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Na początku istnienia świata Ziemia była nie większa od jajka. Rosła, 
jak wszystko co żywe. Pierwsze pojawiło się na niej Drzewo. Wzrastało ra-
zem z Ziemią i wypuszczało gałęzie, aż miało dziewięć wielkich konarów. 
Wkrótce na każdym z nich, jak szyszki na jodle, pojawili się ludzie.

W dziupli Drzewa zamieszkał puchacz, który dbał o to, by wiatr nie 
strącił ludzi zbyt wcześnie. Gdy przyszedł czas, puchacz przywołał przela-
tującego kruka. 

– Ludzie już dojrzeli, – powiedział – ale drzewo jest jeszcze za niskie 
i nie sięga do najwyższego nieba, gdzie są dusze. Poleć po nie.

Kruk się zgodził. 
W najwyższym niebie, w jurcie, która miała rusztowanie z promieni, 

a zamiast skór okrywał ją słoneczny blask, siedział Tengeru Kan. Wokół 
niego niczym ziarnka piasku, leżały dusze.

Kruk powiedział, po co przybył, a Tengeru Kan pozwolił mu nabrać  
w dziób dziewięć dusz. Kiedy ptak leciał ku ziemi, poczuł głód. Zobaczył 
martwego jelenia, przemógł się jednak i leciał dalej. Dostrzegł padłego ko-
nia, ale choć był już bardzo głodny, ominął go. W końcu przelatywał nad 
wielkim jak góra, nieżywym jakiem, który miał otwarte oczy i rozpłataną 
czaszkę. 

– Ach, ile dobrego jedzenia! – krzyknął, a wtedy część dusz wypadła mu 

Czterech wielkich szamanów
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z dzioba i rozproszyła się po ziemi, wnikając w rośliny i zwierzęta. Widząc 
co się stało, kruk czym prędzej ruszył w dalszą drogę. 

Kiedy przyleciał pod Drzewo, wypuścił pozostałe dusze, ale było ich tyl-
ko pięć. Wskoczyły do ciał ludzi, którzy oderwali się od Drzewa i odeszli. 
Od nich pochodzi pięć wielkich plemion: Orocze, Nanajowie, Jakuci, Tun-
guzi i Tuwińczycy.

Puchacz nakazał krukowi, by przyniósł więcej dusz.
Tym razem kruk posilił się w drodze do nieba. Zjadł oczy jaka, jego 

mózg i szpik. Gdy doleciał do jurty Tengeru Kana, ze wstydem przyznał 
się, że zgubił dusze. Tengeru Kan zaśmiał się i rzekł:

– Nie martw się przyjacielu, jesteś tylko zwykłym ptakiem. Jeśli tym ra-
zem doniesiesz do celu wszystkie dusze, obiecuję ci, że wyjdzie z ciebie ród 
wielkich i godnych następców.

Kruk zaczerpnął tyle dusz, ile dał radę. Będąc u celu, otworzył dziób  
i dusze wskoczyły w czekające na Drzewie ciała ludzi. Od nich wzięły 
początek cztery mniejsze plemiona: Arenkowie, Nieńcy, Bisanga i Sulan-
dżiga. Ale tym razem dusz było zbyt dużo. Latały wokół drzewa niczym 
rój owadów, szukając dla siebie domu. Zobaczywszy puchacza, wniknę- 
ły w niego jedna po drugiej, tyle, ile się zmieściło. Kilka weszło w kruka,  
a reszta rozpierzchła się po roślinach, zwierzętach, a nawet niektórych 
miejscach. Kruk odleciał kracząc. Wystraszył się, bo nigdy wcześniej nie 
miał duszy, a co dopiero kilku naraz. Usiadł więc w swoim gnieździe i zniósł 
trzy jaja z duszami w środku. Z jaj tych później wykluły się trzy ptaki: Kori, 
Garuda i Simorgh.

Drzewo rosło. Konarami dotknęło nieba i przeniknęło je gałęziami tak, 
jak korzenie przenikają ziemię sięgając do dolnego świata. Ziemia też roz-
przestrzeniała się we wszystkie strony. Pojawiły się równiny i góry, rzeki  
i jeziora, tajga, tundra i step.

W dziupli, w pniu Drzewa mieszkał dalej puchacz, a dusze poruszały się 
w nim niespokojnie, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. Choć łączyły się ze 
sobą, wciąż było ich za dużo. 

W snach Tengeru Kana, dotąd jasnych i spokojnych, zaczęły pojawiać 
się cienie i hałasy. Jednak kiedy się budził, słyszał zaledwie szmer. Gdy 
się w niego wsłuchał, zrozumiał, co się dzieje. Zlitował się nad duszami. 
Zmienił puchacza w kobietę o imieniu Ylyntyl Kota, która urodziła czte-
rech chłopców. Kiedy dorośli, tak bardzo różnili się od siebie, jakby nie byli 
braćmi.

Wielki jak świerk i silny niczym niedźwiedź Erenii miał bardzo spokojną 
naturę. Zwinny Rukuoo, o skórze gładkiej jak kamień ze strumienia, lu-
bił samotność. Znajdował sobie różne kryjówki. Cheche, najniższy z braci, 
miał oczy czarne i wesołe jak foka. Nawet w najsilniejsze mrozy wskakiwał 
do jeziora i pływał pomiędzy krami. Nałgyzan był szczupły i wysoki. Miał 
twarz osmaganą wiatrem i spojrzenie jastrzębia kołującego nad stepem.

Nadszedł dzień, kiedy matka wezwała synów i powiedziała:
– Czas, byście poszli w świat i zaczęli się nim opiekować. Ludźmi, zwierzę- 
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tami, roślinami. Będziecie pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują.
Uściskali się bracia. Żal im było się rozstawać.
– Wróćmy tu za miesiąc – powiedział Erenii, a pozostali się zgodzili.
Rozeszli się każdy w swoją stronę, a były to cztery strony świata.

Kiedy znów się spotkali, rozpalili ognisko i każdy opowiadał, co widział. 
Ale jeszcze nie chcieli rozstawać się na zawsze. Umówili się, że wrócą za rok. 
I tak się stało. Rozniecili ogień. Pierwszy zatańczył Erenii i uderzając w bę-
ben snuł opowieść. 

– Tak wygląda kraina, w której jestem szczęśliwy, a którą ludzie zwą 
tajgą – zakończył. 

Drugi wstał Rukuoo. Poruszając się powoli, mówił im o miejscach, do 
których dotarł. 

– Jak widzicie i ja znalazłem ziemię, gdzie czuję się jak w domu. Rzeki 
płynące między skałami, wiatr gwiżdżący w rozpadlinach. –Wszyscy sły-
szeli to w jego słowach.

Potem Cheche wybijając rytm grzechotką z kości morświna, wyśpiewał 
zimny ocean, lodowe góry i bezkresne śniegi. 

– Tą właśnie krainą się opiekuję. 
– A ty?– zapytali Nałgyzana, który siedział w milczeniu. On nie wstając, 

pokazał im rozległą jak okiem sięgnąć równinę, gdzie nic nie zatrzymuje 
pędu powietrza.

Ucieszyli się bracia, że każdy z nich znalazł swoje miejsce, ale jeszcze żal 
im było odchodzić na zawsze. Umówili się za sto lat.
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Było to dziwne spotkanie. Siedzieli w ciszy wokół ognia. Wiedzieli o so-
bie wszystko, bo nieraz w snach odwiedzali się nawzajem. Erenii podobny 
był do niedźwiedzia, Rukuoo wyglądał jak skała, Cheche można było po-
mylić z foką, Nałgyzan przypominał jastrzębia. Kto wie, czy zwykły czło-
wiek, który by się tam wtedy znalazł, w ogóle by ich zobaczył.

Pożegnali się i rozeszli w swoje cztery strony świata. Już nie musieli się 
spotykać. Przenikali czas i przestrzeń. Zawsze byli razem.

Tam, gdzie mały potok wpada do rzeki Abundżi, żyje ród Bisanga. Nie 
zawsze tak było. Jego przodkowie tylko na zimę ściągali nad Abundżi. 
Wielkie drzewa chroniły ich tu przed mroźnymi wiatrami. Ginge i Kunełe 
mieli córkę imieniem Joeder. Była ich jedynym dzieckiem, toteż pozwalali 
jej na wszystko i wciąż chwalili. Joeder uważała, że powinna dostawać to, 
co najlepsze. Zawsze potrafiła postawić na swoim.

Weszła w wiek, kiedy dziewczęta spotykają się z chłopcami. Gdy któryś 
z nich wpadł jej w oko, robiła wszystko, by zwrócił na nią uwagę.Kiedy już 
widziała, że młodzieniec jest nią zauroczony, odrzucała go i kierowała się 
ku następnemu. 

Ginge i Kunełe widząc, jak postępuje Joeder zaczęli się niepokoić, że ich 
córka pozostanie samotna.

– Nie zwiążę się z byle kim – odpowiadała im. – To musi być ktoś wyjąt-
kowy, tak jak ja.

– To kogo byś chciała? – dopytywali się zgnębieni i zaniepokojeni rodzi-
ce. Joeder wzruszała tylko ramionami.

– Sama będę wiedziała, jeżeli już ktoś taki przede mną stanie. 
– Musisz się zgodzić na jakiegoś chłopca – powiedzieli w końcu Ginge  

i Kunełe. – Wszyscy się z nas śmieją i nie dają nam przez ciebie spokoju.

Erenii
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Przyszło ocieplenie. Niedźwiedź obudził się i wyszedł, a kiedy wrócił, 
przyniósł jej rybę.

„To mi się podoba!” pomyślała Joeder. „On będzie moim mężem. Jest 
władcą lasu, żadna dziewczyna nie miała takiego! Będę go nazywać Ami-
pi. Niezwyciężony.” 

Z nadejściem wiosny niedźwiedź wychodził coraz częściej w las. Kie-
dy wracał, zawsze jej coś przynosił: rybę, plaster miodu. Nadszedł czas  
i Joeder urodziła synka. Kochała go mocno, choć z wyglądu bardziej przy-
pominał niedźwiadka niż człowieka. 

Przez całe lato i jesień miała pełne ręce roboty. Zajmowała się dziec-
kiem, przygotowywała zapasy na zimę. Wieczorami lubiła siadać na zwa-
lonym pniu i patrzeć jak Amipi i Merge bawią się w trawie. 

„Mam męża, jakiego nie miała żadna!” myślała z zadowoleniem. „Teraz 
powinni go zobaczyć inni ludzie.”

Amipi nawet nie chciał słyszeć o odwiedzinach w osadzie. 
– To nie jest miejsce dla niedźwiedzia. 
Joeder nie ustępowała. Już widziała podziw na twarzach wszystkich, 

kiedy zobaczą, jak potężnego męża sobie znalazła. Niedźwiedź jednak po-
zostawał głuchy na prośby i nalegania. 

– Nie pójdę do ludzi! 
„Jeszcze znajdę sposób, żeby go przekonać” myślała Joeder. 

– Ach tak!–wykrzyknęła Joeder– Znajdę sobie męża, jakiego jeszcze nie 
widzieliście!

Ubrała się jak do długiej podróży, wzięła zapas suszonego mięsa i ruszy-
ła w tajgę. Przez wiele dni brnęła przez śniegi, nocowała w jamach, które 
mościła jedliną. Wcale się nie bała. 

„Ja wam wszystkim pokażę!” powtarzała w myślach. Kiedy minęła jej 
złość, zaczęła się zastanawiać, dokąd iść. Szukać męża w lesie, to tak, jak-
by łowić w strumieniu ptaki. Wtedy przypomniało jej się, co opowiadali 
ludzie: że w tajdze mieszka jeden z czterech wielkich szamanów. „On na 
pewno by mi pomógł” pomyślała. Jednak nawet nie próbowała przypo-
mnieć sobie jego imienia. Skoro jest jej potrzebny, pojawi się sam. Z tą 
myślą szła dalej. 

Wkrótce zapasy suszonego mięsa zaczęły się kończyć. Joeder była coraz 
bardziej zmęczona i przemarznięta. Nie miała już siły na dalszą wędrów-
kę. Wtedy natknęła się na jamę.

„Trudno, wpełznę do środka, jak robią to zwierzęta” pomyślała. W ja-
mie leżał wielki niedźwiedź pogrążony w głębokim śnie. Chociaż ludzie, 
prócz duchów, najbardziej w tajdze obawiali się niedźwiedzi, dziewczyna 
położyła się obok niego. Przylgnęła do miękkiego futra i zasnęła. Obudził 
ją głód. Usłyszała cmoktanie. To niedźwiedź ssał swoją łapę. Joeder wzięła 
drugą i zrobiła to samo. Głód ustąpił. Tak było wiele razy. Zwierz uważał, 
żeby przez sen nie przygnieść dziewczyny.
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Nadeszła zima. Cała rodzina znów zapadła w sen. Joeder przyśniło się 
olbrzymie ognisko. Iskry strzelały pod niebo. Usłyszała głos i zrozumiała, 
że to Duch Ognia mówi do niej. 

– Wejdź w płomienie. 
Joeder usłuchała. Nie czuła jednak gorąca, a jedynie miłe ciepło. 
– Jesteś człowiekiem, więc możesz korzystać z ognia. Pamiętaj, aby za-

wsze darzyć go należnym szacunkiem.
Ognisko zniknęło, a na dłoni Joeder pozostał mały płomyk. Postanowi-

ła, że wiosną spróbuje rozpalić własny ogień. 

Na wiosnę urodziła córeczkę, która wyglądała prawie jak człowiek. Jedy- 
nie ciało Alung pokrywały brunatne włoski. 

Tego lata Joeder udało się rozpalić ogień. Była z tego bardzo dumna, 
ale Amipi się rozzłościł. 

– Co ty robisz?! Chcesz, żeby las spłonął? Zgaś to natychmiast! – roz-
wścieczony zdzierał płaty darni i rzucał je na płomienie. Nigdy nie widziała 
go w takim gniewie. 

– Ogień jest dobry. 
– Dotąd nie był nam potrzebny! Po co nam teraz? – niedźwiedź ryczał, 

aż z jodeł spadały szyszki. Przestraszone dzieci schowały się w jamie. 
– Jesteś moim mężem i powinieneś uczyć się ludzkich zwyczajów. Kie-

dy pójdziemy do moich krewnych, zobaczysz, że palenisko jest w każdym 
czumie. 

– Nie pójdę do ludzi i nie będę używać ognia! Jeśli nie podoba ci się 
życie ze mną, wracaj do swoich!

Amipi zadeptał ognisko i głośno warcząc zniknął między drzewami. 
Mały Merge pobiegł za nim. 

Joeder wcale nie podobało się, że miałaby sama wrócić do osady.  
Nie zamierzała jednak ustąpić. Postanowiła odnaleźć wielkiego szama-
na i poprosić go o radę, jak przemienić niedźwiedzia w człowieka. Wzięła 
córkę i ruszyła na poszukiwania. Po drodze starała się przypomnieć sobie 
wszystko, co kiedykolwiek o nim słyszała. Najpierw udało jej się wydobyć 
z pamięci jego imię. Potem przypomniała sobie, że nikt nie wie dokładnie, 
gdzie szaman Erenii mieszka. Ludzie mówili, że jeśli ktoś bardzo tego chce, 
na pewno go spotka. Pomyślała, że w takim razie wszystko jedno, w którą 
stronę pójdzie. 

Drugiego dnia wśród drzew zamajaczyło stado łosi. Joeder postanowiła 
je dogonić. Trzymając Alung mocno w ramionach pobiegła za zwierzęta-
mi. Nie mogłaza nimi nadążyć, więc zawołała na nie. Tylko stara klempa, 
wolno idąca na końcu, zatrzymała się i odwróciła głowę. 

– Dokąd zmierzasz drogie dziecko? – spytała.
− Szukam szamana Erenii, może o nim słyszałaś?
– Po co ci on? – zapytała klempa.
– Chcę dowiedzieć się, co musi zrobić niedźwiedź, żeby zmienić się  

w człowieka.
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– Po cóż niedźwiedź miałby zmieniać się w człowieka? Dlaczego to nie 
on idzie z tym do szamana? Zresztą, to nie moja sprawa. Zwierzę, które 
chce zostać człowiekiem, musi przejść trzy próby. Każda trwa od pełni do 
pełni księżyca. Podczas pierwszej nie może jeść mięsa zwierząt, ptaków ani 
ryb. Podczas drugiej próby może pić tylko wodę, a w czasie ostatniej nie 
wolno mu zasnąć nawet na chwilę. Jeśli wytrwa, zapadnie w sen na sie-
dem dni. Gdy się obudzi, będzie człowiekiem. Trudno przejść wszystkie trzy 
próby. Zmienić się w człowieka może tylko zwierzę pragnące tego nade 
wszystko. Nie wiem, czy twój niedźwiedź temu sprosta. Pamiętaj jednak, że 
ty sama także możesz się zmienić. Człowiek, który chce zostać prawdziwym 
człowiekiem, także musi przejść trzy próby od pełni do pełni. Najpierw 
powinien milczeć i słuchać innych. Potem ma przebywać w samotności  
i usłyszeć siebie. Na końcu musi odważyć się zrobić to, czego najbardziej 
pragnie. 

– Skąd to wiesz i dlaczego mi to wszystko mówisz? – Joeder była po-
ruszona. Klempa tylko się zaśmiała, zupełnie jak człowiek, odwróciła się 
odeszła. Z każdym krokiem rozpływała się, aż całkiem znikła. 

Joeder wróciła do domu i zaczęła nakłaniać Amipi do podjęcia prób. 
Prosiła go i namawiała, a kiedy to nie skutkowało, złościła się i płakała. 

– Dlaczego nie chcesz zrobić tego, na czym tak mi zależy? 
– Czego ty chcesz ode mnie? – Amipi był coraz bardziej rozgniewany. – 

Żyję w zgodzie z własną naturą. 
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– Czy nie rozumiesz, że człowiek jest lepszy niż zwierzę? – Joeder nie 
ustępowała. – Gdybyś tylko zechciał, mógłbyś być kimś więcej! 

– Jestem tym, kim jestem. Panem lasu! Ludzie się mnie boją! – niedź-
wiedź stanął na tylnych łapach i ryknął groźnie.– Czy przyszłabyś do mnie, 
gdybym był słabszy od ciebie? Nie chcę być człowiekiem! – Amipi opadł na 
cztery łapy. Zbliżył wielki łeb do twarzy Joeder i przez chwilę patrzył jej 
uważnie w oczy. Potem odwrócił się i odszedł, a wraz z nim mały Merge.

Joeder nigdy dotąd nie była tak zła. Nic nie szło po jej myśli. Miała 
wprawdzie męża innego niż wszyscy, ale nie mogła pochwalić się nim 
przed ludźmi. Jako mężczyzna byłby najmocniejszy, najpotężniejszy, naj-
bardziej nieustraszony ze wszystkich. A teraz sobie poszedł i nie wiadomo, 
kiedy wróci. Musiała coś zrobić! Nagle przypomniała sobie, że klempa 
dała jej także drugą radę. 

„W takim razie to ja przejdę próby i stanę się prawdziwym człowiekiem. 
Wtedy na pewno będę wiedziała, jak postawić na swoim i Amipi zrobi to, 
czego od niego chcę!”

Pierwszą próbą miało być milczenie. Kiedy ojciec z synem wrócili z taj-
gi, trochę zdziwiło ich, że Joeder nic nie mówi. Amipi jednak nie zwracał 
na to uwagi. Zajęty był gromadzeniem zapasów dla rodziny. W tym roku 
zima zapowiadała się na bardzo srogą. Któregoś wieczoru powiedział:

– Gdybym został człowiekiem, tak jak tego chcesz, nie moglibyśmy prze-
sypiać całej zimy. Co może być dobrego w szukaniu jedzenia pod śniegiem, 
kiedy ściska mróz, a dzień jest taki krótki?

Joeder już miała na końcu języka odpowiedź, kiedy przypomniała so-
bie, że musi milczeć. Słowa Amipi odzywały się w niej jak echo, które nie 
może wydostać się z jaskini. 

Śnieg zaczął sypać wcześniej niż zwykle. Przyszły mrozy i zanim pierw-
sza próba Joeder dobiegła końca, cała rodzina spała zimowym snem. 

Tego dnia mróz był tak silny, że pękały drzewa. Głuchy trzask obudził 
Joeder. Sprawdziła, czy dzieci są dobrze otulone i spróbowała znowu za-
snąć. Jednak sen nie nadchodził. Coś ciągnęło ją na dwór. Wyszła z jamy 
i spojrzała w nocne niebo. Tuż nad jej głową lśniła tarcza księżyca. Joeder 
poczuła, że czas na kolejną próbę. Wróciła do środka. Mimo, że leżała 
wśród bliskich, była zupełnie sama ze swoimi myślami.Napłynęły do niej 
obrazy z przeszłości. Zobaczyła matkę odwracającą twarz, żeby Joeder nie 
widziała jej łez. Ojca, który tylko zaciskał pięści, kiedy sąsiedzi wyśmiewali 
się z niego: „Co z ciebie za mężczyzna, skoro nawet córka cię nie słucha!” 
Twarz młodego Kałaja, która stawała się biała jak śnieg gdy dziewczęta 
drwiły z niego: „Niby taki myśliwy, a dał się złapać Joeder!” Potem przypo-
mniała sobie jak położyła się przy niedźwiedziu i jego ciepło uratowało jej 
życie. A przecież mógł ją rozszarpać. 

Zobaczyła przed sobą oczy klempy. Patrzyły łagodnie. 
– Amipi starał się cały czas cię wspierać – usłyszała. – Przekraczał nawet 

samego siebie. Ale wie, że nie wolno mu wyjść poza własną naturę. Czło-
wiek też ma swoje granice. Wyznacza je serce. W twoim jest tylko pycha. 
Możesz to zmienić. Pamiętaj, że jest świat ludzi i świat zwierząt. 
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Joeder poczuła, że wszystko ma swoje miejsce. Jeśli chce stać się praw-
dziwym człowiekiem, musi żyć wśród ludzi. Z tą myślą spokojnie zasnęła. 
Wiosną była gotowa do następnej próby. Czekał ją powrót do osady. Choć 
serce ściskał jej ból, wiedziała, że nie może zabrać ze sobą Merge. Musiał 
zostać w tajdze z ojcem. Był taki sam, jak on. Pójdzie więc tylko z Alug. 
Bała się, jak przyjmą ją ludzie. Miała przecież znaleźć wyjątkowego męża, 
a wraca z córką niedźwiedzia. 

Zbliżała się pora, kiedy Amipi i Merge jak co roku wyruszali w tajgę.
Joeder też przygotowała sie do drogi. 

– Byłam twoją żoną przez trzy lata, teraz muszę odnaleźć swoich. Już 
nie chcę, żebyś zmieniał się w człowieka – powiedziała. – Teraz widzę, że to 
ty miałeś rację. Pozostań tym, kim jesteś. 

Przytuliła swoją twarz do jego wielkiej głowy.

Powrót Joeder podzielił ród Bisanga. Wszyscy myśleli, że dawno już  
w tajdze zjadły ją dzikie zwierzęta. Ginge i Kunełe cieszyli się, że odzyskali 
córkę. 

Pokochali wnuczkę, której wygląd wcale im nie przeszkadzał. 
– Dobrze zrobiła. – mówiły stare babki. – Dobrze, że wróciła. Jaka przy-

szłość może czekać dziewczynę w niedźwiedziej jamie?
Inni wyśmiewali się z Joeder. 
– Wracaj do lasu!– wołali za nią.– Twoje miejsce jest tam, gdzie twój 

wspaniały mąż. Lepszy od wszystkich naszych chłopców!

Joeder nie odpowiadała. Cieszyła się, że jest wśród ludzi. Z czasem prze-
stali jej dokuczać. Żadnej kobiecie nie udało się dotąd pójść samej w tajgę 
i bezpiecznie z niej wrócić.

Którejś jesieni związała się z mężczyzną. Kuszeł był odważny i mądry. Do-
brze im się wiodło. Mieli jeszcze troje dzieci. Zamieszkali w zimowym obozo-
wisku nieopodal Abundżi i już tam zostali. Wkrótce dołączyli do nich inni. 
Niedźwiedzia uczynili patronem swego rodu i nigdy na niego nie polowali. 
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Morgon Chara od najmłodszych lat sprawiał kłopoty. Był nieposłusz-
ny, wszczynał awantury. Za nic miał starszych, lekceważył odwieczne zwy-
czaje. Wyśmiewał ofiary składane duchom, a nawet nie szanował ognia.  
To mogło sprowadzić na wszystkich nieszczęście. W osadzie nie było sza-
mana, który chroniłby ludzi przed duchami.  

Każdy unikał Morgona Chary. Kiedy nadszedł czas, by młodzi uczestni-
czyli w polowaniach, on musiał radzić sobie sam. 

Pewnego dnia zabrał ze sobą strzały i wyruszył w tajgę. Zbudował sza-
łas, w środku rozpalił ogień i wędził w dymie to, co udało mu się upolo-
wać. Zrobił zapas na kilka dni i udał się dalej. Słońce stało wysoko. Światło  
i cień przelewały się przez gałęzie. Jasne i ciemne plamki migotały mu przed 
oczami. Gdy przewrócił się uderzając o drzewo, pomyślał, że zawadził o ko-
rzeń. Chciał się podnieść, ale ciało go nie słuchało. Rzucało się wstrząsane 
drgawkami, obijając się o ziemię i pnie drzew. Po chwili to samo stało się  
z jego umysłem i Morgon Chara stracił przytomność. 

Kiedy się ocknął, leżał na ziemi. W głowie mu huczało, cały był obolały. 
Z trudem się podniósł. Rozejrzał się wkoło, ale nie pamiętał nawet, jak 
wrócić do strumienia, który mijał ostatnio. Nigdy przedtem nic takiego mu 

Kori
się nie przytrafiło. Jak błędny krążył tak do zmierzchu i przez następne dni. 
Tajga wyglądała obco.

W końcu trafił na mokradła. Próbował zawrócić, ale wchodził w coraz 
większe grzęzawiska. Kilka razy przewrócił się, gdy kępa traw zapadła się 
pod jego ciężarem. Uświadomił sobie, że nie słyszy wiatru w liściach i gałę-
ziach. Podniósł głowę, zobaczył dookoła nagie, suche drzewa. Przypomnia-
ły mu się opowieści o martwym lesie, który zamieszkiwały złe duchy. Mor-
gon Chara poczuł strach. Coraz mniej pewnie stawiał kroki. Kiedy nadeszła 
noc, oparł się o powalony pień. Pół drzemiąc przeczekał do świtu i ruszył 
dalej. W nozdrza bił smród mokradeł, do oczu i ust pchały się roje muszek. 
   Kierował się na południe w nadziei, że uda mu się stamtąd wydostać. 
Słońce po raz trzeci wznosiło się nad wierzchołki drzew, gdy zobaczył 
otwartą przestrzeń. Okalały ją suche drzewa. Pośrodku, niby wyspa, wy-
rastał pagórek porośnięty wysokimi trawami. Spośród nich wystrzelały  
w górę trzy wielkie modrzewie. Korę miały dziwnie gładką i połyskliwą, 
igły dźwięczały jakby były z żelaza. Środkowe drzewo górowało nad po-
zostałymi. Na jego rozłożystych gałęziach ciemniało kilka ogromnych 
gniazd. 

Morgon Chara z ulgą stanął na suchej ziemi. Nagrzane trawy pach-
niały mocno. Położył się i od razu zasnął. Mimo, że spał, słyszał wszystko 
dookoła. Wydawało mu się nawet, że widzi przez zamknięte powieki.

Nie wiedział,  jak długo leży, gdy dobiegł go dziwny dźwięk. Ni to szum, 
szelest, ni brzęczenie. Chciał się podnieść, ale nie mógł. Był jak skamieniały. 
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Poczuł, jak po nim przesunął się wielki cień. Zza drzew wyłonił się ogrom-
ny ptak i zatoczył nad nim koło. Pod słońce przypominał orła, lecz był  
o wiele większy. Pióra miał ciemne, a kiedy padał na nie promień słońca, 
błyszczały, jakby zrobione były ze stali.

„To ptak Kori!”. Morgon Chara słyszał wiele opowieści o ptaku z Górne-
go Świata, wysłanniku duchów. Przez głowę przemknęła mu myśl, że do-
brze byłoby mieć jego pióro przynoszące szczęście. Wciąż jednak nie mógł 
się poruszyć.

Ptak Kori zawisł nad nim. Morgon Chara zobaczył patrzące przenikli-
wie oczy, a zaraz potem poczuł, że łapią go wielkie szpony i unoszą w po-
wietrze. W dole pod drzewami jego postać malała coraz bardziej. Nie mógł 
zrozumieć, jak to możliwe, że widzi siebie z wysoka, a równocześnie czuje, 
że leży jak skamieniały. 

Ptak wznosił się, aż znaleźli się w jednym z najwyższych gniazd na środ-
kowym modrzewiu. 

– Myślisz, że zabłądziłeś. – powiedział. – Ale przywiódł cię tutaj Emeget, 
szamański duch twojego rodu. Nakazał mi się tobą opiekować. Wybrał cię. 
On będzie twoim ojcem. Spotkasz go, kiedy przyjdzie czas, a ja będę teraz 
twoją matką.

Morgona Charę ogarnęły ciemności. To Ptak Kori usiadł na nim jak na 
jajku. Nie wiedział, co się z nim dzieje. „Skoro opiekują się mną duchy 
przodków, jestem bezpieczny”, pomyślał. 

Popadł w stan podobny do snu. Nie był świadomy, jak długo to trwało. 
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Czasem tylko czuł słońce ogrzewające go swoimi promieniami, kiedy Ptak 
wylatywał z gniazda.

Wreszcie zaczął się budzić. Ptak Kori przyglądał mu się uważnie.
− Do końca życia będziesz zmagał się z własnym ciałem – powiedział. 

Ponieważ znów rodzisz się dla świata, otrzymasz nowe imię. Kiedyś po-
znasz jego prawdziwe znaczenie. Teraz jesteś Artyk Suok. 

Ptak chwycił go w dziób i uniósł nad drzewami tajgi. Wylądowali nie-
opodal starego szałasu, z którego unosił się dym.

– Zaopiekuje się tobą Bjurgestej-Udagen. Będzie dla ciebie najodpo-
wiedniejsza, zważywszy na to, jak zachowywałeś się wśród ludzi. 

Z szałasu wyszła starucha o jednej nodze, jednej ręce i jednym oku. 
– To Artyk Suok. Naucz go wszystkiego, co sama wiesz i umiesz. A szcze-

gólnie posłuszeństwa – nakazał Ptak Kori i odleciał.
Bjurgestej-Udagen włożyła Artyka do żelaznej kołyski. Huśtała go, po-

iła krwią, karmiła surowym mięsem. Śpiewała mu pieśni przypominające 
wycie wilków.

Gdy Artyk Suok zaczął chodzić, Bjurgestej-Udagen nakazała mu  łapać 
pająki, węże i nietoperze. Z czasem nauczyła go ucierać maści. 

Do tych prac Artyk Suok szybko się przyzwyczaił, a niektóre z nich na-
wet polubił. Ale najgorsze było przed nim. Musiał nauczyć się walczyć  
z abaasami. Były to stwory o ciałach zwierząt, z głowami podobnymi do 
ludzkich. Miały grube jak u niedźwiedzia łapy zakończone wielkimi pazu-
rami i pyski pełne ostrych zębów. Słuchały tylko Bjurgestej-Udagen. Kiedy 

nie było jej w pobliżu, rzucały się na Artyka bez ostrzeżenia. Nie przypomi-
nało to zabawy, raczej walkę na śmierć i życie. Żeby nie zostać pożartym, 
Artyk Suok musiał stać się równie szybki i tak samo dziki jak one. Z czasem 
zorientował się, że Bjurgestej-Udagen specjalnie zostawia go samego, gdy 
abaasy są w pobliżu. Próbował się zbuntować.

– Ty wstrętna starucho, nie możesz mnie tak dręczyć!
– Nie podobam ci się? – zaśmiała się Bjurgestej-Udagen. – Zaraz zrobię 

z ciebie takiego pięknego jak ja – powiedziała i urwała mu ramię. – Zosta-
niesz tu ze mną na zawsze.

Artyk Suok ujrzał, jak Bjurgestejn-Udagen odgryza kawałek skóry zwi-
sającej z oderwanej ręki. Padł na kolana, zaklinając ją na wszystko, by tego 
nie robiła. Dopiero gdy obiecał, że będzie jej słuchał, dała się ubłagać. Przy-
łożone ramię przyrosło, na zawsze jednak pozostała tam szeroka blizna. 
     Później Artyk Suok próbował zbuntować się jeszcze raz. Wtedy starucha 
wyrwała mu serce i rzuciła abaasom, które zaczęły o nie zażarcie walczyć.

– Zaraz stracisz je na zawsze i nigdy już nie będziesz człowiekiem. Sta-
niesz się taki jak one – śmiała się Bjurgestej-Udagen.

Artyk Suok rzucił się między abaasy. Udało mu się odzyskać serce, ale 
przez kilka dni nie mógł się ruszyć. Od tej pory nigdy już nie sprzeciwiał się 
Bjurgestej-Udagen. Tak nauczyła go posłuszeństwa. 

Dni mijały i pewnego ranka Artyk Suok usłyszał znajomy dźwięk. Pod-
niósł głowę i zobaczył Ptaka Kori lecącego nad drzewami. Ptak usiadł na 
polanie. Słuchał Bjurgestej-Udagen.
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– Czego miałam go nauczyć, nauczyłam. – zakończyła swą opowieść 
starucha. 

– Resztę musisz zrobić sam – zwróciła się do Artyka Suoka.– Kiedy bę-
dziesz gotów, spotka się tobą Emeget. On może dać ci wielką moc.

Kori chwycił chłopaka w szpony i uniósł w powietrze. Krajobrazy pod 
nimi przesuwały się prędko, niczym woda w strumieniu. Wkrótce zobaczy-
li górujące nad lasem trzy żelazne modrzewie.

Ptak obniżył lot i Artyk Suok ujrzał z wysoka swoje ciało. Leżało tak, 
jak je zostawił, kiedy zabierał go Ptak Kori. Teraz przysypane było igłami 
modrzewia, zeschłymi trawami, porastał je mech. Ptak wypuścił chłopaka 
na ziemię.

– Przekonamy się, ile się nauczyłeś. Patrzymy na ciebie! – zawołał Ptak 
Kori. Wzbił się w powietrze i zniknął za drzewami.

Artyk Suok musiał zebrać wszystkie siły, żeby się poruszyć. Ciało nie 
słuchało go. Z trudem strząsnął igły i trawy. Powoli, na nowo ucząc się 
każdego kroku, ruszył przed siebie. Drogę do wioski znalazł tym razem bez 
trudu.

Wszyscy patrzyli na Morgona Charę jak na ducha. Myśleli, że daw-
no już nie żyje. Tymczasem on zadziwiał ich coraz bardziej. Kazał mówić  
na siebie Artyk Suok. Długo dopytywał się o swoich przodków. Nie wy-
śmiewał się już z ofiar składanych duchom. Przeciwnie, sam je przygoto-
wywał. Pilnował, żeby wszyscy szanowali ogień. Leczył zranienia, składał 

też złamane kości. Potrafił nawet abaasom odebrać skradzioną człowie-
kowi Duszę Zdrowia Kut. A kiedy czyjaś Dusza Uczuć Sürün-Eze, zagubiła 
się podczas snu, Artyk Suok schodził po nią nawet do Dolnego Świata.  
Z biegiem lat stał się wielkim szamanem. Było to jednak dużo później. 
Przedtem jeszcze Emeget przysłał do niego kolejnego posłańca. Ten dał 
Artykowi Suokowi taką moc, że jego sława sięgnęła aż po Amur. I mówią, 
że trwała przez wiele pokoleń.
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W północnej części krainy zwanej przez Arenków Koromos rzeka pły-
nąca dotąd jednym zwartym nurtem dzieliła się na wiele odnóg. Woda 
opływała ostre, niczym nie porośnięte skałki, by poniżej znów połączyć się 
w jedno koryto. Miejsce to i wszystkie odnogi nazywano Uri.

Rzeka pełna była ryb. W ciepłe miesiące nad rozlewisko Uri przybywał 
jeden z rodów ludu Arenków. Całą osadę stanowiło zaledwie kilkanaście 
czumów, rozstawianych na kawałku równej ziemi. Kiedy pstrągi wędrowa-
ły w górę rzeki na tarło, mężczyźni łapali ich wielką ilość. Czasami uda-
wało im się upolować wydrę czy szczura wodnego, które w tej okolicy były 
wyjątkowo duże. Kobiety oprawiały ryby i mięso. Potem nawlekały je na 
gałęzie i wędziły w dymie ogniska. 

W jednym z czumów mieszkał ze swoją kobietą młody mężczyzna  
o imieniu Adari. Edigwa została wychowana na posłuszną i zaradną, to-
też żyli zgodnie. Adari łowił ryby, ona robiła zapasy na zimę. Gdy szyła 
lub naprawiała ubrania, ozdabiała je pięknymi wzorami, malowanymi 
kolorową glinką. Często śpiewała przy tym piosenki, których nauczyła ją 
matka. Kiedy mężczyzna wracał zmęczony, podawała mu ciepły posiłek. 
Dni mijały Edigwie na codziennych pracach. Jedynie, gdy oddalała się od 
obozowiska, czuła tęsknotę, choć sama nie wiedziała za czym.

Rukuoo
Pewnej nocy obudziła się nagle. Przez otwór dymny widać było księżyc 

płynący wysoko po niebie. Leżała chwilę w nadziei, że zaśnie, ale sen nie 
nadchodził. Adari sapnął i przewrócił się na drugi bok. Wstała cichutko, 
żeby go nie budzić i wyszła. Światło księżyca kładło się na ścianach czu-
mów, przelewało między źdźbłami traw, padało na skały i ślizgało się po 
wodzie. Przyciągało ją. Otworzyła szerzej oczy i uszy, by zrobić drogę do 
serca, które szamotało się w jej piersi, jakby chciało mieć więcej miejsca. 
Usłyszała wtedy dziwną pieśń, która splatała się jak warkocz, z powietrza, 
światła, nocy i wody. Nie mogła się powstrzymać i też zaśpiewała. Po chwili 
odnalazła głęboki dźwięk płynący wprost z jej serca. Pieśń rozwijała się  
i wzrastała, unosząc ją w górę. Edigwa zobaczyła całe obozowisko, wszystkie 
odnogi Uri, skały i ziemię naokoło, aż po horyzont. Pieśń trwała jeszcze 
chwilę. Potem zaczęła cichnąć, opadać i kobieta znów znalazła się na wą-
skim brzegu. Wróciła do obozowiska i położyła się spać, otulając się pa-
mięcią tego niezwykłego zdarzenia.

Rankiem jak zawsze rozpaliła ogień, przygotowała jedzenie i naprawia-
ła skórzaną odzież. Czuła jednak, że coś w niej się zmieniło. Była pełna 
nadziei i radości. Przychodziły do niej myśli, jakich wcześniej nie miała. 
Słuchała głosów świata, których nigdy przedtem nie słyszała. Wciąż wy-
dawało jej się, że bardzo cicho dobiega ją dźwięk nocnej pieśni znad Uri. 
Próbowała poznać, skąd dochodzi. Ku swemu zdumieniu odkryła, że wy-
dobywa się z niej samej.

– Nie słyszysz co do ciebie mówię? –  wyrwał ją  z zamyślenia Adari.



36 37

– Słyszę, słyszę – powiedziała i podała mu pieczoną rybę, ale jemu cho-
dziło o kamień do ostrzenia. Teraz już wiedział, że z jego kobietą dzieje się 
coś złego.

Edigwa pod byle pozorem wymykała się z obozowiska, żeby pobyć  
w samotności. Wtedy wyraźniej słyszała pieśń ze swego wnętrza. Najczęściej 
szła nad Uri. Rozpuszczała włosy, by je rozwiewał wiatr, wplatając w nie 
zapach traw i wody.

– Co ci jest? – złościł się Adari. – Zmieniłaś się. Twoja dusza błąka się 
gdzieś daleko. Znikasz na długo, nie ma z tego żadnego pożytku. 

Niepokoił się coraz bardziej, aż po rozmowie z krewnymi powiedział jej 
tak: – Dzieje się z tobą coś niedobrego. Nie tylko ja tak sądzę. Ktoś mógł 
rzucić na ciebie urok. Wszyscy uważają, że musisz pójść do szamana Ruku-
oo, który mieszka w górze rzeki. Na pewno ci pomoże. 

– Jestem zdrowa, nic mi nie jest. – odpowiedziała Edigwa.
– Boimy się, że duchy cię opętały. Jutro do niego pójdziesz.
– Jak go znajdę? – zapytała. Pomyślała, że spotkanie z szamanem nie 

może jej zaszkodzić.
– Trzeba iść w górę rzeki.
– Byłeś tam?
– Nie, ale wszyscy mówią, że nie można na niego nie trafić.
Edigwa przygotowała się do drogi. Czy mogła przypuszczać, że nikt 

nie widział szamana Rukuoo, a wszyscy jedynie słyszeli o nim od łowców  
z innych rodów?

Następnego dnia tuż po wschodzie słońca ruszyła w górę rzeki. Szła wśród 
skał, słuchała szumu wody przelewającej się po kamieniach i nuciła pieśń 
księżycową. Była radosna, bo nikt jej nie słyszał i mogła śpiewać do woli. 
    Wszystkie odnogi Uri połączyły się w jedno koryto, które stawało się  
coraz węższe, skały były coraz wyższe, a Rukuoo ani śladu.

„Jak wśród takich skał postawić czum?”, zastanawiała się Edigwa. „Czy 
to możliwe, żebym go minęła? Przecież podobno nie można go nie znaleźć.” 

Dzień zbliżał się ku końcowi. Zaczęła rozglądać się za miejscem, w któ-
rym mogłaby bezpiecznie spędzić noc. Zobaczyła otwór w skale, a kiedy 
podeszła bliżej, okazało się, że to wejście do jaskini. Weszła więc, a noc 
zapadła za jej plecami, jakby ktoś spuścił nad wejściem zasłonę.

Ledwo zrobiła dwa kroki, gdy na ścianie dostrzegła odblask palącego 
się ognia. Poszła więc ostrożnie w głąb jaskini i zobaczyła wielkie postacie 
siedzące dookoła paleniska.

Zdziwiła się i wystraszyła, skąd tu tyle ludzi, ale pozdrowiła ich grzecz-
nie i zapytała o szamana Rukuoo.

Nikt nie odpowiedział, ani nie spojrzał w jej stronę. Edigwa ukucnęła  
z boku, starając sie przyjrzeć siedzącym przy ogniu. Nagle dobiegł ją potęż-
ny głos. Był jak huk pękającego na rzece lodu podczas wielkich mrozów.

– Po co przyszłaś?
Wstała i podeszła do ognia.
– Szukam szamana Rukuoo... – głos uwiązł jej w gardle, kiedy zobaczy-

ła, przed kim stoi.
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Patrzyli na nią olbrzymi, przerażający starcy. Pierwszy cały oprószony 
był szronem, każdy jego włos pokrywał lód. Na szyi, u pasa i przy nogaw-
kach zamiast frędzli wisiały mu sople lodu. Drugi, który siedział obok nie-
go, był chudy i wysuszony. Miał potargane włosy, które poruszały się we 
wszystkie strony przy byle podmuchu. Dokoła niego wirował kurz i suche 
liście. Z jego ust wydobywał się dźwięk podobny do wichru. Następny ubra-
ny był w niewyprawione skóry. Ich zapach przyprawiał Edigwę o mdłości. 
Miał naszyjnik z oczu, a we włosach kości o najróżniejszych kształtach. 
Wokół kostek stóp, tam gdzie tancerze przywiązują grzechotki, on miał 
małe czaszki. Przed nim leżała głowa byka z wielkimi rogami. Nad ogniem 
trzymał kość z kawałem mięsa ociekającym jeszcze krwią.

Pozostałym dwóm nie zdążyła się przyjrzeć, bo ktoś znowu się do niej 
odezwał. Spojrzała w tamtą stronę.

– Będziesz dziękowała albo przeklinała tego, który cię tu przysłał...
Poczuła chłód przenikający jej całe ciało. Wtedy zrozumiała, że to prze-

mówił Duch Lodu. Próbowała zawinąć poły ubrania w obronie przed zim-
nem, ale palce odmawiały posłuszeństwa. Wargi były jak zamarznięte. 
Nie mogła zaczerpnąć tchu. Nogi ugięły się pod nią, ale nim upadła, Duch 
Wichru dmuchnął i Edigwa frunęła do góry. Nie wiedziała, co się z nią 
dzieje. Wreszcie spadła bezwładnie na kolana Ducha Śmierci. Ten otwo-
rzył jej ciało i wyjął ze środka małą kostkę. Włożył sobie do ust i schrupał, 
śmiejąc się straszliwie. Śmiech ten targał ciałem Edigwy, napełniając ją 
śmiertelnym przerażeniem. Duch Śmierci podniósł jedną z kości leżących 
u jego stóp. Włożył ją w ciało Edigwy w miejsce tej, którą zjadł. Ledwo zdą-

żył to zrobić, Edigwę porwał Duch Złych Szamanów. Cały obwieszony był 
piórami, pazurami, kłami dzikich zwierząt, kosmykami ludzkich włosów  
i kawałkami metalu, które podzwaniały przy każdym ruchu. Zgiął Edigwę 
wpół, przytrzymał kolanami i zaczął bić w nią jak w bęben. Zawodził przy 
tym, przywołując wszystkie duchy, jakie były na jego usługach. Anakhai 
przynoszące głód, uhery niosące ból i choroby, mory zarażające strachem 
i wiele innych, których nazw nawet nie znała. Wszystkie zleciały się i tań-
czyły w rytm jego pieśni.

Ostatni starzec był cały w łachmanach, brudny i ubłocony. We włosach 
miał igliwie, a za wielkimi jak szpony paznokciami ziemię. Był to Duch 
Miejsc, W Których Straszy. Wyrwał Edigwę Duchowi Złych Szamanów i za-
czął ją zjadać. Byłby ją pożarł całą, gdyby do groty nie weszła kobieta. Była 
równie wielka jak starcy i jeszcze od nich starsza. Stanęła przy ognisku.

– Co robicie synkowie? – zapytała, a wszystkie duchy popatrzyły na  
nią. – Bawicie się?

Zabrała im Edigwę i przypatrzyła się jej uważnie. Potem usiadła z nią 
przy ogniu i zaczęła kołysać niby niemowlę, śpiewając:

  
 Moi wspaniali synkowie, nie ma nikogo
 straszniejszego od was na świecie.
 Nikt się przed wami nie skryje,
 Każdy się was ulęknie.
 Nikt nie ma władzy nad wami,
 A wy nie znacie litości.
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Edigwa kojona tym śpiewem, sama cichutko zanuciła księżycową pieśń 
znad Uri. Zobaczyła z góry siebie na rękach Matki Złych Duchów i ich sa-
mych siedzących dookoła ogniska. Już nie czuła strachu. Wskoczyła w Ducha 
Lodu, a jego mróz jej nie szkodził. Przeniosła się w Ducha Wichru i nasyciła 
mocą i dzikością, która stała się jej własną. Wniknąwszy w Ducha Śmier-
ci, oswoiła się z zabijaniem i umieraniem, które przestały ją przerażać.  
Od Ducha Złych Szamanów przejęła złość i bezlitosną moc. A dzięki Du-
chowi Złych Miejsc sama nauczyła się być takim miejscem, siedliskiem 
koszmarów i strachów.

Matka Złych Duchów sięgnęła po mięso, które piekli jej synowie. Prze-
łamała na pół wielką kość i mlaszcząc, łakomie wysysała szpik. Wszyscy 
zajęci byli jedzeniem. Edigwa myśląc, że nikt na nią nie zwraca uwagi, 
zsunęła się z kolan Matki Złych Duchów. Kiedy była już blisko wyjścia, do-
biegł ją głos: 

– Tylko nikomu nie mów o tym, co tutaj widziałaś!
Wyszła z jaskini. Właśnie nastał świt. 

Wróciła do swoich.
– I co? Byłaś u Rukuoo? – spytał Adari, gdy tylko ją zobaczył.
– Nie – odparła i zabrała się do swoich codziennych prac.
– Nie znalazłaś go! Do niczego się nie nadajesz! Pewnie w ogóle nigdzie 

nie poszłaś.
– Mogłeś pójść ze mną. 
Na to mężczyzna nie znalazł odpowiedzi.
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Następnego dnia słońce grzało bardzo mocno. Edigwa cały dzień spę-
dziła, zbierając zioła i zeskrobując ze skał porosty. Kiedy Adari wrócił do 
czumu, ucierała suche korzenie między płaskimi kamieniami. Mężczyzna 
usiadł na swoim miejscu i czekał, że jak zawsze dostanie posiłek. Ale zoba-
czył, że Edigwa nie zwraca na niego uwagi.

– Jestem głodny – powiedział.
– Weź sobie rybę. Wiesz, gdzie jest – ruchem głowy wskazała ognisko. 

Adari rozzłościł się, zaczął krzyczeć. Kobieta wzruszyła tylko ramionami  
i nic nie odpowiedziała.

– Na co komu to twoje zielsko! Najpierw zrób, co do ciebie należy!
– Robię, co do mnie należy – odrzekła, nawet nie podnosząc głowy.
Adari chwycił rybę i wyszedł pełen złości, postanawiając, że jeśli jeszcze 

raz to się powtórzy, nauczy Edigwę posłuchu. 

Minęło kilka dni. Mężczyźni z osady wybrali się na polowanie. 
Adari poszedł z nimi. 

Kiedy powrócił wieczorem, palenisko ledwo się tliło. Na legowisku le-
żała jego rozdarta kurta, którą Edigwa miała tego dnia połatać. Ledwo 
zdążył rzucić zwierzynę na ziemię, gdy kobieta weszła  i powoli zaczęła 
rozdmuchiwać żar.

– Gdzie byłaś? – krzyknął rozzłoszczony. – Złe duchy cię opętały!
– Sam to sprawiłeś.– Spokój Edigwy jeszcze bardziej rozgniewał Adariego. 

W tej chwili ktoś odchylił połę czumu i ukazała się twarz młodej Puri.

– Edigwo, przyniosłam trochę pieczonego mięsa, na pewno nic nie  
zdążyłaś przygotować. Arjuk śpi, babka przy nim siedzi. Nie wiem, co bym 
zrobiła, gdyby nie ty. 

Położyła mięso przy palenisku i wyszła. 
–  O czym ona mówi? – zapytał wciąż rozgniewany Adari i wybiegł za 

Puri. 
Opowiedziała mu, że jej mały synek rozbił głowę, skacząc po skałach 

nad Uri. Edigwa zatrzymała krew, opatrzyła ranę. Potem podała chłopcu 
napar, po którym spokojnie zasnął. 

Adari wrócił do czumu. Bez słowa sięgnął po mięso. Był zmęczony po 
całym dniu. 

Rano obudził go zapach fajki. Edigwa siedziała na jego miejscu i wy-
dmuchiwała dym na wszystkie strony świata.

– Jak śmiesz dotykać fajki! – Adari skoczył na równe nogi. – Przecież 
wiesz, że kobietom nie wolno tego robić! – krzyknął i zamachnął się, żeby 
ją uderzyć. Nagle zamiast Edigwy zobaczył chudego, wielkiego starca, któ-
ry świsnął przez szparę między zębami. Podmuch cisnął Adarim o ziemię.

Kiedy się podniósł, kobieta siedziała jak przedtem. Patrzyła na niego 
nie mówiąc ani słowa.

– Zaraz nauczę cię posłuszeństwa! – krzyknął i rzucił się na nią. Nim 
zdążył podnieść rękę, na miejscu Edigwy siedział wielki, stary człowiek  
o ośnieżonych włosach, w naszyjniku z sopli lodu. Adari złapał go za rękę 
i wtedy całe jego ciało ściął mróz. Padł bez czucia.
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Gdy się ocknął, kobieta wciąż siedziała bez ruchu. Fajkę trzymała na 
kolanach i patrzyła na niego uważnie. 

Adari zerwał się i chwycił za kij. 
– Ja ci pokażę!
Ale w miejscu gdzie siedziała,  znów zobaczył starca. Wokół niego roiło 

się od złych duchów. Jeden z nich wyrwał mu kij i uderzył go w brzuch. 
Adari zgiął się w pół, a wtedy pozostałe duchy rzuciły mu się na plecy. 
Zwaliły go na ziemię i skakały po nim, bijąc bez litości. Krzyczał z bólu, aż 
stracił przytomność. Kiedy się ocknął, Edigwa wciąż siedziała nieruchomo. 
Zobaczył, jak z jej włosów, niczym para z rozgrzanego zwierzęcia, unoszą 
się wielkie duchy. Jeden straszniejszy od drugiego. Rozpoznał niektóre,  
a były jeszcze inne. Wybiegł z czumu. 

 
Nikt więcej nie widział Adariego. Ani tej nocy, ani następnego dnia. 

Ani potem, kiedy już skończył się czas połowów i trzeba było jak co roku 
przenosić się na południe.

Edigwa zaczęła cieszyć się w rodzie poważaniem. Jej rady, kiedy naj-
lepiej polować lub gdzie połów będzie najobfitszy, zawsze się sprawdza-
ły. Rany i złamania, które opatrywała, goiły się szybciej. Potrafiła zapew-
nić rodowi przychylność duchów opiekuńczych. Pewnej nocy udało jej 
się nawet sprowadzić z powrotem odchodzącą do Dolnego Świata duszę 
umierającej krewnej. Od tej pory zaczęto darzyć ją wielkim szacunkiem.  
Jak każdego szamana, który ma potężnych sprzymierzeńców i wiele może 

zrobić dla swoich. Niektórzy mówią, że to właśnie ona nauczyła swój lud 
hodować renifery. Ale może to taka sama prawda jak ta, że w górnym bie-
gu rzeki Uri żyje potężny Rukuoo. 
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W dolinie rzeki Amguń leżały niewielkie osady Nenejów. W jednej  
z nich mieszkała dziewczyna imieniem Nelbej. Pewnej nocy przyśnił jej się 
dziwny sen. Stała przed nią młoda kobieta. Czarne włosy splecione miała 
w trzy grube warkocze.

– Witaj kuzynko – powiedziała do Nelbej. – Jestem Gerden. Przygotuj mi 
miejsce bo wybieram się do was. 

Nelbej już kiedyś słyszała o niej. Była to siostra jej babki, jako młoda 
dziewczyna utonęła w rzece. Przejęta Nelbej opowiedziała sen matce. 

– Z pewnością czegoś od nas chce – rzekła matka zaniepokojona. – Jeśli 
przyśni ci się znowu, musimy poprosić szamana o radę. 

– Jej nieśmiertelna dusza opuszcza dolny świat i przychodzi aż tutaj – 
powiedział szaman. – Odprawię ją z powrotem. 

Głosem bębna przywoływał swoich sprzymierzeńców i wysyłał ich, by 
dowiedzieli się, czego chce Gerden. Nelbej i jej matka siedziały przejęte. 

Nagle szaman zwrócił się do kobiet. 
– Postanowiła na nowo przyjść na świat. Należy do waszego rodu i wy-

brała waszą rodzinę. Zamierza urodzić się jako twoje dziecko, Nelbej.
− Nie! – krzyknęła dziewczyna. – Nie chcę tego!
Matka kiwała głową nic nie mówiąc. 
Szaman usiadł przy Nelbej.

Garuda
– Jeśli ją obrazisz, może się rozgniewać, a wtedy zamiast wam sprzyjać 

stanie się waszym wrogiem. Zróbcie dangołsa, figurkę zmarłej. W ten spo-
sób przyjmiecie ją do rodziny i zyskacie jej przychylność. 

Jeszcze tego samego dnia matka Nelbej znalazła kawałek korzenia, któ-
ry wydał jej się podobny do postaci ludzkiej. Zrobiła sukienkę ze skrawków 
futra i długi warkocz z suchej trawy. Ojciec wystrugał dangołsowi łyżkę. 
Posadzili figurkę przy palenisku. Jej milcząca obecność niepokoiła Nelbej. 
Wciąż wracały do niej słowa szamana o dziecku, które chce się urodzić. 
„Dlaczego duch Gerden wybrał właśnie mnie? – myślała. – Jestem jeszcze 
młoda, nie mam nawet chłopca.”

 
Kolejnej nocy Gerden przyśniła jej się znowu. Tym razem miała na sobie 

strój dangołsa, a w ręku drewnianą łyżkę.
– Czy już przygotowałaś wszystko na moje przybycie? – zapytała.
Nelbej obudziła się przerażona i sama pobiegła do szamana.
– Gerden nie daje mi spokoju!  
– Nie zdołałem jej odesłać i przyjdzie do ciebie jeszcze wiele razy. Jeśli 

będziesz się jej opierać, możesz zachorować, a nawet umrzeć. Wtedy twoja 
dusza będzie nawiedzać innych. – Nelbej nie to chciała usłyszeć.

– Może jest jakiś inny sposób, żeby ją odpędzić? – nie ustępowała.
– Skoro nie wierzysz w to, co mówię, zapytaj szamana większego ode 

mnie. To Artyk Suok. Jeśli jeszcze żyje, jest już bardzo stary. Szukaj go na 
drugim brzegu Amuru. 

Nelbej gnana niepokojem czym prędzej przygotowała się do drogi. Szła 
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od osady do osady pytając o Artyka Suoka. W końcu dotarła do jego szała-
su. Powitał ją siwy, drobny staruszek o jasnym spojrzeniu. Zaprosił Nelbej 
do środka i z uwagą wysłuchał jej opowieści. Od czasu do czasu łagodnym 
głosem zadawał pytanie. W końcu kazał jej przyjść następnego dnia.

– Spotkałem się z Gerden – powiedział nazajutrz. – Pamiętaj, że taki 
żyjący kiedyś człowiek, jeśli narodzi się na nowo, może uczynić wiele do-
brego dla innych, dla rodziny, a nawet całego rodu. 

– Rozumiem – cicho odpowiedziała Nelbej. – Ale nie chcę tego zrobić, 
choć wiem, że jeśli się sprzeciwię, mogę nawet umrzeć. 

Artyk Suok wziął ją za rękę. 
– Odszukaj Tomam, Matkę Odlatujących Ptaków. Ona powie ci, jak po-

winnaś postąpić. 
Długą chwilę siedzieli w milczeniu. 
– Idź na południe, aż napotkasz góry. Niedaleko słońca jest otwór  

w niebie, przez który ptaki dostają się do górnego świata. Wejdź najwyżej 
jak zdołasz. Mieszka tam Ptak Garuda. Wezwij go, a on zaniesie cię do 
Matki Tomam. 

Nelbej udała się w dalszą drogę. Szła przez równiny wiele dni. Gdy sta-
nęła u podnóża gór, lato miało się ku końcowi. Dziewczyna patrzyła, jak 
ptaki odlatują w stronę słońca. Potem ruszyła w ślad za nimi. Wspinała się 
coraz wyżej i wyżej, aż dotarła tam, gdzie leżał śnieg. Była bardzo zmęczo-
na. Nie miała już siły iść dalej. 

– Garudo! – zawołała całą sobą, patrząc na słoneczną tarczę. Wtem do-
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biegł ją dźwięk tysiąca piszczałek. Odwróciła głowę i ujrzała ptaka nadla-
tującego z szumem ogromnych, połyskujących ciemną czerwienią skrzydeł. 
Przysiadł naprzeciw niej. Miał złoty dziób i złote pióra na szyi. Nelbej wy-
dał się piękny. 

– Dziękuję ci, że przybyłeś na moje wezwanie – powiedziała. – Chcę roz-
mawiać z Matką Tomam, a sama nie dam rady do niej dotrzeć.

– Skoro doszłaś aż tutaj, musisz bardzo pragnąć spotkania z nią –od-
rzekł Ptak Garuda. – Pomogę ci. 

Chwycił dziewczynę w szpony nie czyniąc jej krzywdy i poniósł nad 
szczytami. Nelbej przymknęła powieki. Nareszcie mogła odpocząć. Ogar-
niało ją ciepło słońca. 

– Nie otwieraj oczu – dobiegł ją głos Ptaka. – Przelatujemy na drugą 
stronę nieba. 

Poczuła podmuch gorąca. Ptak zniżył lot. 
– Teraz możesz patrzeć.
Ujrzała jaskrawy step. Ptak Garuda wciąż leciał, aż dostrzegł kobietę  

w jaśniejącej sukni. Postawił przed nią dziewczynę. 
– Witaj Matko Tomam. To jest Nelbej, która potrzebuje twojej pomocy.

Matka Odlatujących Ptaków była piękna. W jej białych włosach drgały 
promyki słońca. Padały na suknię utkaną z lśniących piórek. Nelbej usły-
szała z tyłu odgłosy ptaków. Obejrzała się i zobaczyła nadlatujące stada.

Matka Tomam rozłożyła ręce i śpiewnie nawoływała ptaki, a one wla-
tywały w jej szatę jak do dziupli.

– Co cię do mnie sprowadza? – spytała dziewczynę. Nelbej zaczęła opo-
wiadać. Matka Tomam słuchała uśmiechając się łagodnie. Kilkakrotnie 
przerywała dziewczynie, aby przyjąć kolejne ptaki. Za każdym razem sta-
wała się coraz grubsza.

− Teraz ptaki odpoczywają – rzekła w końcu. – Usiądź przy mnie. 
Objęła Nelbej ramieniem. Dziewczyna oparła się o miękkie pióra. Za-

mknęła oczy i słuchała Matki Tomam. 

Dzieci moje skrzydlate
przylatują, gdy na ziemi chłód i mrok.
Wiedzą, że mogą się schronić
w moich ciepłych ramionach.
A potem opuszczają mnie. 

Jak po zimie jest wiosna,
tak po nocy jest dzień.
Wszystko ma swój czas.

Nie uciekaj już więcej.
Bądź wolna jak ptak
co szybuje pod słońcem i zna swoją drogę.

Pamiętaj, wszystko ma swój czas.  
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Jej głos otulał i kołysał Nelbej.
Nadeszła pora, gdy Matka Tomam wstała, rozłożyła ręce i potrząsając 

nimi budziła ptaki. Niebo wypełniło się szumem ich skrzydeł. Odlatywały, 
a Matka Tomam wracała do swej dawnej postaci. 

– I na ciebie już czas – rzekła do Nelbej. – Ptak Garuda zaniesie cię  
na dół.

Kiedy Nelbej stanęła na ziemi, była już wiosna. Szła i przypominała 
sobie wszystko, co jej się przydarzyło. Wiedziała, że słowa Matki Odlatują-
cych Ptaków zostaną w niej na zawsze. I tak się stało. 

Gdy wróciła do rodziców, zabrała dangołsa na swoje posłanie. Kiedy 
Gerden znowu nawiedziła ją we śnie, dziewczyna powiedziała jej:

– Wszystko ma swój czas. Zaproszę cię, kiedy będę gotowa.

Po kilku latach urodziła córeczkę. Gejen miała piękne czarne włosy,  
które matka zaplatała w gruby warkocz. Kiedyś Nelbej usłyszała, jak dziew-
czynka nuci:

Zima i lato,
noc i dzień. 
Chwila jak wiatr,
chwila jak strumień.  
 

Kiedy dorosła, śpiewała o dziejach swojego ludu. Jej słowa wędrowały 
daleko i stały się znane jako pieśni Gejen.  
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Nałgyzan

Na wschód od gór Eutez rozciąga się step. Pasły tu swe stada różne ludy  
sibańskie. Pędząc bydło przez step, przemierzali całą krainę. Raz do roku 
wszyscy spotykali się na wielkim wyścigu koni. 

W aule Udża żyła rodzina, w której na świat przychodziły same dziew-
czynki. Dyła bardzo pragnął syna. „Już nikogo nie nauczę tego, co powi-
nien wiedzieć i umieć mężczyzna” myślał czasami ze smutkiem. Podobnie 
jak każdy Siba marzył też, że jego syn wygra doroczny wyścig. Mogli brać  
w nim udział tylko chłopcy i mężczyźni. Dyła nie lubił jednak martwić się 
zbyt długo. Postanowił, że nauczy wszystkiego najstarszą córkę. Od naj-
młodszych lat traktował Mernen jak chłopca. Kąpał ją w zimnej wodzie, no-
sił na mrozie. Dziewczynka stawała się odważna i zwinna. Nie bała się bólu. 

Matka pozwalała, by Dyła spędzał z Mernen wiele czasu. Pragnęła jed-
nak dla niej tego, czego chcą wszystkie matki dla swoich córek. Uczyła ją  
co powinna umieć kobieta. Zaplatała jej włosy, śpiewała piosenki, kazała 
opiekować się siostrami.

Mernen podrosła. W oczach ojca była twarda jak chłopak. Ktoś, kto 
nie wiedziałby, że jest dziewczyną, widząc jak pewnie siedzi na koniu, od-
czytuje ślady, przysiągłby, że Mernen to chłopiec. Matka widziała w niej  

posłuszną i zapobiegliwą dziewczynę o pięknych, zaokrąglonych kształ-
tach. Była pewna, że jej córka urodzi wiele dzieci. 

Nie tylko rodzice widzieli Mernen inaczej. Krewni nieraz sprzeczali się 
w swoim gronie, czy dziewczyna jest szczupła czy też nie, wysoka czy niska. 
Nawet jej włosy jedni postrzegali jako ciemne, niemal czarne. Inni twier-
dzili przeciwnie, że są płowe. Nie mogli dojść do zgody nawet, gdy Mernen 
stała między nimi. Te sprzeczki nie prowadziły do niczego. Każdy i tak po-
zostawał przy swoim zdaniu. 

Mernen spostrzegła, że przy odrobinie wysiłku z jej strony lubi ją każdy. 
Gdy tylko wczuła się w czyjeś oczekiwania, stawała się taka, jaką chciano 
ją widzieć. Wobec dziewcząt i starszych kobiet była łagodna i nieśmiała. 
Galopując z chłopakami po stepie, żartowała niczym mężczyzna. 

Wszyscy wkrótce zaczęli za nią przepadać. Bardzo jej się to podobało. 
Starała się odpowiadać nawet tym niewypowiedzianym oczekiwaniom  
innych. 

Pewnego dnia konie ogarnął niepokój. Tłoczyły się to w jednym, to 
w drugim kącie zagrody, rżąc i strzygąc uszami. Wiatr przyniósł zapach 
dymu. Płonął step. To oznaczało natychmiastową ucieczkę. Ale dokąd? 
Ludzie gorączkowo szykowali się do drogi. Mernen najlepiej jak umiała, 
pomagała starszym. Nagle dobiegły ją słowa starego szamana Basmyla: 
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– Gdyby tak być jastrzębiem. Można by zobaczyć z góry, jak daleko jest 
ogień i w którą stronę iść. 

Dziewczyna wybiegła za obozowisko gnana pragnieniem pomocy. Na-
gle poczuła się jak ptak i wzbiła w powietrze. Z wysokości zobaczyła skąd 
nadchodzi ogień i w którą stronę najlepiej uciekać. Gdy na powrót stanęła 
na ziemi, pobiegła prosto do szamana. 

– Widziałam ogień! Uciekajmy na północ! – tłumaczyła gorączkowo, 
ledwie łapiąc oddech. Starzec słuchał jej z wielką uwagą.

– Widziałaś? W jaki sposób?
– Byłam w powietrzu! Ogień jest już blisko!
– Pójdziemy tam, gdzie pokazujesz –zdecydował Basmyl. 

Trwało rozbijanie nowego obozowiska. Mężczyźni rozstawiali na stepie  
jurty, kobiety rozpakowywały juki. Nawet dzieci miały ważne zadanie, 
zbierały suche trawy na opał. Młodzież pognała konie nad rzekę. Mernen 
patrzyła, jak zmęczone zwierzęta zanurzają pyski w chłodnej wodzie.

– Jak to się stało, że widziałaś ogień? – Obok niej stał Basmyl.
– Nie wiem. Biegłam pomóc ojcu przy koniach. W następnej chwili zo-

baczyłam wszystko z góry. 
− Myślisz, że zmieniłaś się w ptaka? – Mernen nie wiedziała, co odpo-

wiedzieć. 
– Mogłam być jastrzębiem? – spojrzała pytająco na szamana. Milczał. 

Jego twarz nie wyrażała nic. 
– A może to moja dusza wzniosła się do góry? – Mernen miała nadzieję, 
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że zdoła odgadnąć, co Basmyl chciałby usłyszeć. Był jednak nieprzeniknio-
ny. Poczuła się nieswojo. Po raz pierwszy nie wiedziała, czego się od niej 
oczekuje. Zaczęła zerkać na boki, jak przyłapane na czymś dziecko. Wyglą-
dała, jakby chciała się rozpłakać, to znów uśmiechała się przymilnie. Jej 
rysy zmieniały się, jej postać także. Raz wydawała się wyższa, raz niższa. 
Szaman dostrzegł, że z Mernen dzieje się coś niedobrego. 

– Musisz sama poszukać odpowiedzi. 

Mernen nie umiała znaleźć wyjaśnienia. Wkrótce przestała o tym my-
śleć. Unikała Basmyla.  Kontakty z innymi także stawały się coraz trudniej-
sze. Choć z łatwością potrafiła odgadnąć, czego ludzie od niej oczekują, 
przebywanie z kilkoma osobami naraz sprawiało jej coraz większe kłopoty. 
Krewni mówili, że Mernen się zmieniła. Tymczasem ona pragnęła, by jak 
dawniej lubili ją wszyscy. Źle się czuła w samotności, potrzebowała ludzi.  
Zadowalała jednak coraz mniej osób.

Z bezsilności i gniewu wybuchała płaczem. To bardzo nie podobało 
się jej ojcu. Zamykała się w sobie, co złościło matkę. Zaczęła więc uciekać  
w step. 

Pewnego dnia stanął przed nią Basmyl.
– Czy wiesz już, co się z tobą dzieje? – zapytał. 
– Nie – Mernen odwróciła wzrok. Bała się, że znowu nie będzie wiedzia-

ła, jak ma się zachować. Szaman chwycił ją za ramię i zmusił, by na niego 
spojrzała. 

– Nie możesz wciąż się zmieniać. Powinnaś odnaleźć prawdziwą Mernen. 

      – Nie wiem, jak miałabym to zrobić.
– Musisz pobyć w samotności. Tylko wtedy usłyszysz swój własny głos. 
– Jak poradzę sobie sama?
– Nie obawiaj się. Nałgyzan, jeden z czterech Wielkich Szamanów, opie-

kuje się wszystkimi mieszkańcami stepu. Na pewno ci pomoże. 

Przygotowała się do podróży. Basmyl oznajmił wszystkim, że dziewczy-
na wyrusza na jego polecenie. Ojciec dał jej konia, matka zapas jedzenia. 
Wkrótce jej postać zniknęła za horyzontem. 

Cały dzień jechała przed siebie. Nie zmierzała w żadne konkretne miej-
sce. Puściła wolno wodze. Step ją uspokajał, usypiał. W nocy koń zniknął. 
Pamiętała dobrze, że spętała go, zanim położyła się spać. „Co mam robić? 
Dobrze byłoby być ptakiem”, pomyślała. Wzbiła się w powietrze. Zatoczy-
ła jak jastrząb koło nad stepem i zobaczyła jurtę. Kiedy na powrót stała się 
człowiekiem, podeszła bliżej i zajrzała do środka. Był tam wysoki mężczy-
zna z twarzą osmaganą wiatrem.

– Kto tu wszedł? – zapytał, odwracając się. Mernen znieruchomiała pod 
jego przenikliwym spojrzeniem. On tymczasem wyjął z zanadrza świstaw-
kę i dmuchnął w nią z całej siły. Rozległ się dźwięk tak przejmujący, że 
dziewczyna zadrżała. Zdawał się nie mieć końca. Zobaczyła jak wydobywa 
z niej Basmyla, matkę, ojca, krewnych i wszystkich, których znała. 

– To oni byli we mnie? 
Mężczyzna nachylił się nad nią. Długie włosy opadły mu na twarz. Pod-

niósł Mernen do góry, jak szczeniaka. Potrząsał nią tak długo, aż coś w niej 
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się oderwało. Zobaczyła wylatującego z jej brzucha jastrzębia. Mężczyzna 
rzucił ją na stertę skór i podszedł do paleniska. Na kamieniach stał nad 
ogniem wielki kocioł. 

– To ty jesteś Nałgyzan?
– Tak. To ja jestem.
„Czy to możliwe?”, pomyślała Mernen. „Przecież Nałgyzan pomaga  

ludziom.”
Mężczyzna rozdmuchał żar. W jurcie zrobiło się gorąco. Podniósł Mer-

nen, urwał jej głowę, ręce, nogi. Połamał i wrzucił do kotła. 
– Spójrz – powiedział, gdy w kotle zawrzało. – Twój szpik zmienił się  

w rzekę.
Zobaczyła płynącą przez środek jurty wodę, a w niej kości.
 – Odpływają. Nic nie zostało z małej Mernen.
Wyłowił kości i zaniósł do drugiej część jurty. Stało tam kowadło. Wiel-

kim młotem kuł kości, jedną po drugiej. Gdy skończył, ułożył je na ziemi. 
– Teraz głowa.
Znów podszedł do kotła. Wyjął z niego czaszkę, wyprażył nad żarem  

i położył przy kościach. Ciało Mernen odzyskiwało swój kształt. 
Nałgyzan wyniósł ją przed jurtę i z całej siły rzucił w powietrze. Mernen 

leciała. Czuła jednak, że nie jest ptakiem. Uderzyła o ziemię. Długo trwało 
nim się ocknęła. Była obolała, w środku jednak czuła lekkość. Kierując się 
słońcem dotarła do swoich. Odszukała Basmyla.

– Dobrze się spisałaś – pochwalił ją szaman. –Ale nie wszyscy będą za-
dowoleni z tego, jaka teraz jesteś.

 Tak się stało. Wciąż słyszała: ”To ty, Mernen? Zmieniłaś się, nie jesteś 
taka jak dawniej”.

Mernen to nie przeszkadzało. Już nie zależało jej na tym, żeby wszy-
scy ją lubili. Na sibańskim święcie spotkała chłopaka. Została w jego jur-
cie na zawsze. Ludzie mówią, że jednemu z jej synów udało się wygrać  
wielki wyścig.
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Simorgh

W dorzeczu rwącej rzeki Uług-łyn mieszkali Czułymcy. Byli wśród nich 
rodzice z chłopcem o imieniu Ogłan Kun. Pewnej wiosny osadę nawiedzi-
ła choroba. Wiele osób zmarło. Niemal w każdej jurcie kogoś zabrakło. 
Ogłan Kun stracił oboje rodziców. Przygarnął go brat ojca. Krewni trak-
towali go dobrze, jednak chłopiec wciąż był smutny. Tęsknił i wspominał 
dawne dni. Gdy dorósł, postanowił opuścić okolicę, która kojarzyła mu się 
tylko z wielkim żalem. Pożegnał się ze wszystkimi, rodzinie podziękował za 
opiekę. Rozdał to, czego nie mógł zabrać ze sobą i poszedł.

 
Wędrował wąskimi, kamienistymi ścieżkami, mijał znajome drzewa, ska-

liste wzgórza, wśród których się wychował. Wiedział, że już tu nie wróci.
Szedł przez tajgę wiele tygodni. Z czasem zaczął spotykać ludzi, których 

język coraz bardziej różnił się od tego, jaki znał. Gościł w wielu osadach. 
choć  nierzadko proponowano mu córki za żony widząc, że jest odważny  
i zaradny, nigdzie nie zatrzymywał się dłużej. Podążał przed siebie. Drze-
wa przerzedzały się, było ich coraz mniej, aż przed oczami Ogłan Kuna 
pojawił się bezkresny step. 

Tam spotkał wojowniczy lud Awszarów, liczny i bogaty. Ludzie ci hodo-
wali konie. Mieli też wielkie stada krów i owiec. Ogłan Kun nigdy dotąd 
nie widział czegoś takiego. Jurty były większe od tych, które znał. W każdej 

zdobiony, gruby słup podtrzymywał dach. Ściany i ziemię pokrywały wzo-
rzyste kilimy. Wszędzie pełno było metalowych naczyń i narzędzi, które  
w rodzinnych stronach Ogłan Kuna należały do rzadkości. Młodzieniec 
został zaprowadzony przed oblicze władcy, Bezu Kana. Na miękkich ko-
biercach siedział niemłody mężczyzna o szlachetnych rysach. Ubrany był 
w barwny strój, a usługiwały mu piękne, czarnowłose kobiety. 

Ogłan Kun tak jak umiał, okazał szacunek. Jego zachowanie spodobało 
się Bezu Kanowi, który pozwolił mu pozostać wśród Awszarów. Ogłan Kun 
szybko nauczył się ich mowy, jazdy konnej i posługiwania się bronią. Wy-
chowany wśród myśliwych, świetnie dawał sobie radę z odczytywaniem śla-
dów, tropieniem zwierzyny i przewidywaniem pogody. Tym zjednał sobie 
szacunek gospodarzy.

Choć niczego mu nie brakowało, ciągle czuł smutek. Któregoś dnia zro-
zumiał, że wciąż tęskni za rodzicami. Poprosił chana o zgodę na to, by 
dzień lub dwa pobyć w samotności.

Bezu Kan wysłuchał go uważnie, nakazał, by wszyscy wyszli i wtedy  
rzekł:

– Widzę, że twój smutek płynie z głębi serca. Jesteś mądrym i odważnym 
człowiekiem. Myślę, że dobrze wykorzystasz to, co chcę ci dać. – Otworzył 
rzeźbioną szkatułę i wyjął z niej długie, mieniące się  kolorami pióro. 

– Należy do Ptaka Simorgha, posłańca, który pomaga duszom w po-
trzebie. – Oderwał niewielką część i podał Ogłan Kunowi.

– Przybędzie, gdy rzucisz to na wiatr i przywołasz go jego imieniem.
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Ogłan Kun starannie schował dar chana. 
– Wracaj zdrów i cały – usłyszał. 
Podziękował i ruszył w step. Długo jechał, a kiedy znalazł się z dala od 

ludzi, pozwolił smutkowi wydostać się z głębi duszy. Wypłakał cały żal, 
serce jednak nadal miał ciężkie. Przypomniał sobie słowa chana. Rzucił na 
wiatr kawałek pióra wzywając Ptaka Simorgha.

 
Niebawem w oddali zamajaczył migotliwy kształt. Wkrótce okazało 

się, że to co Ogłan Kun brał za trzepot wielu małych skrzydeł, to odbla-
ski słońca w piórach Ptaka Simorgha. Był olbrzymi i mienił się wszystkimi  
kolorami. 

Zatoczył nad nim koło i usiadł na stepie. 
– Czemu mnie przywołałeś? – spytał.
– Zrobiłem to, co poradził mi chan.
Ptak przyglądał się Ogłan Kunowi uważnie to jednym, to drugim 

okiem.
– Czemu mnie przywołałeś? – spytał ponownie.
– W mojej duszy jest smutek, który nie daje się niczym ukoić.
– Czy chciałbyś zobaczyć swoich rodziców?
– Czy to możliwe!? 
– Jestem posłańcem między światami. Mogę zabrać cię do krainy umar-

łych, ale musisz zastosować się do moich wskazówek. W przeciwnym razie 
grozi ci wielkie niebezpieczeństwo. 

– Nie boję się i potrafię kierować się rozwagą – odrzekł Ogłan Kun. 

– Wierzę ci. Skoro chan dał ci moje pióro, widać uznał, że warto ci pomóc. 
Poniosę cię, tylko przywiąż się mocno, żebyś nie spadł. Byłby to koniec 
twojej wędrówki.

Ptak Simorgh rozwinął olbrzymie skrzydła i uniósł się powietrze zo-
stawiając na ziemi tuman kurzu. Skierował się na północ. Leciał bardzo 
szybko. Pod spodem krajobrazy przesuwały się jak chmury gnane mocnym 
wiatrem. Lecieli trzy dni i trzy noce. Czwartego dnia pod wieczór spoza 
skalistych gór wyłoniła się rzeka o wodach czarnych i gęstych. Teraz trzy-
mali się jej biegu.

–To Anika Siodja – powiedział Ptak Simorgh. – Główna droga do Dol-
nego Świata. Podążają nią nieśmiertelne dusze zmarłych. Zdarza się, że 
trafia tu dusza żywego człowieka podczas jego snu. Jeśli nie znajdzie dro-
gi powrotnej, człowiek odchodzi od zmysłów. Żyją tu Łoz, złe istoty, któ-
re kradną i pożerają Dusze Zdrowia Kut. Bez nich ludzie chorują. Tylko 
szaman wie, jak się tu dostać, by odzyskać Kut. Jeśli mu się to nie uda, 
człowiek nie może wyzdrowieć i umiera. Na szamana czyha najpotężniej-
szy Łoz. Jeśli schwyta duszę szamana, zamienia go w abaasa, krwiożerczą 
bestię, która musi mu służyć. 

Ptak Simorgh zamilkł, a Ogłan Kun starał się zobaczyć jak najwięcej. 
Zbliżali się do morza. U samego ujścia rzeki ujrzał dwie kamienne wieże. 
Między nimi, niczym wąski most, wisiały liny podtrzymujące sieć. Po wo-
dzie chodził jednooki starzec. 
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– To Łoz, o którym ci mówiłem – odezwał się Ptak. – Łapie zagubione 
dusze i podążających za nimi szamanów. 

Morze pomrukiwało głucho. Na horyzoncie Ogłan Kun zobaczył świe-
cącą bladym światłem tarczę. Było to słońce Dolnego Świata. Zupełnie 
inne od tego, które znał. Zamglone, o niewyraźnych, jakby wyszczerbio-
nych brzegach. 

Po chwili wśród ciemnych wód Ogłan Kun dostrzegł zarys lądu. 
– To jest Kraina Umarłych – rzekł Ptak. – Teraz poszukamy twoich ro-

dziców.
Krążył długo, aż usiadł na ziemi.
− Dalej pójdziesz sam – rzekł. – Zapamiętaj wszystko co ci powiem. Od 

tego zależy, czy wrócisz żywy. Poszukaj jurty, w której mieszkają twoi ro-
dzice. Wejdź, ale stań z boku. Niczego nie dotykaj, żadnych przedmiotów, 
zwierząt ani ludzi. Będziesz dla nich niewidzialny. Nasyć oczy i serce wi-
dokiem matki i ojca. Potem rzucaj w ogień patyki, aż zrozumieją, że jest 
u nich ktoś, kogo nie widać i wezwą szamana. Tylko on będzie mógł cię 
usłyszeć. Powiesz mu, kim jesteś i po co przybyłeś. Nie przedłużaj wizyty 
ponad miarę. A gdy wyjdziesz, wracaj prosto do mnie i nigdzie nie zbaczaj. 
Strzeż się wszystkich istot, które będą cię widzieć i pod żadnym pozorem 
nie zbliżaj się do morza. Mieszka w nim wielki duch Kyz. Jeśli cię zwabi, nie 
będę mógł ci pomóc. Przestrzeń rozciągająca się pod wodą jest dla mnie 
niedostępna. 

Ogłan Kun ruszył przed siebie. Po drodze znalazł kilka patyków  
do ogniska i solidny kij na wszelki wypadek. Odszukał jurtę rodziców.  
Stanął z boku i przyglądał się wszystkiemu. Matka szyła, ojciec nabijał fajkę.  
Nie byli już tak młodzi, jak ich zapamiętał. Ogłan Kun wrzucił w ogień pa-
tyk, tak jak polecił mu Ptak Simorgh. W górę wystrzelił snop złotych iskier.  
Z pewnością mała gałązka nie mogła tego uczynić. Rodzice popatrzyli na 
ogień ze zdziwieniem. Ogłan Kun wrzucił drugi, a po chwili trzeci patyk. 
Płomień strzelał wysoko za każdym razem.

– Ogień dziwnie się zachowuje – odezwała się matka. – Tak jakby chciał 
nam coś powiedzieć. Ktoś musi u nas być. Idź po szamana, nie zwlekaj.

Niebawem ojciec wrócił z szamanem, który rzucił w ogień garść ziół, 
uderzył w bęben i zaczął śpiewać. Jego pieśń przeniknęła Ogłan Kuna do 
szpiku kości.

Zawołał do szamana:
– Uważaj! Jestem tu, nazywam się Ogłan Kun i przyszedłem w odwie-

dziny do swoich rodziców.
Szaman powtórzył na głos to, co usłyszał. Ojciec i matka popatrzyli na 

siebie w zdziwieniu.
− Straciliśmy naszego syna, gdy był jeszcze mały. Czy to na pewno on?
– Dużo czasu minęło, bardzo za wami tęskniłem. Jestem na służbie  

u wielkiego chana. Możecie być ze mnie dumni. – Ogłan Kun opowiadał o 
swoim życiu, a szaman wszystko to powtarzał rodzicom. 

Słuchali wzruszeni. 
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− Ta dusza bardzo was potrzebuje – rzekł szaman. – Skoro przybyła aż 
tutaj, musimy jej pomóc, inaczej może nie chcieć odejść.

Ogłan Kun zdziwił się. Przecież nie był duszą i przybył tu z własnej woli. 
     – Dajmy mu jeść, pić i coś, co go nasyci i ukoi jego tęsknotę. Macie coś, 
co było z nim związane?

Rodzice wyciągnęli kołyskę z kory brzozowej. Ogłan Kun jak przez mgłę 
przypomniał ją sobie z dzieciństwa. Tymczasem szaman brał kawałki je-
dzenia i wrzucał do ognia wypowiadając szeptem modlitwy ofiarne. Po-
tem nakazał rodzicom połamać i spalić kołyskę, a sam zaczął śpiewać 
pieśń, która niosła ukojenie. Ogień płonął, a Ogłan Kun stawał się coraz 
spokojniejszy, syty miłości, tęsknota ustępowała. Przypomniał sobie słowa 
Simorgha, by nie przedłużał odwiedzin. Czuł, że może już zostawić rodzi-
ców i wracać. 

– Dziękuję za wszystko – powiedział do szamana. – Odchodzę. Zawsze 
będę o was pamiętał. – Poczekał, aż szaman powtórzy to rodzicom, popa-
trzył na nich po raz ostatni, wziął swój kij i wyszedł.

Nagle zobaczył jak zbliżają się do niego trzy stwory szczerzące kły.  
Zrozumiał, że to abaasy, przed którymi ostrzegał go Simorgh. Otoczyły go 
z trzech stron i zaczęły spychać ku morzu. Gdy to pojął, rzucił się do walki. 
Rozgonił je kijem niczym złe psy. Odskoczyły ze skowytem. Ogłan Kun miał 
je teraz wszystkie przed sobą. Wzniósł kij i wolno wycofywał się między 
jurtami w stronę Simorgha. Gdy abaasy zobaczyły Ptaka, stanęły bojąc się 
podejść bliżej. 
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– Dobrze sobie poradziłeś – pochwalił go Simorgh. – Widziałeś się  
z rodzicami?

– Tak.
– Czy zostałeś uleczony ze swego smutku?
– Tak – znów odparł Ogłan Kun. – Możemy wracać.
Ptak Simorgh wzbił się w powietrze. Dopiero teraz Ogłan Kun poczuł 

jak bardzo jest zmęczony. Usnął.

Obudził się u kresu podróży.
Kiedy znalazł się na ziemi, spytał Ptaka Simorgha, jak mógłby mu się 

odwdzięczyć. 
– Nic od ciebie nie chcę – odpowiedział mu Ptak.– Zawsze przybywam, 

kiedy zostanę wezwany. Ty masz mądrość, odwagę i słuchasz rad, zasłu-
gujesz na moje pióro. Weź je. Będziesz mógł mnie przywołać lub przysłać 
kogoś, kto będzie w potrzebie. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy są równie 
roztropni jak ty. Człowiek nierozważny przez głupotę i nieposłuszeństwo 
mógłby postradać życie. A teraz posłuchaj: powiedz Bezu Kanowi, że da-
łem ci pióro. Bywaj!

Ogłan Kun odnalazł konia i wrócił do osady. Ludzie powitali go z radością. 
       –Gdzie byłeś tyle czasu? Baliśmy się, że coś ci się stało, niektórzy myśleli 
nawet, że nie żyjesz! 

Zaraz zaprowadzono go do chana. Bezu Kan wysłuchał uważnie opo-
wieści Ogłan Kuna. Gdy usłyszał, że Ogłan Kun zasłużył na pióro Simor-
gha, postanowił oddać mu swoją córkę. Po śmierci chana Ogłan Kun zajął 
jego miejsce i stał się władcą znanym daleko z odwagi, mądrości i dobroci. 
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Nad chłodnym morzem, gdzie zima trwa osiem miesięcy, życie jest cięż-
kie. Wody zamarzają daleko w głąb, a kiedy nasilają się mrozy, lód piętrzy 
się i pęka z hukiem. 

W zatoce przy ujściu rzeki Itil leżała mała osada. Mieszkało w niej za-
ledwie kilka rodzin. Łowiono ryby, polowano na foki. Czasem udawało 
się zabić morsa. Raz nawet białego niedźwiedzia. Jego skóra była bardzo 
cenna. Kiedy nadchodziły ciepłe miesiące, mężczyźni wyruszali na kilka 
tygodni w tundrę. Wracali z zapasem mięsa.

Tak było i tej wiosny. Kilku mężczyzn zostało w osadzie, reszta pod wo-
dzą szamana Mürena wybrała się na polowanie w głąb lądu. Wśród nich 
był Yrkył. 

Miał ojca, matkę i siostrę. Wciąż się z nimi kłócił. Pomagał tylko wtedy, 
kiedy sam miał na to ochotę. Uważał, że wszystko wie najlepiej. Chciał, 
żeby robili, co im każe. Był mrukliwy, rzadko się uśmiechał, każdemu po-
trafił powiedzieć coś przykrego. Wystraszał dziewczęta z wioski. Wszyscy 
go omijali. Nic dziwnego, że rodzina zmusiła Yrkyła, by się wyniósł. Miał 
zręczne ręce, więc zbudował sobie igloo i zamieszkał w nim sam. 

Cheche
Müren podejrzewał, że jedna z dusz Yrkyła zagubiła się lub została skra-

dziona. Potrzebuje teraz pomocy, by trafić z powrotem do ciała. Yrkył jednak 
tylko wykrzykiwał na Mürena:

− To was opętały złe duchy! Czemu tego nie widzisz!
Müren zrozumiał, że Yrkyłowi potrzeba czasu. 

Teraz trwały wiosenne łowy. O półtora dnia drogi od osady myśliwi roz-
bili obozowisko. Rankiem ruszyli w tundrę. Po dwóch, trzech, by nawzajem 
naganiać zwierzynę. Tylko Yrkył poszedł sam. Po powrocie chwalił się zdo-
byczą, mówił gdzie był, co widział. Ale wkrótce zaczął rozpalać swój własny 
ogień. Spał osobno. Mężczyźni już nie mówili, by do nich dołączył.

Po trzech tygodniach mieli już sporo suszonego mięsa. Müren postano-
wił, że następnego dnia wyruszą, by zanieść wszystko do osady.

Wstali o świcie. Yrkyła z nimi nie było. Szaman posłał jednego z myśli-
wych do jego szałasu. Ten wrócił, mówiąc, że Yrkył leży na posłaniu, śpi  
i nie odpowiada.

– Może mu się coś stało? – zastanawiał się Müren. Postanowił sam to 
sprawdzić. 

Yrkył leżał bez ruchu. Szaman nachylił się i zobaczył, że mężczyzna wol-
no oddycha.

– Wstawaj, wracamy! – Yrkył ani drgnął. – Obudź się, zaraz wyruszamy! 
    Müren potrząsnął nim mocno. Mężczyzna otworzył oczy, ale nie rozu-
miał żadnego słowa. Wymamrotał coś i zasnął.
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Müren stał nad nim. „Zostawić go czy zabrać?” myślał. Mieli dużo do 
niesienia. Wyjął z zanadrza kilka figurek duchów opiekuńczych. Wybrał 
jedną i zostawił. Wyszedł do myśliwych. 

− Jedna z jego dusz jest daleko. Albo sam ją odnajdzie, albo umrze. Nic 
nie możemy dla niego zrobić. – Ruszyli w drogę powrotną. 

Yrkył obudził się niedługo potem. Był otępiały. Miał zdrętwiałe ciało, 
sztywny język, bolały go oczy. Gdy zobaczył puste obozowisko, jak przez 
mgłę przypomniał sobie jak Müren nim potrząsał. Ogień wygaszony, mię-
so i skóry zabrane. Nikogo. Usiadł na ziemi przed szałasem. Zastanawiał 
się, co robić. Poczuł się opuszczony, był zły na krewnych, że go zostawili. 
Ogarnęła go wściekłość na wszystko i wszystkich. A kiedy minęła, pomy-
ślał: „Od dawna wolałem być sam i tylko z przyzwyczajenia trzymałem 
się blisko ludzi.” Polował jeszcze kilka dni. Już więcej mięsa nie mógłby 
udźwignąć. Zbierał się do drogi. Wtedy dopiero dostrzegł figurkę. Nie była 
większa od jego dłoni. Wcale mu nie przeszkadzała.” Dobrze mieć opiekę 
dobrych duchów”, uśmiechnął się pod nosem i ruszył przed siebie. Czuł się 
wolny. Mógł przemierzać ziemię bez celu. Iść w każdą stronę.

Mijał coraz niższe drzewa. W końcu i one zniknęły. Przed nim roz-
ciągała się pokryta trawami równina. Szedł. Wciąż naprzód i naprzód.  
Dni robiły się coraz krótsze. Wiał zimny wiatr, padał marznący deszcz. 
Ubranie Yrkyła pokrywała przezroczysta skorupa. Wszystko zatopione 
było w lodzie. Każda roślina tkwiła w środku szklanego sopla. 

Zaczął padać śnieg i wszędzie zrobiło się biało. Yrkył sam nie wiedział, 
czy to zima przychodzi w swoim właściwym czasie, czy też każdy dzień pro-
wadzi go w coraz większy chłód. Czuł, że z każdym krokiem wchodzi głębiej 
w krainę zimna i mroku. Nie bał się i nie zamierzał zawracać. Zapadła 
noc. Trwała, a dzień nie nadchodził. 

Yrkył szedł dalej. Przed jego oczami pojawiły się niewielkie pagórki  
z lodu. Gdy im się przyjrzał, okazały się być ludzkimi schronieniami. Po-
stanowił, że tu odpocznie. Wszedł do jednego z nich. Kiedy chciał rozpalić 
ogień, poczuł, że palenisko jest jeszcze ciepłe. W popiele znalazł grudkę 
żaru. Gdy płomień rozświetlił wnętrze, Yrkył zobaczył pod ścianą futro foki. 
A kiedy go dotknął, usłyszał jęk. Futro przykrywało starego człowieka. 

Przyciągnął go do ognia. Roztarł mu ręce i nogi. Roztopił śniegu, ugoto-
wał rosołu i napoił nim starca.

− Gdzie są inni? – zapytał. 
– Zostawili mnie, poszli na południe. Jestem już bardzo stary i tak nie 

dotarłbym tam żywy. A ty, dlaczego jesteś tu sam?
– Byłem na polowaniu razem z ludźmi z mojej osady. Kiedy mieliśmy 

wracać, nie mogli mnie dobudzić.
– Dlaczego cię nie zabrali?
– Szaman myśli, że moja dusza się zgubiła i nie można mi pomóc.
– Szukasz ich? – Yrkył zamyślił się.
– Nie, nie są mi do niczego potrzebni.
– W takim razie dokąd idziesz?
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– Nie wiem – odrzekł Yrkył. Wzruszył ramionami. Zapadła cisza.
– Jest ktoś, kto może ci pomóc – powiedział starzec.
– Pomóc? W czym? – zdziwił się Yrkył.
– Żebyś zrozumiał, dokąd idziesz. Słyszałeś o wielkim szamanie Cheche? 

       – Wierzysz w to?
– Też się z tego śmiałem. Ale odkąd zostałem sam, Cheche przychodzi 

do mnie w snach. Ja dzięki niemu już się nie boję śmierci ani bólu. Ty też 
go poszukaj.

– Gdzie go spotkam?
− Trudno go rozpoznać, bo może wyglądać za każdym razem inaczej– 

zaśmiał się starzec. –Szukaj go, a sam cię znajdzie.

Spędzili razem kilka dni. Rozmawiali z rzadka. Yrkył przeszukał pozo-
stałe domostwa. Zniósł z nich wszystko, co mogło się przydać starcowi.  
Nie było tego dużo. Wreszcie poczuł, że musi iść dalej. 

− Chcę znaleźć szamana Cheche.
– Zostaw mnie. Mój czas się kończy – powiedział stary człowiek widząc  

wahanie Yrkyła. – Nie muszę przed niczym uciekać. Chcę tu zostać.  

Yrkył wyszedł w mroźną ciemność. Znów szedł przed siebie. Wcale nie 
był pewien, czy nie wraca tam, skąd przybył. Wokół rozciągała się biała 
równina. Zasypiał i budził się z uczuciem zimna. Wydawało mu się, że ze 
wszystkich stron otaczają go duchy. Jawa mieszała mu się ze snem. Szedł 
jednak z uporem, z jakim woda płynie strumieniem do morza. 
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W końcu dostrzegł lodowe skały otaczające niewielką przestrzeń. Po-
środku kilka lodowych brył tworzyło coś na kształt szałasu. Yrkył zajrzał 
do środka. 

Pośrodku na bryle lodu siedział tam mały chłopiec. Jego bardzo ja-
sna skóra miała niebieskawy odcień. Ciemne oczy patrzyły przenikliwie.  
Ruchem ręki przywołał mężczyznę.

− Kim jesteś i skąd przybywasz? – spytał.
– Nazywam się Yrkył. Szukam wielkiego szamana Cheche.
– A znalazłeś mnie i więcej już ci nie trzeba.
– A ty kim jesteś? 
– Rządzę tą krainą. Wszystko, co żyje, jest mi podległe. Ty także musisz 

mnie słuchać. Będziesz mi służył. O Cheche zapomnij.

„I tak nie wiem, dokąd dalej iść” pomyślał Yrkył. „Może dowiem się 
czegoś o Cheche? Władca tego miejsca musi coś o nim wiedzieć”. Zaczął 
wypełniać polecenia chłopca. Ten wciąż siedział nieporuszony. Nakazywał 
Yrkyłowi zbierać najpiękniejsze, najbardziej przezroczyste kryształy. Potem 
je zjadał. Coraz więcej i więcej. Mężczyzna pracował całymi dniami. Ciągły 
chłód i zmęczenie sprawiały, że jego rozum i serce zaczęły zamarzać. 

Był jak odrętwiały, nawet nie myślał o tym, żeby się sprzeciwić. Chło-
piec stawał się coraz bardziej wymagający. Co chwila budził swego słu-
gę. Kazał mu znosić lód i układać go w spiczaste kopce wokół jurty lub  

w geometryczne kształty na śniegu. W końcu zażądał, by Yrkył oddał mu 
swoje futra. Pozwolił mu zostawić tylko to, na którym spał. Yrkył widział 
jak jego ciało przybiera sinawy odcień. Taki sam, jaki na początku do-
strzegł u chłopca.

– Czy chcesz żebym zamarzł na śmierć?–pytał.
– Jesteś tu dla mnie. Masz być mi posłuszny. Będziesz żył, póki cię po-

trzebuję. 

W snach Yrkył widział, jak chłopiec rośnie, wypełniając sobą całą prze-
strzeń. A potem zmienia się w lodową górę, która sterczy samotnie nad  
zamarzłym pustkowiem. Budził się i patrzył na siedzącą na lodowym bloku 
postać chłopca. Zaczął myśleć, że może umarł i jest we władzy jakiegoś 
ducha. Ciało, skostniałe i obolałe, krzyczało przy najmniejszym ruchu.  
Musiał jednak zbierać lód, którym żywił się jego pan. 

W końcu chłopiec przywołał Yrkyła i nakazał mu:
− Natnij sobie żyłę na ręce.
– Po co?
– Już bardzo długo trwają ciemności. Światło w kryształach nie jest tak 

pożywne jak przedtem. Coraz mniej w nim blasku i życia. Jestem głodny!  
Muszę się napić twojej krwi. 

Yrkył nie chciał tego zrobić. Chłopiec podniósł wrzask. Jego krzyk osła-
biał Yrkyła. Mężczyzna w końcu padł na ziemię. Wtedy chłopiec zszedł  
z siedziska. Sam naciął ramię Yrkyła i zaczął pić jego krew. Yrkył tylko  
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patrzył na chłopca i czuł, jak powoli ucieka z niego życie. Mały zdawał się 
rosnąć. Ogarnął go tak wielki smutek, że zapragnął śmierci. Byłaby dla 
niego wybawieniem.

– Proszę, wypij ze mnie całą krew. – powiedział cicho. Chłopiec tylko 
przeraźliwie się zaśmiał.

– To ja zdecyduję, jak długo będziesz żył. A będziesz żył, dopóki będę cię  
potrzebować. – Znów zasiadł na lodowym bloku. 

„Jak to, nawet o własnej śmierci nie mogę zdecydować?” przemknęło 
Yrkyłowi przez myśl. Przed oczami stanął mu obraz starca mówiącego: 
„Dzięki Cheche już się nie boję.”

„Dlaczego zapomniałem o Cheche? Czemu przestałem go szukać?” – 
myśli Yrkyła pędziły jedna za drugą. Było ich coraz więcej i więcej, jakby 
ktoś rozbił lód, który skuwał jego serce i rozum. „Muszę zabić chłopca. Nie 
ma innego wyjścia”. 

Poczekał aż chłopiec zaśnie. Spośród leżących dookoła kryształów wy-
brał zakończony najostrzej i wzniósł go nad śpiącym chłopcem. Nie zdążył 
jednak zadać ciosu. Chłopiec obudził się i spojrzenie jego oczu na chwilę 
odebrało Yrkyłowi siły. Kryształ wypadł mu z ręki.

– Jak śmiesz! – wykrzyknął chłopiec i upiornie zachichotał. 
Yrkył poczuł w sobie moc, z jaką wiosenny prąd wody rozrywa kry.  

Złapał chłopca za gardło. Dusił z całych sił. Chłopiec próbował rozluźnić 
uścisk Yrkyła. Był niezwykle silny. Yrkył słabł, lecz wciąż nie puszczał. 

Chłopiec zaczął krzyczeć. Jednak jego wrzask nie miał już dawnej mocy. 

Yrkyłowi wracały siły, wzmocnił uścisk. 
− Puść mnie, oddam ci całe moje bogactwo. Zrobię cię panem tej ziemi. 

Pozwól mi żyć – błagał chłopiec – jestem taki samotny. Tak mi ciężko na 
tym zimnym, lodowym pustkowiu.

Yrkył niczego już nie chciał słyszeć. Wiedział, że jeśli teraz się podda, już 
nigdy nie wyrwie się z tego świata. 

Głos chłopca zamierał. Spod przymkniętych powiek popłynęły łzy.  
Yrkył poczuł, jakby zamknęła go w sobie bryła lodu. Osunął się na martwe 
ciało chłopca. Gdy się ocknął, miał mokrą twarz. Z całej siły ściskał w rę-
kach figurkę ducha opiekuńczego, którą zostawił mu Müren. Rozejrzał się 
dookoła. Ani śladu chłopca. 

Wyczołgał się na zewnątrz. Na czarnym niebie widać było zorzę  
polarną. Barwne pasma światła padały na kopce, które usypał. W tym 
blasku wszystko było na swoim miejscu. A wzory z kryształów, które  
kazał mu układać chłopiec, przypominały rysunki na bębnie Mürena. 
Yrkył chłonął światło. Czuł radość i zatęsknił za ludźmi ze swojej osady. 
Kiedy tylko nabrał sił, ruszył w drogę powrotną. Dni stawały się dłuższe. 
Przybywało wiosennego słońca. Rytm dnia i nocy wrócił do stałego po-
rządku. Yrkył szedł coraz szybciej. Kiedy dotarł do osady, witał każdego, 
kogo zobaczył. Wszyscy wybiegli ciekawi, co się dzieje. Z początku nieufnie 
patrzyli na Yrkyła.

– Byłem w letnim obozowisku. Szukałem cię – powiedział szaman 
Müren. – Prosiłem duchy, by zaopiekowały się tobą.
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Wiele razy Yrkył opowiadał o tym, co mu się przytrafiło. Wszyscy słu-
chali go chętnie. Z czasem zaczęli go prosić go też o inne historie, stare  
i nowe. Jego opowieści myśliwi zanosili do innych osad i wiele z nich stało 
się szeroko znanych. 

 Świtało. Stary szaman Artyk Suok obudził się. Poczuł, że w swoim szała-
sie nie jest sam. Otworzył oczy. Przy palenisku siedziało dwóch mężczyzn. 
Drobny, blady starzec o długich siwych włosach i drugi, nieco młodszy. 
Zdawali się na coś czekać.

Siwy wyjął fajkę i zaczął ją nabijać. Do szałasu wszedł trzeci człowiek. 
Był szczupły, smagły, miał bystre spojrzenie. Usiadł obok nich i powie-
dział: 

− Wkrótce nadejdzie Üzüt.
Artyk Suok leżał spoglądając na nich. Zastanawiał się, kim są i po co 

przybyli. Wszyscy trzej wydawali mu się dziwnie znajomi. Imię Üzüt też już 
kiedyś słyszał. Gdzie? Kiedy? Nie mógł sobie przypomnieć. 

Wreszcie postanowił wstać. Uklęknął przy palenisku, skinął gościom 
głową. Rozpalił ogień i usiadł przy nim. 

– Kim jesteście i co was do mnie sprowadza? – zapytał uśmiechając się 
przyjaźnie. Przyzwyczaił się, że ludzie potrzebujący jego pomocy przyby-
wali nawet z odległych stron.

– Jestem Łyn – rzekł starzec.
– Kut – przedstawił się jego towarzysz.
– A ja Sürün-eze – powiedział najmłodszy odwzajemniając uśmiech. – 

Śnią mi się ostatnio moi zmarli krewni.

Ylyntyl Kota
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– Ja wciąż jestem zmęczony, na nic nie mam siły – rzekł Kut.
– A mnie wciąż brakuje oddechu – dodał Łyn.
− Może to ze starości? – zaśmiał się Artyk Suok, zwracając się do Łyna. 

Potem spojrzał na jego towarzysza. – Ja też już jestem stary i czasem tchu 
mi brakuje. Siły też już nie te, co dawniej. – Popatrzył na Sürüna-eze. – 
Mnie także ostatnio śnią się nieżyjący krewni. Ale czemu tobie, młodemu? 
Z pewnością chcą czegoś od ciebie.

Zamknął oczy. Czuł, że to niezwykłe odwiedziny i coś łączy go z trzema 
przybyszami. „Kim oni są?” myślał. „Ylyntyl Kota na pewno znałaby odpo-
wiedź”. Artyk Suok bardzo często odwiedzał Matkę Światów, Opiekunkę 
Początku i Końca. Czasem wystarczyło, by zamknął oczy i już stał u stóp 
żelaznego modrzewia łączącego wszystkie światy. Ostatnio pokonywał tę 
drogę tak często, że była dla niego znajoma niczym ścieżka nad strumień.

Ylyntyl Kota wyściełała mchem wydrążoną cedrową kłodę. Zobaczywszy 
starego szamana podeszła do niego. Nigdy dotąd nie obdarzyła Artyka 
Suoka aż taką uwagą.

Pozdrowił ją z szacunkiem i rzekł: 
– Dziś rano w moim szałasie zastałem trzech przybyszów.
Matka Światów wpatrywała się w niego z wielką siłą. Wokół słyszał 

szmery i głosy, jakby cała przestrzeń była nimi wypełniona. Rozejrzał się, 
ale nikogo nie zobaczył. Miał jednak wrażenie, że otacza go  tłum.

– Nie wiem, skąd ich znam, ale przeczuwam, że ma to wielkie znaczenie. 
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Jeden z nich przedstawił się jako Łyn – mówiąc te słowa Artyk Suok poczuł 
jakby ktoś odsunął zasłonę przy wejściu do szałasu wpuszczając do środka 
światło dnia. „Łyn jest duszą-oddechem każdego żyjącego ciała. Nieraz 
szukałem jej, by  kogoś przywrócić do życia” pomyślał. 

– Drugi nazywa się Kut – dodał wolniej, a w następnej chwili zrozumiał, 
skąd go zna. „To przecież siła życiowa, o którą tak często walczyłem z du-
chami Dolnego Świata.” 

– A trzeci to Sürün-eze – wyszeptał i w tej chwili wiedział już, że Sürün-
eze to dusza, która śni, kocha, nienawidzi, smuci się i cieszy.

Matka Światów nie mówiła nic. Słuchała cierpliwie.
– A Üzüt, na którego czekali? – zapytał prawie bezgłośnie i zadrżał.  

Zrozumiał. To on jest nieśmiertelną, podróżującą duszą Üzüt. 

– Dokąd zmierzasz? – dobiegł go głos Opiekunki Początku i Końca.
Przypomniał sobie, że niegdyś nazywał się Morgon Chara. Potem otrzy-

mał imię Artyk Suok. Teraz jest Üzüt. Co będzie dalej? Zobaczył, jak stary 
szaman wychodzi z niego i znika u stóp modrzewia, w otworze prowadzą-
cym do Dolnego Świata. To Üzüt, jego nieśmiertelna dusza odeszła, zabie-
rając ze sobą myśli i słowa. 

– Co uczynisz teraz? – spytała Matka Światów.
Ujrzał wszystkich członków swojego rodu. Nie było wśród nich nikogo, 

w kim mógłby zamieszkać. Nikt nie stałby się szamanem. Emeget, szamań-
ski duch  rodu, musi poczekać na narodziny odpowiedniego dziecka. 

Zawołał, dołączając do nieskończonej ilości głosów wypełniających 
przestrzeń. Niebawem nadleciał Ptak Kori. 

– To on cię wzywał – powiedziała Ylyntyl Kota wskazując na Emegeta.
Ptak chwycił go delikatnie w dziób, wzbił się i odleciał do Górnego 

Świata. Opiekunka Początku i Końca odprowadziła ich wzrokiem. Usiadła 
pod żelaznym modrzewiem. 

 


