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SUNDARAR 
Tewaram 7.5, 7.15, 7.32

Sundarar (Cuntarar; „Piękny / Przystojny”) lub Sundaramurtti (Cuntaramūrtti; „Ten, 
Który Ma Piękną Postać”) to poeta tamilski żyjący w VIII lub IX w., należący do grupy 
63 najanmarów (nāyaṉmār; ‘przywódca’), świętych śiwaickich wczesnego okresu bhakti 
(VI–IX w.). Wedle tradycji miał pochodzić z rodziny bramińskiej z Aruru (Ārūr). Pozo-
stawił po sobie 100 (w niektórych wydaniach 101) utworów, głównie w formie hymnów 
w dziesięciu strofach (patikam; ‘dziesiątka’). Ich tematem jest pobożne oddawanie czci 
Śiwie i opiewanie miejsc świętych, w których ten bóg przebywa. Jego dzieła, wraz 
z hymnami Tiruńanasambandara (Tiruñāṉacampantar; ‘Ten, Który Ma Związki ze Świę-
tą Wiedzą’, VI / VII w.?), zwanego w skrócie Sambandarem, oraz Tirunawukkarasara 
(Tirunāvukkaracar; ‘Król Świętej Mowy / Czcigodny Władca Języka’, VII w.?), zwanego 
Apparem (‘Ojciec’), zebrano w zbiór Tewaram (Tēvāram; ‘Girlanda [strof dla] Boga’), 
stanowiący siedem pierwszych części Tirumurej (Tirumuṟai; ‘Święty Porządek’), świętego 
kanonu tamilskich tekstów śiwaickich. Utwory Sundarara znajdują się w ostatniej, siódmej 
części Tewaram (która jednocześnie jest siódmą częścią Tirumurej).

Hymny 7.5 i 7.15 przedstawiają Śiwę w postaci ascety i żebraka, który nie dba 
o nic, w tym o swoich wyznawców. Poeta wręcz kpi ze sposobu życia Śiwy i zarzuca 
bogu, że się o niego nie troszczy. Bóg jest dla niego niedostępny, trudno mu zrozumieć 
jego postępowanie. Dla wiernego wyznawcy nie jest to jednak przeszkodą i deklaruje, 
że mimo to zawsze będzie darzyć Śiwę wielką miłością.

Hymn 7.32 nawiązuje do znanego z klasycznej poezji tamilskiej połączenia emocji 
z elementami przyrody. W tym wypadku chodzi o tzw. krajobraz poetycki typu palej 
(pālai), gdzie tłem dla wypowiedzi bohaterów są groźne i nieprzyjazne pustkowia, nie-
użytki, tereny niezamieszkałe, sugerujące rozstanie kochanków i wzmagające wyrażane 
w wierszu uczucia rozłąki i tęsknoty. Hymn ten ma także cechy nadmorskiego krajobrazu 
poetyckiego zwanego nejdal (neytal), którego główną tematyką jest tęskne wyczekiwanie 
na powrót ukochanego. Sundarar łączy w hymnie klasyczną konwencję tamilskiej poezji 
erotycznej z elementami bhakti, czyli pobożności i miłości do boga. Widać tu przede 
wszystkim postawę opiekuńczą i przyjacielską, gdyż poeta-wierny martwi się, że Śiwa 
wybrał sobie do zamieszkania tak niefortunne miejsce, zdaje się wręcz nie dowierzać, że 
bóg mógł być na tyle szalony, aby zdecydować się na zamieszkanie na takim odludziu. 
Poeta nie zamierza jednak pozostawić boga samemu sobie i podąża, aby mu towarzy-
szyć, co jest wyrazem jego wielkiego oddania i miłości. Szaleństwo boga (pittam), jego 
nieobliczalność i nieprzewidywalność to cechy Śiwy często zaznaczane w tamilskiej 
poezji okresu bhakti.

Jacek Woźniak
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Tewaram 7.5 
(Hymn o Śiwie z Onakantandrali)

1.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali1!
Nie okazujesz łaski, abym się wyzwolił –
ja, który pełzam w tym głębokim padole,
tańcząc w nim taniec do gry pięciu zmysłów.
Twe stopy z bransoletami czczą
ci, którzy codziennie odprawiają ofiarę z masła, mleka i jogurtu,
nie mając w zamian ni miedziaka w dłoni, nic, nawet wyzwolenia!

2.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Nie możemy Ci służyć, skoro milczy rzeka Ganges spuszczająca fale,
aby toczyły się po Twoich włosach, 
na których zatrzymał się księżyc;
Skoro Ganapati ma wielki brzuch,
Kumaran z piękną włócznią w dłoniach
jest wciąż dzieckiem, a bogini nie jest panią domu.

3.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Nie robisz nic, co robią ludzie rozsądni.
Użalasz się tylko, że nie mają żadnego wsparcia
ci, którzy sławią z miłością Twe stopy,
nie bacząc na nagrodę.
Boże! W razie potrzeby, w cierpieniu i niedostatku,
czy mamy oddać Cię w zastaw, abyśmy mieli tu co jeść?

4.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Chociaż Cię sławię, jak tylko umiem,
nie mówisz mi: „Mam coś dla ciebie!” albo „Nic nie mam!”.
Jakże więc zamierzasz być Naszym Panem,
jeśli zaraz nie porzucisz dawnego stylu życia
i nie przestaniesz całymi dniami chodzić po jałmużnie,
zbierając datki do czaszki, z której powypadały już zęby?

1 Onakantandrali (Ōṇakāntaṉṟaḷi; ‘Świątynia Małżonka [Nakszatry zwanej] Onam’; ludowa ety-
mologia wywodzi tę nazwę od imion demonów Onan (Ōṇaṉ) i Kantan (Kāntaṉ), którzy mieli tam 
oddać cześć Śiwie) – świątynia koło Kańćipuram (Kāñcipuram) w środkowym Tamilnadu.
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5.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Nie dajesz mi wsparcia, ale i tak nie uciekniesz przede mną!
Nie zwracasz na mnie uwagi, chociaż tułam się,
zmęczony, ciągle Cię szukam i szukam.
Słudzy Twoi gromadzą się i przez długi czas
tańczą, śpiewają, płaczą i się zatracają,
ale Ty nie myślisz o szczęściu tych, którzy Cię kochają!

6.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Dlaczego chodzisz i zbierasz od ludzi jałmużnę,
Podczas gdy w otoczonym ciemnymi lasami starożytnym Kaćći2
dla wyzwolenia świata w Kamakkottam3 przebywa
kobieta, która nigdy nie opuszcza Twej szerokiej piersi
ozdobionej girlandą z miododajnych kwiatów kondrej, Córka Gór4,
o ciemnych, jak miecze podłużnych oczach i długich, czarnych włosach?

7.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Tracę czas na kłamstwa, nie będąc we wnętrzu ani na zewnątrz!
Nie uczyniłeś mnie sługą, mówiąc mi prawdę.
W przyszłości nie jesteś już w stanie nic mi dać.
Nawet gdybym się ofiarował, to i tak zapewne
niczego byś ode mnie nie chciał, nic byś mi nie dał,
wcale byś o mnie nie myślał.
Czyżbyś w poprzednim życiu nie był Naszym Panem?

8.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Usłyszałem wieści, że na niebie pojawił się Kuttram5

i już zarzucił na mnie swe sieci.
Sławię Twe święte stopy, choć nie uzyskam wyzwolenia
dzięki sercu Twemu twardemu jak skała.
Nie zjednoczę się z Tobą w tym świecie, tkwiąc w piecu stworzonym z żądzy,
nienawiści, gniewu, chciwości, zadufania i złośliwości, o których mówią traktaty.

9.
O Ty, który przebywasz w Onakantandrali!
Cóż można uzyskać, służąc z miłością Twym świętym stopom?

2 Chodzi o miasto Kańćipuram.
3 Kamakkottam (Kāmakkōṭṭam; ‘Świątynia / Sala / Pomieszczenie Miłości’) – świątynia bogini 

Kamakszi (Kāmāṭci; ‘Mająca Oczy [pełne] Miłości’), utożsamianej z Parwati (Pārvati).
4 Bogini Parwati, małżonka Śiwy, była córką personifikacji Himalajów.
5 Kuttram (Kūṟṟam), czyli Jama (sanskr. Yāma) – bóg śmierci.
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Węża masz za naszyjnik... Mieszkasz w Arurze6… Ottrijur też nie jest Twój7…
O Boże, który umieściłeś rzekę Ganges jako małżonkę
na swych splątanych włosach! Twym domem pole kremacyjne,
A [zdarta ze zwierząt] skóra Twym odzieniem!

10.
Przepadną grzechy poczynione przez znawców tej tamilskiej dziesiątki,
wypowiedzianej w formie pieśni przez mieszkańca Aruru,
którego sam uczynił swym sługą Ten, Który Dosiada Byka
i przyjmuje formę świętej sylaby OM,
przebywający w Onakantandrali,
Ten który wiąże jedwab z delikatnym materiałem8

za strój jedynie przepaskę na biodrach mając.

Tewaram 7.15 
(Hymn o Śiwie, Panu z Nattijattankudi)

1.
O Panie z Nattijattankudi9!
Nie zaprzestanę nigdy opiewać Twych stóp!
Nawet jeśli nie będziesz o mnie myśleć, ja będę w sercu myśleć o Tobie!
Nawet jeśli nie będziesz na mnie patrzeć, ja będę patrzeć na Ciebie!
Nawet jeśli się ponownie narodzę, nie zapomnę o Tobie!

6 Arur (Ārūr) – dzisiejszy Tiruwarur (Tiruvārūr; ‘Czcigodny Arur’). Wiersz nawiązuje do dwu-
znacznej nazwy miasta, która składa się z dwóch elementów: rzeczownika ur (ūr; ‘miejscowość, 
wioska, miasto, siedlisko’) i określającego go wyrazu ar (ār), rzeczownika o znaczeniu ‘pełnia, kom-
pletność; piękno’ albo identycznie brzmiącego imiesłowu przymiotnikowego o podobnym znaczeniu, 
lub też zaimka pytającego ‘kto?’ występującego tu z zerowym sufiksem dopełniacza. W pierwszym 
wypadku nazwa świadczy o bogactwie i pięknie miasta, które wynika z faktu przebywania w nim 
Śiwy. Druga możliwość tłumaczenia nazwy Aruru to dosłownie ‘Czyje Miasto?’, w domyśle ‘Miasto 
Niczyje’. Mieszkając zatem z Niczyim Mieście, Śiwa nie może być jego Panem, z czego poeta kpi, 
wytykając bogu jego ubóstwo.

7 Ottrijur (Oṟṟiyūr) – dzisiejszy Tiruwottrijur (Tiruvoṟṟiyūr; ‘Czcigodny Ottrijur’), obecnie na 
przedmieściach Ćennaju (Ceṉṉai). Jego nazwa prawdopodobnie pochodzi od wyrazu ottri (oṟṟi), 
imiesłowu przysłówkowego od czasownika o znaczeniu ‘odsuwać, odchodzić, oddalać (się)’, co się 
wiąże z mitem o powodzi, jaka następuje podczas końca świata, a którą Śiwa (lub Brahma) miał 
w tym miejscu powstrzymać. Wyraz ottri jest także rzeczownikiem o znaczeniu ‘hipoteka, zastaw’, 
a więc „Ottrijur” może znaczyć także ‘Miasto [dane] w Zastaw’. Poeta stwierdza, że bóg jest bie-
dakiem, który nic nie posiada, choćby nawet ziem oddanych w zastaw hipoteczny.

Obydwa miasta (Arur i Ottrijur) wiążą się z śiwaickim kultem Tjagaradźi (Tyāgarājā; ‘Pan 
Wyrzeczeń’) i Sundararem, który miał pochodzić z Aruru, a mieszkać m.in. w Ottrijurze, gdzie 
poślubił swoją drugą małżonkę.

8 Prawdopodobnie jest to odwołanie do androgynicznej postaci Śiwy, który, będąc w połowie 
kobietą i mężczyzną, nosi szaty przewidziane dla obu płci.

9 Nattijattankudi (Nāṭṭiyattāṉkuṭi; ‘Osada Tancerza’) – miejscowość w pobliżu Aruru, w środ-
kowym Tamilnadu.
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Nawet jeśli nie będziesz mnie chciał, uznam Twoją wielkość!
Nie będę kpić, widząc Twój taniec na polu kremacyjnym!
Nie będę się bać, widząc sznur z węży na Twym pasie!

2.
O Panie z Nattijattankudi!
O Ty, o Kolorze Rubinu! Klejnocie zdolny wyplenić zebrane cierpienia!
Nie będę kochać nikogo prócz Ciebie! O Ty o boskiej postaci!
Wyjaśnij mi, niegodnemu, swoje wkroczenie w me serce!
Stale raduję się Twoim nocnym tańcem na kremacji polu,
gdy stajesz na nim z wężem zawiązanym niczym pas na biodrach.

3.
O Panie z Nattijattankudi!
O Ty, który nosisz białą czaszkę10! O Ty, który masz w gardle truciznę11!
O Ty, o Kolorze Rubinu! Klejnocie, który na włosów purpurze
Umieściłeś blady księżyc chmur sięgający!
O Nasz Najwyższy, mający za swą połowicę Córkę Wielkich Gór,
O stopach delikatnych jak bawełny puch!
Czego więcej mógłbym chcieć, skoro mogę Ci służyć bez strachu?

4.
O Panie z Nattijattankudi!
Nie jestem dobry dla nikogo, tylko dla Ciebie!
Nie opiewam Twoich złotych stóp z myślą o ponownych narodzinach!
Nie jestem tym, który nie podąży Twą ścieżką, ale nie jestem też zdolny,
aby pojąć postępowanie tych, którzy nią podążyli.
Nie jestem tym, który się nie uczył o Twej sławie!
Wielu rzeczy się uczyłem, ale nie uczyłem się bycia Twym sługą!

5.
O Panie z Nattijattankudi!
Nie będę uznawać tych, którzy nie uznają małżonka Córki Gór,
mającej we włosy wpięte pachnące, piękne kwiaty!
Nawet jeśli nie będziesz mi przychylny, ja, sługa, będę lgnąć do Ciebie!
Nawet jeśli jestem zaledwie sługą tych, którzy dotarli do Twych stóp,
nigdy nie zaprzestanę ich opiewać! Zbliżyłem się, aby Cię poznać,
śpiewając i rozmyślając, przez co nigdy już Cię nie zapomnę!

10 Za karę, że ściął jedną z głów Brahmy, Śiwa miał jako żebrak wędrować po świecie z jego 
czaszką przyczepioną do dłoni i prosić napotkane osoby o jej napełnienie. Mimo składanych w nią 
darów misa żebracza w postaci czaszki stale pozostawała jednak pusta; wypełnił ją dopiero Wisznu, 
uwalniając w ten sposób Śiwę od klątwy.

11 Nawiązanie do mitu o ubijaniu Mlecznego Oceanu w celu uzyskania nektaru nieśmiertelności. 
Podczas ubijania z wód morskich wypłynęła zagrażająca światu trucizna, którą Śiwa połknął i zatrzy-
mał w krtani. Stąd jego przydomek Nilakantha (sanskr. Nīlakaṇṭha; ‘Sinoszyi’).
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6.
O Panie z Nattijattankudi!
Nawet jeśli odejdziesz, będę podążał za Twymi stopami!
O Ty, którego częścią jest kobieta! O Wed Recytatorze,
Który z radością kąpiesz się w świątynnym mleku, jogurcie i maśle!
O Ty, który kopnąłeś boga śmierci Jamę! Władco!
Chłodna Chmuro! Królu, który mieszkasz w Paććil12 na Zachodzie!
Nie będę mówić o moich nieszczęściach, gdyż ich nie stworzyłeś.
Wszystko, co wycierpiałem, wynikało z natury mego przeznaczenia.

7.
O Panie z Nattijattankudi!
O Przywódco Bogów! O Piękny Panie, który masz na sobie
księżyc i węża o pięciu kapturach!
Ja, sługa, oddałem się Tobie, abym cierpiał, czyż nie?
Nawet jeśli mnie nie pragniesz, ja pragnę Ciebie!
Dotarłem do Twych stóp z myślą o wyzwoleniu.
Myślałem, że dopóki starczy mi serca,
Będę dążyć do osiągnięcia raz wyznaczonego celu.

8.
O Panie z Nattijattankudi!
Nie będę niepokoić nikogo poza Tobą.
Nie będę już myśleć o ponownych narodzinach.
Nawet jeśli zdobędę siłę, nigdy nie zaprzestanę oddawać Ci czci!
Nie będę Cię wyśmiewać, nawet jeśli dosiadasz byka!
Nie będę więcej kpić, widząc, że masz w zwyczaju prosić o jałmużnę i ją spożywać!
Nie mogę być w pełni dumny z ludzkiego życia,
Kiedy o nim rozmyślam, z oczu płyną mi łzy.

9.
O Panie z Nattijattankudi, gdzie kraby tańczą
Na polach uprawnych przedzielanych ogrodami!
Widząc, jak oddają Tobie cześć ci, którzy Ci służą,
sam Tobie cześć oddałem, aby opuściły mnie moje złe uczynki.
O Mój Drogi, który dosiadasz byka! Nie znam nikogo oprócz Ciebie!
Choć demony buddyjskie i dźinijskie nurzają się w zapadlinach,
Widziałem, że się bogacą. Nie będę jednak o nich myśleć!

10.
O słudzy! Kiedy śpiewacie o Nim, więzy waszych grzechów zostaną przecięte!
Nawet jeśli nie śpiewacie, to zaśpiewajcie strofy wypowiedziane
przez mieszkańca Aruru, ojca Singadi13 z pięknymi kwiatami wpiętymi we włosy,

12 Miejscowość koło Tiruććirappalli (Tiruccirāppaḷḷi), dzisiejsze Tiruwasi (Tiruvāci).
13 Teksty hagiograficzne podają, że Singadi (Ciṅkaṭi) była tylko przybraną córką Sundarara, a jej 

prawdziwym ojcem miał być Kotpuli (por. przyp. 14).
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który nawet na jeden dzień nie zapomina o Panu ze starożytnego
i pięknego Nattijattankudi w kraju władcy dynastii Ćolów,
skąd pochodził Kotpuli14 okrutny jak szczęki [śmierci],
który pokonał konfederację wrogich królów.

Tewaram 7.32 
(Hymn o Śiwie, Pięknym Panu z Przylądka)

1.
Boże! Czy ktoś był przy Tobie,
kiedy wiatr morski z siłą uderzał o brzeg?
Widziałem to, ja niegodny, na własne oczy.
Piękny Panie z Przylądka15!
Czy byłoby źle, gdybyś zamieszkał gdzie indziej?

2.
Piękny Panie z Przylądka otoczonego gęstymi lasami!
Dlaczego, mój Panie, samotnie tu zamieszkałeś?
Czyżbyś teraz wspomagał morze,
po tym, jak wcześniej pochłonąłeś morską truciznę?

3.
Piękny Panie z Przylądka otoczonego gęstymi lasami!
Dlaczego, mój Panie, samotnie tu zamieszkałeś?
Najwyższy Panie, opiewa Cię wielu wyznawców,
a Ty zamieszkałeś na południe od Lasu Wed16 pełnego wszelkiej radości!

4.
Piękny Panie z Przylądka! To miejsce wybrałeś na swoją świątynię?
Ten las jest olbrzymi. Lęk u Twej Pani wywołują
liczne dochodzące z dziupli pohukiwania sów i puchaczy.
A ci, którzy tu polują, są bardzo źli i niegodziwi.

14 Kotpuli (Kōṭpuli; ‘Zabójczy Tygrys’) – jeden z najanmarów, tamilskich świętych śiwaickich, 
który pochodził właśnie z Nattijattankudi.

15 Przylądek (kōṭi; ‘koniec, punkt, granica, przylądek’) – chodzi o Kodi(ja)kkarej (Kōṭi(ya)kkarai, 
ang. Point Calimere) na południowym krańcu Wybrzeża Koromandelskiego, gdzie brzeg morza zmienia 
kierunek niemal pod kątem prostym. Miejsce o bardzo niskiej przydatności rolniczej (piaszczyste 
gleby osadowe) i trudno dostępne ze względu na wydmy, mokradła, wiecznie zielone suche lasy 
i namorzyny, czasowo wysychające jeziora, laguny i rozlewiska. Dziś Kodi(ja)kkarej otaczają tereny 
parku narodowego i rezerwatu przyrody o powierzchni prawie 400 km².

16 Las Wed (Maṟaikkāṭu) – miasto dzisiaj zwane z sanskrycka Wedaranjam (Vētāraṇyam; ‘Las 
Wed’), położone na północ od Kodi(ja)kkarej; ostatnie miasto w drodze na przylądek.
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5.
O Ty, którego częścią jest Pani o Wielkich Uczernionych Oczach!
Również rzeka Ganges zamieszkała nigdzie indziej tylko na Twym ciele.
Czyżbyś wybrał na swoją świątynię przylądek wśród gęstych lasów,
aby być tu razem z Panią Lasu17 o pięknych bransoletach na rękach?

6.
Mój Panie! Zamieszkałeś tu, mając za towarzyszkę jedynie noc!
Piękny Panie z Przylądka otoczonego przez gaje kalistemonów!
Mając za swoją część Tę o Wzgórku Łonowym Niczym Kaptur Kobry,
zasiadłeś na południe od wielkiego Lasu Wed
pachnącego kwiatami drzew kadamby.

7.
Boże! Mój Panie! Samotnie tu zamieszkałeś?
Piękny Panie z Przylądka otoczonego gęstymi lasami!
O roztańczona rozkoszy! Dźwięczą donośnie bransolety na Twych stopach,
Kiedy bęben i flet wygrywają rytm pieśni.

8.
Dlaczego, mój Panie, samotnie tu zamieszkałeś?
Piękny Panie z Przylądka, który nałożyłeś młody księżyc niczym koronę!
Czy porzuciłeś Arur18, aby go osłabić?
Czy też z powodu niedostatków Ottrijuru19?

9.
O Panie, którego Czterolicy [Brahma] z Wysokim [Wisznu] nie byli w stanie poznać!
Nie ma [przyjaznych Ci] ludzi w miejscu, gdzie zbierasz jałmużnę.
Boże! Miłością powodowany wybrałeś na swoją świątynię
to miejsce nad brzegiem morza, gdzie żyją okrutni myśliwi?!

10.
W świecie Śiwy, w cudownym mieście zamieszkają
znawcy wypowiedzianych przez mieszkańca Aruru tych dziesięciu strof
O Pięknym Panu z Przylądka otoczonego gęstymi lasami,
na południe od Lasu Wed i wielu innych miast na Ziemi.

Z j. tamilskiego przełożył
Jacek Woźniak

17 Pani Lasu (Kāṭukāḷ) – postać bliżej nieokreślona, choć najprawdopodobniej chodzi o miejscową 
boginię kultu niearyjskiego. Jak się niekiedy twierdzi, kult Śiwy – zwłaszcza w wymiarze mitologicznym 
– rozpowszechniał się w Tamilnadu głównie za sprawą jego małżeństw aranżowanych z miejscowymi bogi-
niami, dzięki czemu łatwiej uznawano go za boga bliskiego drawidyjskojęzycznej ludności Południa Indii.

18 Obecność Śiwy powoduje rozwój gospodarczy i bogactwo miasta, o czym świadczy jego nazwa 
(por. przyp. 6). Opuszczenie Aruru przez boga będzie równoznaczne z upadkiem miasta.

19 Poeta odnosi się do etymologii związanej z rzeczownikiem ‘zastaw’ (por. przyp. 7), sugerując, 
że Śiwa mógł uznać, iż miastu czegoś brakuje i postanowił się zatem przenieść tam z bogatego Aruru, 
aby również Ottrijur mógł prosperować dzięki jego obecności.


