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Prosto z Bollywood 

Andrzej Sapkowski napisał kiedyś, że fantastyka jest wtedy, gdy na okładce ma 

napisane „fantastyka”. Od napisania tego ironicznego komentarza do odwiecznych prób 

zdefiniowania, czym jest „fantastyka”, minęło już nieco czasu i stając przed konieczno-

ścią zrecenzowania hinduskiej powieści o „Śiwie”, uświadomiłem sobie, że wszystko 

przemija,  a najdowcipniejsza puenta zamienia się w tragifarsę, by sparafrazować klasy-

ka.  

Oto na okładce Nieśmiertelnych z Meluhy możemy przeczytać, że to „najlepsze fan-

tasy z Indii. 1 800 000 sprzedanych egzemplarzy”. O ile druga informacja jest prawdziwa 

– choć chyba warto sobie uświadomić, że w Indiach mieszka nieco ponad miliard miesz-

kańców, a w Polsce 37 milionów, co jednak nieco zmienia proporcje – to z pierwszą mam 

nie lada problem. W przeciwieństwie do redaktorów wydawnictwa i ich speców od PR-

u, pod wpływem lektury zacząłem szukać u źródeł informacji na temat tej powieści. 

Okazało się, zgodnie z moją intuicją, że w Indiach nikt tej powieści nie przedstawił jako 

„fantasy”, lecz uznano ją za „powieść mitologiczną w nowej formule”1. Co to oznacza? 

Dwie sprawy, które staną się wiodącymi w mojej recenzji. Po pierwsze, kwestia kontek-

stu i związanych z nim uwikłań na różnym poziomie odczytania tekstu; po drugie zaś – 

będącego pierwszego konsekwencją – tłumaczenia, przybliżenia naszej wrażliwości ob-

cego kulturowo artefaktu, czyli olbrzymiej pracy, która powinna w takiej sytuacji zostać 

wykonana przez tłumacza i grono redaktorskie. Ponieważ obie te kwestie będą się w 

moich rozważaniach przeplatać, stawiam je na wstępie, by powrócić do nich w zakoń-

czeniu. 

 

 Recenzja książki: Amish, Nieśmietelni z Meluhy [The Immortals of Meluha], przekł. Michał Jakuszewski, 
Poznań: Czwarta Strona 2015: 978-83-7976-305-4, ss. 563. 
 
1 Vasudev, Gaurav (19 September 2010). "Shiva Re-loaded". The Statesman (Statesman India Ltd.). [ostatnie 
logowanie: 12.10.2015]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Statesman
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Fabułę powieści stanowią przygody młodego przywódcy plemienia Gunów, Śiwy, 

który namówiony przez wysłannika Maluhy, Nandiego, opuszcza wraz ze swym ludem 

tereny wokół świętego jeziora gdzieś w Himalajach i schodzi jako imigrant właśnie do 

Meluhy. Tam bardzo szybko okazuje się, że jest wybrańcem, Nilkanthem, na którego ży-

jący w spokoju i dostatku społeczeństwo oczekiwało od setek lat, gdyż ma on wyzwolić 

ów lud od zła. W tekście pojawia się sugestia, że akcja powieści rozgrywa się 1900 lat 

p.n.e. Największym wrogiem Meluhan mają być Ćandrawnśi – potomkowie Księżyca, 

podczas gdy oni są potomkami Słońca. Co więcej, zdaniem gospodarzy Śiwy, sprzymie-

rzyli się oni z Nagami, by zniszczyć dzieci Słońca. Trudno to sprawdzić, gdyż od ostatniej 

wojny, która odbyła się setki lat wcześniej, między państwami powstał pas ziemi niczy-

jej. Podstawą świata Meluhy jest porządek, tradycja i somras – napój zapewniający nie-

śmiertelność, a w każdym razie znacząco przedłużający życie. Produkcja somrasu i miej-

sce jego wytwarzania to najpilniej strzeżone tajemnice. Gdy więc dochodzi do zamachu, 

w wyniku którego wytwórnia napoju zostaje zniszczona, wojna staje się nieunikniona. 

Sprawę jednak komplikuje kwestia pochodzenia obu ludów – mają one wspólne-

go prawodawcę, Pana Ramę. Co więcej, obie strony oczekują na Nilkantha, który ma 

zniszczyć zło. Jakie więc jest zadanie Śiwy? Co zrobić z faktem, że zakochał się w córce 

cesarza Meluhy, Sati, z którą jednak nie może się związać, gdyż nie może jej dotknąć, 

ponieważ jest wikarmą, wyklętą? Została nią, ponieważ poroniła, co w wierzeniach Me-

luhan oznacza, że aktualne życie jest karmiczną karą, która czyni ją nieczystą i nie wolno 

jej nawet dotknąć, gdyż oznacza to skalanie i konieczność rytualnego oczyszczenia. Czym 

naprawdę jest zło, które ma wyplenić Śiwa, zwany od pewnego momentu już nie tylko 

Nilkanthem, ale wręcz Mahadewą – Wielkim Bogiem? 

Na pierwszy rzut oka Europejczyk może uznać powieść Amisha za fantasy. Ale je-

dynie słabo wykształcony członek naszej kultury, który nie wie lub nie ma ochoty 

sprawdzić kontekstu, w jakim powieść ta powstała i do czego się odnosi. Dla Hindusa zaś 

sprawa jest całkiem prosta – Nieśmiertelni z Meluhy to na nowo opowiedziana jedna z 

podstawowych historii religii hinduskiej. I gdy wczytać się w dołączony do książki słow-

nik napisany przez samego autora, to pojawiające się w nim słowa „wierzę”, „uznaję” 

zdradzają stosunek Amisha do swego tekstu. Nie mamy tutaj do czynienia z konwencją 

w europejskim tego słowa znaczeniu, ale z autentyczną wiarą. Posługując się pojęciami z 

naszego kręgu kulturowego, można by powiedzieć, że pisarz dokonał euhemeryzacji 

mitu, czyli uhistorycznia opowieść o Śiwie, którą zainteresowany Czytelnik znajdzie w 
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każdym porządnym opracowaniu mitów świata2 i przekona się, że powieść współgra z 

mityczną opowieścią o wspomnianym bóstwie. Dylematy Śiwy są również konsekwencją 

zanurzenia tej historii w starej, azjatyckiej kulturze. To zresztą bodaj czy nie najciekaw-

szy aspekt Nieśmiertelnych z Meluhy, dobro i zło są w niej ujmowane znacznie mniej 

gnostycko, a ich przeciwstawienie może okazać się pozorne. Dlaczego bowiem tradycja i 

nowoczesność muszą koniecznie ze sobą walczyć? Zwłaszcza gdy odwołują się do iden-

tycznych w gruncie rzeczy źródeł? To oczywiście tak bardzo różni również recenzowaną 

tu powieść od klasycznej literatury fantasy, w której nie ma innego wyjścia niż ostatecz-

na konfrontacja ludzi i pomiotu Saurona czy – by sięgnąć po nowsze jej odmiany – religii 

Słowian i chrześcijaństwa, z której tylko jedna strona może wyjść zwycięsko. Bliższa 

temu myśleniu byłaby zapewne opowieść o Gecie i jego cieniu. 

W powieści Amisha wiele jest totalnych anachronizmów: już na samym początku 

powieści wkraczający do Meluhy Gunowie muszą odwiedzić Biuro ds. Imigracji, a ich 

wielkie zdziwienie wzbudza lecąca z kranów ciepła i zimna woda. Razi to Państwa? A 

Hindusów nie, ponieważ Meluha w Nieśmierelnych… to współczesna wersja raju – pisarz 

wie, do kogo adresuje swoją opowieść. I to prawdopodobnie legło u źródeł również eko-

nomicznego sukcesu powieści. Ciekawostka: pierwotnie powieść została wydana jako 

selfpublishing, gdyż żadne wydawnictwo nie chciało zaryzykować druku. Dopiero ko-

mercyjny sukces sprawił, że kolejne tomy (bo są jeszcze dwa) wydano już w jednym z 

renomowanych wydawnictw hinduskich, łączna sprzedaż trylogii wyniosła około 2,5 

miliona egzemplarzy i zainteresowało się nią Bollywood.  

Bo przedstawiona polskiemu czytelnikowi powieść to właśnie historia z tej krai-

ny iluzji. Nie ma tu miejsca na prezentowanie seksualności (nawet małżeńskie pożycie 

zostaje ukazane, gdy ktoś już puka do drzwi, budząc małżonków), za to jest miejsce na 

długie tyrady bohaterów, którzy całymi stronami mówią, mówią, mówią, absolutnie nie 

posuwając akcji naprzód. Sporo w niej scen romantycznych w naszym rozumieniu tego 

słowa, ale odwołujących się do wiktoriańskich reguł (oczywiście oficjalnie wiktoriań-

skich). Dlatego też przyzwyczajonego do swej kinematografii hinduskiego czytelnika nie 

irytuje np. że wyjaśniając działania napoju nieśmiertelności, mówi się o utleniaczach, a 

 

2 Tutaj przywołam tylko jedno źródło, ale zacne: Arthur Cotterel, Słownik mitów świata, przekł. W. Ceran i 
inni, Katowice: Książnica 1996, s. 96-100. 
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przy okazji omawiania dziedziczenie (którego w świecie Meluhy prawie nie ma), odwo-

łuje się do genetyki. 

Nie dziwi też Hindusów prostota języka angielskiego, do którego słabej znajomo-

ści zresztą sam autor przyznaje się we wstępie. Ale czy to zwalnia polskiego tłumacza i 

redaktora od pietyzmu w przekładzie? Każde tłumaczenie jest interpretacją, ale też 

twórczą zdradą. Mamy dziś wielu wyśmienitych tłumaczy i zawsze z radością podkre-

ślam ich wkład w przyswojenie polszczyźnie obcojęzycznych tekstów. Tylko dlaczego 

dotyczy to przede wszystkim prozy wybitnej, a przynajmniej dobrej? Z przeciętną są 

problemy – tutaj jest jeszcze gorzej. Nie powinny nas dziwić anachronizmy autora – to 

oczywiście spada na jego barki, ale nawet jeśli Amish nie zawsze rozumie pochodzenie i 

implikacje angielskich słów, którymi się posługuje, nie zwalnia to tłumacza i redakto-

rów, by jednak najbardziej rażących tego typu błędów unikać. Już na pierwszych stro-

nach Śiwa biega „sprintem” – język polski zna przecież takie słowa jak „szybko”, „bły-

skawicznie”, etc., które bez uszczerbku dla sensu nie wprowadzałyby dysonansu po-

znawczego. To jest książka, którą czytają Polacy, a nie mający inne oczekiwania i świa-

domość jednak obcego dla nich języka Hindusi. Najbardziej jednak zirytowało mnie 

wprowadzenie pojęcie „ostracyzm”, wokół którego toczy się kilkustronicowy spór, a 

słowo to pojawia się wielokrotnie. Po pierwsze, język polski nie lubi ciągłego powtarza-

nia pojęcia (zwłaszcza gdy nie ma to uzasadnienia poetyckiego), po drugie, słowo to 

wywodzi się z kultury greckiej (nie tylko Hindusom odległej, ale w tym konkretnym wy-

padku, młodszej o, bagatela, półtora tysiąca lat) i można je z powodzeniem zastąpić całą 

serią równie dobitnych, a brzmiących neutralnie, nie mówiąc o tym, że zdecydowanie 

precyzyjniej oddających sens sytuacji: „wykluczenie”, „odrzucenie”, „odtrącenie”, „po-

zbawienie praw”, itd. Wikarmów naprawdę nie spotyka „ostracyzm”, który polegał na 

wygnaniu poza obręb miasta-polis na skutek wyroku sądu całej społeczności, ale wyklu-

czenie spowodowane karmą. A pojawiających się tu i ówdzie błędów gramatycznych nie 

da się już niczym usprawiedliwić. 

Trudno jednoznacznie ocenić Nieśmiertelnych z Meluhy. Nie mogąc zakwalifiko-

wać jej zgodnie z wolą wydawnictwa do fantasy, uznaję jej wartość poznawczą jako oka-

zję do zapoznania się z literaturą popularną wywodzącą się z innej kultury. Nie mogę 

jednak nie zauważyć słabości formalnych i fabularnych tej powieści, odnosząc ją do 

przyzwyczajeń lekturowych naszej kultury. Ostatnio miałem okazję przeczytać powieść 

innego debiutanta, Briana Staveleya. Na tle Mieczy cesarza recenzowana tutaj powieść 
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wypada zwyczajnie słabo. Wiele zastrzeżeń mam również do pracy tłumaczy i redakcji, 

ponieważ nie podjęli oni trudu przybliżenia kultury hinduskiej polskiemu czytelnikowi. 

Zwolnili się z tego obowiązku, gdyż autor dołączył własny słownik podstawowych pojęć. 

Wydaje się, że lektura byłaby pełniejsza, gdyby rozszerzyć go, uprzystępniając nie zaw-

sze zrozumiałe dla europejskiego czytelnika pojęcia, imiona czy gesty. Już nie mówię o 

krótkim wstępie od wydawnictwa, który przedstawiłby tło kulturowe powieści. No tak, 

ale wówczas nie można byłoby tak otwarcie napisać, że mamy do czynienia z fantasy. 


