-
aritam (mal. Keralas hityacaritram), bo na dziele Ullura18 niew tpliwie opierali si  

autorzy wymienionych wcze niej pozycji. Ca e bogactwo literatury sanskryckiej, jaka 
powstawa a w Kerali przez setki lat, przypisano g ównie m czyznom. Tylko kilka razy 
w wykazach bibliograficznych pojawi y si  imiona kobiet, wspomniane by y nieliczne 
utwory. Informacje o opublikowaniu kilku utworów wskazywa y zaledwie miejsce ich 
wydania. Brak by o informacji o charakterze tych utworów, ich warto ci b d  jej braku. 
Nikt nie trudzi  si , aby je przeczyta , oceni , opisa  lub dowiedzie  si  czego  wi cej 
o ich autorkach. Pozostawa y zatem poszukiwania tych zapomnianych poematów w ród 
rodzin autorek. 

II. TRZY GENERACJE POETEK Z LINII W ADCÓW KOCZINU 

Ksi stwo Koczinu z w adcami z rodu Perumpadappu (mal. Perumpa appu) dosz o do 
politycznego znaczenia na pocz tku XVI w. Tradycja mówi, e cz onkowie Perumpadappu 
Swarupam19 s  potomkami w adców z dynastii erów (C ra). Swoj  stolic  mieli prze-
nie  do Koczinu w 1405 r.20. Cho  samo ksi stwo by o ma e, znaczenia jego wk adu 
do dziedzictwa kulturowego Kerali trudno nie doceni . W adcy koczi scy sprawowali 
mecenat nad uczonymi i literatami, tak jak w wypadku Ke awy Ramawarmy Tampura-
na (Ke ava R mavarma Tampur n, 1565–1601) lub te  oprócz patronowania uczonym, 
sami uprawiali nauk  i tworzyli w sanskrycie. Wira Keralawarman (V ra Keralavarman), 
panuj cy w latach 1809–1828, znany by  nie tylko jako patron sztuk i nauk, ale twórca 
poematów sanskryckich. Ramawarma (R mavarma, 1851–1931) zwany Królem-M drcem 

14 Patrz: Devaki Nilayamgode, Antharjanam. Memoirs of a Namboodiri Woman, prze . 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 Ull r (forma zanglicyzowana Ulloor) (06.06.1877–15.06.1949) – s awny 

poeta malajalam i historyk.
19 Termin swarupam (svar pam) u ywany jest w dwóch znaczeniach: 1. ‘ród królewski’, 2. ‘tery-

torium kontrolowane przez taki ród’. Nazwa wskazuje na miejsce, z którego mia  si  wywodzi  pro-
toplasta rodu, niekoniecznie nale ce pó niej do obszaru, którym jego potomkowie w adali. Niektórzy 
badacze podkre laj , e formacje okre lane nazw  swarupam zawiera y ju  elementy pa stwotwórcze; 
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, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, Wroc aw 1980, s. 330.
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(sanskr. r jar i) ufundowa  dla swojego mistrza esza arji ( e carya) akademi  sanskrytu 
(sanskr. p ha la) w Tripuniturze, nast pny za  i ostatni król Koczinu, Ramawarma 
Parikszit (R mavarma Par k it)21, aby promowa  studia sanskryckie, za o y  w Tripuni-
turze Sanskrit College, instytucj  istniej c  do dzi  i publikuj c  rzadkie manuskrypty 
sanskryckie z obszaru Kerali. Ramawarma Parikszit by  równie  znawc  literatury san-
skryckiej oraz autorem ró nych dzie  w tym j zyku. 

rodowisko intelektualne dworu koczi skiego wyda o tak e znawczynie sanskry-
tu i poetki. Nale a a do nich Subhadra (Subhadr ) znana jako Ikku Amma, urodzona 
w 1844 r. w miesi cu zwanym w kalendarzu malajalam medam (mal. m am; prze om 
maja i czerwca). Jej rodzicami byli Ku d u Nambudiripad z Kudalattupuratu Mana 
(Kuñcu Namp tirippa , K al ttupuratu Mana) oraz Ku d ipilla Tampuratti (Kuññippilla 
Tampur i) z rodu w adców Koczinu. Jej ma onkiem by  Narajanan Nambudiripad 
(N r ya an Namp tirippa ), znawca rytua u wedyjskiego. Mia a pi cioro dzieci: trzech 
synów: Ramawarm  (R mavarma), Keralawarm  (Keralavarma)22, Rawiwarm  (Ravivar-
ma) oraz dwie córki: Subhadr  i Manku (Ma ku). Synowie odebrali tradycyjn  edukacj  
sanskryck , ale ucz szczali te  do szkó  angielskich. Córki kszta cono tylko w domu.

Subhadra / Ikku Amma mia a wielu nauczycieli, w tym znanych uczonych. W tajni-
ki sanskrytu wprowadza  j  Ku d unni Nambjar z Mulikulattu (M ikkulatu Kuññu i 
Nampy r), sztuki dramatyczne (sanskr. n aka) i poetyk  (sanskr. ala k ra) studiowa a 
z Gowindanem Nambjarem z Palappurattu Putijedam (P lappurattu Putiye am Govindan 
Nampy r), logiki (sanskr. tarka) uczy  j  Padutol Widwan Nambudiripad (Pa utol Vidv n 
Namp tiripp ), a gramatyk  sanskryck  (sanskr. vy kara a) wyk ada  Subrahmanian 
Nambudiri z Edappalam (Subrahma yan E appalam Namp tiri). To jego w swoich utwo-
rach nazywa a guru. Jej prawnuczka andrawali Tampuran (Candr vali Tampur n), opisu-
j c prababk , scharakteryzowa a jej osobowo  jako harmonijne po czenie oddania bogu, 
wiedzy i nieprzywi zywania si  do spraw tego wiata (sanskr. bhakti-jñana-vairagya)23. 
Jej pragnienie wiedzy by o nienasycone; ca e ycie studiowa a ró ne dzie a i utrzymywa a 
kontakty z tradycyjnymi uczonymi. Teksty puraniczne i upaniszadowe by y jej codzienn  
lektur . Interesowa y j  jednak tak e wszelkie nowinki w kr gach intelektualnych, nowe 
nurty literackie. To w a nie dlatego zamieszka a w Tiruwa ikkulam (Tiruvañcikkulam, 
forma zanglicyzowana: Thiruvanchikulam), miejscowo ci s yn cej ze wi tyni iwy-Maha-
dewy, dynastycznego bóstwa Perumpadappu Swarupam, jakkolwiek nie z tego powodu 
Ikku Amma tam przebywa a. Tiruwa ikkulam to obrze a Kodungaluru, a tam w a nie 
w XIX w. uformowa a si  szko a Wenmani (Ve ma i). Poeci zgromadzeni wokó  tego 
o rodka pisali g ównie w malajalam, si gali po nowe tematy zwi zane z yciem codzien-
nym, szukali nowych rodków wyrazu. Stymuluj ca intelektualnie atmosfera przyci gn a 
Ikku Amm , inspiruj c j  do tworzenia zarówno w sanskrycie, jak te  w malajalam.

W ród jej dzie  sanskryckich jest „Hymn Subhadry” (Saubhadrastavam), w którym 
w 41 wersach przekazuje przes anie „ wi tej Bhagawaty” ( r madbh gavatam24), a innych 

21 Ksi stwo Koczinu przesta o istnie  1 lipca 1949 r., kiedy wraz z Trawankorem do czy o do 
Indii, tworz c nowy stan. Ramawarma Parikszit, ostatni w adca Koczinu zmar  w 1964 r.

22 Keralawarma, znany jako or downik idei po czenia Malabaru, Koczinu i Trawankoru, st d 
przydomek Aikjakeralam Tampuran (Aikyakeralam Tampur n), by  maharad  Koczinu w latach 
1946–1948.

23 Z notatek przygotowanych przez andrawali Tampuran dla autorki artyku u.
24 Tak okre lana bywa „Purana Czcigodnego” (Bh gavata-pur a), tekst o charakterze wisz-

nuickim.
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8 strof po wi ca „Chwale Bogini” (Dev -m h tmyam25). Kolejny z jej hymnów, „Opis 
Purnatraji i od stóp do g ów” (P r atray ake dip da-var anam), dedykowany jest 
przedstawieniu boga Wisznu, obdarzonego epitetem Purnatraji a (P r atray a) i czczo-
nego w wi tyni w Tripuniturze26 (mal. T pp ittura / T pp attura / T pp attara, forma 
zanglicyzowana: Tripunithura). Ikku Amma wyra a gor ce pragnienie, aby w chwili jej 
mierci, s owa opisuj ce posta  boga by y ywe w jej pami ci. Inny z kolei pean-modlitwa 

skierowany do Purnatraji i to „Stotra dla Purnatraji i” (P r atray a-stotram). Niemal 
ca o  tego czterdziestosze ciostrofowego utworu po wi ca poetka inkarnacjom Wisznu 
(Vi u). Spo ród nich a  7 zwrotek, pocz wszy od 20 po 26, opisuje czyny Ramy (R ma), 
a 14 (wersy 28–41) przedstawia dzieje Kriszny (K a). W utworze odnotowane s  naj-
wa niejsze wydarzenia, a za przyk ad niech pos u y strofa 24, odnosz ca si  do Ramy: 

Ty, który w bitwie unicestwi e  w adc  Lanki, 
Maj cego brata za ministra, a synów za wojowników,
Zabra e  Sit  oczyszczon  wej ciem w ogie ,
I wsiad szy na podniebny rydwan, do kraju powróci e .
Najwspanialsi m drcy wraz z twoimi lud mi na tron ci  wynie li,
I zamieszka e  tam, mi uj cy poddanych.
Chro  (nas), o Purnatraji o!

Pozosta ym awatarom po wi cono o wiele mniej miejsca, nawet Rama z Toporem 
(Para ur ma), mitologiczny twórca Kerali27, wspomniany jest w jednej tylko strofie:

Ty, zrodzony z Renuki z pewno ci  rado  sprawi e  Jamadagniemu i matce,
Unicestwiaj c zadufanego syna Kritawirji, który wiedz  otrzyma  od Dattatreji.
Zniszczy e  ca  ziemi  i mier  kszatrijom zgotowa e ,
A l d keralski wydar e  gwa townie.
Chro  (nas), o Purnatraji o!

Inne hymny Subhadry alias Ikku Ammy to: Bhagawati-asztaka (Bhagavaty-a aka), 
iwake adipada-warnanam ( ivake dip da-var a am), Bhagawatike adipada-warnanam 

(Bhagavat ke dip da-var anam), Wa ule a-stawa (Vañcule a-stava) oraz Puranalaja-
dhi wari-stotra (Pur lay dh var -stotra). Wymienione tu utwory, takie jak stawa czy 
stotra28, nale  do gatunkowego repertuaru utworów religijnych uprawianych w sanskry-
cie i g osz cych chwa  boga. Kategoria asztaka informuje o ilo ci strof po wi conych 

25 Utwór uwa any za nale cy do puran, pism religijnych hinduizmu. Ta cz  „Purany Markan-
deji” (M rka eya-pur a) opisuje zwyci stwo bogini Durgi (Durg ) nad demonem Mahisz  (M hi a).

26 Tripunitura znajduje si  na obrze ach Koczinu, do dzi  swoje rezydencje maj  tu cz onkowie 
rodu dawnych w adców Koczinu. Zwi zek królewskiej rodziny z lokalnym bóstwem Purnatraji  
jest bardzo g boki, co obrazuje te  ilo  ró norakich utworów wielbi cych go, autorstwa pisarzy 
z koczi skiego rodu.

27 Wi cej na temat historii mitu przedstawiaj cego Keral  jako wi ty obszar, który Para urama 
wywalczy  z oceanem w: Christophe Vielle, How did Para ur ma Come to Raise Kerala?, w: Irre-

verent 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 znale  mo na w S owniku rodzajów i gatunków literackich pod redakcj  Grze-
gorza Gazdy i S owinii Tyneckiej-Makowskiej, Universitas, Kraków 2006.
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bóstwu: Bhagawati-asztaka czyli „Ósemka strof dla Bhagawati”. Opisy od stóp do g ów 
rozpowszechni y si  w literaturze klasycznej sanskrytu, gdzie tzw. nakha ikha-warnana 
(nakha ikha-var ana), czyli opisy pocz wszy od ‘paznokci u stóp’ (sanskr. nakha) a  po 
‘czubek g owy’ (sanskr. ikha) wype nia y zw aszcza liryk  mi osn  i opiewa y g ównie 
urod  kobiec , za  opisy w odwrotnej kolejno ci, od ‘w osów’ (sanskr. ke a) po ‘stopy’ 
(sanskr. p da), dedykowane by y wielbionemu bóstwu. Ikku Amma komponowa a tak e 
pie ni na cze  bóstw w malajalam.

Poetka lubi a uczy  sanskrytu i by a nauczycielk  wielu cz onków rodziny. Cieszy o 
j  nawet, gdy uczy a dzieci podstaw gramatyki i odpytywa a je z Siddharupam. Do grona 
jej uczniów nale a  jej kuzyn nazywany Królem-M drcem. 

Jej prawnuczka andrawali Tampuran pami ta jeszcze z dzieci stwa opowie ci krew-
nych, które przedstawia y Ikku Amm  jako osob  zdecydowan , zdoln  narzuca  swoj  
wol  innym i broni  w asnego zdania. Ten rys charakteru objawi  si  ju  w jej wczesnej 
m odo ci. M odziutk  ksi niczk  ju  w dzieci stwie zar czono z cz owiekiem, który 
si  jej nie spodoba , gdy doros a. Sama wi c znalaz a odpowiadaj cego jej m czyzn , 
nie zwa aj c na protesty rodziny. Sprzeciwi a si  tak e rodzinnej tradycji w kwestii 
nadawania imion w asnym dzieciom. W wielu królewskich rodach Kerali istnia  sta y 
zestaw imion, które potomstwo otrzymywa o w zale no ci od kolejno ci urodzenia. Dla-
tego te , aby mo na by o odró ni  Amby i Keralawarmów z ró nych generacji, imieniu 
ka dego z nich zwykle towarzyszy  znak zodiaku lunarnego (sanskr. nak atra), pod 
którym si  urodzili, a w rodzinie zwracano si  do nich, u ywaj c imion pieszczotliwych. 
W koczi skim rodzie pierworodny syn powinien si  zwa  Ramawarma, drugi nosi  imi  
Keralawarma, a trzeci Rawiwarma. Dla dziewcz t wybierano takie imiona jak Amba 
i Subhadra, w takiej w a nie kolejno ci. Kiedy trzeci syn Ikku Ammy zmar , kolejnego, 
mimo sprzeciwów wszystkich, nazwa a ponownie Rawi. Tak e jej córki nosi y inne 
imiona, ni  kaza  zwyczaj w tej linii: jej pierwsza córka dosta a imi  Subhadra, a nie 
Amba, bowiem Ikku chcia a, aby jej pierworodna nosi a imi  matki. Drug  córk  nazwa a 
Manku29. Subhadra nazywana przez wszystkich Ikku Amm  zmar a w miesi cu minam 
(mal. m nam; marzec-kwiecie ) w 1921 roku.

Manku Tampuran, córka Subhadry, urodzona w 1884 r. w miesi cu tulam (mal. tul m; 

pa dziernik–listopad) posz a w lady matki i równie  by a poetk . Zwi za a si  z ankara-
nem Nambudiripadem ( a karan Namp tiripad) z Kudalattupuratu Mana (K al ttupuratu 
Mana) i mia a z nim cztery córki i jednego syna.

Manku z zapa em analizowa a sanskryckie teksty religijne, czasem u ywaj c ró-
de  i komentarzy w innych j zykach, np. telugu, aby lepiej zrozumie  tekst i problem. 
Skomponowa a wiele krótszych i d u szych utworów, a niektóre z nich zebrane zosta y 
w niewielkim zbiorku zatytu owanym „Naszyjnik hymnów” (Stutiratnam l ) i dedyko-
wanym matce autorki. Wszystkie zgromadzone tu utwory poprzedza krótka apostrofa 
skierowana do Wisznu opatrzona tytu em „Ofiarowanie” (Samarpa a), a po niej dwu-
strofowy poemat-dedykacja „Wspomnienie o matce” (M t smara am):

Nie jestem uczona, to moja matka Subhadra by a m dra,
chwalona szeroko, zanurzona w s awie, czcz ca Wedy,
nieustannie oddana studiom nad puranami.

29 Wywiad z andrawali Tampuran przeprowadzony w dniu 1 lutego 2015 r.
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Bieg a w astrach, smak poezji znaj ca,
nieczu a na w asne pragnienia, 
o sercu zmi kczonym wspó czuciem dla innych.
To przez Jej blisko  i dzi ki Jej asce
opanowa am t  odrobin  (wiedzy), aby dzisiaj j  g osi .

To wyznanie poetki ukazuje jej podziw dla matki – uczonej i nauczycielki, wcze-
niejsze za  „Ofiarowanie” stosunek dziecka do matki zrównuje z relacjami czciciela 

i boga, który askawie spojrzy nawet na niedoskona e ludzkie dzie o:

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 ró nych bogów i bogi , jednak e 
uwielbienie dla Purnatraji i, z którym królewska rodzina z Koczinu czu a si  w szcze-
gólny sposób zwi zana, jest w nim najmocniejszym akcentem. Nie tylko hymny takie 
jak Purnatraji ake adipada-warnanam i Purnatraji a-asztakam wiadcz  o tym, przy-
wo uj c ju  swoim tytu em boga czczonego w wi tyni Tripunitury. Ka da z o miu strof 
„Ósemki strof o ochronie” ( ara akam) zamyka si  refrenem: „Purnatraji a zawsze 
jest naszym schronieniem”.

Licz cy 44 strofy utwór zatytu owany „Modlitwa” (Pr rthan ) jest modlitw  w a nie 
do Purnatraji i:

Purnatraji o! 
Nieustannie, z bezmiern  rado ci
w sercu rozwa am twe lotosowe stopy.
Ty, o oczach podobnych lotosowym p atkom na wodzie!
Oceanie wspó czucia! 
Szybko zmierzam ku skarbnicy drobin twej lito ci.

W strofach skierowanych do wielbionego boga Manku korzysta ze sposobu obrazowa-
nia, zestawu porówna  i innych figur poetyckich przekazywanych od setek lat w obr bie 
klasycznej poezji sanskryckiej (k vya):

Wielbi  ciebie Mukundo, o oczach jak niebieskie nenufary,
twarzy jak jesienny ksi yc, ustach podobnych do bimby,
z bach bia ych niczym kwiatki ja minu,
ja niej cego od koralowych girland i innych (ozdób) – 
godnego, aby go wielbi y zast py m drców.

Te w a nie konwencjonalne porównania, z bów do kwiatów ja minu kunda (Jasminum 

multiflorum), ust, a w a ciwie dolnej wargi, do czerwonej bimby (Momordica monadelpha), 
twarzy do ksi yca, od którego bije blask, nale a y do rodków j zykowych, które dobry 
poeta stosowa  umiej tnie, w konfiguracji tworz cej nowe jako ci estetyczne podziwiane 
przez odbiorców. Poetka u y a porówna  s u cych na ogó  opisaniu urody niewie ciej 
i za ich pomoc  stworzy a wizerunek boga – kolorowy obraz, od którego bije blask.
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Manku dba a o instrumentacj  g oskow , si ga a po aliteracje i powtórzenia – jama-
ki30, co z pewno ci  podoba o si  s uchaj cym jej poezji, bo te rodki stylistyczne by y 
cenione z uwagi na zwi kszanie muzyczno ci utworu, przeznaczonego wszak do s uchania 
i cieszenia si  jego brzmieniem. Za przyk ad niech pos u y strofa pi tnasta z Modlitwy:

nigamanilayav so nirmal p tav so 

nirupamam duh so nirmam ntarniv sa  |
nikhilabhuvanav so ni calapremad so 

mama h dayaniv sas sy s sad  r niv sa  ||

Oprócz powtarzaj cych si  g osek, mamy tu tak e zarysowan  jamak  – v sa oznacza  
mo e ‘strój’, ‘ubiór’, ‘odzienie’. Tak wi c nirmal p tav sa to z o enie znacz ce „ten, 
którego ó tawa szata ja nieje”, za  r niv sa, epitet Wisznu, znaczy „siedziba (niv sa) 
bogini ri ( r )”.

Poza wymienionymi ju  utworami Manku stworzy a krótki poemat Santanagopala-

-kawjam (Sant nagop la-k vyam), zwany najcz ciej Santanagopalam, czyli „Obro ca 
potomstwa”. Przedstawi a w nim w 30 wersach opowie  znan  z puran i wi c  
si  ze wi tyni  Purnatraji i w Tripuniturze. Legendarna historia31 tego miejsca czy 
wyobra enie czczonego tu bóstwa z Ard un  (Arjuna), jednym z braci Pandawów 
(P ava), bohaterów Mahabharaty. Ard una mia  otrzyma  pos ek od samego Wisz-
nu, gdy b aga  go, aby dziewi cioro dzieci pewnego bramina powróci o do ycia. 
Ard una wróci  z dzie mi i pos kiem, a Gane  wys a , aby znalaz  odpowiednie dla 
niego miejsce. Gane a przyby  do prastarej brami skiej wioski zwanej Purnawedapura 
(P r avedapura, obecnie Tripunitura) i tak mu si  spodoba a panuj ca w niej atmosfera 
czysto ci i wi to ci, któr  ka dy w tym miejscu oddycha , e sam zapragn  tam mie  
w asn  wi tyni . Ard una dopilnowa , aby to Wisznu pod postaci  Purnatraji i32 zaj  
tam najwa niejsze miejsce.

Manku pisa a tak e w maniprawalam33 i malajalam. Jej opisy pielgrzymek do Ka i 
i Badrinathu by y i nadal s  rodzajem przewodników po tych wi tych miejscach dla 
Keralczyków, którzy planuj  takie podró e.

Manku Tampuran nadzorowa a edukacj  sanskryck  swoich dzieci, przys uchuj c si  
lekcjom, ale sama nigdy ich nie uczy a. Jej wnuczka andrawali Tampuran do dzisiaj 
pami ta, e do ich pa acu Mangalalaja (Ma gal laya) przychodzili uczeni w sanskrycie 
i prowadzono dyskusje dotycz ce ró nych dzie , procesu tworzenia i rodków wyrazu 
artystycznego34. andrawali cz sto proszono o przepisywanie gotowych ju  utworów, jako 

30 Jamaka (sanskr. yamaka) – figura stylistyczna budowana jest w ten sposób, e cz  strofy 
powtarza si  wed ug okre lonego wzoru; w wi kszo ci traktatów podkre la si , e znaczenie powta-
rzaj cych si  elementów musi by  ró ne, co osi gano przez ustalenie innych granic morfemów.

31 Jest kilka wersji legendy, ró ni cych si  szczegó ami. Jedna z nich opisana jest w: Kunisse-
ri Ramakrishnier Vaidyanathan, Temples and legends of Kerala, Bharatiya Vidya Bhavan Bombay 
1982, s. 209–210.

32 Prawdopodobnie epitet Purnatraji a nale y rozumie  „Pan ca ej trójki Wed” i czy  z legen-
darn  wiosk  Purnawedapura, gdzie studiowano Wedy.

33 Tu: po czenie sanskrytu i malajalam. Ten szczególny sposób pisania, spajaj cy sanskryt z j zy-
kiem lokalnym by  charakterystyczny dla Indii Po udniowych.

34 Widzimy tu kontynuacj  tradycji opisywanej w wielu ród ach sanskryckich. O takich spo-
tkaniach zwanych kawjagoszthi (k vyago hi) lub sabha (sabh ) wi cej w: Lidia Sudyka, Cezary 
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e jej charakter pisma uwa any by  za elegancki. Manku Tampuran zmar a w 1977 r. 
w miesi cu dhanu (dhanu; grudzie /stycze ). 

Ikku Amma Tampuran i Manku Tampuran, matka i córka, wiod y ycie skoncentro-
wane wokó  wi tyni. Ich twórczo  wiadczy o tym dowodnie. Wszystkie ich utwory 
to albo hymny do bóstw, albo utwory o charakterze religijnym, oparte na puranach. 
Przy wieca  im jeden cel – wyrazi  oddanie bogu. Na pewno nie szuka y s awy i popu-
larno ci. Ich poematy kr y y g ównie w ród cz onków rodziny. Ich ycie by o proste 
i skromne, cho  nale a y do rodziny królewskiej. andrawali Tampuran podkre la, e jej 
przodkinie mia y jasno wytyczon  drog  ycia i y y w zgodzie z tym, w co wierzy y, 
bez adnych kompromisów. Ich dni mija y podobne jeden do drugiego. Niektóre z nich 
godnie wyró nia y uroczysto ci w wi tyniach i pielgrzymki. Manku Tampuran przez 
trzy pierwsze lata ma e skiego ycia nie mia a dzieci i dlatego podj a pielgrzymk  do 
Rame waram. Wkrótce potem urodzi a pierwsze dziecko – córk , której nada a znacz ce 
imi  – Rame wari (R me var ). Jej najm odsza córka, Ko ammini Tampuran (Kocc m-
mini Tampur n), odziedziczy a talent literacki babki i matki.

Ko ammini Tampuran urodzi a si  w 1913 r. w miesi cu mithunam (mithunam; czer-
wiec/lipiec). Ona tak e otrzyma a bardzo gruntowne tradycyjne wykszta cenie w domu, 
ale nowoczesny styl nauczania równie  pojawi  si  w procesie jej edukacji – uko czy a 
szko  redni . Napisa a zaledwie kilka drobnych utworów w sanskrycie i malajalam. 
W rodzinie mówi si  o jej talencie literackim, który niepiel gnowany, nie doszed  do 
pe ni rozkwitu. Zmar a w 1985 r. w miesi cu wri cikam (v cikam; listopad/grudzie ).

III. PODSUMOWANIE

Opisane pokrótce ycie trzech kobiet, a uwzgl dnijmy tu jeszcze przedstawicielk  
czwartej generacji, andrawali Tampuran, pokazuje, jak wielkie zmiany dokona y si  
w sposobie kszta cenia i praktykach literackich w Kerali w XIX i XX w. Ikku Amma 
cieszy a si  s aw  wielkiej sanskryckiej uczonej. Nieustannie rozszerza a podstawy tra-
dycyjnej edukacji, któr  uzyska a w domu. Stworzy a wiele poematów pozostaj cych 
w szerszym obiegu ni  kr g rodzinny. Utwory te by y zapewne ch tnie recytowane 
z pami ci, Ikku Amma mia a bowiem wielu uczniów, ale zachowane zosta y tylko trzy 
z nich. Córka Manku by a jej uczennic  i posz a w lady matki. Cho  s awa Manku by a 
skromniejsza i twórczo  mniej znana poza rodzin , jej sanskrycka spu cizna literacka 
w du ej mierze si  zachowa a. Z jej w asnej inicjatywy bowiem opublikowany zosta  
w 1964 r. zbiorek jej utworów. Antologia zawiera wersowan  dedykacj , spis tre ci, 
a na ko cu do czona jest errata. Mo na zatem pokusi  si  o stwierdzenie, e przekaz 
drukowany nie zawiód , jednak e przetrwanie wydawnictw broszurowych w klimacie 
Kerali jest bardzo krótkotrwa e. Ponadto ksi eczka nie mia a du ego nak adu, dost pna 
by a tylko lokalnie, brak jej w bibliotekach. Jest wi c bia ym krukiem. Zachowa  si  
równie  poemat Santanagopalam, cho  o jego istnieniu niewiele osób s ysza o. I on zosta  
wydany drukiem, jednak nie uda o si  na razie ustali  w jakim zbiorze czy czasopi mie 
si  ukaza . Kolejna literatka w tej rodzinie nie rozwin a nawet skrzyde . Ko ammini 
otrzyma a obok tradycyjnego, formalne rednie wykszta cenie, zda a z powodzeniem 
egzaminy ko cowe. Jej edukacja posz a wi c drog , któr  wyznaczy y nowe czasy.

Galewicz, The Eightfold Gymnastics of Mind: a Preliminary Report on the Idea and Tradition of 

A vadh na, „Cracow Indological Studies” 2012, t. XIV, s. 17–172.
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Nowoczesne formy nauczania rozwija y si  od ok. 1860 r. zw aszcza w królestwie 
Trawankoru. Sprzyja a temu polityka maharad ów trawankorskich i dzia ania misjonarzy 
chrze cija skich. Nowy typ edukacji okazywa  si  u yteczny, szeroko dost pny dla ró -
nych warstw spo ecze stwa i tym samym stawa  si  atrakcyjny i po dany35. Tradycyjna 
edukacja sanskrycka nie znikn a, ale zosta a ograniczona. W nowej rzeczywisto ci trudno 
by o po wi ci  si  tylko studiowaniu i nieustannemu doskonaleniu sanskrytu, po to, aby 
tworzy  w nim literatur , która i tak nie mia aby odbiorców, bo doceni  j  mog y tylko 
osoby znakomicie znaj ce sanskryt, jak te  literatur  sanskryck . To przypadek Ko -
ammini Tampuran. Zapewne zachodni wzorzec edukacji sprawi , e nie koncentrowa a 

si  na tworzeniu w sanskrycie, cho  jej znajomo  sanskrytu by  bardzo dobra, czego 
dowiod a, tworz c drobne utwory. 

Zmiany nast powa y jednak nadal. Pojawi y si  one na p aszczy nie spo eczno-eko-
nomicznej i sytuacji politycznej. Reformy spo eczne w Kerali, utrata kontroli nad du ymi 
obszarami ziemskimi, ustawa z 1912 r. ingeruj ca w dotychczasowe zasady funkcjono-
wania matrylinearnych rodów36, a wreszcie znikni cie keralskich ksi stw i w czenie ich 
do Republiki Indii – wszystko to spowodowa o, e stara Kerala odesz a. Cz onkowie 
arystokratycznych rodów nie mogli ju  oddawa  si  tylko uprawianiu literatury i sztuki. 
To przypadek andrawali Tampuran, emerytowanej nauczycielki szko y redniej. Jakkol-
wiek otrzyma a tylko podstawow  edukacj  w zakresie sanskrytu, jednak i w niej drzemie 
potrzeba tworzenia literatury. Nie potrafi komponowa  w sanskrycie, ale opublikowa a 
kilka wierszy i opowiada  w malajalam w lokalnych periodykach.

Nie znaczy to, e nikt ju  dzisiaj nie tworzy w Kerali w sanskrycie. Niemniej jednak, 
zmieniaj ca si  rzeczywisto  sprawi a, e s  to rzadkie przypadki. Na szcz cie nadal 
nie brak znakomitych znawców sanskrytu i literatury sanskryckiej. Istotne te  staje si  
dzisiaj ocalenie tego, co zosta o z dawnej twórczo ci. Zw aszcza ka dy utwór autorstwa 
kobiet jest bezcenny w sytuacji, gdy tak niewiele ich dzie  przetrwa o.
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