
NOTA REDAKCYJNA

Niniejszy, szósty tom „Cracow Indological Studies”, z oczywistych przyczyn 

ukazuje się wyjątkowo w języku polskim – jego trzon stanowią przekłady z literatury 

indyjskiej.  Tymi  przekładami  podjęliśmy  próbę  zaprezentowania  czytelnikowi 

polskiemu chociażby części ogromnego zjawiska, jakim jest tematyczne i estetyczne 

bogactwo indyjskiej literatury.

Przekłady  zebrane  w  tomie  przygotowali  pracownicy  i  studenci  Zakładu 

Indianistyki Instytutu Filologii Orientalnej UJ. Niektóre teksty przetłumaczone zostały 

specjalnie dla niniejszej publikacji, inne przekłady powstawały w czasie ostatnich lat,  

w różnych celach,  najczęściej  stanowiły  podstawę późniejszych  prac naukowych. 

Wspólną  cechą  wszystkich  tłumaczeń  jest  jedynie  ta  okoliczność,  że  nigdy 

wcześniej nie były publikowane.

Teksty  wydrukowane  w tomie  przetłumaczone  zostały  z  czterech  języków 

indyjskich:  wedyjskiego,  sanskrytu,  hindi  i  angielskiego  (fragmenty  powieści 

prozaików indyjskich, piszących wyłącznie po angielsku).

Utwory wybrane przez tłumaczy pochodzą z różnych epok.

Nie  ilustrują  one  w  pełni  ciągłości  rozwoju  literatury  indyjskiej,  ukazują 

natomiast w miarę reprezentatywny wycinek wielkiej całości: od hymnu wedyjskiego, 

poprzez  fragmenty  dzieł  literatury  sanskryckiej,  mistyczną  epokę  bhakti,  aż  do 

literatury współczesnej, tworzonej w językach hindi i angielskim. 

Zebrane  w  tomie  utwory  ułożone  są  według  gatunków,  a  podział  taki 

przeprowadzony został w oparciu o standardowe kryteria europejskie. Dlatego np. 

dzieła  sanskryckie,  gatunkowo  przynależne  do  tzw.  miśra,  czyli  „miesza-nych”  – 

zamieszczone są w części  zatytułowanej  Proza poetycka, a fragmenty poematów 

przełożone prozą – w części Proza.

W obrębie gatunków teksty ułożone są chronologicznie.

Celem takiego układu jest próba przedstawienia rysu literatury indyjskiej jako 

historycznej całości. Taka próba całości jest przedsięwzięciem intencjonalnym, jeżeli 



uwzględnić  wielojęzykowość  Indii.  Ta  wielojęzykowość  sprawia  bowiem  mylne 

wrażenie,  że  istnieją  tylko  literatury  poszczególnych  języków,  a  brak  jest  jednej, 

wspólnej. Prezentowany wybór przekładów zarysowuje szkic takiej jedności, choćby 

morfologicznej.

Zamiarem  edytorskim  było  również  zaprezentowanie  czytelnikowi  takiego 

zbioru  tekstów  literackich,  które  mogą  być  czytane  i  rozumiane  bez  naukowych 

komentarzy; które samą treścią, formą, językiem, ekspresją całości – przemawiają 

do czytelnika współczesnego.

Zatem  tylko  teksty  najstarsze  zostały  opatrzone  specjalnymi  notami,  i 

wyłącznie  wtedy,  kiedy  tłumacze  uznali  to  za  konieczne.  Te  Noty  od  tłumaczy 
zostały umieszczone w Aneksie.

Biogramy autorów tłumaczonych dzieł również znajdują się w Aneksie.
Natomiast  kwestia  transkrypcji  rozwiązana  została  w  duchu  tolerancji,  tj. 

następująco:

a/  w  przekładach  tłumacze  sami  zastosowali  –  każdy  według  własnych 

kryteriów – transkrypcję polegającą na spolszczaniu wyrazów indyjskich, nie zawsze 

w zapisie zgodnym z regułami polskiej ortografii, ale najbliższym ich fonetycznemu 

brzmieniu,

b/  w  przypisach,  notach,  komentarzach,  etc.  –  obok  spolszczonej, 

zastosowana została transkrypcja naukowa,

c/ wyrazy indyjskie, które zadomowiły się w języku polskim, np. Kriszna czy 

Pendżab, zapisywane są w formie powszechnie przyjętej.

W tomie,  obok  tłumaczeń  z  literatury  indyjskiej,  znajdują  się  dwa artykuły 

tematycznie związane z problematyką przekładową. 
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