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Granice poznania, czyli o stereotypowym
i faktycznym obrazie Mongolii
ZDECYDOWAŁAM SIĘ NA PISANIE PRACY O REALIACH MONGOLII I możliwościach ich nazywania
po polsku, poniewaĪ chciaáabym pokazaü sposób Īycia i waĪne elementy kultury
w tym kraju. Ten temat jest mi szczególnie bliski, bo urodziáam siĊ w Mongolii,
to moja Ojczyzna. Mongolia to kraj nomadów (sáowa klucze go okreĞlające to:
ostry klimat, wiatr, step, pustynia, jurty, wielbáądy); jest bardzo ciekawym miejscem pod wzglĊdem tradycji i zwyczajów.
Studiując w Polsce, zauwaĪyáam duĪe zainteresowanie moją Ojczyzną. SądzĊ,
Īe warto pokazaü specyfikĊ tego egzotycznego dla Polaków kraju, ukazując mongolskie realia (elementy tworzące táo historyczne, spoáeczne, obyczajowe, które
są bardzo waĪne dla danej kultury, stanowią wyraz aktualnej, konkretnej rzeczywistoĞci danego kraju lub regionu). To bardzo waĪne, Īeby poznaü i zrozumieü
obraz Ğwiata, jaki wystĊpuje w danej kulturze, a jednym ze sposobów zapoznania
siĊ z nim jest jĊzyk. Za poĞrednictwem jĊzyka, zgodnie z koncepcją jĊzykowego
obrazu Ğwiata, moĪna zrozumieü sposób Īycia danej spoáecznoĞci i przede
wszystkim poznaü podstawowe wartoĞci, jakie decydują o ksztaácie danej kultury.
Otaczająca nas rzeczywistoĞü dociera do nas za pomocą jĊzyka. Za jego poĞrednictwem staramy siĊ nazwaü wszystkie elementy Ğwiata, których doĞwiadczamy. Obecnie nastĊpuje proces globalizacji, ujednolicania Ğwiata i zacierania
granic kulturowych i spoáecznych. Z tego powodu waĪne jest okreĞlenie elementów znanego i dostĊpnego nam Ğwiata, czyli realiów, oraz przekazanie ich innym
osobom, Īeby mogáy lepiej i peániej zrozumieü nasz punkt widzenia. W procesie
poznania i zrozumienia innej kultury niezbĊdne jest zatem poznanie jej realiów
i tym wáaĞnie zagadnieniem zajĊáam siĊ w mojej pracy magisterskiej.
W niniejszym artykule chcĊ przybliĪyü realia Mongolii i ukazaü wielokulturową oraz róĪnorodną przestrzeĔ tego kraju, a przede wszystkim to, jak nazywane

102

Batkhishig Jugder

są te zjawiska po polsku. Aby dowiedzieü siĊ, jak Polacy postrzegają mój kraj,
przeprowadziáam wĞród studentów ankietĊ, która miaáa daü odpowiedĨ na pytanie
o poziom znajomoĞci kultury mongolskiej. Ankieta skáadaáa siĊ z 11 pytaĔ otwartych, wszystkie byáy związane z historią i kulturą Mongolii.
W badaniu braáo udziaá 40 studentów filologii polskiej i kulturoznawstwa. Grupa byáa jednolita wiekowo – 18–23 lata, zróĪnicowana pod wzglĊdem páci (kobiety stanowiáy 70% badanych). Postawione pytania przyniosáy odpowiedĨ na temat
stereotypowego obrazu Mongolii w oczach Polaków. Niestety, okazaáo siĊ, Īe
obraz ten jest ksztaátowany przez negatywne stereotypy. Wiedza na temat tego
kraju jest raczej mierna, obejmuje tylko bardzo podstawowe dane. Jako dowód
moĪe posáuĪyü bardzo wysoki stopieĔ znajomoĞci nazwy stolicy Mongolii (90%
ankietowanych) i jednego z czoáowych jej historycznych przywódców – Czyngis
Chana (90%). Pozostaáe informacje nie są juĪ tak powszechne. Wedáug wiĊkszoĞci (choü niepokoi 30% mających inne zdanie) ankietowanych Mongolia jest
samodzielnym krajem (70% ankietowanych udzieliáo takiej odpowiedzi), w którym dominuje pustynia i jest sporo koni. WiĊkszoĞü (80%) pytanych zdaje sobie
sprawĊ z tego, Īe Mongolia jest ogromnym krajem, obejmuje znaczne terytorium,
jednak pojawiáy siĊ takĪe odpowiedzi dające wyraz przekonaniu, Īe kraj ten jest
znacznie mniejszy od Polski.
SpoĞród odpowiedzi na pytanie o znajomoĞü postaci związanych z Mongolią
postaü Czyngis Chana byáa okreĞlana negatywnymi epitetami, spoĞród których
moĪna przytoczyü takie wyraĪenia, jak: barbarzyĔca, imperator, inicjator niszczących najazdów. Jako Īe obraz Mongolii wyáaniający siĊ z przeprowadzonych
przeze mnie ankiet Ğwiadczy o niewielkiej znajomoĞci mongolskich realiów,
postanowiáam je nieco przybliĪyü.
ZacznĊ od czynników geograficznych. Mongolia znajduje siĊ w Ğrodkowowschodniej Azji. Terytorium Mongolii jest piĊü razy wiĊksze od terytorium Polski
i sąsiaduje jedynie z dwoma jeszcze potĊĪniejszymi pod wzglĊdem powierzchni
krajami. Od póánocy graniczy z Rosją, od wschodu, zachodu i poáudnia – z Chinami. W Mongolii zamieszkuje okoáo 2,8 mln mieszkaĔców (czyli okoáo poáowy
tego, ile liczy ludnoĞü województwa Ğląskiego). Mongolia jest krajem górzystym
na póánocy i na zachodzie.
Klimat Mongolii jest surowy. WystĊpują cztery pory roku: zima, wiosna, lato,
jesieĔ, jednak dominująca jest zima (niektóre zimy są bardzo mroĨne). Biorąc
pod uwagĊ warunki klimatyczne, szczególnie w okresie zimowym, Īycie w Mongolii moĪe wydawaü siĊ bardzo trudne, jednak Mongoáowie, zwáaszcza koczownicy, rozwinĊli w sobie wytrzymaáoĞü i odpornoĞü, które są niezbĊdne do przetrwania w tak surowym klimacie. Koczownicy mieszkają w jurtach; jest to okreĞlenie mongolskiego namiotu. Mongolskim sposobom zamieszkania chcĊ
poĞwiĊciü chwilĊ uwagi, poniewaĪ stanowi on charakterystyczny rys tego kraju.
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Koczownicze rodziny zbierają siĊ w wiĊksze grupy i co najmniej dwa razy do
roku, na wiosnĊ (w maju) i na początku zimy (w paĨdzierniku), migrują od 50 do
100 km, czasami nawet dalej, w poszukiwaniu lepszych pastwisk. Obozy zimowe
znajdują siĊ na obszarach, które są w naturalny sposób chronione przed wiatrem
i wyposaĪone w obory dla zwierząt. Koczownicy mieszkają w specjalnie przeznaczonych do tego celu namiotach, czyli wspomnianych juĪ jurtach. Zamiennie
z jurtą (nazwa znana w wiĊkszoĞci krajów z zachowaną strukturą koczowniczą)
stosowane jest w Mongolii okreĞlenie ger czuá (sáowo pochodzenia tureckiego
uĪywane przez zachodnich najeĨdĨców). WiĊkszoĞü Mongoáów na obszarach
wiejskich, a nawet mieszkaĔcy w centrum miasta, mieszkają w tych komfortowych namiotach, które w dzisiejszych czasach są bardzo dobrze wyposaĪone we
wszystkie nowoczesne udogodnienia. Ger jest tradycyjnym domem mongolskim,
który byá przez wieki dostosowywany do realiów Īycia na stepie. Zimą daje ciepáo, latem – cháód, a przede wszystkim jest wytrzymaáy na podmuchy silnego
wiatru. W czasie regularnych migracji jest áatwy do montaĪu i transportu, poniewaĪ skáada siĊ z drewnianej ramy pokrytej filcem (waga jurty waha siĊ od 150 do
300 kg). WnĊtrze ma zawsze identyczny rozkáad pomieszczeĔ: drzwi wejĞciowe
skierowane są na poáudnie, w zachodniej czĊĞci znajduje siĊ miejsce dla domowników, od strony póánocnej jest miejsce dla goĞci honorowych i starszych oraz
miejsce na oátarz rodzinny; kuchnia zlokalizowana jest w centrum jurty.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym liczba nomadów znacznie spadáa w ciągu ostatnich lat. Po ostatnich zimach i strasznych katastrofach ekologicznych, tzw. „dzud”
(czasami mongolska zima jest bardzo zimna i dotkliwa; caáy czas pada Ğnieg, z tego
powodu tworzą siĊ zaspy ĞnieĪne, duĪo zwierząt ginie z gáodu) wiele koczowniczych
rodzin straciáo wszystkie swoje stada, które byáy Ĩródáem utrzymania. Ta sytuacja
wpáynĊáa na duĪą migracjĊ ze wsi do miast, zwáaszcza na zachodzie kraju. Koczowniczy pasterze i hodowcy z maáych wsi przenieĞli siĊ na przedmieĞcia stolicy.
Tradycyjnie koczownicy mongolscy hodują szeĞü gatunków zwierząt: konie,
krowy, owce, kozy, wielbáądy i jaki. SpoĞród nich bardzo waĪny jest koĔ – jest
on jednym z podstawowych symboli Mongolii. Maáe mongolskie konie są bardzo
odporne na warunki klimatyczne w tym kraju, poniewaĪ Īyją caáy rok w póádzikich stadach, tylko czĊĞciowo doglądanych przez pasterzy w celu obrony przed
watahami wilków w zimie. Jeden ze znanych chiĔskich podróĪników, Siao Te
heng napisaá:
Koczownicy kochają swe konie. Dobre konie kochają bardziej niĪ inne zwierzĊta. A kiedy
ujrzą dobrego konia gotowi są daü za niego trzy lub cztery inne konie.
(Baabar 2005: 28)

W jĊzyku mongolskim funkcjonuje wiele frazeologizmów związanych z koĔmi.
Motyw ten pojawia siĊ w wielu piosenkach, przysáowiach i opowieĞciach, np.:
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JeĪeli wypuĞcisz konia, moĪesz go jeszcze záapaü. JeĪeli uronisz sáowo, juĪ go nie záapiesz (S. KaáuĪyĔski 1960: 17).
2. Czáowiek rozumem, koĔ szybkoĞcią (S. KaáuĪyĔski 1960: 27).
3. Wysoka góra zmĊczy konia, nienawiĞü sama siebie zmĊczy (S. KaáuĪyĔski 1960: 28).
4. Po jeĨdzie na koniu siada na osáa (S. KaáuĪyĔski 1960: 29).
5. Siodáo jest ozdobą konia, kobieta jest ozdobą istnienia (S. KaáuĪyĔski 1960: 35).
6. W sercu mĊĪczyzny – osiodáany koĔ (S. KaáuĪyĔski 1960: 40).
7. U mĊczonego konia pĊt wiele, u biednego czáowieka panów wiele (S. KaáuĪyĔski 1960: 41).
8. Záy koĔ zawadza o drzewa; záy czáowiek obraĪa ludzi (S. KaáuĪyĔski 1960: 90).
9. UĪywaniem bata nie uczynisz konia szybkim; uĪywaniem wielu sáów nie uczynisz syna
mądrym (S. KaáuĪyĔski 1960: 94).
10. Jednego konia nie siodáa siĊ dwoma siodáami; prostolinijny czáowiek nie káania siĊ
dwom panom (S. KaáuĪyĔski 1960: 119).

Bez konia koczownik nie moĪe byü koczownikiem. Ciągnący siĊ na tysiące kilometrów mur, który ChiĔczycy zbudowali na póánocy, by siĊ odgrodziü od koczowników, stanowiá w gruncie rzeczy osáonĊ nie przed ludĨmi, lecz przed ich
koĔmi. Wysoki mur, który ludzie mogliby jakoĞ przekroczyü, byá nie do przebycia dla konia. A koczownik nie potrafi siĊ przemieszczaü bez konia. Tak wiĊc
Wielki Mur byá w rzeczywistoĞci barierą wzniesioną przeciwko koniom.
Prezydent USA Richard M. Nixon, podziwiając Mur ChiĔski, powiedziaá:
Naród, który potrafiá zbudowaü taki mur, ma z pewnoĞcią Ğwietną przeszáoĞü, z której moĪe byü dumny.

A mongolski znany krytyk odpowiedziaá mu, Īe:
naród, który sforsowaá taką budowlĊ, jak Mur ChiĔski, ma przynajmniej równie wielką przeszáoĞü, z której moĪe byü dumny.
(Baabar 2005: 19)

Konie nie tylko sáuĪą koczownikom do przemieszczania siĊ, ale i do produkcji
ĪywnoĞci: najbardziej charakterystyczny dla kultury mongolskiej jest napój alkoholowy ajrak, czyli lekko sfermentowane mleko kobyáy.
Innymi waĪnymi dla Mongolii zwierzĊtami są owce, kozy i krowy. Kozy są najtrudniejsze w hodowli, ale są cenione ze wzglĊdu na miĊso, a zwáaszcza ze wzglĊdu
kaszmir – jedno z cennych wáókien naturalnych. Mongolia jest jednym z najwiĊkszych producentów i eksporterów najwyĪszej jakoĞci kaszmiru na Ğwiecie.
Realia wiąĪą siĊ przede wszystkim z historią danego kraju. Imperium Mongolskie
byáo jedynym imperium, które poáączyáo AzjĊ i EuropĊ. Ten region z racji swojej
bogatej historii stanowi przedmiot zainteresowania naukowców z caáego Ğwiata.
Analizy przekazów ustnych i przedmiotów znalezionych podczas badaĔ archeologicznych to waĪne narzĊdzia do zrozumienia realiów Mongolii. Istotna jest takĪe
postaü Czyngis Chana, ukazywanego jako tajemniczego, mitologicznego bohatera.
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Jedni uznają go za postaü negatywną, której udziaáem byáy wielkie zniszczenia
i podboje. W szczególnoĞci w krajach okupowanych przez Imperium Mongolskie
w Ĩródáach historycznych Czyngis Chan, jak i jego potomkowie opisywani są
jako barbarzyĔscy, okrutni wáadcy. W Historii powszechnej pod redakcją Bartáomieja Kaczorowskiego moĪna znaleĨü m.in. nastĊpujący opis:
Mongoáowie pod wodzą Batu-chana ruszyli na WĊgry, a ich prawe skrzydáo, dowodzone
przez Pajdara, uderzyáo na PolskĊ. (…) NapaĞci oprócz zniszczeĔ materialnych przynosiáy
teĪ znaczne perturbacje osadnicze. Ucieczki ludnoĞci, opuszczanie caáych wsi, zmiany stanu
posiadania – przyspieszaáy potrzeby przebudowy wielkich wáoĞci i stosunków wiejskich.
(B. Kaczorowski, red., 2007: 113, 114)

W sáowniku encyklopedycznym Historia Polski pod redakcją BoĪeny DembiĔskiej pod hasáem Tatarzy czytamy:
Tatarzy – początkowo nazwa jednego z plemion mongolskich, od XII w. stosowana w odniesieniu do ludów (…) wchodzących w skáad imperium mongolskiego Czyngis Chana. Od
2. poá. XV w. Litwa, a potem teĪ Polska sąsiadowaáy z Tatarami chanatu krymskiego, którzy
czĊsto wyprawiali siĊ na ziemie ruskie po áupy.
(B. DembiĔska, red., 2005: 360)

Z tego sáownika dowiadujemy siĊ teĪ o najazdach mongolskich na PolskĊ:
Po podboju Rusi (…) oddziaáy tatarskie skierowaáy siĊ w stronĊ WĊgier. Aby nie dopuĞciü
do udzielenia przez PolskĊ pomocy WĊgrom, w 1241 najechaáy takĪe na PolskĊ. Po klĊsce
rycerstwa maáopolskiego pod Chmielnikiem zniszczeniu ulegáy m.in. Kraków, Sandomierz,
àĊczyca. Do decydującej bitwy doszáo pod Legnicą. Zginąá w niej ksiąĪĊ Henryk PoboĪny.
(B. DembiĔska, red., 2005: 221)

Z punktu widzenia mieszkaĔców Mongolii postaü Czyngis Chana jest waloryzowana zupeánie inaczej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kulturze kraju.
Ten historyczny bohater zjednoczyá mongolskie plemiona i ustanowiá Imperium
Mongolskie w 1206 r. DziĊki jego panowaniu Mongolia staáa siĊ jednym z najwiĊkszych paĔstw na mapie ówczesnego Ğwiata. Mongolia podbiáa dziĊki niemu
Chiny i ustanowiáa Pekin jednym z mongolskich miast, rządziáa w Chinach do
1368 r. Z powodu wewnĊtrznych konfliktów o wáadzĊ i prowokacji zagranicznych Mongolia kilkadziesiąt lat po Ğmierci wielkiego wodza straciáa swoją
uprzywilejowaną pozycjĊ, by juĪ nigdy jej nie odzyskaü. Przez mieszkaĔców
Mongolii Czyngis Chan jest wiĊc postrzegany jako bohater, który scaliá plemiona
i stworzyá podstawy wielkiego imperium.
Michael H. Hart w pracy The 100 a ranking of the most influential persons in
history (1978) podkreĞlaá, Īe Czyngis Chan jest znany na caáym Ğwiecie jako
wielki wódz. Michael H. Hart na liĞcie osobistoĞci, które wywaráy najwiĊkszy
wpáyw na przebieg historii ludzkoĞci, na dwudziestym pierwszym miejscu umieĞciá
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wáaĞnie Czyngis Chana, po Karolu Marksie, a przed Adamem Smithem i Williamem Shakespearem.
W 1995 roku w analizie postaci historycznych wydrukowanej w The Washington Post nazwano Czyngis Chana Czáowiekiem Tysiąclecia. Dla Mongoáów, którzy tradycyjnie czczą swoich przodków, Czyngis Chan jest bogiem. O ile Napoleon i Aleksander MacedoĔski są bohaterami narodowymi i dumą Francuzów
i Greków, to dla Mongoáów Czyngis Chan jest kimĞ wiĊcej: gwiazdą przewodnią,
siáą ducha i obiektem, nie tylko narodowej, ale i osobistej dumy (Baabar 2005: 58).
W XII i XIII wieku nie tylko Czyngis Chan chciaá walczyü, wszyscy dąĪyli do
tego, aby zaáoĪyü swój kraj.
Mam nadziejĊ, Īe dziĊki mojej pracy obraz Mongolii zostanie przybliĪony Polakom, a sama praca stanie siĊ przede wszystkim jednym z tekstów, dziĊki którym zmieniony zostanie faászywy stereotyp o tym kraju. W powstających rozdziaáach mojej pracy zamierzam skoncentrowaü siĊ na poszczególnych sferach
Īycia w Mongolii, np. religii mongolskiej czy mongolskich obyczajach. Postaram
siĊ zdefiniowaü przedmioty kultu religijnego, np. Dzul (Ɂɭɥ), czyli tradycyjny
znicz). Kolejną kategorią, którą chciaáabym przybliĪyü, jest ubiór. Zwracam
uwagĊ na poszczególne elementy stroju oraz odrĊbnoĞü spoáecznoĞci lokalnych.
Mongolia jest wieloetnicznym krajem (zamieszkuje ją ok. 20 zróĪnicowanych
grup etnicznych), zatem zamierzam opisaü np. strój Kaámucy, strój Bajada, strój
Kazachów. W pracy znajdzie siĊ takĪe rozdziaá poĞwiĊcony mongolskim kulinariom. W poznawaniu specyfiki danego kraju szczególnie waĪne jest bowiem
równieĪ to, jakie smaki, aromaty wystĊpują w kuchni. Ostatnią czĊĞü pracy poĞwiĊcĊ opisowi tradycyjnych instrumentów muzycznych, takich jak Morin huur
(Ɇɨɪɢɧ ɯɭɭɪ), oraz mongolskich imion. Podczas prowadzonej analizy stawiam
sobie za cel jak najdokáadniejsze oddanie charakteru realiów mongolskich, aby
polscy czytelnicy mogli zrozumieü tradycjĊ i kulturĊ mojej Ojczyzny.
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