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R E C E N Z J E

MICHAŁ LUBINA, BIRMA, „Historia Państw Świata w XX i XXI  wieku”, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 2014, str. 443

Birma jest obecnie obiektem zainteresowania światowych potęg, w tym Unii Europejskiej. Za 
sprawą reform demokratycznych i prorynkowych kraj ten otworzył się na świat i prawie natych-
miast stał się celem podróży nie tylko delegacji największych globalnych mocarstw, lecz również, 
w coraz większej mierze, turystów spragnionych obejrzenia czegoś, co jeszcze do niedawna było 
trudno dostępne. Społeczność międzynarodowa jest wyraźnie zadowolona, że dołączyło do niej 
państwo, które jeszcze kilka lat temu pogrążone było w mrokach trwającej od wielu dekad dykta-
tury wojskowej. Najsłynniejsza od czasów U Thanta mieszkanka Birmy, Aung San Suu Kyi, mogła 
wreszcie odebrać przyznaną jej w 1991 r. Pokojową Nagrodę Nobla, co przyczyniło się do rozre-
klamowania projektu reform wdrażanych przez rząd. Birma otrzymuje ogromny kredyt zaufania 
od świata i wszystko wskazuje na to, że kredyt ten nie zostanie zmarnowany.

Wydaje się, że Polska również może odegrać pewną rolę w tym procesie i to od nas zależy, 
czy wykorzystamy tę szansę. Stosunki z Birmą są jednym z priorytetów Unii Europejskiej i polska 
aktywność w tym względzie z pewnością zostanie dobrze odebrana przez Brukselę. Aby jednak 
wziąć udział we współpracy gospodarczej i politycznej z tym wschodzącym rynkiem azjatyckim, 
należy najpierw go poznać. Dlatego z radością trzeba powitać pojawienie się na polskim rynku 
książki pt. Birma wydanej w prestiżowej serii „Historia Państw w XX i XXI wieku” Wydawnictwa 
TRIO. Jej autor, Michał Lubina, jest młodym naukowcem, mogącym poszczycić się sporym już 
dorobkiem (dwie książki, kilkanaście artykułów oraz wiele projektów popularyzujących wiedzę 
o krajach Azji). Pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
jest również związany z Centrum Studiów Polska-Azja. Prawie równocześnie z omawianą publika-
cją ukazała się inna praca Michała Lubiny – Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we 
współczesnej Birmie 1948–2013 (Wydawnictwo Kontekst, Kraków 2014). Jest to bardziej szczegó-
łowa monografia od książki wydanej przez TRIO, która – zgodnie z założeniami serii, w jakiej się 
ukazała – jest przekrojowym podręcznikiem.

Praca ta poświęcona jest historii najnowszej oraz bieżącej polityce Birmy. Zgodnie z zalecenia-
mi autora zamieszczonymi we wstępie, używam tu tej właśnie nazwy kraju (a nie Myanma), choć 
– jak wiemy – kwestia nazewnictwa od kilku dekad jest problemem nie tylko filologicznym, lecz 
również politycznym. Sprawę tę, podobnie jak wiele innych tego typu, M. Lubina omawia dokład-
nie, przedstawiając różne punkty widzenia oraz argumenty za i przeciw. Wywód rozpoczyna się 
od czasów prehistorycznych, jednakże wydarzeniom do rozpoczęcia podboju brytyjskiego poświę-
cono zaledwie 20 stron (s. 21–40), co jest słuszną decyzją z uwagi na główny temat publikacji.

W następnych rozdziałach (s. 41–108) autor omawia przyczyny i przebieg walk z Brytyjczy-
kami, funkcjonowanie państwa kolonialnego oraz rosnącą opozycję przeciwko władzy Europej-
czyków. Widzimy butę i arogancję kolonizatorów, lecz także sprawność i wydajność ekonomiczną 
zbudowanego przez nich organizmu państwowego. Okres II wojny światowej omówiony został 
ze szczególną uwagą, ponieważ obserwujemy wówczas narodziny armii birmańskiej, która odegrała 
dużą rolę w wybiciu się Birmy na niepodległość, a następnie dominowała w jej życiu politycznym 
bądź to ukryta za pseudodemokratycznym parawanem, bądź bez żadnej maski. Od samego początku 
życie wewnętrzne armii owiane było tajemnicą. Aung San, twórca potęgi wojska (a także ojciec 
przyszłej noblistki), zginął w lipcu 1947 r. w do dziś niewyjaśnionym zamachu. Po jego śmierci wła-
dzę przejął U Nu. Przez następne kilkanaście lat próbował on prowadzić relatywnie demokratyczną 
politykę wewnętrzną, lecz coraz bardziej musiał się liczyć ze zdaniem wojska, które w końcu obaliło 
go i wyniosło do władzy Ne Wina, dawnego współpracownika Aung Sana.
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Długą dyktaturę Ne Wina (1962–1988) M. Lubina nazwał „kluczowym okresem w historii 
Birmy” (s. 193). Charakteryzowała się ona dążeniem do izolacji kraju oraz eksperymentami go-
spodarczymi polegającymi na poszukiwaniu syntezy marksizmu z buddyzmem. W efekcie Birma 
została doprowadzona do katastrofy gospodarczej i do zamknięcia społeczeństwa przed obcymi 
wpływami; kraj z jednego z najbogatszych w Azji stał się jednym z najbiedniejszych na świecie. 
Krótki okres protestów w 1988 r., rezygnacja Ne Wina i kilka lat względnego otwarcia dawały 
nadzieję na trwały wzrost gospodarczy, jednakże władza tzw.  „nowej junty” była w wielu aspek-
tach powrotem do czasów dyktatury. Dopiero w 2011 r. rządzący doszli do wniosku, że bardziej 
opłaca im się podłączyć do głównego nurtu globalnego obiegu gospodarczego i kulturalnego niż 
stać z boku. Prześladowana od dwóch dekach Aung San Suu Kyi mogła opuścić areszt domowy 
i udać się w podróż po stolicach świata; ceną było poparcie armii i firmowanie swym nazwiskiem 
reform wdrażanych przez rząd.

Autor dużo uwagi poświęcił polityce zagranicznej. W książce znaleźć można zarówno wyjaś-
nienie podstaw dość specyficznej linii politycznej obranej przez Rangun, jak również opis najważ-
niejszych wydarzeń w stosunkach międzynarodowych, takich jak np. konflikt z Chinami w drugiej 
połowie lat 60. XX w. (s. 233–235). Najwybitniejszy Birmańczyk działający na arenie międzynaro-
dowej, U Thant, w latach 1961–1971 sekretarz generalny ONZ, doczekał się również dość długiego 
opisu (s. 160–161, 227–228).

Niewątpliwym atutem omawianej pracy jest przedstawienie Birmy jako państwa wieloetniczne-
go, z charakterystyką najważniejszych grup. Na pochwałę zasługuje język publikacji, wartka narra-
cja, prowadzona z dużym dystansem i poczuciem humoru wielokrotnie przechodzącym w sarkazm, 
jak np.: „Ponoć Japończycy chcieli na jego miejsce Aung Sana, ale nie imponował prezencją ani 
strojem, znacznie gorzej więc nadawał się na marionetkę niż obyty i obeznany z manierami świato-
wej polityki Ba Maw (te kulturowe braki uratują polityczną karierę Aung Sana, gdyż po wojnie Ba 
Maw jako ikona kolaboracji stał się politycznie skończony)” (s. 116). W podobnym stylu, charakte-
ryzującym się lekkością i polotem, utrzymana jest cała książka.

Praca Michała Lubiny jest bardzo udana, jednakże zadaniem recenzenta jest również wy-
tknięcie braków i niedociągnięć. Wydaje się, że największym z nich jest porównywanie Birmy 
z Polską, co autorowi zdarza się często. Wiele z tych porównań jest przesadzonych i niepotrzeb-
nych (jak np. porównanie kolonializmu brytyjskiego do okresu zaborów w Polsce), a niektóre są 
zbytnimi uproszczeniami i mogą rodzić nieuzasadnione skojarzenia (przykładowo porównanie 
reform 2011 r. do okrągłego stołu i porozumień w Magdalence na s. 358). Innym minusem bywa 
styl, który w swojej lekkości czasami staje się jednak zbyt swobodny. Wymienione drobne wady 
nie zmieniają jednak ogólnej pozytywnej oceny pracy. Birma jest książką bardzo udaną, pozycją 
podstawową dla osób zainteresowanych tym krajem i obowiązkową w biblioteczce każdego ba-
dacza Wschodu.

Adam Burakowski

ALEKSANDRA SZYSZKO, THE THREE JEWELS OF THE DESERT. THE ḌHOLĀ-
MĀRŪ STORY: A LIVING NARRATIVE TRADITION OF NORTHERN INDIA, Dom Wydaw-
niczy ELIPSA, Warszawa 2012, str. 301.

Zainteresowania naukowe Aleksandry Szyszko, specjalistki w zakresie literatury i języka hin-
di, skupiają się przede wszystkim na literaturze i kulturze Radżastanu. Tym razem jednak autorka 
zabiera czytelnika na wędrówkę przez całe Indie Północne. Jej książka The Three Jewels of the 
Desert. The Ḍholā-Mārū Story: A Living Narrative Tradition of Northern India poświęcona jest 
wątkowi – jak mamy prawo przypuszczać – o radżastańskim rodowodzie, wiodącemu długie, wie-
lowiekowe życie, w czasie którego, przemieszczając się po obszarze Indii Północnych, zmieniał on 
swój kształt w zależności od tradycji i oczekiwań odbiorców.
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Na tę monografię liczącą 301 stron składają się:
– część wstępna zawierająca obszerne i wyczerpujące omówienie stanu badań nad opowieścią 

o Dholi i Maru;
– zasadnicza część pracy w trójdzielnym układzie: Part One: Written Tradition, Part Two: Oral 

Tradition, Part Three: The Ḍholā-Mārū Story outside Rājasthān;
– wnioski końcowe;
– 13 załączników zawierających streszczenia regionalnych wersji opowieści o Dholi i Maru;
– tabele i mapy wymienione w List of Tables oraz List of Maps;
– obszerna bibliografia;
– indeks. 
Sposób, w jaki ujęto temat, świadczy o dużej wiedzy autorki na temat kultury i literatury Indii 

Północnych, a w szczególności Radżastanu, postrzeganej na szerszym tle kultury literackiej In-
dii, w tym starszych tradycji literackich sanskrytu, prakrytów i apabhranśi oraz literatury ludowej 
funkcjonującej w przekazie ustnym. Materiał przedstawiono w sposób przemyślany, a dołączone 
tabele i mapy dobrze pełnią porządkującą i systematyzującą rolę. Aleksandra Szyszko podjęła temat 
niezwykle interesujący, jednocześnie trudny, choćby z powodu obfitości źródeł pochodzących z róż-
nych czasów i obszarów. Imponuje bogactwo materiałów, które zebrała w czasie badań w Indiach 
i swoboda, z jaką porusza się po tak rozległych przestrzeniach literatury indyjskiej, pozwalając 
czytelnikowi poznać kształt narracji w różnych rejonach Indii i w różnych językach.

O ile poemat Dhola Maru ra duha (Ḍholā Mārū rā dūhā), czyli Strofy o Dholi i Maru, repre-
zentujący radżastańską dworską tradycję literacką, doczekał się opracowań i tłumaczeń, to dzieje 
transformacji, jakim przez wieki wątek podlegał w przekazie ustnym, pozostawały do tej pory mało 
zbadane. Obszerne studium opowieści autorstwa Aleksandry Szyszko szczęśliwie wypełnia tę lukę. 
Pozwala się przyjrzeć niezwykle interesującemu procesowi transformacji głównego wątku w czasie 
jego wędrówek po Indiach Północnych. Autorka analizuje formy będące kontaminacją innych wąt-
ków, które  dołączano do głównej opowieści. Wraz z upływem czasu i oddalaniem się od rodzimego 
Radżastanu, zmieniały się funkcje poszczególnych elementów narracji i znaczenie jej samej. Jednak 
historia Dholi i Maru przetrwała do chwili obecnej i w dalszym ciągu zajmuje uwagę indyjskiego 
słuchacza bądź widza, w opowieściach i pieśniach częstokroć nagrywanych na płyty i kasety, czy 
też w postaci filmów i komiksów. Fakt ten skłania do refleksji nad mechanizmami zapewniającymi 
wątkowi tę zadziwiającą długowieczność i szeroki zasięg. Monografia stanowi więc cenny wkład 
w badanie historii przekazu tej konkretnej opowieści, ale też na jej przykładzie wskazano ogólne 
schematy konstruowania narracji w tradycji indyjskiej, jak również interakcje zachodzące pomiędzy 
literaturą ludową i literaturą wysoką. Podkreślona zostaje rola ustnego przekazu literatury indyj-
skiej, także i tej, która jest wytworem umysłu piśmiennego.

Część pierwszą, poświęconą tradycji pisanej, jaką obserwujemy na obszarze Radżastanu, 
otwierają bardzo ciekawe rozważania na temat etymologii wyrazu ḍholā, pozwalające na pró-
by rekonstrukcji początków i rozwoju opowieści. Rzetelna analiza zgromadzonego materiału, 
ocena i przekonujące wnioski opierają się na znajomości specyfiki kultury indyjskiej. Równie 
ciekawie przedstawia się ostatni podrozdział tej samej części poświęcony przynależności gatun-
kowej Strof o Dholi i Maru. Całkowicie podzielam obawy autorki związane z przenoszeniem 
obecnie stosowanej europejskiej terminologii literackiej na grunt indyjski i ostrożność wobec 
propozycji, aby utwór Dhola Maru ra duha nazywać balladą. Tym bardziej, że na kanwie głównej 
opowieści jak barwne ornamenty rozkwitają inne, reprezentujące różne gatunki. Trafne wyda-
je się powiązanie utworu z popularnym gatunkiem zwanym sandeśakawją (sandeśakāvya), któ-
ry przedstawia miłość w rozłące, a jak dowiedzie późniejsza analiza, opowieść o Dholi i Maru 
wyrasta właśnie z uniwersalnego tematu rozłąki kochanków. Ważnym elementem strukturalnym 
narracji, tak jak w sandeśakawji, okazuje się przekazanie posłannictwa przez śpiewaków, ale nie 
są to tradycyjni bardowie radźputów, ćaranowie lub bhatowie, lecz muzycy wywodzący się z ka-
sty dhadhich. Temat zrealizowany jest w ludowym języku Radżastanu i przy udziale elementów 
lokalnych. I tak oto dzieło Dhola Maru ra duha zostaje przedstawione jako czerpiące z różnych 
poziomów kultury.
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Dwie kolejne części, poświęcone historii miłości Dholi i Maru w ustnym przekazie, obejmują 
przedstawienie tradycji na obszarze Radżastanu (Part II) i poza nim (Part III). Rozpoczyna ją ana-
liza formuliczna radżastańskich wersji, poprzedzona uwagami wstępnymi dotyczącymi zasadności 
zastosowania teorii formulicznej na gruncie indyjskim. Tak jak we wcześniejszych badaniach Joh-
na D. Smitha nad opowieścią o Pabudźim, tak też i tutaj analiza wykazuje, że definicja formuły 
Milmana Parry’ego i Alberta B. Lorda nie przekłada się bezpośrednio na indyjską praktykę. W li-
te ratu rze indyjskiej, zarówno ustnej, jak i pisanej, twórcom zależy na powielaniu standardowego 
tematu. Analiza formuł tak w Dhola Maru ra duha, jak i w ustnych wersjach potwierdza udział 
różnych źródeł w tworzeniu tej tradycji narracyjnej.

Bardzo ciekawy jest moment dołączenia już poza Radżastanem historii Nala i Damajanti. 
W ten sposób lokalna opowieść o miłości w rozłące łączy się z inną, powszechnie znaną w In-
diach. Bardzo możliwe jest, jak stwierdza autorka, iż bezpośrednią inspiracją do interpolowa-
nia dziejów Nala i Damajanti lub pewnych elementów tej opowieści stało się imię ojca Dholi. 
Możliwe jest też, że właśnie po to, aby dołączyć tę historię, ojcem Dholi uczyniono Nala. Prak-
tyka łączenia różnych opowieści nie jest w indyjskiej tradycji rzeczą wyjątkową, wymagającą 
jakiegokolwiek usprawiedliwienia i uzasadnienia poza zręcznym wpleceniem w narrację. Skoro 
mamy jedną piękną opowieść o perypetiach kochanków, dlaczego nie skojarzyć jej z inną, równie 
piękną? Czy piękna może być za wiele? Takie podejście widać także w bogato ornamentowanej 
warstwie stylistycznej utworów literatury indyjskiej. Ponadto tradycja indyjska każdej rekapi-
tulacji opowieści o Nalu i Damajanti przypisywała funkcje wymazywania grzechów i zapobie-
gania niepowodzeniom, co również mogło się przyczynić do popularności wątku. W niektórych 
wersjach pojawia się Śani-Saturn jako bezpośredni sprawca serii nieszczęść. Ta z kolei postać 
i okoliczności, w jakich się ona pojawia, może wskazywać na elementy wiedzy astronomiczno-
astrologicznej często obecnej w bajkach.

Inną wskazaną na przykładzie opowieści Umar-Marwi możliwością transformacji wątków jest 
ich kształtowanie pod wpływem innych utworów. Zakończenie Umar-Marwi stanowi analogię 
do losów Sity, co pokazuje autorka.

Nie mniej interesujące jest przekształcenie w innej wersji z obszaru Sindhu drugiej żony 
Dholi, Malwani, w ogrodniczkę. I znów autorka podsuwa logiczne uzasadnienie: w radżastańskim 
poemacie księżniczka z Malwy rywalizuje z pięknością pochodzącą z krainy Maru. Jednak poza 
Radżastanem pierwotny kontekst staje się niezrozumiały i imię Malwani zostaje przekształcone 
w Malini lub Malan, co znaczy Ogrodniczka. W wersjach opowieści na wschód od Radżastanu, 
druga żona Dholi, nawet gdy nosi inne imię, jest ogrodniczką. Takie uzasadnienie zachodzących 
zmian jest z całą pewnością logiczne, ale warto zwrócić tu jeszcze uwagę na inne okoliczności, 
które domagają się wyjaśnienia. W wielu wersjach opowieści o Dholi nie tylko mamy Ogrodnicz-
kę, raz nawet brzemienną, ale i ogród, który jest miejscem różnych ważnych wydarzeń. Bywa, że 
wzmiankowane są znajdujące się tam różne rośliny, w tym także te związane z magią płodności. 
Podawane są konkretne liczby, które też mogą być znaczące, np. 360 służek Rewy-Ogrodniczki 
lub 7 jej towarzyszek. Wszystko to sugerowałoby dołączenie do wątku mitu wegetacyjnego. Po-
jawia się też ciekawa antytetyczna para ogniskująca narrację: pustynia i ogród. Tak więc, książka 
Aleksandry Szyszko wytycza rzeczywistość badawczą, która może posłużyć jako punkt wyjścia 
do dalszych dyskusji i dociekań.

Dostrzeżone w pracy usterki obejmują kilka kwestii. Na s. 152 autorka posługuje się termi-
nem fairy tale, przedstawiając opowieść o łabędziu i żabie. Ze streszczenia wątku wynika jednak, 
że mamy tu do czynienia z bajką zwierzęcą – animal tale. Moje zastrzeżenia dotyczą również 
roli łabędzia (swan) w Nalopakhjanie (Nalopākhyāna). W tym wypadku, z całą pewnością cho-
dzi o gęś, ptaka mającego swoje miejsce w symbolice i mitologii indyjskiej. Sanskrycki wyraz 
haṃsa należy tłumaczyć jako ‘dzika gęś’ (wild goose); przedstawiając résumé Nalopakhjany tak 
też czyni J.D. Smith, na którego artykuł The Hero as Gifted Man: Nala in the Mahābhārata 
powołuje się Aleksandra Szyszko. Na s. 89, pisząc o dziewiętnastowiecznych specjalistach z Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, jako przykład podaje autorka Pavla Grincera, a więc uczonego 
rosyjskiego, którego działalność przypada na wiek dwudziesty. Wśród cytowanych fragmentów 
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tłumaczeń, zwróciło moją uwagę następujące: Such a young woman, o Ḍholā, walks [as straight] 
as a bow (s. 31). Łuk ze swej natury nie jest prosty, lecz wygięty. Prosta jest jego cięciwa, prosto 
porusza się strzała wypuszczona z łuku. Ponieważ jednak wspomniana strofa pojawia się w kon-
tekście opisu urody Maru, przedstawianej przez minstrela, być może chodzi o fakt, że bohaterka 
poruszała się lekko pochylona, a to z powodu bujnych piersi; por. opis mieszkanek Himalajów 
i Parwati w I pieśni Kumarasambhawy (Kumārasaṃbhava) Kalidasy (Kālidāsa). Tak właśnie 
w klasycznych źródłach przedstawiane były prawdziwie piękności: szerokobiodre, wąskie w talii 
i o obfitym biuście.

Uwagi te nie wpływają na wysoką ocenę monografii Aleksandry Szyszko. Jest to wartościowe 
dzieło pozwalające poznać specyfikę i bogactwo indyjskiej tradycji narracyjnej, którego lektura in-
teresująca będzie nie tylko dla indologów, ale też kulturoznawców, badaczy literatury ustnej, związ-
ków oratury i literatury pisanej.

Lidia Sudyka
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