
Bajkowe refleksje 
(...) Bajka towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów i zajmowała bardzo ważne 

miejsce w codziennym życiu i kulturze dawnych ludów. Przekazywana z pokolenia na 

pokolenie nieustannie ewoluowała, tak jak wszystkie inne gatunki literatury ustnej, bowiem 

bajka, to taka cudowna opowieść, że zmienia swą postać w ustach każdego kolejnego bajarza, 

szczególnie zaś dostosowuje się do słuchaczy; wszak tę samą bajkę inaczej opowiada się 

dorosłym członkom społeczności, a inaczej – dzieciom. Inaczej brzmi bajka w czasach 

pokoju, a inaczej – w dobie wojny i zagrożenia. Innym morałem winna kończyć się bajka 

opowiadana bogatym i sytym, a innym ta, której słuchają głodni. Pomimo tej nieustannej, 

wielowiekowej ewolucji, bajka w postaci, w której dotarła do naszych czasów, wciąż jest 

prastarym utworem epickim niosącym ze sobą cały ładunek doświadczeń narodu,                     

a fascynujące współczesnych badaczy podobieństwa i zbieżności wątków w bajkach narodów 

odległych geograficznie świadczą o tym, że jest to gatunek uniwersalny i ponadczasowy… 

Bajka przetrwała całe wieki i przyniosła nam mądrość dawnych, bardzo dawnych 

czasów…Ale, czy przetrwa kolejne stulecia? Czy w dobie powszechnej, barwnej, taniej, ale 

jakże płytkiej rozrywki, jaką niesie nam telewizja czy internet, bajka znajdzie przytulny kącik 

w sercu współczesnego człowieka? Czy znajdą się chętni do pielęgnowania tradycji 

opowiadania bajek, aby przekazać tę cenną spuściznę następnym pokoleniom? A zwłaszcza 

czy uda się ocalić od zapomnienia twórczość ludową powstałą w języku, który w naszych 

czasach został wpisany na listę języków wymierających(tzw. Czerwona lista języków 

zagrożonych UNESCO)? Trzeba bowiem pamiętać, że znalazł się na niej i nogajski. 

Książka pt. „Kara – Batyr i Błękitny Koń: Nogajskie bajki ludowe”, jest pięknym 

dowodem szacunku współczesnego człowieka dla tradycji i obyczajowości innych narodów 

oraz troski o zachowanie wytworów tej kultury dla następnych pokoleń. Podejmując trud 

przetłumaczenia na język polski bajek nogajskich, Musa i Daniel Czachorowscy sprawili, że 

ten niewielki i jakże odległy od nas naród stał się nam bliższy. Lektura tych bajek zabiera nas 

w świat rozległych stepów Eurazji i dzikich lasów Kaukazu, gdzie dzieją się dziwne, ale 

bardzo pouczające historie, gdzie rzeczywistość splata się z niebywałą fantazją.  

Prezentowane w książce bajki posiadają wszystkie najważniejsze cechy bajki 

tureckiej. Zawierają sporo elementów nawiązujących do dawnych wierzeń szamańskich, 

odbijają obyczajowość ludów tureckich i – jak bajki innych narodów wiodących niegdyś 

życie pasterskie i koczownicze – eksponują, a często gloryfikują świat przyrody, z którym 

bohaterowie są mocno związani. Podobnie jak w bajkach nie tylko tureckich, ale także 



mongolskich i tungusko – mandżurskich, a więc – należących do szeroko pojmowanej 

ałtajskiej ligi językowej, w zbiorze „Bajek Nogajskich”, zwraca szczególną uwagę znacząca 

ilość bajek czarodziejskich i zwierzęcych. Szczególnie element czarodziejski, to bardzo 

ważny składnik folkloru tych narodów. Główną rolę odgrywają tutaj cudowne zdarzenia lub 

przedmioty, świat fantastyczny dominuje nad światem realnym, a bohaterowie posiadają 

cechy niedostępne zwykłym śmiertelnikom. W utworach tych częstym pomocnikiem bohatera 

jest zwierzę posiadające nadnaturalne przymioty, na przykład cudowny koń. W ten sposób 

powstaje typ kombinowany – połączenie bajki czarodziejskiej i zwierzęcej. Innym rodzajem, 

często spotykanym w folklorze tureckim, jest bajka etiologiczna, próbująca wyjaśnić 

przyczynę powstania jakiegoś zjawiska czy elementu przyrody. Przepięknym przykładem  

takiego utworu jest bajka „ Żmija, jaskółka i komar”, w której tłumaczy się, dlaczego jaskółka 

ma rozdwojony ogon, żmija zjada żaby, a komar wydaje swój charakterystyczny głos… 

Warto wybrać się w czytelniczą wędrówkę przez pełne dziwów kaukaskie lasy, 

malownicze doliny i bezkresne stepy, gdzie spotkamy dżiny i wiedźmy, padyszachów i 

biedaków, przebiegłych chytrusów i dzielnych dżygitów, a „wszyscy oni nadal żyją, jeśli 

tylko nie pomarli”, jak mówi bajka o złotym kogucie … 
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