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Tatarskie dziedzictwo

W naszym zabieganym życiu coraz mniej mamy czasu i okazji, 
aby wrócić do bajek, jakie znamy z dzieciństwa. Nigdy jednak 

nie jest za późno, aby po nie sięgnąć, odprężyć się w bajkowym świe-
cie, odetchnąć od natłoku codziennych problemów. Wbrew pozorom, 
bajki nie są wyłącznie dla dzieci. Ta najstarsza bodajże forma literac-
ka wciąż stanowi nieocenione źródło wiedzy o ludzkich przywarach, 
utajnionych pragnieniach i marzeniach. Często ukazuje zmaganie się 
w nas dobra ze złem, mądrości z głupotą, wiary jasnej i prostej z bez-
bożnictwem i czarną magią. Musimy tylko otworzyć serca i dusze, 
odłożyć choćby na chwilę nieznośny pragmatyzm, uwolnić stłumio-
ną wrażliwość – i zanurzyć się w bajkowy nurt. Przed nami „Tatarskie 
bajanie”: kawałek tatarskiego dziedzictwa, które my, polscy Tatarzy, 
przyswajamy sobie na nowo, a którym przy okazji dzielimy się chęt-
nie z każdym zainteresowanym. Nie tu ma znaczenia pochodzenie, 
nieistotna jest czyjaś wiara: ważne, aby czynić dobro i sprzeciwiać się 
złu. Jest to też jedna z zasad naszej muzułmańskiej religii. Bycie czło-
wiekiem wierzącym nie oznacza bynajmniej konieczności spędzenia 
życia na bezustannych modlitwach. Dlatego m.in. prezentujemy Pań-
stwu te bajki. Są bowiem świadectwem duchowego bogactwa ludów 
turkijskich – teraz już przynależącym również do naszej wspólnej, 
polsko-tatarskiej kultury. 

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP
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Tatarskie bajanie

W czasach jeszcze nie tak dawnych, ale wydawać by się mo-
gło, że w erze jakiejś innej, bo przedinternetowej, snuły się 

między ludźmi rozmaite opowieści. Nie było w  domach kompu-
terów, nawet telewizorów było niewiele, a długie jesienne i zimo-
we wieczory zachęcały do rozmów w pobliżu ciepłego pieca. Tak 
toczyło się bajanie: w  półmroku, rozświetlane jedynie blaskiem 
rozgrzanego paleniska, gdy za oknami szalała śnieżna zamieć. 
Wtedy to, z ekscytującym dreszczem, słuchało się bajek, opowie-
ści o duchach i straszydłach, o złej królowej i pięknej księżniczce, 
o  smokach i  czarownikach. Natomiast w  dzień, najlepiej chłod-
ny i deszczowy, gdy nawet na krok nie chciało ruszyć się z domu, 
z wypiekami na twarzy czytało się „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”. 
Przenosiły nas w inny, kolorowy świat, pełen cudownych dziwów. 
Mądra Szeherezada, dzielny Sindbad, Aladyn i jego czarodziejska 
lampa... Były również bardziej swojskie postaci: sierotka Marysia 
i Koszałek-Opałek, Pyza na polskich dróżkach, Pimpuś Sadełko... 
Któż to jednak dzisiaj pamięta...

Bajki, podania, legendy, opowieści... Towarzyszą ludziom chy-
ba od zawsze. Przekazują ludowe mądrości, wyśmiewają ludzkie 
przywary, są przestrogą, uczą, bawią, przypominają dawne czasy, 
stanowią świadectwo trwania poprzez możliwość sięgania, odwo-
ływania się do jednego źródła, z którego życiodajną moc czerpa-
ło już tak wiele pokoleń. Te wszystkie opowieści tworzą bowiem 
opokę, na której wspiera się nasza tożsamość, łączącą się z prze-
szłością i będącą spadkiem drogocennym dla naszego potomstwa. 
Z tego zwykłego, wydawałoby się, bajania dowiedzieć się można, 
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że zło nie popłaca, a dobro zwycięża. Że kłamstwo zawsze wycho-
dzi na jaw, prawda zaś triumfuje. Że nieuczciwie zdobyte bogac-
two nie daje szczęścia, natomiast skromność i pracowitość zapew-
nia spokój oraz ludzki szacunek. 

W te swojskie klimaty babcinych najczęściej opowieści wpisuje 
się również i nasze tatarskie bajanie. Prawdę mówiąc, takie ono 
nasze jak i wasze, bo przecież wspólne, odwieczne na tej ziemi wy-
jątkowej, gdzie historia, tradycje, religie i baśnie splatają się, two-
rząc jeden zdumiewający twór: Rzeczpospolitą Wielu Narodów. 
Ziemię wielu bajek, wielu opowieści... Lechickich i  ukraińskich, 
białoruskich i  litewskich, karaimskich, cygańskich oraz żydow-
skich. Także ormiańskich, łemkowskich i rosyjskich – bo takie ich 
tutaj ogromne, albo jeszcze większe, bogactwo.

Tatarzy przynależą do wielkiej rodziny narodów turkijskich; 
także my, mieszkający od wieków w Polsce, zesłowiańszczeni rzec 
można, tę krew turkijską jednak w  żyłach mamy. Zapewne nie 
jest stuprocentowa, ale niewątpliwie wciąż nieco jej w nas płynie. 
Wędrowali więc Tatarzy z dalekich azjatyckich stepów, aż dotarli 
na wschodnie krańce Europy, potem dalej, bo przecież na Krym, 
Litwę, do Polski. Nieśli ze sobą własne legendy, podania, bajki i ba-
śnie różnorodne, które wzbogacały się poprzez kontakty z wielo-
ma plemionami, narodami, ich zwyczajami i wierzeniami.

W wiekach tak odległych, że nawet najstarsi ludzie ich nie pa-
miętają, opowiadano sobie przy ogniskach o dawnych bohaterach 
oraz rozmaitych tajemniczych zdarzeniach. W  bajkowej formie 
przekazywano z pokolenia na pokolenie ostrzeżenia i doświadcze-
nia przodków. Dla nauki, dla zabawy. Bo były przecież różne bajki: 
inne dla dorosłych, inne dla dzieci, inne dla rozrywki oraz inne 
ku przestrodze. Były opowieści straszne, o tajemniczych mocach, 
nad którymi człowiek nie potrafi  zapanować, a których powinien 
się wystrzegać. I były opowiastki o zwierzętach, drzewach i stru-
mykach. O pięknych dziewczętach i szlachetnych wojownikach. 

Tatarzy nie tylko mówili, ale słuchali również bajania swoich 
sąsiadów. Zamieszkują przecież w tak wielu krajach, na tak wie-
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lu ziemiach o  odmiennych bajkowych smakach – od dalekiego 
wschodu, poprzez rozległe stepy Eurazji, do podnóża Kaukazu 
i na czarnomorskim wybrzeżu. Od wielu wieków żyją w Polsce i na 
Litwie. Dzięki wsłuchiwaniu się w opowieści innych ludów wzbo-
gacały się ich własne. Poznawali przy okazji tradycje swych sąsia-
dów, ich zwyczaje, zalety i przywary. Teraz otwiera się przed nami 
szeroko „tatarskie bajanie”: opowieści tatarskie i  krymskotatar-
skie, kazachskie, baszkirskie, czuwaskie, uzbeckie, azerskie, tu-
reckie, turkmeńskie, kirgiskie, czacharskie, maryjskie i inguskie. 

Czytajmy je powoli, wczuwajmy się w  ich atmosferę, w słowa 
i wydarzenia...

 Musa Çaxarxan Czachorowski
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1. Jak powsta³ morin chuur1 
(bajka czacharska2)

Dawno, dawno temu żył sobie pastuszek-sierota imieniem Adguu. 
Wychowywała go babka. Mieli kilka owiec, które rankiem każ-

dego dnia wyganiał na pastwisko. Pomagał też babce gotować jedze-
nie i utrzymywać porządek w jurcie. Gdy miał siedemnaście lat, był 
już popularnym śpiewakiem. Wszyscy wokoło bardzo go lubili.

Pewnego dnia, gdy słońce już zaszło i niepostrzeżenie zbliżała 
się noc, Adguu ciągle jeszcze nie wracał do domu. Niepokoiła się 
o niego stara babka, a wraz z nią zaczęli się o niego martwić tak-
że sąsiedzi. Wreszcie młodzieniec przyszedł i przyniósł na rękach 
białe stworzenie o wełnianej sierści. Było to malutkie źrebiątko. 
Adguu, uśmiechając się do zdumionych ludzi, powiedział: „Znala-
złem je w stepie, ale po jego matce nie było nawet ani śladu. Było 
zupełnie same i bałem się, że zostanie pożarte przez wilki, więc 
przyniosłem aż tu, do jurty!”

Mijały miesiące. Małe źrebiątko, otoczone troskliwą opieką 
Adguu wyrosło na zdrowego, mocnego konika. Był on biały, bia-
luteńki jak śnieg. Kto go zobaczył, ten i pokochał, a Adguu kochał 
swego konika najbardziej ze wszystkich. Którejś nocy obudziło go 
głośne rżenie oraz rozpaczliwe beczenie owiec. Zerwał się szybko 

1 Morin chuur: mongolski instrument zbudowany z drewnianego pudła z główką w kształ-
cie głowy konia. Ma dwie struny wykonane z włosów z końskiego ogona.
2 Цахар, Çaxar: niegdyś samodzielny chanat, którego władca był jednocześnie wielkim cha-
nem mongolskim. Po śmierci ostatniego, Dajan-chana (ur. 1464, zm. 1543?), wielkiego chana 
uznawano przede wszystkim za przywódcę jego grupy rodowej – Czacharów. Do roku 1952 
samodzielna chińska prowincja, po zlikwidowaniu większość jej terytorium włączono do re-
gionu autonomicznego Mongolia Wewnętrzna. 
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z posłania i wybiegł z jurty. Gdy dotarł do zagrody, zobaczył, że 
biały konik broni dzielnie owiec przed wielkim szarym wilkiem. 
Kiedy Adguu zbliżył się, wilczysko uciekło. Młodzieniec wskoczył 
na swego konika i popędził za nim. Dopędził go i złapał na arkan. 
Z dumą przyciągnął martwego wilka do jurty. 

Konik był cały mokry od potu. Adguu kochał go w  tej chwi-
li bardziej niż kiedykolwiek, bo z takim oddaniem bronił owiec. 
Głaskał po spoconej sierści i mówił mu dobre słowa. Od tej pory 
stali się serdecznymi przyjaciółmi. Każda, najkrótsza nawet chwi-
la rozłąki, była dla nich zawsze zbyt długa. 

Któregoś wiosennego dnia rozniosła się wieść, że chan urządza 
konne wyścigi. Zwycięzca miał otrzymać za żonę jego córkę. Przy-
jaciele namawiali Adguu, aby wziął w nich udział. Pojechał więc 
na swoim białym koniku, którego tak bardzo kochał, zmierzyć się 
z innymi jeźdźcami. Wszyscy sąsiedzi życzyli mu szczęścia, a nie-
którzy nawet wybrali się razem z nim.

Do wyścigu stanęło wielu silnych i zdrowych młodzieńców na 
wspaniałych rumakach. Popędzali je biczami i  galopowali naj-
szybciej, jak tylko się dało, ale to Adguu i jego dzielny, biały konik 
pierwsi dojechali do mety. 

„Przywołajcie do mnie jeźdźca na białym koniu!” – rozkazał 
chan. Adguu zbliżył się i chan zorientował się, że zwycięzcą wy-
ścigu został zwykły pastuch. Nie wspomniał już ani słowem o wy-
daniu za niego swej córki, tylko rzekł wyniośle: „Dostaniesz trzy 
duże sztuki złota za konia i możesz odejść!”

Zaskoczony Adguu odpowiedział: „Czy myślicie, chanie, że 
sprzedam swojego ukochanego konika? Przybyłem tu, aby wziąć 
udział w wyścigu, a nie handlować końmi!” Chana bardzo rozgnie-
wały takie słowa i kazał sługom wychłostać młodzieńca. Słudzy 
złapali go i bili tak długo, aż stracił przytomność. Wtedy porzucili 
Adguu w stepie, zaś białego konika odprowadzili do chańskiej za-
grody.

Przyjaciele odnaleźli Adguu i zawieźli do rodzinnej jurty. Bab-
ka pielęgnowała go tak troskliwie, z taką miłością, że bardzo pręd-
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ko odzyskał siły. Którejś nocy, gdy akurat szykował się już do snu, 
usłyszał jakiś hałas przed wejściem do jurty. „Kto tam?”– zawołał. 
Nikt nie odpowiadał, ale znowu było coś słychać. Adguu wyszedł 
więc i  ze wzruszeniem zobaczył swego białego konika. W  ciele 
tkwiło mu siedem albo i  osiem strzał. Pot, zmieszany z  krwią, 
ściekał z niego wielkimi kroplami. Młodzieniec otarł łzy i zacisnął 
zęby, żeby się opanować. Wyciągnął z konika strzały, opatrzył rany 
kojącymi liśćmi babki. Czuwał przy nim do rana, gładził i szeptał 
dobre słowa. Niestety, następnego dnia konik umarł.

Okazało się, że chan, zadowolony ze zdobycia za darmo tak 
znakomitego konia, chciał popisać się nim przed rodziną i  swo-
im dworem. Kazał przyprowadzić rumaka i próbował go dosiąść. 
Wtedy biały konik stanął dęba i  zrzucił chana, który dotkliwie 
i  boleśnie się potłukł. Sam zaś uciekł. „Łapcie go! Łapcie go!” – 
wołał chan, z wielkim trudem podnoszący się z ziemi. „A jeśli nie 
możecie złapać, to zabijcie!”

Chańscy słudzy wypuścili w stronę konika grad strzał, z któ-
rych kilka wbiło się w jego ciało. Mimo to zdołał dotrzeć do Adguu, 
chcąc umrzeć przy swoim przyjacielu. Adguu długo płakał z żalu 
i tęsknoty za białym konikiem. Podczas jednej z bezsennych nocy, 
gdy przewracał się z boku na bok, stanął przed nim, jak żywy, jego 
konik. Podszedł do posłania tak blisko, że Adguu mógł pogłaskać 
go po grzbiecie. Konik odezwał się: „Chciałbym już zawsze ci to-
warzyszyć. Proszę, zrób z moich kości kobzę”.

Rankiem Adguu wystrugał z kości głowę swego ukochanego ko-
nika i nasadził ją na gryf z kołeczkami. Ze ścięgien zrobił struny, 
a z włosia wyrwanego z ogona – smyczek. Odtąd zawsze, ilekroć 
grał na tej kobzie z końską główką, przypominało mu się, jak to 
było wspaniale, gdy galopował przez step na swoim koniku. Nigdy 
też nie zapomniał o niegodziwym chanie. Końska kobza zaś, czy-
li morin chuur, stała się głosem prostego ludu i wszyscy sąsiedzi 
schodzili się wieczorami do jurty Adguu, aby posłuchać jak gra. 
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2. Jak Taz opowiada³ bajdy 
padyszachowi 

(bajka tatarska)

¯ył w dawnych czasach pewien chan. Każdego roku zwoływał ga-
wędziarzy ze wszystkich zakątków swoich posiadłości, stawiał 

przed nimi wielką skrzynię ze złotem i  oznajmiał: „Kto opowie 
mi tak nieprawdopodobną historię, że po wysłuchaniu jej krzyk-
nę «niemożliwe!», ten otrzyma to złoto. Jeżeli jednak powiem «to 
możliwe», wówczas opowiadający dostanie sto kijów!”

I tak przybywali rozmaici gawędziarze z nieprawdopodobnymi 
opowieściami i prześcigali się w swym mistrzostwie przed chanem. 
On jednak za każdym razem twierdził: „To możliwe, to możliwe!” 
– i okrutnie karał opowiadających, a złoto pozostawało u niego. Ko-
lejny raz chan zebrał mieszkańców na placu, postawił skrzynię ze 
złotem i zaczął wywoływać gawędziarzy. Każdy jednak bał się i nikt 
nie chciał opowiadać. Chan rozgniewał się, kazał rozejść się zgro-
madzonym ludziom, sam natomiast wrócił do pałacu. Nazajutrz 
wszystko się powtórzyło. Wtedy chan kazał zebrać ludzi po raz 
trzeci, ale wszyscy siedzieli w milczeniu. Nagle na środek placu wy-
szedł sprytny dżygit3 – Taz. Podszedł do chana i zaczął opowiadać:

– O wielki chanie! Razem z babajem4 zamieszkaliśmy w tych 
stronach jeszcze przed urodzeniem się mojego ojca. Postawili-
śmy kilka uli i  rozwinęliśmy hodowlę pszczół. Wiedzieliśmy, ile 
pszczół mieszka w każdym naszym ulu.

3 Yeget (tatarski): młodzieniec, zuch, junak, śmiałek.
4 Babay (tatarski): dziadek.
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– To możliwe! – rzekł chan.
– Codziennie liczyliśmy swoje pszczoły – kontynuował Taz opo-

wieść – obawiając się, aby nie stracić przypadkiem którejś z nich. 
Pewnego wieczora zaczęliśmy liczyć i brakowało dwóch pszczół. 
Babaj bardzo się zdenerwował i wysłał mnie na ich poszukiwanie. 
No i poszedłem. Chodziłem, jeden Bóg wie jak długo, a pszczół nie 
odnalazłem. Bardzo się zmęczyłem, zdjąłem buty i położyłem się 
spać pod krzakiem. Nagle obok mnie rozległ się jakiś hałas. Obu-
dziłem się, patrzę – moje buty szarpią się ze sobą.

W tym momencie chan przerwał Tazowi i powiedział:
– To możliwe!
Dżygit jakby nie słyszał tego i opowiadał dalej:
– Rozdzieliłem buty, wzułem na stopy i poszedłem polem. Sze-

dłem, szedłem, aż doszedłem do lasu. A  w  lesie coś bardzo ha-
łasowało. Najpierw pomyślałem, że to brzęczy jedna z  naszych 
pszczół. Wszedłem między drzewa i widzę – będzie rozróba: dwa 
wilki napadły na nasze pszczoły. Gdy wilki mnie zauważyły, prze-
straszyły się i  uciekły. Przyjrzałem się pszczołom: jedna miała 
złamaną nóżkę. Aby mogła chodzić, przywiązałem jej do nogi kij 
i kazałem lecieć do babaja.

– I to jest możliwe! – stwierdził chan. 
– Zaczekaj – rzekł Taz – posłuchaj, co działo się dalej. Zaczą-

łem rozglądać się za drugą pszczołą – wiedziałem, że jeśli jej nie 
znajdę, to babaj będzie zły i mnie ukarze. Szedłem więc, szedłem, 
wreszcie spotkałem stado świń. Pasł je jakiś straszny, garbaty sta-
rzec. Miał kaprawe oczy, rzadkie i zmierzwione włosy, a na sobie 
stare szmaty. Podszedłem bliżej i rozpoznałem w nim twego ojca, 
padyszachu! Tak, był to twój nieboszczyk ojciec, nasz stary chan.

Tu chan zerwał się ze swego miejsca i krzyknął:
– Niemożliwe! To niemożliwe! 
Wtedy ludzie zaniepokoili się i  zaczęli hałasować, natomiast 

Taz wziął złoto i opuścił plac. 
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3. Trzy ojcowskie rady 
(bajka tatarska)

W  pewnym aule5 mieszkał starzec z  dwoma synami. Kiedy 
poczuł, że nadchodzi kres jego życia, zawołał synów i tak 

do nich rzekł:
– Moi drodzy synkowie, dostaniecie po mnie spadek, chociaż 

nie wzbogacicie się od niego. Będą to trzy rady, cenniejsze jednak 
od pieniędzy i jakichkolwiek rzeczy. Jeżeli je zapamiętacie, wów-
czas do końca życia nie zaznacie biedy. Oto one: nigdy nie kła-
niajcie się pierwsi – niech inni wam się kłaniają. Wszystko jedzcie 
z miodem, a śpijcie wyłącznie w puchowej pościeli.

Niebawem staruszek umarł. Synowie zapomnieli o  słowach 
ojca i zaczęli żyć po swojemu: pili, hulali, dużo jedli i długo spali. 
W ciągu roku przetracili wszystkie pieniądze po ojcu, w następ-
nym – trzodę. Trzeciego roku sprzedali to, co pozostało jeszcze 
w domu. Nie mieli nawet nic do jedzenia.

Najstarszy brat powiedział wówczas: 
– Nic już nie mamy, ale przecież ojciec oprócz pieniędzy i trzo-

dy zostawił nam jeszcze trzy rady. Powiedział, że zapewnią nam 
dostatek przez całe życie. 

Młodszy brat zaśmiał się na te słowa: 
– Pamiętam te rady, tylko ile one są naprawdę warte? Mówił, 

abyśmy nikomu się nie kłaniali, ale by inni się nam kłaniali. Na 
to jednak trzeba być bogatym, a my jesteśmy najbiedniejsi w całej 
okolicy. Powiedział, żebyśmy wszystko jedli z miodem. Z miodem! 

5 Auł: osada, wieś górali kaukaskich oraz niektórych plemion koczowniczych w Azji Środkowej.
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Nie mamy nawet kawałka czerstwego chleba, a co dopiero mówić 
o miodzie! Mieliśmy też spać tylko w puchu. Właśnie, w puchu! 
Żebyśmy chociaż mieli jakąś starą wojłokową derkę...

Średni brat zadumał się, a potem rzekł: 
– Nie ma w tym nic do śmiechu, bracia. Nie pojęliśmy wówczas 

słów ojca, a była w nich głęboka mądrość. Pragnął, abyśmy sko-
ro świt najpierwsi wychodzili do pracy w  polu. Wówczas każdy, 
kto będzie przechodził obok, pierwszy się nam ukłoni. Kiedy zaś 
wrócisz do domu po całym dniu znojnej pracy, zmęczony i głodny, 
to nawet czerstwy chleb będzie smakował lepiej od miodu. Każ-
da pościel wyda się też miękka i zaśnie się w niej słodko niczym 
w puchu.

Następnego dnia, bladym świtem, bracia wyszli w pole wcze-
śniej niż ktokolwiek. Idący później do pracy ludzie pozdrawiali ich, 
życząc dobrego dnia. Przez cały dzień bracia ciężko harowali, na-
wet na chwilę pleców nie rozprostowali, zaś wieczorem czerstwy 
chleb z herbatą wydawał się im słodszy od miodu. Potem zmęcze-
ni zasnęli na podłodze, a spali lepiej niż w puchowej pościeli.

Teraz pracowali tak każdego dnia, jesienią natomiast zebrali 
bogate plony i znów żyli w dostatku, otoczeni szacunkiem sąsia-
dów. Później wielokroć jeszcze wspominali mądre rady swojego 
ojca. 
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4. Jak bracia zdobyli ogieñ
(bajka czuwaska)

¯yło sobie niegdyś trzech braci: starszy – Juchbaj, średni – Ju-
skabi i najmłodszy – Jurkabi. Dwaj starsi byli ludźmi mądrymi 

jak ich ojciec, natomiast najmłodszego wszyscy uważali za głupca. 
Nazywano go nawet uchmach6, czyli durny Jurkabi.

Pewnego dnia wybrali się bracia do odległego lasu, przygoto-
wać opał na zimę. Matka dała im łubiankę z chlebem i solą oraz 
innym jedzeniem. Przyjechali bracia do lasu i wzięli się do pracy: 
dąb za dębem ścinali, rozłupywali i układali na stertę. Dzień mi-
nął – nawet tego nie zauważyli. Nastał wieczór. 

Bracia zostawili robotę, postanowili zrobić coś do jedzenia. 
Przygotowali wszystko, co potrzebne do polewki, gdy zorientowa-
li się, że nie mają, czym rozpalić ognia! Rozglądali się tu i ówdzie, 
szukali tam i siam, ale ognia nigdzie nie widać. Nie znaleźli! My-
śleli, myśleli, wreszcie powiedzieli:

– Trzeba pójść i gdzieś niedaleko poszukać ognia!
Pierwszy poszedł starszy brat, Juchabi. Długo szedł, wreszcie 

zobaczył niesamowicie wysoki dąb. Wspiął się na wierzchołek, 
zaczął rozglądać się na wszystkie strony. Patrzy: daleko, daleko, 
tam, gdzie zorza się budzi i ze słońcem całuje, rozbłyska maleńki 
ogienek. Zszedł z drzewa i ruszył w tamtą stronę. Szedł długo, aż 
doszedł do leśnej polany. Płonął tam ogień, a  przy nim siedział 
starzec z kosturem w garści i brodą na sążeń7 długą.

6 Ухмах (czuwaski): głupek, dureń.
7 Sążeń: stara rosyjska miara długości – 2,13 m.
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Juchabi odezwał się:
– Dziadku, daj mi ogień!
Starzec spojrzał na niego i rzekł:
– Bajkę jakąś opowiedz, piosenkę zaśpiewaj, zatańcz, wtedy 

dam ci ogień.
Juchnabi odpowiedział:
– Nie potrafi ę ani bajek opowiadać, ani piosenek śpiewać. Tań-

czyć też nie umiem.
– Skoro tak, to nie dostaniesz ognia! – stwierdził starzec i znik-

nął mu z oczu.
Opuścił głowę starszy brat i powrócił z niczym.
– Teraz idź ty! – powiedział do średniego.
Juskabi wstał i poszedł. Doszedł do wysokiego dębu, wspiął się 

na wierzchołek i zobaczył jak w oddali, gdzie zorza się budzi i ze 
słońcem całuje, płonie jakiś ogienek. Zszedł więc z drzewa, ruszył 
w tamtym kierunku. Doszedł do polany, a tam siedział staruszek: 
w garści kostur, broda – na sążeń długa. Poprosił go o ogień. Sta-
rzec powiedział:

– Opowiedz bajkę, zaśpiewaj piosenkę i zatańcz, wówczas ci dam.
Juskabi odrzekł: 
– Nie umiem opowiadać, śpiewać ani tańczyć. Nikt mnie tego 

nie nauczył...
– Skoro tak, to ogień nie dla ciebie! – przemówił starzec i znik-

nął z widoku.
Zwiesił głowę Juskabi i powrócił do braci z pustymi rękoma.
– Niech najmłodszy idzie! – i musiał pójść głuptas Jurkabi.
– No, bracia, żegnajcie! Rodzeni moi, powodzenia! Kochani 

moi, pozostańcie w zdrowiu! – powiedział i ruszył w las.
Szedł, szedł, doszedł do bardzo wysokiego dębu. Wspiął się na 

jego wierzchołek i w oddali, tam, gdzie zorza się budzi i ze słońcem 
całuje, dojrzał lśniący ogienek. Ucieszył się Jurkabi, poszedł szyb-
ko w tamtą stronę. Szedł długo, aż doszedł do leśnej polany, na nie 
przy ognisku staruszek siedział. W garści trzymał kostur, a brodę 
miał na cały sążeń. Jurkabi powitał go i zapytał przymilnie:
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– Jak się czujesz, dziadku, co słychać? Obyś żył w zdrowiu jesz-
cze co najmniej sto lat!Starzec odpowiedział na te słowa:

– Żyję, dziecię moje, dopóki się da! Jak długo, powiedz, w dro-
dze jesteś, czego szukasz, gołąbku jasny?

– Czego szukam? Sprawa wygląda tak: my, trzej bracia, praco-
waliśmy w  lesie, cały dzień się trudziliśmy, górę drew narąbali-
śmy. Nastał wieczór i chcieliśmy coś sobie ugotować, ale okazało 
się, że ogień zostawiliśmy w domu. No i przyszedłem do ciebie po 
prośbie.

Wysłuchał go starzec i rzekł:
W takim razie, pokaż, jak tańczysz, jak śpiewasz i bajki opowia-

dasz. Wtedy odejdziesz z ogniem.
– Tańczyć ani śpiewać nie potrafi ę – powiedział Jurkabi – ale 

bajki opowiadam całkiem nieźle. Mam tylko jeden warunek: kiedy 
będę opowiadał, milcz, nie przerywaj mi. Jeśli wypowiesz chociaż 
jedno słowo, wtedy dasz mi sto rubli oraz ogień-płomień!

Staruszek pokiwał głową, pogładził brodę – i zgodził się.
Rozpoczął więc Jurkabi opowieść:
– Siadłem raz okrakiem na srokatą kobyłkę, za pas zatknąłem 

toporek i ruszyłem w las. Długo jechałem, a może krótko, obejrza-
łem się, patrzę – kobyłka nie ma zadnich nóg! Odrąbał je toporek 
i szła tylko na przednich. Słuchaj, dziadku, tak było?

– Słucham, synku, słucham! Tak było, dziecko, dokładnie! – od-
powiedział starzec.

– Zawróciłem srokatą – kontynuował Jurkabi – i pojechałem 
szukać jej zadnich nóg. Jadę i jadę, wtem zauważyłem, że chodzą 
sobie w jakimś tabunie. Złapałem je i przybiłem dębowymi gwoź-
dziami tam, gdzie ich właściwe miejsce. Potem znowu siadłem na 
oklep i ruszyłem.

Przejechałem wiele, a  może mało, odwróciłem się i  zobaczy-
łem, że z dębowego gwoździa w kobyłce kiełek wyrósł i jak zaczął 
rosnąć, jak zaczął rosnąć! Do samego nieba dosięgnął! Niewiele 
myśląc, wlazłem na ten dąb, dotarłem do samego szczytu. Patrzę 
– a tu drzwi do nieba otwarte na oścież. Serce zabiło mi mocniej, 
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coś w nim zagrało! Wszedłem do nieba. Patrzę – przede mną dro-
ga, gładka jak rzeka. Poszedłem więc. Rozejrzałem się i widzę, że 
w środku nieba rośnie piękne drzewo, na którym siedzi złota pta-
szyna. Na piersi ma lśniący naszyjnik, w uszach goreją kolczyki, 
na przegubach – bransolety, na stopach – baszmaki8 koralami ob-
szyte, zaś ogon tego ptaszka jaśnieje i błyszczy, otwarte usteczka 
uśmiechają się, oczka iskrzą. „No – pomyślałem – ogromnie miła 
to ptaszyna! Jakby ją tu złapać!” Wyciągnąłem ku niej ręce, a pta-
szek zatrzepotał i zniknął. Ciemno się zrobiło, jak pod ziemią.

Zawróciłem, ale drogi nie widać, śladów żadnych także. 
„Gdzież to są – myślę – te drzwi do nieba, przez które wszedłem? 
Jak je teraz znaleźć?” W tym właśnie momencie nadleciał złoty 
ptaszek i swoimi skrzydłami rozjaśnił całe niebo. Zobaczyłem, że 
stoję wprost przed drzwiami, którymi się tu dostałem. Spojrzałem 
w dół – mojej kobyłki nie było, gdzieś sobie poszła. „Ech – zmar-
twiłem się – i co ja teraz zrobię? Jak na ziemię zlezę?”.

Naraz rozpoczęła się silna burza. Wicher podniósł się aż pod 
niebiosa i rzucił mi pod nogi całe naręcze słomy. Skręciłem sobie 
z  niej linę. Jeden koniec przywiązałem do skraju nieba, a  drugi 
rzuciłem w dół i zacząłem się spuszczać na ziemię. Długo to trwa-
ło. Wreszcie dotarłem do końca liny i okazało się, że nie sięga do 
ziemi. Skoczyć, oznaczało rozbić się na śmierć. Wisiałem więc na 
niej. Wiatr-buran mną huśtał, kołysał i rzucał, obracałem się wte 
i  wewte! Nagle lina się przerwała. Na szczęście pochwycił mnie 
wiatr i rzucił w ogromne morze. Tam zaś wodnicy nawóz wozili. 
I ciebie, dziadku, zaprzęgli i kazali mi na tobie ten nawóz wozić. 

Tutaj staruszek nie wytrzymał i krzyknął:
– Co ty pleciesz? Nigdy mnie tam nie było!
Jurkabi rzekł mu na to:
– Skoro cię tam nie było, to należy mi się od ciebie sto rubli 

i ogień! Taka była nasza umowa! 
Powrócił Jurkabi do braci, przyniósł i pieniądze, i ogień. Roz-

palili ognisko, kaszę ugotowali.

8 Başmaq (tatarski): buty. 
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5. O biedaku i dwóch bajach9 
(bajka tatarska)

Pewien biedak musiał wybrać się w  daleką wędrówkę wraz 
z dwoma bajami. Jechali tak i jechali, aż dotarli do czajchany10. 

Tam ugotowali sobie w  kuchni kaszę na kolację. Kiedy była już 
gotowa, zasiedli do jedzenia. Włożyli kaszę do miski, na środku 
zrobili palcem jamkę i wlali tam roztopione masło.

– Kto chce być sprawiedliwym, musi iść prostą drogą. Ot, tak! 
– powiedział pierwszy baj i  zagarnął kaszę łyżką ku sobie, od 
góry aż do samego dna miski. Masło, oczywiście, pociekło z jamki 
w jego stronę.

– Właśnie. Kto chce być sprawiedliwym, musi iść prostą drogą. 
Ot, tak! – zawtórował mu drugi baj i również nabrał w swoją stro-
nę łyżkę kaszy – od góry do samego dna. Masło popłynęło teraz 
w jego kierunku.

– A według mnie – stwierdził biedak – życie zmienia się z każ-
dym dniem i wkrótce wszystko się przemiesza. Ot, tak! – mówiąc 
to, wymieszał dokładnie kaszę z masłem i zajadał ją ze smakiem.

No i nie udało się bajom oszukać biedaka. 
Rankiem wyruszyli w dalszą drogę i wieczorem zatrzymali się 

w następnej czajchanie. Tym razem mieli ze sobą pieczoną gęś – 
jedną na trzech. Postanowili zjeść ją na śniadanie. Przed snem 
uzgodnili, że będzie ona dla tego, któremu przyśni się najpiękniej-
szy sen.

9 Bay (tatarski, krymskotatarski): bogacz.
10 Çäyhanä (tatarski), çayhane (krymskotatarski): zajazd, herbaciarnia.
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Kiedy obudzili się następnego dnia, każdy z nich zaczął opo-
wiadać swój sen. 

– Przyśniło mi się – powiedział pierwszy baj – że ubrałem się 
w zielony chałat, biały turban i poszedłem do meczetu. Modliłem 
się i modliłem...

– A  ja śniłem, że zamieniłem się w  łabędzia i gdzieś to sobie 
poleciałem – rzekł drugi baj. – Leciałem i leciałem...

Przyszła kolej na biedaka. Podrapał się w głowę i zaczął opo-
wiadać:

– Widziałem we śnie, jak jeden z was ubrał się w zielony chałat 
i biały turban i poszedł do meczetu... Potem zobaczyłem, jak drugi 
z was zamienił się w łabędzia i poleciał nie wiadomo gdzie... Prze-
straszyłem się wtedy, bo pomyślałem, że gęś się zepsuje... więc ją 
zjadłem!
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6. Trzy siostry 
(bajka tatarska) 

¯yła sobie niegdyś pewna kobieta. Pracowała całymi dniami i no-
cami, aby przyodziać i wykarmić trzy córki. Wyrosły wszystkie 

szybko, bystre niczym jaskółki, z  licami podobnymi do jasnego 
księżyca. Nic więc dziwnego, że niebawem jedna po drugiej wyszły 
za mąż i wyjechały. 

Minęło kilka lat. Matka-staruszka zachorowała ciężko i wysła-
ła do swych córek rudą wiewióreczkę: 

– Powiedz im, przyjaciółko, niech do mnie pospieszają.
– Ojej! – westchnęła najstarsza córka, usłyszawszy od wiewiór-

ki smutną wiadomość. – Ojej! Chętnie bym się wybrała do matki, 
ale muszę koniecznie wyczyścić te dwie miednice.

– Wyczyścić dwie miednice? – rozgniewała się wiewióreczka. – 
To już na wieki bądź z nimi nierozłączna!

Po tych słowach obie miednice zeskoczyły ze stołu i objęły naj-
starszą córkę: jedna z góry, druga z dołu. Kobieta przewróciła się 
na podłogę i wypełzła z domu niczym wielki żółw. 

Zawitała wiewióreczka do drugiej córki.
– Ojej! – odpowiedziała ta. – Pobiegłabym zaraz do matki, ale 

jestem bardzo zajęta: muszę utkać płótno na jarmark.
– Będziesz więc teraz tkała przez całe życie i nigdy nie przesta-

niesz! – powiedziała wiewióreczka. I średnia córka przemieniła się 
w pająka.



    25

Najmłodsza córka zagniatała właśnie ciasto, kiedy zapukała do 
niej wiewióreczka. Usłyszawszy, o co chodzi, nie odezwała się ani 
słowem, rąk nawet nie otrzepała, tylko pobiegła do matki. 

– Przynoś zawsze ludziom tylko radość, moje drogie dziecko 
– powiedziała do niej wiewióreczka – a  w  zamian będą chronić 
i kochać ciebie, twoje dzieci, wnuki i prawnuki…

Rzeczywiście, trzecia córka żyła jeszcze wiele lat i wszyscy ją 
kochali. Kiedy zaś nadeszła dla niej pora umierania, przemieniła 
się w złotą pszczółkę.

Przez całe lato, dzień w dzień, zbiera pszczółka miód dla ludzi. 
Zimą zaś, gdy wszystko wokół ginie od chłodu, ona śpi sobie w cie-
płym ulu, a jeśli się przebudzi – podjada sobie miód i cukier.
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 7. Baszmaki
(bajka tatarska)

Dawno, dawno temu żył sobie na świecie starzec, który miał 
syna. Mieszkali bardzo ubogo w  maleńkim, starym domku. 

Gdy nadszedł już dla starca czas umierania, wezwał do siebie syna 
i tak mu rzekł:

– Nie mam niczego, synku, aby zostawić ci w spadku, oprócz 
tych oto moich butów, baszmaków. Gdziekolwiek byś nie chodził, 
zawsze zbieraj je ze sobą, na pewno ci się przydadzą.

Zmarło się ojcu i młodzieniec został sam. Miał wówczas lat pięt-
naście, a może szesnaście. Postanowił ruszyć w szeroki świat szczę-
ścia szukać. Nim wyszedł z domu, przypomniały mu się ojcowskie 
słowa, wsadził więc baszmaki do torby, a sam poszedł boso. 

Czy długo już szedł, czy też krótko – nie wiedział, ale nogi 
bardzo mu się zmęczyły. „Zaczekajże no – zadumał się – może by 
tak założyć baszmaki? Wzuł je, a zmęczenie jak ręką odjął. Buty 
same prowadziły go po drodze, mało tego – jeszcze wesołą muzy-
kę przygrywały. Szedł więc sobie młodzieniec dalej, radując się, 
podskakując i podśpiewując.

Po jakimś czasie napotkał pewnego człowieka. Ten pozazdro-
ścił chłopcu, że tak lekko i  wesoło maszeruje. „Chyba to dzięki 
tym baszmakom – rozmyślał. – Poproszę, aby mi je sprzedał”.

Kiedy zatrzymali się na odpoczynek, ów człowiek odezwał się:
– Sprzedaj mi swoje baszmaki, dam ci za nie mieszek złota.
– Zgoda – odrzekł młodzieniec i oddał swoje buty. Kiedy wę-

drowiec je założył, nogi same mu gdzieś pobiegły. Chciał się za-
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trzymać, nawet bardzo, ale nogi w ogóle go nie słuchały. Z wiel-
kim trudem uchwycił się jakiegoś krzaka, szybko zzuł baszmaki 
ze stóp i tak sobie przy tym mamrotał: „Juści, nieczysta to spra-
wa, na pewno są zaczarowane. Trzeba się ratować”.

Wrócił biegiem do młodzieńca, który nie zdążył jeszcze ujść da-
leko i krzyknął:

– Zabieraj swoje przeklęte buciska! Musiałeś je zaczarować! – 
z tymi słowami cisnął w niego baszmakami i rzucił się do ucieczki 
– tylko mu gołe pięty zamigotały.

Junak odkrzyknął za nim: – Stój, zapomniałeś odebrać złoto! 
Nieznajomy jednak tak był wystraszony, że niczego już nie sły-

szał. Obuł więc młodzian baszmaki i z muzyką, piosenką oraz żar-
tobliwymi powiedzonkami dotarł do jakiegoś miasta. 

Zajrzał do malutkiego domku, w którym mieszkała staruszka 
i zapytał:

– Jak się żyje w waszym mieście, babciu?
– Oj, źle – odpowiedziała. – Naszemu chanowi umarł syn. Pięt-

naście lat minęło od tamtej pory, a cały czas miasto jest w ciężkiej 
żałobie, nie wolno śmiać się ani śpiewać. Chan z nikim nie chce 
rozmawiać i nikt nie może go pocieszyć.

– Ee, cóż to za problem – powiedział młodzieniec. – Trzeba cha-
na rozweselić i smutki jego przegnać. Wybiorę się do niego.

– Popróbuj, synku – odrzekła staruszka – tylko uważaj, aby cię 
wezyr z miasta nie przegnał.

Poszedł więc młodzieniec ulicą do chańskiego pałacu. Idzie, 
podskakuje sobie, piosenki śpiewa, a baszmaki mu wesoło w takt 
przygrywają. Ludzie patrzą i dziwują się: „Skąd też się wziął taki 
wesołek?”

Podszedł wreszcie do pałacu i widzi: drogę zagrodził mu wezyr 
na rumaku, z mieczem w dłoni. A  trzeba dodać, że wezyr tylko 
czekał, aż chan zemrze z troski i żalu. Chciał bowiem zająć jego 
miejsce i ożenić się z chańską córką. 

Nasrożył się na młodzieńca: 
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– Czyżbyś nie wiedział, chłopcze, że w mieście panuje żałoba? 
Czemu ludzi bałamucisz, z piosenkami po grodzie się szwendasz? 
– i przegnał go z miasta.

Usiadł junak na kamieniu i myślał: „Niewielka to bieda, że mnie 
wezyr przegnał. Spróbuję jeszcze raz pójść do chana, jego troski-
-smutki rozwiać”. I znowu poszedł do miasta: z muzyką, piosenką, 
żarcikami. Ponownie zobaczył go wezyr i przepędził. 

Młodzieniec przysiadł na tym samym kamieniu co wcześniej 
i rzekł do siebie: „Przecież to nie sam chan mnie przegonił, a we-
zyr. Muszę więc chana spotkać”. 

I  trzeci raz wybrał się do miasta. Z muzyką, piosenką, żarci-
kami zbliżył się do wrót chańskiego pałacu. Tym razem mu się 
powiodło. Chan siedział na ganku i usłyszawszy jakiś hałas, zapy-
tał strażników, co dzieje się za bramą. „Chodzi tu taki jeden – od-
powiedzieli. – Piosenki śpiewa, tańcuje, dowcipy opowiada, ludzi 
rozwesela”. 

Zaprosił go chan do siebie do pałacu. Potem rozkazał zebrać na 
placu wszystkich mieszkańców i tak im powiedział: 

– Nie można już tak dalej żyć. Dość smutku i zgryzoty.
Na te słowa z tłumu wystąpił wezyr i krzyknął: 
– Ten chłopczyna to bałamut i oszust! Trzeba go wygnać z mia-

sta! Prawda jest taka, że sam z siebie wcale nie tańczy, a i grać nie 
potrafi . To wszystko sprawka jego czarodziejskich baszmaków.

Chan zaś odpowiedział mu na to:
– Załóż więc te buty i zatańcz coś dla nas.
Wzuł wezyr baszmaki i chciał zatańczyć, ale jakoś mu się nie 

udało. Podnosił jedną nogę, ale druga całkiem jakby do ziemi przy-
rosła, nijak jej nie udźwignąć się nie dało. Ludzie wyśmiali wezy-
ra, a chan wygnał go w hańbie z miasta. Natomiast młodzieńca, 
dzięki któremu się rozweselił, zatrzymał przy sobie i  wydał za 
niego swoją córkę. Kiedy zaś chan zmarł, mieszkańcy wybrali go 
swoim władcą. 
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8. Z³y jêzyk 
(bajka nogajska11)

¯yła niegdyś sobie pewna kobieta. Jej mąż zmarł i pozostawił swo-
jego jedynego syna, który miał teraz tylko macochę. Ta zaś nie ko-

chała swego pasierba. Biła go, morzyła głodem i dawała mu poznać 
każdy rodzaj niedostatku. Kiedy chłopiec prosił o chleb, odpowiada-
ła: „Aby ci wątroba pękła!”, gdy chciał kawałek sera, mówiła: „Żebyś 
zmienił się w robaka!”, jeśli poprosił o herbatę, krzyczała: „Pij krew!”

Wiele lat minęło, może mało, długo by o tym mówić, a dzieje 
się powoli. Chłopiec wyrósł, zmężniał: wąski w pasie, że palcami 
objąć, ramiona zaś niczym sprężysty łuk. Nadeszła pora, by się 
ożenił. Wziął więc za żonę siostrę takich samych biedaków jak on.

Macocha młodzieńca postarzała się. Teraz nie mogła już krzyw-
dzić go swoimi rękoma, ale nadrabiała wszystko swoim złym ję-
zykiem. Dusza niedobrego człowieka jest niczym czarna studnia. 
Macocha postanowiła zniszczyć szczęście młodzieńca. Któregoś 
dnia, gdy nie było go w domu, zawołała swą synową i udając, że jej 
współczuje, powiedziała:

– Nieszczęście! Twój mąż cię nie kocha i  z  pewnością szybko 
wygoni!

Biedna kobieta, usłyszawszy to, zbladła jak ajran12 i  nieomal 
straciła zmysły. Podstępna starucha zauważyła, że jej słowa zapa-
dły głęboko w duszę synowej i ucieszyła się.

11 Nogajowie: potomkowie Ordy Nogajskiej, obecnie żyjący głównie na północnym Kauka-
zie w Federacji Rosyjskiej. 
12 Äyrän (tatarski), ayran (krymskotatarski): napój wytwarzany z  jogurtu i wody z dodat-
kiem soli.



30    

– No, nie zamartwiaj się tak bardzo – rzekła. – Wiem, co zrobić, 
żeby znowu cię pokochał.

– O tak, liczę na twoją pomoc! – odparła biedna kobieta. – Po-
kieruj mnie na właściwą drogę, naucz rozumu!

– Dobrze, dobrze, moja córko.... Tylko rób wszystko tak, jak ci 
powiem. Wieczorem, gdy będziesz szykować małżeńskie posłanie, 
połóż pod poduszkę brzytwę. Kiedy twój mąż zaśnie, wyjmij ją ci-
chutko, zetnij z jego skroni jeden włos i ukryj pod swoją poduszką. 
Następnego dnia twój mąż będzie cię kochał dwakroć bardziej niż 
wcześniej.

Starucha powiedziała to swojej synowej w południe, zaś wie-
czorem, wyczekawszy, aby nie było jej w  domu, zaczęła szeptać 
pasierbowi: 

– Bądź ostrożny, moja duszko! Twoja żona zamierza zrobić coś 
niedobrego. Nie inaczej, tylko chce zarżnąć cię dzisiejszej nocy. 
Mówię to, bo mi cię żal, przecież wyrosłeś na moich rękach.

Młodzieniec nie uwierzył starej, ale na wszelki wypadek posta-
nowił nie mówić o niczym żonie i nie spać w nocy.

Słońce zaszło, nastał wieczór. Dziewczyna przygotowała ostrą 
brzytwę i ukryła ją pod poduszką. Następnie położyli się, a wtedy, 
wstrzymując oddech, zaczęła czekać, aż mąż zaśnie. On zaś rów-
nież udawał śpiącego. Naraz, żona ostrożnie sięgnęła pod podusz-
kę, wyciągnęła brzytwę i skierowała ku skroni męża. „Rzeczywi-
ście, naprawdę chce mnie zarżnąć!” – pomyślał młodzieniec, sko-
czył niczym ukąszony, i w gorączce zabił żonę tą samą brzytwą.

Nazajutrz bracia dziewczyny dowiedzieli się o jej śmierci i przy-
szli, aby zabić chłopaka. Tak oto zły język zgasił ognisko w tym 
domu. Zły język potrafi  rozbić kamień, a jeśli nie kamień, to głowę. 
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9. Jak g³upek rozumu szuka³   
(bajka tatarska)

¯yło sobie niegdyś trzech braci. Dwóch starszych było mądrych, 
a najmłodszy – dureń. Z czasem zestarzał się ich ojciec i umarł. 

Starsi bracia podzielili schedę między siebie, trzeciemu zaś nicze-
go nie dali i wygnali z domu.

– Żeby wiedzieć, co zrobić z bogactwem, trzeba mieć coś w gło-
wie – powiedzieli.

„Skoro tak, to znajdę sobie rozum” – postanowił najmłodszy 
brat i wyruszył w świat. Szedł długo, a może krótko, dotarł wresz-
cie do jakiejś wsi. Zastukał do drzwi pierwszego napotkanego 
domu i  poprosił o  zatrudnienie. Przepracował głupek cały rok, 
kiedy zaś przyszedł czas rozliczenia się, gospodarz zapytał go:

– Czego ci bardziej potrzeba: rozumu czy bogactwa? 
– Nie chcę bogactwa, daj mi mądrość – odpowiedział głupek.
– No cóż, oto twoja nagroda za pracę: teraz będziesz rozumiał 

języki różnych przedmiotów – powiedział gospodarz i  zwolnił 
chłopca ze służby.

Poszedł więc ten przed siebie i zobaczył wysoki słup, bez jedne-
go nawet sęka.

– Ciekawe, z jakiego to drewna zrobiony jest ten piękny słup? – 
zagadał głupek.

– Byłem wysoką, strzelistą sosną – odpowiedział słup. 
Zrozumiał wtedy chłopak, że gospodarz go nie oszukał. Ura-

dował się bardzo i poszedł dalej. Rozumiał już języki rozmaitych 
przedmiotów. 
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Czy długo szedł, czy też krótko, nikt tego nie wie – ale dotarł 
w końcu do nieznanej krainy. Staremu chanowi, który tam władał, 
zginęła ulubiona fajka. Temu, kto ją odnajdzie, obiecał oddać za 
żonę swą przepiękną córkę. Wielu próbowało już znaleźć fajkę, ale 
nikomu się nie udało. Przyszedł głupek do chana i tak powiedział:

– Znajdę twoją fajkę!
Wyszedł na dwór i krzyknął:
– Fajko, fajko, gdzie jesteś? Odezwij się!
– Leżę sobie w dolinie, pod wielkim kamieniem...
– A skąd się tam wzięłaś?
– Chan mnie upuścił...
Najmłodszy brat poszedł tam i przyniósł fajkę. Ucieszył się bar-

dzo stary chan i oddał mu za żonę przepiękną córkę, a ponadto 
obdarował koniem ze złotym rzędem i bogatymi szatami.

Jeśli nie wierzycie, zapytajcie żonę starszego brata. Wprawdzie 
nie wiem, gdzie ona mieszka, ale nie trudno się dowiedzieć – każ-
da z jej sąsiadek wam to powie.
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10. O m¹drym ośle 
(bajka krymskotatarska)

Dawno, dawno temu, pewien sędziwy pasterz miał starego, 
doświadczonego osła. Ogromnie go lubił i przy każdej okazji 

chwalił się nim:
– Mój osioł, niech Allah przedłuży jego dni, jest o  wiele mą-

drzejszy od wszystkich wezyrów naszego chana – mawiał we 
wszystkich czajchanach.

Pewnego razu jego słowa dosięgły uszu władcy. 
– Jak śmie ten nędzny czoban13 porównywać swojego parszywe-

go osła z moimi ulubionymi wezyrami?! – zakrzyczał chan w gnie-
wie. – Natychmiast przyprowadźcie do mnie tego bezbożnika!

Straż szybko odnalazła starca i  doprowadziła przed groźne 
oczy władcy.

– No – powiedział chan – odpowiadaj zaraz, jak to, ty, niegodny 
robaku, ośmielasz się poniżać moich wezyrów podobnymi porów-
naniami?

Pasterz, całkiem niezmieszany, popatrzył chanowi w oczy i po-
wiedział:

– O najmądrzejszy z mądrych, panie nad panami, chanie cha-
nów! Nie po próżnicy opowiadam, że mój osioł, niech będzie bło-
gosławiona godzina jego narodzin, mądrzejszy jest niż twoi ulu-
bieni wezyrowie. Uwierz, że przez moje usta przemawia prawie 
sam Allah.

13 Çoban (krymskotatarski): pasterz.
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Zdarzyło się kiedyś, że jechałem na tym ośle przez most, w któ-
rym było niemało dziur i szczelin. Ostrożny był mój eszek14 nad 
podziw, ale i tak trafi ł nogą w dziurę i zranił sobie kolano. Od tej 
pory, ilekroć przejeżdżaliśmy przez ten most, ten mądry osioł, 
niech prorok mu błogosławi, nigdy już nie przeszedł przez miejsce, 
gdzie była dziura. Zawsze rozumnie je obchodził, pamiętając, co 
się z nim wcześniej stało. Powiedz mi teraz, o chanie, czy równie 
mądrze postępują twoi wezyrowie?! Długo już żyję na tym świecie 
i widziałem na własne oczy, ilu z nich powiesiłeś za jawne złodziej-
stwo, wiarołomstwo i łapówkarstwo.

I żaden z nich nigdy nie raczył wziąć pod uwagę doświadczeń 
swoich poprzedników i  postępować tak, aby jego nadużycia nie 
rzucały się w oczy. Obojętnie jak szeroki jest most twojego tole-
rowania ich nieuczciwości, a i tak nie są w stanie sprytnie ominąć 
napotkanych na nim wąskich szczelin w postaci prawa. Jak tedy 
możesz, zapytuję, porównywać mojego mądrego osła z tymi dur-
niami?!

Nie pozostało chanowi nic innego, jak tylko zgodzić się z wy-
wodami czobana i, obdarowawszy go piękną derką dla osła, wypu-
ścić wolno z pałacu.

14 Eşek (krymskotatarski), işäk  (tatarski): osioł. 
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11. Gulnazek 
(bajka tatarska)

¯ył sobie niegdyś w  pewnej wsi biedak, nazywany przez ludzi 
Gulnazek. Któregoś dnia, gdy w domu nie było już nawet ka-

wałka chleba, aby nakarmić żonę i  dzieci, Gulnazek postanowił 
spróbować szczęścia w polowaniu. Wyciął wierzbowy pręt i zrobił 
z niego łuk. Potem wystrugał strzały i wyruszył w las. 

Długo chodził po lesie Gulnazek, ale nie znalazł ani zwierza, 
ani ptactwa. Spotkał za to wielkiego diwa15. Przestraszył się bar-
dzo, nie wiedział, jak się przed nim ratować. A wielkolud podszedł 
i groźnie zapytał:

– Ktoś ty taki? Za czym to po lesie chodzisz?
„No, niechybnie przyjdzie mi zginąć! – pomyślał Gulnazek. – 

Ale spróbuję go chociaż przestraszyć”.
Zbliżył się do diwa i powiedział: 
– Jestem myśliwym, przyszedłem upolować dzikiego zwierza. 

Skoro jednak trafi ł się diw, to i takiej zdobyczy nie odmówię: poło-
żę go na miejscu jedną strzałą!

Diw, słysząc to, wystraszył się i zawył na cały las. Im głośniej wył, 
tym bardziej rozdymał się jego brzuch. Po chwili był już podobny do 
wielkiego stogu siana. Wreszcie ucichł i zaczął błagać Gulnazeka:

– Nie gub mnie, dzielny myśliwcze! Lepiej chodźmy do mojego 
domu, będziesz tam drogim gościem. Pozwól mi ugościć takiego 
sławnego dżygita jak ty!

15 Diyu (tatarski): w mitologii wielu ludów turkijskich zły olbrzym, demon, duch nieczysty, 
czasem jednak pomagający ludziom.
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Gulnazek stał jak wryty, półmartwy ze strachu nie wiedział, 
czy przyjąć zaproszenie, czy też odmówić. Przemógł jednak lęk 
i  ruszył za wielkoludem. Szli długo i  wreszcie dotarli do chaty 
diwa. Weszli do środka i  diw kazał żonie ugościć go pieczonym 
mięsem. Wielkolud jadł żarłocznie, ale myśliwemu nawet kęs 
przez usta nie chciał przejść.

Gdy zakończyli już posiłek, diw zaprowadził swojego gościa do 
drugiego pokoju i  ułożył na miękkim posłaniu. Leżał Gulnazek 
w łóżku, ale w żaden sposób nie mógł zasnąć. Zamknął oczy i uda-
wał, że śpi, nadsłuchując czujnie, co robią gospodarze. Usłyszał 
wnet, jak olbrzym szepcze do żony: 

– Oj, żono, popadliśmy w biedę! Ten myśliwy jest o wiele silniej-
szy ode mnie: jeśli zachce – położy mnie jedną strzałą… I cóż tu 
robić? Jak się od niego uwolnić?

– Nie martw się – odpowiedziała żona. – Wymyśliłam już, co 
zrobimy, żeby pozbyć się tego myśliwego. Przyniesiemy nocą wiel-
ki, ciężki kamień: rzucimy na niego i przygnieciemy.

Uradował się wielkolud i rzekł:
– Dobrze to wymyśliłaś! Tak właśnie zrobimy! – I  w  środku 

nocy wraz z żoną cichutko wstali, wyszli z chaty szukać kamienia. 
Gulnazek wyskoczył wtedy szybko z łóżka, położył na nie kilka 

polan, przykrył je kożuchem, sam zaś schował się za piecem. Led-
wo to uczynił, gdy wrócił diw z żoną, dźwigając ogromny kamień. 
Podkradli się do łóżka i całej siły rzucili na nie głaz. Od tego ude-
rzenia polana pod kożuchem zatrzeszczały, zachrupotały i połu-
pały się na drzazgi.

– No, teraz nie mamy się już czego bać! – powiedział wielkolud. 
– Uwolniliśmy się od tego myśliwego-siłacza!

Podnieśli razem z  żoną wielki kamień z  łóżka i  wyrzucili na 
podwórze. W tym momencie Gulnazek niepostrzeżenie wśliznął 
się do łóżka. Kiedy diw i jego żona wrócili, przeciągnął się, jakby 
dopiero co się obudził, ziewnął i rzekł niezadowolonym głosem:

– Ależ tu u  was niespokojnie! Wyspać się nie można! Przed 
chwilą coś z sufi tu na mnie spadło. Karaluch, czy co? Gdybyś nie 
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był moim przyjacielem, to takiego rabanu bym narobił, że nie wie-
działbyś gdzie się schować!

Wystraszył się diw, zakłopotał; nie wie, czym gościa udobru-
chać. Naprzynosił mu mnóstwo rozmaitych podarków – tyle że 
myśliwy nie dałby nawet rady ich udźwignąć. Wielkolud zapra-
gnął jednak sam zanieść je do domu Gulnazeka. Pozbierali więc, 
co trzeba, i wyruszyli w drogę. 

Dotarli do domu, a Gulnazek odezwał się do diwa: 
– Poczekaj tu na mnie, przed wejściem. Pójdę, powiem żonie, że 

przyprowadziłem gościa. Niech przygotuje się na spotkanie!
Diw został przy drzwiach, Gulnazek zaś wszedł do chaty i po-

wiedział do żony: 
– Żono, przyprowadziłem niespodziewanego gościa – straszne-

go diwa! Teraz wprowadzę go do środka i każę podać do stołu. Gdy 
powiem ci to pierwszy raz – milcz. Powiem drugi raz – również 
milcz, ale kiedy krzyknę już na ciebie, wtedy odpowiedz: „A czym-
że mam go ugościć? Chyba pieczenią z tego diwa, którego wczoraj 
upolowałeś? Niczego więcej nie mamy!”

– Dobrze – odrzekła kobieta – tak właśnie powiem.
Gulnazek wprowadził gościa do domu, posadził na honorowym 

miejscu i rzekł:
– Ej, żono! Podawaj na stół!
Żona jednak milczała. Gulnazek odezwał się ponownie: 
– Ej, żono! Podaj nam poczęstunek! 
Żona dalej milczała. Krzyknął wtedy Gulnazek głośno i gniew-

nie:
– Co tak milczysz? Ogłuchłaś, czy co? Żywo na stół podawaj!
Żona odparła wówczas:
– A czymże niby mam go ugościć? Chyba pieczenią z tego wiel-

koluda, którego wczoraj upolowałeś?
Jak tylko diw usłyszał te słowa, zerwał się z  miejsca i  rzucił 

do ucieczki. Nieomal cały dom przy tym rozwalił! Biegł i biegł, ze 
strachu nóg już nawet pod sobą nie czuł, wtem z naprzeciwka na-
potkał lisicę.
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– Gdzież to tak pędzisz? – zapyta.
– Ach, miła lisico – zadyszał diw – niewiele brakowało, abym 

zginął! 
I opowiedział lisicy, jak to poszedł w gości do Gulnazeka i go-

spodarze chcieli ugościć go pieczenią z wielkoluda. Lisica wysłu-
chała diwa i rzekła: 

– Ech, ty! Taki jesteś wielki, a rozum masz maleńki. Przecież 
Gulnazek jest łagodny jak baranek. Wszystkie kury mu podusi-
łam, a  on nie odważył się nawet mnie tknąć! I  on miałby diwa 
upolować? Chodź, pójdziemy do niego razem!

Posłuchał wielkolud lisicy i poszli. Gulnazek zobaczył ich przez 
okienko i domyślił się, o co chodzi. Wyszedł na ganek i zawołał:

– No i co, lisico? Coś mi się widzi, że po próżnicy podarowałem 
ci dziesięć kur... Obiecałaś za to przyprowadzić mi dwóch diwów, 
a tu tylko jeden i jeszcze taki chudy! 

Gdy diw usłyszał te słowa, rozsierdził się na lisicę: 
– Ach ty, niegodziwa! Ach ty, oszustko! Chciałaś mnie wyki-

wać… Na śmierć przywiodłaś… Tego ci nie wybaczę! 
Chwycił lisicę za ogon – nie zdążyła się mu wysmyknąć – i rąb-

nął o kamień. Wyrzucił martwe zwierzę i uciekł, nie oglądając się 
za siebie. Gulnazek natomiast zdarł z lisicy skórkę, którą sprzedał 
potem na bazarze. Dostał za nią dziesięć złotych. Kupił za te pie-
niądze chleba i mięsa i zaniósł do domu – dla żony oraz dzieci. 
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 12. G³uchy, ślepy i beznogi   
(bajka tatarska)

Mieszkali sobie w  pewnym aule trzej bracia – głuchy, ślepy 
i beznogi. Żyli biednie i któregoś razu postanowili wyruszyć 

do lasu na polowanie. Niedługo się do tego przygotowywali: w ich 
chacie i tak niczego nie było. Ślepy posadził sobie beznogiego na 
plecy, głuchy wziął ślepego pod rękę i poszli w las. Tam zbudowali 
szałas, z  dereniowego drzewa zrobili sobie łuk, z  trzcin strzały, 
a potem zaczęli polowanie.

Po jakimś czasie, w ciemnej gęstwinie, bracia natknęli się na 
maleńką chatynkę. Zastukali do drzwi, zza których wyszła dziew-
czyna. Bracia opowiedzieli jej, kim są i zaproponowali: 

– Bądź nam siostrą. My będziemy polować, a ty będziesz o nas 
dbać.

Dziewczyna zgodziła się i odtąd zamieszkali razem. 
Po jakimś czasie bracia wybrali się na polowanie, a ich siostra 

została gotować obiad. Tego dnia bracia nie zostawili w  domu 
krzesiwa i dziewczyna nie mogła rozniecić paleniska. Wspięła się 
więc na wysoki dąb i zaczęła wypatrywać, czy nikt w pobliżu nie 
pali ogniska. Wkrótce spostrzegła w oddali strużkę dymu, zeszła 
z drzewa i pospieszyła w tamtą stronę. Długo szła przez gęsty las, 
aż w końcu dotarła do samotnej, rozsypującej się chałupy. Dziew-
czyna zapukała do drzwi, które otworzyła starucha. Oczy miała 
błyszczące jak u wilka wietrzącego zdobycz, włosy siwe i rozczo-
chrane, z  gęby sterczały jej dwa kły, a  paznokcie przypominały 
pazury dzikiego kota – przy każdym ruchu wysuwały się i cofały. 
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– Po coś przyszła? – odezwała się basem. – Jakżeś znalazła tu 
drogę? 

– Przyszłam poprosić o  ogień – odpowiedziała dziewczyna 
i opowiedziała o sobie. 

– Znaczy się, jesteśmy sąsiadami. No dobrze, zapraszam w go-
ści – rzekła stara i uśmiechnęła się. Poprowadziła dziewczynę do 
wnętrza, zdjęła z gwoździa sito, nasypała do niego popiołu i wy-
grzebanych z ogniska żarzących się węgli.

Dziewczyna wzięła sito z  węglami, podziękowała starusze 
i odeszła. Wróciwszy do domu, rozpaliła ognisko. Nagle ktoś za-
pukał do drzwi. Otworzyła je i ujrzała znajomą staruchę. 

– Nudno mi samej, to i przyszłam w gości – odezwała się prosto 
z progu. 

– No cóż, zapraszam! Wiedźma weszła, usiadła na dywanie roz-
łożonym na podłodze i rzekła:

– Sąsiadko, jeśli chcesz, to uczeszę ci włosy.
Dziewczyna zgodziła się, siadła obok starej i  położyła głowę 

na jej kolana. Starucha czesała i czesała, aż ją tym uśpiła. A kie-
dy usnęła, przekłuła dziewczynie głowę igłą i  zaczęła wysysać 
mózg. Possała, potem dmuchnęła śpiącej w nos, ta zaś obudziła 
się. Wtedy starucha podziękowała za gościnę i odeszła. Dziewczy-
na poczuła, że nie ma siły, nawet aby wstać. Została więc tak na 
dywanie.

Wieczorem bracia wrócili z bogatą zdobyczą. Weszli do chaty 
i zobaczyli, że ich siostra leży na podłodze. Przestraszeni, zaczęli 
ją wypytywać, co się stało i wszystko im opowiedziała. Bracia do-
myślili się, że to dzieło rąk staruchy.

– Teraz zacznie ciągle tu przychodzić – powiedział beznogi. – 
Posłuchajcie, co wymyśliłem: jutro pójdziecie sami na polowanie, 
a  ja z siostrą zostanę w domu. Tylko posadźcie mnie na nadpro-
żu; tam się zaczaję. Gdy stara przestąpi próg, skoczę jej na grzbiet 
i zaduszę.

Następnego dnia, jak tylko wiedźma przestąpiła próg chaty, 
beznogi skoczył na nią i zaczął dusić. Starucha jednakże spokojnie 
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rozsunęła jego ręce i rzuciła nim o ziemię. Następnie przekłuła mu 
głowę i zaczęła wysysać mózg. Beznogi osłabł i leżał jak nieżywy, 
a stara odeszła.

Gdy bracia wrócili z polowania, beznogi i dziewczyna opowie-
dzieli im, co się wydarzyło. 

– Jutro ja zostanę w domu – powiedział ślepy – a wy idźcie na 
polowanie. Tylko posadźcie mnie na nadprożu. 

Kiedy dwaj bracia wyszli, starucha znów się pojawiła. Ledwo 
nastąpiła na próg, a ślepy zeskoczył na nią z nadproża. Długo się 
szarpali, jednak stara była silniejsza; rzuciła go na podłogę i za-
częła wysysać mózg. Gdy się nasyciła, odeszła. 

Wrócili bracia z polowania i siostra opowiedziała im całą historię.
– Jutro moja kolej – powiedział wtedy głuchy. 
Następnego dnia, jak tylko starucha weszła do chaty, głuchy 

brat rzucił się na nią i zaczął dusić. Nie mogła dać mu rady, zaczęła 
więc błagać: 

– Słuchaj, głuchy, oszczędź mnie... Zrobię wszystko, co każesz...
– Dobrze – odpowiedział głuchy i związał ją. Kiedy ślepy i bez-

nogi wrócili z polowania, zobaczyli na podłodze związaną staru-
chę. 

– Proście, o co chcecie, tylko mnie oszczędźcie – odezwała się.
– Niech ci będzie – rzekł głuchy. – Spraw, aby mój beznogi brat 

zaczął chodzić.
Wiedźma połknęła beznogiego, a  kiedy go wypluła, miał już 

obie nogi.
– A  teraz mojego ślepego brata uczyń widzącym! – rozkazał 

głuchy.
Połknęła stara ślepego, wypluła zaś widzącego.
– A teraz wylecz głuchego! – rzekli uzdrowieni bracia. 
Połknęła głuchego, ale nie wypluwa i nie wypluwa. 
– Gdzie on jest? – zapytali bracia, starucha jednak milczała, 

a w tym czasie jej mały palec zaczął błyskawicznie rosnąć. Baba 
odgryzła go i wyrzuciła przez okno. 

– Gdzie nasz brat? – dopytywali się znowu bracia. 



42    

Stara zaśmiała się tylko i krzyknęła: 
– Nie macie już brata!
Naraz siostra spojrzała przez okno i zobaczyła, jak stado wróbli 

poleciało w stronę krzaków. 
– W krzakach coś leży! – zawołała. 
Na te słowa jeden z braci wybiegł na dwór i zobaczył na ziemi 

ogromny palec staruchy. Wyciągnął kindżał i rozciął go. Stamtąd 
zaś wyszedł jego brat, który nie był już głuchy. 

Trzej bracia i  siostra naradzili się i  postanowili zabić starą 
wiedźmę i zakopać ją w ziemi. Tak też uczynili i uwolnili się wresz-
cie od złośliwej i okrutnej staruchy. 

Powiadają, że kilka lat później bracia wzbogacili się, zbudowali 
sobie piękne domy, pożenili się, a siostrę wydali za mąż. Żyją pew-
nie szczęśliwie do dziś, jeśli tylko nie pomarli.
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13. Cha³at  
(bajka tatarska)

Powiadają, że w dawnych czasach żył sobie pewien bardzo bied-
ny człowiek. Miał trzech synów i córkę. Ciężko mu było wycho-

wywać i wyżywić dzieci, ale wykarmił je i wyuczył w rozmaitych 
dziedzinach. Wszystkie wyrosły na bystre i zręczne.

Starszy syn mógł – z najdalszej nawet odległości – rozpoznać 
po zapachu każdy przedmiot. Średni strzelał z  łuku tak dosko-
nale, że trafi ał bezbłędnie w najmniejszy nawet cel. Najmłodszy 
natomiast był takim siłaczem, że bez trudu podnosił największy 
ciężar. Przepiękna córka zaś wspaniale radziła sobie z wszelkimi 
pracami ręcznymi.

Wychował ojciec swoje dzieci, krótko się nimi jednak cieszył, 
bo mu się zmarło. Zostały wtedy dzieci tylko z matką. Dziewczynę 
zaczął prześladować diw. Zobaczył ją kiedyś i postanowił porwać. 
Bracia dowiedzieli się o tym i nie puszczali jej nigdzie samej.

Któregoś dnia wybrali się trzej dżygici na polowanie, a matka 
poszła do lasu na jagody. Dziewczyna została w domu sama. Za-
nim wyruszyli, przykazali siostrze: 

– Czekaj na nas, niedługo będziemy. Aby nie porwał cię diw, 
zamkniemy drzwi na zamek! 

Jak powiedzieli, tak zrobili i poszli. Diw dowiedział się jednak, 
że w domu, oprócz dziewczyny, nikogo nie ma. Przyszedł, wyła-
mał drzwi i porwał nieszczęsną. 
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Wrócili bracia z  polowania, wróciła matka z  lasu, podchodzą 
do domu i widzą: drzwi wyłamane. Weszli do środka, a tam pusto: 
przepadła dziewczyna! 

Domyślili się bracia, że to diw ją uprowadził i  zaczęli prosić 
matkę: 

– Pozwól nam poszukać siostry!
– Idźcie, synkowie! – odpowiedziała matka.
Poszli więc trzej dżygici. Wędrowali długo, wiele gór wysokich 

minęli. Idąc, starszy brat ciągle niuchał. Wreszcie wyczuł zapach 
siostry i wpadł na trop diwa.

– Tędy przechodził – odezwał się. Ruszyli tym śladem i doszli 
do gęstego lasu. Znaleźli dom diwa, zajrzeli do wnętrza i widzą: 
siedzi ich siostra, a obok leży demon i śpi mocnym snem.

Bracia zakradli się ostrożnie do środka i wyprowadzili siostrę. 
Wszystko odbyło się tak sprytnie, że diw nawet się nie obudził. 

Rodzeństwo ruszyło w drogę powrotną. Szli w dzień, szli nocą, 
aż doszli do jeziora. Zmęczyli się bardzo długą drogą i postanowili 
przenocować na brzegu. Położyli się i zaraz zasnęli. 

W tym czasie obudził się diw, rozglądnął wokoło i chwycił za 
głowę – nie ma dziewczyny! Wyskoczył z domu, znalazł trop ucie-
kinierów i puścił się za nimi w pogoń. Doleciał do jeziora i ujrzał 
śpiących braci. Pochwycił ich siostrę i wzbił się z nią pod obłoki.

Średni brat usłyszał jakiś szum, obudził się i zaczął krzyczeć do 
pozostałych: 

– Wstawajcie szybko, stało się nieszczęście!
Sam zaś chwycił łuk, wycelował i  puścił strzałę. Wzbiła się 

w powietrze i oderwała diwowi prawą rękę. Naciągnął dżygit łuk 
po raz drugi i strzała przebiła diwa na wylot. Wypuścił ze szpo-
nów dziewczynę: spadnie na kamienie – zginie. Na szczęście naj-
młodszy z braci podbiegł szybko i bezpiecznie złapał siostrę. Po-
szli potem radośnie dalej.

Czekając na ich powrót, matka uszyła piękny chałat. Myślała 
przy tym tak: „Podaruję ten chałat temu z synów, który uratuje 
siostrę”.
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Powrócili do domu bracia z siostrą. Matka zaczęła dopytywać 
się, gdzie ją odnaleźli i jak wyrwali z rąk diwa. 

Starszy brat powiedział: 
– Beze mnie nie odnaleźlibyśmy miejsca, gdzie znajdowała się 

nasza siostra. To mnie udało się ją znaleźć! 
Średni brat rzekł: 
– Gdyby nie ja, diw uniósłby naszą siostrę hen, daleko. Dobrze, 

że udało mi się go zastrzelić! 
Na to odezwał się najmłodszy: 
– A  jeślibym jej na czas nie złapał, wtedy roztrzaskałaby się 

o kamienie! 
Wysłuchała matka synów i nie wie już, któremu z trójki synów 

na ofi arować chałat. I  ja was o  to teraz pytam: któremu z  braci 
podarowalibyście chałat?
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14. S³owik  
(bajka tatarska)

¯ył sobie kiedyś pewien kupiec, a mówią, że żył bogato. Pełno 
było u niego wszelakiego zamorskiego dobra. Dywany w domu 

miał perskie, naczynia na stole – chińskie, chałaty na nim – tu-
reckie, a kwiaty w ogrodzie – hinduskie. Gdziekolwiek pojechał, 
z każdego miejsca przywoził sobie różne pamiątki. Miał też sło-
wika w wielkiej, pięknej klatce. Jej ściany splecione były ze srebr-
nych prętów, dach wyłożony kryształowymi płytkami, środek wy-
sypano złotym piaskiem. Niczego nie żałował kupiec dla swojego 
słowika.

Każdego dnia – o świcie, w południe i o zmierzchu – sługa przy-
nosił słowikowi chłodną wodę w perłowej muszli i wyborne ziarno 
na bursztynowej tacy. I tak żył sobie ptaszek bez trudów i zmar-
twień – rzec można, śpiewająco. A śpiewać rzeczywiście umiał – 
mistrzem był w tym nad mistrzami.

„Żyje mu się u mnie lepiej niż na wolności” – myślał sobie ku-
piec, słuchając, jak wesoło śpiewa słowik. Pewnego razu wybrał się 
kupiec w  interesach w obce ziemie, zamorskie kraje. Dowiedział 
się o tym słowik i poprosił go:

– Posłuchaj, gospodarzu, zawsze byłeś dla mnie dobry, nigdy 
niczego mi nie odmawiałeś. Spełnij i  teraz moją prośbę, wszak 
jedziesz do mojej ojczyzny. Tam, w granatowym sadzie, mieszka 
cała moja rodzina, wszyscy moi bracia i siostry. Idź do nich, gospo-
darzu i powiedz, że przesyłam im po tysiąckroć ukłonów. A dodaj 
jeszcze, żem żyw i zdrowy i na nic się nie skarżę.
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– Dobrze – powiedział kupiec – zrobię tak, jak o to prosisz. 
I wyruszył w podróż. Przybył do zamorskiej krainy, sprzedał 

swoje towary, nakupował różnych rarytasów i gdy już zakończył 
wszystkie interesy, poszedł szukać sadu, o którym mówił mu sło-
wik. Chodził, chodził i w końcu trafi ł do sadu nieopisanej piękno-
ści. Kwiatów tam – bez liku. Drzewa granatu niczym czerwoną 
farbą malowane, tyle na nich owoców. Powietrze wokół słodkie, 
pachnące i  jakby drżące od słowiczego śpiewu. Gdziekolwiek 
spojrzysz – na każdym drzewie, na każdej gałązce, siedzi słowik 
i dźwięcznym głosem wyśpiewuje swoje pieśni. A już jeden z nich 
tak treluje przepięknie, tak wspaniale, że chcesz czy nie chcesz, 
wysłuchać musisz.

„To na pewno rodzina mojego śpiewaka” – pomyślał kupiec 
i podchodząc do drzewa, krzyknął: 

– Posłuchaj, słowiku! W moim domu, w srebrnej klatce, miesz-
ka twój brat. Prosił, abym przekazał tobie i wszystkim swoim bra-
ciom i siostrom tysiąckrotne ukłony. Mam też powiedzieć, że żyw 
on i zdrów, je do syta, pije słodko i niczym się nie smuci.

Usłyszał słowik te słowa i jak rażony gromem upadł na ziemię. 
Kupiec nie wiedział, co robić. Nachylił się nad ptaszkiem, lecz ten 
już nie oddychał. Skrzydełka rozłożył, dziobek rozchylił, leży – 
i ani drgnie. Martwy. 

„Ach, niepotrzebnie wspominałem mu o bracie – dumał kupiec 
– chyba bardzo martwił się i tęsknił za nim… Cóż... Teraz już w ni-
czym mu nie pomogę”.

Podniósł martwego słowika i odrzucił w trawę. Ten jednak, gdy 
tylko uderzył o ziemię, od razu ożył. Poleciał na drzewo, zaszcze-
biotał, zagwizdał i z gałązki na gałązkę, z drzewa na drzewo, ule-
ciał w głąb sadu.

– Ty dokąd? Stój! – zawołał za nim kupiec. – Powiedz, co mam 
przekazać twojemu bratu? Przecież czeka na wieści od ciebie!

Słowik jednak nie odpowiedział, tylko wesoło śpiewając, skrył 
się w gęstej zieleni. Kupiec smutny powrócił do domu.
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– I co, gospodarzu, przekazałeś moje pozdrowienia? Przywio-
złeś dla mnie wieści od rodziny? – zapytał go słowik. 

– Powiedziałem wszystko twojej rodzinie – odpowiedział ku-
piec – i  ukłony też przekazałem, lecz pozdrowień dla ciebie nie 
przywiozłem. Chyba twoja rodzina w ogóle nie chce cię znać. Brat 
twój nawet nie chciał mnie wysłuchać. Gdy tylko zacząłem mó-
wić mu o tobie, zaraz udał martwego. A jak sprytnie – skrzydełka 
rozłożył, dziobek rozchylił, nijak nie można było się domyślić, że 
żywy. Rzuciłem go w trawę, on zaś zaraz ożył i odleciał… Nawet 
nie podziękował ci za pozdrowienia…

Usłyszawszy to, słowik zasmucił się bardzo. Cały dzień nie jadł, 
nie pił, głosu nie wydał. Nazajutrz, gdy sługa przyniósł mu chłod-
nej wody w perłowej muszli i wybornego ziarna na bursztynowej 
tacy, słowik leżał w  klatce martwy. Zapłakał kupiec z  rozpaczy. 
Czegóż to nie robił, aby ożywić słowika! Wody mu do dziobka na-
lewał i na słońcu grzał, na trawę wynosił – tak bardzo kochał swo-
jego śpiewaka! Cokolwiek jednak czynił, nic nie pomagało. Umarł 
słowik. Wezwał wtedy kupiec sługę i  kazał wynieść martwego 
ptaka z domu. Sługa wyniósł słowika za płot, gdzie wyrzucane są 
wszystkie śmieci i tam go rzucił.

A słowik, gdy tylko upadł na ziemię, natychmiast ożył, wstrzą-
snął skrzydełkami i wesoło podśpiewując, zakrążył nad ogrodem. 

– Dziękuję ci, gospodarzu, że taką mądrą radę mi przywiozłeś! 
– krzyknął na pożegnanie i odleciał do swej ojczyzny.
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15. M¹dra ¿ona  

(bajka tatarska)

Powiadają, że w pewnym aule żył sobie niegdyś uczony sędzia. 
Miał żonę, kobietę mądrą, a  według niektórych nawet mą-

drzejszą od niego. Często podpowiadała mu, jak sądzić ludzi; kto 
ma rację, a kto jest winny. Wreszcie ludzie powiedzieli do niego: 

– Zacznij sądzić sam, a nie twoja żona.
Sędzia zezłościł się i rzekł żonie:
– Nie zajmuj się sądzeniem beze mnie, bo wygonię cię z domu.
Któregoś dnia jechał sobie chłop na kobyle, a z tyłu biegł źre-

bak. Przed nimi na furmance zaprzężonej w  konia jechał drugi 
chłop. Źrebię dobiegło do wozu, a woźnica je złapał. Gdy jeździec 
podjechał do niego i zażądał oddania źrebaka, chłop na furmance 
powiedział mu tak:

– Jest mój! Moja furmanka się nim oźrebiła! 
Tak się spierając, poszli do sędziego. Nie było go jednak w domu, 

przywitała ich za to jego żona. Poprosili więc ją, aby rozsądziła, 
czyją własnością jest źrebak. Sędzina wysłuchała ich i rzekła:

– Nie mogę wam pomóc w  waszym sporze. A  sędzia poszedł 
nad jezioro, gdzie ryba wychodzi z wody i na polu je chleb.

Wtedy woźnica, który przywłaszczył sobie źrebaka, zapytał za-
skoczony:

– Jak to możliwe? Przecież ryba nie może jeść chleba w polu... 
Żona sędziego odpowiedziała mu wtedy: 
– A czy wóz może się oźrebić? 
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Chłop nie znalazł na to żadnego wyjaśnienia i zwrócił źrebię 
właścicielowi. 

Gdy sędzia wrócił do domu, dowiedział się, że żona znów sądzi-
ła bez niego. Rozsierdził się ogromnie: 

– Złamałaś mój zakaz sądzenia. Precz z mojego domu! 
– Dobrze – odpowiedziała. – Tylko na pożegnanie spełnij moją 

prośbę. 
– Mów, ale to twoja ostatnia prośba, którą spełnię. 
– Pozwól mi zabrać ze sobą tylko jedną rzecz, którą najbardziej 

lubię.
– Zgoda – obiecał jej sędzia.
Zebrała zatem sędzina gości na pożegnalną wieczerzę. Wszy-

scy dużo jedli i pili. Gościom napełniała puchar do pełna, a mężo-
wi w tym czasie – dwa. Wnet zasnął za stołem, a żona poprosiła 
wówczas gości:

– Połóżmy go do skrzyni.
Tak więc i zrobili, a potem zabrała skrzynię, postawiła na wóz, 

zaprzęgła konie i wyjechała ze wsi. Gdy sędzia obudził się, stwier-
dził, że leży w skrzyni telepiącej się na wozie, zaś obok siedzi jego 
żona.

– Po co mnie zabrałaś? – zapytał.
Żona odpowiedziała mu:  
– Jesteś moją ulubioną rzeczą, więc cię wzięłam ze sobą. 
Zrozumiał sędzia, że żona go przechytrzyła. Nie pozostało mu 

nic innego, jak ucałować ją i wrócić razem do domu. Od tego czasu 
żyli zgodnie i pomagali sobie we wszystkim.



    51

16. O Bekirze Mustafi e
(bajka krymskotatarska)

 

Pewnego razu chan w otoczeniu wielkiej świty wybierał się do 
meczetu. Nagle, na głównym placu stolicy, z  tłumu wyszedł 

jakiś pijany oberwaniec, pochwycił chańskiego konia za uzdę i za-
trzymał. Strażnicy natychmiast rzucili się na zuchwalca, ale chan, 
zdziwiony niezwykłym zachowaniem poddanego, powstrzymał 
ich jednym ruchem dłoni.

– Czego chcesz? – zapytał ledwie stojącego na nogach oberwańca. 
– Ej, mój chanie, sprzedaj mi tego konia – odpowiedział ten.
Przypatrzywszy się oberwańcowi, sułtan rozpoznał w  nim 

znanego w całym kraju dziwaka i pijanicę Bekira Mustafę. Jego 
wybryk tak spodobał się władcy, że roześmiał się wesoło i powie-
dział: 

– Dobrze, Bekirze, sprzedam ci mego wierzchowca, ale proszę, 
abyś pozwolił mi pojeździć na nim jeszcze trzy dni. 

– W porządku, Allah z tobą, jeźdź sobie przez trzy dni, ale od 
razu powiedz: ile chcesz za tę szkapę? Tylko uważaj, chanie, jeśli 
chcesz zedrzeć ze mnie skórę, to źle się dla ciebie skończy. 

– Bez obaw, dogadamy się – odparł władca, ledwo powstrzymu-
jąc się od śmiechu. – Ogier kosztował mnie pięćset złotych, i tyle 
tylko od ciebie wezmę.

– No to ręka! – stwierdził gromko Mustafa. – Bierz zadatek.
Wyciągnął z kieszeni zaplątanego w niej piastra16 i podał cha-

nowi. Potem wypuścił z rąk uzdę i odprowadzany pełnymi podzi-

16 Drobna moneta, od XVII w. używana m.in. w Imperium Osmańskim. 
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wu okrzykami tłumu udał się do domu. Zrobiwszy pięć kroków, 
odwrócił się i jeszcze raz zawołał:

– Uważaj, chanie, nie oszukasz Mustafy!
Minęły trzy dni. Pamiętając o wydarzeniu, chan wysłał posłań-

ca, aby wezwał Mustafę do pałacu.
– No, Bekirze, szykuj pieniądze. Zakupy czekają.
Mustafa, który dawno już zapomniał o swoim pijanym postęp-

ku, wytrzeszczył oczy na władcę, niczego nie rozumiejąc.
– O czym mówisz, panie? – zdziwił się. – Jakie znowu zakupy?
– Jak śmiesz kpić sobie ze swego pana! – krzyczał zagniewany 

chan. – Czyż to nie ty targowałeś się o mojego ogiera, obiecując za-
płacić za niego pięćset złotych? Każę nadziać cię na pal, bezczelny 
oszuście, jeśli zaraz nie oddasz mi pieniędzy.

Bekir, oddawszy wcześniej chanowi w zadatku swego jedynego 
i ostatniego piastra, zrozumiał, że znalazł się w takim położeniu, 
od którego rzeczywiście niedaleka droga na pal. Pojął, że nie może 
tracić czasu i musi wyplątać się z biedy. Przyłożył rękę na sercu 
i powiedział:

– O władco wszystkich trzeźwych i pijanych! A cóż ma tu do 
rzeczy biedny Bekir? Przecież twojego rumaka, niech Allah wy-
dłuży jego dni, kupowałem nie ja, a ta cudotwórcza woda, którą 
szariat nakazuje nazywać winem.

Takiej niesłychanej bezczelności chan nie zdołał już ścierpieć. 
Wezwał straże, aby rozprawiły się z zuchwalcem, jednak nietracą-
cy tupetu Mustafa powstrzymał władcę i zawołał:

– Pozwól mi potwierdzić to, co ci powiedziałem. Nakaż wojom, 
których właśnie wezwałeś, przyprowadzić tu trzech najbardziej 
pokornych i najuboższych poddanych, których spotkają na ulicy. 
Niech jeden z nich będzie beznogi, drugi ślepy, a trzeci obdartym 
żebrakiem. I niech podadzą do stołu jedzenia i dużo wybornego 
wina, a zobaczysz, panie, co będzie wyczyniać ten magiczny na-
pój, zamieniający biednego derwisza we wspaniałego padyszacha, 
a padyszacha – w głupiego osła.
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Zapragnął chan sprawdzić, ile jest prawdy w słowach Mustafy, 
i uczynił wszystko tak, jak ten mu poradził. Nie minęła godzina, 
jak do pałacu przyprowadzono z ulicy trzech godnych pożałowa-
nia, nieszczęsnych ludzi. Jeden z nich był ślepcem, drugi nędza-
rzem, a  trzeciego wniesiono na rękach, gdyż nie miał obu nóg. 
Bekir usadził ich za bogato nakrytym stołem i zaczął ugaszczać 
ich takim winem, o jakim nigdy nawet nie śnili. Chan w tym cza-
sie stał za ażurową przegrodą i z wielką ciekawością obserwował 
ucztujących. Wkrótce u wszystkich trzech gości krew w żyłach za-
częła szybciej krążyć i rozwiązały się języki. Pierwszy odezwał się 
beznogi. Podniósłszy butelkę, potrząsnął nią przed pozostałymi 
i krzyknął:

– Ech, przeklęty trunek! Jaki spokojny, gdy siedzi tu, w butel-
ce! A wystarczy mu wleźć w ludzkie kiszki i zmienia się w ogień. 
Gdybym dopadł tego, kto cię wymyślił, choćby to był sam chan, 
rozdeptałbym go obiema nogami!

– Coś się tak rozdarł? – zawołał do beznogiego ślepy. – Widzę 
dobrze, że coś tam kombinujesz. Pij, durniu, i milcz. A jak nie, wte-
dy tak cię walnę, że choćbyś był samym sułtanem, to oczyska za-
raz ci wyskoczą. 

Nędzarz, myśląc, że jego towarzysze zamierzają pobić chana, 
zaczął wymachiwać butelką i na całe gardło ryczał do ślepego:

– Bij go, ślepy prostaku, co się tak gapisz! Wal w ten tłusty zad! 
Wytoczymy mu z kałduna pańskie sadło. Nie pożałuję i siedem-
dziesięciu mieszków złota za jego śmierdzącą duszę.

Po tych słowach Bekir Mustafa podszedł do władcy i  powie-
dział:

– O wszechmocny władco! Przekonałeś się już, że wtedy na pla-
cu to nie ja kupowałem twojego konia, a wino, to samo, które za-
mieniło tych pokrzywdzonych przez los ludzi w pyskatych śmiał-
ków i dało im to, czego nie mają?

Chan milczał. Siedział zmartwiały za swoją przegródką i słu-
chał, jakie straszne groźby rzucają mu najbardziej pogardzani 
z  jego poddanych. A  gdy pomyślał, że takich poddanych w  jego 
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państwie jest więcej niż tysiąc tysięcy i  jeszcze tysiąc, oblał się 
zimnym potem; zapomniał o  karze i  wypuścił w  pokoju i  Beki-
ra, i wszystkich trzech gości. Uznał, że wszelkie niezadowolenie 
i  zgorszenie wśród poddanych spowodowane jest piciem przez 
nich wina. Podniósł oczy ku niebu i wyszeptał:

– La ilaha illallah! Wielki jest prorok, który zabronił prawo-
wiernym pić ten przeklęty napój.
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17. G³upi wilk
(bajka kazachska)

¯ył sobie na świecie głupi wilk. Spotkał kiedyś kozę i rzekł do 
niej tak: 
– Zaraz cię zjem. 
– No cóż, jeśli taki mój los – zgoda. Jednak jestem zbyt chu-

da i  stara... Jeśli możesz trochę poczekać, to pobiegnę do domu 
i przyślę ci tu moją córkę. Mięso ma soczyste i młode.

Wilk zgodził się, puścił kozę wolno i położył się pod krzakiem. 
Koza natomiast pobiegła do stada i opowiedziała wszystko pastu-
chowi. Ten chwycił dębową pałkę i złoił wilkowi skórę tak, że led-
wie zdołał uciec żywy.

Innym razem wilk napotkał owcę.
– Owco – rzekł – zaraz cię zjem.
– Trudno – odpowiedziała owca – jak to mówią, przed swoim lo-

sem nie uciekniesz, ale przed śmiercią pozwól mi tylko zatańczyć.
Wilk zgodził się, a owca zaczęła wokół niego tańczyć. Pląsała 

i  pląsała, zataczając przy tym coraz większe kręgi, aż wreszcie 
uciekła. Znowu wilk został bez obiadu. 

Wlókł się dalej po stepie i zauważył pasącą się kobyłę. Podszedł 
do niej i oznajmił:

– Kobyło, zaraz cię zjem.
– Dobrze – zgodziła się. – Proszę tylko, abyś zaczął jeść od ogo-

na, a głowa niech się jeszcze popasie.
– W porządku – powiedział wilk i podszedł do ogona. Wtedy 

kobyła uderzyła go tylnymi kopytami. I tak skończył głupi wilk.
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18. Aldar Kusa i z³odzieje
(bajka uzbecka)

 

Pewnego razu Aldar Kusa wracał do domu z długiej wędrówki. 
Gdy był już blisko rodzinnego kiszłaka17, jednym pociskiem 

zastrzelił cztery zające i ugotował z nich polewkę. Podjadłszy so-
bie tęgo, wyciągnął się na trawie i wpatrywał w niebo. 

Nagle usłyszał koński tupot i ludzkie głosy. Przyczaił się szyb-
ko. U  podnóża wzgórza zatrzymało się siedmiu złodziei. Aldar 
Kusa wyciągnął strzelbę i  wystrzelił. Siedmiu złodziei jak jeden 
padło na ziemię i tak już zostało.

Podszedł wtedy bliżej i  zobaczył na koniach ciężkie juki. Po-
gnał więc koniska do domu, a tam żona przywitała go okrzykami: 

– Oj, nieszczęście! Pomocy!
– Czemuż płaczesz, żono? – zapytał Aldar ze zdziwieniem. – 

Wróciłem przecież żywy i zdrowy!
– Lepiej byś już nie wracał w ogóle – powiedziała żona. – Stra-

ciliśmy nasz dom! W nocy przyszli złodzieje i ukradli wszystko, co 
mieliśmy! – i rozkrzyczała się jeszcze głośniej.

Zasmucił się Aldar Kusa, powzdychał, głową pokiwał na takie 
nieszczęście, aż w końcu zaczął zdejmować z koni juki. Naraz jego 
żona zaśmiała się.

– A z czego tak się teraz śmiejesz? – zapytał.
– Przecież przywiozłeś nasze rzeczy! – odpowiedziała żona. I zo-

baczył Aldar Kusa, że odebrał złodziejom swój własny dobytek.

17 Кишлок (uzbecki): miejsce zimowania pasterskich ludów Azji Mniejszej, później osada 
wiejska w Azji Środkowej.
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19. Lisica i niedźwiedź
(bajka baszkirska)

Żył sobie niegdyś pewien człowiek. Któregoś dnia poszedł sobie 
łowić ryby, a gdy wracał z wędkowania, napotkał lisicę. Złapał ją 
i wsadził do worka razem z rybami. Lisica worek przegryzła, ryby 
jedną po drugiej na drogę wyrzuciła i sama za nimi wyskoczyła. 
Ułożyła sobie z nich stosik, rozsiadła się obok i zaczęła zajadać. 
Przyszedł niedźwiedź i  też sięgnął po rybę. Lisica smyrgnęła go 
łapą po pysku, aż się zatoczył.

– Hej, kumo, daj spróbować chociaż osteczkę – zaczął błagać 
niedźwiedź, ale lisica nie dała.

– Gdzieżeś to, kumo, rybek nałowiła? – zaczął się dopytywać.
– O, w tej przerębli – odpowiedziała lisica.
– A w jaki sposób?
– Kobiałę sobie do ogona przywiązałam i w przeręblę wpuści-

łam. Ryby same się nałowiły.
Niedźwiedź tak też zrobił: przywiązał sobie do ogona kobiałkę 

i poszedł nad rzekę. Lisica zawołała jeszcze za nim:
– Pamiętaj, Miszeńka, nie wyciągaj kobiałki, zanim nie usły-

szysz, że w niej trzeszczy!
Niedźwiedź siedział na rzece tak długo, aż woda w  przerębli 

zaczęła zamarzać i lód pod nim zatrzeszczał. Wtem zjawiła się ko-
bieta z koromysłem. Zobaczył ją, chciał wstać, ale nie mógł: ogon 
przymarzł mu do lodu. Kobieta nie zastanawiając się długo, za-
częła okładać niedźwiedzia koromysłem! Szarpał się niedźwiedź, 
miotał, aż ogon mu się oderwał. Ledwie z życiem uciekł. 
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Tymczasem rybak przyszedł do domu i nie zaglądając do wor-
ka, odezwał się do żony:

– Kobieto, lisicę złapałem, wyrzuć swój stary kołnierz do ognia!
A w piecu akurat się paliło. Żonie nie trzeba było dwa razy po-

wtarzać, wzięła i wrzuciła do niego swój stary lisi kołnierz. Potem 
zagląda do worka: ani ryb, ani lisicy. Tymczasem jej kołnierz spło-
nął. Dlatego też powiadają: zanadto się spieszysz – ludzi rozśmie-
szysz. 
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20. Kot i niedźwiedź
(bajka maryjska18)

 

Schował niedźwiedź miód na wierzchołku wysokiego dębu. 
Zwęszył to kot, wlazł na drzewo i  delektował się miodem. 

A niedźwiedź był tuż-tuż: „Co tu robisz?” – zaryczał. „Pismo pi-
szę – opowiedział kot – aby wilki i niedźwiedzie na Sybir zesła-
no. Jestem moskiewskim pisarczykiem”. Usłyszawszy takie słowa, 
niedźwiedź wycofał się, zlazł z dębu – i zaczął go wyrywać! A kot, 
przerażony, nawet się nie obejrzawszy, czmychnął w drugą stronę. 

18 Mari El, maryjski: Марий Эл – autonomiczna republika w Federacji Rosyjskiej, położona 
nad środkową Wołgą. 
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21. Lisica i kogut
 (bajka tatarska)

Lisica zobaczyła raz na drzewie koguta i odezwała się do niego:
– Może zejdziesz tu do mnie, kolego? Namaz19 razem odpra-

wimy, we dwójkę będzie raźniej.
Kogut odpowiedział na to:
– Trzeba najpierw obudzić imama, który śpi za drzewem.
Zajrzała lisica, a tam za drzewem pies. Wystraszyła się i cofnę-

ła. A kogut zapytał:
– Dokąd to? Mówiłaś przecież, że namaz razem będziemy robić.
– Poczekaj, kolego, nie denerwuj się. Przypomniało mi się, że 

się nie guślowałam20. Zrobię gusiel, to wrócę – odkrzyknęła mu, 
zadarła ogon i tyle ją widziano.

19 Namaz (tatarski, z perskiego): muzułmańska modlitwa.
20 Gusiel, guślować się (z arabskiego: ghusl) w kresowej wymowie polskich Tatarów – rytualne 
pełne obmycie się, kąpiel zgodnie z zasadami islamu. 
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22. Szach-kogut
(bajka tatarska) 

W pewnym kurniku mieszkał sobie kogut. Chodził po podwór-
ku, chodził, na wszystkie strony się rozglądał, porządku pilnował 
i w ogóle udawał ważnego. Wskoczył na płot i zapiał:

– Kukuryku! Kukuryku! Jestem szach-kogut, padyszach-kogut 
i  chan-kogut! Kureńki moje milutkie, czarnulki, białaski, pstro-
katki, złoteńkie – kto jest na świecie najpiękniejszy ze wszyst-
kich? Kto na świecie ze wszystkich najdzielniejszy?

Zbiegły się wszystkie kurki: czarnuszki, białaski, szaraczki, 
pstrokate, złociste – obstąpiły swego szacha, wielkiego padysza-
cha, swojego jasnego chana, potężnego sułtana i zagdakały:

– Kokoko, kokoko, jasny chanie, kokoko, kokoko, wspania-
ły sułtanie, kokoko, kokoko, oświecony szachu, kokoko, kokoko, 
prześwietny padyszachu, któż mógłby równać się z tobą! Nie ma 
na świecie nikogo dzielniejszego od ciebie, nie ma nikogo mądrzej-
szego od ciebie, piękniejszego nie ma nikogo od ciebie.

– Kukuryku! Kukuryku! – zapiał jeszcze głośniej kogut. – Kto 
ma głos od lwiego donośniejszy? Czyje nogi potężniejsze, czyja 
suknia równie pstrokata? 

– Twoja, nasz szachu, suknia pstrokata; u ciebie, padyszachu, 
nogi krzepkie; twój, sułtanie, głos od lwiego głośniejszy – zagda-
kały kury.

Kogut nadął się z dumy, podniósł swój wysoki grzebień i zapiał 
ze wszystkich sił:
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– Kukuryku! Kukuryku! Podejdźcie bliżej i głośniej mi powiedz-
cie: na czyjej głowie korona największa ze wszystkich?

Podeszły kury do samego płotu i nisko kłaniając się pysznemu 
kogutowi, zagdakały:

– Na twojej głowie korona jak żar lśniąca. Tyś nasz szach jedy-
ny, nasz jedyniuteńki padyszach!

A  tymczasem gruby kucharz zbliżył się chyłkiem do koguta 
i złapał go.

– Kukuryku! Oj, gore! Oj, bieda!
– Kokoko! Koko, koko? – zagdakały na to kury.
Chwycił kucharz potężnego padyszacha za prawą nogę, zarżnął 

wielkiego szacha ostrym nożem, oskubał jasnego chana z pstro-
katego odzienia i  ugotował z  niezwyciężonego sułtana smaczną 
zupę. Ludzie jedząc ją, zachwalali:

– Ach, jaki smakowity kogut! Ach, jaki tłusty kogut!
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23. Jak biedak gêś dzieli³
(bajka tatarska)

Dawno temu w pewnej wsi mieszkał sobie biedak. Oprócz jed-
nej gęsi, nie posiadał ani bydła, ani drobiu. Pracował u ludzi i w ten 
sposób zarabiał na życie. Któregoś dnia skończyła się mu mąka, 
nie miał więc z czego wypiec chleba. Postanowił pójść do bogatego 
baja i poprosić go o mąkę. Żeby baj spojrzał nań łaskawym okiem, 
zarżnął swoją jedyną gęś, upiekł i zaniósł bajowi w prezencie.

Baj gęś przyjął, nie wiedział tylko, jak podzielić ją na rodzinę 
i rzekł do biedaka:

– Przyniosłeś gęś, zatem podziel ją po sprawiedliwości. Dobrze to 
zrobisz – dostaniesz mąkę, nie dasz rady – przegonię cię z niczym!

Pomyślał biedak chwilę, potem odciął gęsi głowę i podał ją bajowi.
– Jesteś głową domu – tobie więc należy się gęsia głowa – po-

wiedział.
Następnie oddzielił szyję, którą dał żonie baja.
– Jeśli mąż jest głową, to żona szyją: gdzie obróci się szyja, tam 

też będzie patrzeć głowa.
Gęsie skrzydła podał po jednym dwóm bajowym córkom:
– Nie będziecie w tym domu wiecznie mieszkać, wkrótce stąd 

odlecicie.
Gęsie nogi natomiast dał synom baja, mówiąc przy tym:
– Powinniście szybko biegać i  spełniać polecenia waszych ro-

dziców, dlatego daję wam po gęsiej nodze.
Skończywszy, biedak stwierdził:
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– Dałem każdemu z was to, co się mu należało. A pozostałość, 
po sprawiedliwości, mogę sobie wziąć. 

I z tymi słowami zabrał gęsią tuszkę. Baj, zaskoczony zaradnością 
biedaka, dał mu cały worek mąki. Wrócił biedak do domu, upiekł so-
bie chleb i najadł się do syta gęsią oraz świeżym pieczywem.
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24. Krawiec, 
niedźwiedź i diabe³ek  

(bajka tatarska)

W  dawnych czasach mieszkał w  pewnym mieście krawiec. 
Przyszedł do niego klient, przyniósł dwa arszyny21 sukna 

i powiedział:
– Słuchaj no, krawcze! Uszyj mi szykowny beszmet22.
Popatrzył krawiec: na beszmet materiału zbyt mało. Nie od-

mówił jednak, podumał trochę, pokombinował tak i siak – i uszył. 
Klient nawet nie podziękował mu za pracę, tylko rzekł:

– Patrzajcie, ludziska, pewnie schowałeś sobie wszystko sukno, 
które zostało?

Przykro zrobiło się krawcowi. Sprzykrzyły mu się bezsensowne 
zarzuty i rozmowy. Zebrał się i opuścił miasto. „Niech – rozmyślał 
– znajdą sobie drugiego takiego krawca!”

Szedł sobie drogą, a z naprzeciwka kuśtykał mały, wychudzony 
diabełek.

– Witaj, szanowny krawcze! – odezwał się diabełek. – Dokąd to 
nogi niosą?

– A idę, dokąd mnie oczy poniosą. Dojadło mi już życie w mie-
ście: daję słowo, szyję dobrze, a  wszyscy mają tylko bezustanne 
pretensje.

Diabełek na to:

21 Arszyn – dawna rosyjska miara długości, od ok. 71 do 81 cm.
22 Bişmät (tatarski):  tradycyjny męski strój niektórych narodów turkijskich i kaukaskich: 
rodzaj koszuli przylegającej do piersi i talii, sięgającej do kolan. 
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– Ech, krawcze, i  moje życie nielekkie... Popatrz, taki jestem 
mizerny i słaby, a cokolwiek się stanie – wszyscy huzia na mnie, 
wszystko na mnie zwalają, za wszystko obwiniają. Nie mogę już 
tak żyć! Zabierz mnie ze sobą, razem będzie nam raźniej.

– Dobrze – rzekł krawiec – zatem chodźmy!
Poszli więc dalej razem. Wtem wyszedł im na spotkanie niedź-

wiedź.
– Dokąd to – zapytał – idziecie? 
Krawiec i diabełek opowiedzieli niedźwiedziowi, że zmierzają 

jak najdalej od swoich krzywdzicieli. Ten wysłuchał ich i powie-
dział:

– Ze mną jest podobnie... W sąsiedniej wsi wilk zagryzie krowę 
albo owieczkę, a zaraz winę zwalają na mnie, niedźwiedzia. Nie 
chcę być niewinnie oskarżany, lepiej stąd odejdę! Weźcie mnie ze 
sobą!

– Cóż... – odpowiedzieli mu – pójdźmy więc razem!
Szli teraz we trójkę, aż doszli na skraj lasu. Rozglądnął się kra-

wiec i rzekł:
– Zbudujemy sobie chatkę!
Wzięli się wszyscy do roboty i  szybko postawili chatkę. Któ-

regoś razu krawiec z diabełkiem wyszli daleko po drwa, a niedź-
wiedź został w domu. Wiele minęło czasu, może mało – przywę-
drował do chatki diw i zagadnął niedźwiedzia:

– Co tutaj robisz?
Niedźwiedź odpowiedział mu na to: 
– Pilnuję naszej chatynki!
Wtedy diw odepchnął go od drzwi, wlazł nieproszony do środ-

ka, zjadł i wypił wszystko, co znalazł, rzeczy porozrzucał, ponisz-
czył, połamał. Niedźwiedź chciał przegonić złośliwca, ale nie mógł 
dać sobie z nim rady: diw pobił go do nieprzytomności i uciekł. 
Leżał niedźwiedź na podłodze, jęczał. 

Tymczasem wrócił krawiec i  diabełek. Zobaczył krawiec, że 
wszystko poniszczone, połamane, zapytał więc niedźwiedzia:

– Czy wydarzyło się coś tutaj, gdy nas nie było?
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Niedźwiedź, zamiast opowiedzieć po prawdzie, jak diw bił go 
i grzmocił, odpowiedział:

– Nie... Nic się bez was nie działo...
Nie dopytywał się krawiec więcej. Następnego dnia wziął ze 

sobą niedźwiedzia i poszli w las, szukać drew. Diablik został pilno-
wać chatki. Siedział sobie na ganku, rozglądał się wokoło. Naraz 
w  lesie zaszumiało, zatrzeszczało i  spośród drzew wynurzył się 
diw – no i prosto do chatki. Zobaczył diabełka i zapytał:

– Co tutaj tak siedzisz?
– Pilnuję naszej chatki!
O nic już diw nie pytał, chwycił diablika za ogon, zamachnął się 

i rzucił na bok. Sam zaś wlazł do środka, objadł się, opił, porozbijał 
wszystko tak, że ledwie chatynki nie rozwalił, i uciekł. 

Doczołgał się diabełek do chatki na czworakach, położył się 
w kącie i popiskiwał.

Wieczorem powrócił krawiec z niedźwiedziem. Patrzy krawiec – 
diabełek skurczony jakiś, ledwie żywy, wokoło bałagan. Zapytał go:

– Działo się tu coś, gdy nas nie było?
– Nie – zapiszczał diabełek – nic się nie działo...
Zorientował się krawiec, że coś jest nie tak. Postanowił spraw-

dzić, co dzieje się w chatce podczas jego nieobecności. Kolejnego 
dnia zwrócił się do diablika i niedźwiedzia:

– Dzisiaj idźcie razem po drwa, a ja będę pilnował naszej chatki!
Skoro tak, to poszli. Krawiec zaś zrobił z  lipowej kory dudkę, 

rozsiadł się na ganku i przygrywał sobie pioseneczki.
Z lasu znowu wyszedł diw, podszedł do chatki i zwrócił się do 

krawca:
– Co tu robisz?
– Piosenki przygrywam – odpowiedział krawiec, myśląc przy 

tym: „No to już wiadomo, kto nas tak w chatce odwiedza!”
Diw rzekł:
– Też chcę grać! Zrób dla mnie taką dudkę!
– Chętnie bym ci zrobił, ale nie mam już lipowej kory.
– A skąd ją wziąć?
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– Chodź za mną!
Zarzucił krawiec topór na ramię i  poszli do lasu. Wybrał jak 

najgrubszą lipę, nadrąbał ją wzdłuż i powiedział do diwa:
– Trzymaj mocno!
Ten wsunął łapy w szczelinę, a wtedy krawiec wyciągnął z niej 

topór i łapy diwa zakleszczyły się na amen.
– No – rzekł krawiec – mów: czy to ty przychodziłeś do chatki, 

wszystko zjadałeś i wypijałeś, wszystko łamałeś i rozbijałeś i jesz-
cze moich przyjaciół, niedźwiedzia i diablika pobiłeś?

– Nie, skąd – zaprzeczył diw.
– A... W dodatku jeszcze łżesz! – krawiec zdzielił diwa kijem.
Diw zaczął go prosić:
– Nie bij mnie, krawcze! Odpuść!
Na jego krzyk nadbiegli niedźwiedź i  diabełek. Zobaczyli, że 

krawiec łoi skórę diwowi i dołożyli mu jeszcze od siebie. Wrzasnął 
wtedy diw nieswoim głosem:

– Zmiłujcie się, darujcie mi! Nigdy więcej nie zbliżę się nawet 
do waszej chatki!

Wbił wówczas krawiec klin w szczelinę – diw wyciągnął swoje 
łapy i pognał do lasu, aż się za nim kurzyło! A niedźwiedź, dia-
blik i krawiec wrócili do swej chatki. Tam zaczęli chwalić się przed 
krawcem:

– Ależ się nas diw przestraszył! Tak przed nami do lasu uciekł! 
Sam jeden nie dałbyś mu rady!

Krawiec nie spierał się z nimi. Po jakimś czasie wyjrzał przez 
okno i powiedział:

– Oho! Idzie do nas diw – i to nie sam! Całą bandę diwów ze 
sobą prowadzi!

Diabełek i niedźwiedź tak się wystraszyli, że wyskoczyli z chat-
ki i uciekli nie wiadomo gdzie. Krawiec został sam.

Z czasem ludzie w sąsiednich wsiach dowiedzieli się, że osiedlił 
się w  tych stronach dobry krawiec i  zaczęli przychodzić do nie-
go z zamówieniami. Nikomu nie odmawia: szyje dla wszystkich 
– i starych, i młodych. Nigdy bez pracy nie siedzi.
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25. Gdy kuku³ka zakuka
(bajka tatarska)

 

Powiadają, że przed wiekami żył sobie pewien baj o imieniu At-
basar. Miał wiele koni i owiec, a także wszelkiego innego do-

bra. Sam zaś baj oraz jego żona byli takimi skąpcami i chciwcami, 
że podobnych im – choćbyś szukał – nie znajdziesz. 

Najął baj pastucha – chwili spoczynku nie daje, głodem morzy. 
W środku lata pastuch już nie wytrzymał i odszedł.

– Znajdź sobie innego – powiedział rozzłoszczony.
I został baj Atbasar bez pastucha. Usłyszał o tym jeden dżygit, 

przyszedł do niego nająć się do pracy. Baj odezwał się:
– Salam alejkum, dżygicie! Z czym przychodzisz?
– Alejkum salam! – odparł dżygit. – Podobno potrzebny wam 

pastuch. Może mnie przyjmiecie?
– Pastuch faktycznie nam potrzebny – rzekł baj – ale dasz sobie 

radę z robotą? Bydła mam wiele.
– Czemu miałbym sobie nie poradzić? Zrobię, co trzeba.
Baj na to:
– Mam wielki tabun koni – będziesz je wypasał! Otrzymasz 

za to dobrą zapłatę, ale dam ci ją nie za tydzień, nie za miesiąc, 
a  wówczas, gdy w  moim sadzie zakuka kukułka. Będzie „kuku, 
kuku!” – dostajesz sto tanga23!

Zadumał się dżygit: „Wiosną i latem kukułki bardzo często ku-
kają – oznacza to, że mogę dostać od baja wiele pieniędzy!” 

23 Täñkä (tatarski): moneta, rubel.
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– Dobrze – powiedział więc – zgadzam się na twój warunek. 
Teraz i ty zgódź się na mój!

– Jaki jest twój warunek? – Nigdy mi nie wymyślaj i nie złość się. 
Baj zgodził się na to. Wieczorem zaś pokazał dżygitowi swój 

tabun. Konie były kare, rozbrykane, dzikie – cały czas walczyły ze 
sobą i wierzgały na siebie nawzajem kopytami. 

Następnego dnia rankiem dżygit pognał konie na łąkę. Baj nie 
dał mu nawet zjeść. 

– W południe – powiedział – przyniosę ci obiad na pastwisko, 
wtedy sobie podjesz. Ale rozglądaj mi się dobrze za tabunem – aby 
żaden koń się nie zagubił! 

Jak tylko dżygit pognał tabun, zaraz wszystkie konie rozbie-
gły się dookoła. Wystraszył się, chciał zebrać stado, ale gdzie tam! 
Poleciał za jednym koniem, za drugim, złapać nie mógł. Biegał, 
biegał, zmęczył się niesamowicie – ledwie dyszał. Padł pod drze-
wem i zasnął.

Przyśniło mu się, że przyszedł do niego jakiś staruszek i po-
wiedział tak: „Ty, synku, wdrap się na drzewo i krzyknij: «Ej, moje 
tulpary24, czarne jaskółki, przybywajcie!» i wszystkie konie tutaj 
się zbiorą”.

Obudził się dżygit i pomyślał: „Zrobię wszystko tak, jak staru-
szek we śnie mi powiedział”. Wlazł na drzewo i zawołał: 

– Ej, moje tulpary, czarne jaskółki, przybywajcie! 
I  wszystkie konie rzeczywiście przybiegły. Pasł je dżygit do 

samego południa, ale baja Atbasara z obiadem nie widać. Czekał, 
czekał dżygit i myślał: „Nie umrę tu przecież z głodu!” Złapał źre-
baka, zarżnął, upiekł mięso nad ogniskiem i najadł się do syta.

Wieczorem baj zdziwił się, że wszystkie konie stoją spokojnie 
razem, i powiedział:

– Ach, dżygicie, coś słabą mam pamięć! Zapomniałem ci jedze-
nie przynieść.

– W porządku – odrzekł dżygit – zapomniał to zapomniał. 

24 Tulpar (tatarski):  skrzydlaty koń w mitologii kipczackiej (baszkirskiej, kazachskiej, tatar-
skiej). 
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Zaczął baj liczyć swoje konie i naraz się rozkrzyczał: 
– Ech, ty, taki-owaki, niegodziwcze! Gdzie źrebak? 
Dżygit odpowiedział mu spokojnie: 
– No, baju, rzeczywiście masz złą pamięć: zgodnie z naszą umo-

wą obiecałeś mi nie wymyślać. Będziesz wymyślał – odchodzę.
Zdał sobie baj sprawę, że jeśli i  ten pastuch odejdzie, to nie 

znajdzie nowego – i zamilkł. Następnego dnia znowu nie dał dży-
gitowi śniadania i obiecał przynieść mu w południe obiad na pa-
stwisko. Dżygit, niewiele się zastanawiając, zarżnął konia, upiekł 
mięso i najadł się do syta. Wieczorem baj przeliczył swoje konie 
i znowu jednego brakowało. Połapał się o co chodzi i teraz już każ-
dego dnia przynosił pastuchowi obiad. 

I  tak dzień mijał za dniem, tydzień za tygodniem, a kukułka 
w  bajowym sadzie nie zakukała. Zadumał się pastuch: „Może 
w sadzie baja nigdy kukułki nie kukają. Muszę się dowiedzieć, dla-
czego”. 

Któregoś razu zostawił konie na pastwisku i poszedł do sadu. 
Zobaczył, że pomiędzy drzewami chodziła żona baja Atbasa-
ra i  przeganiała ptaki. „No, to już wiadomo! – pomyślał dżygit. 
Zamachnął się nahajką i chlasnął bajową przez plecy. Uciekła do 
domu, ani słówkiem się nie odezwała, zaś i baj Atbasar obawiał się 
zbesztać dżygita. A na drugi dzień przyleciała do bajowego sadu 
kukułka i  zaczęła kukać. Dżygitowi tylko tego było trzeba. Po-
szedł do baja i powiedział: 

– No, baju, daj sto tanga: kukułka w twoim sadzie zakukała! 
Cóż robić, nie miał baj wyjścia, dał swojemu pastuchowi sto 

tanga. Nie zdążył odliczyć, gdy kukułka znowu zakukała i  mu-
siał dać dżygitowi następną setkę. Kukułka przylatywała teraz 
codziennie i codziennie rozlegał się w sadzie jej głos. Za każdym 
razem trzeba było wpłacać dżygitowi po sto tanga.

Nie podobało się to bajowi i postanowił pozbyć się pastucha. 
W tym celu napalił w bani25, polał kamień jadem i rozmyślał: „Pój-
dzie pastuch się umyć – nawdycha się jadu i umrze. Wtedy uwolnię 

25 Bania: rosyjska łaźnia.
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się od niego i zabiorę wszystkie swoje pieniądze”. Zaczął wysyłać 
dżygita do bani: 

– Idź się umyć! 
Zorientował się dżygit, że baj ma wobec niego jakieś niecne za-

miary. Poszedł do bani, patrzy – leży kamień, czymś oblany. Pojął, 
że baj chce go zgładzić, wyrzucił kamień z jadem i wymył się. Po-
tem położył kamień na to samo miejsce i rzekł do baja: 

– Bania dobrze się nagrzała. Idź i ty, baju, wymyj się należycie! 
Zadumał się baj Atbasar: „Wyszedł dżygit z bani cały i nieusz-

kodzony, więc i mnie nic się nie stanie!” Poszedł się umyć, tak i za-
dusił się jadem. 
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26. A³yp-Batyr26

(bajka baszkirska)

Podobno w dawnych, pradawnych czasach nad brzegiem rzeki 
Agidel27 mieszkali sobie mąż i żona. On chodził na polowanie, 

ona zaś przędła wełnę i tkała płótno. I tak żyli sobie spokojnie, aż 
doczekali się głębokiej starości. 

Któregoś dnia pomyśleli, że życie przeszło w okamgnieniu, a nie 
obdarowało ich nawet jednym, jedynym dzieckiem. Umrą i nie bę-
dzie nikogo, kto wspomniałby ich dobrym słowem. Zasmucił się 
starzec bardzo. Wziął łuk i strzały, wsunął za pas topór i opuścił 
rodzinny dom. Szedł i szedł, aż doszedł do podnóża jakiejś góry. 
Zatrzymał się tam, aby odpocząć. Ułożył się do snu i przyśnił mu 
się pan góry, który powiedział:

– Ej, dziadku, cóżeś taki smutny?
– Tyle lat przeżyłem na świecie – odpowiedział staruszek – i ani 

jednego syna się nie doczekałem. Umrę wnet i przeminie mój ród. 
I dlatego się smucę.

Rzekł na te słowa pan góry:
– Nikt nie rodzi się na tym świecie bez czyjejś śmierci. Jeżeli 

chcesz powitać syna, sam umrzesz.
Staruszek zgodził się. Pan góry zniknął wtedy za głazem, a sta-

ry człowiek zamyślił się głęboko. Niebawem kamień, w  którego 
cieniu spoczywał, zadrżał. Staruszek obudził się, chwycił topór 

26 Алып (baszkirski): wielkolud, olbrzym; batır (tatarski, krymskotatarski): bohater, 
śmiałek.
27 Rosyjska nazwa Biełaja – rzeka na południu Rosji, głównie w Adygei.
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i uderzył nim z całej siły. Z rozłupanej skały wyszedł młodzieniec 
olbrzymiej postury. Zadziwił się staruszek. Ten natomiast pod-
szedł do niego i odezwał się, uśmiechając: 

– No i przyszedł syn do ciebie.
– Dobrze, synku – rozradował się stary i objął go. – Czekałem 

na ciebie przez całe życie.
Syn był przystojnym junakiem o potężnej posturze. Palce miał 

wielkie jak ręce, a ręce – niczym kłody, stopy – jak łódki, w plecach 
szeroki – jak łąka, z ciałem mocnym – jak dąb.

– Synku, skoro tak, to weź moją broń – powiedział staruszek 
i podał mu łuk, strzały i siekierę. 

– Zatrzymaj ją sobie, ojcze – odpowiedział młodzieniec. – Dla 
mnie przygotujemy coś mocniejszego.

Staruszek jednak nie zgodził się:
– Nie, synku, ten łuk i topór mam po dziadku. Przekażę je te-

raz tobie i odtąd będą należeć do ciebie. Weź, łukiem i strzałami 
będziesz polował na ptaki, toporem las rąbał. 

Młodzieniec wziął więc łuk z rąk ojca. Założył na cięciwę strza-
łę i naciągnął ją lekko, gdy łuk złamał się z trzaskiem. Zatrzęsły 
się od tego góry, posypały kamienie, a staruszek padł jak martwy. 

– Ałyp... – chciał jeszcze coś powiedzieć, ale wyzionął ducha. 
Zmartwił się junak. Cóż jednak począć... Najpierw postanowił 

pochować swojego ojca. Naostrzył topór i sprawdził jego ostrość, 
przeciągając dłonią – istne ostrze brzytwy. Potem zagłębił się 
w las. Tam zrąbał wysoki dąb i zrobił z niego łuk, wystrugał dębo-
we strzały, zamocował ostre, kamienne groty. Z żył trzech niedź-
wiedzi skręcił cięciwę i założył na łuk. Tak uzbrojony ruszył w wę-
drówkę po świecie. Przekraczając góry Ural-Tau, zrobił siedem 
kroków i  zatrzymał się. Tam, gdzie stąpał, porobiły się rozległe 
polany. Usiadł, aby odpocząć. Z położonej naprzeciw góry zauwa-
żyła go dziewczyna, córka chana. Mieszkała w  ogromnej jurcie, 
w której mogłyby pomieścić się dwa tabuny koni. Sama zaś była 
niezwyciężoną pięknością.

– Jak brzmi twoje imię, junaku? – zapytała. 
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Zdumiał się. Nie wiedział, że ludzie mają jakieś imiona.
– Cóż to takiego – imię? – powiedział.
Dziewczyna uśmiechnęła się: 
– Jak zwracają się do ciebie ludzie?
– Przed śmiercią ojciec rzekł do mnie „Ałyp” – odparł. 
– Wygląda na to, że jesteś Ałyp-Batyr. Jeśli potrafi sz pokonać 

mnie w walce, wyjdę za ciebie za mąż.
Junak zgodził się i stoczył z nią pojedynek. Walczyli siedem dni 

i siedem nocy. Wreszcie Ałyp-Batyr zwyciężył potężną dziewczy-
nę. Wówczas rzekł:

– Cóż, piękna, spełnij swoją obietnicę.
– Moja dusza już dawno jest z  tobą. Jestem twoja, a  ty mój. 

Sprawdziliśmy swe siły, teraz będziemy razem – odpowiedziała 
dziewczyna.

– Najpierw powiedz mi, piękna, swoje imię – powiedział Ałyp.
– Mam na imię Barchyn.
– Barchyn-chyłu28. Barchyn-chyłu. Niech piękna włada sercem 

– szepnął Ałyp-Batyr i objął dziewczynę.
Wyprawili wesele i  rozpoczęli wspólne życie. Urodziło się im 

siedmiu synów, od których, powiadają, pochodzi siedem baszkir-
skich rodów. Osiedliły się one na odnogach uralskich gór. Siedem 
polan, gdzie stąpnął Ałyp-Batyr, stało się miejscami ich letnich 
pastwisk.

28 Хылу (baszkirski): piękna.
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27. Mysz i kot
(bajka azerska)

¯yli-byli niegdyś mysz i kot. Pewnego razu mysz wyszła z nory 
i rzekła do kota: 
– Wiesz co, zostaniemy braćmi. 
– Jaki tam z ciebie będzie brat – odpowiedział kot. 
– Czemu? – zdziwiła się mysz.
Kot wyjaśnił, że mysz to tchórz, złodziej i szkodnik, i dla niego, 

kota, nie honor z nią się bratać. 
– Masz rację, jestem trochę tchórzliwa, ale nie jestem złodzie-

jem ani szkodnikiem – odparła mysz.
Kot uśmiechnął się i rzekł:
– A czy to nie ty przegryzasz worki i wykradasz mąkę i ziarno?
Mysz w odpowiedzi zapytała:
– A ty co, braciszku kocie, niczego nie jesz? Powietrzem się kar-

misz?
– Ja najpierw miauczę, proszę, aby dano mi jeść, wtedy gospo-

darz rzuca mi mięso i chleb. A ty, nikogo nie pytasz, sama bierzesz 
co chcesz. 

Po długich sporach kot wreszcie zgodził się:
– No dobrze, zaprzyjaźnijmy się. Ale jeśli mnie oszukasz, to 

uważaj na siebie, bo cię zjem.
Mysz ucieszyła się i zamieszkali razem. Pewnego dnia zwróciła 

się do kota:
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– Bracie kocie, na dworze jesień, pogoda dobra, jedzenia dużo. 
Ale niedługo przyjdzie zima, wszystko pokryje się śniegiem, cięż-
ko będzie żyć. Zróbmy zapasy na zimę.

– Dobrze – zgodził się kot. 
– Wiesz – powiedziała mysz – zabiją mnie, kiedy wezmę się za 

to. Lepiej, jeśli ty zaczniesz chodzić po domach. Zobaczysz, gdzie 
ubijają masło, zamiauczysz – dadzą ci kawałek. I  tak uzbieramy 
zapas na zimę.

Kot zgodził się i  zebrał dużo masła. Znaleźli potem gliniany 
dzban, włożyli do niego masło, zanieśli do sadu i  zakopali pod 
drzewem. Minęło trochę czasu i zima była tuż-tuż. Mysz nie wy-
trzymała: oszukała kota.

– Bracie kocie – rzekła – dziś uroczystość nadania imienia mo-
jemu kuzynowi, zaproszono mnie w gości, pozwól mi pójść.

– Idź, ale wracaj jak najprędzej – zgodził się kot.
Mysz pożegnała się z kotem i wyszła z domu. Pobiegła zaraz 

do skrytki, rozgrzebała ziemię, podjadła trochę masła, zakopała 
dzban z powrotem i wróciła do domu.

– I jakże nazwali twojego kuzyna? – zapytał kot.
– „Troszeczek” – odpowiedziała mysz.
– Niech mu będzie na szczęście, piękne imię – powiedział kot. 

– Co oznacza?
– Bracie kocie, sama jeszcze nie pojmuję jego znaczenia. Nie-

długo będą nadawać imiona dwóm innym moim kuzynom, wtedy 
objaśnię ci znaczenie ich wszystkich.

Minęło parę dni. Myszy znowu zachciało się pojeść masła.
– Bracie kocie, dzisiaj zaproszono mnie do drugiego kuzyna, 

nie mogę nie pójść – rodzina się obrazi. Pozwól.
Zgodził się kot i tym razem. Mysz szybko pobiegła do znajome-

go drzewa, odkopała dzban, zjadła połowę masła, znów zakopała 
i wróciła do domu.

– I jak nazwali twojego kuzyna? – zapytał kot.
– „Połowinek” – powiedziała mysz.
– Zaskakujące imiona nadają twoi pobratymcy – zdziwił się kot.
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Przeszło jeszcze kilka dni. Zobaczyła mysz, że robi się coraz 
mroźniej, niebawem spadnie śnieg, wszystko zakryje i nie będzie 
mogła znaleźć skrytki.

– Bracie kocie, puść mnie do mojego trzeciego kuzyna. Nie moż-
na obrażać rodziny. Pozwól mi pójść ostatni raz – poprosiła mysz.

– Bracie myszo – odpowiada kot – nie mam nic przeciwko temu, 
idź, tylko wracaj jak najprędzej, bo smutno w domu samemu.

Mysz pobiegła do drzewa, wykopała dzban, zjadła całe masło, 
zakopała puste naczynie z powrotem. Wróciła do domu. Kot zapy-
tał, jak tym razem nazwali nowo narodzonego. 

– „Dodnek” – odpowiedziała mysz. Zdziwił się kot, uśmiechnął 
pod wąsem.

– Czemu się uśmiechasz, bracie kocie – zapytała mysz – nie po-
doba ci się imię?

– Wiem, że wszystkie imiona mają jakiś sens. A  tu, nijak nie 
mogę go znaleźć – odpowiedział kot.

– Zrozumiesz, gdy zajrzysz do dzbana – rzekła mysz.
– Co ty pleciesz? – zakrzyknął kot. – Co tu ma do rzeczy dzban? 

– Naraz przypomniał sobie o zapasie masła.
– Bracie myszo, dobrze, że wspomniałeś o  dzbanie. Przecież 

mamy schowaną całą krużę masła, chodź, zajrzymy, co się z nim 
dzieje.

– Zmęczony jestem drogą, bracie kocie, jutro zobaczymy – od-
rzekła mysz.

Kot zgodził się i położyli się spać. Rano kot powiedział:
– No, wstawaj, pójdziemy zobaczyć, jak nasze masło, bracie my-

szo.Mysz chciała jakoś się od tego wymigać, ale kot postawił na 
swoim. Poszli do drzewa, odkopali dzban, ale nic w nim nie było.

– Ach, krętaczu, zjadłeś całe masło – rozsierdził się kot.
Mysz na to, że pewnie on sam wszystko wyjadł. Zaczęli się 

spierać.
– Jakże mógłbym zjeść tyle masła? – zaprzeczył kot.
– Najpierw troszeczkę, potem połowę, a potem do dna – stwier-

dziła mysz.
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Wtedy kot wszystko zrozumiał.
– Znam skądeś te słowa! – wykrzyczał. – To tak chodziłeś w go-

ści do kuzynów. Zjadłeś masło, a teraz ja zjem ciebie.
– Przecież jesteśmy przyjaciółmi... – zaczęła błagać mysz. – 

Przyjaciół się nie zjada...
– Rzeczywiście, przyjaciół się nie zjada – powiedział kot. – Ale 

przypomnij sobie, jak się umawialiśmy: jeśli mnie oszukasz, bę-
dziesz kraść, wtedy cię zjem. Nie pozbyłeś się swoich złych nawy-
ków, więc zginiesz. Ty zjadłeś masło, a ja zjem ciebie. 

Kot rzucił się na mysz i szybko ją połknął.
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28. Piêkny nosiwoda
(bajka turecka)

Być może tak było, a może nie, mówią jednak, że w dawnych cza-
sach pewien wielki padyszach miał przepiękną córkę. Równie 

piękną córkę miał też jego wezyr. Pewnego razu, gdy obie dziew-
czyny siedziały u okna i wesoło rozmawiały, ulicą przechodził bar-
dzo przystojny roznosiciel wody. Córka padyszacha zauważyła go 
i zawołała:

– Ej, nosiwodo, powiedz, która z nas piękniejsza: córka wezyra, 
czy ja?

– Obie jesteście przepiękne – odpowiedział przystojniak – ale 
córka wezyra ładniejsza.

Tak powiedział i poszedł przed siebie. A córka padyszacha od 
tego momentu znienawidziła swoją rywalkę. Minął jakiś czas 
i  córka władcy ciężko zachorowała. Stary ojciec wezwał wszyst-
kich mędrców i lekarzy, aby wyleczyli padyszachównę. Ta zaś dała 
jednemu z lekarzy garść złota i rzekła:

– Idź i powiedz mojemu ojcu: Wasza Wysokość, jeśli wasza cór-
ka nie napije się krwi córki wezyra, to jej stan nigdy już się nie 
poprawi.

Lekarz udał się do władcy i powtórzył, co mu kazano:
– O, mój padyszachu, jeśli wasza córka nie napije się krwi córki 

wezyra, nigdy już nie wyzdrowieje.
Sułtan rozkazał wezwać wezyra i przekazał mu słowa medyka. 

Wezyr zasmucił się: bardzo kochał swoją córkę. Aby ocalić dziew-
czynę, zabił wielkiego kota i zaniósł do pałacu jego krew. Potem, 
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wróciwszy do domu, kazał zrobić wielką, orzechową skrzynię 
z zamkami od wewnątrz. Wsadził do niej swą córkę i odniósł na 
bazar.

W tym właśnie czasie przez bazar przechodził urodziwy nosi-
woda. Zobaczył skrzynię, kupił ją, przyniósł do domu i postawił 
w pokoju. Rankiem następnego dnia młodzieniec wyszedł za swo-
imi sprawami. Dziewczyna zaś cichutko otworzyła zamki i wyszła 
ze skrzyni. Wysprzątała pokój, pościeliła łóżko, troszeczkę zjadła 
i wróciła do swojego schronienia.

Wieczorem nosiwoda wrócił do domu – i cóż widzi?! Pokój wy-
sprzątany, łóżko pościelone. „Ktoś tu przychodził” – pomyślał 
i poszedł spać.

Nazajutrz rano młodzieniec znowu wyszedł roznosić wodę. 
Dziewczyna ponownie wysprzątała pokój i schowała się do skrzy-
ni. Wrócił nosiwoda do domu i ponownie zauważył wszędzie czy-
stość i porządek. Zadumał się, potem podszedł do kufra:

– Ej, kto tam jest?! No dalej, wychodź! Daj na siebie popatrzeć! 
Wezyrówna milczała. Cóż więc miał robić? Postał jeszcze chwi-

lę i poszedł spać. A rankiem kupił u sąsiada kawałek mięsa. „Może 
– pomyślał – tym razem uda mi się złapać tego, kto gospodarzy się 
w moim domu”.

Ledwo wyszedł, gdy dziewczyna wyszła ze skrzyni, posprząta-
ła pokój, ugotowała mięso, położyła je na talerzu i zabrała się za 
pranie. Wtem do pokoju wszedł nosiwoda.

– Ach! – zakrzyknęła i zakryła twarz fartuszkiem.
– No, ślicznotko, jesteś już moja, a ja – twój – powiedział – nie 

obawiaj się, widać jesteś mi przeznaczona.
Zaprosił świadków, ożenił się z wezyrówną i  rozpoczęli życie 

w zgodzie i miłości.
Pewnego dnia nosiwoda załadował muły prezentami, posadził 

śliczną żonę na osła i wyprawił w gościnę do swojej matki. Pozaz-
drościli sąsiedzi młodej kobiecie piękności i napisali do nosiwody 
list: „Twoja żona stała się rozpustnicą”.
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Rozgniewał się młodzieniec ogromnie. Ruszył do domu swojej 
matki, aby zabić żonę. Ta wybiegła mu na spotkanie, zobaczyła 
w jego ręku nóż i zrozumiała, że chce ją zabić. Skoczyła wtedy do 
rzeki, która płynęła nieopodal domu. Porwał ją bystry nurt i za-
niósł do morza. A morze zlitowało się nad nią i wyrzuciło w rybac-
kie sieci.

Rybacy wyciągnęli sieci, patrzą: leży w nich młoda kobieta, tak 
piękna, jak księżyc na niebie. Pokłócili się o nią:

– Będzie moja! – krzyczał jeden.
– Nie, ona jest moja! – na to drugi. Prawie się pobili. Wmieszał 

się wtedy stary rybak:
– Kto najszybciej przyniesie wypuszczoną strzałę, do tego ślicz-

notka będzie należała – powiedział.
Zgodzili się na to. Trzech rybaków rzuciło się w pogoń za wy-

strzeloną strzałą, a żona nosiwody została sama. Prędko zebrała 
rybackie sieci i z nimi uciekła. Biegła przed siebie, gdy nagle poja-
wił się przed nią jakiś straszny starzec. Zauważył jej piękność i od 
razu się zakochał.

– Ach, prześliczna, teraz jesteś już moja! Już cię z mych rąk nie 
wypuszczę! – wykrzyknął.

Dziewczyna wcale się nie zmieszała, zarzuciła mu na głowę 
sieci i pobiegła dalej. Wreszcie, wyczerpana, dotarła do źródełka, 
obok którego rosło drzewo. Wdrapała się na nie i usiadła na gałęzi, 
odpocząć. 

W  tymże czasie nieopodal przechodził syn padyszacha. Za-
chciało mu się pić. Pochylił się do źródełka i zobaczył w nim odbi-
cie pięknej dziewczyny. Podniósł głowę i zauważył ją wśród gałęzi. 
Natychmiast się zakochał i zapragnął pojąć ją za żonę.

– O książę – powiedziała mu chytra kobieta – dobrze, że nie 
napiłeś się wody ze źródła. Magiczna jest jego moc i przynosi nie-
szczęście. Usiądź lepiej koło mnie, zobaczymy, co się stanie.

Syn padyszacha zrobił tak, jak prosiła. W bajkach czas szybko 
mija; za niecałą godzinę do krynicy podeszło trzech rybaków. Za-
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częli pić wodę i  gdy zobaczyli odbicie pięknej dziewczyny, którą 
utracili, upadli bez zmysłów.

Po jakimś czasie do źródła zbliżył się starzec. Jemu także chcia-
ło się pić, zobaczył w wodzie odbicie piękności i padł jak podcięty. 
Niewiele później przyszedł po wodę przystojny nosiwoda. Nachylił 
się nad źródłem i zemdlał z wrażenia. Książę, widząc to wszystko, 
zdziwił się wielce i kazał swojej świcie schwytać ich i wsadzić do 
lochu. Rozkaz został wypełniony. Ale żona nosiwody wcale tego 
nie chciała, powiedziała więc:

– Och, mój książę, ci rybacy wyratowali mnie z morza, starzec 
chciał mnie obrazić, a piękny nosiwoda – to mój mąż.

– Czy to wszystko prawda, o pięknolica? – zapytał książę i za-
raz kazał wypuścić rybaków, ściąć głowę starcowi, a nosiwodzie 
zwrócić jego żonę.

– Zabieraj swoją piękność – rzekł – ale więcej z rąk nie wypusz-
czaj. I bądźcie oboje szczęśliwi do końca waszych dni!

Przystojny nosiwoda ponownie ożenił się z córką wezyra. We-
sele trwało czterdzieści dni i  czterdzieści nocy. Spełnili swoje 
wszystkie marzenia, a my trochę teraz odpoczniemy.
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29. Ahmed
(bajka turkmeńska)

¯ył sobie w pewnym mieście biedak o imieniu Ahmed. Wszyscy 
uważali go za głupca, bo ciągle tylko powtarzał: „Gdybym miał 

pieniądze, to już bym wiedział, co z nimi robić”. Usłyszał te słowa 
jeden kupiec i zaproponował Ahmedowi: 

– Dam ci pieniądze, a ty jedź i handluj.
Jak powiedział, tak i zrobił, potem zaprowadził go do karawan-

seraju29, gdzie odpoczywali handlarze przed wyjazdem do innego 
miasta. 

Ahmed za wszystkie pieniądze zakupił rozmaite stare łachma-
ny, zapakował je w juki i załadował na wielbłądy. Gdy karawana 
ruszyła w drogę, a kupcy dowiedzieli się, jaki towar wiezie ze sobą 
Ahmed, zaczęli się z niego śmiać:

– Oho, Ahmed, aleś ty mądry! 
– Pośmiejemy się później, gdy już podliczymy dochody i straty 

– odpowiadał Ahmed.
Po kilku dniach karawana przybyła do dużego miasta, leżące-

go na brzegu wielkiej rzeki. Kupcy weszli do miasta i zatrzymali 
się w karawanseraju, zaś Ahmed został na pustynnym brzegu rze-
ki. Zdjął ze swych wielbłądów juki ze starymi szmatami, ułożył 
z nich stos i podpalił, a gdy spłonęły, rozsypał popiół po brzegu.

Nocą podpłynęła ławica ryb. Przypływały tu zawsze, aby sobie 
poswawolić. Pyskami wyrzucały na brzeg wielkie perły, podno-
szone z dna rzeki, a potem się nimi bawiły. Tym razem nie mo-

29 Каруанһарай (baszkirski), kärvänsaray (tatarski): zajazd dla karawan.
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gły pozbierać pereł i zabrać ze sobą, gdyż nie widziały ich dobrze 
w popiele. Rano Ahmed zebrał cały popiół na kupę, przedmuchał 
jak pszenicę na klepisku i zebrał kilka worków pereł. 

Potem poszedł na drogę, którą jeżdżą karawany, nazbierał 
wielbłądziego nawozu, zamieszał go z wodą i uklepał kostki kizia-
ku30. W każdą schował po kilka garści pereł. Gdy wysuszył kiziak, 
załadował nim wszystkie juki.

Następnego dnia towarzyszący mu kupcy, sprzedawszy już 
swój towar, przyszli nad rzekę. Ahmed czekał na nich, siedząc na 
jukach. Zobaczywszy, co miał w jukach, kupcy wybuchnęli śmie-
chem.

– Oto cały mądrala, Ahmed! – rzekł jeden.
– Dobrześ wymienił stare szmaty na nawóz! – kpił drugi.
– I teraz będziesz wiózł to siedem dni do rodzinnego miasta! – 

zaśmiewał się trzeci.
– Każdy postępuję według swojego rozumu! – spokojnie odpo-

wiedział im Ahmed.
– No, zuch jesteś, rozumu masz pod dostatkiem! – stwierdzili 

handlarze i, wyśmiawszy się do woli, ruszyli w drogę.
Siódmego dnia karawana zbliżyła się do miasta i kupcy wysła-

li posłańca, aby zawiadomił bliskich o ich szczęśliwym powrocie 
i pomyślnym handlu.

Jeździec dotarł do miasta, przekazał komu trzeba radosne 
wieści, a  potem opowiedział, że Ahmed wymienił stare szmaty 
na nawóz, który wiezie, aby sprzedać na bazarze. Rozbawiło to 
wszystkich miejskich kupców, oprócz tego, który dał Ahmedowi 
pieniądze.

„Teraz będą się ze mnie śmiać” – czynił sobie ze złością wyrzuty 
i nie wyszedł nawet na spotkanie z Ahmedem.

Gdy karawana wjechała do miasta, kupcy witali się z  przyja-
ciółmi, którzy pogratulowali im bezpiecznego powrotu. Tylko Ah-
meda nikt nie oczekiwał. Wszyscy śmiali się z niego, a wieczorem 

30 Tezek (turkmeński), tizäk, kizäk (tatarski): uklepane w kostki i suszone odchody zwierzęce 
używane jako opał.
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kupcy przygotowali ucztę. Ahmed przyszedł także i zaczął rozła-
dowywać swe wielbłądy. Kupiec, który powierzył mu pieniądze, 
siedział ponury i ze wstydu wpatrywał się w podłogę. W tym cza-
sie inni, siedząc na dywanach, rozmawiali o swoim handlowaniu 
i który z nich lepiej oszukał kupujących. Każdy po kolei wymyślał 
coraz bardziej nieprawdopodobne historie, próbując wyprzedzić 
jeden drugiego.

Kiedy przyszła kolej Ahmeda, kupcy ze śmiechem zapytali:
– No, a co tobie udało się zrobić? W czym ci pomógł twój wielki 

rozum? 
Ahmed odpowiedział na to:
– Co było, to było, a więcej niż było, wcale mi nie trzeba.
Z tymi słowami zaczął wyładowywać z juków kostki kiziaku. 
Kupcy zaśmiali się jeszcze bardziej, a ten, który powierzył mu 

swoje pieniądze, wrzasnął na całe gardło:
– Wynoś się stąd, beznadziejny leniu! 
Wtedy Ahmed począł rozbijać kostki kiziaku, jedną po drugiej, 

a z każdej wysypywały się błyszczące perły. Handlarze, rozdzia-
wiwszy ze zdziwienia usta, patrzyli na to bogactwo, zaś kupiec, 
który powierzył Ahmedowi pieniądze, zaczął, niczym jaszczurka, 
pełzać po dywanach, zbierając drogocenne kamienie.

Gdy nazbierała się już cała góra pereł, Ahmed zwrócił się do 
siedzących w milczeniu kupców:

– Handlować nie zamierzam i wcale wam nie zazdroszczę. 
Potem zwrócił się do kupca, który powierzył mu swe pieniądze 

i powiedział:
– Zabieraj te perły! Nie okłamywałem ludzi, jak robicie to wy, 

kupcy. A ty w dodatku wstydziłeś się ze mną spotkać.
Powiedziawszy to, Ahmed opuścił towarzystwo.
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30. Trzy byki
(bajka turkmeńska)

Dawno, dawno temu pewien dechkanin31 miał trzy byczki: czar-
nego, burego i  łaciatego. Z czasem urosły i stały się bykami. 

Wtedy pomyślały sobie:
– Jeśli zostaniemy u  naszego gospodarza, to niedługo nało-

ży nam jarzmo i będziemy orać ziemię i ciągać ciężary do samej 
śmierci. Ucieknijmy do lasu. Będziemy tam syte i swobodne.

Tak też zrobiły: uciekły do lasu, ale niedługo cieszyły się wol-
nością. Napadło na nie dziesięć lwów, ale byki nie zamierzały się 
poddać. Stanęły na wzgórku, zadami do siebie, wystawiły rogi 
i lwy nie ośmieliły się do nich zbliżyć. Wtedy jeden mądry lew po-
radził towarzyszom:

– Po co tu mamy głodować w dziesiątkę? Idźcie lepiej na polo-
wanie, a ja zostanę i sprawdzę siły tych trzech byków.

Dziewięć lwów odeszło swoją drogą, a dziesiąty, ten rozumny, 
schował się w gęstej trawie. Gdy byki zaczęły się paść, natknęły się 
na niego i zdziwiły.

– Czy to nie nas przypadkiem wypatrujesz, biedaku? Pomyśl, 
czy wystraszymy się jednego lwa, jeśli dziesięć nie dało nam rady?

– Gdzież tam mi w głowie polowanie! – zajęczał król zwierząt. – 
Bracia przegnali mnie od siebie. Mówią, że jestem najbardziej nie-
udolnym i najsłabszym z lwów. Jeśli mną nie gardzicie, to weźcie 
mnie, nieszczęsnego, do siebie. Będę waszym czwartym bratem.

31 Деҳқон (tadżycki), dehqon, деҳқон (uzbecki), dehqān (perski), дехканин (rosyjski): chłop, 
rolnik w niektórych krajach Azji Środkowej.
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Byki ucieszyły się. Dobrze mieć brata lwa. Zbratali się i  żyło 
się im teraz lepiej niż wcześniej. Teraz nie tłoczyły się jeden obok 
drugiego, ale pasły szeroko, swobodnie. Przecież przed wrogami 
strzegł ich brat lew. Ten zaś czekał tylko na dogodną porę.

Któregoś dnia przyprowadził łaciatego byka do burego i wska-
zał na czarnego, który pasł się w oddali.

– Popatrzcie, bracia, jakim arogantem stał się czarny byk. Sam 
się pasie i nawet nas nie zauważa. Czy nie czas dać mu nauczkę?

– Masz rację, bracie lwie. Zhardział nam czarny byk. Idź, oducz 
go tego – zgodziły się byki.

Rzucił się lew na czarnego byka i rozerwał go. Minęło kilka dni 
i przyszedł lew do łaciatego.

– Ach, mój bracie! – powiedział zatroskanym głosem. – Popatrz 
na burego byka. Zachowuje się całkiem jak czarny, przegania cię, 
wyskubuje najlepszą trawę. Czy nie należy go tego oduczyć?

I zżarł lew burego byka, a gdy już zgłodniał, przyszedł do łacia-
tego.

– No, mój głupi bracie, podejdź do mnie, nabiję twoje smaczne 
mięso na rożen!

– Za co chcesz mnie ukarać, bracie lwie? Pasę się jak należy, nie 
zabiegam nikomu drogi, a poza tym, jak brat może zjeść brata?

– Oj, głupcze, głupcze! – zaśmiał się lew. – Czyż ten, kto je 
mięso, może być bratem tego, kto skubie trawę? A do tego jestem 
królem zwierząt! I najlepszym myśliwym wśród lwów. Musisz się 
ze mną zgodzić: to, czego nie dokonało dziesięciu, zrobiłem sam – 
zjadłem trzy byki!

Tych jednak słów łaciaty byk już nie usłyszał.
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31. Tchórzliwy batyr
(bajka kirgiska)

Dawno, dawno temu, żył sobie dżygit o imieniu Sokbaj. Jedy-
ne co robił, to jadł i spał. Gdy przyszło mu  wyjść z jurty, bał 

się najsłabszego powiewu wiatru, szumu trawy, a nawet bzycze-
nia muchy. Ludzie wyśmiewali się z  jego bojaźliwości i przezy-
wali „tchórzliwym batyrem”. Gdy umarł mu ojciec i skończyły się 
zapasy jedzenia, Sokbaj pomyślał: „Tak dalej żyć nie można. Pora 
przestać być tchórzliwym i  zacząć żyć po nowemu”. Wyszedł 
z jurty i postanowił wypróbować swoje siły. Podszedł do starego 
konia i na jego wytartej skórze zauważył rój much. Zamachnął 
się, zagarnął pełną garść much i wszystkie rozgniótł.

Zaczął je liczyć. Okazało się, że było równo sto much. „Zna-
czy się, jestem siłaczem, jeśli jednym machnięciem zabiłem 
sto żywych istot” – pomyślał Sokbaj. Osiodłał konia i pojechał 
w dalekie strony. Dojechał do skrzyżowania. Leżał tam wielki 
czarny kamień, od którego rozchodziły się trzy drogi. Sokbaj 
zadumał się, zlazł z  konia i  napisał na kamieniu: „Kto ruszy 
środkową ścieżką, ten niechybnie zginie”. I podążył tą właśnie 
drogą. 

Niebawem przy kamieniu zatrzymało się dwóch batyrów. 
Przeczytali napis i  powiedzieli do siebie:„Jesteśmy przecież 
prawdziwymi batyrami. Nie boimy się niebezpiecznych dróg” – 
i ruszyli środkową drogą. Szybko dogonili Sokbaja i powitali go.

Sokbaj odpowiedział na przywitanie i zapytał:
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– A nie czytaliście napisu na czarnym kamieniu? Napisane było 
tam: „Kto ruszy środkową ścieżką, zginie niechybnie”. Jeśli czyta-
liście, to natychmiast wracajcie.

– Przeczytaliśmy ten napis, ale i tak pojedziemy razem – odpo-
wiedzieli batyrowie.

– Jestem słynny batyr Sokbaj, a wy będziecie moimi dżygitami. 
Wtedy junacy zapytali:
– Dzielny Sokbaju, ile głów możesz odrąbać za jednym zama-

chem?
Sokbaj odpowiedział hardo: 
– Głów sto, a jeśli się rozeźlę, to i jeszcze więcej. A wy ile?
– Co najwyżej dwie lub trzy – odrzekli. Wtem na drodze pojawił 

się wielki oddział uzbrojonych jeźdźców.
– Sokbaj-batyrze, stań do walki – powiedzieli dżygici.
– Najpierw pokażcie, jak wy dacie sobie z nimi radę. Zbyt ich 

mało. Gdyby było ich z dziesięć razy więcej, wtedy co innego. Sam 
bym się wtedy z nimi rozprawił. Na co czekacie? Ruszajcie! – groź-
nie nakazał Sokbaj.

Dżygici uderzyli na jeźdźców, zabili ich wszystkich i  wrócili 
do Sokbaja. Dalej pojechali już razem. Wkrótce trafi li na jeszcze 
większy oddział zbrojnych.

– Teraz, batyrze, twoja kolej. Naprzód!
Sokbaj nie miał innego wyjścia. Bał się jednak tak bardzo, że 

ciasno zawiązał oczy chustą i tak ruszył na jeźdźców. Ci z daleka 
już zobaczyli, że jedzie na nich człowiek z zawiązanymi oczami. 
Postanowili także zasłonić sobie oczy.

Gdy Sokbaj dotarł do nieprzyjaciela, jego chusta upadła na zie-
mię. Patrzy: jeźdźcy, z  zawiązanymi oczami, zabijają się nawza-
jem. Sięgnął wtedy po szablę i odrąbał głowę ich dowódcy. 

– Wasz wódz nie żyje! Nie macie już po co tu ginąć. Wracajcie do 
domów i żyjcie spokojnie! – krzyknął.

Usłyszawszy te słowa, wrogowie zdjęli opaski z  oczu i  upew-
niwszy się, że ich wódz nie żyje, odrzucili broń i poddali się Sokba-
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jowi. Ten puścił ich wolno. A wróciwszy do dwóch dżygitów, rzekł 
dumnie:

– Jak widzicie, zezłościłem się i  jeszcze trochę, to wybiłbym 
wszystkich! 

Batyrowie zadziwili się odwagą Sokbaja i uznali go za swojego 
dowódcę. Od tej pory Sokbaj stał się prawdziwym batyrem, poko-
nał swe tchórzostwo i cieszył się powszechnym szacunkiem.
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32. Legenda o Akaj-batyrze
(baszkirska) 

Akaj był wojskowym dowódcą. Przybył w nasze strony z mien-
zielińskiego rejonu32. Gdy byłem jeszcze maleńki, jyrausy33 

śpiewali o nim pieśni, grając na dombrach34 i gęślach. Teraz takich 
artystów już nie ma.

Wyróżniał się Akaj niezwykłą odwagą i siłą fi zyczną. Nie imała 
się go strzała, nie straszna mu była szabla. Gdy strzelano do niego 
ze strzelby, kula przelatywała obok. Nie tonął w wodzie i przez naj-
szersze przepaści przeskakiwał bez rozbiegu. Gdy Akaj wypoczywał 
po kolejnej bitwie, z jego żelaznej kolczugi jak groch wysypywały się 
wrogie kule. Walczył na czele swych wojowników przeciwko carskim 
żołnierzom na brzegu jeziora Kandrykul po ufi mskiej stronie i w do-
linach rzeki Idel, tam, gdzie wypływają słone źródła, próbując zdobyć 
carską twierdzę. Ale warowni wziąć się nie udało i powstanie upadło.

Wreszcie Akaj został sam i jeszcze długo bił się z wrogiem na 
brzegu jeziora. Gdy zabrakło mu sił, poszedł po wodzie na środek 
jeziora. Poszli za nim żołnierze, ale gdzie tam! Potonęli, jak kamie-
nie. A Akaj stał sobie spokojnie, jak gdyby nic! Strzelali do niego, 
strzelali, ale trafi ć nie mogli. Wtedy, wściekły dowódca carskich 
wojsk, Tewkielew35, oberwał wszystkie guziki ze swego munduru, 

32 Rejon wokół miasta Mienzielinsk, ros. Мензели́нск, тат. Минзəлə, w Tatarstanie.
33 Йыраусы (baszkirski): dawni pieśniarze.
34 Домбыра (kazachski): narodowy instrument kazachski przypominający cytrę, najczęściej 
z dwoma stronami.
35 Kutłu-Muhammed Tewkielew, tat. Qotlımöxämmät Mameş uğlı Täfkilev. Tatarski murza, 
carski generał-major (1674–1766), uczestnik tłumienia powstań baszkirskich 1735–1740. 
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załadował nimi broń i wystrzelił w batyra. Ranny Akaj upadł nie-
przytomny do wody, ale jezioro go nie pochłonęło. Kołysząc na fa-
lach, niczym na huśtawce, wyniosło go na drugi brzeg. Tam czekał 
jego wierny koń i gdy batyr doszedł do siebie, skrył się w lesie. Nie 
sądzone mu jednak było wyzdrowieć. Nieprzyjaciele nakarmili go 
trującym zielem i dżygit oszalał.

Pomieszało mu się w głowie i chodził tak wśród ludzi, obłąka-
ny, wzbudzając litość i strach. A gdy doszedł do siebie i zrozumiał, 
w  jakim stanie przez cały ten czas przebywał, nieomal zapłakał 
z żalu i wstydu. Nie mógł znieść hańby i jednym końcem arkana 
udusił wiernego konia, a na drugim – sam się powiesił. Jezioro, 
nad którym stoczył ostatnią walkę, nazwano później Akajkul.

Wiele powstań kiedyś bywało. I  wielu było niegdyś sławnych 
wodzów-batyrów. Tylko zabrakło powstańcom poczucia jedności. 
A i broń mieli taką, że o gorszą trudno: strzały, szable, lance i sie-
kiery. A u carskich zabójców – karabiny, pistolety i armaty. Spróbuj 
takim się przeciwstawić... Czy może siekiera zwyciężyć żeliwne 
armaty?
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33. Opowieśæ o górze Ajudah36

(krymskotatarska)

Oto co przekazali nam o  górze Ajudah nasi ojcowie, a  im ich 
dziadowie i  pradziadowie – mieszkający przed setkami lat 

tam, gdzie żyjemy teraz z naszymi dziećmi i wnukami.
Niegdyś, z dawien dawna, w odległych czasach, na całym krym-

skim wybrzeżu zamieszkiwali nie ludzie, a różne plemiona dżin-
nów. Ciężki i surowe było ich życie w dzikiej górskiej krainie, gdzie 
trudna i  męcząca praca przewyższała siły. Dżinny wierne były 
wszakże życzeniom i naukom Allaha, modliły się do niego i prze-
strzegały wskazań proroka, którego Allah posłał w te strony, ażeby 
rozjaśnił ich serca oraz umysły. Miały nadzieję, że Allah i jego pro-
rok przyniosą ulgę w ciężkim życiu, które prowadzą. Uporczywym, 
wspólnym działaniem oczyszczały nieprzebyte lasy, przygotowy-
wały ziemię pod orkę, zakładały sady, odkrywały źródła i wszystko 
to czyniło ich życie lepszym, lżejszym i bogatszym.

Im lepiej dawały sobie radę z biedą, im bardziej wgryzały się 
w leśną gęstwę i skały, tym łatwiej się im żyło i coraz wyraźniej 
zdawały sobie sprawę, że ulepszają swe życie własnym trudem; je-
śli bowiem sam nie będziesz pracować, to i Allah ci nie pomoże. 
Coraz częściej przenikało do ich serc niezadowolenie z surowych 
zasad prawa Allaha. Coraz mniej czasu spędzały w świątyniach, 
coraz rzadziej się modliły, coraz mniej pieniędzy dawały na ofi arę.

Od dawna czekał na to podstępny szatan Iblis, wygnany przez 
Allaha z niebios za nieposłuszeństwo, czyhający tylko, aby ostrymi 

36 Ayuv: niedźwiedź, dağ: góra (krymskotatarski).
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słowami podburzyć niepokornych, uważających nakazy Allaha za 
uciążliwe. I dżinny, zwodzone sprytem chytrego Iblisa, uznały go 
za swego proroka i pokłoniły się mu, a jego serce radowało się z ta-
kiego powodzenia. Nauczał ich nie uległości a śmiałości, nie troski 
o miejsce w raju po śmierci, ale szukania uciechy na tym świecie.

Prorok, wysłannik Allaha, daremnie głosił przesłanie pośród 
odwracających się od Allaha dżinnów, pouczał ich właściwymi 
słowami, wzywał do odstąpienia od Iblisa i  powrotu do posłu-
szeństwa jedynemu Allahowi. Wiele mówił o  gniewie i  sądzie, 
o karach i mękach w piekle, o ofi arach i postach. Przeleciały mimo 
głuchych uszu jego nudzące dżinnów słowa. Nie był już dla nich 
prawdziwym prorokiem, wyśmiewały się z  jego obaw i  wezwań, 
miały w pogardzie jako samozwańca, a wreszcie, podjudzone na-
ukami Iblisa, postanowiły wypędzić go ze swego kraju, pozbawiły 
jałmużny, picia i schronienia, nawet obrzucały kamieniami, gro-
żąc śmiercią. Ledwie udało się wysłannikowi Allaha po kryjomu 
i z wielkim trudem wyrwać z wrogich rąk Iblisa i uciec z osiedla 
dżinnów w głuche ostępy górskich lasów. 

W głębokim smutku i rozpaczy wdrapał się na wysoką górę, aby 
stamtąd wyżalić się Allahowi. Modlił się czterdzieści dni i czter-
dzieści nocy, nie wstając ze swego modlitewnego dywanu i  pro-
sząc Allaha o  ukaranie plemienia dżinnów, które odstąpiło od 
jego wiary oddawszy się Iblisowi i wypędziło swego prawdziwego 
proroka. Wytrwale prosił Allaha o  nasłanie na przeniewierców 
tysiąca i jednej biedy, zniszczenie ich wszystkich, żeby dać w ten 
sposób groźny przykład i nauczkę innym plemionom i ludom, do-
chowującym wierność Allahowi. Czterdziestego pierwszego dnia 
dal Allah wreszcie posłuch jego rozgłośnemu wołaniu i uporczy-
wym prośbom i zaczął zamyślać nad surową karą.

Wydał w tej sprawie rozkaz swemu srogiemu mścicielowi, Wiel-
kiemu Niedźwiedziowi, który pozostawał zazwyczaj w odległych, 
mrocznych stronach, skuty mocnymi pętami i ogromnymi wiecz-
nymi lodami. Zdjął zeń potężne łańcuchy i rozsunął lodowe zwały, 
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rozkazując płynąć do kraju dżinnów, zapominających o nakazach 
Allaha i odwracających się od niego, aby srodze ich ukarać.

Uwolniony z łańcuchów oraz lodów Wielki Niedźwiedź, groź-
ny mściciel Allaha, szybko popłynął szerokim morzem i  zbliżył 
się do krymskiego brzegu, nieopodal krainy dżinnów. Dotarł do 
miejsca, gdzie leżała pierwsza wioska dżinnów i rozpoczynały się 
ziemie tych odstępców od Allaha. Tam wynurzył się z głębokich 
wód morskich i podźwignął na ląd, uwidaczniając w całości swe 
ogromne ciało. Był tak wielki, ciężki i  straszny, niczym niewy-
obrażalna przerażająca góra; jego gęsta sierść sprawiała wrażenie 
nieprzebytego lasu, żebra rysowały się na podobieństwo potęż-
nych skał, zaś morska woda spływała po jego ciele jak burzliwe 
górskie strumienie i  leśne wodospady. Potworne łapy Wielkiego 
Niedźwiedzia zaciążyły bezlitośnie na krymskiej ziemi, a podno-
szące się z  morskiej wody szerokie i  silne plecy, dosięgały aż do 
samych obłoków.

Od tego wstawania wzdłuż całego krymskiego wybrzeża pod-
niosły się fale tak wysokie, że zginęło wiele będących na brzegu 
dżinnów, zaś kilka nadmorskich wiosek zostało doszczętnie zmy-
tych. Wyszedłszy na ląd, mściciel Allaha, Wielki Niedźwiedź, skie-
rował się do kraju dżinnów. Swym wielkim, ociężałym cielskiem 
niszczył wszystko po drodze, straszne łapy rozgniatały każdą 
rzecz, która pod nie wpadła: żywe istoty i  martwe przedmioty, 
lasy, stada i całe wioski. Ostre, potężne pazury wyorywały w zie-
mi ogromne bruzdy, pozostawiając po sobie szereg głębokich ja-
rów i rozpadlin. 

Pod wielkim ciężarem niedźwiedziego ciała zaczęła obsuwać 
się ziemia ze zboczy krymskich gór, będących dotąd miękkimi 
i krągłymi, które jak kości spod mięsa obnażyły twarde, ostre ka-
mienne wnętrza. Ale i  kamień nie wytrzymał pod niebywałym 
brzemieniem: osypały się z  hukiem skały i  całe góry, rozrzuciły 
daleko wokół siebie stosy odłamków, pogrzebały pod nimi domy 
oraz osady nieszczęsnych dżinnów. Trzęsła się i jęczała nadbrzeż-
na kraina, waliły wioski, w mgnieniu oka zmieniało się oblicze gór, 



    97

wyrastały ostre strome skały, mieszały się twarde warstwy ziemi, 
łącząc w najdziwniejsze fałdy. I ginęło plemię dżinnów, od małego 
do dużego, i nikt nie zostawał pośród żywych. Zaś w miejscach, 
gdzie dżiny szczególnie licznie odstąpiły od Allaha, gdzie najgor-
liwiej oddawały się wrogim naukom, tam rozjuszony gniewem 
Wielki Niedźwiedź puszczał w ruch potężne siły swoich pazurów, 
pozostawiając po sobie tylko surowe stosy dziko spiętrzonych je-
den na drugi kamieni. Można je zobaczyć jeszcze do dzisiaj.

Tam, gdzie obecnie rozpościera się dolina miasta Jałta, stały 
wówczas główne świątynie dżinnów, w  których służyli Iblisowi 
sami najwyżsi kapłani, jego najbliżsi współtowarzysze. W  tych 
miejscach wściekłość Wielkiego Niedźwiedzia sięgnęła szczy-
tu, postanowił do cna zniszczyć bluźnierczą okolicę, aby straciła 
wszelakie podobieństwo do swego uprzedniego wyglądu. Naciskał 
ogromnymi bokami, walił i napierał ciężkimi łapami, wściekle rył 
i rozrywał nieubłaganymi pazurami. I nie został nawet ślad po oł-
tarzach Iblisa, wroga Allaha, ani po jego kapłanach.

Jednak obrócenie w niwecz gniazda odstępców nie wyczerpało 
jeszcze gniewu Wielkiego Niedźwiedzia, podążającego niszczy-
cielską drogą wzdłuż wybrzeża. Doszedł do miejsca, w  którym 
jego oczom objawiła się kwitnąca i  przyjazna dolina, pieszcząca 
wzrok powabnymi pagórkami, wspaniałymi sadami, aromatyczną 
wonią kwiatów, soczystą zielenią łąk. Zbliżył się Niedźwiedź do 
doliny, niezrównanie pięknej i bogatej, że lepszej nie ma na całym 
Krymie i, z pewnością, na całym świecie. Dżinny, żyjące tam, roz-
dygotane ze strachu przed nadciągającym przerażającym zatrace-
niem, padły na kolana i donośną modlitwą zwróciły się do Allaha 
o miłosierdzie. 

Zwolnił wówczas Wielki Niedźwiedź, który nie zauważył na-
wet, że tyle drogi już przebył po krymskim wybrzeżu, że tak wiele 
wytracił niewiernych dżinnów, aż znużyły się jego ogromne łapy, 
wyschła groźna paszcza, gwałtownie łaknąca orzeźwiającego na-
poju. Zawrócił Wielki Niedźwiedź ku szerokiemu morzu, zanurzył 
przednie łapy w chłodną toń, opuścił straszną paszczę w głęboką 
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wodę i zaczął długo i łapczywie pić. Burzyło się morze, wlewając 
w spragnioną gardziel nieprzebranymi potokami. Ciężki oddech 
ogromnego zwierza wzburzył fale na całym wybrzeżu. Pragnienie 
Niedźwiedzia było tak wielkie, że pił długo, bardzo długo.

Wtedy Allah skierował swój gniew na Niedźwiedzia za jego nie-
posłuszeństwo: 

– Byłeś wielkim mścicielem, będziesz wielkim nieposłusznym. 
Zostań na wieki w tym miejscu jako przestroga dla przyszłych po-
koleń.

Potężne członki Niedźwiedzia zaczęły kamienieć, mocarne 
boki zmieniły się w  straszne strome przepaści, wysoki grzbiet 
stał się rozległym zaokrąglonym wierzchołkiem góry, niedźwie-
dzia głowa nad morską otchłanią zrobiła się ostrą skałą, zaś gęsta 
sierść – nieprzebytą dębową gęstwą. Wielki Niedźwiedź stał się 
Niedźwiedziem Górą, Ajudahem, i zastygł na wieki.

Tylko wielkie Czarne Morze ciągle kotłuje się gniewnie przy 
niedźwiedziej paszczy, jak gdyby po dawnemu pochłaniała ona 
morską wodę, a ostrożni żeglarze bardzo obawiają się tamtejszych 
niebezpiecznych wodnych wirów.
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34. Dziedzic i diabe³
(bajka czuwaska)

¯ył niegdyś pewien dziedzic. Któregoś razu poszedł w pole, zoba-
czyć, jak pracują jego poddani. Z naprzeciwka właśnie podążał 

czort, zapytał dziedzica, w jakiej sprawie idzie i zabrał się z nim 
dla towarzystwa. Szli sobie i  zobaczyli, że nieopodal drogi orze 
chłop. Orze i łaje swego konia:

– Niech cię diabli wezmą, sochy nie możesz uciągnąć, przyjdzie 
mi samemu do niej się zaprząc. 

Dziedzic rzekł do czorta:
– Słyszysz? Chce, abyś zabrał mu konia.
Czort odpowiedział: 
– Eee... Mówi to ze złości, a nie z duszy.
Poszli dalej, a  tam cała chłopska rodzina sieje: chłopina z ko-

szem po zagonach chodzi i ziarno rozrzuca, jego żona bronę za nim 
ciągnie, a tymczasem maluch pod krzakiem zanosi się od płaczu.

– Drze się cały dzień bez odpoczynku, nieczysty by go porwał! 
– burczy matka. Dziedzic ponownie odezwał się do czorta: 

– Słyszysz? Chce, żebyś wziął dzieciaka. 
Czort na to: 
– Nie, dziecka ona nie odda, a mówi tylko tak, aby je przestra-

szyć.
I zaraz matka zostawiła konia, podeszła do małego, wzięła na 

ręce i zaczęła całować.
Ruszyli znowu i zobaczyli pańską czeladź pracującą na polu. 
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– O, bodaj go diabli, znowu się pojawił! – powiedział któryś 
z nich, zobaczywszy dziedzica.

– Słyszysz? To było prosto z duszy – rzekła czort, chwycił dzie-
dzica i porwał ze sobą. 
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35. Zaj¹c-olbrzym
(bajka czuwaska)

Któregoś razu wybraliśmy się z dziadkiem na polowanie. Zoba-
czyliśmy zająca, zaczęliśmy za nim gonić. Dostał dębową pał-

ką, ale nawet nie upadł. Wtedy walnąłem go łodygą czarnobyla37 
i zabiłem. Chcieliśmy – razem z dziadkiem – podnieść zająca, jed-
nak nie daliśmy rady. Spróbowałem sam – podniosłem i na wóz 
wrzuciłem. Nasza telega38 była zaprzężona w parę koni. Chłosta-
liśmy je, ale nawet wozu z miejsca nie ruszyły. Wyprzęgliśmy jed-
nego, drugi sam pociągnął. Przyjechaliśmy do domu, próbowali-
śmy z dziadkiem zdjąć zająca – nie udało się. Spróbowałem sam 
– ściągnąłem. Chciałem wnieść przez drzwi, ale się nie zmieścił. 
Wszedł za to swobodnie przez okno. Postanowiliśmy ugotować go 
w kotle, który okazał się zbyt mały, przełożyliśmy więc zająca do 
garnka – jeszcze miejsca zostało. Poprosiłem matkę, aby zajęła się 
gotowaniem. Niestety, nie dopilnowała: woda w  garnku zaczęła 
wrzeć, zając wyskoczył, a kotka – akurat tam siedziała – zjadła go. 
Nam zaś przyszło obejść się smakiem. 

37 Czarnobyl: odmiana bylicy pospolitej.
38 Telega: dawny wiejski wóz konny.
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36. Wilk, lis i kogut
(bajka inguska)

Spotkali się w  lesie wilk, lis i  kogut. Nie mieli gdzie mieszkać 
i szukali jakiegoś schronienia. Lis powiedział:
– Wszyscy jesteśmy bezdomni. Trzymajmy się więc razem: zbu-

dujemy sobie osadę.
– A jak to zrobimy? – zapytali wilk i kogut.
Lis zaczął wyjaśniać:
– Wilk będzie przynosił drewno, ja rozpalę ognisko, zaś kogut 

rankiem zapieje. Ludzie zobaczą dym, usłyszą pianie koguta i za-
czną mówić, że założyliśmy osadę.

Wilk i kogut zgodzili się na to.
Następnego dnia wilk poszedł szukać drew, natomiast lis zła-

pał koguta i  oderwał mu ogon. Kiedy wilk wrócił, zobaczył na 
drzewie koguta bez ogona.

– Co ci się stało? – zapytał.
Kogut opowiedział mu, co się wydarzyło, a wtedy wilk rzucił 

się na lisa i prawie że ogryzł mu puszystą kitę.
Uciekł lis na stronę i rzekł:
– Taaa... Jeżeli będziemy nawzajem odrywać sobie ogony, to ni-

gdy nie zbudujemy osiedla!
Pogodzili się więc i zaczęli żyć w zgodzie. Wilk przyniósł drwa, 

lis pilnował ogniska, a kogut rankiem robił kukuryku. Ludzie za-
uważyli dym i powiedzieli, że w lesie na polanie pojawiła się nowa 
osada.
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37. Bocian-tabib39

(bajka tadżycka)  

Wilk kradł barany mieszkańcom pewnego kiszłaka. Które-
goś razu, gdy pospiesznie jadł złapanego baranka, kostka 

utknęła mu w gardle. Nie mógł nawet śliny przełknąć, jedynie dy-
szał z wielkim trudem. Ze strachu i bólu nie mógł znaleźć sobie 
miejsca. Postanowił udać się do tabiba.

– Nie sposób ci pomóc – rzekł tabib. – Kość utkwiła tak głęboko 
w gardle, że nie można jej wyjąć. Będziesz musiał umrzeć.

Wilk bardzo się przeraził. Gorzko płacząc, powlókł się polem. 
Nieopodal brodził bocian, łapał żaby i zjadał. Usłyszawszy płacz 
wilka, podszedł do niego i zapytał:

– Co ci się stało?
– Nawet nie pytaj... – odparł wilk. – Koniec ze mną: muszę 

umrzeć! W gardle zaklinowała mi się kość. Tabib odmówił mi po-
mocy!

Zorientował się bocian, że z wilkiem naprawdę źle. Zrobiło mu 
się go żal. 

– A niech to... Podejdź bliżej, popatrzę, co masz tam w gardle 
– rzekł bocian. – Niegdyś mój ojciec był tabibem. Co nieco się od 
niego nauczyłem. 

– Och, mój drogi! – ucieszył się wilk. – Jeśli uwolnisz mnie od 
tego nieszczęścia, nagrodzę cię, czym tylko zechcesz!

39 Табиб (tadżycki, z arabskiego): lekarz.



104    

Bocian wsunął swój długi dziób do wilczego gardła, chwycił 
tkwiącą tam kość i wyciągnął. Poczuwszy ulgę, wilk, bardzo zado-
wolony, puścił się biegiem.

– Stój! A gdzie moja nagroda? – zawołał bocian.
– Jesteś niezadowolony? – odkrzyknął wilk. – Wsunąłeś głowę 

w moje gardło i wyjąłeś caluteńką z powrotem! Czy to dla ciebie 
nie jest nagrodą? A gdybym ci ją odgryzł, co byś wówczas zrobił?

Bocian nie odpowiedział wilkowi, ale pomyślał sobie: „Nie war-
to leczyć takich wilków”. 
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38. G³uchy kum
(bajka czuwaska)

Któregoś dnia pewien chłop spotkał na bazarze swego kuma 
z sąsiedniej wsi.

– Jak żyjesz, kumie? – zapytał. 
– A dyć, topór żem kupił – odpowiedział kum.
– Przyjedź w gości, piwa się napijemy – zapraszał chłopek. 
– Pięćdziesiątkę-m zapłacił. 
– Na pewno przyjedź!
– Zrobię do niego klonowe stylisko. 
– No, do zobaczenia, kumie!
– Szkiełkiem je wygładzę...
Chłop ruszył dalej między stragany, a  głuchy kum zwinnie 

wlazł na telegę i pospieszył do domu. Tam nawet konia nie wy-
przągł, tylko zabrał żonę i pojechali w gości.

Nim zajechali w  obejście, głuchy kum podkradł się do okna, 
aby popatrzeć, co dzieje się w domu. A tam, na stole, stała fl aszka 
z wódką i beczułka piwa, pieczona barania głowa na zakąskę oraz 
rumiane watruszki40. Czy gospodarz zamierzał sam to zjeść i wy-
pić po powrocie z bazaru, czy też gości oczekiwał – nie wiadomo.

Kum zastukał nahajką w  bramę, potem w  okno. Ani piwa, 
ani wódki na stole już nie było: beczułkę gospodarz ukrył w pie-
karniku, a butelkę wsunął pod poduszkę. Gospodyni natomiast 
położyła baranią głowę na piecu, zaś watruszki schowała na za-
piecku.

40 Ватрушки (rosyjski), watruszki: słodkie drożdżowe bułki z serem.
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Wjechał kum na podwórko, rozprzągł konia, zaszedł wraz 
z żoną do domu. I już na progu zawołał:

– Oj, ile to strachu przyszło się najeść po drodze!
– Cóż się takiego przydarzyło? – zatrwożyła się gospodyni. 
– Tak żeśmy jechali do was i – niech to! – najechaliśmy na wiel-

ką żmiję. Rozłożyła się na środku drogi i syczała, jak nie przymie-
rzając wasze piwo w piekarniku. A ślepia jasne, niczym szklane, 
i błyszczące, całkiem jak wasza butelka wódki pod poduszką. No, 
nie wystraszyłem się, chwyciłem kamień z baraniego łba, co leży 
u was na piecu, i walnąłem ją w głowę. Dostała tak, że rozpłasz-
czyła się jak wasze watruszki na zapiecku.

Zorientowali się gospodarze, co to za goście do nich przyjechali 
i – chcąc nie chcąc – wystawili na stół wszystko, co było w domu.
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39. Ch³opiec-batyr
(bajka maryjska)

¯yli sobie niegdyś staruszkowie. Mieli już swoje lata, ale dzieci 
u nich nie było. Smucili się, myśleli, że umrą bezdzietni, gdy 

nagle urodził się im syn. Miał zaledwie jeden dzień, a  był ni-
czym roczne dziecko. Minęły dwa dni – stał się dwulatkiem. Po 
dwunastu dniach był już dwunastolatkiem. Przyszedł do ojca 
i rzekł:

– Czuję w sobie dwanaście bohaterskich sił! Zrób mi, ojcze, łuk 
i  strzały. Każda strzała niech waży pół puda41, zaś każdy łuk – 
trzy pudy.

Posłuchał go ojciec. Przyniósł synowi łuk i strzały. Syn powie-
dział wówczas:

– Cóż, ojcze i matko, pójdę teraz na spacer! 
Wyszedł na ulicę, a tam bawiły się dzieci. Podszedł do nich i za-

śpiewał:
– Małe i duże dzieci, pozwólcie mi pobawić się z wami!
Dzieci odpowiedziały:
– Puść strzałę w  niebo, sam połóż się twarzą do góry i  złap 

strzałę zębami, kiedy będzie spadała – wtedy pozwolimy ci poba-
wić się z nami!

Wystrzelił chłopiec-batyr strzałę z  łuku i  położył się na ple-
cach. Po chwili strzała leciała z powrotem. Pochwycił ją zębami, 
po czym ponownie zaśpiewał:

– Małe i duże dzieci, pozwólcie mi pobawić się z wami!

41 Pud: rosyjska jednostka wagi – 16,38 kg.
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Jednak dzieci znowu nie chciały się z nim bawić.
– Nie przyłączysz się do nas tak długo – powiedziały – dopóki 

nie pokażesz swej siły!
– W jaki sposób mam ją pokazać?
– Zanurz się w przeręblę, popłyń dalej i przebij się przez lód – 

może wówczas zechcemy się z tobą bawić!
Skoczył więc chłopiec do przerębli, odpłynął w bok. Rozbił gło-

wą gruby lód i wyszedł na brzeg. Zbliżył się do dzieci i zaśpiewał:
– Małe i duże dzieci, pozwólcie mi pobawić się z wami!
Dzieci odezwały się:
– Nie pozwolimy! Jeżeli rozbijesz czubkiem buta kamienną 

górę, wtedy przyjmiemy cię do zabawy.
Podszedł chłopiec-batyr do kamiennej góry. Zaczął kopać ją 

prawą nogą. Kopnął raz – zakołysała się góra, kopnął drugi raz – 
zatrzeszczała. Po następnym kopnięciu kamienna góra rozsypała 
się na malutkie kamyczki. Od tego wszystkiego przepadło jedena-
ście bohaterskich sił i została chłopcu już tylko jedna. 

Dowiedzieli się o tym pańscy pachołkowie. Pobiegli do swych 
panów, zaczęli opowiadać:

– Biednym staruszkom urodził się syn. Miał dwanaście boha-
terskich sił, ale stracił jedenaście, gdy rozbijał kamienną górę. Zo-
stała mu tylko jedna! 

Wystraszyli się panowie: 
– Nic dobrego nam z  tego nie przyjdzie! Nie ma chłopak na-

wet roku, a od wszystkich jest silniejszy! Co będzie, kiedy urośnie? 
Nie będzie chciał nas słuchać ani na nas pracować. Tylko patrzeć, 
jak nas wszystkich, panów, zniszczy! Zanim wróci do niego jede-
naście sił, wykopcie, słudzy, jamę na czterdzieści sążni głęboką, 
złapcie go i wrzućcie do niej.

 Pobiegli pachołkowie, wykopali dół głęboki na czterdzieści 
sążni. Potem rzucili się na chłopca-batyra, mocno związali mu 
rzemieniami ręce i nogi i rzucili do jamy. Wrócili do swych panów 
i rzekli:

 – Leży w jamie!
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Ucieszyli się panowie:
– No, teraz możemy żyć spokojnie: nie wylezie z jamy, umrze 

tam z głodu!
Leżał chłopiec-batyr w  jamie, wydobyć się z  niej nie mógł, 

patrzył w niebo. Nadleciała wrona, usiadła na skraju, zobaczyła 
w dole chłopca. Chłopiec także ją dostrzegł i zaczął prosić:

– Ej, wrono! Poleć do mojej matki, do mojego ojca, powiedz im, 
że związali mi ręce, nogi mocnymi rzemieniami, do głębokiego 
dołu wrzucili, chcą, abym z pragnienia i głodu pomarł! Wezwij ich 
do mnie na pomoc!

Wrona odpowiedziała:
– Kraaa! Kraaa! Niby po co mam ich wołać? Im szybciej umrzesz, 

tym dla mnie lepiej: wykłuję ci oczy! – i odleciała.
Potem nadleciała sroka, do jamy zaglądnęła. Chłopiec poprosił ją: 
– Ej, sroko, sroko! Leć do mojej matki, do mojego ojca, powiedz 

im, że związali mi ręce, nogi mocnymi rzemieniami, do głębokie-
go dołu wrzucili, chcą, abym z pragnienia i głodu pomarł! Wezwij 
ich do mnie na pomoc!

Sroka powiedziała:
– Szyrrryt! Szyrrryt! Nie zawołam ich! – i odfrunęła.
Leżał chłopiec w głębokiej jamie, nie mógł rozwiązać rąk ani 

nóg, wyjść z niej nie mógł. Wtem dzika gęś nadleciała.
Rzekł chłopiec do niej:
– Ej, gęsi! Leć do mojej matki, do mojego ojca, powiedz im, że 

związali mi ręce, nogi mocnymi rzemieniami, do głębokiego dołu 
wrzucili, chcą, abym z pragnienia i głodu pomarł! Wezwij ich do 
mnie na pomoc! Niech szybko przybywają i  przyniosą ze sobą 
czterdzieści jeden toporów. Niech też przyprowadzą czterdzieści 
jeden byków – zjem je, sił nabiorę, toporami mocne rzemienie 
przerąbię.

Wysłuchała go dzika gęś i poleciała do staruszków.
– Dziadku! – zawołała. 
– Babciu! – zawołała. – Waszego syna panowie do głębokiego 

dołu wrzucili, z głodu i pragnienia przyjdzie mu umrzeć, wydostać 
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się nie może! Kazał, abyście przynieśli mu czterdzieści jeden topo-
rów i przyprowadzili czterdzieści jeden byków!

Nie uwierzyli staruszek i staruszka gęsi:
– Naszego syna nie ma już wśród żywych! Jego kości od dawna 

gdzieś bieleją. Po co mamy iść...
Przegnali dziką gęś. Wróciła wtedy do chłopca i powiedziała:
– Nie wierzą mi twoi rodzice! Co teraz zrobimy?
Chłopiec poprosił:
– Zleć tu, do mnie: napiszę do nich list na twoich skrzydłach!
Sfrunęła gęś do jamy, chłopiec wyswobodził palec, na białym 

skrzydle napisał: „Żyję, przyjdźcie szybko!”
Wzbiła się gęś w błękitne niebo, znowu do staruszka i staruszki 

poleciała. Powiedziała im:
– Wasz syn czterdzieści jeden toporów przynieść kazał, czter-

dzieści jeden byków przyprowadzić. On żyje, w  głębokim dole 
związany leży. Jeśli moim słowom nie wierzycie, to na mym skrzy-
dle przeczytajcie: list do was napisał!

Spojrzeli staruszkowie na skrzydło, pismo zobaczyli i uwierzy-
li. Wzięli ze sobą czterdzieści jeden toporów, pognali czterdzieści 
jeden byków, patrzą w jamę, z synem rozmawiają. 

Zauważyli to pachołkowie, pobiegli do swych panów, zaczęli 
opowiadać:

– Matka i ojciec do jamy przyszli, czterdzieści jeden toporów 
przynieśli, czterdzieści jeden byków przyprowadzili, aby je zjadł, 
sił nabrał. 

Wysłuchali panowie i rozkazali:
– Zasypcie, zawalcie jamę po wierzch piachem i kamieniami! 

Niechaj zdechnie, przepadnie! Jeżeli ocaleje – źle będzie z wami!
Gdy pachołkowie do panów pobiegli, staruszek i staruszka byki 

synkowi do jamy wrzucili. Zjadł – wszystkie dwanaście sił do nie-
go powróciło.

– Teraz – rzekł – wrzućcie do jamy topory!
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Zaczęli staruszkowie rzucać mu topory, a on swoje pęta nimi 
rąbał. Jeden topór się złamał – brał drugi, drugi się złamał – trze-
cim rąbać zaczynał.

Wtem nadbiegli pachołkowie z  łopatami. Zaczęli zasypywać 
jamę piachem i kamieniami.

Pachołkowie wrzucali do jamy piach i kamienie, a staruszek ze 
staruszką – topory, którymi chłopiec-batyr rzemienie rąbał. Rzu-
cili ostatni, czterdziesty pierwszy, gdy pańscy słudzy całą jamę za-
sypali. Pełna jama po wierzch – nie widać chłopca, głosu jego nie 
słychać... Zapłakali staruszkowie, zadumali się: „Nie zobaczymy 
już naszego syna, zginął...”

Z płaczem wrócili do domu.
Ale syn nie umarł. Zebrał siły i głową piasek oraz kamienie wy-

pychał, rękoma wyrzucał. Wreszcie wydostał się i ruszył do domu. 
Zaszedł, usiadł na ławce, twarz czapką zakrył. Nie poznał go oj-
ciec.

– A ty kto? – dopytywał się. – W jakiej sprawie przyszedłeś? Nie 
w czas nam gość: nieszczęście u nas... 

Syn milczał. Ojciec zdjął mu czapkę i rozpoznał go. Uradowali 
się staruszkowie – nie spodziewali się już zobaczyć chłopca ży-
wym! Opowiedział im, jak się uratował i z jamy wydostał i rzekł:

– Powróciło do mnie wszystkie dwanaście bohaterskich sił! Pój-
dę do panów, rozliczę się z nimi: zapłacę im za wszystkie ich złe 
uczynki!

Powiedział i poszedł. Zobaczyli go panowie – wystraszyli się, 
nie wiedzieli, co zrobić, gdzie się schować.

– Teraz już nie damy sobie z nim rady – powiedzieli. – Nie bę-
dzie miał dla nas litości...

Pobiegli, gdzie ich oczy poniosły, ale niedaleko uciekli – złapał 
ich batyr. Wtedy dla wszystkich panów koniec nastał. 

Bajka – tam, a ja – tutaj!
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