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Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Istotną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego każdego narodu jest jego 
folklor, czyli zespół obrzędów, obyczajów, przekonań i utrwalających je tekstów, 
przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie. Szczególne miejsce zajmują tu 
bajki ludowe, niezwykłe opowieści o ludziach, zwierzętach, bogach i demonach, 
propagujące wartości oraz normy obowiązujące w danej grupie, a jednocześnie 
niosące radość i nadzieję na poprawę losu. Siła oddziaływania ludowych bajań tkwi 
w ich tematycznym bogactwie i formalnej różnorodności, ale też w konstrukcyjnej 
prostocie i uniwersalnej wymowie, które zapewniają ich czytelność na całym 
świecie. Dowodzą tego opowieści tatarskie, które wśród samych Tatarów, grupy 
ludów tureckich zamieszkujących Azję i Europę, w tym również ziemie polskie, były 
jednocześnie istotnym składnikiem budującym i zachowującym tożsamość etniczną. 

[…] Choć ludowe bajki tatarskie w ogólnym zarysie wpisują się w świa- 
towe dziedzictwo folkloru, powielają znane powszechnie wątki i rozwiązania 
kompozycyjne, to posiadają również cechy odrębne, decydujące o ich oryginalności. 
Przede wszystkim widać tę niepowtarzalność w kreacji świata przedstawionego.  
W zachowanych opowieściach odbija się wizja dawnego modelu życia Tatarów – życia  
w drodze, na stepach i w górach. Bohaterowie bajek przemieszczają się często 
konno, pokonują znaczne przestrzenie, które stają się symbolem nieograniczonej 
wolności. Jeśli trzeba, konfrontują swe siły z wrogiem, jeśli nie wręcz, to w zawo- 
dach, w których wykazują się nieprzeciętną sztuką jazdy konnej, zaś wieczorami 
przy ognisku opowiadają niezwykłe historie, pozwalające znieść trudy wędrówki  
i znojnego czasu. W większości bajek europejskich bohaterowie głównie wędrują,  
a ich droga prowadzi zazwyczaj przez las. Nierzadko podejmują się różnych zajęć, 
by zarobić na życie (u czarownika, czarownicy, niezwykłej gospodyni), rzadko 
decydując się na bezpośrednią walkę z potężnym wrogiem, częściej zaś pokonując 
go sprytem. Wieczorami szukają noclegów w przypadkowo napotkanych chatach, 
które okazują się miejscami pobytu rozbójników lub istot demonicznych. Nie ma 
w polskich opowieściach tradycji bajania czy śpiewania, tak ważnych w wersjach 
tatarskich.

                   (Ze wstępu dr hab. Violetty Wróblewskiej)  
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