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I 

Szczur i sowa*

Pewnego razu sowa, nie zjadłszy do końca jakiegoś 
smakołyku, odłożyła sobie jego resztki na dzień następny. 
Nie zdążyła się jednak nimi nacieszyć, bo wkrótce ukradł 
je szczur. Gdy to odkryła, rozzłoszczona udała się do jego 
domu, by go zabić. Szczur jednak przeprosił i rzekł:

– Dam ci ten oto świderek i powiem, jak z jego pomo-
cą zaznać przyjemności większej niż ta, jaką sprawiło-
by ci zjedzenie łakoci, które w swojej nieuprzejmości ci 
ukradłem. Patrz! Trzeba zatknąć go w ziemi ostrym koń-
cem w górę, tuż u korzeni drzewa, a następnie wspiąć się 
po pniu na sam czubek i ześlizgnąć się w dół.

To rzekłszy szczur poszedł sobie, a sowa zrobiła tak, 
jak ją poinstruował gryzoń. Jednak gdy to uczyniła, na-
działa się na ostry czubek świderka, co sprawiło jej 
ogromny ból. Rozzłoszczona i rozżalona raz jeszcze po-
stanowiła zabić szczura. Ten jednak ponownie przepro-
sił i w ramach tych przeprosin podarował jej czapeczkę.
*  Ajnuska nazwa ptaka wymieniona tutaj (ahunrashambe) wska-
zuje na gatunek sowy rogatej (w polskiej terminologii: uszatej, 
przy czym nie chodzi tu o nazwę gatunkową, tylko cechę wyglą-
du – przyp. tłum.)
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Wydarzenia te tłumaczą pochodzenie grubej warstwy 
sterczących piór na głowie sów, tworzących ową cza-
peczkę, którą noszą po dziś dzień, a także wrogości po-
między szczurami i sowami.

(Spisane z pamięci, opowiedziane przez Ishanashte 
25 listopada 1886 roku).
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Mity Ajnów
Autor: Basil Hall Chamberlain
Ajnowie. Ostatnia pozostałość po kulturze przedjapoń-
skiej, żywy ślad pradawnej historii Japonii. Przez wieki 
spychani przez Japończyków na północ, dyskryminowani 
i naturalizowani, do dzisiejszych czasów przetrwali jedy-
nie na Hokkaido. Ci, którzy kultywują resztki ludowych 
tradycji, robią to głównie na użytek turystów, co uzależ-
nia zachowanie tej niezwykle ciekawej kultury od bardzo 
niestałych gustów Zachodu. Jednak to głównie badaczom 
zachodnim nacja ta, która nie zdążyła wykształcić pisma, 
zawdzięcza spisanie i przetłumaczenie ludowych podań, 
mitów oraz eposów, z których wyłania się obraz ludu pro-
stego, lecz niepozbawionego wyobraźni; bardzo związa-
nego z naturą, ale posiadającego ugruntowane poglądy na 
temat miejsca człowieka na ziemi. Ich lektura przenosi 
Czytelnika w przeszłość, do czasów, gdy archipelag ja-
poński zamieszkiwali bogowie i demony, gdy zwierzęta 
potrafiły mówić, a ludzie parali się czarami.
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