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Subject index of Daòðin’s Daœa-kumâra-carita*
WILLEM BOLLÉE

‘One should not give up what is once undertaken’
prârabdham aparityâjyam eva (MR 2.17)

Much time is often lost in search for a reference in a text as most editions and
translations lack a detailed index or vocabulary. The present one, of GOÐBOLE’s
(1940) Sanskrit text published in Bombay (DKC1), was made by the present
author for his own use, but others may also think it helpful in their work.
Words not found in MONIER-WILLIAMS (1999) are marked as ‘not MW’;
some words marked in MW as Daœ, but without reference, have been inserted
here, as well as some geographical names which seemed of interest 1.
The index contains references to the following translations: MEYER (1902),
HERTEL (1922), RUBEN (1952)2 and RYDER (1927), marked with (Ry). The
translations by HERTEL and RYDER are not suitable to look up for an entry as
they neither indicate the pages of the Sanskrit original nor have proper indices,
though RYDER at least has a list of names, whereas MEYER (1902), whose
‘Sachregister’ is utterly insufficient, refers to the pages of the 1898 edition of
N.G. Goðbole and K.P. Parab (earlier published for Nirnayasagar Press, Bombay in 1883, with the commentaries Pada-candrikâ and Bhûšaòa), which is
hardly available anymore; the 1940 edition used below has another pagination.
GUPTA (1972) has a better index, but it may not make the present one superfluous. The recent translations by PIERUCCINI (1986) and SELLMER (2006) are also
lacking an index.

*

This paper is dedicated to Dr Thomas Malten in recollection of the entertaining
talks in our common years in Heidelberg and in recognition of his long-standing friendly
help with computer problems.
1
On the various monarchies in Daòðin see RUBEN (1952: 7 ff.).
2
As RUBEN (1952) generally refers to MEYER (1902), the latter has usually not been
mentioned separately.
Studia Indologiczne 15 (2008) 5–39.
Copyright © by Redakcja Studiów Indologicznych
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INDEX
abuse3 27.2 (pâpâÿ !); 66.8 (ayi mûðha !); 106.10 (tâta, mûðho ’si); 119.4 (jaratike !
‘lump of anility’ [Ry]); 134.10 (unmattâ !); 162.5 (paœu as designation of
a king by his wife, cf. English ‘ass’ or ‘donkey’, and German Kuh (‘cow’)
for a stupid person); 171.2 (of an elephant: kuñjarâpasada !) and 4 (dvipa-kîþa !); 214.14 (durmate !)
acrobatics4 275.5
address,5 modes of ~ of a man (selection): aóga (113.11); ârya (102.8; 116.8 [of
a king]); kânta (176.5); Kirâtôttama (17.3); kumâra (144.7); jaivâtåka
(138.6); tâta (38.8; 106.10; 252.11 [of old man]; 255.2 [of prince used by
outspoken mantrin]); dayita (59.1; princess to prince); durmate (214.14);
deva (7.2; 12.3); dvijâtmaja (22.8); dvijôttama (17.8); dhûrta (162.4);
bhagavan (13.11; 79.6 [bawd to hermit]); bhadra (95.6); bhadrakâÿ (119.9
‘gentlemen’); bhadra-mukhâÿ (134.1, of the police); bhû-deva (33.4);
bhû--vallabha (14.13; 25.2 [of king to prince]); bhû-surôttama (30.8, of
asura princes); mahâ-bhâga (33.2 [brahmin to prince]; 169.6; 252.4);
mânava (26.2 prince to brahmin); muni-vara (18.16); mune (15.3); râjan
(50.13; 56.13); râja-nandana (brahmin to prince); vatsa (142.9); saciva
(27.8); sakhe (32.4; 106.2; 110.7; 136.6); subhaga (43.4); saumya (33.6
[brahmin to prince]; 36.17; 93.1; 119.11)
address, modes of ~ of a woman (selection): amba (142.1); ârye (115.7); kalyâòi
(10.5); jaratike (119.4 prince to hag); taruòi (42.6); devi (21.4); priye (90.8;
176.3); bâle (30.11; 174.11); bhadre (89.10; 127.2); bhâmini (18.2; 156.3
[prince to adulterous queen]); mugdhe (158.8); rambhôru (162.9); vâsu (86.5;
99.7 [prince to single woman at night]; 102.2); vilâsini (88.3); sundari
(234.7); sumukhi (41.10 prince to merchant’s daughter outside at night);
sthavire (18.14; 22.5)
6
adultery 87.3 ff. (mythical ∼); 150.10 (para-dâra-parâmarœa); 151.6 (~ permitted
by law-makers [œâstra-kâra])7; 152.6 (bhavya ‘predestined’)
advertising (udghošaòa [not MW]) 82.2

3

Cf. HOPKINS (1925).
See RAGHAVAN (1979: 217–223 et passim).
5
Only examples are given; a complete list might show who addresses whom under
which circumstances. See also HOPKINS (1930–1932).
6
Cf. RUBEN (1952: 34 ff.).
7
See MEYER (1953: 520 ff.).
4
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affection, sign of ~ see: compassion with people in distress, kissing; prasruta-stanî;
smelling of someone’s head; sniffkiss
Agastya 174.8
âghrâtum 16.2 (vivåta-vadanaÿ …. vyâghraÿ … mâm ~ âgatavân). Has the inf. here
the sense of a gerund as in Prâkrit ? MEYER (1902: 152 note 4) asks if ‘to
smell’ is used here in comic sense, whereas RYDER (1927: 11) renders: ‘the
tiger, open-mouthed, … leaped snuffling toward me’ which seems irrealistic. HERTEL (1922: 19) perhaps assumed a corruption of an original âdhâtum
‘um mich anzugreifen’ (‘in order to attack me’) as a kind of dittography of
vyâghraÿ. The comm. explains by nâœayitum.
agni-saôskâra 276.13
agni-sât-karoti (‘to cremate’ [not MW]) 102.3
âharaòôpâya (‘trick of peculation’) 259.3 (fourty ~ taught by Câòakya) 8
aikâgârika (‘thief, burglar’) 126.10
ajina-ratna, see: magic purse
âkâra (‘beauty’) 64.3 (prevents execution)
akša-dhûrta (‘gambler’) 96.2; 122.11
akšy-uddharaòa, see: eyes pulled out
Alakêœvara (= Kubera) 174.10; – cf. Raghuv 19.15
alasaka (‘intestinal inertia’)9 177.2 (comm. kšaya)
alcoholism, see: drinking
amâtya10 8.6 and 10.1 (plural); 37.18; 279.12 (plural)
âmišatvaô gacchati ‘to be made mincemeat of’ 270.14
anaóga-vidyâ (not MW) 81.1 (comm.: Vâtsyâyana-sûtra)
aóghrî-daòða (not MW) 1.6
Antakâtithi (not MW; ‘guest of Death’) 281.21
anvîkšikî (‘study, examination’) 258.8 (one of four râja-vidyâs), cf. AŒ2 1.2.1
appearance 26.4 (paradoxical ∼)
apsaras carries hero to princess11 198.4 f.
ârâdhyate12 126.8
archaeological sites in Vindhya forest 39.15 (purâtana-pattana-sthânâni)

8

Cf. AŒ1 2.6.
MEULENBELD (1974: 622).
10
On amâtya see e.g. AŒ1 9.7, 72; MEYER (1926: 560 note 3 f.); SALETORE (1943: 243
et passim).
11
See RUBEN (1952: 84 ff.) referring to story 178 in the Arabian Nights (prince Kamar
ez-Zamân).
12
See MEYER (1902: 2).
9
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ardha-pâda (not MW; secret panel in a wall [SCHMIDT (1922: 67)] 188.2 and 10
ardha-râtre 10.9; 29.5; 249.3
Arhantikâ 232.2 ([nick]name of Buddhist nun used as go-between)
arsenal (âyudha-sthâna) 184.11
artha-matta, see: dhana-garva
artha-râœi (‘tidy sum’) 150.2
artisan, female13 (œilpa-kâriòî) 264.9
âryaketu14 278.8
aœlîla (‘rustic language’) 97.1 (comm.: grâmya-bhâšaòa; cf. 26.4 bhâšaòa-pârušya)
Aœmaka15 264.3; 281.5
asura-vivara 77.6
âtma-parityâga, see: suicide
attachment to women, excessive 177.3 (strîšv atiprasaóga); 187.6
attractivity stereotype 3.5 ff.; 47.6 ff. (of woman)16; 156.4 ff. (woman); 159.5 f. (of
man)17; 221.8 (of woman)
augury (œakuna) 41.3; 44.16
avarodha18 56.4 (‘harem’); 227.2 (‘mistress’)
avarodhana (antaÿ-pura) 204.15
âyudha-sthâna (‘arsenal’) 184.11
Bâhudanti-putra (= Jayadatta, son of Indra and author of a tantra [MW]) 261.16
bâhya-vidyâ [not MW] (‘external knowledge’) 256.9 (unusual or irrelevant for
a king)
ball festival (kandukôtsava)19 208.2
ball play (kanduka-krîðâ) 20 209.13

13

MEYER (1902: 240) thinks of a fille de joie because of œilpa-kârikâ which he says
is a class of gaòikâ; this word, however, is not found in any dictionary nor in MEYER
(1952), but in KâS 5.4.63b, where she is also a dûtî (p.c. Professor Chl. Werba).
14
RUBEN (1952: 79) thinks this might be a borrowing from Viœâkhadatta’s Mudrâ-râkšasa.
15
SALETORE (1943: 84); DEY (1927: 12 f. (to the east of Bombay and south of the
Godâvarî river)).
16
Cf. GUPTA (1972: 212 f.).
17
Cf. the depiction of prince Kamar ez-Zamân in the Arabian Nights no 178.
18
Cf. avaruddhâ in MEYER (1926: 193 note 6); this word is not in any dictionary, but
occurs in Yâjñ 2.290.
19
According to GUPTA (1972: 272 f.), the festival is the Œivarâtri festival on the
fourteenth of the dark half in the month Mâgha (14th of February), see e.g. UNDERHILL
(1921: 93 f.).
20
See GUPTA (1972: 279 f.); RAGHAVAN (1979: 115); SALETORE (1985: 75 ff.).
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bawd, duties (adhikâra) of ∼21 80.4
beauty 64.3 (âkâra, prevents execution); 128.9 (sleeping ~ motif)
beauty ideal, see: attractivity stereotype
bed of (Kâma’s) arrows (œara-œayana) 111.2
bestiality, see: sodomy
bet (paòa) 90.12 (~ to seduce hermit); 188.6 ( ~ placed on unborn child’s gender)
Bhâguri (a lexicographer) 83.13 (comm. on gamya, 83.4)
bhâšaòa-pârušya (‘rough language’) 26.4 (cf. aœlîla)
bhastrikâ (‘magic purse’) 107.3 (when worshipped is full of gold every day)
Bhavânî22 281.11 and 24 (with trident)
bhikšukî ‘praising courtesan’ 82.3
Bhilla23 140.3
bhojana (‘bending’24 [not in any dict.], v. n. of bhujate) 94.9
bhujaóga (client of a courtesan) 177.7
bhûmi-gåha25 187.13
bhuvana-våttânta (14) 57.16 (‘history of the divisions of the universe’ [Ry])
bila (‘cave’) 28.13 (vidher ânanam iva ‘like fate’s [?] mouth’ [see: fate])
bird speech (œakunta-vacana)26 41.4
birth 14.5 (of a son)27; contemporaneous ∼, see: co-natals
birthday (janma-dina) 80.6
blackmail28 of king by brahmin 205.10
blasphemy (deva-tâpa-vâda) 95.2
blinded by passion (râgândha) 82.5
blockhead, see: booby
board game, see: chess
bodily marks (lakšaòas) 126.2
booby (mûðhâtman) 113.12
bosom (payo-dhara) compared to pair of cakravâka birds 42.11

21

Cf. AŒ1 2.27 on the duties of the inspector (adhyakša) of the gaòikâs. See also:
courtesan, training of ∼.
22
See KINSLEY (1986: 109 f.).
23
On the Bhils, who live in the Vindhya region (KONOW (1943: 147)), see KOPPERS
(1948) and on the Bhils as depicted in Daòðin: RUBEN (1952: 16).
24
WERBA (1997: 1.212 [132]).
25
See SCHLINGLOFF (1968: 347).
26
See BLOOMFIELD (1914).
27
On this important happening see STORK (1980); KAKAR (1982: 57 ff.; 88 f.).
28
See HOPKINS (1901).
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Brahmâ (vidhi) 28.13 (cave is compared to his mouth; note vidhâtur in 28.15)29
brahma-râkšasa 217.5; 234.13 and 18
brahmin 26.10 (in name only: brâhmaòa-bruva); 27.2 (bhû-sura; not to be killed);
27.9 (mahî-sura); 54.14 (fashion-conscious dharaòî-sura); 57.10 (vâðava);
205.10 (~ black mails king)
brahminical selfconsciousness 17.4 (sthavira-bhû-suro ’ham); 94.10 (aham asmi
dvi-jâtiÿ); 217.7
breast of woman sheds milk from emotion 30 142.8 (prasruta-stanî); 183.14; 274.7
Båhaspati as embodiment of wisdom 161.10
bribe 112.3 (gûðhaô dhanair tošayati ‘to bribe’); 150.2 (artha-râœiÿ); 206.3 (anûnair
arthaiÿ tvâm upachandya); 245.1 (saôgåhan); 270.11 (twenty garments,
gold, etc.); 281.16 (dânam)
Buddhist nun (bhikšukî) 31 82.3; 112.6 (Œâkya-bhikšukî bribed as go-between
[pradhâna-dûtî]); 232.2 (œramaòikâ bribed with garments from corpse);
233.8
burglary 99.1 f.; 169.8
Campâ, capital of Aóga 77.7; 167.2
camphor 48.5; 49.14
Câòakya32 259.3; 263.16 (is right)
Caòðapota (‘Hot-baby’ [Ry]) 67.7 (name of a fierce elephant)
Caòðikâ, human sacrifice to ~ 16.13
cannibalism in famine 33 218.12 (Dhûminî œvo bhakšaòîyâ)
câþakî waiting for monsoon thunder 30.13; – KSS 123.335
cemetery 232.2 (supervision of ∼: œmaœâna-rakšâ); 233.20 (pitå-vana)
channa-kiôkara (not MW; ‘secret agent’) 264.10
chaperon (sthavirâ) 186.6
chess34 81.4 (nirjâvâ sc. kalâ; comm.: caturaógâdi)
child, illegal ~ stillborn 173.1 (måta-jâta)
childbed, death in ∼35 187.8 (prasava-vedanayâ mukta-jîvitâ); 203.7

29

MEYER (1902: 164) renders ‘Erdloch, anzusehen wie des Schicksals Rachen’ (‘hole
in the ground to be looked at like the jaws of fate’); see: Brahmâ.
30
Cf. MEYER (1953: 211).
31
See HERTEL (1922: 302 f.) with a reference to the nuns in Bhavabhûti’s Mâlatî-mâdhava and Kâlidâsa’s Mâlavikâgnimitra.
32
See RUBEN (1952: 25 ff.).
33
RUBEN (1952: 15 note 4) refers to VOLHARD (1939: 382 f.).
34
See e.g. SALETORE (1985: 121 f.).
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cînâôœuka (‘silk from China’) 129.6
cira-bilva tree (Pongamia glabra [MW])36 279.9 (commentary: viša-druma)
citra-vadha (‘death by torture’)37 115.10
client of a courtesan 83.4 (gamya); 177.7 (bhujaóga)
clothing simple in hermitage 85.9 f.; – cf. Œak 1.15 (vinîta-vešeòa pravešþavyâni
tapo-vanâni)
cockfight38 81.4 (sa-jâvâ sc. kalâ; comm.: kukkuþa-yodhana); 199.13 (tâmra-cûða-yuddha); 268.11 (pakši-yuddha)39
cock races 199.16 f. (nâlikera-jâti; balâkâ-jâti)
compassion with people in distress40 15.1 f. (for a woman); 16.8 (of shepherd [våšòi-pâla] for wounded woman)41; 22.6; 26.2; 30.11 f. (of hermit for princess);
32.15 (of prince for old brahmin [mahî-sura]); 37.17 (of prince for minister
fallen from the sky); 79.4 (of Marîci for the vâra-yuvatî Kâmamañjarî);
92.6 f.; 169.4; 174.5; 207.7; 228.3 (of hermit woman for laywoman); 252.11
co-natals42 14.8 (prince and sons of ministers)
conception 6.11 (~ followed by hair-parting festival); 232.16 (made possible by
a woman putting her foot into the hand of a mantra-vâdin)
congenites, see: co-natals
conjuration 273.2
conjurer, see: juggler
35

The locus classicus of this phenomenon, certainly frequent in ancient India, is
Mâyâ’s, the mother of the later Buddha, death (BOLLÉE (2005a: 20 f.)), see also, e.g.,
BOLLÉE (2006c: 39).
36
MACMILLAN (1949: 210 and 366) says of this tree that the twigs are used for
cleaning the teeth and (the leaves) put on sores; it therefore cannot be poisonous, or here
another tree is meant.
37
On torture see there below, p. 30.
38
Cockfights are mentioned as early as DN 1.6.15 and Vah 289.14 ff.; see further
also e.g. JACOBI (1886: 10.14 ff.); MEYER (1902: 282 note); SCHMIDT (1922: Register,
s.v. Hahnenkämpfe); SALETORE (1926); SARMA (1964); RAGHAVAN (1979: 277 s.v.
cockfight (add: 184 and 222)); ROGHAIR (1982: 216–42); SALETORE (1985: 153 ff.);
DUNDES (1994: 242 et passim).
39
This includes quails (MEYER (1926: 310.45); SALETORE (1985: 41 f.)).
40
See MEYER (1902: 96 ff.) referring to the Mahâ-ummagga-jâtaka (546); RUBEN
(1952: 44 ff.).
41
RUBEN (1952: 15) refers to BKŒS 20.244 ff. RUBEN writes that in literature and reality there were dynasties of herdsmen but not of peasants as the Aryans were rather
more of the former than of the latter. The future Buddha’s father Œuddhodana, however,
seems to have been an agriculturalist.
42
BOLLÉE (1981: 187 ff.).

12

STUDIA INDOLOGICZNE

NR 15 (2008)

consumption, see: râja-yakšman
cook for the dogs 220.9 (a woman as punishment: œvabhyaÿ pâcikâ)
counsellor (false ∼) 257.7 ff. (Vihârabhadra), see also: mantrin
courtesan43 80.5 (diet of ∼s); 84.2 f. (duties of ~ sajjatâiva, na saógaÿ ‘readiness but
not devotion’); 80.4 ff. (training of ~ = duty of a bawd)44; 89.3 (~ seduces
hermit)45; 94.1 f. (Kâmamañjarî fleeces man and leaves him only
a loincloth)
craftswoman (œilpa-kâriòî) 264.9
cremation place (jana-dâha-sthâna) 236.9
cremation, to perform ~ 23.4 (pâvaka-saôskâraô viracayati); 102.3 (agni-sât karoti
[not MW])
cripple, woman carries ~ 234.16
crow, human ~ 134.9 (abuse of police officers); 238.9
cûròa-pada 211.1 (comm.: gaty-âgatyor ânulomyena nyûnâdhikya-kšepaòaô iti
Kanduka-tantre)46
curse 68.4; 69.5 (hermit’s ~ on woman to become silver chain on her lover’s feet)
dâhaj-jvara47 270.24
daiva, see: fate
Dâmalipta (Tâmralipta) 235.14 and 20
dance with ball (kanduka-nåtya)48 207.13 f.
dance, worship through ~ 209.13; 250.9
Daòðaka forest 28.12 (between Narmadâ and Godâvarî)
daòða-nîti (‘political science’) 256.9; 258.8
daughter, adult ~ difficult to guard 203.12
daurmanasya, see: melancholy
day, division of king’s ∼), see: parts of a king’s day, eight
daybreak 56.1 (at ~ prabhâte); 66.5 (kšapâvasâne); 67.6 (prâtar eva); 68.2 (ušorâge);
143.7; 165.10 (ušasi) ; – see also: dream; wedding
death personified; his mouth: måtyu-mukha (282.11; KSS 88.23); his grip: kâla-daòða,
-ghaþþana (249.8)
deer hunted, broken up and prepared to roast venison 271.21 ff. (SALETORE (1943:
118))
43

See RUBEN (1952: 20); CHANDRA (1973).
See BANERJI (1989: 94 and 108 ff.).
45
See GONDA (1961).
46
See MEYER (1902: 290 note).
47
JOLLY (1977: 111) (dâha; for pitta-jvara see BOLLÉE (2005b: § 795)).
48
RAGHAVAN (1979: 115 f.); SALETORE (1985: 75 ff., especially 77).
44
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defamation, see: abuse
defloration49 42.3 (kanyâ-dûšaòa of merchant’s daughter by prince); 87.8 (dûšaòa
of female slave by Parâœara)
deœâtithi, see: foreigner
deœa-tyâga, see: emigration
dhana-garva (‘purse-pride’) 113.3 (cf. 116.12 artha-matta)
Dhanvantari (divine physician), man compared to ~ 203.3
dharaòî-sura (‘brahmin’) 54.14
dharma, artha and kâma 86.4
dice-board (bhûmi) 265.8
diet of courtesans 80.5
Digambara monastery, see: kšapaòaka-vihâra
digdha-phala 125.2 (see MEYER (1902: 235 note))
dig-vijaya 25.4 f.
dînâra (‘gold coin’) 39.17; 97.7 (16.000)
diseases, see: alasaka, consumption; dâhaj-jvara; râja-yakšman
disguise50 7.5 (spy as monk); 75.3; 203.5 (as a woman: parivartita-strî-veša51);
273.7 (of two men as kâpâlikas)
dispensation of justice, see: justice
dogs 17.2 (pack of ~ [kukkura] as executioners52); 220.9 (vile woman made cook
for ∼)53
dogs, surrounding someone like ~ a boar54 215.10
dowry, wife bought with ~ 113.4 (œulka-krîtâ)
dream 6.9 (queen’s ~ at dawn55); 28.10 (of Œiva at dawn); 151.10 (of Gaòeœa);
207.11 (with Pârvatî); 273.9 (with Pârvatî); 274.11
drinking 117.7; 122.8 (pâna-doša); 266.5 (praise of drinking)
drought for twelve years 218.3

49

Detailed punishment for defloration, which allegedly occurs only under a bad king
(MBh 12.91.37 kumâryaÿ saôpralupyante; tad âhur nåpa-dûšaòam lit. ‘is the king’s
fault’), in MDhŒ 8.364 ff. and AŒ1 4.12. See also MEYER (1952: 44 and 313).
50
Cf. MEYER (1926: 234 note 2).
51
See MEYER (1952: 243 note 1).
52
BOLLÉE (2006a: 78).
53
BOLLÉE (2006a: 59).
54
BOLLÉE (2006a: 65 et passim).
55
Jagaddeva, Svapnacintâmaòi 1.17. The fulfilment of dreams dreamt just before
morning seems as widely spread as it is old. Thus we read in Ovid, Heroides 19, 195 f.:
Namque sub aurorâ iam dormitante lucernâ / somnia quo cerni tempore vera solent.
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Durgâ56 276.9 (~ -temple); 277.6
dust from feet of (false) hermit claimed to heal incurable diseases 244.8
dust particle on someone’s foot 240.4 (girl calls herself caraòa-sarasija-rajaÿ-kaòikâ
of man)
dying to redress a grievance57 206.1 ff.
ears, to drink with ~ (karòâbhyâô pâtum) 184.2
eating at night by king 260.5
edict on copperplate (tâmra-œâsana) 28.15
eighteen58 kinds of torture, see: torture
eight parts 259.2 ff. (~ of the day; timetable of a king); 260.4 ff. (~ of the night)
elephant, execution by ~ 67.9; 169.9
emigration (deœa-tyâga [not MW]) 104.4
enemies of man, see: six enemies
entering woman’s apartments motif 126.8 (kumârî-pura-praveœa); 128.8
etiquette 103.8 (to help to rise a man fallen at one’s feet out of gratitude); 228.7
(woman helps another woman); 263.2
excavations in Vindhya forest 39.15
exclamations ayi vilâsini (88.3); ayi mugdhe (158.8); ayi mûðha (66.8); jhaþ-iti
(238.3)
execution59 17.1 (by digging person into sand); 17.2 (by dogs)60; 16.15 (by hanging
from tree); 67.9 (by elephant); 64.3 (beauty prevents ∼)
exhibition public 209.14 (anišiddha-darœana [not MW])
expulsion as punishment of merchants for theft 116.12
extortion, see: blackmail
eye ointment, magical ~ 57.2; 213.15 (makes one look like a monkey)
eyes pulled out as punishment for planned regicide (akšy-uddharaòa) 181.12
faithful 140.7 (maidservants)61; 219.1 ff. (~ husband Dhanyaka); 273.3 (wife [pati-vratâ])

56
See, e.g., MEYER (1937: 3.294); KINSLEY (1986: 95 ff.) and in the Internet www.
123durgapuja.com/goddessdurga; Kâd (Pûrva-bhâga) § 215 f. describes a Durgâ temple,
guarded by a Tamil ascetic, in a forest near Ujjayinî.
57
See also: blackmail; immolation.
58
See STEIN (1936).
59
For the attire of henchman and condemned see BOLLÉE (2005b: 114 note 832),
where a reference should be added to DUHN (1906: 6).
60
Add to BOLLÉE (2006a: 78): in MBh 12.159.59 it is the punishment for a brahmin
woman’s adultery with a lower caste man: œvabhis tâô khâdayed râjâ; cf. MDhŒ 8.371.
61
See RUBEN (1952: 19).
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false hermit 243.12 ff. (propagates curing magical seizure with his ‘foot water’)
fame (kîrti), see: glory
famine, twelve years’ ~ motif 218.3 ff.
fashion-conscious 54.14 (brahmin)
fate62 12.2 and 7; 13.2 (daiva); 2.8.14 (vidher ânanam, ‘mouth of fate’); 36.14;
38.2; 169.7 (obeying the wish of ∼: daiva-cchandânuvartin); 173.7 (niyati);
175.11; 175.13 (kåtânta); 182.7 (vidhi) and 13 (daiva knows whether a person is injurious or not: apakartâ na vêti daivam eva jânâti); 215.4; 216.4
(kåtânta); 235.12 (daiva); 236.1 (daiva-gati)
feet 1.6 (of Višòu as metaphor for the deity itself; of Višòu as stalk [aóghrî-daòðas
traivikramas] carrying the universe); 1.8 f. (of Višòu crushing enemies);
50.18 (of marâla not to be tied together); 67.5 (~ bound, of naughty
princess in jail: nigaðita-caraòâ cârake); 69.5 (a man’s ∼, tied with his beloved in the shape of a silver chain following a curse)
feet63 24.13 (touching ~ ); 31.16; 285.15 (bowing at ∼)
fellow-feeling, see: compassion
female, ~ animals, see: câþakî; ~ ascetic 138.3 (våddha-tâpasî)64
festival of 13 days in a forest 242.5
fifth year 80.6 (hetaera apprentice not to see her father after her ∼)
find brought to king motif 17.12; 20.11; 107.11; 174.10; – also e.g. MR 1.59 (of
a signet ring)
first aid to woman 140.4 (by shepherd); 140.8 (by vana-cara)
fish banner 48.2
five65, meaning of the number ~
five roots of tree of government (pañcâóga-mantra-mûla) 278.5, cf. AŒ2 1.15.42
flight into forest motif 9.9; 12.3
flight 229.15 (nocturnal ∼)
flirting (? krîðâ) 81.4 (comm.: narma-bhâšaòa); 145.3 (vilasita); 264.7 (kâma-våtta)
foot 232.16 (woman’s ~ put into hand of mantra-vâdin to enable her to conceive) 66
footprints of Pârvatî on a rock 28.13 (pada-paókti-cihnitâœman)67
footwash (pâdya)68 given to guest 138.4

62

See RUBEN (1952: 27 ff.).
See BOLLÉE (2008: 48).
64
See DENTON (2004).
65
GONDA (1965: 130 f.).
66
As according to BåSaô 51.8 the foot is a masculine part of the body, one would
rather expect the foot of the mantra-vâdin to be put into the woman’s hand.
67
On divine footprints see (BOLLÉE 2008: 71).
63
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foot-washing (pâda-œauca) before cooking 223.5 (because rice has to be trampled)
forced marriage 136.5 (haþhât pariòetum)
foreigner69 (deœâtithi) given hospitality 201.6
forest life difficult 84.11 (duÿkhâkara); 84.12 (~ leads to mokša [apavarga] or
heaven 84.12); 104.3 (kašþâÿ kântâra-pathâÿ); 198.4; – see also: Kâd 569 f.
fortune (saôpat) is a waterbubble (jala-budbuda) 13.1
forty tricks of peculation taught by Câòakya70 259.3 (Câòakyôpadišþân
âharaòôpâyân)
four bodily positions (sthânâsana-œayana-bhojana) 94.8
four râja-vidyâs 258.7 f. (trayî, vârtî, anvîkšikî, daòða-nîti), cf. AŒ2 1.2.1
four women, stories of ~ 217.14 ff. (Dhûminî, Gominî, Nimbavatî, Nitambavatî)
gadâ, see: wonder weapon
gâðha-pàtita71 (‘deep-fallen’; ‘compact pile’ [Ry]) 216.8
gambler (akša-dhûrta) 96.2; 122.11
gambling72 24.4 (duro-dara); 97.1 (~ wages: glaha); 265.6 (dyûta)
gambling den (dyûta-sabhâ) 96.2; 113.15
gandha-hastin 146.1 f. (symbol of dark night: kšaòadâ)
gândharva-samâgama 83.1 (‘rendezvous by mutual agreement’)
Gaòeœa73 151.10 (Hasti-vaktra in dream)
gaòikâ-mâtå, see: bawd
gem (ratna) found 32.13
ghana-sâra ‘camphor’ 49.14
ghuòâkšara ‘incision in the leaf of a book caused by an insect and resembling
somewhat the form of a letter’ (MW) 48.10, cf. RÂ 2.17; Râjat 4.167
gifts 147.10 (kusuma-œekhara-srag-anulepanâdi to beloved woman); – see also:
bribe
gîta-mârga 211.4 (-âm âracayat ‘taught [the ball] moderation’ [Ry]; ‘führte den
“Liederweg” vor’ [HERTEL (1922: 188), no explanation]. MEYER (1902: 291)
leaves the word as it is. Comm.: daœa-pada-caókramaòaô gîta-mârgaô viduÿ
iti Kanduka-tantre.

68

BOLLÉE (2008: 49).
THIEME (1938: 11 f.; 152 ff.).
70
Not found in AŒ1 nor in SCHLINGLOFF (1965).
71
See MEYER (1902: 296 note).
72
See e.g. RAGHAVAN (1979: 54); SALETORE (1985: 105 ff. (with reference to Måcch
2.2 ff.)).
73
On Gaòeœa see, e.g., COURTRIGHT (2001) and KAKAR (1982: 100 ff.).
69
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glance 239.5 (~ of an amorous woman like a dark lily clinging to her ear: karòa-œekhara-nilîna-nîla)
glory (kîrti) 2.5 (white as autumn moon, Œiva’s laughter, etc.); 2.6 (as a perfume)
go-between (pradhâna-dûtî [not MW]) 112.6; 232.2 (Arhantikâ) 270.11
goddess as city’s guardian, see: guardian deity
Gominî (story of the economical bride ~) 220.12 ff. (see also: test)
go-mûtrikâ74 212.1
grâmya-bhâšaòa (‘rustic language’) comm. ad 97.1
gratitude (kåta-jñatâ) 248.14
Greek ship 215.5 f.
gåha-pati (hoc loco ‘a kind of chamberlain’) 75 164.11
guardian deity of a town (nagara-devatâ) 99.5 (thought as a woman); 109.6
gûðha-puruša (‘spy’; MW < Lexx.) 264.10
guòa-kisalayaÿ (six expedients) 278.6
Guhyakêndra (Kubera), rich as ~ 227.9
hag, see: jaratikâ
hair-parting festival, see: sîmantôtsava
hair plaited in a single braid (eka-veòî-bhûtena keœa-pâœena) 196.13
Hasti-vaktra = Gaòeœa 151.10
headache 219.9 (rujati me œiraÿ)
head smelling 142.8 (œirasy upâghrâya); 197.3
hell (picture of ∼) 27.11 f.
henpecked husband 76 144.9 (patim abhibhûya vartate)
herb (ošadhi) against poisoning 23.2
hereafter, life ∼, see: Puraôdara-purâtithi; reincarnation
heresy (pâkhaòði-patha) 94.10 (hoc loco Jinism, but comm.: Bauddha-mârga)
hermit 68.4 (angry ~ Mârkaòðeya curses apsaras)77; 86.4 and 89.3 (~ seduced by
courtesan motif)78

74

See MEYER (1902: 291 note 5).
MEYER (1902: 258 note 2) thinks this to be an office like that of a mayor domo
under the Franconian kings in the middle ages. RUBEN (1952) translates by ‘householder,’ HERTEL (1922: 145) by Kämmerer (‘treasurer’).
76
Cf. BKŒS 15.23 yayâ hasta-tale bhartâ gurudhair yo ’pi nartitaÿ, and BOLLÉE
(2006b: 97).
77
See RUBEN (1952: 59 f.) where also a counterpart, seduction of a Jain nun by
rogues in the Kuòâla-jâtaka (BOLLÉE (1970: 136) and BOLLÉE (forthcoming)), is
referred to.
78
See RUBEN (1952: 57 ff.).
75
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hermitage, see: tree nursery
hidden treasures, see: treasures
human sacrifice79 16.13 (in Caòðikâ temple)
hunger-strike (anaœana) 84.10 (suicide threatened by ∼)
hunt (praise of ∼)80 264.13 (mågayâ)
husband 148.9 ff. (~’s bad qualities); 219.1 ff. (faithful ∼); 227.3 and 228.15 (~
wife’s only deity: patir eva daivataô vanitânâm); 227.2 (bad ∼)
husk (tuša) of rice used by jewellers 223.8
hut 138.3 (maþhikâ of ascetic); 140.4 (kuþira of shepherd)
ideal king81 253.1 ff.
ideal wife 223.2 ff.; – cf. J 6.366 (Amarâ story)
immolation 38.12; 39.4 (âhutî-kartum, of a desperate woman); 165.3 (of a king);
180.10 (~ of executed criminal’s widow to be authorized by king who has
to return her husband’s corpse);82 206.1 f. (brahmin blackmails king by threat
to immolate himself)
incest by Prajâpati 87.5
incognito83 75.3 (antarita); 147.6 (travelling [nigûðhaô caran])
indu-mukhî (‘moon-faced woman’) 40.9 f.; 50.6 et passim
indra-jâla-vidyâ (‘illusion, jugglery’) 55.10; cf. Vah 195.2
iógudî, see: wounds
internationalist, wise man is ~ 104.1 f. (sva-deœo deœântaram)
invisibility, magic power of ~ 70.5 (tiraskariòî vidyâ)
Jainâyatana 94.5
janapada-kopa (‘uprising, rebellion’) 164.12
jaratikâ (‘hag’) 119.4
Jinism condemned 95.2 f.
jñâna-bala of gods makes up for their sexual aberrations 87.10
juggler (aindra-jâlika, also: ‘travelling entertainer’) 56.3
jugglery 54.18 (aindra-jâlika-vidyâ); 55.10 (indra-jâla-vidyâ)
justice, king’s dispensation of ~ 259.4 f. (in the 2nd eighth of the day)
kalâ, see: chess

79

See MEYER (1902: 153 note 1) and, e.g., KINSLEY (1986: 145), who mentions the
goddesses Gaurî, Câmuòðâ, Devî and others, but omits Caòðikâ.
80
See RAGHAVAN (1979: 40 f. and 237).
81
Cf. in negative expressions Kâd 591.4.
82
See GUPTA (1972: 219).
83
Cf. Kâd 550.2 itaratvâd.
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kâla-dašþa 102.1 (‘bitten by a Coluber Naga’ or is this an abbreviation of kâla-bhogin ?)84
kâla-bhogin 22.16 (‘krait’)
Kalaha-kaòþaka (‘fighting quarrels’) 231.2 (a nickname)
Kâla-yavana (a dvîpa) 37.19
kal» k¢gat»85 222.12 (âkåtir na vyabhicarati œîlam)
Kalióga 236.9; 237.12; 242.5
kalyâòa-lakšaòa 82.2 (‘lucky sign, beauty-mark’)
Kâmandakî 24.1 (nîti-paþala ‘book on policy’)
Kâmarûpâÿ (Assam) 107.3
Kâmôtsava (not MW or SCHMIDT (1928)) 89.6
Kanduka-tantra86 ‘rules of the ball game’ 211.15 (comm. on cûròa-pada)
kanduka-nåtya 207.13 (dance with a ball to be performed on the 3rd day of every
month from the dancer’s 7th year until her marriage in honour of the
goddess Pârvatî)
kandukôtsava (‘ball festival’)87 [not MW] 208.2; 213.19
kâraòâ, see: torture
Kardana, king of Kalióga 237.12
Karòîsuta88 96.1 (author of a steya-œâstra or manual on thievery); 137.8
kârtântika 82.2 (‘interpreter of lucky signs’; comm. lakšaòa-jña; ‘astrologer’
[MW]); 126.3; 220.17 (= lakšaòa-vid)
Kârtikeya temple 204.8
Kauþilya 24.1 (nîti-paþala ‘book on policy’)
Kâverî river 22.3
keœa-luñcana (‘pulling the hair’ as of the Jain monks) 94.8
kiôkara (kind of râkšasa) 237.3
king 6.5 (defeated but set free/reinstated); 15.9 (kâruòyena89 puòyena); 66.4
(defeated and imprisoned); 139.3 (~ defeated, but reinstated); 141.5 (captured with family); 165.3 (~ bisected and immolated); 203.13 f. (parens

84

MEYER (1902: 219) translates ‘bitten by black fate’ (vom schwarzen Schicksal
gebissen) for he refers in a note to KSaô 15.25 durdaiva-dašþa admitting that the
compound in Sanskrit needs not be ambiguous, e.g., in JACOBI (1886: 19 line 22).
85
Cf. MEYER (1902: 301 note 4) and BOLLÉE (2005b: 311).
86
See MEYER (1902: 293 note with references to the ball game elsewhere).
87
See RAGHAVAN (1979 : 114 f. et passim).
88
See MEYER (1902: 215 note 4).
89
Cf. clementia in Roman law of war.
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populo90); 242.10 (~ taken captive with family, but 243.8 spared because of
his daughter); 253.1 ff. (ideal ~ )
Kirâta 17.3; 25.12 (brahmin like ∼); 26.11
kiss(ing) 59.7 (of willing woman only); 60.5; 158.5; 163.5; 199.11 (both cheeks)
knowledge (divine), see: jñâna-bala
Koókaòa 270.7
krait (kâla-bhogin)91 22.16
krîðâ 81.4 (‘flirt’ ?)
kšapaòaka-vihâra 92.2 (comm. Saugatâvâsa, but corrected by MEYER (1902: 213
note 3)) as a monastery of Digambaras; so also Ry – considered heretical in
94.10)
Kšmâtalôrvaœî 270.1 (famous royal dancer made drunk and abused by king
Anantavarman)
Kubera, see: Alakêœvara; Guhyakêndra; Râjarâja
kula-putra (h.l. œûdra ?)92 230.18
Kuntala 269.15 (proper name of a country with capital Nâsikya, see DEY (1927:
109))
kuruvinda93 74.1
kuþira, see: hut
labials 236.5 (ch. VII is without ~ : nirošþhya-varòa)
lakšaòas (‘bodily marks’) 24.11 (manual ~ of a king: banner, sunshade, thunderbolt
[kuliœa]); 63.6 (lotus and wheel on hand); 126.2 (of a jailer); 187.10 (of
a princess); 221.10 (of good marriageable girls: hands with barley-corn,
fish, lotus, bowl [yava-matsya-kamala-kalaœa]); 245.5 (of a woman)
lakšaòa-vid (‘knower of signs’) 221.1 (= kârtântika)
language of signs, see: signs
Lâþa (‘Gujarat’) 33.6
laughing 124.7
left side, lying on ~ 190.9
lióga of Œiva 28.13 (sphaþika-~ ‘crystal ∼’)

90

Cf. BOLLÉE (2005b: 23 (jaòavaya-piyâ)).
Cf. BOLLÉE (2006b: 104).
92
See MEYER (1902: 309 note 2).
93
Compared to the colour of hair, according to MEYER (1902: 203) k. is a dark plant,
according to RYDER (1927: 66) a black gem. HERTEL (1922: 82) takes it to be black salt.
In CONE (2001: 715) it is a ruby, cinnabar or the name of a plant, tree or grass; the former two are red and therefore are out of the question here. A dark grass would fit best
here.
91
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literary genres 23.14 f.
loincloth 94.4 (mala-mallaka); 108.7 (kaupîna)
loka-tantra (‘commonplace morality’ [Ry]) 267.1
loka-(pra)vâda, see: rumour
look, see: glance
Lopâmudrâ (Agastya’s wife) 174.8
lost people brought to king 23.7
love symbolized by a snake94 (anaóga-bhujaóga) 157.5
love-letter 53.12 (to write a ~ patrikâm âlikhati); – cf. Œak 3.12 (madana-lekha)
love-sick(ness) 51.15 ff. (manmathânala-saôtapta); 67.3 (kâmônmatta); 231.4
(kâmâtura); – cf. Œak 3.8 and BOLLÉE (2006b: 107).
lucky sign, see: kalyâòa-lakšaòa
lute, see: parivâdinî
Madana-tantra 110.6 (Kâma-œâstra ?)
madâvasanna 118.5 (MEYER (1902: 231 note 2) compares KSS 85.6 ff.)
Madhumatî (Œaiva centre in Mâlava) 95 227.10
magic 39.14 (sâdhakatva); 54.18 (aindra-jâlika-vidyâ)
magician (siddha)96 decapitated 238.4
magic purse 107.3 (bhastrikâ); 121.4 (ajina-ratna [not MW]); 122.10; 127.9
magic stone (maòi) against hunger and thirst, see: maòi
Mahâ-kâla (Œiva-temple in Ujjayinî, the capital of Mâlava) 8.2
maidservants97 46.4 (et passim: Bâlacandrikâ); 201.11 (yuvatî) and 13 (sakhî); 240.7
and 241.1 (sakhî)
mala-mallaka (‘loin cloth’) 94.4
Mâlava, king of ~ 5.2 (foe of king of Magadha); 285.4 ( ~ defeated)
Malaya-giri 45.11
male beauty-ideal 159.5 f. (mantra to obtain ∼)
mâlikâ for mallikâ ?98 198.8
maòi (‘magic stone’) 31.6 (counteracting hunger and thirst); 33.15 (ratna); 65.3
(cûðâ-maòi)
mantra 23.2 (against poisoning); 159.5 f. (~ to obtain male beauty ideal); 161.7 (~ to
optimize someone’s figure)

94

In SCHMIDT (1928) nâga is given as a kind of coitus.
HANDIQUI (1949: 340).
96
See RUBEN (1952: 70 f.) who refers to Bhavabhûti’s Mâlatî-mâdhava, act 5.
97
See RUBEN (1952: 19 f.).
98
See MEYER (1902: 285 note 1).
95
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mantra-vâdin 232.15 (woman’s foot to be put into hand of ~ to enable her to
conceive)
mantra-vid (‘snake charmer’) 101.7
mantrin (‘wazir’) 255.1; 257.7 ff. (false counsellor)99; 263.6 ff. (disavowed by king,
cf. AŒ1 5.5); 270.21 f. (saves queen and princes); 278.8 (âryaketu)
marâla100 = haôsa 2.5; 50.6
Marîci seduced by courtesan 101 89.3
marking a woman102 233.6 (on her thigh: churikayôru-mûle kiôcid âlikhya)
mâtariœvan (‘wind’) 134.8
maþikâ, see: hut
Mathurâ (southern) 230.18
matriarchy in Suhma103 207.12 (the uncommon case that a son must serve his
sister’s husband ); 209.4 (veœya-dâsa); 214.16
Maurya 258.10 (the M. dynasty) 104
Maurya-datta (‘given by the Mauryas’ 105) 116.9
mâyâ-puruša (not MW) ‘mystery man’ (Ry) 278.12
mealtime of a king 259.7 (third eighth of the day)
melancholy 42.4 (dainya); 178.10 (daurmanasya)
merchants exempted by Mauryas from death penalty 116.9
messengers sent by king in seventh part of the night 260.9
midnight (ardha-râtra) 10.9 (flight at ~ motif); 29.5 (departure at ∼); 134.5 (niœîthe);
176.5 (travelling at ∼); 188.9 (capture at ∼); 249.3 (coming at ∼)
milk flowing from woman’s breast out of emotion (prasruta-stanî) 142.8; 183.14;
197.3
minister,106 see: amâtya, mantrin, saciva
mixed marriage 140.9 (with a Kirâta: nikåšþa-jâti-saôsarga); cf. Vah 156.24 (wedding a Mâtangî)

99

See SALETORE (1943: 243 ff.).
DAVE (2005: 300) only mentions marula ‘common coot.’ For marâla in Hemavijaya
see BOLLÉE (2006b s.v.).
101
RUBEN (1952: 11 and 57 ff.).
102
See RUBEN (1952: 66 f.) with reference to KK 22 (HOFFMANN (1974: 367)) and
Arabian Nights no 586.
103
RUBEN (1952: 9 note 3) calls Bengal an ancient matriarchical centre, but gives no
reference. See e.g. MEYER (1952: 129 note 1).
104
See also MEYER (1902: 230).
105
In MW mentioned as proper name of a man.
106
See SALETORE (1943: 243 ff.); RUBEN (1952: 10 ff.).
100
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monastery of Digambaras, see: kšapaòaka-vihâra
moonfaced woman (indu-mukhî) 40.9 f.; 50.6
motif, see: famine; police patrol at night; rash act halted; sage seduced by courtesan;
ship-wreck; signs, language of ∼; sleeping beauty
måtyu-mukha (not MW) 282.11 (see: death personified)
Måtyu-vijaya (proper name of an elephant) 107 171.8
mûðhâtman (‘booby’) 113.12
Muralâ 270.6 (= Kerala, see DEY (1927: 134))
nagara-devatâ, see: guardian deity
nakedness (nindya-veša) 95.1 (Ry: ‘scandal-breeding canonicals’)
nâma 112.2 (see MEYER (1902: 227 note 2))
nara-kâka (‘human crow’ [Ry]) 238.9
Nârâyaòa as source of the world 6.7 (lokâika-kâraòa)
narêndra (‘toxicologist’) 101.11; 245.7
Narmadâ 269.15
narma-bhâšaòa (not MW; ‘flirt’ ?) 81.4 (comm. on krîðâ)
Nâsikya 270.7 (Nasik on the Godâvarî, see DEY (1927: 139))
nationalism 104.1 f. (a clever [vidagdha] man does not know of ∼)
naya (‘political science’) 270.14
naya-vanaspati (not MW; ‘tree of government’) 278.7
next birth, see: reincarnation
nick-name (prasiddhi) 93.3; 115.2; 231.2
night, see: flight
night 146.1 f. (kšaòadâ as a gandha-hastin to be slain by the sun lion); 260.3
(division of ~ for a king); 260.5 (royal supper at ∼); 260.6 (music at ~ /
serenade in 3rd eighth of the ∼)
nirjîvâ sc. kalâ, see: chess
nirošþhya-varòa (without labials) 236.5 (ch. VII)
nîti-paþala, see: Kauþilya
niyoga 87.8 (bhrâtå-dâra-saôgati)
nun, see: Buddhist
nurse108 (dhâtrî) 15.12; 19.8; 144.3; 221.3; 223.8
oath109 128.1 (breach of ~ : asatya-vâda-doša); 164.3 (œapatha)
ocean110 (ambudhi) 38.1
107

See MEYER (1902: 263 note 1).
On nurses see RUBEN (1952: 18 f.).
109
Cf. HOPKINS (1932); HARA (1987–1993).
110
Cf. HOPKINS (1900).
108
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outspoken (pragalbha-vâc) minister 255.1
pâdya, see: footwash
painting111 81.2 (citra, an art belonging to the education of a courtesan); 132.7 (of
a pair of cakravâkas on the wall of a kanyâ-gåha)112; 146.1 (oneself);
200.13 (citra-paþa, picture of a man); 201.14; 202.1
pakkaòa (‘hut of Œabaras’) 17.15
pâna-gošþhî (‘drinking hall’) 267.8
Pañca-vîra-gošþha 109.2 (assembly hall named after the five Pâòðavas?)
paradoxical appearance 26.4 (brahmin with ∼); 92.6 (weeping Digambara
kšapaòaka, cf. 94.7)
Parâœara (author of a law code) 261.16
parivâdinî (seven-stringed lute with vîòâ-rava, 208.8) 207.7
partisan war 268.3 ff.
parts of a king’s day, eight 113 259.2 ff.; 260.4 (~ of the night)
Parvatî 207.11 (in dream promises two children to be born); 273.9; 273.11 (shrine
on bank of Reva river)
Pâþalipura 283.19
patience, three days of ~ 245.8
pati-vratâ (‘faithful wife’) 273.3
patricide supreme crime 165.13 f. (na hy asti pitå-vadhât paraô pâtakam)
pearl chain (rajata-œåókhalâ) 68.4; 69.5 (falls on hermit’s head)
peculation (âharaòa), see: forty tricks
perfume 2.6 (glory [kîrti] as a ∼)
picture of person sought (citra-paþa) 200.13; 231.3; – see also: painting
pilgrimage to tîrtha see: tîrtha-yâtrôtsava
pîþha-marda 82.3 (‘dancing teacher of courtesans’)
pitå-vana (‘cemetery’) 233.20
pity, see: compassion
play, see: chess
poison, effect of snake ~ stopped 180.3 (višaô stambhayeyam); ~ specialist 269.9
(tîkšòa-rasêndra)
poisoning 23.2 (ošadhi against ∼); 101.11 (~ remedies: mudrâ-tantra-mantra-dhyâna);
164.6 (uncle); 177.9 (crown prince); 181.7; 259.8 (fear of ~ viša-bhaya);
269.7 (of garments, ornaments, garlands 114); 272.15 (with vatsa-nâbha)
111

See GODE (1961 III (VI, part 1): 108 note 1).
Cf. Kâd 517.7 citra-bhitti-vilikhitâni cakravâka-mithunâni.
113
Cf. AŒ1 1.9.
114
Cf. BOLLÉE (2005b: §794).
112
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poisonous snake, see: kâla
police115 (nâgarika-purušâÿ) 123.4; 133.5 (rakšika-purušâÿ); 134.9 (compared to
crows, cf. 134.9); 173.4 (ârakšika-purušâÿ)
police patrol at night motif 99.6 ff.; 118.4
police violence 173.4 (daòða-pârušya)
political science 116 256.9 (daòða-nîti); 258.8; 270.14 (naya); 281.5 (nîti)
possession117 197.11 (âvišþa); 232.13 (graha)
poverty brother of derision, see: proverb
prakåtayaÿ ‘royal counsellors’ 278.6 (body of 72 ∼); 281.15 (cf. saciva)
pradhâna-dûtî (‘go-between’; not MW) 112.6
Prajâpati 84.4 (~ gives vocation); 87.5 ( ∼’s incest)
prâbhåta (not MW) 278.2 (comm.: upâyana ‘present’)
prakåti (72) 278.6
prasruta-stanî 142.8; 183.14; 274.7
prayer 143.9 (in the morning: dina-mukha-niyama-vidhi)
pre-birth (‘recollection of ~ ’ jâti-smaraòa) 49.18; 50.20
present by a guest 53.8 (betel and camphor)
pride of brahmin 94.10 (aham asmi dvi-jâtiÿ)
prisoner in wooden cage (dâru-pañjara-nibaddha) 65.3
prostration 12.2 (with brows touching the own toes); 27.7 (daòða-praòâma); 36.16;
262.14 (p. made ridiculous)
proverb (loka-vâda): 39.13 akhila-kârya-nimittaô vittam (‘money is necessary for
all enterprises’)118; 106.9 avajñâ-sodaryaô dâridryam (‘poverty is brother
of derision’); 261.7 aviœvâsyatâ hi janma-bhûmir alakšmyâÿ (‘lack of confidence is the birthplace of misfortune’); 246.11 iha jagati … na nirîhaô œriyaÿ
saôœrayante (‘in this world success visits no soul that does not strive’ [Ry];
sine labore nihil); 230.15 f. kâmo nâma saôkalpaÿ (‘love is an illusion’)119;
134.8 kena devo matariœvâ baddha-pûrvaÿ (‘who has ever tied the windgod?’ [Ry]); 48.10 ghuòâkšara-nyâyena (‘by happy chance as by a letter
eaten by an insect in a book’); 281.13 daivyâÿ œakteÿ puro na balavatî
mânavî œaktiÿ (‘human power is no match for power divine’ [Ry]); 228.3
daur-bhâgyaô nâma jîvan-maraòam evâóganânâm (‘unhappy love is a living

115

See RUBEN (1952: 12 f.).
See RUBEN (1952: 24 ff.).
117
JOLLY (1977: 197 f. (§ 94)); RUBEN (1952: 60 ff.).
118
RUBEN (1952: 14) refers to AŒ2 7.9.29.
119
‘Love may mistake its object’ (RYDER (1927: 177)), see MEYER (1902: 309 note
1). − Cf. Kâd 493.4 saôkalpa-mayâÿ priyo.
116
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death for women’ [Ry]); 261.9 nâtra œâstreòârthaÿ (‘science is wasted’
[Ry]); 209.5 nåœaôso veœaÿ (‘courtesans are mischievous’); 149.6 f. paraloka-bhayaô câihikena duÿkhenântaritam (‘fear of the hereafter disappears by trouble in this life’); 161.10 Båhaspati-pratima-buddhi (‘wise as B.’
said of a mantrin); 145.10 mâdhavîva picu-mandâœlešiòî socyâ (‘woman
pitiable as a neem tree twined round by a jasmine vine’); 162.7 madhu-kara
iva nisarga-capala (‘giddy as a bee’); 117.5 na hy alam atinipuòo ’pi
purušo niyati-likhitâô lekhâm atikramitum (‘not even a clever man can
cross the line drawn by fate’); 179.13 yatno bhasmani hutam (‘idle effort’,
lit. ‘sacrifice in ashes [instead of fire]’); – see also GUPTA (1970: 419 ff.)
publicity 82.2 (udghošaòa [not MW])
Pulinda 26.9
puòya-dina (not MW) 80.6 (‘auspicious day’)
puòya-divasa (not MW) 17.15
Puraôdara-purâtithi (‘guest in Indra’s city’, i.e., ‘dead’ in Vedic notion) 4.11
Pušpapurî, eulogy of ~ 2.1 f. (Magadha-deœa-œekharî)
queen, description of ~ 3.5 ff.
questions of demon120 217.9
râja-haôsa 50.3; 51.9 = marâla 50.6; 51.12
Râjarâja (Kubera) 197.7
râja-vidyâ 258.7 f. (four ∼s: trayî, vârtâ, anvîkšikî)
râja-yakšman 187.6 (‘cachexia resulting from various consumptive diseases,’121 yet
in this case apparently a consequence of sexual extravagance122); 269.7
(yogyâóganâbhir ahar-niœam abhiramayya)
râkšasa 234.16 (~ abducts woman); – see also: kiôkara
rape, see: violation
rasanâgre (not MW) 244.5 (‘on the tip of one’s tongue’, i.e. at one’s fingertips) 123
[rasêndra 269.9 (cf. AŒ1 12.2: 10 rasa-da ‘poisoner’)124]
rash act halted (motif)125 209.2

120

See RUBEN (1952: 56 f.).
FILLIOZAT (1964: 100).
122
Thus syphilis would fit well. Bloomfield had proposed this meaning, which, however, was rejected by JOLLY (1977: 106 note 2).
123
An equivalent is ‘to have something under the nail of one’s left big toe’ in Hemavijaya’s KRK 116.2 vâma-pâdâóguli-nakhâgre.
124
Thus MEYER (1926: 598.3) to which also SCHMIDT (1928) refers as MW’s
‘quicksilver’ for rasêndra does not fit here. MW renders rasa-da by ‘physician.’
125
Cf. BOLLÉE (2006b: 119).
121
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Rati (‘Charm [personified]’) 46.8
rati-mandira ‘separate room; love-chamber [Ry]’ 42.9; 43.11
Åcîka 270.6 (proper name of a country)
rebellion, see: janapada-kopa
recreation time (svaira-vihâra), king’s ~ 259.14 (in 6–7 th eighth of the day)
regicide126 181.7 and 12 (planned ∼)
reincarnation 11.7 (in ∼: bhavanty api janmani); 49.16
rex puer127 177.3
rice test 223.2
right arm trobbing auspiciously 191.3
rumour 95.9 (loka-vâda)128; 161.12 (loka-pravâda); 244.2 (spread by false hermit to
deceive people)
rûpâbhigrâhita 169.9 (‘caught in the act’)
rustic language 97.1
Œabara 15.11 (~ attack Videha king in forest); 16.6 (seize baby prince); 18.5
(Œabarî)
saciva ‘royal counsellor’ 283.9 (cf. amâtya, mantrin, prakåtayaÿ)
sacrifice of physical body in order to get a divine one 30.2 f.
Sagara-suta129 127.3
sage seduced by courtesan motif 86.4
sajîvâ sc. kalâ, see: cockfight
sâhasa 284.15 (‘violence, i.e. suicide’)
œâkinî (‘female demon attendant on Durgâ’ [MW]) 234.5
œakti threefold 278.2 (mantra-prabhâvôtsâhâÿ ‘planning, prestige, energy’ [Ry])
salvation from sea 215.6
saôkalpa (‘illusion, idea’)130 230.16
saôketâgâra (not MW) ‘rendezvous’ 43.17 (Ry: ‘boudoir’)
œâstra-kâra 151.6 (permits adultery)
œauógeya131 134.9
saying, see: proverb
scratching the ground 239.9 (out of nervousness)

126

See BOLLÉE (2005b: §§ 791 and 793); (2006b: 119); HARDY (1990: 120 note 16).
BOLLÉE (2002: 72); (2006b: 120 note 45).
128
See BOLLÉE (1977: 122).
129
See MEYER (1902: 237 note 2).
130
See MEYER (1902: 209 note 1); RYDER (1927: 177) renders the passage kâmo
nâma saôkalpaÿ by ‘love may mistake its object.’
131
See MEYER (1902: 242 note). Not in DAVE (2005).
127
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seduction of hermit by courtesan 86.4; 89.6
serenade (tûrya-ghoša) 260.6 (for a king in 3rd eighth of the night)
serpent 45.11 (tree-~); 56.10 (spitting poison)
servants (sakhyas), heroine’s faithful ~ 240.7; – see also: maid-servants
sesamum oil (taila), see: wounds
ship (pota) sinks in storm motif 19.7
shipwreck motif 38.2
siddha (magician) 132 237.4 (~ orders kiôkaras); 238.5 (decapitated)
siddhâñjana (‘magical ointment’) to discover hidden treasures 133 39.16
siddha-vâkya 39.2 (cf. 38.7)
signs, language of ~ motif134 223.3 (tayâ våddha-dâsî sâkûtam âlokitâ)
œilpa-kârikâ above note 13 (< KâS 5.4.63b)
œilpa-kâriòî (‘craftswoman’) 264.9
silver chain 68.4 (rajaþa-œåókhalâ); 71.2 (pâòðu-loha-œåókhalâ); – cf. 50.16
sîmantôtsava 6.11 (hair-parting festival after conception) 135; 15.4
simile (upamâna), see GUPTA (1970: 18 ff.)
Œiva 3.4 (incinerates Kâma); 8.3 (Mahêœvara in Mâlava); 15.6 (Girîœa in Mâlava);
28.7 (as single world’s teacher: lokâikaguru); 28.10 (in dream); 28.13
(lióga of ∼); 36.12 (Gaurî-pati); 45.2 (worshipped as Mahâkâlêœvara); 168.4
(as lord of Kâœî: Avimuktêœvara)
six enemies (ari-šað-varga)136 261.17; 266.14 (ari-kula)
six guòa-kisalayaÿ (‘expedients’ [Ry]) 278.6
sixteen-thousand 97.7 (dinars)
sixteen years 38.4; 39.1 (waiting); 284.13 (return after ∼)
sleeping beauty motif 128.9
sleeping time, king’s ~ 260.7 (in 4–5th part of the night)
smelling someone’s head 137 39.8; 184.3; 197.3 (œirasy upâghrâya); 199.11
132

RUBEN (1952: 70 f.).
See BALBIR (1993).
134
Cf. BOLLÉE (2006b: 105).
135
GONDA (1956: 198).
136
The six enemies (ripu-šað-varga) of man in KSS 30.134 are kâma-kopâdi- and
TAWNEY−PENZER (1924–1928 II: 106 n. 3) specify them as desire, wrath, covetousness,
bewilderment, pride and envy, but do not give a reference which is not easy to find as also
MEYER (1902: 337) shows. MBh 5.33.66 lists six different došas: šað došâþ purušeòêha
hâtavyâ bhûtim icchatâ / nidrâ tandrî bhayaô krodha âlasyaô dîrgha-sûtratâ // The same
goes for BhG 16.4 dambho darpo ’timânaœ ca krodhaÿ pârušyam eva ca / ajñânam … ,
and a series of seven constituents of man’s evil nature is given in MBh 5.33.73 f.
137
See HOPKINS (1907).
133
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smokescreen (dhûmôdgama) 161.14; 162.2
snake 101.7 (~ charmer: mantravid); 101.11 f. (~ bite, treatment of)138
snake mouth, se: uragâsya
sniffkiss, see: smelling
sodomy 87.6 (of sun god with mare); 87.9 (of Aditi with doe)
son, birth of ∼, see: birth
sorcery, see: magic
spectacle must end well 56.14 (œubha-sûcaka)
spy disguised as monk (yati) 7.5 (gûðha-câra)
Œrâvastî 197.13 (Œiva festival in ∼); 199.12; 200.10
stalking of woman139 (balavad anuruddhâ) 208.7
sthânâsana-œayana-bhojana 94.8 f. (bhojana ‘eating’ does not fit the other parts of
the compound unless if pertaining ironically to the Jain practice of fasting.
In Prâkrit tuyaþþaòa and Pâli tuvaþþana, the fourth body position represents
Sanskrit ativartana and bhojana must here be the verbal noun of bhujati
‘to bend, turn’). Cf. Kâd. 492.5 âsînôtthitâ bhrâmayantî œayanâ jâghratî
stillborn 173.1 (måta-jâta)
story-telling 124.3 (kathâœ citrâœ citta-hâriòîÿ)
strî-hådayaô krûram140 217.12; 220.10 f.
subhâšita, see: GUPTA (1970: 422 f.)
Suhma (a country west of Calcutta, Bengal) 141 139.4; 235.15
suicide142 10.7 (advice against ∼); (âtma-parityâga) 64.4; 84.10 (~ threatened by
hunger-strike); 106.7 (out of poverty); 85.4 (~ threatened by immolation);
106.10 (~ condemned); – see also: sâhasa
Œukra 261.16
œulka (‘dowry’) 113.4 (wife bought with ∼)
œulka (‘price’) 82.5 (~ of courtesan raised by publicity)
sulking143 204.14
sunset 122.4 (~ colour compared to Višòu’s yellow robe); 150.7
supper, royal 260.5 (in 2 nd hour of night)

See TAWNEY−PENZER (1924–1928 VIII: 96 n. 1).
Cf. BOLLÉE (2007 note 21).
140
Cf. Kâd 511.8 kañhinî-bhavaty utkaòñitaô hådayam abalâ-janasya (comm. dådhî-bhavati).
141
See DEY (1927: 195); GUPTA (1972: 96 f.).
142
See MEYER (1952: 394) and HOPKINS (1901).
143
See MEYER (1952: 494). A sulking room formerly also existed in Europe as is attested by the French word boudoir.
138
139
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Œurasena 230.18
Suœruta (minister’s son) 4.7; 14.8; 20.14; 271.17
sva-dharma ‘vocation’ given by Prajâpati 84.4
svaira-vihâra, see: recreation time
sympathy, see: compassion
Tâmralipta, see: Dâmalipta
tâmra-œâsana, see: edict
tantra-kâra144 261.15
test of economical bride 145 223.2
thief’s equipment 98.4
thievery, 25 fold ~ skill (kalâ) 96.2 ff.; 169.8 (profession of ∼: caurya-våtti)
thirteen days’ festival 242.5
three days 245.8 (of patience)
three or four 31.16 (proceeding ~ steps); 101.1 (do); 214.5 (patience); 233.10 (lying
in bed ~ days)
[tîkšòa (myrmidon ?)146 269.9]
tîkšòa-rasêndra (‘poison specialist’) 269.9
time, see: ardha-râtre; daybreak; midnight
timetable, king’s ~ see: parts
tîrtha-yâtrôtsava on Phalgunî147 204.7
torture 115.10 (citra-vadha ‘death by ∼‘); 115.10; 121.5 (eighteenfold kâraòâ);
122.1 (yâtanâ)
trayî (‘sacred science’) 258.8 (one of four râja-vidyâs)
treasures (nidhi) discovered hidden in pots 39.16
tree nursery (hermitage as ∼) 85.9 f. (cf. Œak 1.16 and 29)
Tribhuvanêœvara Œiva 198.13
trident (tri-œûla) of Bhavânî 281.24
Trigarta (a country [jana-pada])148 218.1
tri-varga 86.2 (comm.: dharmârtha-kâma)
Tryambaka Œiva festival at Œrâvastî 197.14

144

See HERTEL (2007: 55).
See RUBEN (1952: 55 f.).
146
Cf. AŒ1 12.2.10 where MEYER (1926: 598.3) translates it by ‘Bravo’.
147
On the full moon of Phâlguna is the Holi festival; see UNDERHILL (1921: 44).
MEYER (1937: 1.220) refers to a tîrtha-yâtrâ in AgP 68.12 in Pauša and Âšâðha (summer and winter solstice) in honour of Višòu. For Œiva no reference is available to me at
present.
148
A dry region in Panjâb embracing Ludhiana and Patiala (HERTEL (1922: 312)).
145
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Tuógadhanvan, king of Suhma 207.8
tunnel (suraógâ) 34.12 (into king’s abode to kill him); 126.10 (dug by thief); 128.1;
185.8; – also e.g. MR 2.35
tûrya-ghoša, see: serenade
twelve years’ drought 218.3 (on the number 12 see SPELLMAN (1962) and STERNBACH (1962))
twenty-five 96.2 (gambling tricks)
ungrateful wife149 219.11
upamâna, see: simile
uparišþât150 126.10
uprising, see: janapada-kopa
uragâsya (snake mouth, burglar’s tool to hole a wall, digging shovel) 128.1 (comm.:
phaòi-mukhâkâra-khanana-sâdhana); 185.8
Uttarâ-Phalgunî 204.6
Vaijayantî 81.16 (proper name of a text; comm. on prasâdhita, 81.6)
Valabhî in Saurâšþra 227.9
Vânavâsî, a city 269.11
vârtâ (‘professions of a Vaiœya’) 258.8 (one of four râja-vidyâs)
Vasu-rakšita (a mantrin) 270.21
vatsa-nâbha 272.15 (poison from aconite)
Vâtsyâyana in comm. on abhyantara-kalâ (81.5): sâbhyantara-kalâ yat tu spåœâóga-sparœanaô ratau
vâyu-grasta151 (‘mad’) 134.1
vâyu-nighna (‘mad’) 134.5
venison, see: deer hunted
vidhâtå of women 48.9
vidûšaka152 82.3
Vindhya forest 25.11; 39.15 (archaeological sites in ∼); 277.8 (goddess dwelling in ∼)
violation153 87.3 (of Tilôttamâ by Pitâmaha); 87.3 (of other’s wives by Œiva Bhavânîpati); 87.4 (of 16.000 women by Višòu Padmanâbha), etc.; 177.7 (of a courtesan by a client)
Viœâlâkša (Œiva) 261.16 (acc. to Ry: Višòu)

149

Cf. J 193 and KSS 65.2 ff.; see RUBEN (1952: 52 f.).
See MEYER (1902: 236 note 3).
151
JOLLY (1977: § 94); insanity can be caused by wind. MEYER (1902: 241 note)
gives several references. Not treated in MEULENBELD (1975).
152
See KUIPER (1979: passim, esp. p. 223 note referring to HUIZINGA (1897: 57)).
153
See MEYER (1952 index s.v. rape).
150
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viœešaka154 130.7
Višòu 1.9 (as book patron); 6.7 (Nârâyaòa in Magadha); 30.9 (~ kills asura king);
122.4 (his yellow [pîta] robe); see also: Nârâyaòa
Višòugupta (= Câòakya; treatise on daòða-nîti in 6000 œlokas) 258.10 (Ry: ‘twenty-four thousand lines of poetry’)
viþa 4.9 (‘gay dog’ [Ry]); 82.3; 267.6 (king’s subservience to ∼)
vocation (sva-dharma) 84.4 (given by Prajâpati)
voice from heaven 14.3 (satyam etat)
wager, see: bet
war, law of ~, see: king; partisan ~ 268.3 ff.
water 244.10 (from foot washing of (false) hermit put on patient’s head claimed to
heal magic seizures); 284.25 (only ~ [pânîya] to be drunk on journey)
wazir, see: mantrin
weapon, see: wonder ∼
wedding 66.5 (at daybreak [kšapâvasâne]); 136.5; 162.11 (~ dress [vaivâhika
nepathya])
white umbrella (sita-cchatra) 249.12 (royal ∼)
wife 113.4 (bought with dowry); 219.11 (~ pushes husband into well; ~ carries
cripple); 220.15 (man at 18 needs ∼); 273.3 (faithful ∼)
155
woman 47.6 ff. (paragon of ∼); 48.9 (~ created by vidhâtå); 99.6 ff. (~ visits lover
at night motif); 203.5 (disguising as a ∼); 234.16 (~ abducted by râkšasa)
women 9.1 (royal ~ hidden in forest); 177.3 (excessive attachment to ∼); 217.14 ff.
(stories of four ∼)
wonder weapon (gadâ ‘mace’)156 8.4 (obtained from Œiva)
wooden cage (dâru-pañjara) 65.3 (prince kept in ∼)
worship of gods in temple by dance 250.9
wounds treated with Terminalia catappa157 (iógudî) and (sesamum) oil (taila) 219.5 f.
yakša158 44.8 (fake ∼); 243.9 (possesses princess)
yakša-kântâ (or -kanyâ) 21.5 and 11
yoga (‘principle of government’ [Ry]) 280.2

154

See MEYER (1902: 239 note).
On women in Daòðin see RUBEN (1952: 17 f.).
156
See RAGHAVAN (1979: 34 and 64).
157
Seeds and kernel are mentioned in JAIN (1991: 177) but no purpose stated as
against T. alata and T. arjuna, where wounds are expressly referred to. Not mentioned
in MEULENBELD (1974), but see MACMILLAN (1949: 100, 265), where the plum-size
fruit is stated to contain an almond-like edible kernel.
158
On yakšas see e.g. COOMARASWAMY (1928–1931); MISRA (1979).
155
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¯ony Kryszny
BARBARA GRABOWSKA
(Uniwersytet Warszawski)

Postaæ Kryszny (Kåšòa) charakteryzuj¹ nie tylko jego bohaterskie czyny, pokonywanie demonów czy walki z zapaœnikami, lecz tak¿e jego zwi¹zki z kobietami.
Poeci od wieków opiewali jego urodê i talenty kochanka. W m³odoœci, mimo deklarowanej mi³oœci do Radhy (Râdhâ), zabawia³ siê w lasach Wryndawany (Våndâvana)
z wieloma pasterkami i zdradza³ j¹ ukradkiem.
Kryszna jako niezwyk³y kochanek budzi³ podziw nie tylko pasterek. Wywo³a³
tak¿e zachwyt i po¿¹danie mieszkanek góry Kajlasy (Kailâsa), córek gandharwów
(gandharva), nagów (nâga) i jakszów (yakša), gdy tam kiedyœ zawêdrowa³, odwiedzaj¹c bosk¹ parê Œiwê (Œiva) i Parwati (Pârvatî) (PRECIADO-SOLIS (1984: 86)). Na
podobny epizod natrafiamy w Bhagawatapuranie (Bhâgavata-purâòa) (BhP 10.69).
Gdy boski mêdrzec Narada (Nârada) przyby³ do Dwaraki (Dvârakâ), chc¹c siê
przekonaæ, jak sobie radzi Kryszna z 16 tysi¹cami œwie¿o poœlubionych ¿on, ujrza³,
¿e ten przebywa³ jednoczeœnie w ka¿dym z kolejno odwiedzanych pa³aców i zabawia³ siê w ró¿ny sposób z ka¿d¹ ze swych ma³¿onek. Scena ta daje obraz szczêœliwego ma³¿eñskiego po¿ycia Kryszny. Te obrazy wskazuj¹, jak silne i g³êboko zakorzenione w popularnym wyobra¿eniu by³o powi¹zanie postaci Kryszny z igraszkami
z wieloma kobietami naraz.
Tak wiêc prócz licznych kochanek przypisuje mu siê tak¿e olbrzymi¹ liczbê ¿on.
Warto dok³adniej zaj¹æ siê tym zagadnieniem, rozwa¿yæ kwestiê poligamii Kryszny,
a tak¿e stosunek do niej póŸniejszych Ÿróde³ sanskryckich i literatury bengalskiej.
Wczesne teksty – Mahabharata (Mahâ-bhârata), Hariwansia (Hari-vaôœa), Wisznupurana (Višòu-purâòa) nie zgadzaj¹ siê co do liczby ¿on, imion g³ównych ma³¿onek
i okolicznoœci ich zaœlubin.

Wisznupurana
Wed³ug jednego z fragmentów Wisznupurany (VP 4.15.19) Kryszna mia³ 16 101
¿on, wœród nich g³ównych by³o osiem, choæ tekst tu wymienia tylko cztery imiona:
Studia Indologiczne 15 (2008) 40–57.
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Rukmini (Rukmiòî), Satjabhama (Satyabhâmâ), D¿ambawati (Jâmbavatî), D¿alahasini (Jâlahâsinî)1. Z dalszego ci¹gu purany (VP 5.29.31; 5.31.16) dowiadujemy siê,
¿e Kryszna z domu demona Naraki (Naraka) uwolni³ 16 100 dziewcz¹t, które potem
poœlubi³2. Poniewa¿ purana opisuje dok³adniej okolicznoœci ma³¿eñstw z Rukmini,
Satjabham¹ i D¿ambawati – nie by³y one porwane przez demona (o D¿alahasini nic
nie wiemy) – nale¿a³oby s¹dziæ, ¿e albo z domu demona uwolni³ trzy kobiety mniej,
albo mia³ trzy ¿ony wiêcej, ni¿ tekst deklaruje, czyli 16 104.
Sprawa siê jednak jeszcze bardziej komplikuje. Wisznupurana imiona g³ównych
¿on Kryszny wymienia w trzech miejscach. Z pierwszego, cytowanego powy¿ej,
poznajemy cztery imiona: Rukmini, Satjabhama, D¿ambawati i D¿alahasini. Z innego fragmentu3 (5.28.1–5) wynika, ¿e Kryszna prócz Rukmini mia³ jeszcze siedem
innych piêknych ¿on, lecz tekst wymienia osiem imion: Kalindi (Kâlindî), Mitrawinda (Mitravindâ), Satja Nagnad¿iti (Satyâ Nâgnajitî), D¿ambawati, Rohini Kamarupini (Rohiòî Kâmarûpiòî), córka króla Madrów Suœila (madra-râja-sutâ Suœîlâ),
córka Satrad¿ita (Satrâjit) Satjabhama, Lakszmana Czaruhasini (Lakšmaòâ Câruhâsinî). Tekst to wyliczenie podsumowuje zaskakuj¹cym stwierdzeniem, ¿e prócz
tego mia³ 16 tysiêcy innych ¿on. W nastêpnej liœcie g³ównych ¿on (VP 5.32.1–4),
wymienionych przy okazji wyliczenia synów Kryszny, ze spisu znika Mitrawinda,
a na jej miejsce pojawia siê Siajwja (Œaivyâ). Wymienia siê tu nastêpuj¹ce imiona:
Rukmini, Satjabhama, Rohini, D¿ambawati, Nagnad¿iti, Siajwja, Madri (Mâdrî),
Lakszmana, Kalindi. Zak³adamy przy tym, chyba s³usznie, ¿e Madri to córka króla
Madrów Suœila. ¯ony urodzi³y Krysznie 180 tysiêcy synów (VP 5.32.5).
W sumie Wisznupurana wymienia z imienia jedenaœcie ¿on; s¹ to: Rukmini, Satjabhama, D¿ambawati, D¿alahasini, Kalindi, Mitrawinda, Satja Nagnad¿iti, Rohini,
Suœila (Madri?), Lakszmana Czaruhasini, Siajwja.

1
VP 4.15.19: šo-ðaœa-sahasrâòy ekôttara-œatâdhikâni strîòâm abhavan. tâsâñ
ca rukmiòî-satyabhâmâ-jâmbavatî-jâlahâsinî-pramukhâ ašþau patnyaÿ pradhânâÿ.
Wilson (VP, s. 373) t³umaczy jednak pierwsze zdanie: „he had sixteen thousand and one
hundred wives”.
2
VP 5.31.16:
šo-ðaœa-strî-sahasrâòi œatam ekaô tathâdhikam /
3
VP 5.28.3-6:
kâlindî mitravindâ ca satyâ nâgnajitî tathâ //
devî jâmbavatî câpi rohiòî kâmarûpiòî /
madra-râja-sutâ cânyâ suœîlâ œîla-maòðanâ //
sâtrâjitî satyabhâmâ lakšmaòâ câruhâsinî /
šo-ðaœâsan sahasrâòi strîòâm anyâni cakriòaÿ //
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Wisznupurana dok³adniej relacjonuje tylko okolicznoœci poœlubienia Rukmini,
D¿ambawati, Satjabhamy i owych 16 100 lub 16 000 kobiet uwolnionych z pa³acu
demona Naraki.
Ma³¿eñstwo z Rukmini
Jako pierwsz¹ Kryszna poœlubi³ Rukmini.
Wed³ug Wisznupurany (VP 5.26.1–5) król Bhiszmaka (Bhîšmaka) z Widarbhy
(Vidarbha) mia³ syna imieniem Rukmin (Rukmin) i córkê Rukmini. Kryszna zakocha³ siê w niej i poprosi³ o jej rêkê. Rukmin jednak by³ wrogiem Kryszny i nie zgodzi³ siê na to ma³¿eñstwo siostry. Wtedy Bhiszmaka za rad¹ D¿arasandhy (Jarâsandha), potê¿nego w³adcy Magadhy (Magadha), i w porozumieniu z synem obieca³
oddaæ córkê Œisiupali (Œiœupâla) synowi Damoghoszy (Damoghoša), królowi Czedich
(Cedi). D¿arasandha i inni ksi¹¿êta, przyjaciele Œisiupali, przybyli do Kundiny
(Kuòðina), stolicy Widarbhy, na zaœlubiny. Uda³ siê tam tak¿e Kryszna z Balaram¹
(Balarâma) i innymi Jadawami (Yâdava). W przeddzieñ œlubu Kryszna porwa³
Rukmini. Pozostali konkurenci do rêki Rukmini starali siê zabiæ Krysznê, ale zostali
pokonani przez Balaramê i Jadawów.
Rukmin siê nie podda³ i – przysiêgaj¹c: „Nie wrócê do Kundiny, dopóki nie zabijê
Kryszny”4 – ruszy³ za porywaczem. Kryszna pokona³ jego wojsko, powali³ go na
ziemiê i by³ gotów go zabiæ. Rukmini jednak ¿a³osnymi proœbami wyprosi³a ¿ycie
brata. Rukmin nie móg³ wróciæ do Kundiny, nie wype³niwszy swego œlubowania,
za³o¿y³ wiêc nowe miasto o nazwie Bhod¿akata (Bhojakaþa) i tam zamieszka³. Kryszna, porwawszy Rukmini na sposób rakszasów, poœlubi³ j¹ potem zgodnie z obyczajem. Urodzi³a mu syna Pradjumnê (Pradyumna).
Hariwansia
Opowieœæ o porwaniu Rukmini w Hariwansi (PKM, ss. 141–151)) zosta³a podzielona na dwie czêœci; ³¹czy je zrêcznie w¹tek Kalajawany (Kâlayavana), w³adcy
Jawanów (Yavana).
Z pierwszej czêœci opowieœci dowiadujemy siê, ¿e Bhiszmaka og³osi³ swajamwarê
(svayaô-vara) w Kundinanagarze (Kuòðinanagara). Kryszna, poinformowany o tym
przez szpiega, uda³ siê z wojskiem Jadawów z Mathury (Mathurâ) – Dwaraka jeszcze
nie powsta³a – do królestwa Bhiszmaki. Nie przyj¹³ goœciny w³adcy i zatrzyma³ siê
4

VP 5.26.9:
kuòðinaô na praveœyâmi ahatvâ yudhi keœavam /
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w domu krewnego Bhiszmaki, króla Kajœiki (Kaiœika). D¿arasandha, Œisiupala i inni
królowie siê zaniepokoili. Ustalili, ¿e skoro Kryszna nie jest królem, to wobec tego
nie ma prawa zasiadaæ w zgromadzeniu (sabhâ). Wtedy Kajœika i jego brat Kratha
(Kratha) przekazali Krysznie swe królestwo i koronowali go na króla (abhišeka). Na
tê koronacjê Indra przys³a³ z nieba przez pos³a niezwyk³y tron.
Kryszna po¿egna³ siê z Bhiszmak¹ oraz innymi królami i powróci³ do Mathury.
W³adca przerwa³ swajamwarê. D¿arasandha, Œisiupala i inni ksi¹¿êta postanowili
zabiæ Krysznê przy pomocy Kalajawany. Tymczasem Rukmini przysiêg³a, ¿e wybierze na mê¿a tylko Krysznê.
W Hariwansi nastêpuje teraz opis walki z Kalajawan¹ oraz zbudowania Dwaraki.
Potem tekst wraca do dziejów Rukmini.
Gdy Kalajawana zgin¹³ spalony ogniem z oczu króla Muczukundy (Mucukunda),
D¿arasandha postanowi³, ¿e Rukmini poœlubi jego podopieczny Œisiupala. Wys³ano
wieœci do królów, zaproszono te¿ Krysznê i Balaramê. W dniu œlubu Rukmini, chroniona przez wojsko, jecha³a rydwanem zaprzê¿onym w cztery konie do œwi¹tyni
Indry (Indra). Gdy wysz³a po z³o¿eniu ofiary, Kryszna posadzi³ j¹ na swój rydwan.
Dalszy przebieg w¹tku jest taki sam jak w Wisznupuranie.
Jak widaæ, Wisznupurana (a potem i Bhagawatapurana) pomija przerwan¹ swajamwarê Rukmini i abhiszekê Kryszny.
Bhagawatapurana
Bhagawatapurana (BhP 10.52.21–43, 53–54) znacznie rozszerza w¹tek.
Wed³ug tej purany Rukmini, s³ysz¹c od ludzi opisy urody, zalet oraz mêstwa Kryszny, zakocha³a siê w nim. Gdy podjêto decyzjê o jej œlubie z Œisiupal¹, na dwa dni
przed ceremoni¹ wys³a³a do Kryszny do Dwaraki zaufanego bramina. Dziewczyna
zaproponowa³a, by Kryszna przyby³ do Kundiny w tajemnicy i porwa³ j¹. W tym
tekœcie to Rukmini wystêpuje z inicjatyw¹, to ona proponuje siebie Krysznie, sugeruje czas i miejsce porwania.
Bhagawata wprowadza kilka nowych elementów:
—
—
—
—

Przyczyna mi³oœci Rukmini do Kryszny znajduje wyjaœnienie.
Poselstwo Rukmini przekazuje bramin.
Rukmini sk³ada ofiarê nie Indrani (Indrâòî), lecz Ambice (Ambikâ).
Kryszna, pokonawszy Rukmina, zwi¹zuje go i goli mu brodê oraz w¹sy, pozostawiaj¹c gdzieniegdzie kêpki. Balarama gani go za ten czyn, mówi¹c, ¿e ogolenie w³osów i w¹sów jest równoznaczne z zabiciem.
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Twórcy bengalscy
Twórcy bengalscy porwanie Rukmini przedstawiaj¹ w dwojaki sposób. Jedni ³¹cz¹ w¹tki Hariwansi i Bhagawaty, a inni kieruj¹ siê tylko Bhagawat¹. Do pierwszych nale¿y Maladhar Wasu (Mâlâdhar Vasu), pierwszy t³umacz Bhagawaty z XV
wieku. W jego opowieœci nie ma jednak mowy o przerwaniu pierwszej swajamwary.
Do drugiej grupy poetów nale¿y Parasiuram (Paraœurâm), autor swobodnej wersji
purany z XVII wieku.
Maladhar Wasu
U Maladhara (ŒKV 71–77) Bhiszmaka pragn¹³ oddaæ sw¹ 16-letni¹ córkê Krysznie, lecz oburzy³o to Rukmina, który uwa¿a³ przysz³ego narzeczonego za pastucha
i s³ugê Ugraseny (Ugrasena), przywódcy Jadawów. D¿arasandha, pamiêtaj¹c o swej
klêsce pod Mathur¹ i lêkaj¹c siê porwania Rukmini, zaprotestowa³ przeciw obecnoœci Kryszny. Wtedy Kratha i Kauœika (tu takie imiê) odprawili abhiszekê. Z niebios
zst¹pi³ Indra wraz ze sw¹ ma³¿onk¹ Siaczi (Œacî) i skropi³ Krysznê mlekiem boskiej
krowy Surabhi (Surabhi). Obdarzy³ go ponadto lwim tronem i nazwa³ królem królów (râja-râjêœvara). Potem nastêpuje porwanie Rukmini ze œwi¹tyni ma³¿onki
Œiwy, Bhawani (Bhavânî), klêska Rukmina i wrogich królów, pohañbienie Rukmina
i œlub Kryszny z Rukmini.
Opis Parasiurama
Wszyscy poeci bengalscy twierdz¹, ¿e Bhiszmaka pragn¹³ mieæ Krysznê za ziêcia.
Parasiuram (PKM 417–428) posuwa siê jeszcze dalej, twierdz¹c, ¿e król Bhiszmaka
by³ wyj¹tkowo oddany Krysznie, stale czci³ jego stopy i powtarza³ pieœni o jego zaletach.
Parasiuram uwa¿a, ¿e Kryszna nie tylko ogoli³ Rukminowi g³owê i w¹sy, ale
w dodatku jeden policzek wymaza³ mu wapnem, a drugi – atramentem. Balarama
zaprotestowa³: nie powinien tego robiæ, Rukmin jest przecie¿ jego szwagrem. Poeta
nic nie wspomina o abhiszece.
Ma³¿eñstwo z D¿ambawati i Satjabham¹
Ma³¿eñstwo Kryszny z D¿ambawati i Satjabham¹ ³¹czy siê z zawik³anymi dziejami klejnotu sjamantaka (syamantaka). Jest to bardzo stary w¹tek, wymieniony
jako jeden z pierwszych dotycz¹cych Kryszny ju¿ w traktacie etymologicznym Jaski
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(Yâska) zatytu³owanym Nirukta, powsta³ym przed 500 rokiem p.n.e. Rozwa¿aj¹c
etymologiê s³owa daòða, uczony wspomina ten klejnot i jego posiadacza Akrurê
(Akrûra) (PRECIADO-SOLIS (1984: 34)).
Historiê sjamantaki przedstawia wiele Ÿróde³, m.in.: Hariwansia i liczne purany –
– Wisznupurana, Brahmapurana (Brahma-purâòa), Matsjapurana (Matsya-purâòa),
Brahmawajwartapurana (Brahma-vaivarta-purâòa), Wajupurana (Vâyu-purâòa)
(MAJUMDAR (1969: 139)).
Oto relacja Wisznupurany (4.13.9–71):
Król Satrad¿it otrzyma³ sjamantakê, niezwyk³y klejnot, od boga s³oñca,
Surji (Sûrya). Jego brat Prasena (Prasena), przystrojony tym klejnotem, uda³ siê na polowanie. W lesie zabi³ go lew, który z kolei zgin¹³
od ciosu niedŸwiedzia D¿ambawanta (Jâmbavant). Tak klejnot dosta³
siê do r¹k synka niedŸwiedzia, Sukumary (Sukumâra).
Gdy Jadawowie zaczêli podejrzewaæ, ¿e Prasenê zabi³ Kryszna, bohater uda³ siê na poszukiwanie zaginionego. Po œladach dotar³ do jaskini
niedŸwiedzia i pokona³ go po d³ugiej walce. D¿ambawant odda³ klejnot wraz ze sw¹ córk¹ D¿ambawati. Kryszna wróci³ do Dwaraki i zaniós³ sjamantakê Satrad¿itowi, który zawstydzony zdecydowa³ siê na
œlub swej piêknej córki Satjabhamy z Kryszn¹.
Bhagawatapurana (10.56.1–45) rozszerza w¹tek, ozdabiaj¹c go rodzajowymi scenkami. Poeci bengalscy Maladhar Wasu (ŒKV 77–86) i Parasiuram (PKM 431–442)
wzoruj¹ siê na Bhagawacie, lecz wprowadzaj¹ nowe elementy do opowieœci uœciœlaj¹ce lub wyjaœniaj¹ce niejasne sytuacje.
Pokonanie Naraki
W¹tek pokonania Naraki zawiera ju¿ Wisznupurana (5.29.1–35).
Kryszna na proœbê Indry uda³ siê na Garudzie (Garuða) do Pragd¿jotiszy
(Prâgjyotiša), miasta demona Naraki, który zaw³adn¹³ ró¿nymi cennymi przedmiotami, m.in.: kolczykami bogini Aditi, parasolem Waruny (Varuòa), szczytem góry
Mandary (Mandara). Porwa³ te¿ wiele dziewcz¹t, córek bogów, demonów i królów.
Kryszna pokona³ piêciog³owego demona Murê (Mura) i jego siedmiu synów, broni¹cych dostêpu do miasta, rozbi³ wojsko Naraki i w koñcu œci¹³ dyskiem g³owê
demona. Gdy wszed³ do komnat kobiecych, wszystkie porwane przez Narakê dziewczêta, a by³o ich 16 tysiêcy sto (VP 5.29.32), zakocha³y siê w nim i zapragnê³y go
na mê¿a. Kryszna wys³a³ je do Dwaraki i tam poœlubi³.
Bhagawatapurana (10.59.33) podaje, ¿e Naraka porwa³ 16 tysiêcy dziewcz¹t. Maladhar Wasu (ŒKV 92–94) wyjaœnia, ¿e Naraka zapragn¹³ poœlubiæ naraz 20 tysiêcy
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dziewcz¹t. Do chwili œmierci z r¹k Kryszny porwa³ 16 100 córek bogów, ludzi
i gandharwów (zgodnoœæ z Wisznupuran¹). Podobnie uwa¿a Parasiuram (PKM
445–449) – kobiet w komnatach Naraki by³o 16 100.
Bhagawatapurana
Imiona i liczbê ¿on próbuje autorytatywnie ustaliæ Bhagawatapurana. Kryszna
poœlubi³ Rukmini, D¿ambawati i Satjabhamê, zanim jeszcze odby³a siê swajamwara
Draupadi (Draupadî). Mo¿na to wywnioskowaæ z tego, ¿e gdy Satrad¿it zosta³ zamordowany, to Kryszna przebywa³ w Waranawacie (Vâraòâvata), poruszony wieœci¹ o rzekomej œmierci Pandawów (Pâòðava). Po zakoñczeniu opowieœci o klejnocie sjamantaka purana informuje o poœlubieniu piêciu innych panien, które uwa¿ano
za g³ówne ¿ony. By³y to: Kalindi, Mitrawinda, Satja, Lakszmana i Bhadra (Bhadrâ).
Z domu Naraki Kryszna przywióz³ 16 tysiêcy ¿on. Tak wiêc na tej podstawie mo¿emy wnioskowaæ, ¿e mia³ on 16 008 ¿on, a g³ównymi by³y: Rukmini, Satjabhama,
D¿ambawati, Kalindi, Mitrawinda, Satja Nagnad¿iti, Lakszmana i Bhadra.
W konsternacjê wprawia jednak fragment relacjonuj¹cy przybycie Kryszny w towarzystwie ¿on do Indraprasthy (Indraprastha) na naradê w sprawie koronacji Judhiszthiry (Yudhišþhira)5. Do stolicy Pandawów przyby³y wtedy: Rukmini, Satja,
Bhadra, D¿ambawati, Kalindi, Mitrawinda, Siajwja, Nagnad¿iti i inne ma³¿onki. Satja
to bez w¹tpienia Satjabhama, skoro dalej tekst wymienia Satjê Nagnad¿iti, ale zamiast Lakszmany mamy Siajwjê.
Ma³¿eñstwo z Kalindi, Mitrawind¹, Satj¹, Lakszman¹ i Bhadr¹
Informacja o okolicznoœciach zaœlubin z piêcioma pozosta³ymi g³ównymi ¿onami
jest wyj¹tkowo krótka, zajmuje tylko parê stron tekstu (BhP 10.58.1–58; ŒKV 86–
91; PKM 442–450).

5

BhP 10.71.42–43:
œvaœrvâ sañcoditâ kåšòâ kåšòa-patnîœ ca sarvaœaÿ /
ânarca rukmiòîô satyâô bhadrâô jâmbavatîô tathâ //
kâlindîô mitravindâô ca œaivyâô nâgnajitîô satîm /
anyâœ câbhyâgatâ yâs tu vâsaÿ-sraó-maòðanâdibhiÿ //
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Kalindi (10.58.1–29)
Kryszna uda³ siê do Indraprasthy odwiedziæ Pandawów. W trakcie pobytu pewnego dnia wyruszy³ na polowanie wraz z Ard¿un¹ (Arjuna). Zabili wiele zwierz¹t,
tygrysów, niedŸwiedzi, gazel itp., i zmêczeni oraz spragnieni udali siê nad brzeg
Jamuny (Yamunâ). Tam ujrzeli piêkn¹ dziewczynê. Zagadniêta przez Ard¿unê wyjaœni³a, ¿e jest córk¹ S³oñca i pragnie za mê¿a Wisznu (Višòu). Ma na imiê Kalindi
i mieszka w pa³acu pod wod¹. Kryszna wzi¹³ j¹ na swój rydwan. Po powrocie do
Dwaraki poœlubi³ j¹ pomyœlnego dnia.
Oba teksty bengalskie relacjonuj¹ opowieœæ zasadniczo tak samo. U Maladhara
Wasu jednak œlub Kryszny z córk¹ Surji (Sûrya) urz¹dza Judhiszthira. Wed³ug
autorów z Bengalu (ŒKV 86–87; PKM 442–443) Kryszna sk³ada wizytê Pandawom
w Hastinanagarze (Hastinânagara).
Mitrawinda (10.58.30–31)
Mitrawinda to siostra Windy (Vinda) i Anuwindy (Anuvinda), w³adców Awanti
(Avanti). Gdy podczas swajamwary chcia³a wybraæ Krysznê i jej bracia sprzeciwili
siê temu, Kryszna j¹ porwa³.
Maladhar Wasu (ŒKV 88) rozszerza nieco tê lakoniczn¹ informacjê. To ojciec
Mitrawindy chcia³ j¹ oddaæ Krysznie, ale bracia uwa¿ali za dyshonor posiadanie
jako szwagra syna pastucha. Pan Dwaraki wobec tego porwa³ ksiê¿niczkê, pokonuj¹c bez trudu wszystkich zebranych królów.
Parasiuram (PKM 444–445) uzupe³nia i nieco zmienia genealogiê Mitrawindy:
Winda i Anuwinda to synowie króla Widury (Vidura), a Mitrawinda nie by³a ich
siostr¹, lecz siostrzenic¹, córk¹ Widiri (Vidirî).
Satja Nagnad¿iti (BhP 10.58.32–55; ŒKV 89–90; PKM 445)
W³adca Kosali (Kosala), Nagnad¿it (Nagnajit), mia³ córkê imieniem Satja. Przysi¹g³ j¹ oddaæ tylko temu, kto pokona siedem groŸnych byków. Kryszna wyruszy³
z armi¹ do Ajodhji (Ayodhya) i poprosi³ o piêkn¹ królewnê. Rozdzieli³ siê na siedem postaci, zwi¹za³ byki linami i poci¹gn¹³ z ³atwoœci¹, jak dziecko ci¹gnie zabawki z drewna.
Maladhar uzupe³ni³ ten tekst dodatkow¹ informacj¹: do Kosali przybywa³o wielu
w³adców, ale na widok byków uciekali w strachu i wstydzie, nikt nie zdo³a³ zwi¹zaæ
nawet jednego byka. Zmartwiona przed³u¿aj¹cym siê panieñstwem i zakochana
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w Krysznie Nagnad¿iti sk³ada³a ofiary bogini Bhawani, by jej mê¿em zosta³ pan
Dwaraki.
Bhadra (BhP 10.58.56; ŒKV 88–89; PKM 445)
Potem Kryszna poœlubi³ piêkn¹ i pe³n¹ zalet Bhadrê, córkê króla Kekaji (Kekaya)
i swej ciotki Œrutakîrti, siostry Wasudewy (Vasudeva), ofiarowan¹ mu przez jej
braci.
Maladhar Wasu obszernie opisuje bogaty posag ksiê¿niczki.
Lakszmana (BhP 10.58.57; ŒKV 90–91; PKM 445)
Informacjê o œlubie Lakszmany Bhagawatapurana kwituje jednym zdaniem:
„Porwa³ sam ze swajamwary Lakszmanê, córkê w³adcy Madrów, obdarzon¹ pomyœlnymi znakami, tak jak Garuda uniós³ nektar” 6.
Powtórzy³ to Parasiuram – „Kryszna poœlubi³ [nie porwa³] podczas swajamwary
piêkn¹ Lakszmanê, córkê króla Madrów”7. Maladhar Wasu rozwin¹³ ten w¹tek,
opisuj¹c szczegó³owo przebieg owej swajamwary.
Król oznajmi³ mianowicie, ¿e jego córkê poœlubi ten, kto trafi w znajduj¹cy siê
wysoko cel, przys³oniêty wiruj¹cym dyskiem. Autor wymienia imiona licznie przyby³ych w³adców. Królowie nie zdo³ali nawet podnieœæ ³uku, a co dopiero go naci¹gn¹æ. Bhimasena (Bhîmasena), najsilniejszy z Pandawów, wzi¹³ ³uk do rêki, naci¹gn¹³, ale nie móg³ wystrzeliæ. Ard¿una, najzdolniejszy ³ucznik, naci¹gn¹³ ciêciwê a¿
do ucha i wystrzeli³, strza³a dotknê³a dysku i spad³a. Wtedy Kryszna, œmiej¹c siê,
wzi¹³ ³uk i zestrzeli³ cel – rybê. Lakszmana, piêknie przystrojona, za³o¿y³a œlubn¹
girlandê na jego szyjê. Pozostali w³adcy, pe³ni po¿¹dania i wstydu, rozpoczêli
walkê, ale Kryszna pokona³ ich wszystkich. Maladhar konkluduje: tak Kryszna
poœlubi³ osiem bohaterek (ašþa-nâyikâ).
Tak wiêc dwie najbardziej autorytatywne purany wisznuickie wymieniaj¹ nastêpuj¹ce imiona ¿on:

6

BhP 10.58.57:
sutâô ca madrâdhipater lakšmaòâô lakšaòair yutâm /
svayaô-vare jahârÎkaÿ sa suparòaÿ sudhâm iva //
7
PKM 445:
madrâdhirâjâr kanyâ lakšmaòâ sundari /
sayam-vare vivâha târe karila œrî-hari //
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Rukmini
Satjabhama
D¿ambawati
D¿alahasini
Kalindi
Mitrawinda
Satja Nagnad¿iti
Rohini
Suœila Madri
Lakszmana
Siajwja
—
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Bhagawatapurana
Rukmini
Satjabhama
D¿ambawati
—
Kalindi
Mitrawinda
Satja Nagnad¿iti
—
—
Lakszmana Madri
Siajwja
Bhadra

Los ¿on po œmierci Kryszny
Wed³ug Wisznupurany (5.38.2) osiem królowych z Rukmini na czele wst¹pi³o na
stos pogrzebowy, obejmuj¹c cia³o ma³¿onka. Tysi¹ce pozosta³ych ¿on wyruszy³o
pod opiek¹ Ard¿uny z Dwaraki. Wilson (VP: 526) w swym komentarzu zamieszcza
informacjê, ¿e wed³ug Mahabharaty ¿ony Kryszny znalaz³y siê najpierw w Indraprastsze i tam dopiero Rukmini i cztery inne sp³onê³y na stosie, ale Satjabhama
i pozosta³e uda³y siê do lasu, gdzie odda³y siê ascezie.
Bhagawatapurana8 zawiera krótk¹ wzmiankê o tym, ¿e ¿ony Kryszny z Rukmini
na czele wst¹pi³y w ogieñ.
Podobny los przewiduje dla oœmiu g³ównych ¿on Maladhar Wasu9. Pozosta³e ¿ony
Kryszny Ard¿una zabra³ ze sob¹ z Dwaraki; w drodze napad³y na nich demony
i pokona³y walcz¹cego bohatersko Pandawê. Cia³a ¿on pod dotkniêciem demonów
zamieni³y siê w kamieñ10.

8

BhP 11.31.20:
kåšòa-patnyo ’viœann agniô rukmiòy-âdyas tad-âtmikâÿ /
9
ŒKV 196:
rukmiòî-âdi kari ašþa ramaòî /
gosâñîr tattva œuni praveœilâ agni //
10
ŒKV 197:
daitya-gaòe paraœe yata gosâñîr nârî /
pâšâò-œarîr haye tanu tyâg kari //
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Dramat Rupy Goswamina: Lalita-mâdhava
W XVI wieku ciekaw¹ propozycjê – identyfikacjê ¿on z pasterkami – wprowadzi³
Rupa Goswamin (Rûpa Gosvâmin) w swym d³ugim 10-aktowym dramacie Lalita−mâdhava (‘Piêkny Madhawa’) (BANDYOPÂDHYÂY (1966: 255–269); MAJUMDAR
(1969: 212–215)). Rupa to pocz¹tkowo wysoki urzêdnik dworu muzu³mañskiego
Bengalu, potem nawrócony wyznawca Kryszny, twórca licznych traktatów filozoficzno-estetycznych. Ten poeta i uczony wyznaje, ¿e napisa³ dramat na polecenie
Œiwy, który ukaza³ mu siê we œnie.
Utwór ten zawiera wyraŸne odstêpstwa od tradycyjnego w¹tku puranicznego. Jego
treœci¹ s¹ mi³osne perypetie Kryszny we Wryndawanie (1–3 akt), Mathurze (4 i 5 akt)
i Dwarace (6–10 akt). Wprowadzaj¹c identyfikacjê ¿on i pasterek, Rupa utrzymuje
ci¹g³oœæ akcji i zaciera kontrast miêdzy zwi¹zkiem pozama³¿eñskim (parakîyâ) a ma³¿eñskim (svakîyâ). By osi¹gn¹æ jednak swój zamiar, dramaturg tworzy ca³oœæ w sumie
wyj¹tkowo skomplikowan¹. Nieszczêsne pasterki s¹ bez przerwy porywane i unoszone, a Radha i Czandrawali (Candrâvalî) maj¹ po trzech ojców – Radha / Satjabhama: góry Windhja (Vindhya), Wryszabhanu (Våšabhânu) i Satrad¿it; Czandrawali / Rukmini: góry Windhja, Czandrabhanu (Candrabhânu) i Bhiszmaka.
W pierwszym akcie w scenie pierwszej Rupa zamieszcza wszystkie wyjaœnienia.
Dowiadujemy siê, ¿e Brahma, by spe³niæ pragnienie Windhji, obdarza go dwiema
córkami, których przysz³y m¹¿ zdo³a pokonaæ Œiwê11. Windhja rywalizuje z Himalaj¹ (Himâlaya), ojcem Parwati, pyszni¹cym siê swym boskim ziêciem, Œiw¹.
Dziêki mocy iluzji Harego (hari-mâyâ) dziewczynki zosta³y przeniesione z ³ona ¿on
Wryszabhanu i Czandrabhanu i umieszczone w ³onie ¿ony w³adcy gór Windhja. Te
dwie córki to Radha i Czandrawali, porwane w dzieciñstwie przez demonicê Putanê
(Pûtanâ), której Kansa (Kaôsa) rozkaza³ zabijaæ ma³ych ch³opców i porywaæ ma³e
dziewczynki. Powodem tego polecenia by³y s³owa boskiej córeczki Dewaki
(Devakî) (w dramacie Rupy Dewaki rodzi córkê), ostrzegaj¹ce o narodzinach
Kryszny i pojawieniu siê na ziemi oœmiu jego siakti (œakti).
Gdy kap³an gór Windhja wyg³osi³ mantrê zabijaj¹c¹ demony, serce Putany, lec¹cej wtedy nad Widarbh¹, zadr¿a³o ze strachu; jedna z dziewczynek wysunê³a siê
z jej r¹k i wpad³a do rzeki. Znalaz³ j¹ król Bhiszmaka. Gdy demonica pad³a zabita,
Paurnamasi (Pauròamâsî), matka mêdrca Sandipaniego (Sândîpaòi), wyjê³a z jej r¹k
Radhê i piêæ innych dziewczynek. By³y to: Lalita (Lalitâ), Padma (Padmâ), Bhadra,
Siajwja i Œjama (Œyâmâ). Paurnamasi odda³a je potajemnie piêciu pasterkom na

11

LMN 1.1.5: tad abhîšþam eva dhûrjaþer jitvara-jâmâtåkaô vindhya guòa-vismâpita-bhuvanaô bhavitâ tava bâlikâ-yugalam.
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wychowanie, a Radhê da³a niañce Jasiody (Yaœodâ), Mukharze (Mukharâ), mówi¹c,
¿e to córka Wryszabhanu. Wisiakhê (Viœâkhâ), przyjació³kê Radhy, znalaz³a w wodach Jamuny stara D¿atila (Jaþilâ), œwiekra Radhy, matka jej mê¿a Abhimanju
(Abhimanyu).
Piêcioletni¹ Czandrawali z kolei porwa³ ze stolicy Widarbhy do Gokuli (Gokula)
D¿ambawant, ¿yj¹cy w grotach góry Gowardhany (Govardhana) i gór Windhja.
Wszystkie pasterki, a jest ich wiêcej ni¿ 16 100, kochaj¹ Krysznê.
Na polecenie Kansy jaksza Siankhaczura (ŒaókhacûÊa) próbowa³ porwaæ Radhê.
Kryszna zabi³ go, a klejnot z jego diademu, b³yszcz¹cy jak s³oñce (Rupa identyfikuje go ze sjamantak¹), otrzyma³a Radha.
W akcie trzecim Akrura zabra³ Krysznê i Balaramê do Mathury ku wielkiej rozpaczy pasterek, a szczególnie Radhy. Stêskniona Radha, poszukuj¹ca wszêdzie Kryszny,
utonê³a w czarnych wodach Jamuny, przypominaj¹cych cia³o ukochanego, a wraz
z ni¹ Wisiakha. Lalita rzuci³a siê ze szczytu góry Gowardhany.
W akcie czwartym Rupa wyjaœni³, kim s¹ Padma, Œjama, Bhadra i Siajwja. Narada powiadomi³, ¿e Padma to córka króla Nagnad¿ita, Œjamala (Œyâmalâ) jest córk¹
króla Madrów, Bhadra – córk¹ króla Kekaji, Siajwja – córk¹ króla Siajwji12. Œrutaœrawa (Œrutaœravâ), matka króla Œisiupali, przyby³a do Mathury, by spotkaæ siê ze
swym bratem Wasudew¹, i dowiedzia³a siê o pobycie w Gokuli Czandrawali. M¹¿
Czandrawali Tosiala (Toœala) zmar³. Przyby³ po ni¹ jej brat Rukmin. Pasterki
czcz¹ce boginiê Kamakhjê (Kâmâkhyâ) na brzegu Jamuny porwa³ potê¿ny demon.
W ten sposób we Wrad¿y (Vraja) nie by³o ju¿ ¿adnej z 16 108 pasterek.
Paurnamasi przyby³a do Kundiny, gdzie król Bhiszmaka przygotowywa³ swajamwarê Czandrawali, której nada³ nowe imiê Rukmini. Rukmini wys³a³a do
Kryszny bramina Sunandê (Sunanda) z listem. Kryszna, nie wiedz¹c, ¿e Rukmini to
Czandrawali, odmówi³, przyby³ jednak do Kundiny na zaproszenie Krathy i Kajœiki,
którzy odprawili jego abhiszekê na polecenie samego Brahmy. Na proœbê obu królów Kryszna zgodzi³ siê porwaæ Rukmini. Rukmini by³a ju¿ gotowa pope³niæ samobójstwo w ofiarnym ogniu, gdy Kryszna rozpozna³ j¹ i powstrzyma³ w ostatniej
chwili. Bhiszmaka za¿¹da³, by Kryszna nie poœlubi³ ¿adnej innej kobiety bez zgody
Rukmini.
Bóg s³oñca Surja, czczony przez bezdzietnego Satrad¿ita, obdarzy³ go klejnotem
jakszy Siankhaczury i Radh¹ znan¹ teraz jako Satjabhama. Radha, rzucaj¹c siê w fa-

12

LMN 4.1.34:
padmâ nagnajitaÿ sutâ nara-pater madrêœituÿ œyâmalâ
bhadrâ kekaya-cakra-mastaka-maneÿ œaivyasya œaivyâ tathâ /
jñâtvâ hanta cirâc caturbhir abhito vîòâ-pravîòân muner
ebhir gopa-patiô prasâdya vinayaiÿ kanyâs tato ninyire //
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le rzeki, dosta³a siê do œwiata S³oñca, przyniesiona przez córkê boga, Jamunê. Surja
pragn¹³ spowinowaciæ siê z Kryszn¹ i dlatego przys³a³ sw¹ córkê do Gokuli, gdzie
by³a znana jako Wisiakha. Surja przykaza³ Satrad¿itowi, by mê¿em Satjabhamy
zosta³ najs³awniejszy bohater. Matka Satrad¿ita odda³a Radhê pod opiekê Czandrawali /Rukmini, ale siostry siê nie rozpozna³y.
Kryszna, poszukuj¹c zaginionego klejnotu sjamantaka, stoczy³ walkê z D¿ambawantem. Okaza³o siê przy tym, ¿e D¿ambawati to Lalita. D¿ambawant uratowa³ j¹,
gdy spada³a ze szczytu góry. Kryszna sprowadzi³ te¿ do Dwaraki Wisiakhê, umartwiaj¹c¹ siê w lesie Khandawa (Khâòðava). Kryszna zabi³ Narakê (akt dziewi¹ty)
i uwolni³ 16 100 pasterek porwanych z Wryndawany. Pokona³ z ³atwoœci¹ siedem
potê¿nych byków i poœlubi³ córkê Nagnad¿ita (Padma / Satja). Siajwjê i Bhadrê zdoby³ podczas swajamwary. Œjamê, córkê w³adcy Matsjów, osi¹gn¹³, trafiaj¹c zawieszon¹ wysoko rybê, której odbicie widzia³ w wodzie.
Tymczasem Rukmini by³a zazdrosna o piêkn¹ Satjabhamê. Gdy jednak dowiedzia³a siê, ¿e jest ona jej siostr¹, zgodzi³a siê na jej ma³¿eñstwo z Kryszn¹.
Kolofon zawiera datê ukoñczenia dramatu – rok 1537.
Literatura XIX wieku
Warto jeszcze sprawdziæ, jaki wizerunek mê¿a i kochanka proponuje nowsza literatura bengalska.
Bankimchandra Chatterjee
Igraszki Kryszny z pasterkami i jego poligamia niepokoi³y g³êboko Bankimchandrê
Chatterjee’ego (1838–1894), znanego pisarza bengalskiego. Dbaj¹c o dobre imiê Kryszny, boga czczonego powszechnie w Bengalu, twórca podj¹³ tê kwestiê w swym krytycznym studium jego ¿ycia, zatytu³owanym Dzieje Kryszny (Kåšòa-caritra, 1886;
BR: 407–583). Stwierdzi³ przede wszystkim, ¿e kontakty bohatera z pasterkami,
¿onami innych mê¿czyzn, mia³y niewinny charakter – kobiety po prostu podziwia³y
uroczego ch³opca; na temat liczby ¿on przeprowadzi³ natomiast d³ugi wywód.
Pisarz we wczesnych tekstach sanskryckich: Mahabharacie, Wisznupuranie i Hariwansi odnalaz³ dwadzieœcia dwa imiona g³ównych ¿on (BR: 488–494).
Wed³ug rozwa¿añ Bankimchandry Mahabharata wymienia tylko 6 ¿on:
1.
2.
3.
4.

Rukmini,
Satjabhama,
Gandhari (Gândhârî),
Œajwja,
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Hajmawati (Haimavatī),
D¿ambawati.

Wisznupurana dodaje do tych wymienionych 6 nastêpnych imion:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kalindi,
Mitrawinda,
Satja Nagnad¿iti,
Rohini,
Madri,
Lakszmana D¿alahasini. (Bankimchandra ³¹czy tu dwie ¿ony: D¿alahasini
i Lakszmanê Czaruhasini).

Hariwansia zawiera trzy ró¿ne spisy g³ównych ¿on Kryszny. Wymieniaj¹ one
znane nam ju¿ imiona, ale wprowadzaj¹ te¿ 10 nowych:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sudatta (Sudattâ),
Paurawi (Pauravî),
Subhima (Subhîmâ),
Sudewa (Sudevâ),
Upasanga (Upâsaógâ),
Kauœiki (Kauœikî),
Sutasoma (Sutasomâ),
Jaudhiszthiri (Yaudhišþhirî),
Wratini (Vratinî),
Praswapini (Prasvapinî).

Bankimchandra uwa¿a³, ¿e Kryszna, idealny indyjski bohater, nie móg³ mieæ tylu
¿on. Epizod z Narak¹, który obdarzy³ Krysznê 16 tysi¹cami ma³¿onek, pisarz uzna³
za baœniow¹ opowieœæ. Z listy 22 g³ównych ¿on odrzuci³ 10 ostatnich, gdy¿ ich
imiona wymieni³o tylko jedno Ÿród³o – Hariwansia. Podobnie post¹pi³ z Hajmawati
i Gandhari – wymienia je jedynie Mahabharata. Rohini uto¿sami³ z D¿ambawati,
a Satjê z Satjabham¹ i w ten sposób pozosta³o mu osiem ¿on: Rukmini, Satjabhama,
D¿ambawati, Œajwja, Kalindi, Mitrawinda, Madri Suœila i Lakszmana D¿alahasini
(BR: 490–491).
Wówczas Bankimchandra doszed³ do wniosku, ¿e skoro o ostatnich piêciu ¿onach
w³aœciwie nic nie wiemy, ani kiedy by³ œlub, czyimi s¹ córkami, z jakiego kraju
pochodz¹, ani dlaczego odby³ siê œlub, nie maj¹ te¿ ¿adnego zwi¹zku z dziejami
Kryszny, to s¹ tylko poetyck¹ ozdob¹. Wiêkszoœæ tych informacji podaje wprawdzie
Bhagawatapurana, ale pisarz nie uwa¿a³ jej za autorytatywne Ÿród³o. Podaje te
imiona te¿ Wisznupurana i wymienia tak¿e synów tych kobiet, ale nie odgrywaj¹
oni ¿adnej roli w wydarzeniach.
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W ten sposób pisarz ograniczy³ siê do Rukmini, Satjabhamy i D¿ambawati.
D¿ambawati jest córk¹ niedŸwiedzia, czyli niedŸwiedzic¹. Kryszna nie móg³ przecie¿ poœlubiæ niedŸwiedzicy. Wprawdzie z uto¿samienia D¿ambawati z Rohini Kamarupini wynika, ¿e mog³a przybieraæ postaæ ludzk¹, ale pisarz nie wierzy³ w takie
czary. Syn D¿ambawati, Samba (Sâmba), odgrywa znacz¹c¹ rolê w rzezi Jadawów
(Maušala-parvan), ale Bankimchandra uwa¿a³ tê ksiêgê Mahabharaty za interpolacjê. Tak wiêc pozosta³a mu tylko Rukmini, pierwsza ¿ona, córka Bhiszmaki, króla
Widarbhy, oraz Satjabhama, córka Satrad¿ita, uwa¿ana za ukochan¹ ma³¿onkê Kryszny. Bankimchandra nie by³ pewien historycznoœci istnienia tej ostatniej. Dowodzi,
¿e wprawdzie epopeja zawiera rozmowê Draupadi z Satjabham¹ na temat w³aœciwego zachowania ¿ony wobec mê¿a, ale wed³ug niego dzieje Satjabhamy zosta³y
dodane póŸniej, w oryginalnej Mahabharacie ich nie by³o. W Wisznupuranie ma³¿eñstwo z Satjabham¹ jest czêœci¹ historii klejnotu sjamantaka, ale wobec tego, ¿e
ma on nadnaturalne moce, to ca³a opowieœæ jest fikcj¹. W Mahabharacie z kolei
Satjabhama ma zwi¹zek z porwaniem drzewa parid¿aty (pârijâta), a to tylko fantazja. Satjabhama jest jednak tak silnie zwi¹zana z Kryszn¹, ¿e Bankimchandra jednoczeœnie przeprowadzi³ d³ugi wywód o dopuszczalnoœci drugiego ma³¿eñstwa,
cytuj¹c podobne przypadki z Mahabharaty. Przypomina o porwaniu trzech córek
króla Kasi (Kâœî) przez pobo¿nego Bhiszmê (Bhîšma) dla najm³odszego brata.
W koñcu jednak za jedyn¹ prawowit¹ ¿onê uzna³ Rukmini, której syn i wnuk odgrywa³ du¿¹ rolê w tekœcie; wymienia siê w nim tak¿e jej prawnuka Wad¿rê (Vajra).
W wyliczeniu wcieleñ bóstw i demonów, bohaterów epopei, jest mowa tylko o Rukmini jako wcieleniu Lakszmi (Lakšmî). Jeœli Kryszna mia³ tylko jedn¹ ¿onê, to nie
móg³ mieæ 180 tysiêcy synów.
Trylogia Nabinchandry Sena
W trylogii epickiej Nabinchandry Sena (1847–1909), zwanej Mahabharat¹ XIX
wieku – Raivataka (1887), Kurukšetra (1893) i Prabhâsa (1896) – Kryszna jest
mê¿em tylko dwu kobiet: Rukmini i Satjabhamy. Rukmini nie odgrywa w tekœcie
¿adnej istotnej roli. Satjabhama zaœ jest pewn¹ swych wdziêków i urody ukochan¹
faworyt¹, ustrojon¹ w klejnoty i pachn¹c¹ ró¿ami. Potrafi prowadziæ subteln¹, pe³n¹
wytwornych aluzji rozmowê. Dowiedziawszy siê o mi³oœci Subhadry (Subhadrâ),
siostry Kryszny (NGÂ: 66–67), do Ard¿uny, podejmuje decyzjê o ich ma³¿eñstwie
i oznajmia o tym mê¿owi (NGÂ: 154–156). Kryszna ma pewne obiekcje – Ard¿una
œlubowa³ celibat, Subhadra ma obiecane prawo wyboru mê¿a, tak¿e Balarama na
pewno bêdzie temu przeciwny. W rezultacie, by spe³niæ ¿¹danie Satjabhamy, Kryszna namawia Ard¿unê, by porwa³ Subhadrê.
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Nabinchandra nie przypisuje Krysznie innych ¿on, nie wspomina te¿ nic o erotycznych zwi¹zkach z pasterkami, tañce w lesie Wryndawana mia³y w jego tekœcie
niewinny charakter. Kryszna, pragn¹c poœwiêciæ siê sprawie jednoœci Indii, odtr¹ca
nawet mi³oœæ D¿aratkaru (Jaratkâru), piêknej siostry Wasukiego (Vâsuki), w³adcy
Nagów.
Wnioski
Czyny Kryszny – zabijanie demonów czy pokonanie zapaœników – w pierwszym
rzêdzie dowodz¹ jego si³y, jego charakteru si³acza. Masa kobiet natomiast, która go
otacza, ¿on i kochanek, dowodzi nie tylko jego kunsztu mi³osnego, lecz tak¿e jego
wyj¹tkowej mêskiej potencji. Kryszna jako heros kochanek jest w stanie zaspokoiæ
w krótkim czasie wielk¹ liczbê kobiet. Kryszna nie okazywa³ swej mocy seksualnej
tylko wobec pasterek. Na Kajlasie by³y zachwycone nim tak¿e niebianki.
PóŸniejsza Bhagawatapurana przedstawia sytuacjê inaczej, zamieniaj¹c kochanka
herosa w boskiego kochanka. Kryszna, dowodz¹c swej boskiej mocy, zwielokrotnia
sw¹ postaæ tak, by ka¿da pasterka mia³a w nim partnera. Tak wiêc gdy Hariwansia
i Wisznupurana mówi¹ najprawdopodobniej o jednym Krysznie i pasterkach, to
Bhagawatapurana przypisuje mu multiplikacjê. Literatura bengalska i ikonografia
indyjska znaj¹ obie wersje: pojedyncz¹ postaæ Kryszny w krêgu pasterek oraz kr¹g
utworzony z pasterek i licznych Krysznów.
Ca³a mi³osna poezja sanskrycka i œredniowieczna liryka bengalska u boku Kryszny umieszcza przede wszystkim jego kochankê Radhê, zapominaj¹c ca³kiem o jego
¿onach ludzkich i boskich. Wed³ug poetów Kryszna j¹ ceni³ najbardziej; i w Dwarace, i u boku bogini Lakszmi wspomina³ j¹ czule, pe³en têsknoty.
Liczne ¿ony podkreœla³y bosk¹ moc Kryszny, ale jego igraszki z pasterkami, cudzymi ¿onami, narusza³y normy spo³eczne, by³y niew³aœciwe. Gdy w XVI wieku
coraz szersze warstwy zaczê³y przyjmowaæ wisznuizm, propagowanie i pochwalanie
zwi¹zku pozama³¿eñskiego budzi³o w¹tpliwoœci. St¹d pomys³owe wywody Rupy
Goswamina, który w swych pismach teoretycznych i w dramacie przedstawia Radhê
i pasterki jako ¿ony Kryszny.
Tradycyjny obraz Kryszny otoczonego mas¹ ¿on i kochanek budzi³ zak³opotanie
wœród inteligencji bengalskiej II po³owy XIX wieku. Bankimchandra, ceni¹cy w pewnym stopniu nowy system wartoœci, pochodz¹cy z kultury europejskiej, nie móg³
aprobowaæ takiego wizerunku beztroskiego kochanka pasterek i wielokrotnego poligamisty. W d³ugich rozwa¿aniach stara³ siê dowieœæ, ¿e pasterki darzy³y Krysznê
niewinnym uczuciem podziwu, a jego jedyn¹ prawdziw¹ ¿on¹ by³a Rukmini; co do
istnienia Satjabhamy natomiast pisarz wyra¿a³ du¿e w¹tpliwoœci. Nabinchandra
w swej trylogii nie wyrzek³ siê Satjabhamy, która wed³ug popularnego wyobra¿enia,
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popartego bengalsk¹ wersj¹ Mahabharaty, by³a ukochan¹, rozpieszczon¹ ¿on¹
Kryszny.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w XX wieku w popularnych wizerunkach Kryszny dominuje
Radha jako jego jedyna kochanka.
Tak wiêc w zale¿noœci od epoki, jej norm spo³ecznych i pogl¹dów Kryszna posiada³ liczne kochanki i ¿ony lub je traci³, poœlubia³ kochanki lub tkwi³ wiernie u boku
jedynej Rukmini.
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SUMMARY

Wives of Kåšòa
The paper analyses Kåšòa’s relationships with women described in Sanskrit and
Bengali works. Early Sanskrit texts present Kåšòa as the lover of numerous shep-
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herdesses and heavenly females and the husband of several wives. According to the
Bhâgavata-purâòa, the hero had 16,008 wives. The Purâòa enumerates names of his
main wives and describes the circumstances of their weddings.
In the 16th century Rûpa Gosvâmin described in his drama Lalita-mâdhava shepherdesses as Kåšòa’s wives. The devout author was worried by extramarital relationships of Kåšòa. In the 19th century Kåšòa’s polygamy became a significant problem.
Bankimchandra Chatterjee tried to prove in his treatise Kåšòa-caritra that Rukmiòî
was the only wife of Kåšòa. In the 20th century art and literature Râdhâ dominates as
Kåšòa’s beloved partner.

Czyny bogini Mangalaczandi
w tekstach sanskryckich i bengalskich
BARBARA GRABOWSKA
(Uniwersytet Warszawski)

Klasyczna literatura sanskrycka s³awi ma³¿onkê Œiwy (Œiva) za czyny heroiczne,
dokonane w obronie bogów, przede wszystkim za zabicie demona Mahiszy
(Mahiša), który zaw³adn¹³ œwiatem, a tak¿e za pokonanie Siumbhy i Nisiumbhy
(Œumbha, Niœumbha) oraz ich mnogich wojsk. Poeci bengalscy równie¿ pamiêtaj¹
o tym, ale wprowadzaj¹ tak¿e nowy, nieznany tradycji w¹tek – zabicie demona
Mangali (Maógala), który uzurpowa³ sobie pozycjê bogów i zagrozi³ stabilnoœci
kosmosu; przypisuj¹ te¿ bogini – ma³¿once Œiwy – zupe³nie odmienne umiejêtnoœci
i moc, mianowicie uleczenie Indry (Indra).
Dwid¿a Madhaw (Dvija Mâdhav), poeta z XVI wieku, w swym poemacie, zatytu³owanym Pieœñ o Mangalaczandi (Maógalacaòðîr gît) i s³awi¹cym boginiê – ma³¿onkê Œiwy, zamieszcza te dwie opowieœci (tj. zabicie demona Mahiszy i uleczenie
Indry) zaraz po strofach opisuj¹cych stworzenie œwiata (MG 11–19).
Wersjê Dwid¿y Madhawa naœladuje XVII-wieczny poeta Dwid¿a Ramdew (Dvija
Râmdev) w poemacie narracyjnym o bogini Abhaji pt. Abhajamangal (Abhayâ-maógal), znacznie jednak rozszerzaj¹c opowieœæ (AM 10–26).
W obu tekstach ma³¿onka Œiwy nosi imiê Mangalaczandi (Maógalacaòðî; ‘£askawa Czandi’).
Bogini Mangalaczandi
Bogini Mangalaczandi jest do dziœ czczona w Indiach wschodnich, zw³aszcza
w Asamie i Bengalu. Ma z³ot¹ karnacjê, z uœmiechniêt¹ twarz¹ w czerwonej szacie
siedzi na czerwonym lotosie, ustrojona b³yszcz¹cym diademem. Jej d³onie wykonuj¹ gesty ³aski i opieki (vara-da, abhaya)1. Obdarza potomkiem bezp³odne ko-

1

MANNA (1993: 77).

Studia Indologiczne 15 (2008) 58–74.
Copyright © by Redakcja Studiów Indologicznych

NR 15 (2008)

CZYNY BOGINI MANGALACZANDI

59

biety, panny – stosownym mê¿em, biedaków – bogactwem, chroni przed chorobami, zw³aszcza choler¹ i osp¹. Sk³ada jej siê w ofierze koz³y i owce, ry¿, banany,
kokosy, betel, owoce, s³odycze i cynober. Na wsiach jest czczona w postaci kamienia pod figowcem wraz z innymi miejscowymi bóstwami.
Na temat pochodzenia bogini Mangalaczandi, s³awionej w owych tekstach bengalskich, pogl¹dy uczonych s¹ rozbie¿ne. Jedni uwa¿aj¹, ¿e jest to¿sama z Czandi
(Caòðî), opisan¹ w puranach, wed³ug innych jej pierwowzoru nale¿y szukaæ
w wierzeniach plemiennych Kolów (Kol), Oraonów (Orâoô) i Mundów (Muòðâ),
jeszcze inni w jej postaci widz¹ wyraŸne wp³ywy buddyjskie i tantryczne2.
Wedy, epopeje i g³ówne purany nie wymieniaj¹ imienia Mangalaczandi. Przypomina ona jednak w du¿ym stopniu boginie puran, choæ nie bardzo wiadomo,
z jak¹ postaci¹ nale¿y j¹ uto¿samiæ, posiada bowiem cechy zarówno Durgi (Durgâ),
jak i Lakszmi (Lakšmî), Saraswati (Sarasvatî) czy Umy (Umâ). Poeci bengalscy uwa¿ali j¹ za ma³¿onkê Œiwy i tak j¹ opisywali, czerpi¹c wzory z mitów puranicznych.
Pierwowzoru jej jednak nale¿y chyba szukaæ w œwiecie niepuranicznym, gdy¿
obie g³ówne opowieœci poematów bengalskich zatytu³owanych Czandimangal
(Caòðî-maógal) – o myœliwym Kalketu (Kâlketu) i kupcu Dhanapatim (Dhanapati)
– s¹ nieznane tekstom sanskryckim. Opowieœæ o Kalketu wyraŸnie pochodzi ze
œwiata wierzeñ niearyjskich. DÂŒGUPTA (1960: 174–175) uwa¿a, ¿e Mangalaczandi
to ludowa bogini Bengalu, której imiê pierwotnie brzmia³o Mangala lub Sarwamangala (Maógalâ, Sarvamaógalâ), tj. ‘przynosz¹ca pomyœlnoœæ’. Po uto¿samieniu
z Czandi, ma³¿onk¹ Œiwy, sta³a siê ona Mangalaczandi. Poeci, niepewni etymologii
imienia bogini, ³¹czyli je z wtorkiem (maógal-vâr; obrzêdy ku jej czci kobiety odprawiaj¹ we wtorek), planet¹ Mars (maógala-graha), demonem Mangal¹, królem
Mangal¹ itp.
Mangalaczandi jest bóstwem synkretycznym, pojawia siê w obu aspektach: groŸnym (ugra-mûrti), jako wojownicza dziesiêcioramienna bogini na lwie, pokonuj¹ca
demony i wrogów swych wyznawców, oraz ³askawym (œânta-mûrti), jako darz¹ca
bogactwem i pomyœlnoœci¹ wierna ¿ona i czu³a matka.
Imiê Mangalaczandi wystêpuje dopiero w kilku póŸnych tekstach sanskryckich:
puranach i upapuranach, powsta³ych najprawdopodobniej w Bengalu w X–XIII
wieku 3 (Kalikapurana (Kâlikâ-purâòa), Dewipurana (Devî-purâòa), Brahmawajwartapurana (Brahma-vaivarta-purâòa), Dewibhagawatapurana (Devî-bhâgavata-purâòa) i Bryhaddharmapurana (Båhad-dharma-purâòa)), oraz w dziele Raghunandany (Raghunandana) Krytjatattwa (Kåtya-tattva) z XIV–XV wieku, zawieraj¹-

2
3

MG, wstêp, ss. 7–9.
ROCHER (1980: 160–183).
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cym opisy ofiar dla poszczególnych bóstw. W starych g³ównych puranach nie ma
mowy o tej bogini.
Kalikapurana, Brahmawajwartapurana, Dewibhagawatapurana i tekst Raghunandany zawieraj¹ opis ofiary dla Mangalaczandi4. Raghunandana, opisuj¹c rytua³
ofiarny na czeœæ bogini, prawdopodobnie opiera³ siê na Kalikapuranie; wspomnia³
poza tym w swym tekœcie o pieœniach i o opowieœci o myœliwym. Mo¿e to wzmianka o pierwszym z dwu g³ównych w¹tków poematów o Mangalaczandi – dziejach
myœliwego Kalketu?
Bryhaddharmapurana w jednej strofie w szesnastym rozdziale ostatniej czêœci
(Uttara-khaòða) wspomina obie opowieœci poematów bengalskich: i o Kalketu,
i o kupcu. Jest tam mowa o tym, ¿e bogini Mangalaczandi okaza³a ³askê Kalketu,
przybieraj¹c postaæ jaszczurki (godhikâ), i ocali³a kupca przed królem Sialawahan¹
(Œâlavâhana), gdy, siedz¹c na lotosie, po³yka³a i wypluwa³a s³onie. Strofê tê cytuje
MANNA (1993: 78–79) i Sudhîbhûšaò Bhaþþâcârya5, opieraj¹c siê na wydaniu BDP2
Pancanany Tarkaratny 6.
W Kalikapuranie jest mowa o dwu aspektach bogini nazywanej Œiw¹ (Œivâ). Jako
groŸna nosi imiona Tiksznakanta (Tîkšòakântâ; ‘Przera¿aj¹co Piêkna’) i Ugratara
(Ugratârâ; ‘GroŸna’) (KP 80.36–39), w aspekcie ³agodnym zwana jest Lalitakant¹
(Lalitakântâ; ‘Czaruj¹co Piêkna’) i Mangalaczandik¹ (Maógalacaòðikâ; ‘£askawa
Czandika’) (KP 80.52–54).
Jako Mangalaczandika ma dwie rêce, wykonuje nimi gesty opieki i ³aski (abhaja,
warada), jest m³oda, uœmiechniêta, ma jasne piêkne cia³o, jej twarz jest ³askawa.
Ustrojona w b³yszcz¹cy diadem i czerwony jedwab siedzi na czerwonym lotosie 7.
Mangalaczandi jest wiêc wymieniana tylko w póŸnych puranach i upapuranach.
Z tekstów wynika, ¿e w I po³owie II tysi¹clecia by³a uznanym bóstwem i sk³adano

4

MG, wstêp, ss. 22–23.
MG, wstêp, ss. 44–45:
tvaô kâlaketu-vara-dâ cchala-godhikâsi
yâ tvaô œubhâ bhavasi maógalacaòðikâkhyâ /
œrî-œâlavâhana-nåpâd vaòijaô sasûno
rakšo ’mbuje kari-cayaô grasatî vamantî //
6
Wydanie BDP1 nie zawiera tej strofy, Uttarakhanda ma w nim tylko 14 rozdzia³ów (adhyâya).
7
KP 80.52–54:
yÎšâ lalitakântâkhyâ devî maógalacaòðikâ /
vara-dâbhaya-hastâ sâ dvi-bhujâ gaura-dehikâ //
rakta-padmâsana-sthâ ca mukuþôjjvala-maòðitâ /
rakta-kauœeya-vasanâ smita-vaktrâ œubhânanâ //
nava-yauvana-sampannâ cârv-aógî lalita-prabhâ //
5
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jej ofiary. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e pocz¹tkowo by³a s³awiona przez plemiona niearyjskie i jej kult stopniowo uleg³ sanskrytyzacji. Historia Kalketu œwiadczy o tym,
¿e czci³o j¹ plemiê ¿yj¹ce z polowania. Wprawdzie literatura sanskrycka nie relacjonuje w¹tków poematów poœwiêconych bogini Mangalaczandi, ale pierwszy
znany twórca takiego poematu, Manik Datta (Mâòik Datta), ¿yj¹cy oko³o XIV/XV
wieku, z ca³¹ pewnoœci¹ ich nie wymyœli³. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e stare opowieœci,
wierzenia i rytua³y zwi¹zane z bogini¹ siedz¹c¹ na jaszczurce poeci poddawali
asymilacji i przedstawiali w wersji, jaka by³a najkorzystniejsza dla ortodoksyjnej
doktryny.
Tak¿e rzeŸba œwiadczy o tym, ¿e przynajmniej opowieœæ o Kalketu pochodzi z dawnych czasów. W wielu miejscach Bengalu znaleziono wizerunki bogini siedz¹cej
na jaszczurce (godhâsanâ), z których najstarszy z Maldy pochodzi z IX wieku8.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ta bogini to Mangalaczandi.
O popularnoœci kultu Mangalaczandi w I po³owie XVI wieku œwiadczy wzmianka
znanego poety, Wryndawana Dasa (Våndâvan Dâs)9, zawarta w ¿ywocie Czajtanji
Czajtanjabhagawata (Caitanya-bhâgavata) (CB 169). Pobo¿ny wisznuita skar¿y siê
na z³e obyczaje spo³eczeñstwa Bengalu – ludzie czuwaj¹ w nocy, œpiewaj¹c pieœni
o Mangalaczandi (maógalacaòðîr gîte kare jâgaraòe), sk³adaj¹ ofiary wê¿owej
bogini Wiszahari (Višaharî) oraz wydaj¹ du¿e sumy na wizerunki bóstw. Nikt nie
oddaje czci Krysznie.
Zabicie demona Mangali
Oto opowieœæ o pokonaniu demona Mangali w wersji Dwid¿y Madhawa (MG 11–
19).
Demon Mangala, uprawiaj¹c surow¹ ascezê na szczycie Himalajów, zyska³ ³askê
Œiwy. Mangala poprosi³ o w³adzê nad rajem, o to, by w trzech œwiatach by³ niepokonany i o to, by ka¿dy mê¿czyzna walcz¹cy z nim pierzcha³ przera¿ony. Bóg obieca³ spe³niæ jego ¿yczenie.
Demon uda³ siê na górê Sumeru (Sumeru) i ograbi³ miasto bogów. Niebianie
uciekli na ziemiê i przybrali ludzk¹ postaæ. W koñcu udali siê na skargê do Œiwy.
Indra, p³acz¹c u jego stóp, przedstawi³ ¿a³osn¹ sytuacjê bogów. Brahma (Brahman)
poprosi³, by Œiwa zabi³ demona, lecz bóg odes³a³ ich do Czandiki (Caòðikâ). Siedz¹ca na lwim tronie bogini wys³ucha³a ich ³askawie i obieca³a zabiæ Mangalê.
Rozgniewana wezwa³a do boju boginie matki (mâtå-gaòa). Stawi³y siê: Brahmani

8
9

MG, wstêp, s. 45.
BANDYOPÂDHYÂY (1966: 344).
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(Brahmâòî), Wajsznawi (Vaišòavî), Kaumari (Kaumârî), Warahi (Vârâhî), Narasinhi
(Nârasiôhî), Camunda (Câmuòðâ), Indrani (Indrâòî), Mahabhima (Mahâbhîmâ)
i Maheœwari (Mâheœvarî).
Bogini Bhawani Dewi (Bhavânî Devî) tak¿e przygotowa³a siê do walki. W dzieñ
nad polem bitwy zapanowa³a ciemnoœæ. Armia bogini okr¹¿y³a miasto Mangali.
Brahmani polewa³a wrogów wod¹ z dzbanka kamandalu (kamaòðalu), a demony
pada³y na ziemiê, p³on¹c. Narasinhi rozdziera³a je pazurami i gryz³a zêbami. Maheœwari uderza³a w³óczni¹ zwan¹ siula (œûla). Waisznawi zadawa³a ciosy maczug¹.
W koñcu ruszy³ do walki sam Mangala. Bogini rozciê³a maczugê demona, zabi³a
jego woŸnicê i œciê³a mu g³owê dyskiem. Demon Mangala pad³ na ziemiê. Bogowie
uradowali siê i s³awili wybawicielkê. Bogini zasiad³a na tronie i rzek³a, by wzywaæ
j¹ w razie niebezpieczeñstwa.
Opowieœæ Dwid¿y Ramdewa (AM 10–20) jest obszerniejsza, wprowadza nowe
szczegó³y. Zaczyna siê od d³ugiego opisu stworzenia œwiata.
Gdy stwórca stworzy³ s³oñce, ksiê¿yc, niebo, dzieñ, noc, wodê, l¹d, góry, istoty
¿ywe,
„wtedy narodzi³ siê demon (daitya) imieniem Mangala. Jego widok
przerazi³ bogów i asurów (asura). Bardzo potê¿ny demon, syn Diti,
po namyœle wzniós³ siê do nieba. W postaci bramina stan¹³ demon
Mangala przed braminami i pozna³ dobrze modlitwy, ascezê i moce
jogiczne. Bohater, syn demona, uzyskawszy wiedzê jogiczn¹, uda³ siê
w Himalaje, by zyskaæ ³askê Œiwy”10.
Zdobywszy w ten sposób dziêki przebraniu siê za bramina stosown¹ wiedzê,
Mangala móg³ na szczycie Kajlasy (Kailâsa) poddaæ siê surowym umartwieniom.
Gdy przyby³ do niego Œiwa, demon poprosi³ go o zwyciêstwo nad ca³ym œwiatem.
Bóg obieca³, ¿e Mangala pokona ka¿dego na œwiecie prócz jednej kobiety. Demon
podbi³ ca³¹ ziemiê, zaw³adn¹³ ofiar¹, zagarn¹³ siedzibê wê¿y, w koñcu uzbroi³ siê
i z ca³¹ armi¹ ruszy³ opanowaæ raj. Indra broni³ siê wad¿r¹ (vajra), inni bogowie
natomiast na widok demonów, pe³ni strachu, opuœcili niebo i przybrali postaæ ludzi.

10

AM 10:
maógala nâme eka daitya janmila takhana /
dekhi surâsura haila bhayâkula mana //
mahâ-balavanta daitya ditir nandana /
mantraòâ bhâbiyâ daitya uþhila gagana //
japa tapa yoga-siddhi jânila pracura /
dvija-rûpe dvija âge maógala asura //
pâiya yoger sandhi daityer tanae /
hara ârâdhite vîra cale himâlae //
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W koñcu Indra tak¿e porzuci³ raj i wêdrowa³ po lesie. Mangala zabra³ mu s³onia,
Kuberze (Kubera) – rydwan Puszpakê (Pušpaka), Jamie (Yama) – ber³o kaladandê
(kâla-daòða), Warunie (Varuòa) – parasol i pêtlê wê¿ow¹.
Indra z Brahm¹ i innymi bogami uda³ siê na Kajlasê. Spyta³ Œiwy, jaki grzech pope³ni³, ¿e jego miastem zaw³adn¹³ syn Diti. Z powodu jakiej winy Œiwa niszczy bogów
i okazuje ³askê Mangali? Œiwa poradzi³ bogom, by udali siê w góry Windhja (Vindhya)
i s³awili Abhajê – tylko ona, córka Hemanty (Hemanta), mo¿e zabiæ Mangalê.
S³awiona przez bogów bogini obieca³a, ¿e spe³ni ich proœbê. Uzbrojona, w wojennym rynsztunku, Narajani (Nârâyaòî) wesz³a na lwi rydwan. Otacza³y j¹ dakinie
(ðâkinî) i joginie (yoginî). Spieszy³y zabiæ demona: Œiwani (Œivânî), Œiwaduti
(Œivadûtî), Czamunda (Câmuòðâ), Narasinhi (Nârasiôhî), Czandamunda (Caòðamuòðâ), Kalika (Kâlikâ), Katjajani (Kâtyâyanî), Maheœwari (Maheœvarî) i Kumari
(Kumârî).
Czamunda na polu bitwy po³yka³a ¿o³nierzy, woŸniców, rydwany i rozjuszone
s³onie. Bogini Abhaja ostrzeg³a demona, ¿e jest zabójczyni¹ dajtjów i pozbawi go
¿ycia. Œciê³a mu g³owê dyskiem. Mangala pad³ martwy, Indra zacz¹³ tañczyæ z radoœci i z³o¿y³ Durdze ofiarê.
Ogólna rama u obu autorów jest jednakowa, ale opowieœæ Ramdewa jest znacznie
obszerniejsza. U Madhawa w opisie stworzenia œwiata Mangala nie wystêpuje. Wprowadzenie Mangali do mitu kosmogonicznego nadaje wiêksz¹ rangê czynowi bogini.
To ju¿ nie jeden z licznych demonów pokonywanych przez bogów w czasie ich
sta³ych d³ugowiecznych zmagañ, lecz demon pierwszy, zrodzony w prapocz¹tku.
I czyn bogini staje siê przez to czynem pierwszym, dokonanym w czasie œwiêtym
(in illo tempore).
U Madhawa (MG 12) Œiwa jakby przerywa swoim „Da³em, da³em” (dilu dilu) wypowiedŸ Mangali – mo¿e demon chcia³ bardziej uszczegó³owiæ sw¹ proœbê o ³askê.
U Ramdewa bóg od razu uœciœla swe b³ogos³awieñstwo – demon pokona ka¿dego
prócz jednej kobiety.
W utworze Madhawa brak opowieœci o zwyciêskiej wyprawie Mangali na ziemiê
i do œwiata wê¿y, brak opisu walki bogów z demonem. Ramdew ukazuje tchórzostwo bogów – nawet Indra ucieka, lêkaj¹c siê pochwycenia.
U Madhawa Indra z innymi bogami udaje siê do bogini, ale brak hymnu s³awi¹cego j¹, jaki wyg³asza on u Ramdewa. Madhaw nie wprowadza te¿ rozmowy bogini
z demonem.
Gdy Mangala zgin¹³ z r¹k bogini, w wersji Ramadewa Indra z³o¿y³ ofiarê Czandi.
U Madhawa ofiarê sk³adaj¹ wszyscy bogowie.
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Mangalaczandi i Durga
Mangalaczandi w roli bogini pokonuj¹cej demony przypomina Durgê. W wielu
tekstach opowiada siê o bohaterskich czynach Durgi, ale najs³awniejszym dzie³em
tego typu jest Dewimahatmja (Devî-mâhâtmya), tj. rozdzia³y 81–93 Markandejapurany (Mârkaòðeya-purâòa). Utwór ten zawiera opis trzech czynów Durgi na
rzecz bogów:
1.
2.
3.

udzia³u bogini w pokonaniu demonów Madhu (Madhu) i Kaitabhy (Kaiþabha)
przez Wisznu (Višòu),
walki z Mahisz¹ i jego armi¹,
walki z Siumbh¹ i Nisiumbh¹ oraz ich dowódcami Czand¹ (Caòða), Mund¹
(Muòða) i Raktabid¿¹ (Raktabîja).

KINSLEY (1987: 101–102) dostrzega okreœlon¹ strukturê mitu walki z demonem:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Demon osi¹ga moc, uprawiaj¹c surow¹ ascezê, uzyskuje ³askê jako nagrodê
i staje siê niezwyciê¿ony.
Demon pokonuje bogów i zajmuje ich miejsce.
Bogowie przygotowuj¹ zemstê, stwarzaj¹c specjaln¹ istotê, która mo¿e pokonaæ demona mimo uzyskanej ³aski, lub pomniejsi bogowie prosz¹ jednego
z wielkich bogów (Œiwê, Wisznu lub Dewi) o dzia³anie dla ich dobra.
Odbywa siê walka, która czêsto obejmuje stworzenie pomocników przez herosa lub heroinê.
Demon zostaje pokonany lub podporz¹dkowany bogom.
Bogowie s³awi¹ zabójcê.

W mitach o pokonaniu Madhu i Kaitabhy oraz Siumbhy i Nisiumbhy bogowie
prosz¹ Durgê, by im pomog³a, w micie o Mahiszy sami j¹ stwarzaj¹. Bogini bierze
aktywny udzia³ w bitwie, dowodz¹c swych wojennych umiejêtnoœci. Podczas walki
z Siumbh¹ i Nisiumbh¹ stwarza pomocnice w postaci okrutnych bogiñ. We wszystkich epizodach bogowie s³awi¹ Durgê podczas bitwy i po zabiciu demonów.
U podstawy tych mitów le¿y wiara w zstêpowanie bóstwa na ziemiê w ró¿nych postaciach, by zachowaæ kosmiczny porz¹dek. Durga przyjmuje tu typow¹ rolê Wisznu. To ona stwarza, utrzymuje i niszczy œwiat oraz w³¹cza siê, gdy zagra¿a mu
chaos za spraw¹ demonów.
Wed³ug KINSLEYA (1983: 96) genealogii Durgi tak jak Mangalaczandi nale¿y
szukaæ wœród niearyjskich kultur Indii. Liczne wczesne wzmianki ³¹cz¹ j¹ z terenami peryferyjnymi takimi jak góry Windhja, plemionami takimi jak Siabarowie,
niearyjskimi zwyczajami takimi jak picie wina, krwi i jedzenie miêsa.
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Autorzy bengalscy, Dwid¿a Madhaw i Dwid¿a Ramdew, opisuj¹c pokonanie demona Mangali, wyraŸnie wzorowali siê na heroicznych czynach Durgi s³awionych
w Dewimahatmji – zabiciu Mahiszy oraz Siumbhy i Nisiumbhy.
Mangala – tak jak Mahisza – uprawia³ surow¹ ascezê. Obaj otrzymali obietnicê, ¿e
nie pokona ich nikt prócz kobiety. Sytuacja staje siê kryzysowa, demony pokonuj¹
w walce Indrê, porywaj¹ niebianki, bogowie wygnani z raju b³¹kaj¹ siê bezradnie po
ziemi i w koñcu, s³awi¹c hymnem boginiê, zwracaj¹ siê do niej z proœb¹ o pomoc.
Bogini pokonuje demony, dowodz¹c swej niezwyk³ej mocy. Na polu bitwy towarzysz¹ jej pomocnice. Najs³awniejsze to Kali (Kâlî) i grupa groŸnych bóstw zwanych Matrykami (mâtåkâ; ‘matka’), które pojawi³y siê w czasie walki z Siumbh¹
i Nisiumbh¹. Te Matryki wydaj¹ siê byæ wcieleniem furii bogini, s¹ dzikie, ¿¹dne
krwi i gwa³towne. Poeci bengalscy nie wyjaœniaj¹ ich pochodzenia.
Liczni antagoniœci s¹ zauroczeni urod¹ bogini, nie chc¹ z ni¹ walczyæ, lecz pragn¹
j¹ poœlubiæ. U Ramdewa wprawdzie nie ma mowy o œlubie, lecz demon mówi:
„Ktoœ ty, dziewczyno, jesteœ kobiet¹ i chcesz walczyæ? Kim jesteœ?
Otoczona duchami pragniesz bitwy. Czujê niechêæ do zabijania kobiety w walce”11.
W tekstach bengalskich bogowie z³o¿yli bogini ofiarê, obdarzyli nektarem, uczcili
wedyjskimi mantrami i stwierdzili: „Zwyciê¿aj, Durgo, usuwaj¹ca wszelkie przeszkody, zabi³aœ demona Mangalê, o matko, i sta³aœ siê Mangalaczandi” 12.
Podobnie Dewimahatmja wyjaœnia imiê Czamundy: zabi³a demony Czandê
i Mundê, wiêc nosi imiê Czamunda.
Matryki
Z opisu obu poetów bengalskich wynika, ¿e Mangalaczandi w walce z demonem
pomagaj¹ boginie zwane Matrykami (mâtå, mâtåkâ, mâtå-gaòa; ‘matka’).

11

AM 19:
tui beþi ke /
râmâ haiyâ raòa mâga paricay de //
bhûta-yut saóge laiyâ yuddha câhas tui /
abalâ vadhimu raòe ghåòâ bâsâm mui //
12
MG 19:
jaya jaya jaya durgâ sarvva vighna khaòði /
maógala daitya vadhi mâtâ haila maógalacaòðî //
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Dwid¿a Madhaw wymienia dziewiêæ bogiñ i pokrótce je opisuje 13:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brahmani Dewi w ¿ó³tej szacie trzyma w d³oni dzbanek kamandalu.
Wajsznawi, siedz¹ca na Garudzie, w czterech d³oniach trzyma muszlê, dysk,
maczugê i lotos.
Kaumari dosiada pawia, nosi czerwon¹ szatê i trzyma w d³oni w³óczniê zwan¹ siakti.
Potê¿na Warahi trzyma w zêbach bardzo ostry miecz (lub: trzyma maczugê
i bardzo ostry miecz).
Potê¿na Narasinhi zadaje ostrymi pazurami œmiertelne ciosy.
Czamunda, ubrana w skórê s³onia (s³onicy), z girland¹ (obciêtych) g³ów na
szyi, trzyma w d³oni miecz.
Indrani jedzie na s³oniu.
Mahabhima ma w rêku wad¿rê.
Maheœwari dosiada byka, ma na g³owie pó³ksiê¿yc, a w rêku trzyma broñ
zwan¹ siula.

Wed³ug Ramdewa natomiast przodem pod¹¿a³a Œiwani, za ni¹ na rydwanie jecha³a Narajani (bogini Mangalaczandi), a potem spieszy³y zabiæ demona: Œiwaduti,
Czamunda, Narasinhi, Czandamunda, Kalika, Katjajani, Maheœwari, Kumari.
W obu tekstach bengalskich boginiê otacza dziewiêæ pomocnic.
Dwid¿a Madhaw najwyraŸniej pos³u¿y³ siê najbardziej znanym opisem bogiñ
matek, zawartym w trzecim micie z Dewimahatmji (DM 8.13–23), relacjonuj¹cym

13

MG 16:
brahmâòî devî sâje devîr aógî-kâre /
pîta-vastra-paridhâna kamaòðalu kare //
vaišòavî devî sâje garuÊa upare /
œaókha-cakra-gadâ-padma dhare câri kare //
kaumârî devî sâje mayûra upare /
rakta-vastra-paridhâna œakti astra kare //
vârâhî devî sâje ati balavâna /
nija daòða (dante) dhare devî khaÊga khara-sâna //
nârasiôhî devî sâje ati balavanta /
prakhara nakhera ghâye vidâraye anta //
câmuòðâ devî sâje kare asi dhârâ /
dvî-pî-carmma paridhâna gale muòða-mâlâ /
indrâòî devî sâje kuñjara upare /
mahâbhîmâ devî sâje vajra laiyâ kare //
mâheœvarî devî sâje våšer upare /
arddha-candra dhare devî œûla astra kare //
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walkê z demonami Siumbh¹ i Nisiumbh¹, choæ ten tekst sanskrycki nie u¿ywa terminu mâtåkâ, lecz œakti.
Potê¿ne demony Siumbha i Nisiumbha dziêki surowej ascezie osi¹gnê³y wielk¹
moc i przegna³y bogów z raju. Niebianie zaczêli wys³awiaæ Mahadewi (Mahâdevî)
i ta obieca³a im pomóc. Piêkn¹ boginiê Ambikê (Ambikâ), przebywaj¹c¹ w Himalajach, dostrzegli wodzowie obu demonów Czanda i Munda. Opowiedzieli o jej niezwyk³ej urodzie swym w³adcom i Siumbha poleci³ sprowadziæ tê piêknoœæ. Gdy
bogini siê nie zgodzi³a pójœæ, oba demony zbli¿y³y siê do niej, dosiadaj¹cej lwa,
z broni¹ przygotowan¹ do walki. Wtedy z czo³a rozgniewanej bogini wyskoczy³a
Kali i œciê³a mieczem g³owy Czandy i Mundy. Gdy Siumbha dowiedzia³ siê o ich
œmierci, rozgniewany skierowa³ do walki olbrzymi¹ armiê, która otoczy³a boginiê
Ambikê, lwa i Kali. Wtedy bogowie stworzyli ¿eñskie odpowiedniki siebie, Energie
(Œakti), by pomóc bogini – w takich samych postaciach, ozdobach i na tych samych
wahanach (vâhana), jakie posiadaj¹ bogowie, i one ruszy³y do walki z demonami14.
By³o ich siedem.
— Brahmani, w pojeŸdzie zaprzê¿onym w gêsi, trzyma ró¿aniec i naczynie
z wod¹15,
— Maheœwari siedzi na byku, trzyma trójz¹b, ma bransolety z wielkich wê¿y,
ozdabia j¹ sierp ksiê¿yca 16,
— Kaumari, maj¹ca postaæ Guhy, siedzi na pawiu i trzyma w³óczniê zwan¹ siakti17,
— Wajsznawi, na Garudzie, trzyma muszlê, dysk, maczugê, ³uk Siarngê i miecz18,

14

DM 8.14:
yasya devasya yad rûpaô yathâ bhûšaòa-vâhanam /
tadvad eva hi tac-chaktir asurân yoddhum âyayau //
15
DM 8.15:
haôsa-yukta-vimânâgre akša-sûtra-kamaòðaluÿ /
âyâtâ brahmaòaÿ œaktir brahmâòî sâbhidhîyate //
16
DM 8.16:
mâheœvarî våšârûðhâ tri-œûla-vara-dhâriòî /
mahâhi-valayâ prâptâ candra-rekhâ-vibhûšaòâ //
17
DM 8.17:
kaumârî œakti-hastâ ca mayûra-vara-vâhanâ /
yoddhum abhyâyayau daityân ambikâ guha-rûpiòî //
18
DM 8.18:
tathÎva vaišòavî œaktir garuðôpari saôsthitâ /
œaókha-cakra-gadâ-œâróga-khaðga-hastâbhyupâyayau //
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— Warahi ma postaæ dzika 19,
— Narasinhi ma postaæ podobn¹ do postaci Nrysinhy i potrz¹sa sw¹ lwi¹ grzyw¹,
rozrzucaj¹c gwiazdy20,
— Aindri (Aindrî), tysi¹coka, trzyma w d³oni wad¿rê i siedzi na w³adcy s³oni21.
Dodatkowo z cia³a samej bogini wy³oni³a siê straszliwa Czandika, rycz¹ca jak
setki szakalic22.
Te boginie zaatakowa³y armiê demonów. Po bitwie Matryki tañczy³y, pijane
krwi¹.
Dwid¿a Madhaw wiernie wiêc wzoruje siê na tekœcie sanskryckim, wprowadzaj¹c
te same boginie matki i w tej samej liczbie. U poety bengalskiego pomocnic prócz
bogini by³o dziewiêæ, w sumie tworzy³y grupê dziesiêciu postaci. W tekœcie sanskryckim przyby³o siedem Matryk – wraz z Kali-Czamund¹, sam¹ bogini¹, i Czandik¹, powsta³¹ z bogini, równie¿ mamy dziesiêæ postaci ¿eñskich. Poeta bengalski
jednak zamiast Aindri u¿ywa imienia Indrani. Poza tym wymienionej przez niego
Mahabhimy nie ma w oryginale, chyba nale¿y j¹ uto¿samiæ z Czandik¹.
Dwid¿a Ramdew stwierdza, ¿e boginiê Mangalaczandi Narajani otaczaj¹ dakinie
i joginie. Trudno powiedzieæ, za kogo uwa¿a postaci kobiece, których imiona wymienia, czy s¹ to owe wspomniane wczeœniej dakinie i joginie, czy te¿ boginie
matki. Widaæ jednak, ¿e z otoczenia bogini znikaj¹ Matryki zwi¹zane z Brahm¹
(Brahmani), Indr¹ (Aindri) i Wisznu (Wajsznawi, Warahi), choæ pozostaje Narasinhi – mo¿e zaczêto j¹ kojarzyæ nie z wcieleniem Wisznu, lecz z lwem bogini.
Reszta imion z tekstu Ramdewa to imiona ma³¿onki Œiwy, przy czym Kaumari,
pochodz¹ca od Kumary (Kumâra), czyli Skandy (Skanda), zamieni³a siê w Kumari,
najprawdopodobniej dziewicz¹ boginiê.
Genezy kultu Matryk nie da siê dok³adniej okreœliæ. Matryki by³y zwi¹zane pocz¹tkowo z plemionami niearyjskimi, ¿yj¹cymi w górach i jaskiniach. S¹ czczonymi

19

DM 8.19:
yajña-vârâham atulaô rûpaô yâ bibhrato hareÿ /
œaktiÿ sâpy âyayau tatra vârâhîô bibhratî tanum //
20
DM 8.20:
nârasiôhî nåsiôhasya bibhratî sadåœaô vapuÿ /
prâptâ tatra saþâ-kšepa-kšipta-nakšatra-saôhatiÿ //
21
DM 8.21:
vajra-hastâ tathÎvÎndrî gaja-râjôpari sthitâ /
prâptâ sahasra-nayanâ yathâ œakras tathÎva sâ //
22
DM 8.23:
tato devî-œarîrât tu viniškrântâtibhîšaòâ /
caòðikâ œaktir atyugrâ œivâ-œata-ninâdinî //
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przez wieœniaków wiejskimi boginiami. Matryk nigdy nie wielbiono indywidualnie,
zawsze wystêpuj¹ w grupie. To ich szczególna cecha. Niektóre wzmianki sugeruj¹,
¿e by³y niezliczone. We wszystkich wczesnych tekstach maj¹ niepomyœlne cechy
i s¹ opisywane jako niebezpieczne. Obrzêdy dla nich odprawiano w noce ciemnej
po³owy miesi¹ca na skrzy¿owaniu dróg.
Wzmianki o Matrykach w epice znajdujemy ju¿ w tekstach oko³o I wieku n.e.
Najwczeœniejszy wyraŸniejszy ich opis zawiera Mahâ-bhârata (Vana-parvan).
Tekst wspomina o grupie bogiñ zwanych matkami œwiata. Indra wysy³a je, by zabi³y
Karttikejê (Kârttikeya) wkrótce po jego narodzinach. Gdy zbli¿aj¹ siê do dziecka,
ich piersi wzbieraj¹ od mleka; prosz¹ ch³opczyka, by je uzna³ za swoje matki23.
Epopeja wymienia wiele ich imion, m.in.: Vinatâ, Pûtanâ, Râkšasî, Aditi (lub
Revatî), Diti, Surabhi, Saramâ, Kadrû, Lohitâyanî, Âryâ i inne24.
Prócz Mahabharaty i Dewimahatmji o boginiach wspominaj¹: Hariwansia (Hari-vaôœa), purany, zw³aszcza Wamanapurana (Vâmana-purâòa), Warahapurana
(Varâha-purâòa) i Matsjapurana (Matsya-purâòa), Candisiataka (Caòðî-œataka)
Bany (Bâòa), hymn pochwalny na czeœæ Windhjawasini (Vindhyavâsinî) w poemacie Gaudawaha (Gauða-vaha)25. Œwiadczy to o du¿ej popularnoœci kultu Matryk. S¹
czczone g³ównie przez kobiety, sk³ada im siê ofiary podczas zaœlubin, prosi o ró¿ne
³aski, zw³aszcza o syna. W wersji bramiñskiej jest ich najczêœciej siedem, osiem lub
szesnaœcie. Purany czyni¹ Matryki g³ównie towarzyszkami bogini w walce z demonami.
Uleczenie Indry
Twórcy poematów o bogini Mangalaczandi, Dwid¿a Madhaw (MG 21–24) i Dwid¿a Ramdew (AM 21–24) do dziejów ma³¿onki Œiwy wprowadzaj¹ w³asn¹ wersjê
popularnego w¹tku o zniewoleniu Ahalji (Ahalyâ) przez Indrê. W³adca bogów po
odzyskaniu raju dziêki heroicznemu czynowi bogini wyruszy³ w wêdrówkê na s³oniu po trójœwiecie. W obu tekstach Indra przybywa do pustelni swego mistrza Gautamy (Gautama). Ujrza³ tam jego piêkn¹ ¿onê Ahaljê i podniecony zniewoli³ j¹ si³¹.
Gdy mêdrzec wróci³ po k¹pieli, za zhañbienie ¿ony rzuci³ na Indrê kl¹twê – cia³o
boga pokry³y narz¹dy kobiece (yoni).
Dwid¿a Madhaw nic nie wspomina o dalszym losie Ahalji, Ramdew natomiast informuje krótko, ¿e zamieni³a siê w kamieñ. Zawstydzony Indra natomiast popad³

23

KINSLEY (1987: 151).
AIYAR (1997: 153–158).
25
AIYAR (1997: 153–159).
24
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w rozpacz, porzuci³ swe miasto Amarawati (Amarâvatî), zaszy³ siê w lesie
i p³aka³ dzieñ i noc. Z powodu deformacji cia³a opuœcili go bogowie i ¿ona. W raju
zapanowa³ nieporz¹dek. Wed³ug Dwid¿y Madhawa niebianie udali siê do bogini
i p³acz¹c, s³awili j¹, a Indra obmywa³ ³zami jej stopy. Ramdew natomiast uwa¿a, ¿e
to Brahma uda³ siê do Indry i doradzi³ mu, by z³o¿y³ ofiarê Czandice, córce Hemanty.
Indra wys³awi³ boginiê i z³o¿y³ jej ofiarê. Bogini u¿ali³a siê nad nim, dotknê³a
rêk¹ jego g³owy i uczyni³a go tysi¹cokim (Sahasrâkša). U Madhawa Durga wyjaœni³a, ¿e uleczy Indrê, gdy¿ Gautama nie jest braminem, wobec tego jego kl¹twê da
siê zmieniæ – zamiast narz¹dów kobiecych na ciele Indry pojawi¹ siê oczy. Tak
Indra sta³ siê tysi¹cokim (Sahasralocana), z³o¿y³ Durdze ofiarê i podarowa³ jej piêæ
dziewcz¹t o imionach: Amala (Amalâ; ‘Czysta’), Wimala (Vimalâ; ‘Jasna’), Lilawati (Lîlâvatî; ‘Figlarna’), Padmawati (Padmâvatî; ‘Lotosowa’) i Gunaœila
(Guòaœîlâ; ‘Pe³na Zalet’). U Ramdewa dziewczêta nosz¹ inne imiona: Sukesia
(Sukeœâ; ‘Piêknow³osa’), Suprabha (Suprabhâ; ‘B³yszcz¹ca’), Kszama (Kšamâ;
‘Litoœciwa’), Nisia (Niœâ; ‘Noc’) i Padmawati (Padmâvatî).
Tê opowieœæ zawieraj¹ tak¿e bengalskie wersje obu epopei: Râmâyaòa Kryttiwasa
(Kåttivâs) (KR 77–78) i Mahabharata Kaœirama Dasa (Kâœîrâm Dâs) (MBhKD 617–
618), g³ówn¹ bohaterk¹ jednak czyni¹ Ahaljê. W Ramajanie jej dzieje opowiada
Ramie (Râma) mêdrzec Wiœwamitra (Viœvâmitra), gdy bohater, wêdruj¹c wraz
z m³odszym bratem Lakszman¹ (Lakšmaòa) w stronê Mithili (Mithilâ), po drodze
natrafi³ na pustelniê Ahalji, najpiêkniejszej z tysi¹ca kobiet stworzonych przez Brahmê. Wersja epicka wyraŸnie stwierdza, ¿e Indra by³ ulubionym uczniem Gautamy
i studiowa³ u niego Wedy oraz szeœæ siastr. Zdoby³ Ahaljê podstêpem, przybrawszy
postaæ mistrza podczas jego nieobecnoœci.
Wed³ug Ramajany, gdy mêdrzec wróci³ po k¹pieli, zdumiony spyta³, sk¹d na ciele
¿ony wziê³y siê znaki rozkoszy mi³osnych. Zdziwiona Ahalja odpar³a, ¿e sam je
zrobi³. Mêdrzec dziêki medytacji poj¹³, ¿e zawini³ tu Indra, i rzuci³ na niego kl¹twê
za zniszczenie kasty. W Mahabharacie to zdziwiona ¿ona spyta³a, jak ma³¿onek
zdo³a³ tak szybko wróciæ po k¹pieli. Gautama zastanowi³ siê i zrozumia³, ¿e to Indra
zachowa³ siê niegodnie. Ca³e cia³o Indry pokry³y narz¹dy kobiece. W Ramajanie
Ahalja pad³a do stóp Gautamy, pytaj¹c, kiedy wyzwoli siê z kl¹twy. Mêdrzec odpar³, ¿e gdy narodzi siê Rama, syn Dasiarathy (Daœaratha), i postawi stopê na jej
g³owie. Wys³uchawszy tej historii, Rama postawi³ stopê na kamieniu i Ahalja wyzwoli³a siê z kl¹twy.
Mahabharaty bengalskiej nie interesuj¹ dalsze losy Ahalji, tekst koncentruje siê
na rozpaczy Indry. Bóg okry³ ca³e cia³o szat¹ i uda³ siê nad brzeg morza, gdzie
umartwia³ siê przez tysi¹c lat. Miasto bogów ginê³o bez Indry, demony opanowa³y
ca³y œwiat, niszczy³y dary, ofiarê, ascezê i modlitwy. Kaœjapa (Kaœyapa) zaniepokoi³
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siê i zwróci³ do Brahmy z proœb¹ o ratunek. Brahma wtedy uda³ siê z Kaœjap¹ do
Gautamy, gdzie upraszali mêdrca o wybaczenie dla Indry. Gautama odpar³, ¿e nie
mo¿e byæ inaczej, ni¿ powiedzia³, ale znaki hañby stan¹ siê oczami26. Tak na ciele
Indry pojawi³o siê tysi¹c oczu.
W Ramajanie bengalskiej Indra odprawi³ ofiarê aœwamedhy (aœva-medha) i joni
zamieni³y siê w oczy.
Tak wiêc wed³ug tekstów bengalskich Indra sta³ siê tysi¹cokim w wyniku zniewolenia Ahalji i kl¹twy Gautamy. Narz¹dy kobiece w oczy zamienia bogini, sam Gautama lub jest to skutkiem z³o¿onej ofiary aœwamedhy.
W epopejach sanskryckich Indra poniós³ inn¹ karê za uwiedzenie Ahalji i nie sta³
siê tysi¹cokim. W Ramajanie zosta³ pozbawiony moszny. Gdy tylko rozgniewany
Gautama rzuci³ kl¹twê, dwa j¹dra Indry natychmiast upad³y na ziemiê27. Mahabharata twierdzi, ¿e z powodu kl¹twy Gautamy w¹sy Indry sta³y siê zielone (harit),
a moszna zosta³a obciêta; potem do³¹czono mu genitalia barana 28.
Wersjê zamiany joni w oczy wprowadzaj¹ natomiast purany: Padmapurana
(Padma-purâòa) i Brahmawajwartapurana. W Padmapuranie ukarany Indra ukry³
siê w wodzie i wyg³osi³ hymn s³awi¹cy boginiê Indrakszi (Indrâkšî). Prosi³, by usunê³a deformacjê jego cia³a. Bogini odrzek³a, ¿e skutków kl¹twy nie mo¿e usun¹æ
nawet Brahma i inni bogowie, ale w joni pojawi¹ siê oczy i bêdzie znany jako
Sahasrâkša29.
W tekœcie Brahmawajwartapurany tysi¹c joni po z³o¿eniu ofiary Surji (Sûrya)
zamieni³o siê w oczy30.
Inna wersja pojawienia siê tysi¹ca oczu Indry
Mahabharata31 zna jeszcze inn¹ historiê powstania tysi¹ca oczu Indry, któr¹ powtarza epopeja bengalska.
Mêdrzec Narada (Nârada) (MBhKD 206–207) opowiada o œmierci demonów
Sundy i Upasundy (Sunda, Upasunda) piêciu braciom Pandawom (Pâòðava), którzy
MBhKD 618:
kalaóker cihnagulâ netra habe târ /
kucihner parivartta haila takhan //
sahasreka cakšu haila indrer œarîre /
27
BHAÞÞÂCÂRYA (1977: 227–232).
28
BHAÞÞÂCÂRYA (1977: 229), DONIGER O’FLAHERTY (1973: 85–86).
29
DONIGER O’FLAHERTY (1973: 134).
30
BHAÞÞÂCÂRYA (1977: 232).
31
DONIGER O’FLAHERTY (1973: 84).
26
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wspólnie poœlubili ksiê¿niczkê Draupadi (Draupadî), by ich ostrzec przed waœni¹
z powodu kobiety.
Sunda i Upasunda to synowie Nikumbhy (Nikumbha), potê¿nego demona z rodu
Hiranjakaœipu (Hiraòyakaœipu). Poddawali siê przez wiele lat surowym umartwieniom i Brahma okaza³ im ³askê. Nie obdarzy³ ich wprawdzie nieœmiertelnoœci¹, o co
prosili, ale obieca³, ¿e bêd¹ mogli zgin¹æ tylko z w³asnej rêki, a byli braæmi wyj¹tkowo sobie oddanymi. Sunda i Upasunda zaatakowali Amarawati, miasto Indry.
Bogowie uciekli bez walki, wiedz¹c, ¿e nikt nie mo¿e zabiæ tych demonów. Bracia
zaw³adnêli rajem, siedzib¹ wê¿y (nâga), kobietami, klejnotami i pojazdami bogów.
Niebianie udali siê po ratunek do Brahmy, a ten, uznaj¹c, ¿e jedynym wyjœciem
z kryzysu jest sk³ócenie obu braci, poleci³ Wiœwakarmanowi (Viœvakarman) sporz¹dzenie kobiety o niezwyk³ej urodzie. Tak powsta³a Tilottama (Tilottamâ, ‘najdoskonalsza w ka¿dym szczególe’), na której stworzenie boski rzemieœlnik zebra³ po cz¹stce
piêkna z ca³ego œwiata. Gdy dziewczyna obchodzi³a zebranych bogów, Œiwie wyros³y cztery nowe twarze, by móg³ patrzeæ na ni¹ ca³y czas, sta³ siê wiêc piêciolicym;
na ciele Indry zaœ pojawi³o siê tysi¹c oczu.
Bracia oczywiœcie pok³ócili siê o Tilottamê i pozabijali nawzajem maczugami.
Bogowie odzyskali raj. Brahma poleci³ Tilottamie zamieszkaæ w œwiecie s³oñca,
gdy¿ jej uroda mog³aby doprowadziæ do zguby œwiata.
O œmierci Sundy i Upasundy z powodu piêknej Tilottamy napisa³ wspania³y poemat Narodziny Tilottamy (Tilottamâ-saôbhav) – pierwszy w literaturze bengalskiej
u³o¿ony bia³ym wierszem – Madhusudan Datta (1824–1873). Utwór ukaza³ siê
w maju 1860 roku, sk³ada siê z czterech czêœci, zatytu³owanych: Bia³a Góra (Dhaval
œikhar), Brama miasta Brahmy (Brahma-purî toraò), Narodziny (Saôbhav), Zwyciêstwo Indry (Vâsav-vijay). Poeta opiera³ siê bez w¹tpienia na w¹tku Mahabharaty
i jego utwór treœci¹ nie odbiega od znanej opowieœci. Co jednak interesuj¹ce, choæ
twórca nazywa Indrê tysi¹cokim (MR 500), w scenie ukazania Tilottamy bogom
przez Wiœwakarmana dowiadujemy siê tylko, ¿e Indra ucieszy³ siê bardzo, widz¹c
jej niezwykle piêkno 32.
Bankimchandra Chatterji (1838–1894), twórca bengalskiej powieœci, w swych
krótkich dociekaniach na temat Indry (BR 787–791) zauwa¿a, ¿e dos³owne przyjêcie treœci mitu o zniewoleniu Ahalji ukazuje Indrê jako rozpustnika i œwiadczy
o braku szacunku do boga. Pisarz pojmuje wobec tego ca³¹ opowieœæ metaforycznie.
Indra to niebo o tysi¹cu oczach – gwiazdach, a Ahalja jest ziemi¹ jeszcze nieoran¹
p³ugiem, nieowocuj¹c¹, wyschniêt¹ latem i w porze ch³odnej. Indra, zsy³aj¹c
deszcz, u¿yŸnia j¹, dlatego jest jej kochankiem; wchodzi w ni¹ jako deszcz i w ten
sposób odbywa z ni¹ stosunek.

32

MR 497: heri aparûp kânti ânanda-salile bhâsilen œacî-kânta.
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Wnioski
Tekst o pokonaniu Mangali, posiadaj¹cy strukturê mitu o zabiciu demona, znan¹
z cenionej niezwykle Dewimahatmji, uto¿samia ludow¹ Mangalaczandi
z powszechnie czczon¹ Durg¹, ma³¿onk¹ Œiwy; wyjaœnia poza tym jej imiê: nosi
miano Mangalaczandi, poniewa¿ zabi³a demona Mangalê.
Poeci przydaj¹ jej za towarzyszki Matryki, zrodzone w czasie walk z Siumbh¹
i Nisiumbh¹. Wprowadzenie elementów klasycznych mitów do folklorystycznej
opowieœci i ukazanie bogini w dobrze znanej roli poskromicielki demonów doda³o
jej presti¿u i mocy oraz zapewni³o miejsce w panteonie hinduskim. Historia uleczenia Indry natomiast jest przyk³adem, jak poeci bengalscy czerpali z bogatego
skarbca tradycji klasycznej i tworzyli nowe, odpowiednie do potrzeb wersje ci¹gle
tych samych mitów. Indrê skazanego kl¹tw¹ Gautamy na deformacjê cia³a wyzwala
nie ofiara aœwamedhy, nie sam Gautama, nie bóg Surja, lecz potê¿na moc bogini
Mangalaczandi.
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SUMMARY

The Deeds of the Goddess Maógalacaòðî
in Sanskrit and Bengali Literature
The paper provides an analysis of the image of the goddess Maógalacaòðî described in two Bengali poems: Maógalacaòðîr gît (16th century) and Abhayâ-maógal (17th century). Both poems present two, unknown to the classical tradition, acts of the goddess: the killing of the demon Maógala and the curing of
Indra. The image of Maógalacaòðî killing the demon is based on the episode of
Durgâ defeating Mahiša, known from the classical Sanskrit work Devî-mâhâtmya.
The healing of Indra is a new version of the story of the rape of Ahalyâ and the
appearance of thousand eyes on the body of the god. The two texts of Bengali
poets identify the folk goddess Maógalacaòðî with the widely worshipped
Durgâ, the spouse of Œiva.

Zasada regu³ zawieszonych w Asztadhjaji Paniniego1
MA£GORZATA SULICH
(Uniwersytet Warszawski)

Panini i Asztadhjaji
Panini (Pâòini) by³ indyjskim gramatykiem, ¿yj¹cym ok. VI–V w. p.n.e. w pó³nocno-zachodniej czêœci Subkontynentu Indyjskiego (dzisiejszy Pakistan). Wiadomo, ¿e nie by³ on pierwszym gramatykiem indyjskim, gdy¿ w swoim traktacie
Asztadhjaji (Ašþâdhyâyî, dalej A) wymienia dziesiêciu poprzedników. Pomimo ¿e
rozwa¿ania nad jêzykiem zaprz¹ta³y uwagê Indusów ju¿ w wiekach wczeœniejszych,
mo¿na z pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e to Panini jest najwa¿niejsz¹ postaci¹ dla ca³ej
póŸniejszej tradycji gramatyki sanskryckiej. Ašþâdhyâyî jest pierwsz¹ kompletn¹
gramatyk¹ sanskrytu. Jak wskazuje sama nazwa traktatu, sk³ada siê on z 8 rozdzia³ów (adhyâya) po 4 podrozdzia³y ka¿dy (pâda). Zawiera prawie 4000 regu³ – aforyzmów, zwanych sutrami (sûtra). Ašþâdhyâyî opisuje morfologiê, morfonologiê,
s³owotwórstwo i sk³adniê; prawie ca³kowicie pomija natomiast fonetykê2. Tekst
mo¿na podzieliæ tematycznie na dwie czêœci: rozdzia³y 1–5 i 6–8. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e tematyczny podzia³ Asztadhjaji nie jest najwa¿niejszym, jeœli w ogóle
istotnym, kryterium dla Paniniego. U³atwia on nam jedynie zaklasyfikowanie opisywanych w rozdzia³ach operacji gramatycznych. Pierwsza z czêœci, z wy³¹czeniem
pierwszego rozdzia³u, zajmuje siê morfologi¹. Rozdzia³ 1. i czêœæ rozdzia³u 2.
mo¿na nazwaæ wstêpem do systemu Asztadhjaji, w którym Panini definiuje wiêkszoœæ u¿ywanych przez siebie terminów technicznych (saôjñâ) oraz formu³uje regu³y s³u¿¹ce interpretacji innych regu³ (paribhâšâ), czyli tzw. sutry interpretacyjne.
Oba typy sutr stosowane s¹ jedynie wówczas, gdy zachodzi taka koniecznoœæ, a za-

1

Niniejszy artyku³ omawia bardzo ogólnie zasadê rz¹dz¹c¹ ostatnimi trzema podrozdzia³ami Asztadhjaji Paniniego. Nie pretenduje on do miana wyczerpuj¹cego i stanowi jedynie pocz¹tek moich badañ nad tym fragmentem traktatu.
2
WIELIÑSKA (1999: 100). Patrz tak¿e SHARMA (1987), SINGH (1991).
Studia Indologiczne 15 (2008) 58–74.
Copyright © by Redakcja Studiów Indologicznych
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kres ich obowi¹zywania obejmuje ca³¹ Asztadhjaji3. Panini nie definiuje wszystkich
terminów, których u¿ywa. Wynika to prawdopodobnie z tego, ¿e niektóre z nich
zosta³y zaczerpniête od poprzedników, a inne by³y powszechnie rozumiane i w konsekwencji nie wymaga³y wyjaœnienia. Problem ten dotyczy oczywiœcie jedynie tych
terminów, które wystêpowa³y tak¿e w potocznym sanskrycie, a zosta³y zaadaptowane na potrzeby metajêzyka i otrzyma³y specjalne znaczenie. Panini tworzy ponadto terminy, które nie wystêpuj¹ poza systemem Asztadhjaji, poza nim nie maj¹
swojego znaczenia i z tego powodu musz¹ zostaæ zdefiniowane. Rozdzia³y 3–5
opisuj¹ operacje na wszelkiego typu sufiksach (pratyaya), dodawanych do rdzeni
werbalnych oraz nominalnych4. Druga czêœæ (rozdzia³y 6–8) zajmuje siê analiz¹ fonologiczn¹ wyrazów w zale¿noœci od ich pozycji w zdaniu. Rozdzia³y 6 i 7 zawieraj¹
sutry omawiaj¹ce sandhi5, reduplikacjê, augmenty (âgama), akcent i ró¿ne operacje
fonologiczne na sufiksach. Dopiero w ostatnim rozdziale Panini omawia procesy fonologiczne w odniesieniu do ostatecznie uformowanych s³ów (pâda), co przedstawione zostanie w dalszej czêœci artyku³u.
Asztadhjaji mo¿na podzieliæ tak¿e na dwie inne czêœci. Podstaw¹ tego podzia³u
jest ró¿nica obowi¹zuj¹cych w nich zasad stosowania sutr. Pierwsza obejmuje
7 rozdzia³ów oraz 1. podrozdzia³ (pâda) 8. rozdzia³u (adhyâya); st¹d te¿ jej czêsto
spotykan¹ nazw¹ jest Sapâda-saptâdhyâyî. Druga czeœæ obejmuje pozosta³e 3 pady
ostatniego rozdzia³u i st¹d nazywa siê Tripadi (Tripâdî). Tripadi rz¹dzona jest przez
tak zwan¹ zasadê asiddha.
Zasada asiddha6
Czêœæ zwana Tripâdî rozpoczyna siê od sutry A 8.2.1: pûrvatrâsiddham. – „[wszystkie nastêpne sutry, poczynaj¹c od tej do A 8.4.68,] s¹ zawieszone (asiddha) w sto3

W dalszej czêœci traktatu tak¿e wystêpuj¹ zarówno sutry definiuj¹ce, jak i interpretacyjne, ale ich zastosowanie ograniczone jest do danego rozdzia³u tematycznego. Patrz
tak¿e CARDONA (1997b), BUISKOOL (1939).
4
Sufiksy dodawane do rdzeni werbalnych mo¿na podzieliæ na trzy grupy: saN
(u¿ywany do tworzenia desiderativum), kåt (sufiksy pierwotne) oraz tiÓ (koñcówki osobowe). Sufiksy dodawane do rdzeni nominalnych to: suP (koñcówki przypadków), strî
(u¿ywane do tworzenia rodzaju ¿eñskiego) oraz taddhita (sufiksy wtórne).
5
Termin saôdhi odnosi siê do procesów fonologicznych zachodz¹cych w morfemach i na styku wyrazów.
6
W niniejszym artykule kursywê stosuje siê do elementów faktycznie wystêpuj¹cych w jêzyku, takich jak pojedyncze g³oski, rdzenie werbalne i nominalne, oraz nazw
(np. nišþhâ). Wszystkie elementy metajêzyka (tj. sufiksy, skróty typu ‘jaœ’ etc.) pisane s¹
czcionk¹ normaln¹.
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sunku do [wszystkich] poprzednich”. Sam termin asiddha nastrêcza sporo problemów t³umaczeniowych. Jest to imies³ów czasu przesz³ego od czasownika Ösidh,
znacz¹cego m.in. ‘udaæ siê, byæ kompletnym, spe³nionym’, i st¹d mo¿e oznaczaæ:
‘to, co nieskoñczone, niewykonane’ lub te¿, jak t³umaczy siê termin ten na potrzeby
niniejszego artyku³u – ‘to, co zawieszone’7, czyli ‘tymczasowo nieobowi¹zuj¹ce’.
Istotne jest, ¿e Panini nie zdefiniowa³ terminu asiddha, co powoduje dodatkowe
problemy z jego dok³adnym prze³o¿eniem na jêzyk polski. Prawdopodobnie nie
by³o potrzeby jego wyjaœniania, gdy¿ nie by³ on obcy studentom gramatyki Paniniego lub te¿ u¿ywany by³ w swoim podstawowym (s³ownikowym) znaczeniu. Poniewa¿ jednak s³ownikowa definicja nie jest do koñca jasna w kontekœcie gramatycznym, trudno jest jasno sprecyzowaæ znaczenie tego terminu w Asztadhjaji.
Wspomniana sutra A 8.2.1 jest adhikar¹ (adhikâra), tj. regu³¹ rz¹dz¹c¹, co oznacza,
¿e obowi¹zuje ona do momentu pojawienia siê kolejnej tego typu regu³y, uniewa¿niaj¹cej poprzedni¹. W tym wypadku jednak zasada asiddha rz¹dzi sutrami do
koñca Asztadhjaji, czyli do sutry A 8.4.68. Sutra A 8.2.1 oznacza, ¿e operacje opisane w podrozdzia³ach 2–4 rozdzia³u 8. s¹ niewidoczne, zawieszone w stosunku do
poprzednich regu³ w Asztadhjaji. Co ciekawe, zasada ta obowi¹zuje równie¿ wewn¹trz czêœci Tripâdî. A zatem ka¿da kolejna sutra zostaje zawieszona w stosunku do
sutry j¹ poprzedzaj¹cej tak¿e w obrêbie Tripadi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tej czêœci
Asztadhjaji ka¿da nastêpna regu³a stanowi swoiste zamkniêcie traktatu 8.
Termin asiddha zosta³ przez Paniniego u¿yty nie tylko w ostatnich trzech podrozdzia³ach ostatniego rozdzia³u, ale tak¿e w dwóch innych fragmentach Asztadhjaji.
Pierwszy stanowi pojedyncza sutra A 6.1.86: šatva-tuKor asiddhaÿ. – „[Substytucjê
elementu uwa¿a siê] za zawieszon¹ w stosunku do augmentu tuK oraz [substytucji
s →] š”. Drugi fragment zawiera zbiór sutr rz¹dzonych regu³¹ A 6.4.22: asiddhavad
atrâ bhât. – „Od tej [sutry] a¿ do sutry A 6.4.1299 [regu³a, która ma byæ zastosowana] jest jakby zawieszona [w stosunku do poprzednich]”. Warto zauwa¿yæ, ¿e ta

7

T³umaczenie to mo¿e ulec zmianie w trakcie dalszych badañ nad tekstem.
U¿ywam s³owa ‘swoiste’, poniewa¿ oczywiœcie ostatni¹ sutr¹ traktatu jest A 8.4.68,
ale w obrêbie czêœci Tripâdî sutry dalsze nie s¹ brane pod uwagê w odniesieniu do wczeœniejszych, zatem ich zastosowanie jest zawieszone.
9
Wyra¿enie â bhât oznacza „a¿ do [terminu] bha”, a tak w³aœnie brzmi sutra
A 6.4.129: bhasya. Termin bha Panini przypisuje tematom nominalnym przed sufiksami
rozpoczynaj¹cymi siê od samog³oski lub pó³samog³oski y (A 1.4.18 y-aCi bham) oraz
elementom zakoñczonym na −t i −s przed sufiksami maj¹cymi znaczenie sufiksu matUP
(A 1.4.19 tasau matv-arthe). Termin bha przypisywany jest tak¿e grupie wyra¿eñ, których pierwszym cz³onem jest ayas-maya (‘zrobiony z ¿elaza’) przed sufiksami w obrêbie s³ów wedyjskich (A 1.4.20: ayas-mayâdîni chandasi. – „W literaturze wedyjskiej
[rdzenie nominalne] ayas-maya itp. [przyjmuj¹ przed sufiksami termin bha]”).
8
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sutra zawiera termin asiddhavad („jakby zawieszone”), a nie asiddha. Tradycyjni komentatorzy, jak Patañd¿ali (Patañjali)10 uwa¿aj¹, ¿e oba terminy s¹ równoznaczne, co
wydaje siê jednak w¹tpliwe, jeœli zwa¿yæ na fakt, ¿e dla Paniniego zasada ekonomicznoœci by³a nadrzêdna. Nigdy nie u¿ywa on dwóch terminów do opisania jednej
i tej samej rzeczy; nawet jeœli ró¿nica miêdzy nimi jest niewielka, œwiadczy to
o tym, ¿e musz¹ mieæ trochê inne znaczenie. Kolejny problem stanowi nieumieszczenie sutr A 6.1.86 oraz A 6.4.22–129 w obrêbie Tripadi. Umieszczenie ich w jednym rozdziale by³oby znacznie bardziej ekonomiczne i nie wymusza³oby u¿ycia terminu asiddha trzykrotnie. Pytanie, dlaczego Panini tego nie uczyni³, pozostaje jednak
bez odpowiedzi.
Istotne jest, jakiego rodzaju sutry wchodz¹ w zakres Tripadi. Po pierwsze,
wszystkie opisane w niej operacje odnosz¹ siê wy³¹cznie do tego, co Panini okreœla
terminem ‘pada’ (pada)11. Ca³a Tripadi rz¹dzona jest adhikar¹ A 8.1.16: padasya,
mówi¹c¹, ¿e wszystkie nastêpuj¹ce po niej sutry odnosz¹ siê tylko do tych gramatycznych elementów, które zosta³y zdefiniowane jako pady. Wszystkie opisane
operacje zachodz¹ zatem albo wewn¹trz pady, albo na styku dwóch pad. W wiêkszoœci wypadków sutry opisuj¹ operacje fonologiczne, substytucjê, cerebralizacjê
oraz akcent. Tripâdî zawiera równie¿ regu³y, w których Panini opisuje wymowê
niektórych fonemów w zale¿noœci od znaczenia konkretnego wyra¿enia. Poni¿ej
przedstawiony zosta³ podzia³ sutr w Tripadi, w którym wyszczególniono grupy
tematyczne, na ile by³o to mo¿liwe:
A 8.2.
1.
2.
3.
4–6.
7.
8.

sutra rz¹dz¹ca (adhikâra-sûtra)
elizja wygłosowego −n
negacja substytucji da → mu przed sufiksem nâ
sutry dotyczące akcentu
elizja wygłosowego −n na końcu rdzenia nominalnego (pr¹tipadika)
negacja elizji z sutry A 8.2.7.

10
Patañd¿ali (II w. p.n.e.) by³ autorem Mahabhaszji (Mahâbhâšya); uwa¿any jest za
najlepszego interpretatora Asztadhjaji Paniniego. Patrz te¿: CARDONA (1997a), GOLDSTÜCKER (1861), SCHARFE (1977).
11
Termin pada Panini definiuje w sutrach A 1.4.14–16. Oznacza on taki element gramatyczny, do którego do³¹czono koñcówki przypadków lub koñcówki osobowe czasownika; dlatego te¿ mo¿na go przet³umaczyæ jako „s³owo (ostateczna forma s³owa)”.
Jednak¿e termin ten przystêpuje tak¿e do tematów nominalnych zakoñczonych na −n przed
sufiksami denominatywnymi oraz do tematów nominalnych przed sufiksami z markerem
(anubandha) S. Z powodu tak wielorakiego rozumienia terminu pada nie jest on w tym
artykule t³umaczony na jêzyk polski.
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9–14.

15–17.

18–22.
23–30.
31–35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42–49.
50.
51.
52.
53–54.
55.
56.
57.
58–61.
62–63.
64–65.
66–71.
72–73.

76–78.
80.

79

sufiks matUP
9–11.
substytucja m → v sufiksu matUP
12–14. sutry wprowadzające nieregularności (nipâtana-sûtra) (m →
v w matUP)
chandasi ([sutry] dotyczące języka wedyjskiego)
15.
substytucja m → v sufiksu matUP
16–17. augment nuÞ przed sufiksami matUP i GHA (tj. taraP / tamaP)
substytucja r → l (A 8.2.21–22 – opcja)
elizja na końcu pady (pada)
24–28. elizja głoski s
substytucja głoski h
31.
substytucja h → ðh
32–33. substytucja h → gh (A 8.2.33 – opcja)
34.
substytucja h → dh
35.
substytucja h → th
substytucja š wygłosowej spółgłoski
substytucja baŒ → bhaŠ
substytucja d → dh
substytucja jhaL → jaŒ
substytucja t / th → dh
substytucja š / ðh → k
substytucja t → n sufiksu nišþhâ (tj. Kta, KtavatU)
sutra wprowadzaj¹ca nieregularności (nipâtana-sûtra)
substytucja t → k sufiksu nišþhâ
substytucja t → v sufiksu nišþhâ
substytucja t → m sufiksu nišþhâ (A 8.2.54 – opcja)
sutra wprowadzająca nieregularności (nipâtana-sûtra)
substytucja t → n sufiksu nišþhâ (opcja)
negacja substytucji t → n sufiksu nišþhâ
sutry wprowadzające nieregularności (nipâtana-sûtra)
substytucja KviN → kU (A 8.2.63 – opcja)
substytucja n
substytucja r
substytucja d
74.
substytucja r (zamiast d – opcja)
75.
substytucja d lub r
wzdłużenie samogłoski
79.
negacja wzdłużenia
substytucja da → mu zaimka adas
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substytucja î → e w liczbie mnogiej
sutra rz¹dz¹ca (adhikâra-sûtra) – na końcu wypowiedzenia Þi jest zastąpione przez wzdłużoną samogłoskę, akcentowaną ud¹tta
83–86. różne typy wypowiedzeń12
87–92. wzdłużenie w formułach religijnych (om / praòava itd.)
93.
pytanie (opcja)
94.
wymówka
95–96. groźba
97–98. rozważenie wyboru
99.
zgoda lub obietnica
100.
pytanie lub wychwalenie
101.
porównanie (z użyciem słówka cit)
102.
sutra wprowadzająca nieregularności (nipâtana-sûtra)
103.
wzdłużona samogłoska, będąca substytutem, jest akcentowana svarita –
zazdrość, wychwalenie, obwinianie lub złość
104.
występek przeciwko zwyczajowi, błogosławieństwo lub rozkaz
105.
pytanie lub narracja
106–108. substytucja pojedynczych samogłosek samogłoską wzdłużoną
81.
82.

A 8.3.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7–12.
13.
14.
15–16.
18.

12

substytucja wygłosowych fonemów sufiksów matUP i KvasU → rU
sutra rz¹dz¹ca (adhikâra-sûtra) – nosowa samogłoska zastępuje opcjonalnie głoskę poprzedzającą głoskę zastąpioną przez rU w ciągłym wypowiedzeniu (saôhitâyâm, aż do A 8.3.12)
konieczna substytucja ¹T → nosówka
anuswara (anusv¹ra)
substytucja m (prefiksu sam-) → rU
substytucja m (w słowie pum) → rU
substytucja n → rU
8.
n i rU pojawiają się w Rygwedzie
elizja ðh
elizja r
substytucja visarjanîya
17.
substytucja rU → y
głoski v i y (będące rezultatem zastosowania A 6.1.78) wymawiane są lżej
19–21. elizja v i y

W poni¿szych sutrach opisane operacje wystêpuj¹ wówczas, gdy wypowiedzenie
ma okreœlony charakter, np. groŸby, wymówki, pytania itp.
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20.
elizja y po oT
22.
elizja y
23–24. substytucja m → anusv¹ra
25–26. substytucja m (prefiksu sam-)→ m (A 8.3.26 – opcja)
27.
substytucja m → n (opcja)
28.
augmenty kuK i þuK
29–30. augment dhuÞ (opcja)
31.
augment tuK (opcja)
32.
augment óaM
33.
substytucja uÑ → v
34.
substytucja visarjanîya → s
35–36. substytucja visarjanîya → visarjanîya (różne konteksty, A 8.3.36 – opcja)
37.
substytucje jihvamûlîya i upadhmânîya
38.
substytucja visarjanîya → s
39–45. substytucja š (A 8.3.42–43 – opcje)
46–47. substytucja s
48.
substytucje s i š
49–54. substytucja s w literaturze wedyjskiej
55.
sutra rz¹dz¹ca (adhikâra-sûtra) – substytucja š zastępuje wygłosowy fonem nie pady w ciągłym wypowiedzeniu (saôhitâyâm, aż do A 8.3.119)
56.
substytucja s → š
57–119. sutra rz¹dz¹ca (adhikâra-sûtra) (A 8.3.57) – substytucja s → š po iÒ i kU
(aż do A 8.3.119)
62.
substytucja š (z sutry A 8.3.59) → s
63–70. wyj¹tki od wspomnianych substytucji, zwykle odnosz¹ siê do
rdzeni werbalnych
65–79. substytucje odnoszące się do rdzeni werbalnych
78–79. substytucja dh → ðh (A 8.3.79 – opcja)
80–85. substytucje odnosz¹ce siê do rdzeni nominalnych
86–90. substytucje odnosz¹ce siê do rdzeni werbalnych
91–94. sutry wprowadzające nieregularności (nipâtana-sûtra)
105–109. sutry odnosz¹ce siê do jêzyka wedyjskiego
110–119. sutry neguj¹ce
A 8.4.
1–39.

substytucja n → ò (A 8.4.10–11 – opcje)
12–13. w złożeniu
14–24. w rdzeniach werbalnych (A 8.4.23 – opcja)
25–27. w literaturze wedyjskiej

82

STUDIA INDOLOGICZNE

40.
41.
45.
46–47.
53.
54.
55–56.
57.
58–59.
60.
61–62.
63.
64.
65.
66.
68.
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29–32. w sufiksach pierwotnych (kåt, A 8.4.30–31 – opcje)
34–39. sutry negujące
substytucje s → œ i tU → cU
substytucje s → š i tU → þU
42–44. sutry neguj¹ce
substytucja yaR (spółgłoski bez h) → nosówki (opcja)
reduplikacja yaR
48–52. sutry negujące
substytucja jhaL → jaŒ
substytucja jhaL → jaŒ / caR
substytucja jhaL → caR (A 8.4.56 – opcja)
substytucja aÒ → anun¹sika (opcja)
substytucja anusv¹ra → nosówka homofoniczna z następującą głoską
yaY (A 8.4.59 – opcja)
substytucja t → l
substytucja pierwszej głoski rdzenia werbalnego przez homofoniczną
z poprzednią głoską (A 8.4.62 – opcja)
substytucja œ → ch (opcja)
elizja yaM (opcja)
elizja jhaR (opcja)
substytucja anud¹tta → svarita
67.
sutra negująca
substytucja vivåta a → samvåta a

Wedle tradycji indyjskiej zasada asiddha s³u¿y dwóm celom, które Katjajana13
wyjaœnia nastêpuj¹co: asiddha-vacanam âdeœa-lakšaòa-pratišedhârtham utsarga-lakšaòa-bhâvârthaô ca. – „Termin asiddha u¿yty jest w celu zablokowania (dos³.
zabronienia) sutry [ustanawiaj¹cej] substytut (âdeœa) oraz umo¿liwienia (dos³. zaistnienia) sutry [ustanawiaj¹cej] to, co jest do zast¹pienia (utsarga14)”15. Poni¿ej
podane zosta³y dwa przyk³ady na dzia³anie regu³ w Tripadi, aby pokazaæ, co tak
naprawdê oznacza ich zawieszenie. Pierwszy przyk³ad to proces tworzenia formy

13

Kâtyâyana (ok. III w. p.n.e.) by³ pierwszym znanym komentatorem Paniniego;
jego komentarz zachowa³ siê fragmentarycznie, w postaci warttik (vârttika),
w Mahabhaszji (Mahâ-bhâšya) Patañd¿alego.
14
Termin utsarga przewa¿nie oznacza ‘regu³ê ogóln¹’ w opozycji do apawady
(apavâda) – ‘wyj¹tek’. W tym kontekœcie jego znaczenie jest identyczne ze znaczeniem
terminu sthânin – ‘to, co ma byæ zast¹pione’.
15
Jest to warttika (vârttika) 1 pod sutr¹ A 6.1.86.
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instrumentalis liczby mnogiej od rzeczownika râjan (‘król’), brzmi¹ca râjabhis.
Warto podkreœliæ, ¿e kolejnoœæ stosowania sutr w Tripadi ma znaczenie zasadnicze.
Ca³y proces wygl¹da zatem nastêpuj¹co:
I)

râjan + bhis

Na pierwszym etapie dodaje siê koñcówkê instrumentalis liczby mnogiej -bhis do
rdzenia râjan.
II)
[*III)

râja + bhis (A 8.2.716)
râja + ais (A 7.1.917) → *râjais]

Kolejnym etapem jest usuniêcie wyg³osowego −n w temacie râjan na podstawie
sutry A 8.2.7, która wystêpuje w zakresie Tripadi. Otrzymujemy zatem temat zakoñczony na −a; w tym momencie powinna nast¹piæ substytucja koñcówki −bhis
przez −ais18. Substytucja ta ustanowiona jest w sutrze A 7.1.9, a zatem wczeœniejszej
ni¿ A 8.2.7, ponadto nie nale¿y te¿ do zakresu Tripadi. Gdyby regu³a A 7.1.9 znalaz³a zastosowanie, otrzymalibyœmy niepoprawn¹ formê *râjais (patrz powy¿ej etap
*III). Nie dzieje siê tak jednak, poniewa¿ sutra umo¿liwiaj¹ca usuniêcie wyg³osowego −n (A 8.2.7) jest zawieszona w stosunku do A 7.1.9, a w konsekwencji nie
powstaj¹ warunki do zastosowania tej ostatniej. Temat ci¹gle pozostaje zakoñczony
na −n dla sutry ustanawiaj¹cej substytucjê, co umo¿liwia utworzenie poprawnej
formy râjabhis.
Bardzo ciekawym zabiegiem jest umieszczenie przez Paniniego w obrêbie Tripadi
sutr negatywnych, które blokuj¹ zasadê asiddha, jeœli spe³nione s¹ okreœlone warunki. Poni¿szy przyk³ad pokazuje, w jaki sposób dzia³aj¹ sutry negatywne w zakresie Tripadi. Przedstawiona forma to instrumentalis liczby pojedynczej tematu zaimkowego adas (‘tamten’), który brzmi amunâ:
I)

adas + Þâ

16
na-lopaÿ prâtipadikântasya. – „Nastêpuje usuniêcie fonemu −n, stoj¹cego na koñcu rdzenia nominalnego, [bêd¹cego jednoczeœnie pad¹]”.
17
aTo bhisa ais. – „Substytut −ais zastêpuje [koñcówkê instrumentalis liczby mnogiej] −bhis po tematach nominalnych zakoñczonych na −a”.
18
Standardow¹ koñcówk¹ instrumentalis liczby mnogiej jest w sanskrycie −bhis. Jedyny wyj¹tek stanowi deklinacja tematów zakoñczonych na −a, gdzie koñcówk¹ t¹ jest
−ais. Teoretycznie wiêc, tak¿e w wypadku tematu râja− koñcówka powinna byæ −ais,
a nie −bhis.
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Pierwszym etapem, jak poprzednio, jest dodanie koñcówki instrumentalis liczby
pojedynczej Þâ19 do zaimkowego tematu adas.
II)

ada-a + Þâ

Kolejnym etapem jest substytucja wyg³osowego −s przez −a na podstawie sutry
A 7.2.10220, a nastêpnie tematyczne −a zast¹pione zostaje przez to −a, które powstaje z substytucji −s → −a. Innymi s³owy: −a + −a → −a. Proces ten opisuje sutra
A 6.1.9721.
III)

ada + Þâ

Otrzymujemy temat ada, do którego dodajemy koñcówkê instrumentalis liczby
pojedynczej.
IV)

amu + Þâ

W tym momencie znajduje zastosowanie sutra z zakresu Tripadi (A 8.2.8022),
która ustanawia substytucjê −da → −mu.
V)

amu + nâ

Wspomniana wy¿ej substytucja pozwala na zast¹pienie sufiksu Þâ sufiksem −nâ
na postawie sutry A 7.3.12023. Umo¿liwia ona utworzenie poprawnej formy amunâ.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zamiana sufiksów instrumentalnych jest mo¿liwa jedynie
wtedy, gdy temat przybra³ formê amu, gdy¿ tylko taki temat otrzyma termin GHI24.
Jeœli spojrzy siê jednak na kolejnoœæ sutr, widaæ wyraŸnie, ¿e substytucja dotycz¹ca
19

Litera Þ to marker (anubandha), który jest usuwany w gramatycznym procesie
i zazwyczaj powoduje okreœlone zmiany w temacie wyrazu, np. zmianê akcentu,
wzmocnienie samog³oski. W tym jednak wypadku marker ten nie pe³ni ¿adnej specjalnej funkcji. Na temat markerów patrz DEVASTHALI (1967).
20
tyâd-âdînâm aÿ. – „Fonem −a zastêpuje [wyg³osowy fonem tematu presufiksalnego
tematów zaimkowych] tyâd itp. [przed koñcówkami przypadków]”.
21
ato guòe. – „[Jeden substytut, bêd¹cy drugim w kolejnoœci] zastêpuje fonem −a poprzedzaj¹cy [samog³oskê w stopniu] guòa [oraz tê samog³oskê w stopniu guòa, jeœli
wystêpuj¹ w ci¹g³ej wypowiedzi]”.
22
adaso ’ser dâd u do maÿ. – „Fonem −u zastêpuje fonem wystêpuj¹cy po fonemie −d
w [rdzeniu zaimkowym] adas, kiedy ten nie koñczy siê na −s, a fonem −d zast¹piony jest
przez fonem −m”.
23
âÓaÿ nâstriyâm. – „[Sufiks] nâ zastêpuje [instrumentalny sufiks] âÓ [po tematach
presufiksalnych otrzymuj¹cych termin GHI] z wy³¹czeniem tematów ¿eñskich”.
24
œešo ghy-asakhi. – „[Termin] GHI oznacza pozosta³e (rdzenie zakoñczone na −i, −u,
zarówno ¿eñskie, jak i nie¿eñskie, które nie zosta³y objête terminem nadî) z wyj¹tkiem
[rdzenia] asakhi”.
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tematu jest zawieszona w stosunku do substytucji sufiksu. Zgodnie z zasad¹ asiddha
regu³a A 8.2.80 jest niewidoczna w odniesieniu do A 7.3.102. St¹d te¿ A 7.3.120 nie
ma warunków do zastosowania. Panini rozwi¹za³ ten problem, tworz¹c sutrê
A 8.2.3: na mu ne („[Substytucja da →] mu nie jest [zawieszona, gdy zachodzi]
przed [sufiksem Þâ zast¹pionym przez] nâ (sufiks instrumentalu liczby pojedynczej)”), która stwierdza, ¿e substytucja z sutry A 8.2.80 nie podlega zasadzie
asiddha, kiedy dodaje siê sufiks instrumentalis liczby pojedynczej. Zabieg ten jest
konieczny, gdy¿ inaczej nie by³oby mo¿liwoœci utworzenia formy amunâ
i powsta³aby niepoprawna forma *adâ.
Zwi¹zek z czêœci¹ Asztadhjaji poprzedzaj¹c¹ Tripadi
Jak wspomniano powy¿ej, sutry z Tripadi s¹ zawieszone w stosunku do wczeœniejszej czêœci Asztadhjaji. We wstêpie dzie³a opisane zosta³y terminy techniczne
(saôjñâ) oraz regu³y interpretacyjne (paribhâšâ), które u¿ywane s¹ jedynie wtedy,
gdy s¹ potrzebne. Powstaje zatem pytanie, czy zasada asiddha pozwala na ich zastosowanie w Tripadi. Pytanie jest kluczowe, gdy¿ tak¿e w zakresie Tripadi znajduj¹
siê niektóre z terminów technicznych. Podstawowym przyk³adem, który nale¿y rozwa¿yæ, jest wspomniany wczeœniej termin pada. Ca³oœæ Tripadi opisuje operacje na
elementach zdefiniowanych terminem pada. Gdybyœmy nie rozumieli pady tak jak
Panini, poprawna interpretacja sutr z Tripadi by³aby niemo¿liwa. Zmuszeni bylibyœmy do przyjêcia s³ownikowej definicji s³owa, która ró¿ni siê znacznie od przyjêtej
przez Paniniego. Najlepszym przyk³adem jest przedstawiona wy¿ej odmiana s³owa
râjan w formie instrumentalis liczby mnogiej: râjabhis, gdzie rdzeñ râjan traktowany jest w³aœnie jako pada przed koñcówk¹ −bhis. Gdyby definicja pady nie obowi¹zywa³a w Tripadi, niemo¿liwe by³oby usuniêcie wyg³osowego −n i w rezultacie
nie da³oby siê utworzyæ formy râjabhis.
Ten sam problem dotyczy regu³ interpretacyjnych, obowi¹zuj¹cych niezale¿nie od
zasady asiddha. Regu³y te odnosz¹ siê do ca³ych sutr lub tylko do wybranych elementów. Poprawne konstrukcje by³yby jednak niemo¿liwe do utworzenia, gdyby
sutr interpretacyjnych (paribhâšâ) nie stosowaæ w Tripadi. Najlepszym przyk³adem
jest grupa sutr definiuj¹cych znaczenie niektórych przypadków gramatycznych
w metajêzyku Paniniego: genetiwu, lokatiwu i ablatiwu. Ich funkcja w Asztadhjaji
ró¿ni siê od tej, w jakiej te przypadki na ogó³ wystêpuj¹ w jêzyku, i dlatego w³aœnie
zosta³a przez autora zdefiniowana. Genetivus u¿ywany jest u Paniniego wy³¹cznie
w znaczeniu ‘zamiast, w miejsce’25. Stosowany jest w sutrach opisuj¹cych substy-

25

A 1.1.49: šašþhî sthâne-yogâ. – „Szósty [przypadek (genetivus)] jest u¿ywany [na
wyra¿enie znaczenia] ‘w miejsce’ (tj. substytucji)”.
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tucjê i wskazuje element, który tej substytucji podlega. Ablativus i locativus wyró¿niaj¹ elementy podlegaj¹ce operacjom: stoj¹ce ‘bezpoœrednio za’ (ablativus26)
i ‘bezpoœrednio przed’ (locativus27) elementami wyra¿onymi tymi dwoma przypadkami. Bez odpowiedniej interpretacji koñcówek przypadkowych nie by³oby mo¿liwe poprawne zrozumienie i zastosowanie sutr, a w konsekwencji utworzenie poprawnych form. Patañd¿ali w Mahabhaszji cytuje „superparibhaszê”, tj. regu³ê
interpretacyjn¹ pozwalaj¹c¹ na w³aœciwe zrozumienie i zastosowanie innych sutr
interpretacyjnych: kârya-kâlaô saôjñâ-paribhâšâm („Terminy techniczne i sutry
interpretacyjne [znajduj¹ zastosowanie] w trakcie / czasie [odpowiedniej] operacji
gramatycznej”). Oznacza ona, ¿e zarówno definicje, jak i regu³y interpretacyjne
znajduj¹ zastosowanie wtedy, gdy s¹ potrzebne, bez wzglêdu na zasadê asiddha28.
Paribhâšâ A 1.4.2.
Istnieje paribhâšâ, która nastrêcza problemów interpretacyjnych. Jest to sutra
A 1.4.2: vipratišedhe paraô kâryam – „W wypadku konfliktu (vipratišedha) [z
dwóch regu³ znajduj¹cych zastosowanie na tym etapie procesu gramatycznego]
powinno siê zastosowaæ tê, która jest w kolejnoœci póŸniejsza (para)”. Problem
polega na tym, ¿e paribhâšâ ta stoi w oczywistej sprzecznoœci z zasad¹ asiddha,
zgodnie z któr¹ póŸniejsze sutry s¹ zawieszone w stosunku do poprzedzaj¹cych,
a zatem nie mog¹ byæ brane pod uwagê i stosowane zgodnie z A 1.4.2. Niemo¿liwe
jest zastosowanie obu: zasady asiddha i sutry A 1.4.2, ani niemo¿liwe jest ustalenie,
która z nich jest wa¿niejsza. Wedle tradycyjnych komentatorów paribhâšâ A 1.4.2
odnosi siê do ca³ej Asztadhjaji. Zachodni badacze jednak, a przede wszystkim sam
Panini, zawê¿aj¹ zastosowanie tej sutry do grupy regu³ zawartych w pierwszym
i drugim rozdziale Asztadhjaji. Powodem traktowania tej sutry jako lokalnej paribhaszy jest umieszczenie jej w bloku regu³ rozpoczynaj¹cych siê od A 1.4.1:
â kaðârâd ekâ saôjñâ („A¿ do sutry A 2.2.38 [jeden element gramatyczny] otrzymuje jedn¹ nazwê”). Regu³a interpretacyjna A 1.4.2 zatem pozwala, gdy jednemu
elementowi mo¿na przypisaæ dwie nazwy, na wyeliminowanie jednej z nich, tej
wczeœniejszej. Sama sutra A 1.4.2 nale¿y do bloku rz¹dzonego regu³¹ A 1.4.1, bêd¹c¹ paribhasz¹ (‘sutr¹ interpretacyjn¹’) i adhikar¹ (‘regu³¹ rz¹dz¹c¹’) jednoczeœnie.

26

A 1.1.67: tasmâd ity-uttarasya. – „[Gdy element ustalony jest] w ablatiwie, [operacja odnosi siê do tego, co] nastêpuje”.
27
A 1.1.66 tasminn iti nirdišþe pûrvasya. – „[Gdy element ustalony jest] w poleceniu
w lokatiwie, [operacja odnosi siê do tego, co] poprzedza”.
28
BANERJEE 1984 (16–17).
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To pozwala s¹dziæ, ¿e omawiana sutra nie odnosi siê do ca³ej Asztadhjaji, a jedynie
do wskazanego bloku regu³. Taka interpretacja A 1.4.2 rozwi¹zuje wiele problemów
zwi¹zanych z zastosowaniem regu³ w Asztadhjaji.
Podsumowanie
Zasada asiddha jest jedyn¹ w swoim rodzaju technik¹, która operowanie sutrami
w Asztadhjaji czyni znacznie bardziej skomplikowanym. Zasady rz¹dz¹ce kolejnoœci¹ stosowania regu³ w procesie gramatycznym, które nie zosta³y tutaj szerzej omówione ze wzglêdu na temat artyku³u, zosta³y szczegó³owo przez Paniniego ustalone.
Zawieszenie dzia³ania niektórych regu³ umo¿liwia tworzenie poprawnych konstrukcji. Charakter opisanych w Tripadi operacji pozwala s¹dziæ, ¿e regu³y te stosowane s¹ na ostatnim etapie procesu.
Czêœæ Tripadi i zasada asiddha ci¹gle nastrêczaj¹ wielu problemów interpretacyjnych. Sposób, w jaki Panini chcia³, by asiddha by³a stosowana, pozostaje dla badaczy nie do koñca jasny i stanowi pole do dalszych badañ.
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SUMMARY
The principle of suspended rules in Pâòini’s Ašþâdhyâyî
The article presents the so-called asiddha principle in Pâòini’s Ašþâdhyâyî; it is
a preliminary study based on the chapter called Tripâdî (A 8.2.1–A 8.4.68). After
a short introduction that describes the structure of the grammatical treatise, the
aforementioned principle is explained in more detail and the examples are discussed. The article also presents rules and operations described in the Tripâdî. Furthermore, the article tries to analyse the relation between the Tripâdî section and the
preceding part of the Ašþâdhyâyî and to examine the question concerning the role of
definitions (saôjñâ) and interpretational rules (paribhâšâ) in the chapter. Finally, it
discusses the problem of the interpretational rule A 1.4.2 and whether its scope extends to the Tripâdî section.

RECENZJE ♦ REVIEW ARTICLES ♦ BUCHBESPRECHUNGEN

WILLEM BOLLÉE

Review article:
Uday C. Jain: Prâkåta Hindî Œabdakoœa. New Bhâratîya Book Corporation, Dillî 2005. Vol. I: cx + 572p.; Vol. II: xxvi + 551p. Rs 1600
(set). ISBN 81-8315-040-3 (set).
This new Prâkrit dictionary promises more in its title than it actually gives because
the Ardhamâgadhî of the Œvetâmbara Siddhânta is excluded as being ‘unfathomable’
(athâha, p. vii). Instead, it contains the Œaurasenî of the plays and the Digambara scriptures, and Apabhraôœa, as is shown by the list of abbreviations (p. iv f.), which does not
state the editions used. If this is considered not necessary for Indian students, prâkåta
adhyayana karane vâlõ ke lie upayogî hogâ (p. vii) may be said too much of it. The
word âyariyattana, for instance, is given with the reference Mûlâcâra 960, but in
Kailash Chandra’s 6th edition (Bhâratîya Jñânpîþh, New Delhi, 2004) it is in verse 962.
After the Prâk-kathana there is a linguistic survey of the Prâkrits, in Prâkrit and
Hindî (ix–xc) and a metrical one (xci–cvi), followed by the text of the Aœoka edicts
of Girnar.
The fact that not even the title page is transcribed for librarians shows that the
author, who teaches at the Mohanlâl Sukhâðiyâ university in Udaipur, intends his
work for the Indian market only.

STANIS£AW OBIREK
(Uniwersytet £ódzki)

Artyku³ recenzyjny:
Krzysztof Jan Paw³owski: Dyskurs i asceza. Kszta³towanie cz³owieczeñstwa w kontekœcie mistyki filozoficznej. Tyniec Wydawnictwo
Benedyktynów, Kraków 2007. ISBN: 978-83-7354-227-3, 291 stron.
Zygmunt Bauman w swoich licznych pracach zwraca uwagê na negatywne, a nawet
zatrwa¿aj¹ce konsekwencje globalizacji, która w sposób nieodwo³alny zdominowa³a
Studia Indologiczne 15 (2008) 89–95 (Recenzje – Review Articles – Buchbesprechungen).
Copyright © by Redakcja Studiów Indologicznych

90

STUDIA INDOLOGICZNE

NR 15 (2008)

rzeczywistoœæ u progu XXI wieku. Przenikliwe intuicje autora P³ynnej nowoczesnoœci znajduj¹ potwierdzenie w doœwiadczeniu niemal codziennym mieszkañców tego,
coraz mniej wygodnego, globu. Co tu du¿o mówiæ, jest to doœwiadczenie ka¿dego
z nas.
A jednak warto siê pokusiæ o diagnozê alternatywn¹. Nie jest to ³atwe, ale nie jest
to niemo¿liwe. Spoœród licznych prób pojawiaj¹cych siê w ostatnich latach, g³ównie
w Stanach Zjednoczonych i w Azji, w teologii chrzeœcijañskiej, na uwagê zas³uguje
propozycja rodzima. Krzysztof Jan Paw³owski ju¿ w swojej pierwszej ksi¹¿ce udowodni³, i¿ potrafi ³¹czyæ idee zrodzone w ró¿nych kontekstach kulturowych i religijnych. W¹ska œcie¿ka prawdy. Rozwa¿ania na podstawie filozofii jogi klasycznej
oraz nauki œw. Jana od Krzy¿a (Nomos, Kraków 1996) wyraŸnie ukazywa³a wymogi,
które powinien spe³niaæ mi³oœnik m¹droœci, aby osi¹gn¹æ poznanie wyzwalaj¹ce.
Zestawienie procesu odkrywania prawdy wed³ug filozofii jogi oraz na podstawie
dzie³ chrzeœcijañskiego mistyka pozwala wydobyæ te rysy duchowej przemiany,
dziêki którym cz³owiek ma szansê na jednoczenie rozumu, uczuæ i woli. Po dziesiêciu latach autor W¹skiej œcie¿ki prawdy podejmuje wyartyku³owane ju¿ w latach
dziewiêædziesi¹tych przekonanie, ¿e to Logos Wcielony jest najpe³niejsz¹ odpowiedzi¹ na niepokój ludzkiego serca. Jednak w jego najnowszej propozycji pojawi³o siê
z jednej strony znacznie wiêcej znaków zapytania, ale te¿ zajaœnia³y punkty, których
wczeœniej nie by³o.
Zapewne istotn¹ rolê w tym nowym podejœciu do mo¿liwoœci komplementarnego
spojrzenia na tradycje Wschodu i Zachodu przypisywaæ nale¿y niemieckiemu historykowi filozofii Karlowi Albertowi, zw³aszcza jako autorowi Wprowadzenia do
filozoficznej mistyki, a tak¿e wybitnemu znawcy myœli antycznej Pierre’owi Hadotowi. Ten drugi patronuje Paw³owskiemu jako autor zarówno ksi¹¿ki pt. Filozofia
jako æwiczenie duchowe, jak i próby nowego odczytania tradycji antycznej dokonanej w ksi¹¿ce Czym jest filozofia staro¿ytna? A jednak przypisywanie Krzysztofowi
Janowi Paw³owskiemu jedynie roli inteligentnego czytelnika klasycznych opracowañ filozoficznych nie oddaje w pe³ni jego zamys³u teoretycznego. Tak naprawdê
lektury stanowi¹ dla niego jedynie dogodny punkt wyjœcia do formu³owania w³asnej
wizji filozofii jako narzêdzia kszta³tuj¹cego cz³owieczeñstwo.
W³aœnie dlatego odwo³uje siê on do prac o zasadniczym znaczeniu dla swoistego
przewartoœciowania tradycji filozoficznej, jednak nie w sensie nietzscheañskim, ale
jako powrotu do doœwiadczeñ, z których ta tradycja wyros³a. Pewnie dlatego kluczow¹ rolê w odczytywaniu pierwotnej funkcji filozofii odegra³a u niego koncepcja
aharamy1 Leona Cyborana. Siêgniêcie do pozornie tylko odleg³ej tradycji jogi kla-

1
Na marginesie nale¿y nadmieniæ, ¿e aharama to oryginalny system filozoficzny, którego twórc¹ jest Leon Cyboran. Paw³owski podj¹³ siê pierwszej próby rekonstrukcji tej kon-
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sycznej okaza³o siê niezwykle owocne i twórcze. Tragicznie zmar³y w sile wieku
i w pe³nym rozkwicie mo¿liwoœci badawczych Leon Cyboran (1928–1977) pozostawi³ wiele ze swoich intuicji naukowych w formie pocz¹tkowej i do koñca niedopracowanej. Wyros³y one z fascynacji filozofi¹ indyjsk¹, a zw³aszcza jog¹ klasyczn¹, której by³ kongenialnym interpretatorem, przek³adaj¹c z sanskrytu Ÿród³owy
traktat sutrowy autorstwa Patañd¿alego oraz podstawowy komentarz Wjasy. W ten
sposób rozpocz¹³ wiêc partnersk¹ rozmowê z ogromnym dziedzictwem duchowym
Indii z perspektywy europejskiej. Krzysztof Jan Paw³owski ods³ania niektóre
z tkwi¹cych w nich mo¿liwoœci zawartych w pracach Cyborana i ³¹czy je z najnowszymi ustaleniami zachodnich uczonych i z wynikami badañ wybitnego polskiego
filologa klasycznego i historyka filozofii staro¿ytnej Juliusza Domañskiego.
Jednak¿e klamr¹ spinaj¹c¹ refleksje Paw³owskiego s¹ aforyzmy Adama Mickiewicza. Warto je przywo³aæ, gdy¿ wprowadzaj¹ od razu in medias res. Pierwszy,
otwieraj¹cy ksi¹¿kê, ze Zdañ i uwag brzmi: „Jedna jest tylko rzecz na œwiecie godna
ludzkiej pieczy; / Ludzie o wszystkim myœl¹, prócz tej jednej rzeczy”. A drugi j¹
zamykaj¹cy, to parafraza kluczowego wersu z Prologu Ewangelii œw. Jana: „S³owo
sta³o siê cia³em, a¿eby na nowo / Cia³o twoje, cz³owieku, powróci³o w s³owo”. To
wa¿ne nie tylko jako estetyczne ozdobniki, ale równie¿, jak siê wydaje, œwiadome
siêgniêcie do rodzimej tradycji, bogatej w intuicje „chwytaj¹ce istotê rzeczy”.
Rozpisana na osiem rozdzia³ów rozprawa jest zapisem myœlenia scalaj¹cego i ocalaj¹cego. Przy tym zarówno tradycja zachodnia (g³ównie Platon i mistyka chrzeœcijañska), jak i wschodnia (przede wszystkim interpretowana przez Cyborana joga klasyczna) s¹ przez Krzysztofa Jana Paw³owskiego „zamieszkiwane” w najg³êbszym tego
s³owa znaczeniu. On je nie tylko zna, ale potrafi po nich z pasj¹ „oprowadzaæ”.
Powiem od razu i bez ogródek – bliski jest mi sposób uprawiania filozofii, a raczej poszukiwania m¹droœci, jaki odnajdujê w ksi¹¿ce Krzysztofa Jana Paw³owskiego. Podziwiam jego bezkompromisowoœæ i ¿arliwoœæ w szukaniu odpowiedzi na
podstawowe pytanie – jak byæ cz³owiekiem dzisiaj w zglobalizowanym œwiecie?
Podoba mi siê dobór jego lektur. Niekiedy mam jednak wra¿enie, i¿ za ma³o ufa
w³asnym przemyœleniom. Nazbyt ucieka w cytaty, niekiedy niepotrzebnie wyd³u¿ane. Ale rozumiem ten rodzaj asekuracji, bo sam mu ulegam. Proponowane rozwi¹zania s¹ zbyt odleg³e od mainstreamu i mo¿e dlatego rodzi siê potrzeba potwierdzania ich ze strony innych, podobnie myœl¹cych.
Pierwsze trzy rozdzia³y wydaj¹ mi siê najmniej oryginalne. To nie znaczy, ¿e s¹
mniej wa¿ne w konstrukcji ksi¹¿ki. Maj¹ jednak charakter niejako s³u¿ebny. Przycepcji, nieznanej poza krêgiem uczniów i przyjació³ twórcy. Aharamê mo¿na traktowaæ jako
swoist¹ kartografiê stanów œwiadomoœciowych, a zarazem schematyczne ujêcie ró¿nych
dróg, na których œwiadomoœæ refleksyjna mo¿e odkrywaæ istotne ‘ja’; oraz hierarchiczn¹ strukturê rzeczywistoœci (por. s. 120–122).
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gotowuj¹ teren. Ods³aniaj¹ przemo¿n¹ potrzebê, wrêcz koniecznoœæ œrodków zaradczych – remedium. W samej rzeczy refleksja filozoficzna uprawiana od stuleci na Zachodzie (powiedzmy: od kiedy powsta³y uniwersytety) zabrnê³a w ciasn¹, by nie rzec
œlep¹ uliczkê w¹skich specjalizacji. Sta³a siê szacownym i pilnie strze¿onym archiwum wiedzy tajemnej. I nie dziwota, ¿e coraz mniej chêtnych, by doñ zagl¹daæ.
Mo¿e dlatego by³ potrzebny cz³owiek z zewn¹trz. Cyboran by³ urodzonym filozofem, ale nie nale¿a³ do ¿adnej szko³y. Choæ nie tylko studiowa³ filozofiê i pracowa³
jako filozof na ATK i na KUL-u, ale studiowa³ równie¿ ekonomiê, psychologiê
i indologiê, to jednak poszukiwanie i praktykowanie m¹droœci by³o jedyn¹ i prawdziw¹ pasj¹ jego ¿ycia. To w³aœnie Leon Cyboran zaciekawi³ siê tym, co najwa¿niejsze w filozofii – „odkrywaniem najwy¿szej miary cz³owieczeñstwa”. Tak w³aœnie zatytu³owa³ poœwiêcony mu czwarty rozdzia³ autor Dyskursu i ascezy.
I s³usznie. Lektura tych trzydziestu paru stron nie jest ³atwa. Mo¿e zniechêciæ nazbyt technicznym jêzykiem. A jednak warto wejœæ w arkana terminologii Cyborana,
by zrozumieæ jego g³ówny zamys³. „Chodzi bowiem o to, – powiada Paw³owski –
by teraz ju¿ wspólnie – przy wykorzystaniu m¹droœciowych wskazañ – poszukiwaæ
remedium na uzdrowienie obecnej sytuacji cywilizacyjnej, w dialogu tyle¿ interdyscyplinarnym, co interkulturowym” (str. 119).
Nie wchodz¹c w zawi³oœci systemu, który domaga siê zreszt¹ dalszych uœciœleñ –
rekonstruowany jest bowiem g³ównie na podstawie zachowanych magnetofonowych nagrañ (nie najlepszej jakoœci), warto zdaæ sobie sprawê z g³ównego celu, jaki
stawia³ przed sob¹ Cyboran. W ka¿dym razie: „Dziêki systemowej wyk³adni aharamy mo¿na uzyskaæ ca³oœciow¹ perspektywê, która pozwala na rozpatrzenie rozmaitych modeli ¿ycia, realizowanych nie tylko przez reprezentantów staro¿ytnych
szkó³ antyku, ale te¿ i wcielanych w praktykê przez mêdrców indyjskich czy chiñskich; nade wszystko zaœ dziêki schematowi Cyborana mo¿na wnikaæ w zasadnicze
warunki sk³adaj¹ce siê na konsekwentne przyjmowanie jarzma m¹droœciowego.
W przestrzeni praktyki duchowej aharama stanowi zatem dogodne narzêdzie, które
mo¿e byæ wykorzystane do szeroko pojêtej pracy nad sob¹” (str. 127).
Tak wiêc nieustanna praca nad sob¹, powœci¹ganie wybuja³oœci ludzkiej natury, to
œrodki s³u¿¹ce osi¹gniêciu pe³ni cz³owieczeñstwa. Paw³owski znajduje wiele punktów stycznych pomiêdzy celami, jakie stawiali przed sob¹ jogini, a przes³aniem
Ewangelii, stanowi¹cej zapis nauk Mêdrca z Nazaretu. Równie¿ nauki bodaj¿e najwybitniejszego ucznia Jezusa, Paw³a z Tarsu, zdaj¹ siê potwierdzaæ wskazówki
hinduskich mêdrców. S¹dzê, ¿e ta czêœæ systemu Leona Cyborana rekonstruowanego przez Krzysztofa Paw³owskiego wymaga wnikliwej analizy i tekstowych porównañ. Zbyt ma³o znam jogê, by wypowiadaæ siê na jej temat. Intuicyjnie jednak
czujê, i¿ jest to istotny trop w poszukiwaniu mo¿liwoœci twórczych przenikañ œwiata
Wschodu i Zachodu. T¹ drog¹ poszed³ angielski benedyktyn Bede Griffiths, odkry-
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waj¹c Zaœlubiny Wschodu z Zachodem (t³um. G. Jasiñski, Zysk i S-ka, Wydawnictwo S.j., Poznañ 1996). Jego optymizmu – jak rozumiem – Krzysztof Paw³owski nie
podziela, bowiem nie wspomnia³ o jego ksi¹¿kach w bibliografii. WyraŸnie sk³ania³
siê w tym kierunku Thomas Merton, równie¿ pominiêty w omawianej ksi¹¿ce. Szanujê ten wybór, choæ ciekaw jestem powodu pominiêcia tych „proroków” spotkañ
Wschodu z Zachodem. (Dla œcis³oœci trzeba dodaæ, i¿ wspomniana jest jedna
ksi¹¿ka Griffithsa: Powrót do œrodka (t³um. T.A. Malanowski, PAX, Warszawa
1985), ale ze wzglêdu na odwo³anie siê w niej akurat do Jezusa Chrystusa).
Intryguj¹ce jest rozminiêcie siê (przedstawione na ss. 153–155) Zygmunta Freuda
z wybitnym znawc¹ myœli indyjskiej Surendranathem Dasgupt¹. Co ciekawe, to nie
Indus, ale w³aœnie Europejczyk, ojciec psychoanalizy, wychodzi ze spotkania
skompromitowany. Dzisiaj ju¿ nie mo¿emy powtarzaæ b³êdu Freuda wynik³ego
z ignorancji pewnego siebie cz³owieka Zachodu (podobn¹ postawê zreszt¹ dostrzec
mo¿na u Martina Heideggera); poczucie wy¿szoœci jest nieuzasadnione. Przy okazji
warto przywo³aæ liczne studia Jacka Goody’ego, w których pokazuje, jak wiele ze
„zdobyczy Zachodu” stanowi zwyk³¹ kradzie¿ i zaw³aszczenie wczeœniejszych odkryæ Wschodu; do nich nale¿y równie¿ psychoanaliza. Krótko mówi¹c, wejœcie
w œwiat jogi uczy pokory i prawdziwej m¹droœci.
W tym kontekœcie wezwanie do nowej syntezy brzmi nader przekonuj¹co: „Jeœli
wiêc Wcielone S³owo, najwiêksze misterium, które poprzez naukê Jezusa z Nazaretu sta³o siê najmniej tajemne, jest ju¿ tak wnikliwie i obszernie opracowane, to
mo¿e najwy¿szy czas, by – miêdzy innymi w³aœnie z inspiracji indyjskich doktryn
soteriologicznych czy choæby samej aharamy – dokonaæ jeszcze g³êbszej syntezy
sacra doctrina. Takiej, w której w¹tki spekulatywne, historyczno-pozytywne oraz
praktyczne, czyli mistyczne, utworzy³yby na powrót ¿ywy organizm”. Przypis do
tego fragmentu odsy³a do doktryny œw. Tomasza z Akwinu. I s³usznie. Wszak to
w³aœnie Aquinata jest doskona³ym przyk³adem owocnego dialogu z „obc¹” kultur¹.
Dopiero „kanonizacja” tomizmu zamknê³a go w systemie, który z samym Tomaszem ma niewiele wspólnego.
Rozdzia³ szósty, nawi¹zuj¹c bezpoœrednio do antropologii biblijnej, otwiera nowe
perspektywy dialogu z myœl¹ greck¹. Zreszt¹ warto przypomnieæ, i¿ tekst Nowego
Testamentu, zapisany w³aœnie w jêzyku greckim, jest najbardziej dobitnym œwiadectwem tego dialogu in statu nascendi. S³usznie wiêc zwraca uwagê Paw³owski na
fundamentalne podobieñstwo (zauwa¿one zreszt¹ ju¿ przez renesansowych humanistów) poszukiwañ Sokratesa i wywodów œw. Jana Ewangelisty: „W Logosie
Wcielonym dana jest mo¿liwoœæ intuicyjnego wgl¹du w prawdziw¹ jaŸñ. Platon we
wszystkich swoich tekstach, a nie tylko w dialogu o mi³oœci wskazuje na duchow¹
drogê, której kresem jest odkrycie pryncypium ca³ej rzeczywistoœci. Wcielony Lo-
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gos uosabia³by to najwy¿sze pryncypium. Syn Bo¿y poprzez wcielenie staje siê
zatem ludzk¹ istot¹, której ¿adna œwiatowa moc nie zdo³a skorumpowaæ”.
Do podobnych wniosków prowadzi namys³ nad paradoksaln¹ myœl¹ œw. Paw³a,
który znakomicie uchwyci³ misterium przejœcia ze œmierci do ¿ycia. Zreszt¹ móg³ to
zrobiæ zapewne dlatego, i¿ sam tego doœwiadczy³ w drodze do Damaszku. Nawiasem mówi¹c, to w³aœnie doœwiadczenie jest kluczowym pojêciem ca³ego wywodu
Dyskursu i ascezy. Ono pozwala odwo³ywaæ siê do tak odleg³ych kontekstów kulturowych jak filozofia Heraklita, myœl Sokratesa i samego Platona z jednej strony,
a mistyka chrzeœcijañska i praktyki joginów z drugiej. Mo¿na jeszcze przywo³aæ
œwiat islamskich sufich czy ¿ydowskiej kaba³y i chasydów. To, co ich ³¹czy, to w³aœnie doœwiadczenie duchowe.
Na koniec dwie uwagi z ostatniego rozdzia³u, zatytu³owanego „Miara cz³owieka
doskona³ego”. Jak¿e s³usznie. Jedna, nawi¹zuj¹ca do znakomitego znawcy jogi
Mircei Eliadego, na temat roli, jak¹ w XXI wieku mog¹ odegraæ Indie:
„Jest niew¹tpliwie znakiem czasu, ¿e w³aœnie w drugiej po³owie XX
wieku Indie wchodz¹ w orbitê dziejów œwiata, a poprzez to myœliciele
europejscy nie mog¹ nie uwzglêdniæ ‘jednego z najwiêkszych – w opinii Eliadego – odkryæ Indii: œwiadomoœci œwiadka, œwiadomoœci uwolnionej z jej struktur psychofizjologicznych i ich doczesnego uwarunkowania, œwiadomoœci »wyzwolonego«, tzn. takiego, który uzyska³
wyzwolenie z doczesnoœci, a wiêc pozna³ prawdziw¹, niewypowiedzian¹ wolnoœæ’. Rozpatruj¹c kszta³towanie cz³owieczeñstwa w kontekœcie mistyki filozoficznej, mia³em wci¹¿ na uwadze w³aœnie to
wielkie odkrycie indyjskich mêdrców” (s. 223).
Nie ma powodu, by autorowi nie wierzyæ; trzy lata spêdzone w Benaresie nie zosta³y zmarnowane. I druga uwaga, podkreœlaj¹ca wyj¹tkowe znaczenie myœli Leona
Cyborana:
„Dziêki uniwersalnym kategoriom aharamy jesteœmy w stanie uwzglêdniæ rozmaite drogi rozwoju duchowego. Dlatego te¿ koncepcja Cyborana mo¿e pos³u¿yæ do zbudowania dialogicznego pomostu miêdzy
Wschodem i Zachodem. Nie s¹dzê bowiem, aby w sytuacji ju¿ tak
dalece zaawansowanego procesu wzajemnego przenikania siê kultur
myœlenie mog³o podlegaæ zmianom – jak chce Heidegger – ‘tylko pod
wp³ywem myœlenia maj¹cego to samo pochodzenie i przeznaczenie’.
A nie uwa¿am tak dlatego, ¿e na zmianê mojego myœlenia du¿y wp³yw
wywar³y studia nad tradycj¹ indyjsk¹” (s. 180).
Tym autobiograficznym wyznaniem Krzysztofa Jana Paw³owskiego chcia³bym
zakoñczyæ uwagi nad jego ksi¹¿k¹ Dyskurs i asceza, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e spro-
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wokuje ona debatê. Zreszt¹ ta debata ju¿ trwa, a jej g³osem niezwykle istotnym jest
ksi¹¿ka pt. Benares a Jerozolima. Przemyœleæ chrzeœcijañstwo w kategoriach hinduizmu i buddyzmu (Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007). Sk³adaj¹
siê na ni¹ teksty pod redakcj¹ K.J. Paw³owskiego, które powsta³y w rezultacie sesji
zorganizowanej w Tyñcu w dniach 4–5 czerwca 2005 roku z udzia³em orientalistów, filozofów, teologów oraz religioznawców. Jest to znakomity przyk³ad interdyscyplinarnej refleksji. Jej omówienie jednak trzeba od³o¿yæ na inn¹ okazjê.
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MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
„STO LAT DUNHUANGU, 1907–2007”
(International Conference „A Hundred Years of Dunhuang, 1907–2007”)
Londyn, 17–19 maja 2007 roku
20 czerwca 1900 roku Wang Yuanlu (1850?–1931), taoistyczny kap³an, opiekun buddyjskich grot w Dunhuangu, podczas prac porz¹dkowych przypadkiem natrafi³ na zamurowan¹
celê w grocie numer 17. Cela by³a wype³niona a¿ po sklepienie manuskryptami i zwojami
malowide³. Wang nie zdawa³ sobie sprawy z donios³oœci odkrycia. W obawie przed niepo¿¹danymi skutkami ujawnienia odkrytych zbiorów kaza³ ponownie zamurowaæ wejœcie. Dok³adnie w siedem lat póŸniej do Dunhuangu zawita³ na czele skromnej ekspedycji naukowej
Aurel Stein (ur. w Budapeszcie 26 listopada 1862; zm. w Kabulu 28 paŸdziernika 1943),
wielki podró¿nik i badacz Azji Œrodkowej. Sir Aurel Stein dowiedzia³ siê o tajemniczym
odkryciu i nak³oni³ Wanga do ujawnienia zbiorów. By³ pierwszym Europejczykiem, który na
w³asne oczy ujrza³ niebywa³y skarb w postaci dziesi¹tków tysiêcy manuskryptów, ksylografów, zwojów malowide³ i przedmiotów buddyjskiego kultu religijnego. W swej monumentalnej pracy pt. Serindia opisa³ swój pobyt w grotach Dunhuangu i przedstawi³ wstêpne wyniki
pobie¿nych z koniecznoœci badañ. Odkrycie zawartoœci groty nr 17, zamurowanej oko³o 1000
roku, zrewolucjonizowa³o wiedzê o historii, wierzeniach religijnych, literaturze, jêzykach,
sztuce itp. Azji Œrodkowej. Nied³ugo potem do Dunhuangu przyby³ Paul Pelliot, który kontynuowa³ badania. W kolejnych latach liczne ekspedycje naukowe penetrowa³y celê.
W rezultacie prawie ca³a zawartoœæ celi trafi³a do muzeów i bibliotek Londynu, Pary¿a, Petersburga, ¿eby wymieniæ tylko najwiêksze zbiory1.
Z okazji stulecia tego niezwyk³ego odkrycia British Academy, przy wspó³udziale British
Museum i British Library, zorganizowa³a miêdzynarodow¹ konferencjê „A Hundred Years of
Dunhuang, 1907–2007”, która odby³a siê w dniach 17–19 maja 2007 roku. Z ramienia British
Museum i British Library organizatorkami by³y dr Helen Wang i dr Francis Wood. International Dunhuang Project (British Library)2 reprezentowa³a dr Susan Whitfield, dyrektor projektu. W konferencji wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu uczonych z oœrodków akademickich Eu-

1

O tym i o innych nie mniej sensacyjnych odkryciach pisze Peter Hopkirk w swej bestsellerowej ksi¹¿ce pt. Obce diab³y na Jedwabnym Szlaku. W poszukiwaniu zaginionych miast
i skarbów w chiñskiej czêœci Azji Œrodkowej. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa
2008 (Foreign Devils on the Silk Road The Search for the Lost Cities and Treasures of Chinese
Central Asia. Oxford University Press, Oxford 2001; 1. wydanie: 1980).
2
Zob. stronê internetow¹ projektu www.idp.bl.uk, która zawiera m.in. biuletyny IDP
News z artyku³ami i informacjami na temat problematyki Jedwabnego Szlaku (Silk Road),
a tak¿e zdigitalizowane manuskrypty z Dunhuangu (chiñskie, tybetañskie, sanskryckie i inne).
Studia Indologiczne 15 (2008) 96–106 (Sprawozdania).
Copyright © by Redakcja Studiów Indologicznych
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ropy, USA, Chin i Japonii. W obradach uczestniczyli ni¿ej podpisany i dr Agnieszka
Helman-Wa¿ny (UMK, Toruñ; czasowo Cornell University).
Program konferencji przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
17 maja
Sesja 1: The discovery of Cave 17:
Susan Whitfield (International Dunhuang Project, British Library): „Sir Aurel Stein, archeological-explorer”;
Ursula Sims-Williams (British Library): „Rudolf Hoernle and Aurel Stein”;
Lilla Russell-Smith (Circle for Inner Asian Art): „Lajos Loczy, who encouraged Stein to go
to Dunhuang”;
Wang Jiqing (Lanzhou University): „Aurel Stein’s dealings with Wang Yuanlu and Chinese officials of Dunhuang in 1907”;
Imre Galambos (International Dunhuang Project, British Library): „Spreading the word:
Aurel Stein and Count Otani”;
John Falconer (British Library): „Pictures of Dunhuang – a photographic record in London
and Hungary”;
Helen Wang (The British Museum): „The Dunhuang collections in London, 1907–2007”.
Sesja 2: Exploring Dunhuang: the Contents of Cave 17:
Roderick Whitfield (Emeritus Professor, SOAS): „On some silk painting fragments in the
British Museum”;
Jean-Pierre Drège (École Pratique des Hautes Études, Paris): „Dunhuang and the history of
the Chinese book”;
Helen Persson (Victoria & Albert Museum, London): „Textiles from Dunhuang in the V&A”;
Zhao Feng (China National Silk Museum, Hangzhou): „New studies on the textiles from
Dunhuang”;
Nathalie Monnet (Bibliothèque Nationale, Paris): „The Dunhuang collections in Paris”;
Irina Popova (Institute of Oriental Studies, St. Petersburg): „The Dunhuang collections in
St. Petersburg”;
Akao Eikei (Kyoto National Museum): „Private Dunhuang-related collections in Japan”;
Chhaya Bhattacharya-Haesner: „The banners from Dunhuang in the Stein Collection of the
National Museum, New Delhi”;
Helen Wang, Frances Wood: „The Stein collections in the British Museum and British Library”.
18 maja
Sesja 3: New Research on Chinese and Khotanese Texts:
Rong Xinjiang (Peking University): „New research on the Chinese texts”;
Fang Guangchang (Shanghai Normal University): „New research on the Chinese texts”;
Hao Chunwen (Capital Normal Beijing University): „New research on the Chinese texts”;
Harumichi Ishizuka: „The Kozanji Temple Buddhist Scripture Project”;
Oktor Skjaervo (Harvard University): „A century of Dunhuang studies: the Khotanese
manuscripts”;
Hiroshi Kumamoto (University of Tokyo): „Khotanese documents in the Pelliot Collection:
Saka documents”.
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Sesja 4: New Research on Texts:
Barbara Meisterernst (Turfanforschung, Berlin): „Buddhist Sogdian texts and their Chinese
originals”;
Nicholas Sims-Williams (SOAS): „The earliest Sogdian texts: Stein’s ‘Ancient Letters’ and
the newly discovered inscriptions from Southern Kazachstan”;
Yutaka Yoshida (Kyoto University): „New research on the Sogdian texts”;
Georges-Jean Pinault (École Pratique des Hautes Études, Paris): „Recent research on Tocharian texts”;
Seishi Karashima (Soka University, Tokyo): „The British Library Sanskrit fragments”;
Ingo Strauch (Freie Universität Berlin): „A magic text from Dunhuang and recent studies
in Kharosthi manuscripts”;
Tsuguhito Takeuchi (Kobe University of Foreign Studies): „The impact of the finds at
Dunhuang on Tibetan studies”;
Simone-Christiane Raschmann (Turfanforschung, Berlin): „The Altun Yaruk Sudur [Sutra
of Golden Light] reconstructed”;
Kazuyuki Enami (Ryukoku University): „Scientific analysis of paper specimens of the ancient Uighur documents and manuscripts in the Otani Collection”.
19 maja
Sesja 5: Dunhuang in the Future:
Susan Whitfield: „Putting the Silk Road online”;
Eva Apor (Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest): „Stein Collections
and Stein Projects in the Library of the Hungarian Academy of Sciences”;
Hao Chungwen (Capital Normal Beijing University): „Critical edition of the British collection of Dunhuang documents”;
Tokio Takata (Kyoto University): „Recent and future activities of the International Liaison
Committee for Dunhuang Studies”;
Sanchita Balachandran: „The politics of preservation and museum building in Western
China in the early twentieth century”;
Valerie Hansen (Yale University): „Locating Dunhuang in the broader history of the Silk
Road”;
Roderick Whitfield, Victor Mair (University of Pennsylvania), chairs – discussion: „Dunhuang and its place in world history and culture”.
Tu¿ po zakoñczeniu konferencji nt. stulecia odkryæ w Dunhuangu odby³a siê w British Library w dniach 21–23 maja specjalistyczna konferencja, siódma z kolei, poœwiêcona zagadnieniom konserwacji zabytków, zorganizowana przez International Dunhuang Project.
W ramach tej konferencji odby³y siê dwa warsztaty – jeden dotyczy³ tradycyjnych opraw
ksi¹¿ek orientalnych (‘Exploring Traditional Oriental Binding Structures’), drugi zaœ mikroskopowej analizy azjatyckich w³ókien (‘Microscopic Examination of Asian Fibres’). Dr A.
Helman-Wa¿ny wziê³a czynny udzia³ w warsztatach3.

3
Zob. Agnieszka Helman-Wa¿ny: „A Chronology of Tibetan Bookbinding”, IDP News
29 (Spring 2007) 4; na s. 5 reprodukcje mikroskopowych badañ nad manuskryptami tybetañskimi ze zbiorów Biritsh Library.
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Wspomnieæ jeszcze nale¿y o interesuj¹cej wystawie pt. „Gods, Guardians and Immortals.
Chinese religious paintings” w British Museum (8 lutego – 22 lipca 2007), której tematyka
w pewnym stopniu ³¹czy³a siê z tematem pierwszej z opisanych konferencji.
Strona pierwszej konferencji: www.britac.ac.uk/events/2007/dunhuang/index.cfm
[Marek Mejor]

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA „SZTUKA I KULTURA WIZUALNA INDII”
(International Conference „Art and Visual Culture of India”)
Warszawa, 18–19 kwietnia 2008 roku
W dniach 18–19 kwietnia 2008 odby³a siê w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej
w Warszawie Miêdzynarodowa Konferencja „Sztuka i kultura wizualna Indii”. By³a to pierwsza tego typu konferencja w Polsce; przyci¹gnê³a do Warszawy badaczy nie tylko z Polski,
ale tak¿e z Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii i Litwy. Konferencja poœwiêcona by³a szeroko
rozumianej sztuce i kulturze wizualnej (teatr, taniec, film) Indii oraz ca³ego obszaru Azji
Po³udniowej oraz zwi¹zkom sztuki z kultur¹, literatur¹ i myœl¹ indyjsk¹. Jêzykami konferencji by³ angielski i polski. Konferencji towarzyszy³ dwudniowy Festiwal sztuki i kultury
Indii, który przybli¿y³ bogat¹ i barwn¹ kulturê tego kraju, a w szczególnoœci film i taniec.
Organizatorami konferencji i imprez towarzysz¹cych w ramach Festiwalu sztuki i kultury
Indii by³o Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (www.sztukaorientu.pl), reprezentowane
przez Jerzego Malinowskiego (prezes PSSO), Dorotê Kamiñsk¹ (prezes Oddzia³u Toruñskiego PSSO) i Agnieszkê Staszczyk, oraz Piotr Balcerowicz. Konferencja i Festiwal odby³y
siê przy wspó³udziale Ambasady Republiki Indii w Polsce i Indyjskiej Rady ds. Stosunków
Kulturalnych (Indian Council for Cultural Relations), Pracowni Sztuki Orientu Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, Pracowników Zak³adu Azji Po³udniowej Wydzia³u Orientalistycznego UW, Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przedsiêwziêcie by³o mo¿liwe dziêki finansowemu wsparciu
firm JULIDA Sp. z o.o. & Columbus IT.
Program konferencji przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
18 kwietnia
Sesja 1:
Samir Kumar Mukherjee (University of Calcuta): „Terracotta Art in the Gangetic Valley
under the Guptas” (in absentia);
Anna Œl¹czka (Leiden University): „Consecration of Hindu Temples in South and Southeastern Asia. Confrontation of Archaeological and Text Sources”;
Valdas Jaskunas (Uniwersytet Wileñski): „Text and Temple Correlation as Gleaned from
the Fragments on Architecture in the Purâòas and the Båhat-saôhitâ”;
David Smith (Lancaster University): „Facial Expression in the Erotic Art of Khajuraho”;
Przemys³aw Piekarski (Uniwersytet Jagielloñski): „Râga-mâlâ – ‘The Garland of Râga’ –
Synthesis of Literature, Music and Painting”;
Piotr Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski): „The Body and the Cosmos in Jaina Mythology and Art”.
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Sesja 2:
Barbara Grabowska (Uniwersytet Warszawski): „Czyny Wiœwakarmana w œredniowiecznych poematach Bengalu”;
Bo¿ena Rubczyñska (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): „Kult Wielkiej Bogini
w hinduizmie – od staro¿ytnoœci do czasów wspó³czesnych”;
Wiesna Mond-Koz³owska (Wy¿sza Szko³a Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków): „Znaczenie gestu tanecznego Œiwy Natarad¿y”;
Adriana Adamska („Ignatianum” w Krakowie): „Wizerunek Boga w tradycji wisznuizmu
a praktyka pedagogiczna”.
19 kwietnia
Sesja 3:
Marzenna Czerniak-Dro¿d¿owicz (Uniwersytet Jagielloñski): „Religijna sztuka po³udnia
Indii”;
Maciej Karasiñski (Uniwersytet Jagielloñski): „Tantryczna przestrzeñ rytualna – architektura sakralna Kerali”;
Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Miko³aja Kopernika): „Wizerunki jakszów w rzeŸbie
indyjskiej”;
Dorota Kamiñska (Uniwersytet Miko³aja Kopernika): „Portrety w³adców Mandi”;
Beata Biedroñska-S³ota (Muzeum Narodowe w Krakowie): „Indyjskie szale kaszmirowe
i ich europejskie naœladownictwa”;
Magdalena Jaetke (Universität Wien): „Droga pasa kontuszowego z Indii i Persji do Polski”;
Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): „Bi¿uteria dworska Wielkich Mogo³ów”;
El¿bieta Walter (Uniwersytet Warszawski): „Ludowe malarstwo Bengalu”;
Natalia Œwidziñska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): „O czym warto
pamiêtaæ, opisuj¹c indyjskie kamienie pamiêci?”;
Marzenna Jakubczak (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): „Chandigarh – indyjski projekt Le Corbusiera czyli pora¿ka modernistycznej utopii”;
Ma³gorzata Reinhard-Chlanda (Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie): „Malarstwo Stefana Norblina dla maharad¿ów”;
Joanna Dominika £ady¿yñska (Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie): „Inspiracje Indiami w sztuce polskich artystów najm³odszego pokolenia”.
Towarzysz¹cy obradom konferencji Festiwal sztuki i kultury Indii mia³ na celu popularyzacjê kina indyjskiego oraz sztuki tanecznej i skierowany by³ w du¿ej mierze do m³odzie¿y
akademickiej i licealnej.
Projekcje filmowe w ramach Festiwalu filmowego „Dobre kino indyjskie” poprzedzone
by³y s³owem wstêpnym, które wprowadza³o widzów w te aspekty kultury indyjskiej, które
u³atwi¹ zrozumienie danego obrazu. Filmy wybrali znawcy kultury indyjskiej i kina indyjskiego z Wydzia³u Orientalistycznego UW, którzy sami przybli¿ali t³o kulturowe wybranych
przez siebie dzie³ kinematograficznych. Zaprezentowano nastêpuj¹ce filmy:
„Satyam Shivam Sundaram” („Prawda to Bóg, Bóg to piêkno”, rok produkcji 1978, re¿yseria: Raj Kapoor), s³owo wstêpne: Maria Krzysztof Byrski;
„Antarmahal” („Views from the Inner Chamber”, rok produkcji 2005, re¿yseria: Rituparno
Ghosh), s³owo wstêpne: El¿bieta Walter;
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„Mr. and Mrs. Iyer” („Pan i pani Iyer”, rok produkcji 2002, re¿yseria: Aparna Sen), s³owo
wstêpne: Anna Trynkowska;
„Morning raga” („Raga poranna”, rok produkcji 2005, re¿yseria: Mahesh Dattani), s³owo
wstêpne: Monika Nowakowska;
„Padosan” („S¹siadka”, rok produkcji 1968, re¿yseria: Jyoti Svaroop), s³owo wstêpne:
Monika Nowakowska.
Integralnym elementem imprez towarzysz¹cych by³ Festiwal klasycznego tañca indyjskiego.
Z³o¿y³ siê na niego pokaz tañca bharatanatjam (bhârata-nâþyam) w Sali Koncertowej Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 18 kwietnia zaprezentowany przez tancerkê
z Indii Rajyashree Ramesh wraz z zespo³em (www.rr-dance.net) oraz pokaz tañca indyjskiego
(bhârata-nâþyam i kathak) Magdaleny Niernsee-Durbacz (Lakshmi, www.indiandance.pl)
w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej 19 kwietnia; po wystêpie Magdalena NiernseeDurbacz poprowadzi³a warsztaty tañca indyjskiego.
Pe³en program Konferencji i Festiwalu znajduje siê na stronie: www.swps.edu.pl/indie
[Piotr Balcerowicz]

SYMPOZJUM BIOETYCZNE „¯YCIE – CIA£O – OSOBA.
MIÊDZYKULTUROWE ASPEKTY PROBLEMATYCZNEGO ZWI¥ZKU”
(Tagung „Leben – Leib – Person.
Interkulturelle Aspekte eines problematischen Verhältnisses”)
Moguncja, 25–27 kwietnia 2008 roku
Samo pojêcie osoby i precyzyjne zdefiniowanie tego pojêcia w kategoriach filozoficznych,
etycznych czy prawnych nabiera znaczenia w dobie szybkiego postêpu w dziedzinie medycyny i biologii, w szczególnoœci badañ genetycznych, badañ nad komórkami macierzystymi,
klonowaniem ¿ywych organizmów i rozwojem technologii. Tak¿e w wymiarze ustawodawczym
wa¿nym postulatem staje siê precyzyjne okreœlenie tego, jakie kryteria definiuj¹ ¿ywy organizm jako osobê w sensie prawnym. Czy status osoby w sensie prawnym, ze wszelkimi tego
konsekwencjami, w tym ochron¹ prawn¹, mo¿e zostaæ przyznany tak¿e œwiadomym bytom,
niebêd¹cym organizmami zbudowanymi z tkanki organicznej, tj. w dalszej perspektywie np.
maszynom cyfrowym, które spe³niaj¹ postulaty okreœlone przez Alana Turinga („Computing
Machinery and Intelligence”, Mind 59 (1950) 433–460), znane jako Test Turinga? Od jakiego
momentu w rozwoju organicznym cz³owieka mo¿na mówiæ o osobie? I do jakiego momentu?
Do momentu œmierci biologicznej, klinicznej, mózgowej itp.? A mo¿e tylko do momentu
utraty w³adz umys³owych? Czy tylko istotom z gatunku homo sapiens mo¿e przys³ugiwaæ
status osoby, nawet przy ograniczonej poczytalnoœci czy utracie œwiadomoœci? A mo¿e taki
sam status powinien przys³ugiwaæ tak¿e innym gatunkom stosunkowo wysoko rozwiniêtym
(np. Pan troglodytes i Pan paniscus)? W jaki sposób pojêcie osoby determinuje nasze rozumienie etyki? Czy jest mo¿liwa do pomyœlenia etyka bez osoby jako podmiotu dzia³añ etycznych? I w koñcu… jaki ma to zwi¹zek z indologi¹?!
Tym i podobnym pytaniom poœwiêcony jest projekt badawczy BIOS (Grenzfragen des Lebens) realizowany przez Interdyscyplinarn¹ grupê badawcz¹ lokalnych inicjatyw spo³ecznych
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(Interdisziplinäre Forschungsgruppe LSI-Group) w Niemczech, zwi¹zan¹ z tzw. MetanexusInstitut, wspieraj¹cym badania nad zwi¹zkami miêdzy naukami humanistycznymi a religi¹
i teologi¹.
W dniach 25–27 kwietnia 2008 roku w ramach tego¿ projektu badawczego BIOS zorganizowano na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Johannes-Gutenberg Universität
Mainz) Sympozjum niemieckich bioetyków „¯ycie – cia³o – osoba. Miêdzykulturowe
aspekty problematycznego zwi¹zku” (Tagung: „Leben – Leib – Person. Interkulturelle Aspekte eines problematischen Verhältnisses”), które uzyska³o wsparcie finansowe Niemieckiego
Towarzystwa Badañ Naukowych (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Organizatorami sympozjum byli wyk³adowcy Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji: Dirk Solies i Michael
Gerhard z Zak³adu Filozofii (Philosophisches Seminar) oraz Eberhard Guhe z Instytutu Indologicznego (Institut für Indologie).
Wa¿nym uzupe³nieniem interdyscyplinarnego sympozjum by³ silny akcent indologiczny:
rozwa¿ania, w jaki sposób refleksjê nad problematyk¹ bioetyczn¹ mo¿e pog³êbiæ perspektywa pozaeuropejska, a w szczególnoœci jak tradycje azjatyckie (np. konfucjañska i neokonfucjañska, buddyjska) i afrykañskie ujmuj¹ pojêcie osoby i okreœlaj¹ relacje miêdzy pojêciem
osoby a systemami etycznymi i prawnymi? Stanowi³y one zakres tematyczny cyklu wyst¹pieñ prezentuj¹cych zagadnienie osoby i powi¹zañ miêdzy pojêciem osoby a etyk¹ w tradycjach indyjskich i w krêgu kultury buddyjskiej. Du¿o miejsca poœwiêcono etyce buddyjskiej,
która odrzuca konwencjonalne pojêcie osoby, a tak¿e innym nurtom religijno-filozoficznym
Indii, gdzie pojêcie osoby definiowane jest ca³kowicie odmiennie ni¿ w tradycjach
zachodnich.
Program Sympozjum przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
25 kwietnia
Dirk Solies (Moguncja): „Person: Ein Begriff im Spannungsfeld von Theorie und Handlungsleitung” („Osoba: pojêcie na styku napiêæ miêdzy teori¹ a ukierunkowaniem dzia³añ”);
Stephan Schaede (Heidelberg): „Person? Ein theologischer Belastungstest eines belasteten
Begriffs” („Osoba? Teologiczny test na obci¹¿enia obci¹¿onego pojêcia”);
Patricia Rehm (Mainz): „Die Person auf der Suche nach ihrem Autor. Zu Hannah Arendts
Fundierung der narrativen Identität” („Osoba w poszukiwaniu autora. O za³o¿eniach narracyjnej to¿samoœci u Hanny Arendt”);
Volker Caysa (£ódŸ): „Die Wahrung des Personseins durch Wahrung des Leibseins. Über
den Zusammenhang von Versklavungstheorien, Rechten des Körpers und common body”
(„Zachowanie bytu osoby poprzez zachowanie bytu cia³a. O zwi¹zkach miêdzy teoriami
zniewolenia, prawami cia³a i koncepcji wspólnego cia³a”);
Peter Kunzmann (Jena): „Die Bedeutung von ‘Person’ in der Bioethik” („Znaczenie ‘osoby’
w bioetyce”).
26 kwietnia
Jens Schlieter (Berno): „Selflessness and Human Dignity: Comparative Remarks on Recent
Buddhist and Western Bioethical Approaches” („Bezinteresownoœæ a ludzka godnoœæ.
Kilka uwag na temat najnowszego podejœcia do bioetyki na Zachodzie i w buddyzmie”);
Eberhard Guhe (Moguncja): „Oceanic Self-delimitation (‘ozeanische Selbstentgrenzung’)
and the apramâòa-Meditation” („Oceaniczne samowyodrêbnienie i medytacja apramany”);
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Paul Nnodim (Massachusetts): „The Conception of Person in African Philosophy: Personhood in Igbo Life and Thought” („Pojêcie osoby w filozofii afrykañskiej: idea osoby
w ¿yciu i myœli ludu Igbo”);
Piotr Balcerowicz: „Personbegriff im Jinismus” („Pojêcie osoby w d¿inizmie”);
Jonardon Ganeri (Sussex): „Living in Skin: A Navya-Lokâyata Proposal” („¯ycie w skórze:
propozycja nowych lokajatów”).
27 kwietnia
Alfred Weil (Moguncja): „Einfach nicht zu finden – atta und anatta im Buddhismus”
(„Nigdzie tego nie ma – atta i anatta w buddyzmie”);
Michael Gerhard (Moguncja): „Non-personality and Still karuòa (Compassion) in Œântideva” („Bezosobowoœæ i wyciszone wspó³czucie (karuòa) u Siantidewy”);
Jowita Kramer (Monachium): „Self and Person in Yogâcâra Buddhism” („JaŸñ i osoba
w buddyzmie jogaczarów”).
Pe³en program konferencji oraz za³o¿enia programowe Projektu BIOS znajduj¹ siê na
stronie: www.inter-bios.de/html/bios-tagung_april_2008.html
[Piotr Balcerowicz]

LETNIA SZKO£A JÊZYKÓW I JÊZYKOZNAWSTWA W LEJDZIE
(Leiden Summer School in Languages and Linguistics)
Lejda, 28 lipca – 8 sierpnia 2008 roku
W dniach 28.07–08.08.2008 po raz kolejny odbyła się na Uniwersytecie w Lejdzie
(Holandia) Letnia Szkoła Języków i Językoznawstwa (Leiden Summer School in Languages
and Linguistics). Zajęcia zorganizowano w sześciu równolegle toczących się programach
językowych: indoeuropejskim, irańskim, indologicznym, semitologicznym, rosyjskim i niderlandzkim. Każdego dnia w każdym w nich odbywały się po cztery półtoragodzinne zajęcia
(wyjątek stanowiły programy niderlandzki i semicki). Tematem przewodnim tegorocznej
szkoły letniej były języki średnioirańskie w zakresie indoeuropeistyki oraz aramejski w dziedzinie semitystyki. Rozkład zajęć wyglądał następująco:
Program indoeuropejski / irañski:
Desmond Durkin-Meisterernst (Berlin): „Introduction to Middle Persian / Middle Parthian”
(„Wstêp do œrednioperskiego i œredniopartyjskiego”);
Alwin Kloekhorst (Leiden): „The Hittite verbal system in the light of its Indo-European
origins” („Hetycki system werbalny w œwietle jego indoeuropejskich pocz¹tków”);
Desmond Durkin-Meisterernst (Berlin): „Introduction to Sogdian” („Wstêp do sogdyjskiego”);
Leonid Kulikov (Leiden): „Introduction to Vedic Sanskrit” („Wstêp do sanskrytu wedyjskiego”);
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Michel de Vaan (Leiden): „Introduction to Avestan grammar and philology” („Wstêp do
awestyjskiej gramatyki i filologii”);
Alexander Lubotsky (Leiden): „Introduction to PIE phonology and morphology” („Wstêp
do protoindoeuropejskiej fonologii i morfologii”);
Alexander Lubotsky (Leiden): „Introduction to Old Persian” („Wstêp do staroperskiego”);
Tijmen Pronk (Leiden): „Balto-Slavic accentology” („Ba³tos³owiañski akcent”).
Program indologiczny:
Werner Knobl (Kioto): „An introduction to the language and poetics of the Ågveda: selected hymns” („Wstêp do jêzyka i poetyki Rygwedy: wybrane hymny”);
Herman Tieken (Leiden): „The Aœoka inscriptions as a source for the study of the ancient
history of India” („Inskrypcje Asioki jako Ÿród³o studiów nad histori¹ staro¿ytnych Indii”);
Werner Knobl (Kioto): “An introduction to an early Sanskrit prose literature: selections
from Brâhmaòas and Upanišads” („Wstêp do wczesnej sanskryckiej prozy: wybrane
fragmenty brahman i upaniszad”).
Program semitologiczny:
Robert M. Kerr (Leiden): „An introduction to the Semitic languages: at the crossroads of
linguistics and philology” („Wstêp do jêzyków semickich: na skrzy¿owaniu jêzykoznawstwa i filologii”);
Holger Gzella (Leiden): „A Koine before Greek: Aramaic from the Persian period” („Koine
przed grek¹: aramejski okresu perskiego”);
Olga Kapeliuk (Jerozolima): „Neo-Aramaic as a meeting point between Iranian and Semitic” („Nowoaramejski jako spotkanie pomiêdzy jêzykami semickimi i irañskimi”).
Program rosyjski:
Larissa Anissimova (Leiden): „Masterclass Active Russian” („Praktyczna nauka jêzyka rosyjskiego”);
Lena Lubotsky (Leiden): „Petersburg in Russian Prose” („Petersburg w rosyjskiej prozie”);
Lena Lubotsky (Leiden): „Petersburg in Russian Poetry” („Petersburg w rosyjskiej poezji”).
Program niderlandzki:
Mika Poss (Leiden): „Compact course of Dutch” („Krótki kurs niderlandzkiego”);
Mika Poss (Leiden): „Introduction to Dutch linguistics” („Wstêp do jêzykoznawstwa niderlandzkiego”).
Jak co roku, szko³a przyci¹gnê³a wielu uczestników z ró¿nych stron œwiata. Byli wœród
nich uczestnicy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, du¿a grupa W³ochów oraz Irañczyków,
Rosjanie, Serbowie, Chorwaci, Grecy, Polacy (w tym Ma³gorzata Sulich z Uniwersytetu
Warszawskiego i Dariusz Piwowarczyk z Uniwersytetu Jagielloñskiego, obecnie na stypendium w Leiden), a tak¿e naturalnie Holendrzy. Ogó³em na szkole letniej w Leiden spotka³o
siê oko³o 90 osób.
Ciesz¹ca siê ogromnym powodzeniem szko³a letnia w Leiden z pewnoœci¹ zostanie zorganizowana ponownie w przysz³oœci. Daje ona mo¿liwoœæ nie tylko ugruntowania b¹dŸ poszerzenia swojej wiedzy, ale tak¿e spotkania z wybitnymi naukowcami zajmuj¹cymi siê w przewa¿aj¹cej czêœci zagadnieniami jêzykoznawstwa indoeuropejskiego.
[Ma³gorzata Sulich]
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VIII POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
PODSEKCJA HISTORII FILOZOFII WSCHODU
Warszawa, 15–20 wrzeœnia 2008 roku
W dniach 15–20 wrzeœnia w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej w Warszawie odby³
siê VIII Polski Zjazd Filozoficzny, w ramach którego w dniach 18–19 wrzeœnia obradowa³a
Podsekcja Historii Filozofii Wschodu. Przewodnicz¹c¹ podsekcji by³a Joanna Jurewicz.
Wyg³oszono siedem referatów.
18 wrzeœnia:
Joanna Jurewicz: „Kreacja œwiata a cztery stany JaŸni (âtman) w filozofii upaniszad”;
Marta Kudelska: „Widz a zasada podmiotowoœci”;
Marta Dmuchowska: „Samopoznanie w filozofii Œankary – miêdzy metafizyk¹ a epistemologi¹”;
Bo¿ena Kuœmierczyk: „Status umys³u w filozofii jogi”.
19 wrzeœnia:
Ma³gorzata Ruchel: „Filozofia jêzyka Bhartrihariego jako soteriologia”;
Marek Szymañski: „Koncepcje cia³a istoty œwiadomej w filozofii abhidharmy”;
Krzysztof Kosior: „Starochiñska etyka autentycznoœci”.
Uczestnicy obrad mieli mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z kierunkami badañ nad filozofi¹ Wschodu
prowadzonych obecnie w Polsce. Referatom towarzyszy³y dyskusje i krytyczna wymiana
myœli, pozwalaj¹ca na sformu³owanie ogólniejszych wniosków dotycz¹cych rozwoju indyjskiej filozofii (hinduskiej i buddyjskiej) oraz porównania jej metafizycznych i etycznych podstaw z podstawami filozofii chiñskiej.
[Joanna Jurewicz]

MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM
„MIASTO I LAS W KLASYCZNEJ LITERATURZE INDYJSKIEJ”
(International Seminar: „The City and The Forest in Classical Indian Literature”)
Warszawa, 25–27 wrzeœnia 2008 roku
W dniach 25–27 wrzeœnia 2008 roku w Warszawie mia³o miejsce miêdzynarodowe seminarium „The City and the Forest in Classical Indian Literature”, zorganizowane przez Zak³ad
Azji Po³udniowej Wydzia³u Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasady Indii w Polsce oraz firmy Weco Travel.
W sk³ad Komitetu Naukowego seminarium wchodzili: Giuliano Boccali i Cinzia Pieruccini,
oboje z Università degli Studi di Milano, a tak¿e Lidia Sudyka z Uniwersytetu Jagielloñskiego
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w Krakowie oraz Jaroslav Vacek z Uniwersytetu Karola w Pradze. Komitet Organizacyjny
tworzy³y: Joanna Kusio, Danuta Stasik i Anna Trynkowska.
Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
25 wrzeœnia:
Anna Trynkowska: „They left the city to walk in a forest: the motif of vanavihâra in mahâkâvya literature (esp. Kirâtârjunîya VIII 1–26)”;
Chettiarthodi Rajendran: „The city man in the forest and the foresters in the city: a reading
in Abhijñânaœâkuntala”;
Klara Gönc Moačanin: „The city and the forest in nâþya’s prakaraòas: Œûdraka’s Måcchakaþikâ vs. Bhavabhûti’s Mâlatîmâdhava”;
Danielle Feller: „The interplay between ascetics and kings, forest and city, in Bhavabhûti’s
plays, the Mahâvîracarita and the Uttararâmacarita”.
26 wrzeœnia:
Katarzyna Pa¿ucha: „King Bhoja of Dhâra and his court; as described in Ballâla’s Bhojaprabandha”;
Camillo Formigatti: „Two rival court poets in 11th century Kashmir?”;
Jaroslav Vacek: „Select images of the forest in Sangam”;
Alexander Dubyanskiy: „The city in old Tamil poetry”;
Joanna Kusio: „Between the forest and the city: the vâcal songs in Tamil kuýavañcis”;
Daniela Rosella: „Indian forest: nobody’s or everybody’s land?”;
Martin Hřibek: „The topos of the forest in Bankimchandra’s Ânandamaþh”;
Sabrina Ciolfi: „Movies, romance and forest: an Indian cultural stereotype”;
Cinzia Pieruccini: „Depictions of cities in early Indian sculpture”;
Paola Maria Rossi: „The image of the city in Aœvaghoša’s works”;
Tiziana Pontillo: „When a magnificent city looks like a heavenly grove: the fluttering flags
and pennants on the mansions in the Mahâbhârata, in the Râmâyaòa and in Kâlidâsa’s
works”.
27 wrzeœnia:
Anna Bonisoli Alquati: „The city of Ayodhyâ”;
Lidia Sudyka: „Vijayanagara city as described in the Madhurâvijaya, Varadâmbikâpariòaya
and Acyutarâyâbhyudaya”;
Giuliano Boccali: „The king and the ahiôsâ in the early kâvya”.
Program seminarium i streszczenia referatów znajduj¹ siê na stronie:
www.orient.uw.edu.pl/indologia/pl/
[Anna Trynkowska]
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Zasady edycji stosowane w Studiach Indologicznych
Termin zamkniêcia kolejnych numerów Studiów Indologicznych up³ywa ka¿dorazowo
z koñcem czerwca danego roku.
Redakcja Studiów Indologicznych uprzejmie prosi autorów o stosowanie siê do poni¿szych zasad obowi¹zuj¹cych w Studiach Indologicznych, co u³atwi prace edytorskie.
(1) Adres. Prosimy o nadsy³anie artyku³ów do publikacji w Studiach Indologicznych:
(a) albo na dyskietce (z za³¹czonym wydrukiem tekstu) na adres:
Redakcja Studiów Indologicznych
WYDZIA£ ORIENTALISTYCZNY
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieœcie 26/28
00–927 Warszawa
(b) albo poczt¹ elektroniczn¹ na jeden z adresów:
p.balcerowicz@uw.edu.pl
mejor@interia.pl
m.nowakowska@uw.edu.pl
a.trynkowska@uw.edu.pl
(2)
(a)
(b)
(c)

Format pliku. Nades³any plik tekstowy powinien byæ w jednym z formatów:
plik Microsoft Word (*.doc),
plik Rich Text Format (*.rtf),
plik tekstowy (*.txt) w kodach ASCII.

(3) Czcionki / znaki diakrytyczne. Mo¿liwe s¹ dwa sposoby kodowania znaków diakrytycznych w pliku artyku³u.
(a) Autor mo¿e do zapisu znaków diakrytycznych u¿yæ czcionek Sanskrit New Times
i Vedic New Times, które s¹ dostêpne w redakcji (kontakt: p.balcerowicz@uw.edu.pl).
(b) Mo¿na zastosowaæ konwencjê zastêpuj¹c¹ sanskryckie znaki diakrytyczne wed³ug
nastêpuj¹cego wzoru:
— ka¿dy diakrytyk to kombinacja: „g³oska + @”,
np. â = a@; þ = t@; ô = m@; ÿ = h@ itp.
— z wyj¹tkiem:
palatalne ñ = j@,
palatalne œ = c@,
gutturalne ó = g@,

Studia Indologiczne 15 (2008) 107–110 (Informacje dla autorów).
Copyright © by Redakcja Studiów Indologicznych
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— w diakrytykach bêd¹cych wynikiem sandhi (â, î, û, ê, ô, Î, Û) proszê zastosowaæ
znak #:
â = a@# lub a#, î = i@# lub i#, û = u@# lub u#, ê = e#, ô = o#, Î = ai#, Û = au#.
(4) Spolszczanie. Przy spolszczaniu terminów sanskryckich prosimy o uwzglêdnianie
standardowego systemu spolszczania przyjêtego w Studiach Indologicznych
(szczegó³y patrz Studia Indologiczne 1 (1994) 6–7), w tym przede wszystkim:
— samog³oski d³ugie i krótkie oddawane s¹ w spolszczeniach jednakowo (np. „a”
oraz „â” → „a”),
— samog³oskowe „å” → „ry” (np. „Åg-veda” → „Rygweda”),
— przydech → „h”, (np. „bhagavant” → „bhagawant”),
— g³oski palatalne „c” i „j” → „cz” i „d¿” (np. „câpa” → „czapa”, „jîva” → „d¿iwa”),
— spó³g³oski cerebralne „þ”, „ð” i „ò” → „t”, „d” i „n”,
— „œ ” przed s p ó ³ g ³ o s k ¹ → „œ” (np. œveta → „œweta”),
— „œ ” przed s a m o g ³ o s k ¹ → „si” (np. „œabda” → „siabda”, „Ganeœa” →
„Ganesia”, ale w odmianie: „Ganesi”),
— wyj¹tkowo „œ ” przed s a m o g ³ o s k ¹ „i”, p o k t ó r e j nastêpuje spó³g³oska → „œi” (np. „Œiva” → „Œiwa”, „œilâ” → „œila”),
— anuswara „ô” przed pó³samog³oskami → „m” (np. „saôyoga” ⇒ „samjoga”),
— anuswara przed „h”, sybilantami i dentalnymi → „n” (np. „saôhitâ” → „sanhita”,
„apabhraôœa” → „apabhransia”, saôtâna → „santana”).
(5) Kursywa. Prosimy o zapis drukiem pochy³ym (kursyw¹) w szczególnoœci
— wszystkich cytatów z j ê z y k ó w i n d y j s k i c h (np. cytatów sanskryckich) i pojedynczych wyrazów obcych (np. sanskryckich),
— tytu³ów utworów literackich (w spolszczeniu i w jêzykach orygina³u, np. Nyâya−sûtra, Njajasutra), tytu³ów ksi¹¿ek.
(a) Brak kursywy. W wypadku cytatów w jêzyku polskim i innych jêzykach europejskich prosimy o zapis drukiem normalnym (nie kursyw¹!) i stosowanie cudzys³owu;
— w zapisie tytu³ów artyku³ów nie stosuje siê kursywy, a jedynie znak cudzys³owu
(patrz § 7b poni¿ej: bibliografia dla cytowanych artyku³ów).
(6) Transkrypcja wyrazów indyjskich. Prosimy o stosowanie siê do ogólnych zasad
transkrypcji naukowej obowi¹zuj¹cej w SI. W szczególnoœci prosimy o:
(a) rozdzielanie wyrazów spacj¹ (tak¿e tam, gdzie zapis w dewanagari jest ³¹czny), np.
tathâ ca (nie * tathâca), evam api (nie *evamapi);
(b) uwzglêdnianie podzia³ów miêdzywyrazowych w z³o¿eniach, np. Megha-dûta (nie
*Meghadûta);
(c) uwzglêdnianie sandhi na styku wyrazów przez zastosowanie znaków „â”, „ê”, „Î”,
„Û” itp. (patrz Studia Indologiczne 1 (1994) 6–8), np. œvetâmbara, bhavatîti (bhavati
+ iti), tathêdam (tathâ + idam), tathÎva (tathâ + eva), salilÛdana (salila + odana),
Šað-dantâvadâna (spolszczone: Szaddantawadana, a nie: *Szad-danta-awadana).
(7) Bibliografia. Wszystkie Ÿród³a bibliograficzne nale¿y podawaæ w bibliografii
koñcowej w uk³adzie ci¹g³ym, bez podzia³u na teksty Ÿród³owe i opracowania.
Prosimy o stosowanie nastêpuj¹cego systemu zasad bibliograficznych przyjêtego
w Studiach Indologicznych:
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(a) dla ksi¹¿ek:
odnoœnik bibliograficzny w tekœcie artyku³u:
RUSHDIE (1989: 115)
odpowiada ksi¹¿ce podanej w bibliografii (na koñcu artyku³u) nastêpuj¹co:
RUSHDIE 1989 =
Rushdie, Salman: The Satanic Verses. Viking–Penguin Books Ltd.,
Middlesex 1989.
(b) dla cytowanych artyku³ów:
odnoœnik bibliograficzny w tekœcie artyku³u:
PATEL (1989: 172)
odpowiada artyku³owi podanemu w bibliografii (na koñcu artyku³u) nastêpuj¹co:
PATEL 1989 =
Patel, Gieve: „Contemporary Indian Painting”. Daedalus / Journal of
the American Academy of Arts and Sciences 118/4 (1989) 171–205.
(c) w koñcowej bibliografii prosimy o:
— zapis tytu³ów ksi¹¿ek kursyw¹,
— zapis tytu³ów artyku³ów w cudzys³owie,
— zastosowanie nastêpuj¹cego schematu w bibliografii:
• dla ksi¹¿ek:
<nazwisko+rok> =

<nazwisko autora, imiê autora>: <tytu³ ksi¹¿ki>. <imiê+nazwisko
redaktora>, <iloœæ tomów>, <nazwa serii wydawniczej i kolejne
numery>, <nazwa wydawcy>, <miejsce wydania> <rok
wydania> [<informacje dodatkowe, np. dane 1. wydania>].

przyk³ady:
SACHAU 1971 =

Sachau, Edward C.: Alberuni’s India. Edited by A.T. Embree,
2 Vols, Munshiram Manoharlal, Delhi 2001 [1. wydanie:
Kegan, Paul, Trench & Co., London 1910].

BOCHEÑSKI 1956 =

Bocheñski, J.M.: Formale Logik. Verlag Karl Alber, Freiburg–
München 1956. [4. wydanie: Orbis Academiscus Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen
53, Verlag Karl Alber, Freiburg–München1978. Przek³ad
angielski: A History of Formal Logic. Revised translation by Ivo
Thomas of the German edition, University of Notre Dame Press,
Notre Dame 1961].

• dla artyku³ów:
<nazwisko+rok> =

<nazwisko autora, imiê autora>: <„tytu³ artyku³u”>. <nazwa
czasopisma i numer> (<rok wydania>) <strony>.

przyk³ad:
BROWN 1965 =

Brown, W. Norman: „Theories of Creation in the Rig Veda”.
Journal of the American Oriental Society 85 (1965) 23–34.
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• dla dzie³ sanskryckich itp.:
<skrót dzie³a> =

<imiê autora>: <tytu³ dzie³a>. (<dane pierwszej edycji>)
<imiê+nazwisko redaktora> (red.): <tytu³ ksi¹¿ki>. <iloœæ
tomów>, <seria wydawnicza i numery>, <nazwa wydawnictwa>,
<miejsce wydania> <rok wydania> [<informacje dodatkowe, np.
dane 1. wydania>]. (<dane drugiej edycji>).

przyk³ad:
AK =

Vasubandhu: Abhidharma-koœa. (1) Swami Dwarikadas Shastri
(red.): Abhidharmakoœa and Bhâšya of âcârya Vasubandhu with
Sphuþârthâ Commentary of Âcârya Yaœomitra. 4 Vols, Bauddha
Bharati Series 5, 6, 7, 9, Bauddha Bharati, Vârâòasî 1987. [1.
wydanie: 1970: Part I (1 i 2 Koœa-sthâna); 1971: Part II (3 i 4
Koœa-sthâna); 1972: Part III (5 i 6 Koœa-sthâna); 1973: Part IV
(7 i 8 Koœa-sthâna). (2) P. Pradhan (red.): Abhidharmakoœabhâšyam of Vasubandhu. Tibetan Sanskrit Works Series 8, Kashi
Prasad Jaysawal Research Institute, Patna 1967.

PK =

Paesi-kahâòayaô (Pradeœi-kathânaka). Willem B. Bollée (red.):
The Story of Paesi (Paesi-kahâòayaô). Soul and Body in Ancient
India. A Dialogue on Materialism. Text, Translation, Notes and
Glossary. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2002.

(8) Dodatkowe zasady.
(a) Numeracja.
— Prosimy o numerowanie poszczególnych rozdzia³ów, sekcji, wersów, sutr itp.
cytowanych dzie³ cyframi arabskimi i kropkami wed³ug schematu: RV 10.121.1
(a nie np.: RV X 121,1 / RV 10,121,1 / RV 10. 121. 1).
— Numeracja poszczególnych sekcji, strof itp. w jêzykach indyjskich (np. w sanskrycie,
prakrytach) nastêpuje raczej przed numerowan¹ sekcj¹, a nie po niej, np.:
78. šað-darœana-saôkhyâ tu pûryate tan-mate kila /
lokâyata-mata-kšepât kathyate tena tan-matam //
(b) Skróty cytowanych dzie³. Prosimy o stosowanie druku normalnego (nie kursywy
itp.) przy skrótach cytowanych dzie³, np. MBh (nie MBh).
(c) Daòða: / lub // . Znak interpunkcyjny daòða (pojedynczy lub podwójny) stosuje
siê wy³¹cznie w cytowanych strofach w jêzykach indyjskich (np. sanskryt, prakryty) jako cezurê metryczn¹, nigdy w przek³adzie polskim. Znak dandy to / lub
// (nie: | lub || ).
(b) Cytaty wedyjskie. W cytatach wedyjskich prosimy uwzglêdniaæ akcenty, np.
agním Ìãe puróhìtaô yajñásyà devám åtvíjàm / hótÀraô ratnadhÂtàmam // .
(9) Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji nades³anych tekstów.
Dziêkujemy za u³atwienie nam pracy przez stosowanie siê do powy¿szych zasad.
Redakcja Studiów Indologicznych

