
 BAJKI NOGAJSKIE W NOWEJ ODSŁONIE 

W minionym tygodniu Teatr Bajek Nogajskich, działający przy Muzeum Regionalnym               
w Radomsku, realizował warsztaty artystyczne. Efektem kilkudniowej pracy młodych aktorów 
był spektakl, który odbył się w minioną niedzielę 4 sierpnia w Zagrodzie Tatarskiej                       
w Stobiecku Miejskim.  

 
Bajki nogajskie po raz pierwszy zaprezentowano w ubiegłym roku. Ponieważ cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, inicjatorzy powstania Teatru Bajek Nogajskich – Krzysztof               
i Anita Zygmowie – postanowili projekt powtórzyć. 
W warsztatach uczestniczyło około 10 osób z gminy Ładzice i Radomska. Grupa                       
na początku zajęć zapoznała się z historią Zagrody Tatarskiej, którą przedstawiła Barbara 
Sitek – pracownica muzeum, na co dzień opiekująca się zagrodą. 
Na warsztat wzięto 5 bajek nogajskich, m.in. bajkę pt. „Od strony księżyca – drzewo złote, od 
strony słońca – srebrne”, pochodzącą ze zbioru „Kara Batyr i Błękitny Koń”, w której wzięli 
udział wszyscy uczestnicy warsztatów. 
Bajki nogajskie posiadają cechy bajek tureckich. Nawiązują wielokrotnie do dawnych 
wierzeń szamańskich, obyczajowości ludów tureckich oraz innych narodów wiodących 
niegdyś życie koczownicze. Zawierają również wiele elementów czarodziejskich, 
folklorystycznych, a ich bohaterami są często zwierzęta posiadające cechy ludzkie oraz ludzie  
mający niezwykłe umiejętności. Bajki nogajskie charakteryzuje także mocno zarysowany 
morał. 
Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, jak pracować z tekstem i rekwizytami oraz 
nauczyła się odpowiedniego zachowania na scenie. Uczestnicy warsztatów poznali także 
zasadę 3xK, czyli zachowania trzech elementów niezbędnych do tego, by publiczność dobrze 
odebrała sztukę: komunikat, kontakt i klimat. 
Specyfiką Teatru Bajek Nogajskich jest, że to sami aktorzy tworzą scenariusz spektaklu, który 
powstaje jedynie w oparciu o oryginalny tekst. Opowiadający bajkę mówi ją własnymi 
słowami. Szczególnym elementem bajek nogajskich podczas przedstawienia jest użycie lalek, 
dlatego początkujący aktorzy musieli nauczyć się pracy z nimi oraz innymi rekwizytami. 
- Lalka w rękach aktora ma być odzwierciedleniem jego ruchów i emocji. Między aktorem                 
a lalką powinna istnieć swego rodzaju więź i harmonia ruchów, aby postać była spójna – 
wyjaśnia Anita Pawlak – Zygma, opiekunka grupy. Atmosfera oraz tematyka warsztatów 
spodobała się uczestnikom.  
- Do przyjścia na warsztaty namówił mnie kolega, ale już wcześniej występowałam z grupą 
PaT – owską Ładzice. Te warsztaty bardzo mi się podobają, a szczególnie gra z pomocą lalek. 
To coś innego niż taka zwykła gra aktorska – zauważa Magdalena, jedna z uczestniczek 
warsztatów. 
Zwieńczeniem kilkudniowej pracy był występ w Zagrodzie Tatarskiej. Między kolejnymi 
bajkami do wspólnego śpiewania zachęcała pochodząca z okolic Lubania Śląskiego Dorota 
Kusibab, która przywołała znane i lubiane piosenki, jak „Z popielnika na Wojtusia” czy „Żył 
sobie król”. 



Na zakończenie spektaklu uczestnicy warsztatów otrzymali podziękowania oraz drobne 
upominki, a dyrektor muzeum zaprosił wszystkich do obejrzenia kolejnych spektakli, które 
odbywać się będą w zagrodzie w każdą niedzielę sierpnia o godz. 16.00.  25 sierpnia swój 
przyjazd zapowiedział sam Musa Czachorowski, który nie tylko przetłumaczył bajki 
nogajskie, ale także napisał nowe, które obiecał przeczytać podczas niedzielnego spotkania.  
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