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Dwunasty wielbłąd w prezencie 
Długo szukałam mikołajowego prezentu dla moich dzieci. Chciałam znaleźć coś wyjątkowego, 
dobrego, intrygującego. Tak odkryłam dwunastego wielbłąda. 

Czując nadchodzącą śmierć, stary szejk wezwał synów i oznajmił im ostatnią wolę. W spadku zostawi 
im 11 wielbłądów, którymi mają się podzielić następująco: dla najstarszego - połowa stada, dla 
średniego - jedna czwarta, a najmłodszy miał zadowolić się jedną szóstą.  

Po śmierci ojca zaczęły się kłótnie i bójki braci, gdyż 11 wielbłądów tak podzielić się nie da. Im 
bardziej niewykonalne zdawało się zadanie, tym silniej działały złe emocje. I wtedy pojawił się pomysł 
by spór rozstrzygnął kadi. Mądry sędzia spokojnie wysłuchał racji trzech stron, długo myślał i 
powiedział: "dam wam mojego wielbłąda, dodacie go do stada i podzielcie się zgodnie z wolą ojca. A 
jeśli Bóg pozwoli, oddacie mi moją własność".  

I tak bracia zrobili. Wraz z wielbłądem kadiego stado liczyło 12 zwierząt i podział okazał się dziecinnie 
prosty. Najstarszy wziął połowę z 12 - czyli sześć wielbłądów, średni - jedną czwartą, czyli 3, a 
najmłodszy - jedną szóstą, czyli 2 wielbłądy. Jak łatwo policzyć (6 + 3 + 2), po zgodnym podziale 
schedy, pozostał jeden wielbłąd, który wrócił do kadiego.  

Ale to nie jest koniec historii. To zaledwie początek.  

Bo ta opowieść niesie w sobie wiele paradoksów i tajemnicę.  

Dwunasty wielbłąd sprawił, że każdy z trzech braci... zyskał.  

Bez dwunastego wielbłąda najstarszy syn dostałby połowę z 11 czyli 5,5. Średni - mógłby liczyć tylko 
na 4/11 czyli 2,75 a najmłodszy - 6/11 czyli 1,833. A zatem, dzięki dwunastemu wielbłądowi, wszyscy 
mieli powody do zadowolenia: trzej bracia i ich rodziny, a nawet wielbłądy, które mądrość kadiego 
ocaliła przed niechybną śmiercią i poćwiartowaniem.  

Kim, albo raczej czym jest dwunasty wielbłąd, którego w zasadzie nie ma, bo został tylko pożyczony a 
potem oddany?  

Może to coś niewidoczne dla oczu, co umożliwia wprowadzenie ładu i harmonii w miejsce kłótni? A 
może to symbol mądrego prawa (mądrego sędziego) szanującego nie tylko literę, ale i ducha? Może 
dwunasty wielbłąd ostrzega przed zacietrzewieniem, ciasnotą umysłu i brakiem wyobraźni? Może jest 
symbolem inteligencji, która w sytuacji ostrego konfliktu potrafi znaleźć rozstrzygnięcie nieoczekiwane 
a satysfakcjonujące? W każdym razie dwunasty wielbłąd przychodzi z zewnątrz, spoza kłótni, jest 
bezinteresownym darem arbitra - religijnego sędziego.  

Bez dwunastego wielbłąda rosłaby nienawiść skłóconych braci i wściekłość na zmarłego ojca. Bo w tej 
opowieści trudno zapomnieć o ojcu.  

Na łożu śmierci dał synom zadanie niemożliwe. Wszystko wskazuje, że specjalnie wywołał konflikt. 
Pesymiści ocenią, że był potworem. Wepchnął synów w darwinowską dżunglę: chciał żeby się kłócili, 
być może po to, aby zwyciężył najsilniejszy, najbardziej brutalny, najsprytniejszy, który przejmie 



wielbłądy i władzę nad klanem. Okrutny ojciec nie kochał i nie cenił własnych synów? Mnie ta 
interpretacja nie przekonuje. Wolę wierzyć, że ojciec chciał przekazać synom coś więcej niż wielbłądy: 
chciał udzielić im ostatniej nauki. Życie składa się z rywalizacji i konfliktów, które trzeba rozwiązywać. I 
są na to dwa sposoby. Można wybrać drogę wojny, w której wszyscy zacietrzewieni tracą (trzeba 
zabić trzy wielbłądy) lub szukać konsensusu - wtedy wszyscy zyskują. Oczywiście ta druga droga 
wymaga mądrości i dobrej woli. Jeśli nie udaje się wyjść z matni samemu, potrzebny jest zewnętrzny 
arbiter, który reprezentuje społeczność i w jej imieniu dąży do przywrócenia ładu. Jest tylko jeden 
problem: trzeba znaleźć mędrca, który ma dwunastego wielbłąda.  

 


