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TEKSTY
Barbara Ostafin
Kalila i Dimna
Edycje i rekopisy dziela

OpowieúÊ o sowach i krukach pochodzi ze s≥ynnego zbioru bajek
zwierzÍcych Kalila i Dimna, reprezentujπcych typ literatury ëzwierciad≥o
dla w≥adcyí (F¸rstenspiegel). O podstawie Kalili i Dimny ñ PaÒczatantrze,
sanskryckim zbiorze piÍciu, jak nazwa wskazuje, opowieúci tak pisa≥ przed
blisko pÛ≥wieczem E. S≥uszkiewicz Ö...popularnoúciπ ustÍpuje on tylko
Biblii, bo doczeka≥ siÍ 200 wersji w kopie (dos≥ownie) jÍzykÛw.î1
PaÒczatantra, a raczej najstarsza zachowana jej redakcja, Tantrakhayaika, doczeka≥a siÍ przek≥adÛw takøe polskich. Z sanskrytu t≥umaczone przez E. S≥uszkiewicza fragmenty publikowane by≥y w ÖPrzeglπdzie
Orientalistycznymî. Istnieje teø przek≥ad ca≥ego zbioru dokonany, niestety
nie z sanskrytu, ale z wersji niemieckich, francuskich i angielskiej.2 Opowieúci Kalili i Dimny odbiegajπ od sanskryckiego pierwowzoru. Mimo
zachowania wielu podstawowych wπtkÛw pojawiajπ siÍ nowe lub zmienione przypowieúci. NiektÛre z nich stanowiπ ilustracjÍ do nauk ca≥kiem innej
opowieúci aniøeli pierwowzÛr.3 Ponad te zmiany, Kalila i Dimna bogatsza
jest o inne opowieúci pochodzenia indyjskiego, perskiego i dodane na gruncie arabskim.
1

Por. E. S≥uszkiewicz, PaÒczatantra, ÖPrzeglπd Orientalistycznyî, 2 (18)

1956.
2

PaÒczatantra czyli mπdroúci Indii ksiπg piÍcioro, przek≥ad W. Markowska, A. Milska, Warszawa 1984.
3 Dobrym przyk≥adem takich zmian jest OpowieúÊ o ascecie i ichneumonie,
ktÛra w Kalili i Dimnie jest niezaleønπ opowieúciπ, a w PaÒczatantrze przypowieúciπ do ostatniej, piπtej opowieúci. Nie wspominam tutaj o zmianach poszczegÛlnych wπtkÛw i epizodÛw.
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W odrÛønieniu od PaÒczatantry, Kalila i Dimna nie mia≥a wspÛ≥czeúnie szczÍúcia do przek≥adÛw na jÍzyk polski, nawet niebezpoúrednich.
Jedynie we wczesnych latach osiemdziesiπtych ubieg≥ego stulecia ukaza≥y
siÍ t≥umaczenia dwu opowieúci4 i dwu przypowieúci5 ze zbioru.
OpowieúÊ o sowach i krukach moøna odnaleüÊ juø w PaÒczatantrze,
ale arabska wersja, choÊ jej przes≥anie odpowiada sanskryckiemu pierwowzorowi, zasadniczo rÛøni siÍ od indyjskiego orygina≥u. Ca≥y zbiÛr ma
budowÍ ramowπ i w≥aúnie wielu przypowieúci ilustrujπcych dawane tutaj
nauki, a jednoczeúnie otwierajπcych kolejne ramy trudno by szukaÊ w PaÒczatantrze. Zamieszczony przek≥ad jest wiÍc pierwszym polskim t≥umaczeniem tej jednej z najstarszych i najd≥uøszych opowieúci Kalili i Dimny.
W úwiecie arabskim Kalila i Dimna cieszy siÍ niezmiennie wielkim
powodzeniem. Moøna by zatem oczekiwaÊ, øe spora liczba kolejnych jej
wydaÒ idzie w parze z dba≥oúciπ o wiernoúÊ najstarszym manuskryptom.
Niestety, utwÛr dzieli los wielu klasycznych úredniowiecznych dzie≥, w
ktÛre bezwzglÍdnie ingeruje cenzura obyczajowa i religijna w imiÍ fa≥szywie rozumianej moralnoúci. W imiÍ tych zasad okaleczono niejedno arabskie wydanie KsiÍgi tysiπca i jednej nocy, wierszy AbË NuwÇsa, a nawet
Al-Mutanabbiego. Dlatego podstawπ tego przek≥adu jest stosunkowo stare,
ale jedno z najpe≥niejszych wydaÒ dzie≥a, opracowane przez L. Cheikho La
version arabe de Kalilah et Dimnah díaprès le plus ancien Manuscrit
arabe datÈ, Beyrouth 1923, w oparciu o Ûwczeúnie najstarszy, osobiúcie
przez wydawcÍ znaleziony rÍkopis pochodzπcy z 1339 roku. Wydanie z
1923 roku nie jest pierwszπ edycjπ tekstu przygotowanπ przez L. Cheikho,
pierwsza ukaza≥a siÍ w Bejrucie w 1905 roku. Natomiast ta, ktÛra stanowi
podstawÍ niniejszego przek≥adu jest jej poprawionπ ñ revue et corrigÈe ñ
przez samego wydawcÍ, wersjπ.
Warto poúwiÍciÊ kilka s≥Ûw rÍkopisowi, ktÛry wykorzysta≥ L. Cheikho.
Znalaz≥ go w monasterze DÇr aö-äÜr, w miejscowoúci po≥oøonej oko≥o 30
kilometrÛw na po≥udniowy wschÛd od Bejrutu. Manuskrypt nie zawiera
kilku opowieúci, ktÛre juø w czasie jego opracowywania uznane by≥y za
czÍúci Kalili i Dimny. Najwaøniejszπ z nich jest wstÍp, w ktÛrym mowa o
przyczynach powstania ksiÍgi i jej wczesnej historii. Jednakøe, wszystkie
brakujπce opowieúci L. Cheikho w≥πczy≥ do swojej edycji wykorzystawszy
tzw. rÍkopis paryski, edycjÍ tekstu S. de Sacy oraz rÍkopisy, ktÛre po4

Asceta i ichneumon, ÖAs-Sadakaî 1983 (22), Ma≥pa i øÛ≥w, ÖAs-Sadakaî
1984 (37-38) obydwa przek≥ady Iwony NatkaÒskiej
5 OpowieúÊ o kobiecie i niewolniku, OpowieúÊ o zarzπdcy, jego øonie i o
sokolniku, ÖPrzeglπd Orientalistycznyî, 3 (119) 1981, przek≥ad J. Danecki.
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s≥uøy≥y Th. Nˆldekemu do przygotowania Die Erz‰hlung von Maeusekoenig und seinen Ministern, Gˆttingen 1879. Ta ostatnia opowieúÊ, O
krÛlu myszy i jego ministrach, zosta≥a, jak utrzymuje Cheikho, nies≥usznie
przypisana przez Th. Nˆldekego Ibn al-Muqaffie. We wstÍpie do swojej
edycji, Cheikho zaznacza, øe opracowywany rÍkopis wydaje siÍ byÊ
najbardziej wierny pierwszemu arabskiemu przek≥adowi z pahlawi. Po
pierwsze, øaden ze znanych mu rÍkopisÛw nie jest tak bliski wersji syryjskiej (nowoaramejskiej), a wiÍc tej, ktÛra powsta≥a przed przek≥adem arabskim w VI wieku z zaginionej obecnie wersji pahlawijskiej. Po drugie,
jÍzyk tej redakcji, w niektÛrych ustÍpach niejasny, w innych niedoskona≥y,
przypomina jÍzyk Ibn al-Muqaffy z jego innych dzie≥. Trudno siÍ nie
zgodziÊ z refleksjπ L. Cheikho dotyczπcπ jÍzyka jego edycji, dlatego
w≥aúnie jπ wybrano za podstawÍ niniejszego przek≥adu. Obok wykorzystanej jako podstawa edycji istnieje jeszcze jedno bardzo wartoúciowe
wydanie tego dzie≥a przygotowane przez ëAbd al-WahhÇba ëAzzÇma (Kair
1941). Zosta≥o opracowane w oparciu o rÍkopis starszy od rÍkopisu L.
Cheikho, bo pochodzπcy z 1221 roku. Jednakøe, po wnikliwej lekturze obu
tekstÛw moøna wskazywaÊ na wersjÍ L. Cheikho jako na starszπ i bliøszπ
pierwszej arabskiej wersji. Egipskie wydanie zosta≥o wykorzystane do
poniøszego przek≥adu pomocniczo i wszystkie istotniejsze rÛønice zaznaczone sπ w przypisach. Marginalnie skorzystano takøe z dwu okrojonych,
wspÛ≥czesnych wydaÒ dzie≥a.
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OpowieúÊ o sowach i krukach

Rzek≥ krÛl Dabszalim do filozofa Bajdaby.
ñ Onegdaj opowiedzia≥eú mi przypowieúÊ o Braciach Czystoúci
mi≥ujπcych siÍ i pomagajπcych sobie wzajemnie. A teraz opowiedz mi, jeúli
znasz, przypowieúÊ o wrogu, ktÛremu nie wolno daÊ siÍ zwieúÊ, nawet
gdyby Ûw otwarcie dobroÊ i pokorÍ okazywa≥.
Powiedzia≥ filozof:
ñ Kto da siÍ zwieúÊ przebieg≥emu nieprzyjacielowi, ktÛrego wrogoúÊ
jest znana, temu przytrafia siÍ to, co przytrafi≥o siÍ krukom1
ñ A jakøe to by≥o? ñ spyta≥ krÛl.
Filozof odpar≥:
ñ OtÛø zdarzy≥o siÍ, iø w pewnej krainie na jednej z gÛr ros≥o ogromne
drzewo o powyginanych konarach, najpotÍøniejsze ze wszystkich potÍønych drzew. Na owym drzewie znajdowa≥o siÍ gniazdo tysiπca krukÛw, nad
ktÛrymi panowa≥ krÛl spoúrÛd nich obran. Na tej samej gÛrze by≥a teø
siedziba tysiπca sÛw, rÛwnieø podleg≥ych krÛlowi spoúrÛd nich samych
wybranemu.
Pewnej nocy krÛl sÛw okaza≥ od dawna skrywanπ nienawiúÊ, jaka
nieprzerwanie trwa≥a miÍdzy sowami a krukami. Wraz ze swymi sowami
napad≥ na kruki, wiele z nich zabi≥ i wiele rani≥. Kiedy nasta≥ ranek, krÛl
krukÛw zgromadzi≥ swych poddanych i rzek≥ do nich:
ñ Wszak wiecie, jak wy ucierpieliúcie przez sowy, a jak ucierpia≥y one!
Jak wielu wúrÛd was jest zabitych, rannych, z wyskubanymi piÛrami z
1

W obydwu wydaniach KalÜli i Dimny, ktÛre wykorzystano do niniejszego
przek≥adu, sugeruje siÍ w tym miejscu, øe kruki ponios≥y klÍskÍ przez to, øe da≥y
siÍ zwieúÊ przebieg≥emu wrogowi. Tymczasem, jak jasno wynika z treúci ca≥ej
opowieúci, to sowy pad≥y ofiarπ przebieg≥oúci krukÛw. Ten brak logiki wynika
prawdopodobnie z powtarzanego przez kopistÛw b≥Ídu i\lub nieuwagi wydawcÛw,
ktÛrzy w øadnym miejscu nie zwrÛcili na to uwagi czytelnika. Fragment ten mÛg≥
wyglπdaÊ tak jak w z naukowego punktu widzenia nieprzydatnym, bo okrojonym
o liczne przypowieúci, wydaniu bejruckim z 1980 roku: ...temu przytrafia siÍ to, co
przytrafi≥o sowom ze strony krukÛwî. (Por. KalÜla wa-Dimna, BayrËt 1980, s. 137,
a tak˝e inne bejruckie wydanie z 1983, s. 264).
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g≥Ûw, skrzyde≥ czy ogonÛw! Ale najgorsza z tego wszystkiego jest, pod≥ug
mnie, zach≥annoúÊ sÛw, a takøe to, iø znajπ po≥oøenie waszego gniazda, sπ
odwaøniejsze, jak to doúwiadczyliúcie, i nie odstπpiπ od was. Rozwaøcie
wiÍc bez poúpiechu waszπ sytuacjÍ.
A by≥o wúrÛd nich piÍÊ krukÛw znanych wszystkim z zalet swego
umys≥u. Kruki zwyk≥y by≥y zdawaÊ siÍ na nie w swych sprawach i uciekaÊ
siÍ do nich z tym, co siÍ im przytrafi≥o. KrÛl zaú zwyk≥ by≥ zwracaÊ siÍ do
nich z problemami, korzyúÊ z ich rozumu czerpiπc. Rzek≥ wiÍc krÛl do jednego z nich:
ñ Jaka jest twoja rada w tej sprawie?
Powiedzia≥ kruk:
ñ To, co doradzi≥bym, juø siÍ sta≥o. Najlepszy bowiem sposÛb na
zaciÍtego wroga, ktÛrego podstÍpem pokonaÊ nie moøna, to ucieczka przed
nim.
Rzek≥ krÛl do drugiego:
ñ A jakie jest twoje zdanie?
Ten odpar≥:
ñ Co do ucieczki, na ktÛrπ Ûw wskaza≥, to nie sπdzÍ, øeby s≥usznym
by≥o opuúciÊ nasz kraj, naszπ ojczyznÍ i ukorzyÊ siÍ przed wrogiem juø po
pierwszej klÍsce, jaka nas dotknÍ≥a. Zbierzmy raczej si≥y i przygotujmy do
walki z naszym nieprzyjacielem. Wyúlemy zwiadowcÛw, by wiedzieÊ,
jakie ma wobec nas zamiary. WystrzegaÊ siÍ bÍdziemy jego powrotu
i orÍøa2, ale gdy siÍ zbliøy spotkamy go gotowi do walki. BÍdziemy naÒ
nacieraÊ, zewrπ siÍ nasze i jego szeregi, wzmoøemy czujnoúÊ i tak przez
jakiú czas wroga odpieraÊ bÍdziemy, aø nadejdzie nasza szansa. Jeúli to siÍ
nam jednak nie uda, wtedy uciekniemy, nadziejÍ majπc na zrozumienie.
ZwrÛci≥ siÍ krÛl do trzeciego:
ñ Jaka jest twoja rada?
Ten rzek≥:
ñ Nie zgadzam siÍ z tym, co ci dwaj powiedzieli. ChcÍ, byú czujnoúÊ
szpiegÛw wzmÛg≥ i zwiadowcÛw wúrÛd wroga dzia≥ajπcych, byúmy zdobyli informacje i poznali czy nasz nieprzyjaciel nie chce pokoju lub czy nie
przyjπ≥by od nas okupu. I jeúli w tym dojrzymy korzystne wyjúcie, to nie
widzÍ przeszkÛd, by zawrzeÊ pokÛj na warunkach okupu, ktÛry im zap≥acimy. Tedy oddalimy od nas z≥o i bÍdziemy bezpieczni w naszej ojczyünie.
Wszak to w gestii krÛlÛw leøy, gdy sami upadku siÍ bojπ, a wola walki
2

Tak jest w edycji Cheikho ëudda ñìaparaturaî, ÖbroÒî, ÖorÍøî, Öwyposaøenieî, natomiast w wydaniu egipskim oraz obu wspÛ≥czesnych bejruckich jest
©Üra Önieuwagaî, Öniedbalstwoî, Ölekcewaøenieî, Ög≥upotaî.
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u wrogÛw ich siÍ wzmaga, krajowi grozi zniszczenie, ludowi zaú zag≥ada,
aby okup p≥acili, swe dobra ratujπc, kraj i lud.
Rzek≥ tedy krÛl do czwartego ze swych ministrÛw:
ñ Co sπdzisz o takim pokoju?
Ten odpar≥:
ñ Nie jest to dobre wyjúcie. Opuszczenie naszego kraju, cierpliwe
znoszenie wygnania i niedogodnoúci takiego øycia lepszym jest bowiem
niüli okazywanie szacunku i pokory wzglÍdem wroga, od ktÛrego jesteúmy
szlachetniejsi i godniejsi. Co wiÍcej, wiem, øe jeúli im okup zaoferujemy,
nie poprzestanπ na tym, a øπdaÊ bÍdπ coraz wiÍcej, bez umiaru. Wszak
powiadajπ: Zbliø siÍ nieco do swego wroga i zaczerpnij z tego korzyúÊ, ale
zbytnio nie podchodü, by siÍ Ûw nie rozzuchwali≥, twe wojska nie os≥ab≥y,
a ty byú poniøon nie zosta≥. Przyk≥adem tego tyczka pionowo do s≥oÒca
wzniesiona, gdy jπ nieznacznie przechylisz jej cieÒ siÍ zwiÍkszy, ale gdy
zbytnio jπ pochylisz, cieÒ jej mniejszym siÍ stanie. Tak i wroga naszego nie
zadowoli nieznaczne zbliøenie, zatem jedynym dla nas wyjúciem jest walka
i cierpliwoúÊ.
Odezwa≥ siÍ krÛl do piπtego:
ñ CÛø ty doradzi≥byú: walkÍ, pokÛj czy emigracjÍ?
”w powiedzia≥:
ñ Jeøeli chodzi o walkÍ to sπdzÍ, iø nie jest ona wyjúciem dla tego, kto
jej nie podo≥a. Wszak powiadano: Kto nie rozezna si≥ swoich ni swego
wroga i walczy z tym, komu rÛwnym nie jest, ten sam siebie nadwerÍøa.
MÍdrzec bowiem nie lekcewaøy si≥y swego wroga, zaú ten, co tak czyni,
sam siÍ oszukuje, a kto siÍ oszukuje, nie jest bezpiecznym. My bardzo sÛw
siÍ boimy, nawet gdyby i odstπpi≥y od walki z nami. A ja obawia≥em siÍ ich
jeszcze przed napaúciπ na nas. Wszak rozsπdny nie czuje siÍ bezpiecznym
przed wrogiem w øadnym wypadku. Jeúli ten jest daleko ñ nie ma pewnoúci, øe nie powrÛci, jeúli blisko ñ nie ustrzeøe siÍ przed jego napaúciπ. Jeúli
dzia≥a otwarcie ñ nie jest pewien, øe go odeprze i cierpieÒ zada, a jeúli sam
jeden dzia≥a ñ nie zabezpieczy siÍ przed jego podstÍpem. Najbystrzejsi nie
w walce szukajπ sposobu, a znajdujπ inne niø ona rozwiπzanie. Walka
kosztÛw wymaga, po pierwsze zatraca dusze i wiele rzeczy, choÊby majπtek czy s≥owa3. Niechøe wiÍc walka z sowami nie bÍdzie dla ciebie rozwiπzaniem. Kto walczy z tym, ktÛremu sprostaÊ nie jest w stanie, sam siÍ
oszukuje4.
3

W egipskim wydaniu zdanie to jest sformu≥owane trochÍ inaczej, ale sens
pozostaje ten sam, brakuje jednak wyrazu Ös≥owoî.
4 W wersji podstawowego rÍkopisu wykorzystanego przez Cheikho jest Ökto
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Powiedzia≥ krÛl:
ñ Jeøeli walkÍ odrzucasz, cÛø radzisz czyniÊ?
Odpar≥:
ñ Dysputuj i rady zasiÍgaj, albowiem w≥adca tak czyniπcy dziÍki naradom z mÍdrcami takie zwyciÍstwo osiπga, jakiego nie zapewni≥oby mu ni
wojsko, ni starcie, ni orÍø liczna. Rozwaøny krÛl dziÍki dysputom, naradom
oraz opiniom ministrÛw pomnaøa swÛj rozsπdek, tak jak wody morza
zyskujπ dziÍki wodom rzek. Dla rozsπdnego nie jest tajemnicπ waga
w≥asnego po≥oøenia i po≥oøenie wroga, moment odpowiedni do walki z
nim, tok myúli jego i jego intrygi. Czas ca≥y przemyúliwa te zagadnienia,
jedno po drugim, przewidujπc to, co chcieÊ bÍdπ stronnicy, z ktÛrych
pomocy skorzysta i úrodki, jakimi dysponuje. Kto tak rozsπdnym nie jest,
komu nie sπ dane rady mπdrych ministrÛw, ktÛre mÛg≥by przyjπÊ, ten
rych≥o swπ sprawÍ zaprzepaúci, nawet gdyby los mu sprzyja≥. £aska,
bowiem nie jest udzia≥em g≥upcÛw czy wyrachowanych, ale przeznaczona
jest rozwaønemu s≥uchajπcemu mÍdrcÛw. I ty, krÛlu, podobnie, szuka≥eú u
mnie rady w troskach, chcÍ ci zatem odpowiedzieÊ po czÍúci sekretnie, a po
czÍúci jawnie. Oto, czego nie chcÍ skrywaÊ ñ nie jestem zwolennikiem
walki, ani teø okazania pokory przez okupu zap≥atÍ, czy uradowania wroga
wiecznym uniøeniem. Wszakøe szlachetny mÍdrzec wybierze úmierÊ,
broniπc siÍ wytrwale nad øycie pohaÒbionym i nies≥awπ okrytym. SπdzÍ, iø
nie powinieneú zwlekaÊ z rozwaøeniem naszej sprawy, niech nie bÍdzie ona
poniechana czy zlekcewaøona, albowiem zw≥oka i lekcewaøenie to poczπtek s≥aboúci. Co siÍ zaú tego tyczy, co sekretnie chcÍ ci przekazaÊ, niechøe
tajemnicπ zostanie. Powiadajπ bowiem: KrÛl zwyciÍstwo odnosi rozsπdkiem, rozsπdek trzeüwoúciπ umys≥u zdobywa, a jasny umys≥ dziÍki zachowywaniu tajemnic, dziÍki pos≥aÒcom w s≥owa ws≥uchanym, obserwatorom
bieg i rezultaty rÛønych postÍpkÛw badajπcym lub dziÍki konfrontacjom i
dysputom. Kto dotrzymuje tajemnic, ten jednπ z dwÛch korzyúci pozyskaÊ
moøe; albo osiπgnie to, czego pragnπ≥, albo, pob≥πdziwszy, wybawi siÍ od
straty i ujmy. Dlatego Ûw, kto sekret posiada, winien mieÊ doradcÍ zaufania godnego, ktÛremu powierzy swπ tajemnicÍ i ktÛry pomÛc mu zdo≥a
podjπÊ postanowienie. Jeøeli szukajπcy rady mÍdrszym jest od doradcy, to
i tak powiÍkszy swπ wiedzÍ dziÍki wiedzy tamtego, jak ogieÒ zwiÍksza
blask swÛj po dodaniu t≥uszczu. Doradca zaú winien byÊ w zgodzie
widzi ca≥oúÊ kaüni ten widzi dobroî. Cheikho zaznacza, øe ta fraza, nieznacznie
odbiegajπca od kontekstu, jest tylko w jego manuskrypcie, dlatego tutaj podana jest
wersja z innego, wykorzystanego przez autora edycji pomocniczo. Wydanie egipskie podaje wersjÍ: Ökto widzi tylko kaüÒ, nie widzi ca≥ego dobraî.
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z szukajπcym rady, dowodzπc prawoúci swych s≥Ûw, øyczliwym byÊ
winien, kiedy uúwiadamia mu jego b≥πd, jeúli Ûw go pope≥ni. Musi teø byÊ
giÍtkim w kwestiach wπtpliwych, pÛki wspÛlnie nie dojdπ do zgody. Jeøeli
doradca takim nie bÍdzie, to jest on dla szukajπcego rady na rÛwni z wrogiem, jak cz≥owiek wysy≥ajπcy diab≥a przeciwko innemu, a w zaklÍciach
bieg≥ym nie bÍdπc, sam siÍ oszukuje i porwan zostaje. Jeúli zaú krÛl potrafi
tajemnic dochowaÊ, dobraÊ ministrÛw, wzbudziÊ strach wúrÛd poddanych,
jeúli daleki od tego, by wyjawiÊ, co w duszy kryje, jeúli nie obca mu
dobroÊ, ani doskona≥oúÊ, jeøeli mÍdrcem potÍønym siÍ jawi5, jeúli skπpym
w nagradzaniu nie jest, ani zbyt rozrzutnym, wtedy zdo≥a zachowaÊ te
dobrodziejstwa, jakie mu dano. Tajemnice sπ rÛønej rangi: dostÍpne dla
pewnej grupy, dla dwÛch osÛb, sπ takie, z ktÛrych ca≥y narÛd korzysta. Ta
zaú do takich naleøy, w ktÛre wtajemniczone mogπ byÊ cztery uszy i dwa
jÍzyki.
Powsta≥ zatem krÛl, oddali≥ siÍ z nim i o rady prosi≥, a wúrÛd innych
spraw zapyta≥ i o to:
ñ Czy wiesz, co by≥o poczπtkiem wrogoúci miÍdzy nami i sowami?
Ten rzek≥:
ñ Tak. Jedno s≥owo wypowiedziane przez kruka.
Zapyta≥ krÛl:
ñ Jakøe to by≥o?

PrzypowieúÊ
Rzek≥ kruk:
Powiadajπ, øe pewne stado ptakÛw nie mia≥o krÛla. Zebra≥o siÍ zatem
wokÛ≥ sowy, by obraÊ jπ krÛlem, a gdy w trakcie tego zgromadzenia pojawi≥ siÍ kruk, jeden z ptakÛw powiedzia≥:
ñ Poczekajcie na tego kruka, poradzimy siÍ go w naszej sprawie. I tak
kruk zbliøy≥ siÍ do nich, a one poprosi≥y go o radÍ. Wtedy kruk rzek≥:
ñ Gdyby wyginÍ≥y ptaki, znik≥y pawie, øurawie, kaczki, go≥Íbie, to i
wtedy nie bylibyúcie zmuszeni, by sowÍ obraÊ na krÛla, najszpetniejszego
z ptakÛw, najpodlejszego, najg≥upszego, najbardziej do gniewu skorego,
pozbawionego litoúci. A do tego chorobπ chronicznπ poraøonego i úlepego
5

Ö... jeøeli mÍdrcem potÍønym bÍdzie ...î ñ tak jest w wydaniu egipskim. W
wydaniu Cheikho ten passus nieznacznie k≥Ûci siÍ z ca≥ym zdaniem: Ö ...jeøeli nie
wybawi siÍ od niego mÍdrzec opiniπ...î.
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za dnia. Jednak najgorsza z tego wszystkiego jest jego g≥upota i z≥y charakter. Nie czyÒcie jej krÛlem i obejdücie bez niej w waszych sprawach6.
Winnyúcie zrobiÊ to, co zajπc, ktÛry utrzymywa≥, øe ksiÍøyc jest jego
w≥adcπ i swÛj spryt wykorzystujπc, jakoby jego pos≥anie wype≥ni≥.
Ptaki zapyta≥y:
ñ A jak to by≥o?

PrzypowieúÊ
Powiedzia≥ kruk:
ñ Powiadajπ, øe jednπ z ziem, od lat naleøπcπ do s≥oni, dotknÍ≥a susza,
zmala≥y zapasy wody, wysch≥y ürÛd≥a, a s≥onie odczuwa≥y wielkie pragnienie. Poskarøy≥y siÍ wiÍc swojemu krÛlowi. Ten rozes≥a≥ w poszukiwaniu
wody pos≥aÒcÛw i goÒcÛw na wszystkie strony. Kilku z nich powrÛci≥o i
donios≥o mu, øe w takim to a takim miejscu znaleüli w ürÛdle, zwanym
ksiÍøycowym, wiele wody. Tedy krÛl s≥oni wraz ze swymi s≥oniami
skierowa≥ siÍ do tego ürÛd≥a, by siÍ zeÒ napiÊ. A ziemia ta naleøa≥a do zajÍcy, s≥onie zaú zadepta≥y zajπce w ich norach i kryjÛwkach. Zebra≥y siÍ
zatem zajπce wokÛ≥ swego krÛla i powiedzia≥y mu:
ñ Wszak wiesz, co przytrafi≥o siÍ nam ze strony s≥oni, ratuj nas zanim
wrÛcπ, bo jeúli powrÛcπ do wodopoju to nas zniszczπ.
Powiedzia≥ krÛl:
ñ Niech przybÍdπ do mnie wszyscy spoúrÛd waszych mÍdrcÛw, ktÛrzy
majπ jakiú pomys≥. Wtedy wystπpi≥ zajπc zwany Fajruz7, ktÛrego obycie i
mπdroúÊ krÛl by≥ juø pozna≥ i rzek≥:
ñ Jeøeli wolπ krÛla bÍdzie, by wys≥aÊ mnie do s≥oni, a wraz ze mnπ
zaufanego, ktÛry widzieÊ i s≥yszeÊ bÍdzie, co ja zrobiÍ i powiem, aby zdaÊ
mu z tego sprawÍ, niech tak uczyni.
KrÛl zajÍcy odpar≥:
6 W wersji egipskiej zdanie to brzmi nieco inaczej: ÖPokierujcie waszymi
sprawami bez niej, wykorzystujπc swojπ wiedzÍ i rozum.î. NastÍpnie jest tekst,
ktÛrego nie daje wydanie Cheikho: ÖJeøeli krÛl bÍdzie g≥upi, a jego ministrowie
mπdrzy, to i tak osiπgnie cel, dope≥ni wiedza, dzie≥o jego powodzeniem cieszyÊ siÍ
bÍdzie, a krÛlestwo trwaÊî.
7 S≥Ûw Özwany Fajruzî nie ma w edycji Cheikho, a sπ w egipskiej. Tutaj
zosta≥y wprowadzone, poniewaø w wydaniu Cheikho zajπc w nastÍpnych partiach
dialogowych tak w≥aúnie jest nazywany, a podanie wczeúniej imienia zajπca
u≥atwia czytelnikowi zrozumienie tekstu.
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ñ Tyú jest naszym zaufanym, doceniamy ciebie i twπ mπdroúÊ, ufamy
twym s≥owom. Odpraw siÍ zatem do s≥oni i donieú im ode mnie to, co
chcesz, postÍpuj wedle swej wiedzy. Wiedz wszakøe, iø to wedle pos≥aÒcÛw i ich mπdroúci ocenia siÍ mπdroúÊ wysy≥ajπcego i wiele z jego
spraw. Musisz byÊ giÍtkim i øyczliwym, bo przecieø to pos≥aniec zmiÍkcza
serca, jeúli z umiarem postÍpuje, a czyni je twardymi, gdy granice przekracza.
KsiÍøycowπ nocπ odprawi≥ siÍ zajπc, aø dotar≥ do s≥oni. Nie chcia≥
zbytnio siÍ zbliøaÊ, aby go nie zadepta≥y, same tego nie chcπc. Wspiπ≥ siÍ
na wzgÛrze i zawo≥a≥:
ñ KrÛlu s≥oni, wys≥a≥ mnie do ciebie ksiÍøyc, a pos≥aniec jeno
przekazuje i nie godzi siÍ go potÍpiaÊ, choÊby i mocne s≥owa jego.
KrÛl s≥oni zapyta≥:
ñ Jakie to pos≥anie?
Powiedzia≥ tedy Fajruz:
ñ KsiÍøyc rzecze, iø ten, kto zna przewagÍ swej si≥y nad s≥abszymi,
zaúlepion8 wzglÍdem silnych bywa i wtedy w≥asna si≥a jest mu zgubπ. A ty
pozna≥eú przewagÍ w≥asnej si≥y nad innymi zwierzÍtami i to ciÍ zwiod≥o co
do mnie. Zbliøy≥eú siÍ do mego ürÛd≥a, ktÛre nazwane jest moim imieniem,
wraz ze swymi s≥oniami pi≥eú z niego wodÍ, zanieczyúci≥eú jπ i zmπci≥eú.
Przeto zwracam siÍ do ciebie i ostrzegam, byú nie waøy≥ siÍ wrÛciÊ, bo ciÍ
oúlepiÍ i zgubiÍ. Jeøeli zaú wπtpisz w moje pos≥anie, to dalejøe, idü teraz do
ürÛd≥a, a ja ciÍ tam spotkam.
KrÛla s≥oni zdziwi≥y s≥owa Fajruza, uda≥ siÍ wiÍc wraz z nim do ürÛd≥a.
Spojrza≥ na nie i ujrza≥ odbite úwiat≥o ksiÍøyca. Fajruz powiedzia≥ mu:
ñ Zaczerpnij swπ trπbπ trochÍ wody, obmyj twarz i pok≥oÒ siÍ ksiÍøycowi. A kiedy trπba zanurzy≥a siÍ w wodzie, poruszy≥a jej taflÍ i wyda≥o
siÍ, øe úwiat≥o zadrøa≥o, zwrÛci≥ siÍ wiÍc do Fajruza:
ñ Co siÍ sta≥o twojemu krÛlowi, czy nie sπdzisz, øe siÍ rozgniewa≥ bo
zanurzy≥em trπbÍ w wodzie?
Ten odpar≥:
ñ Tak, oddaj mu pok≥on. S≥oÒ pok≥oni≥ siÍ ksiÍøycowi i wyrazi≥
skruchÍ za to, co uczyni≥ i obieca≥ mu, øe nie powrÛci do tego ürÛd≥a on,
ani øaden z jego s≥oni.
8

Tutaj wykorzystano wydanie egipskie z czasownikiem i©tarra ÖbyÊ zaúlepionymî, ÖbyÊ wprowadzonym w b≥πdî, podobnie jest w obu wydaniach bejruckich. Natomiast edycja Cheikho daje czasownik a©Çra ÖwzbudzaÊ zazdroúÊî.
Zdanie to brzmia≥oby: Ö...kto zna przewagÍ w≥asnej si≥y nad s≥abszymi i zazdroúÊ
wúrÛd silnych wzbudza, temu w≥asna si≥π jest zgubπî i, jak wynika z kontekstu,
wydaje siÍ byÊ mniej logiczne.
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Powiedzia≥ kruk:
A do tego, co wspomnia≥em o sowie jest jeszcze kilka innych jej
sprawek jak oszustwo, podstÍp i zdrada, a z≥y to krÛl zdradliwy. Kto ulega
w≥adzy zdrajcÛw i poddaje siÍ ich osπdom, temu przytrafia siÍ to, co spotka≥o s≥owika9 i zajπca, ktÛrych rozsπdza≥ kot-postnik.
Zapyta≥ krÛl:
ñ Jakøe to by≥o?

PrzypowieúÊ
Powiedzia≥ kruk:
ñ Mia≥em brata10 wúrÛd s≥owikÛw, ktÛry mieszka≥ u podnÛøa gÛry, a
jego gniazdo by≥o nieopodal drzewa, na ktÛrym mieúci≥o siÍ moje. CzÍsto
siÍ spotykaliúmy i odwiedzaliúmy po sπsiedzku. Razu pewnego zniknπ≥ mi
z oczu i nie wiedzia≥em, gdzie siÍ uda≥. Jego nieobecnoúÊ tak siÍ przeciπga≥a, iø myúla≥em, øe zginπ≥. Miejsce s≥owika zajπ≥ zajπc, nie mam pojÍcia, co tam porabia≥. Przebywa≥ tam przez jakiú czas, gdy zdarzy≥o siÍ, øe
s≥owik powrÛci≥ do swej nory, a zastawszy w niej zajπca powiedzia≥:
ñ To jest moje miejsce, wiÍc odejdü stπd.
Zajπc odpar≥:
ñ Mieszkanie jest w moich rÍkach, a ty roúcisz sobie doÒ prawo! Jeøeli
jest po twojej stronie, to siÍ na nie powo≥aj.
S≥owik na to:
ñ Miejsce jest moje i mam na to oczywisty dowÛd.
Zajπc odrzek≥:
ñ Potrzebujemy zatem sÍdziego.
Wtedy s≥owik powiedzia≥:
ñ Nieopodal, nad brzegiem morza mieszka bardzo poboøny kot. Modli
siÍ ca≥ymi dniami, nie krzywdzi zwierzπt, nie przelewa krwi, d≥ugi czas
poúci bez przerywania. Øyje jeno o wodzie i trawie. Chodü ze mnπ do niego
tej nocy, to ci osπd wyda.
Zajπc odpar≥:
ñ Dobrze.
Udali siÍ wiÍc razem, a ja podπøy≥em za nimi, by zobaczyÊ tego postnika i jego dla nich wyroki. Kiedy przybyli doÒ, opowiedzieli mu swojπ
historiÍ.
9 Arabskie Ösifridî, to jeden z gatunkÛw s≥owika,
10 W wydaniu egipskim ÖMia≥em sπsiada...î.

zwany teø abË malÜ….
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Wtedy kot rzek≥:
ñ StaroúÊ mnie juø dopad≥a, moje uszy przyg≥uch≥y tak, øe prawie nie
s≥yszÍ11, podejdücie siÍ do mnie, abym wys≥ucha≥ was z bliska.
PowtÛrzyli mu zatem swojπ opowieúÊ, a on powiedzia≥:
ñ Zrozumia≥em to, co mi opowiedzieliúcie i zacznÍ od rady, zanim osπd
w waszej sprawie wydam. Nie szukajcie niczego poza prawdπ, albowiem
prawdy szukajπcy szczÍúcie posiπdzie, nawet gdyby wyrok przeciw niemu
by≥ wydan, szukajπcy zaú k≥amstwa bÍdzie odtrπcony12. Pan úwiata tego za
nic ma doczesne dobra, pieniπdze, przyjaciela, wyjπtkiem sπ dobre uczynki, jakie mu ofiarujesz. MÍdrzec ma prawo czyniÊ wysi≥ki w poszukiwaniu
tego, co zachowa dla siebie i poøytek przyniesie, wszystko zaú inne mierziÊ go winno. I tak majπtek jest dla niego na rÛwni z b≥otem. Kobiety,
ktÛrych powúciπgnπÊ nie sposÛb, na rÛwni ze ømijami stawia13. Ludzi zaú,
zwaøywszy dobro, jakie dla nich pragnie i z≥o, jakiego im nie øyczy,
rÛwnymi sobie poczytuje.
I tak im prawi≥, a oni tym zjednani, doÒ siÍ przybliøali, gdy nagle
skoczy≥ na nich, zagarnπ≥ do siebie i obu zg≥adzi≥.
Powiedzia≥ kruk:
ñ SowÍ do tego, co wam opisa≥em, cechuje jeszcze podstÍpliwoúÊ i
perfidia. Nie decydujcie siÍ krÛlem jej obieraÊ. Ptaki przyjÍ≥y s≥owa kruka
i nie obra≥y sowy krÛlem14.
Wtedy sowa zwrÛci≥a siÍ do kruka:
ñ Zemúci≥eú siÍ na mnie srogo. Nie wiem, czy dozna≥eú wczeúniej z
mej strony jakiegoú z≥a, ktÛrym zas≥uøy≥abym sobie na to. Jeúli nie, to
wiedz, øe topory tnπ drzewa, a te odrastajπ i powracajπ do úwietnoúci,
miecz tnie miÍso i koúci, a te zabliüniajπ siÍ i zrastajπ, rany zaú jÍzykiem
zadane nie gojπ siÍ nigdy. Grot strza≥y niknie w ciele, ale moøna go usunπÊ.
Podobne grotom sπ s≥owa, lecz jeúli serca siÍgnπ ni usunπÊ je, ni wydobyÊ.
Na kaødy øar jest remedium: p≥omieÒ wodπ ugasisz, truciznÍ antidotum,
namiÍtnoúÊ zbliøeniem, smutek wytrwa≥oúciπ, lecz øaru nienawiúci ugasiÊ
nie sposÛb. Wy, spo≥ecznoúÊ krukÛw, zasadziliúcie miÍdzy nami drzewo
niezgody na zawsze.
S≥owa te sowa wypowiedzia≥a ze z≥oúciπ i oddali≥a siÍ uraøona. Kruk
zaú øa≥owa≥ tego, co mu siÍ wyrwa≥o i mÛwi≥ do siebie:
11
12
13
14

W edycji egipskiej dodatkowo jest jeszcze Ö...wzrok os≥ab≥...î.
W tekúcie egipskim zamiast Öodtrπconyî jest Öpokonanyî ar. mahzËm.
Tego zdania nie ma w wydaniu egipskim.
W tym miejscu w edycji egipskiej jest zdanie: ÖA sowa by≥a obecna i
s≥ysza≥a s≥owa krukaî.
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ñ S≥owami, ktÛre przywo≥a≥em, nienawiúÊ wznieci≥em do siebie i mego
narodu. Nie mia≥em wiÍkszego prawa od innych ptakÛw na nie i nie powinienem zajmowaÊ siÍ sprawπ ich krÛla. ByÊ moøe wiele widzia≥o to, co i ja
widzia≥em, i wiedzia≥o, co i ja wiedzia≥em, a od s≥Ûw na ten temat powstrzymywa≥ je strach przed tym, czego ja siÍ nie ba≥em i przewidzenie tych
konsekwencji, jakich ja pod uwagÍ nie wziπ≥em. SzczegÛlnie, gdy s≥owa
prosto w twarz padajπ. Zaiste s≥Ûw rzuconych przez mÛwiπcego prosto w
twarz s≥uchajπcemu, s≥Ûw, ktÛre nie sπ dlaÒ mi≥e, bo wywo≥ujπ nienawiúÊ i
øal, nie godzi siÍ zwaÊ s≥owami a truciznπ. MÍdrca, nawet gdy pewien jest
swych s≥Ûw i racji, nie powinno ponosiÊ tak, by úciπgnπ≥ na siebie wrogoúÊ
i nienawiúÊ, dufajπc w swπ mπdroúÊ i si≥Í. Podobnie, majπc odtrutkÍ nie
pije trucizny, wierzπc w swe antidotum. Racja jest po stronie ludzi czynu,
nawet gdy niedoskona≥a ich zaimprowizowana mowa, to ich doskona≥oúÊ w
doúwiadczeniu i efektach spraw siÍ przejawia. MÛwcy zaú sam jeno odg≥os
przemowy splendoru nie doda, nawet gdy mowa jego zadziwia spontanicznoúciπ i piÍknem opisu15. A jam rzek≥ s≥owa, ktÛre dobrych wynikÛw nie
przyniosπ, a przecieø nie g≥upota mnie do nich oúmieli≥a, by g≥os w sprawie
waøkiej zajπÊ nie poradziwszy siÍ wprzÛdy nikogo, ni rozwaøywszy wielokroÊ. I wiem, iø kto rady u mπdrych nie zasiÍgnie, zastanawiajπc siÍ i
rozwaøajπc sprawÍ wielokrotnie, nie ukryje stanu umys≥u swojego. Jak i ja
obejúÊ siÍ mog≥em bez tego, co dzisiaj osiπgnπ≥em i co siÍ mi przytrafi≥o.
Tak kaja≥ siÍ kruk i w koÒcu odszed≥.
I to jest to, o co mnie zapyta≥eú ñ przyczyna, od ktÛrej zaczÍ≥a siÍ wrogoúÊ miÍdzy sowami i krukami.
Powiedzia≥ krÛl:
ñ Pojπ≥em to. Powiedz przeto, czego nam trzeba. Doradü nam ca≥π
mocπ rozsπdku twego, co sπdzisz czyniÊ mamy w sprawie miÍdzy nami a
sowami.
Odrzek≥ kruk:
ñ Co siÍ tyczy walki, to zajπ≥em juø stanowisko i wyrazi≥em swojπ
niechÍÊ do niej. Mam jednak nadziejÍ, øe zdo≥am dziÍki podstÍpowi wyjúÊ
z opresji. Wszakøe w≥adcy w waøkich sprawach sprytnie uciekali siÍ do
podstÍpu i zdobywali to, co pragnÍli i to, na co liczni by siÍ nie porwali. Jak
grupa oszustÛw, ktÛrzy tak oszukali ascetÍ, øe odeszli z jego koz≥em.
Zapyta≥ krÛl:
Jak to by≥o?

15

Tego zdania nie ma w edycji egipskiej.
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PrzypowieúÊ
Powiadajπ, øe pewien asceta naby≥ t≥ustego okaza≥ego koz≥a, aby z≥oøyÊ go w ofierze. Szed≥ z nim, wiodπc go, a dostrzeg≥a ascetÍ grupa oszustÛw, ktÛrzy zmÛwili siÍ, øeby go okpiÊ. Jeden z nich ukaza≥ mu siÍ i rzek≥:
ñ Hej asceto! CÛø to za pies jest z tobπ?
WkrÛtce pojawi≥ siÍ inny i zapyta≥:
ñ Hej asceto! SπdzÍ, øe chcesz chyba z tym psem polowaÊ.
W koÒcu wyszed≥ nastÍpny i stwierdzi≥:
ñ Doprawdy, myúlÍ, øe ten cz≥owiek w szaty ascety odzian wcale
ascetπ nie jest, przecieø asceci nie prowadzajπ psÛw!
Rzek≥ do siebie asceta:
ñ ByÊ moøe ten, co mi to sprzeda≥, czar rzuci≥ na moje oczy. Uwolni≥
wiÍc koz≥a i pozostawi≥, a oszuúci wziÍli go i podzielili miÍdzy sobπ.
Przytoczy≥em ci tÍ przypowieúÊ, bo mam nadziejÍ, øe dziÍki podstÍpowi korzyúÊ osiπgniemy. MyúlÍ tak: niech rozgniewa siÍ na mnie krÛl i odda
pod rozkazy dowÛdcom swych wojsk. Niechøe zostanÍ pobity i podziobany, aø krwiπ sp≥ynÍ. Niechøe moje piÛra i ogon porwane zostanπ, w koÒcu
niech porzucon bÍdÍ u podnÛøa drzewa. KrÛl niech z wojskami oddali siÍ
na to, a na to miejsce, pÛki nie podstÍpu do koÒca nie doprowadzÍ16, a
potem tak sprawπ pokierujÍ jak umiem. Zrobiono tak, a krÛl wraz ze swoimi krukami oddali≥ siÍ na miejsce, ktÛre mu tamten opisa≥.
WkrÛtce nocπ przyby≥y sowy, nie zasta≥y krukÛw i nie zauwaøy≥y teø
kruka leøπcego u stÛp drzewa. Poczπ≥ siÍ tedy obawiaÊ, øe odejdπ nie
spostrzeg≥szy go i prÛøne bÍdπ jego cierpienia, zaczπ≥ wiÍc jÍczeÊ i mamrotaÊ, aø go us≥ysza≥a jedna z sÛw. Kiedy wszystkie go dojrza≥y, powiadomi≥y swojego krÛla, a ten zbliøy≥ siÍ doÒ w otoczeniu sÛw, aby dowiedzieÊ
siÍ o kruki. A gdy podszed≥, rozkaza≥ sowom, aby zapyta≥y go, kim jest i
gdzie podzia≥y siÍ kruki.
Powiedzia≥ kruk:
ñ Jestem tym a tym, synem tego a tego. A jeøeli chodzi o to, o co mnie
spyta≥eú w kwestii krukÛw, to nie sπdzÍ, byú widzπc mnie w tym stanie,
uzna≥ za kogoú, kto zna tajemnice.
Rzek≥ krÛl sÛw:
16

W tym miejscu w wydaniu egipskim nastÍpuje zdanie ÖUcieknÍ siÍ do podstÍpu przeciwko sowom i w podstÍpie bÍdzie ich zguba, pokierujÍ sprawπ jak
umiem. Potem powiadomiÍ ciebie o ich po≥oøeniu. Osiπgniemy nasz cel, jak BÛg
da.î
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ñ To jest minister krÛla krukÛw i jego doradca. Zapytajcie go, z jakiego
powodu uczyniono mu siÍ to, co uczyniono.
Odpar≥ kruk:
ñ Moje racje uznali za g≥upie i tak mi uczynili.
KrÛl spyta≥:
ñ A cÛø to za g≥upota by≥a?
Powiedzia≥ kruk:
ñ Kiedy dosz≥o do waszego z nami starcia, krÛl nasz zwrÛci≥ siÍ do nas
po radÍ i rzek≥:
ñ Kruki, co radzicie czyniÊ?
A ja mia≥em juø pomys≥ i powiedzia≥em:
ñ Uwaøam, øe nie macie si≥y na walkÍ z sowami, sπ one odwaøniejsze
od was, a ich serca mÍøniejsze. Dlatego wyjúcie dla was w dwÛch sprawach
siÍ mieúci: poprosiÊ o pokÛj i zaoferowaÊ okup. Dobrze, jeúli przyjmπ to od
was, jeúli nie, to uciekaÊ w úwiat przyjdzie. Pouczy≥em teø kruki, øe walka
z wami dla was jest korzyúciπ, a zgubπ dla nich, pokÛj zaú najlepszym, co
z waszej strony moøe im byÊ przeznaczone. Nakaza≥em pokorÍ i przyk≥ad
da≥em mÛwiπc:
ñ WrÛg silny, ktÛrego mÍstwu ni odwadze nie sprostacie, wart jest
uniøenia. Czyø nie widzicie, øe üdüb≥o trawy przed silnym wiatrem siÍ
ratujπc, ca≥kiem siÍ sk≥ania dziÍki swej giÍtkoúci i gibkoúci? Tedy rozgniewa≥y ich me s≥owa i rzek≥y, iø chcπ walki, a mnie oskarøy≥y i powiedzia≥y nie. Odrzuci≥y moje racje oraz rady i takim oto torturom podda≥y.
Kiedy krÛl sÛw us≥ysza≥ to, co powiedzia≥ kruk, zwrÛci≥ siÍ do jednego
ze swoich ministrÛw:
ñ Co sπdzisz na temat tego kruka?
Ten rzek≥:
ñ Nie ma innego wyjúcia jak tylko pospiesznie go zabiÊ17, on jeden
bowiem lepszy jest od ca≥ej krukÛw gromady. Zabicie go sporπ korzyúciπ
dla nas i wytchnieniem od jego rozsπdku i przebieg≥oúci, a jego strata dla
krukÛw ciÍøkπ bÍdzie. MÛwiπ wszak: Kto sprawÍ waønπ dokonaÊ jest w
stanie, a straci okazjÍ, ten nie podo≥a jej ponownie. Kto poszukuje szansy
do czynu i ona bÍdzie mu dana, zaniedba jednak jego wykonania, to przejdzie sprawa i nie powrÛci doÒ szansa. Kto swego wroga os≥abionego i w
nÍdzy znajdzie, a odeÒ siÍ nie uwolni, to øa≥owaÊ nie przestanie, gdy
szukaÊ go bÍdzie i gotowaÊ siÍ, lecz pokonaÊ nie zdo≥a.
17

Wydanie egipskie daje w tym miejscu pe≥niejszπ charakterystykÍ ministra
krukÛw: ÖJest on najpotÍøniejszym spoúrÛd towarzyszy krÛla krukÛw, jemu
najbliøszym, najmÍdrszym, i nie ma bieglejszego odeÒ w oszustwieî.
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ZwrÛci≥ siÍ krÛl do innego ze swych ministrÛw:
ñ A ty co sπdzisz o tym kruku?
Ten znÛw odpar≥:
ñ MyúlÍ, øe nie naleøy go zabijaÊ, wrÛg uniøony, bez si≥y zas≥uguje na
to, by mu mi≥osierdzie okazaÊ, ochroniÊ i wybaczyÊ. Szukajπcy schronienia
i w bojaüni zas≥uguje na zaufanie i udzielenie azylu. Wszak bywa, øe
cz≥owieka zbliøa do wroga sprawa niewielkiej wagi, jak siÍ to zdarzy≥o
z≥odziejowi, ktÛry nie chcπc, sprawi≥, øe øona pewnego kupca mÍøowi
swemu uczucie okaza≥a.
Zapyta≥ krÛl:
ñ Jak to by≥o?
PrzypowieúÊ
Powiedzia≥ minister:
ñ Powiadajπ, øe pewien bardzo bogaty, lecz stary kupiec, nie na tyle jednak, by byÊ nienawidzonym przez kobiety18, mia≥ piÍknπ, m≥odπ øonÍ, ktÛrπ
bardzo kocha≥. Ona go nienawidzi≥a, nie mog≥a siÍ zdobyÊ na wype≥nianie
swych obowiπzkÛw wzglÍdem niego, ani zaspokajanie wielu innych jego
potrzeb. Kupiec wiedzia≥, co ona w duszy skrywa, ale zwiÍksza≥o to tylko
jego mi≥oúÊ. Pewnej nocy z≥odziej wdar≥ siÍ do domu kupca, a kiedy siÍ tam
dosta≥, zasta≥ kupca úpiπcego, ale jego øona nie spa≥a. Przerazi≥a siÍ z≥odzieja, przypad≥a do kupca i przylgnÍ≥a doÒ. Jej objÍcia zbudzi≥y go i powiedzia≥:
ñ Czemu zawdziÍczam tÍ ≥askÍ?
A kiedy zobaczy≥ z≥odzieja, domyúli≥ siÍ, øe sprawi≥a to obawa przed
intruzem, krzyknπ≥ wiÍc doÒ:
ñ Hej, z≥odzieju! Moøesz zabraÊ co chcesz; moje pieniπdze i dobra,
bowiem tobie zawdziÍczam, øeú wzbudzi≥ w tej kobiece takie do mnie
uczucia, øe mnie w objÍcia wziÍ≥a19.
18 Tak prze≥oøono tutaj zwrot laysa

mufarrikan. Cf. farraka ÖnienawidziÊ siÍî
stosowane w odniesieniu do mÍøczyzny i kobiety nienawidzπcych siÍ wzajemnie
(A. de Biberstein Kazimirski, Dictionaire arabe-français, Le Caire 1879, sv. faraka) lub, jak podaje Lane, mufarrik: ÖmÍøczyzna nienawidzony przez kobietyî,
mufarrika: Ökobieta nienawidzona przez kobietyî (E.W. Lane, Arabic-English
Lexicon, London Edinbourgh 1863, sv. faraka)
19 W wydaniu egipskim pojawiajπ siÍ nieznaczne rÛønice, uleg≥oúÊ kupca
wobec øony i jej postawa sπ bardziej wyraziste, np. ÖPowiadajπ, øe pewien bogaty
kupiec, podesz≥y w latach, mia≥ m≥odπ øonÍ. On pe≥en by≥ oddania do niej,
troszczy≥ siÍ o jej sprawy i sprawy jej potomka. Ona go nienawidzi≥a z powodu
jego staroúci i odmawia≥a mu pos≥ug.î
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NastÍpnie krÛl zwrÛci≥ siÍ do trzeciego ze swych ministrÛw w sprawie
kruka. Ten rzek≥:
ñ Uwaøam, øe naleøy daÊ mu schronienie i polepszyÊ jego warunki,
poniewaø przydatny on bÍdzie do dania ci szczerej rady. MÍdrzec bowiem
uwaøa za pewne zwyciÍstwo niesnaski pomiÍdzy wrogami. Kto wykorzysta jednego wroga przeciw drugiemu i nieporozumienia miÍdzy nimi osiπga
korzyúÊ takπ, jakπ osiπgnπ≥ asceta dziÍki nieporozumieniu miÍdzy z≥odziejem a szatanem.
Zapyta≥ krÛl:
ñ Jak to by≥o?

PrzypowieúÊ
Powiedzia≥ minister:
ñ Powiadajπ, øe pewien asceta dosta≥ od jakiegoú cz≥owieka mlecznπ
krowÍ. Uda≥ siÍ wiÍc do domu, wiodπc jπ ze sobπ. W úlad za nim szed≥
z≥odziej, ktÛry chcia≥ mu jπ wykraúÊ, a towarzyszy≥ mu szatan pod postaciπ
cz≥owieka. Tedy ozwa≥ siÍ z≥odziej do szatana:
ñ Ktoú zacz?
Ten odpar≥:
ñ Jestem szatanem, chcÍ iúÊ za tym ascetπ, a kiedy ludzie zasnπ, porwÍ
go i zaduszÍ20.
A z≥odziej na to:
ñ A ja chcÍ úledziÊ tego cz≥owieka aø do jego domu, byÊ moøe zdo≥am
ukraúÊ tÍ krowÍ. Poszli wiÍc razem i wieczorem dotarli za nim na miejsce.
Asceta wszed≥ do domu i wprowadzi≥ krowÍ do obejúcia, po czym zjad≥
wieczerzÍ i zasnπ≥. Wtedy z≥odziej zaniepokoi≥ siÍ, øe jeøeli szatan zacznie
od porwania ascety, zanim on weümie krowÍ, asceta zacznie krzyczeÊ, na
jego g≥os zbiorπ siÍ ludzie, a on nie zdo≥a ukraúÊ krowy. Powiedzia≥ zatem:
ñ Poczekaj zanim nie wyprowadzÍ krowy, a potem cz≥owiek jest twÛj.
Podobnie szatan zaniepokoi≥ siÍ, øe jeøeli z≥odziej zacznie, to ktoú wyczuje jego obecnoúÊ, obudzi ascetÍ, a on nie zdo≥a go porwaÊ21.
20

Ten fragment w edycji egipskiej wyglπda nastÍpujπco: ÖJestem diab≥em.
ChcÍ porwaÊ duszÍ tego ascety, kiedy ludzie usnπ uduszÍ go i odejdÍ z jego
duszπî, nastÍpnie krÛtki fragment nieobecny w edycji Cheikho: ÖI zapyta≥ diabe≥:
ñ A tyú kto?î Powiedzia≥ ñ ÖJestem z≥odziejemî.
21 To zdanie z wydania egipskiego ñ ÖZaniepokoi≥ siÍ diabe≥, øe jeøeli zacznie
z≥odziej, to obudzi ascetÍ, ten pocznie krzyczeÊ, zgromadzπ siÍ na to ludzie i nie
bÍdzie w stanie go porwaÊî.
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Powiedzia≥ zatem:
ñ Poczekaj na mnie, porwÍ ascetÍ, a potem zajmiesz siÍ krowπ.
I tak jeden nie chcia≥ ustπpiÊ drugiemu, ich k≥Ûtnia przeciπga≥a siÍ, w
koÒcu z≥odziej krzyknπ≥ do ascety:
ñ Hej, asceto! Obudü siÍ, ten szatan chce ciÍ porwaÊ.
A szatan zawo≥a≥:
ñ Zbudü siÍ asceto, ten z≥odziej chce wykraúÊ twojπ krowÍ.
Na ich g≥osy zbudzi≥ siÍ asceta i jego sπsiedzi. Tak wybawi≥ siÍ od
nich, a øaden nie osiπgnπ≥ tego, co zamierza≥. Uciekli pe≥ni z≥oúci i zawiedzeni22. Kiedy Ûw trzeci zakoÒczy≥ swojπ opowieúÊ, odezwa≥ siÍ pierwszy, ten, ktÛry doradza≥, aby zabiÊ kruka:
ñ WidzÍ, øe was ten kruk omami≥, a jego s≥owa i b≥aganie zwiod≥y.
ZlekcewaøyÊ rozum chcecie i pob≥πdziÊ w istotnej spawie. Powoli, bez poúpiechu z tym rozwiπzaniem! Przyjrzyjcie siÍ mπdrym, ktÛrzy swoje i cudze
sprawy znajπ. Niech nie opuszcza was rozsπdek, bo bÍdziecie jak starcy,
ktÛrzy bardziej niø wy zawierzajπ temu, co s≥yszπ, aniøeli temu, co wiedzπ.
Jak cieúla, ktÛry k≥am zada≥ temu, co widzia≥ i wiedzia≥, a zawierzy≥ temu,
co s≥ysza≥ i da≥ siÍ omamiÊ i okpiÊ.
Powiedzia≥ krÛl:
ñ Jakøe to by≥o?

PrzypowieúÊ
Powiedzia≥ minister:
ñ Powiadajπ, øe pewien cieúla mia≥ øonÍ, ktÛrπ kocha≥, ale ona mia≥a
teø zwiπzek z innym mÍøczyznπ. Dowiedzia≥ siÍ o tym ktoú z rodziny cieúli
i nie omieszka≥ go powiadomiÊ. Cieúla pragnπ≥ siÍ o tym przekonaÊ, rzek≥
tedy do swojej øony:
ñ MuszÍ udaÊ siÍ do wsi odleg≥ej od naszej o kilka farasangÛw aby
za≥atwiÊ pewnπ sprawÍ dla w≥adcy i pozostanÍ tam przez kilka dni.
Przygotuj mi zatem jedzenie. Kobieta ucieszy≥a siÍ z tego i przygotowa≥a
mu prowiant. Kiedy nadszed≥ wieczÛr powiedzia≥ do niej:
ñ Sprawdü drzwi twojego domu i strzeø go, dopÛki nie wrÛcÍ za parÍ
dni. Wyszed≥, a ona patrzy≥a za nim, pÛki nie przekroczy≥ obejúcia. Wtedy
schyli≥ siÍ, wszed≥ do pokoju kobiety, w ktÛrym znajdowa≥o siÍ jej ≥oøe i
22

W ca≥ej przypowieúci sπ teø inne drobne rÛønice pomiÍdzy wykorzystanymi tutaj wydaniami, nie majπ jednak øadnego znaczenia jeúli chodzi o jej wymowÍ
nauk.
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wúlizgnπ≥ siÍ pod nie. Kobieta zaú wys≥a≥a do swego kochanka takπ wiadomoúÊ: Przybπdü do mnie, bo cieúla uda≥ siÍ w jakiejú tam sprawie i nie
bÍdzie go przez pewien czas. Przyszed≥ do niej mÍøczyzna, nakarmi≥a go i
napoi≥a, wreszcie Ûw posiad≥ jπ na ≥oøu. D≥ugo oddawali siÍ rozkoszy tak,
øe cieúlÍ zmorzy≥ sen, zasnπ≥, a jego nogi zaczÍ≥y wystawaÊ spod ≥Ûøka i
kobieta je zobaczy≥a. Przekonawszy siÍ o tej haÒbie, wyszepta≥a do mÍøczyzny te s≥owa:
ñ Podnieú g≥os i zapytaj mnie, czy kocham ciebie czy mÍøa.
MÍøczyzna zapyta≥ jπ o to, co chcia≥a, wtedy odpar≥a mu:
ñ Kochany, co pchnÍ≥o ciÍ do tego pytania? Czyø nie wiesz, øe my
kobiety po to tylko potrzebujemy kochankÛw, by zaspokoili nasze poøπdanie, nie baczymy ani na ich dobrodziejstwo, ni na charakter, ni na øadne
podobne sprawy. A gdy z ktÛrymú zaspokoimy nasze pragnienia, to staje
siÍ jak inni ñ obcy. Co zaú siÍ mÍøa tyczy, to jest on rÛwny bratu czy ojcu,
a BÛg karze kobietÍ, dla ktÛrej mπø jej samej rÛwnym nie jest. Nie chcÍ,
abyú wspomina≥ o tym ponownie.
Kiedy cieúla us≥ysza≥ te s≥owa od swojej øony ogarnÍ≥o go wspÛ≥czucie, zap≥aka≥ i poczu≥ dla niej litoúÊ. Uwierzy≥ w jej mi≥oúÊ i nie przestawa≥
czuÊ obrzydzenia, øe jπ skrzywdzi≥. Nie porzuci≥ jednak swego miejsca,
pÛki nie zaczÍ≥o úwitaÊ i pÛki nie upewni≥ siÍ, øe kochanek juø sobie
poszed≥. Po czym wyszed≥ spod ≥oøa i zasta≥ swojπ øonÍ pogrπøonπ we únie,
siad≥ wiÍc u wezg≥owia i poczπ≥ jπ wachlowaÊ, pÛki siÍ nie obudzi≥a. Wtedy
rzek≥:
ñ åpij ma kochana, wszak noc spÍdzi≥aú pracowicie. Gdyby nie to, øe
nie chcÍ ciÍ martwiÊ by≥aby miÍdzy mnπ a tym mÍøczyznπ k≥Ûtnia i powaøny zatarg23.
23

W edycji egipskiej przypowieúÊ ta ca≥kowicie zosta≥a pozbawiona frywolnoúci, a to dziÍki zabiegowi zmiany charakteru jednego z bohaterÛw i przyczyny
jego spotkaÒ z øonπ cieúli. Zmiany wprowadzone sπ na tyle ciekawe, øe warto ca≥π
przypowieúÊ tutaj przytoczyÊ:
ÖPowiadajπ, øe pewien cieúla mia≥ øonÍ, ktÛrπ kocha≥. Dosz≥o jednak do niego,
øe kiedy go nie ma w domu, przychodzi do niej jej ojciec, a ona podrobionymi
kluczami otwiera dlaÒ skarbiec mÍøa, wtedy on ze skrzynki zabiera tyle pieniÍdzy,
ile zechce. Cieúla zapragnπ≥ siÍ o tym przekonaÊ, rzek≥ tedy do swojej øony:
ñ MuszÍ udaÊ siÍ do wsi odleg≥ej od naszej o kilka farasangÛw, aby za≥atwiÊ
pewnπ sprawÍ dla w≥adcy i pozostanÍ tam przez kilka dni. Przygotuj mi zatem
jedzenie.
Kobieta ucieszy≥a siÍ z tego i przygotowa≥a mu prowiant. Kiedy nadszed≥
wieczÛr, powiedzia≥ do niej:
ñ Sprawdü drzwi twojego domu i strzeø go, dopÛki nie wrÛcÍ za parÍ dni.
Wyszed≥, a ona patrzy≥a za nim pÛki nie przekroczy≥ obejúcia. Wtedy schyli≥
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Opowiedzia≥em ci tÍ przypowieúÊ chcπc, byú nie by≥ jak Ûw cieúla
k≥am zadajπcy temu, co widzia≥ i wiarÍ dajπcy temu, co us≥ysza≥ od swej
øony. Nie dowierzajcie s≥owom kruka i pamiÍtacie, øe liczne wrogi nie sπ
w stanie zaszkodziÊ swojemu przeciwnikowi z oddali, pÛki jeden nie zbliøy
siÍ doÒ na wyciπgniÍcie rÍki. I zaprawdÍ, uprzednio tak nie obawia≥em siÍ
krukÛw, pÛki nie zobaczy≥em tego i nie wys≥ucha≥em waszych o nim wywodÛw.
Jednak krÛl sÛw i liczni jego ministrowie nie zwracali uwagi na jego
s≥owa. W≥adca zaú rozkaza≥ przenieúÊ kruka na ich miejsce i traktowaÊ go
dobrze i wspania≥omyúlnie.
Minister, ktÛry doradza≥, øeby go zabiÊ, powiedzia≥:
ñ Jeøeli ten kruk nie zostanie zabity, to niechøe jego status bÍdzie
rÛwny statusowi wroga, ktÛrego z≥a naleøy siÍ wystrzegaÊ, a jego samego
obawiaÊ, jest on bowiem przebieg≥y i szczwany. SπdzÍ, øe szuka schronienia tutaj nie dla pokoju z nami, ale by nas zgubiÊ.
Lecz krÛl nawet nie zwrÛci≥ uwagi na jego s≥owa, a krukowi nie skπpi≥
ani swej ≥aski, ani dobra. Kruk zaú, kiedy ten go odwiedza≥, odzywa≥ siÍ
doÒ najczulszymi s≥owy, jakie tylko znalaz≥, a do sÛw zwraca≥ siÍ tak, iø z
dnia na dzieÒ wzrasta≥o ich zaufanie, przyjaüÒ, zaøy≥oúÊ i wiara. Pewnego
dnia, kiedy goúci≥a u niego grupa sÛw, a wúrÛd nich i ta, ktÛra opowiada≥a
siÍ za zabiciem go, ozwa≥ siÍ w te s≥owa:
siÍ, wrÛci≥ do domu innymi drzwiami, wszed≥ do skarbca i wúlizgnπ≥ siÍ pod ≥Ûøko
øony. Kobieta zaú wys≥a≥a do swego ojca takπ wiadomoúÊ: Przybπdü do mnie, bo
cieúla uda≥ siÍ w jakiejú sprawie i nie bÍdzie go jakiú czas. Przyszed≥ do niej ojciec,
nakarmi≥a go i napoi≥a, wreszcie otworzy≥a dlaÒ skrzynkÍ mÍøa, a on wziπ≥ tyle, ile
mu siÍ podoba≥o. A potem rozmawiali aø do pÛ≥nocy. CieúlÍ zmorzy≥ sen, zasnπ≥,
a jego nogi zaczÍ≥y wystawaÊ spod ≥Ûøka i kobieta je zobaczy≥a. Przekonawszy siÍ,
øe jest üle, wyszepta≥a do swojego ojca te s≥owa:
ñ Podnieú g≥os i zapytaj mnie, czy kocham ciebie czy mÍøa.
Ojciec zapyta≥ jπ o to, co chcia≥a, wtedy odpar≥a mu:
ñ Ojcze, co pchnÍ≥o ciÍ do tego pytania? Czyø nie wiesz, øe my kobiety, kiedy
tylko wchodzimy do domu mÍøa, przedk≥adamy go nad wszystkich, nawet nad
brata czy ojca? BÛg karze kobietÍ, dla ktÛrej mπø jej samej rÛwnym nie jest. Nie
chcÍ, abyú wspomina≥ o tym ponownie.
Kiedy cieúla us≥ysza≥ te s≥owa od swojej øony ogarnÍ≥o go wspÛ≥czucie,
zap≥aka≥ i poczu≥ dla niej litoúÊ. Uwierzy≥ w jej mi≥oúÊ i nie przestawa≥ czuÊ obrzydzenia, øe jπ skrzywdzi≥. Nie porzuci≥ jednak swego miejsca, pÛki nie zaczÍ≥o
úwitaÊ i pÛki nie upewni≥ siÍ, øe jego teúÊ juø sobie poszed≥. Po czym wyszed≥ spod
≥oøa i zasta≥ swojπ øonÍ pogrπøonπ we únie, siad≥ wiÍc u wezg≥owia i poczπ≥ jπ
wachlowaÊ, pÛki siÍ nie obudzi≥a. Wtedy rzek≥:
ñ Ucieszy≥a mnie twoja odpowiedü dana ojcu. Gdyby nie to, øe nie chcÍ ciÍ
martwiÊ, by≥aby miÍdzy mnπ a nim k≥Ûtnia i powaøny zatarg.î
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ñ Niech jeden z was doniesie ode mnie krÛlowi, øe kruki wyrzπdzi≥y
mi ogromnπ krzywdÍ, okry≥y mnie haÒbπ i torturowa≥y. Moje serce nie
spocznie pÛki swego zamiaru wzglÍdem ich nie spe≥niÍ. Rozwaøa≥em to,
ale nie jestem w stanie tego dokonaÊ. Jam kruk, ale dosz≥o do mnie od niektÛrych bliskich krÛlowi, øe tego, kto mu niemi≥y ogniem spala, czyniπc
przy tym Bogu wielkπ ofiarÍ. WÛwczas o co Ûw poprosi, bÍdzie mu dane.
I jeúli zamys≥em krÛla jest, øeby kazaÊ mnie spaliÊ, to poproszÍ mego pana,
by zmieni≥ mnie w sowÍ, abym wziπ≥ rewanø i ugasi≥ pragnienie zemsty na
mym wrogu, gdy postaÊ sowy przybiorÍ.
Na to odezwa≥a siÍ sowa, ktÛra doradza≥a, aby go zabiÊ:
ñ Dobro, ktÛre okazujesz i z≥o, ktÛre skrywasz, podobnym ciÍ czyni do
szlachetnego wina o wspania≥ym zapachu, piÍknej barwie, do ktÛrego dolano truciznÍ. Czyø sπdzisz, iø gdybyúmy potraktowali ciÍ ogniem, to istota
twa i charakter sp≥onÍ≥yby wraz z tobπ? Czyø nie obrÛcisz siÍ w to, czym
by≥eú uprzednio, przybierajπc uprzedni kszta≥t i naturÍ jak mysz, ktÛra szukajπc mÍøa wybiera≥a spoúrÛd s≥oÒca, ob≥oku, wiatru czy gÛry, ale odrzuci≥a to wszystko i poúlubi≥a szczura.
Zapytano go:
ñ Jakøe to by≥o?

PrzypowieúÊ
Powiedzia≥a sowa:
ñ Powiadajπ, øe BÛg przychyla≥ ucha do prÛúb pewnego poboønego
ascety. Jednego dnia siedzia≥ on na brzegu rzeki, gdy przelecia≥a nad nim
kania w swych szponach dzierøπca mysz. Nagle mysz wypad≥a ze szponÛw
do stÛp ascety, a ten ulitowa≥ siÍ, podniÛs≥ jπ i zawinπ≥ w rÍkaw, chcπc
zabraÊ jπ do swego domu. Jednak zaczπ≥ niepokoiÊ siÍ, øe uciπøliwym dla
jego rodziny bÍdzie jej wychowanie. Poprosi≥ zatem Pana, aby zamieni≥ jπ
w dziewczynÍ. Zosta≥a ona obdarzona dobrociπ i urodπ, a asceta uda≥ siÍ z
niπ do swego domu i powiedzia≥ øonie:
ñ Oto moja cÛrka, traktuj jπ jak w≥asnπ.
Tak teø czyni≥a, aø dziewczyna osiπgnÍ≥a dwunasty rok øycia. Tedy
asceta rzek≥ do niej:
ñ CÛrko moja! Oto dojrza≥aú juø i potrzebny ci mπø. Wybieraj zatem
spoúrÛd ludzi lub duchÛw, a ja ciÍ za tego wydam.
Ona rzek≥a:
ñ Chcia≥abym mÍøa bardzo silnego.
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Tedy odpar≥:
ñ ByÊ moøe, øe chcesz S≥oÒce.
I zwrÛci≥ siÍ do S≥oÒca:
ñ Oto moja piÍkna dziewczyna, jest u mnie na rÛwni z rodzonymi
dzieÊmi. Chcia≥bym oddaÊ ci jπ za øonÍ, bo prosi≥a o mÍøa silnego i
wszechmocnego.
S≥oÒce powiedzia≥o:
ñ WskaøÍ ci silniejszego ode mnie. Oto ob≥ok, ktÛry zakrywa mπ jasnoúÊ i gÛruje nade mnπ. Poszed≥ wiÍc asceta do ob≥oku i powtÛrzy≥ poprzednie s≥owa.
Wtedy ob≥ok odpar≥:
ñ WskaøÍ ci tego, kto silniejszy i mocniejszy ode mnie, oto wiatr, ktÛry
targa mnπ tam i z powrotem. Poszed≥ wiÍc asceta do wiatru i powtÛrzy≥
poprzednie s≥owa.
Wtedy wiatr rzek≥:
ñ PokaøÍ ci, kto silniejszy ode mnie, oto szczyt, ktÛrego nie jestem w
stanie poruszyÊ.
Poszed≥ zatem asceta do szczytu i powtÛrzy≥ poprzednie s≥owa, a
szczyt powiedzia≥:
ñ Ja wskaøÍ ci, kto silniejszy ode mnie. Oto szczur, ktÛry drπøy we
mnie norÍ, a ja nie jestem w stanie go powstrzymaÊ.
ZwrÛci≥ siÍ wiÍc asceta do szczura:
ñ Czy poúlubisz tÍ dziewczynÍ?
Ten odpar≥:
ñ Jakøe jπ poúlubiÍ, jam jest ma≥y, a moja nora wπska. Wtedy dziewczyna poprosi≥a ascetÍ, by zwrÛci≥ siÍ do swego Pana, aby w mysz jπ zamieni≥. Ten przysta≥ na to, poprosi≥ swego Pana, by w mysz jπ zamieni≥, a
szczur jπ poúlubi≥. I tak wrÛci≥a do swych poczπtkÛw 24. A jest to przypowieúÊ o tobie, ty oszuúcie!
Ale krÛl, ani øadna z jego sÛw nie zwrÛci≥a uwagi na te s≥owa. Traktowa≥y kruka uprzejmie, okazywa≥y szacunek, on, z kolei, wszed≥ z nimi w
zaøy≥oúÊ, odros≥y mu piÛra, uty≥, polepszy≥o mu siÍ i pozna≥ to, co chcia≥
poznaÊ, dowiedzia≥ siÍ tego, co chcia≥ siÍ dowiedzieÊ. W koÒcu potajemnie
powrÛci≥ do krukÛw i powiedzia≥ ich krÛlowi:
ñ Z radoúciπ powiadamiam ciÍ, iø zakoÒczy≥em to, co chcia≥em u nich
wype≥niÊ. A to, co pozosta≥o, od was zaleøy. Jeøeli do≥oøycie staraÒ i
24

Edycja egipska podkreúla ten fakt i uzupe≥nia: ÖI tak wrÛci≥a do swej pierwotnej postaci i poúlubi≥a szczura.î.
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bÍdziecie sumienni w waszej sprawie, to bÍdzie koniec z krÛlem sÛw i jego
wojskami.
Powiedzia≥ krÛl krukÛw:
ñ Jesteúmy na twoje rozkazy, rozkazuj nam co chcesz.
Rzek≥ kruk:
ñ Sowy sπ w tym, a tym miejscu, a w dzieÒ gromadzπ siÍ na gÛrze w
tym a tym, a ja znam miejsce, w ktÛrym znajduje siÍ wiele suchego drewna na opa≥. Niech wiÍc kaødy z krukÛw przyniesie do wejúcia dziupli, ktÛrπ
zajmujπ sowy za dnia, tyle drewna, ile zdo≥a unieúÊ. Nieopodal tej gÛry jest
stado owiec, udam siÍ tam i wezmÍ od nich ogieÒ, przyniosÍ go do wejúcia
dziupli i rzucÍ na nagromadzone drewno. A wtedy pomÛøcie ñ nie zaprzestaÒcie biÊ mocno skrzyd≥ami wzniecajπc i wzbudzajπc ogieÒ, dopÛki nie
zajmie siÍ drewno. WÛwczas sowy, ktÛre wylecπ w ogniu, sczeznπ, a te,
ktÛre pozostanπ, zabije dym.
Zrobi≥y tak i zniszczy≥y sowy, nastÍpnie powrÛci≥y do swojej ojczyzny
bezpieczne i bez uszczerbku.
WkrÛtce krÛl krukÛw odezwa≥ siÍ do tego kruka:
ñ Jak znios≥eú towarzystwo sÛw? Wszak dobrym ciÍøko w z≥ych sπsiedztwie.
Powiedzia≥ kruk:
ñ Tak doprawdy bywa, ale mπdry, jeøeli w sprawie wielkiej wagi dzia≥a,
a obmierz≥ej, ze strony ktÛrej obawia siÍ klÍski i nieszczÍúcia dla siebie i
swego narodu, nie boleje nad niedogodnoúciami, ale nadziejÍ w wyniku
pok≥ada. Nie uwaøa tego za nieszczÍúcie, nie wynosi siÍ25, a pokornym jest
wobec sobie niøszego, pÛki celu nie dojdzie. A z rezultatu dzia≥ania, ktÛry
dziÍki swemu rozsπdkowi i cierpliwoúci osiπgnπ≥, dumnym jest.
Rzek≥ tedy krÛl:
ñ Powiedz mi coú o mπdroúci sÛw.
Odezwa≥ siÍ kruk:
ñ Nie odnalaz≥em mπdrych, z wyjπtkiem tej, ktÛra namawia≥a, aby
mnie zabito26. By≥y mniej ode mnie rozsπdne, kiedy nie przejrza≥y mojego
zamys≥u i nie pamiÍta≥y, øe wúrÛd krukÛw wysokπ mam rangÍ, uchodzπc za
mÍdrca. Nie obawia≥y siÍ zatem podstÍpu i zasadzki z mojej strony. A
wszakøe ten rozsπdny doradca, znajπcy dziÍki swej rozwadze, co w duszy
kryjÍ, mÛwi≥ im i dawa≥ radÍ, lecz odtrπci≥y jego wiedzÍ. Same rozsπdnymi
25

Tutaj niewielka rÛønica w tekúcie egipskim, zamiast Önie wynosi siÍ...î jest
Ö...nie jest mu obmierz≥ym øyÊ z tym, kto niøszy od niego, pÛki celu nie dojdzieî.
26 Ten fragment wzmocniony jest w wydaniu egipskim: Ö...ktÛra pragnÍ≥a, by
mnie zabito i podburza≥a je do tego wielokrotnie.î.
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nie bÍdπc, mÍdrca wiedzy nie przyjÍ≥y. Nie by≥y wzglÍdem mnie ostroøne,
a swych tajemnic przede mnπ nie kry≥y. I powiedzia≥:
ñ KrÛl zas≥uguje na to, by chronione przed podejrzenia wzbudzajπcym
by≥y jego sekrety i sprawy, by nie zbliøano siÍ do jego miejsc tajemnych i
rzeczy, ni do ksiπg jego, ni wody, ni naczynia, w ktÛrym siÍ myje, ni do
≥oøa, poúcieli, szat, ni do jego wierzchowcÛw, broni, jad≥a, napojÛw, ni do
lekarstw jego, z≥ota, pachnide≥, ni do ziÛ≥ wonnych27. KrÛl krukÛw
powiedzia≥: Zatem krÛla sÛw, jak sπdzÍ, zgubi≥y jedynie jego zadufanie i
s≥aboúÊ umys≥Ûw jego ministrÛw.
Odpar≥ kruk:
ñ To prawda. Wszak zwyk≥o siÍ mÛwiÊ: Rzadko kto uciskiem zwyciÍøa28, jak ma≥o kto nadto poøπdliwym wobec kobiet bÍdπc, haÒbπ siÍ nie
okrywa, ma≥o kto miarÍ w jedzeniu przebrawszy, nie cierpi, ma≥o kto z≥ymi
ministrami obarczon, w niebezpieczeÒstwo nie popada. MÛwiπ teø: Niech
wynios≥y nie oczekuje dobrego s≥owa, z≥odziej licznych przyjaciÛ≥, üle
wychowany szlachectwa, skπpiec ≥askawoúci, zawistny umniejszenia
grzechÛw, ani zadufany, nieuwaøny krÛl, kiepskimi ministrami otoczon,
niech nie liczy na umocnienie swego krÛlestwa.
Powiedzia≥ teø krÛl:
ñ Znosi≥eú trud wielki oddanie dla sÛw, udajπc i pokorÍ im okazujπc.
Odpowiedzia≥ na to kruk:
ñ By≥o jak mÛwisz. Znosi≥em to jednak, nadziejÍ w dobrych zyskach
pok≥adajπc. Zwyk≥o siÍ mawiaÊ: Nie utrudzi cz≥owieka wroga na plecach
düwiganie, gdy w korzystne wyniki tego wierzy. MÛwiπ teø: Kto bierze na
siebie ciÍøar, zyskÛw z tego oczekujπc, ten zniesie to, jak ømija znosi≥a øab
na grzbiecie düwiganie.
Zapyta≥ krÛl:
ñ Jak to by≥o?

27

W edycji Cheikho nie ma tutaj zdania: ÖUfaÊ powinien tylko uczciwemu
powiernikowi, ktÛrego wnÍtrze i zewnÍtrze nie sπ zepsute. DziÍki temu wszystkiemu nie zbliøy siÍ doÒ øaden wrÛg, chyba, øe pozyska zaufanie. Bo kiedy ufnoúÊ
bÍdzie stronnikiem wroga, ten dojdzie do tego, czego pragnieî, ktÛre daje wersja
egipska.
28 Wydanie egipskie uzupe≥nia tutaj: Ö...nie przekracza granic...î
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PrzypowieúÊ
Powiedzia≥ kruk:
ñ Powiadajπ, øe pewna ømija zestarza≥a siÍ i zniedo≥Íønia≥a, nie by≥a w
stanie polowaÊ, zatem nie mog≥a zdobywaÊ poøywienia. Razu pewnego
wype≥z≥a mozolnie i z wysi≥kiem na poszukiwania29, aø dotar≥a do stawu
pe≥nego øab, do ktÛrego by≥a przychodzi≥a ongiú, by na nie polowaÊ. Leg≥a
nieopodal stawu, pozÍ g≥Íbokiego przygnÍbienia przyjmujπc. Wtedy
odezwa≥a siÍ do niej jedna z øab:
ñ Czemuø to widzÍ ciÍ smutnπ?
Ta odpar≥a:
ñ Jakøe tu smutnπ nie byÊ, skoro przez øycie ca≥e polowa≥am na øaby,
ale teraz cierpiÍ na pewne schorzenie i sπ mi one zakazane. Nawet gdybym
wiele spotka≥a, to nie waøy≥abym siÍ ich tknπÊ. Øaba oddali≥a siÍ i obwieúci≥a swemu krÛlowi to, co us≥ysza≥a od ømii. Wtedy krÛl øab przystπpi≥ do
ømii i zapyta≥ jπ:
ñ Jak siÍ to sta≥o?
Ømija odpar≥a:
ñ Nie wolno mi wziπÊ øadnej øaby poza tπ, ktÛrπ krÛl mi ofiaruje.
Ten rzek≥:
ñ A dlaczego?
Powiedzia≥a:
ñ Kilka nocy temu podπøa≥am w úlad za øabπ, aby jπ z≥apaÊ, aø zagna≥am
jπ do domu pogrπøonego w ciemnoúci, naleøπcego do jednego z ascetÛw. Ona
tam siÍ dosta≥a, a ja za niπ. W domu zaú znajdowa≥ siÍ syn ascety, natrafi≥am
na jego palec i, sπdzπc, øe to øaba, ukπsi≥am, a ch≥opiec zmar≥. Wype≥z≥am
z domu pospiesznie, ale asceta podπøa≥ za mnπ i krzyknπ≥:
ñ Jak ty niesprawiedliwie zabi≥aú mego syna, tak ja ciebie przeklinam,
byú poniøonπ zosta≥a, byú wierzchowcem dla krÛla øab by≥a, by øaby zakazane ci zosta≥y, byú jeúÊ ich nie mog≥a poza tym, co krÛl øab ci ofiaruje.
Zatem przysz≥am do ciebie, øebyú mnie jako wierzchowca uøywa≥ i radoúÊ
z tego czerpa≥. KrÛl øab zapragnπ≥ dosiπúÊ ømii, sπdzπc, øe zaszczytem
i wyrÛønieniem dlaÒ to bÍdzie. Dni kilka ømii dosiada≥ w koÒcu powiedzia≥a:
ñ Wszak wiesz, øe ciπøy nade mnπ zakaz przeklÍty, do ≥owÛw zdatna
29

W edycji egipskiej: ÖRazu pewnego wype≥z≥a w poszukiwaniu poøywienia
dla siebieî.
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nie jestem poza tym, co ty mi przeznaczysz, przydziel mi wiÍc porcjÍ,
z ktÛrej øyÊ bÍdÍ.
KrÛl odpar≥:
ñ Na øycie me! Zaiste, tobie, memu wierzchowcu konieczna jest porcja, z ktÛrej øyÊ bÍdziesz. I rozkaza≥, by dnia kaødego wybierano i wysy≥ano jej dwie øaby, dziÍki czemu øy≥a. W niczym jej nie ujmowa≥o uniøenie
wobec nikczemnego wroga, a czerpa≥a z tego korzyúci, majπc øycie i wikt
zapewnione.
Takie teø i by≥o moje cierpienie, ktÛre znieúÊ musia≥em, zdo≥awszy tÍ
wielkπ korzyúÊ osiπgnπÊ, co zag≥adÍ naszemu wrogowi przynios≥a, a nam
od niego wytchnienie.
Powiedzia≥ krÛl:
ñ WidzÍ, øe wroga ≥atwiej ≥agodnoúciπ i podstÍpem powaliÊ niüli hardoúciπ. Wszakøe ogieÒ z ca≥π swego podmuchu si≥π i furiπ, gdy drzewa
dosiÍga, nie strawi wiÍcej niø to, co nad ziemiπ. Woda, zaú delikatnoúciπ
i ch≥odem swym i tego, co pod ziemiπ siÍgnie. MÛwiπ: Czterech rzeczy
zlekcewaøyÊ ni trochÍ nie wolno: ognia, choroby, wroga i d≥ugu.
Odezwa≥ siÍ kruk:
ñ Wszystko to minÍ≥o dziÍki krÛla fortunie i jego rozwadze. Wszak
powiadajπ: Jeúli dwÛch o szczÍúcie zabiega, wygrywa ten, ktÛry mÍøniejszy. Gdy rÛwni sπ mÍstwem, ten, ktÛry mÍdrszy, jeúli i w tym sπ rÛwni lepszym ten, kogo pomocnicy doskonalsi, a gdy i w tym zrÛwnani, to ten,
ktÛremu szczÍúcie sprzyja. MÛwiπ teø: Kto wojuje z rozwaønym i mπdrym
krÛlem, ktÛremu liczni s≥uøπ, z takim, ktÛrego nie zepsujπ godnoúci i nie
zaskoczy nieszczÍúcie, ten sam dla siebie zguby szuka30. SzczegÛlnie gdy
Ûw w≥adca tobie podobny, o krÛlu sprawy znajπcy, okazjÍ do czynÛw, czas
na okazanie si≥y, delikatnoúci, gniewu, radoúci, poúpiechu i powúciπgliwoúci. O krÛlu, na teraüniejszoúÊ patrzπcy i na konsekwencje swych
czynÛw.
KrÛl rzek≥:
ñ Aleø nie, to sta≥o siÍ dziÍki twojemu rozsπdkowi i rozwadze. Wszak
jeden mπø ≥acniej zniszczy wroga niø orÍø bez ludzi. Co mnie jednak dziwi
to d≥ugoúÊ twego u sÛw pobytu. S≥ucha≥eú ich grubiaÒstw, widzia≥eú je,
a nie uroni≥eú ni s≥owa.
Na to rzek≥ kruk:
ñ Przez czas ca≥y na wzglÍdzie mia≥em twoje wychowanie, o krÛlu!
Czyni≥em sobie przyjaciÛ≥mi i bliskich i dalszych uprzejmoúciπ, delikat30

Wydanie egipskie wzmacnia tutaj grozÍ sytuacji zdaniem: ÖSam sobie
úmierÊ gotujeî.
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noúciπ, przyk≥adu z nich braniem, zgodnoúciπ i podporzπdkowaniem siÍ im.
MÛwiπ przecieø: Ten, kto sprawÍ ma z wrogiem, chce jego szkody i zguby,
winien na czele swych pragnieÒ delikatnoúÊ i pokorÍ postawiÊ31.
Powiedzia≥ krÛl:
ñ ZaprawdÍ s≥owa twe prawdziwe, tym bardziej, øe nie mia≥eú tam
pomocnika.
Odpar≥ kruk:
ñ Powiadajπ, øe cz≥owiek doskona≥y, ludzi siÍ radzπcy, o racjach szlachetnych i umyúle, gdy u progu przedsiÍwziÍcia swego s≥yszy szpetne
s≥owa czy nieprzychylne uczucia odczuwa, ktÛrych nie pragnie, to w i tym
odnajduje poøytek, wytchnienie i radoúÊ. A pomoc tego, kto chce tylko
dogodziÊ rad szukajπcemu i nie zwaøa na nastÍpstwa jego spraw, choÊby i
chwilowπ radoúÊ i wytchnienie przynios≥a, w efekcie w szkodÍ i stratÍ siÍ
obrÛci.
Stwierdzi≥ krÛl:
ñ WidzÍ, øeú zdolny do czynu i inny niø pozostali ministrowie, autorzy
czczych s≥Ûw. Tacy teø byli towarzysze krÛla. Nas zaú BÛg wielkπ ≥askπ
obdarzy≥, bez ktÛrej nie zaznalibyúmy byli jad≥a i snu s≥odyczy.
Odrzek≥ mu kruk:
ñ ZaprawdÍ powiadajπ: Nie zazna chory rozkoszy jad≥a ni snu pÛki nie
ozdrowieje, ani mπø nienasycony, w ktÛrym w≥adca ambicje na majπtek i
czyny rozbudzi≥, pÛki tego nie osiπgnie, ani cz≥owiek, ktÛrego usilnie wrÛg
nÍka, a ten obawia siÍ go dniem i nocπ, pÛki nie odetchnie od niego. MÛwiπ
teø: Kogo z gorπczki wyleczono, tego serce ulgÍ znalaz≥o, kto ciÍøkie
brzemiÍ od≥oøy≥, tego plecy wytchnÍ≥y, a kto bezpiecznym jest od wroga
swego, tego serce siÍ raduje. Dlatego proszÍ tego, ktÛry zniszczy≥ wroga
twego, by zapewni≥ ci radoúÊ z panowania i pokÛj twemu stad≥u i, by oni
twe szczÍúcie podzielaÊ mogli. Wszakøe krÛl, ktÛry nie cieszy oczu poddanych krÛlestwa swego jest niczym naroúl na uchu kozy, ktÛrπ kania dopada lecz poøytku nie czerpie32.
Powiedzia≥ krÛl:
31

Zamiast tej maksymy w edycji egipskiej jest inna o podobnej wymowie:
ÖJeøeli jesteú pomiÍdzy wrogami, ktÛrych siÍ boisz, a pokonaÊ nie jesteú w stanie,
zdobπdü ich powúciπgliwoúciπ i pokorπ, grubiaÒstwem, zwyciÍstwa bowiem nie
odniesiesz. Jeúli od nich s≥owa szorstkie us≥yszysz, puúÊ je mimo uszuî ñ po tym
nastÍpujπ dalsze nauki, natomiast w edycji Cheikho sπ one odpowiedzπ na kolejne
pytanie krÛla, ktÛrego nie ma w wydaniu egipskim.
32 W edycji egipskiej fragment ten wydaje siÍ bardziej logiczny: Ö...ktÛrπ ssie
koülÍ, poøytku w tym nie znajdujπcî.

Studia Arabistyczne i Islamistyczne 11, 2003

180

ñ Jaka by≥a postawa krÛla sÛw wzglÍdem wojska?
Odpar≥ zapytany:
ñ Jego zachowanie prÛønoúÊ cechowa≥a, przy tym buta, ob≥uda, niemoc
i s≥aboúÊ rozumu, a wszyscy jego towarzysze i ministrowie podobni doÒ
byli, z wyjπtkiem tego, ktÛry radzi≥, by mnie zabiÊ33.
KrÛl spyta≥:
ñ Co wed≥ug ciebie o jego rozsπdku úwiadczy≥o?
Rzek≥:
ñ Dwie w≥aúciwoúci. To, øe jego pomys≥em by≥o, by mnie zabiÊ, i øe
nie tai≥ przed panem przyjacielskiej rady, a kiedy ten uzna≥ jπ za ma≥o
waønπ, to jego doÒ s≥owa nie by≥y gwa≥towne, ni harde. Przeciwnie, mowa
jego by≥a delikatna i ≥agodna, nawet, gdy wskazywa≥ mu jego niedostatki,
ten siÍ nie rozgniewa≥. Dawa≥ mu przyk≥ady i mÛwi≥ o u≥omnoúciach
innych, aby pozna≥ swoje s≥aboúci i ten nie mÛg≥ siÍ naÒ gniewaÊ. Z tego,
co s≥ysza≥em mÛwi≥ do krÛla tymi s≥owy: Nie godzi siÍ, by krÛl zaniedbywa≥ swe sprawy, bowiem nieliczni jeno zwyciÍstwo w wielkich rzeczach
odnoszπ. PorÛwnaÊ to moøna jedynie z rozsπdkiem, gdy przepadnie, nie
wrÛci. KrÛl winien swoje sprawy rozsπdnie nadzorowaÊ. To juø mocne
zwyciÍstwo. A kto, nie czyni dobra dla swego paÒstwa i poddanych, tego
spokÛj i wytchnienie maleje jak u ma≥py, ktÛra kaødym ruchem niepokÛj
objawia. W≥adza jest potÍøna i przewrotna, ale kto jπ zdoby≥, niech doskonali siÍ w chronieniu jej i umacnianiu. MÛwiπ: W≥adza jest tak trwa≥a jak
cieÒ padajπcy na p≥atki nenufaru, tak sta≥a jak zwiπzek mÍdrca z nikczemnikiem, trzeba byÊ z niπ ostroønym jak ze smokiem. Jest ona raz tu, raz tam,
jak wiatr. Uciπøliwoúciπ swπ do towarzystwa obmierz≥ego podobna. BaÊ siÍ
naleøy nag≥oúci, z jakπ niszczy jak ømija. SzybkoúÊ jej upadku trwa≥oúci
baÒki z deszczu powsta≥ej podobna. NiewdziÍcznoúciπ swojπ zawiúci jest
rÛwna. Zysk z niej podobny zyskowi koszmar úniπcemu, ktÛry po przebudzeniu nic ze snu swego nie odnajduje.
Niech wiÍc BÛg wrogÛw krÛla zgubi, uwalniajπc go od nich i niech mu
swej wielkoúci, opieki i szczÍúcia nie szczÍdzi34.
Przek≥ad i komentarz Barbara Ostafin

33

Wydanie egipskie zawiera pe≥niejszπ ocenÍ ministra sÛw: ÖBy≥ rozumnym
bystrym filozofem, jemu podobnych poznasz po wadze celÛw, doskona≥oúci umys≥u i niezawodnoúci sπdÛwî.
34 Tutaj w wydaniu egipskim powtÛrzone jest przes≥anie opowieúci z jej
poczπtku: ÖI oto przypowieúÊ o wrogim narodzie, ktÛremu mÍdrzec nie powinien
dowierzaÊ, nawet jeúliby Ûw narÛd dobroÊ i pokorÍ okazywa≥î.

