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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, poniewa  chcia abym pokaza  sposób ycia i wa ne elementy kultury 

w tym kraju. Ten temat jest mi szczególnie bliski, bo urodzi am si  w Mongolii, 

to moja Ojczyzna. Mongolia to kraj nomadów (s owa klucze go okre laj ce to: 

ostry klimat, wiatr, step, pustynia, jurty, wielb dy); jest bardzo ciekawym miej-

scem pod wzgl dem tradycji i zwyczajów. 

Studiuj c w Polsce, zauwa y am du e zainteresowanie moj  Ojczyzn . S dz , 

e warto pokaza  specyfik  tego egzotycznego dla Polaków kraju, ukazuj c mon-

golskie realia (elementy tworz ce t o historyczne, spo eczne, obyczajowe, które 

s  bardzo wa ne dla danej kultury, stanowi  wyraz aktualnej, konkretnej rzeczy-

wisto ci danego kraju lub regionu). To bardzo wa ne, eby pozna  i zrozumie  

obraz wiata, jaki wyst puje w danej kulturze, a jednym ze sposobów zapoznania 

si  z nim jest j zyk. Za po rednictwem j zyka, zgodnie z koncepcj  j zykowego 

obrazu wiata, mo na zrozumie  sposób ycia danej spo eczno ci i przede 

wszystkim pozna  podstawowe warto ci, jakie decyduj  o kszta cie danej kultury. 

Otaczaj ca nas rzeczywisto  dociera do nas za pomoc  j zyka. Za jego po-

rednictwem staramy si  nazwa  wszystkie elementy wiata, których do wiad-

czamy. Obecnie nast puje proces globalizacji, ujednolicania wiata i zacierania 

granic kulturowych i spo ecznych. Z tego powodu wa ne jest okre lenie elemen-

tów znanego i dost pnego nam wiata, czyli realiów, oraz przekazanie ich innym 

osobom, eby mog y lepiej i pe niej zrozumie  nasz punkt widzenia. W procesie 

poznania i zrozumienia innej kultury niezb dne jest zatem poznanie jej realiów 

i tym w a nie zagadnieniem zaj am si  w mojej pracy magisterskiej. 

W niniejszym artykule chc  przybli y  realia Mongolii i ukaza  wielokulturo-

w  oraz ró norodn  przestrze  tego kraju, a przede wszystkim to, jak nazywane 
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s  te zjawiska po polsku. Aby dowiedzie  si , jak Polacy postrzegaj  mój kraj, 

przeprowadzi am w ród studentów ankiet , która mia a da  odpowied  na pytanie 

o poziom znajomo ci kultury mongolskiej. Ankieta sk ada a si  z 11 pyta  otwar-

tych, wszystkie by y zwi zane z histori  i kultur  Mongolii. 

W badaniu bra o udzia  40 studentów filologii polskiej i kulturoznawstwa. Gru-

pa by a jednolita wiekowo – 18–23 lata, zró nicowana pod wzgl dem p ci (kobie-

ty stanowi y 70% badanych). Postawione pytania przynios y odpowied  na temat 

stereotypowego obrazu Mongolii w oczach Polaków. Niestety, okaza o si , e 

obraz ten jest kszta towany przez negatywne stereotypy. Wiedza na temat tego 

kraju jest raczej mierna, obejmuje tylko bardzo podstawowe dane. Jako dowód 

mo e pos u y  bardzo wysoki stopie  znajomo ci nazwy stolicy Mongolii (90% 

ankietowanych) i jednego z czo owych jej historycznych przywódców – Czyngis 

Chana (90%). Pozosta e informacje nie s  ju  tak powszechne. Wed ug wi kszo-

ci (cho  niepokoi 30% maj cych inne zdanie) ankietowanych Mongolia jest 

samodzielnym krajem (70% ankietowanych udzieli o takiej odpowiedzi), w któ-

rym dominuje pustynia i jest sporo koni. Wi kszo  (80%) pytanych zdaje sobie 

spraw  z tego, e Mongolia jest ogromnym krajem, obejmuje znaczne terytorium, 

jednak pojawi y si  tak e odpowiedzi daj ce wyraz przekonaniu, e kraj ten jest 

znacznie mniejszy od Polski. 

Spo ród odpowiedzi na pytanie o znajomo  postaci zwi zanych z Mongoli  

posta  Czyngis Chana by a okre lana negatywnymi epitetami, spo ród których 

mo na przytoczy  takie wyra enia, jak: barbarzy ca, imperator, inicjator nisz-

cz cych najazdów. Jako e obraz Mongolii wy aniaj cy si  z przeprowadzonych 

przeze mnie ankiet wiadczy o niewielkiej znajomo ci mongolskich realiów, 

postanowi am je nieco przybli y . 

Zaczn  od czynników geograficznych. Mongolia znajduje si  w rodkowow-

schodniej Azji. Terytorium Mongolii jest pi  razy wi ksze od terytorium Polski 

i s siaduje jedynie z dwoma jeszcze pot niejszymi pod wzgl dem powierzchni 

krajami. Od pó nocy graniczy z Rosj , od wschodu, zachodu i po udnia – z Chi-

nami. W Mongolii zamieszkuje oko o 2,8 mln mieszka ców (czyli oko o po owy 

tego, ile liczy ludno  województwa l skiego). Mongolia jest krajem górzystym 

na pó nocy i na zachodzie. 

Klimat Mongolii jest surowy. Wyst puj  cztery pory roku: zima, wiosna, lato, 

jesie , jednak dominuj ca jest zima (niektóre zimy s  bardzo mro ne). Bior c 

pod uwag  warunki klimatyczne, szczególnie w okresie zimowym, ycie w Mon-

golii mo e wydawa  si  bardzo trudne, jednak Mongo owie, zw aszcza koczow-

nicy, rozwin li w sobie wytrzyma o  i odporno , które s  niezb dne do prze-

trwania w tak surowym klimacie. Koczownicy mieszkaj  w jurtach; jest to okre-

lenie mongolskiego namiotu. Mongolskim sposobom zamieszkania chc  

po wi ci  chwil  uwagi, poniewa  stanowi on charakterystyczny rys tego kraju. 
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Koczownicze rodziny zbieraj  si  w wi ksze grupy i co najmniej dwa razy do 

roku, na wiosn  (w maju) i na pocz tku zimy (w pa dzierniku), migruj  od 50 do 

100 km, czasami nawet dalej, w poszukiwaniu lepszych pastwisk. Obozy zimowe 

znajduj  si  na obszarach, które s  w naturalny sposób chronione przed wiatrem 

i wyposa one w obory dla zwierz t. Koczownicy mieszkaj  w specjalnie prze-

znaczonych do tego celu namiotach, czyli wspomnianych ju  jurtach. Zamiennie 

z jurt  (nazwa znana w wi kszo ci krajów z zachowan  struktur  koczownicz ) 

stosowane jest w Mongolii okre lenie ger czu  (s owo pochodzenia tureckiego 

u ywane przez zachodnich naje d ców). Wi kszo  Mongo ów na obszarach 

wiejskich, a nawet mieszka cy w centrum miasta, mieszkaj  w tych komforto-

wych namiotach, które w dzisiejszych czasach s  bardzo dobrze wyposa one we 

wszystkie nowoczesne udogodnienia. Ger jest tradycyjnym domem mongolskim, 

który by  przez wieki dostosowywany do realiów ycia na stepie. Zim  daje cie-

p o, latem – ch ód, a przede wszystkim jest wytrzyma y na podmuchy silnego 

wiatru. W czasie regularnych migracji jest atwy do monta u i transportu, ponie-

wa  sk ada si  z drewnianej ramy pokrytej filcem (waga jurty waha si  od 150 do 

300 kg). Wn trze ma zawsze identyczny rozk ad pomieszcze : drzwi wej ciowe 

skierowane s  na po udnie, w zachodniej cz ci znajduje si  miejsce dla domow-

ników, od strony pó nocnej jest miejsce dla go ci honorowych i starszych oraz 

miejsce na o tarz rodzinny; kuchnia zlokalizowana jest w centrum jurty. 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym liczba nomadów znacznie spad a w ci gu ostat-

nich lat. Po ostatnich zimach i strasznych katastrofach ekologicznych, tzw. „dzud” 

(czasami mongolska zima jest bardzo zimna i dotkliwa; ca y czas pada nieg, z tego 

powodu tworz  si  zaspy nie ne, du o zwierz t ginie z g odu) wiele koczowniczych 

rodzin straci o wszystkie swoje stada, które by y ród em utrzymania. Ta sytuacja 

wp yn a na du  migracj  ze wsi do miast, zw aszcza na zachodzie kraju. Koczow-

niczy pasterze i hodowcy z ma ych wsi przenie li si  na przedmie cia stolicy. 

Tradycyjnie koczownicy mongolscy hoduj  sze  gatunków zwierz t: konie, 

krowy, owce, kozy, wielb dy i jaki. Spo ród nich bardzo wa ny jest ko  – jest 

on jednym z podstawowych symboli Mongolii. Ma e mongolskie konie s  bardzo 

odporne na warunki klimatyczne w tym kraju, poniewa  yj  ca y rok w pó dzi-

kich stadach, tylko cz ciowo dogl danych przez pasterzy w celu obrony przed 

watahami wilków w zimie. Jeden ze znanych chi skich podró ników, Siao Te 

heng napisa : 

Koczownicy kochaj  swe konie. Dobre konie kochaj  bardziej ni  inne zwierz ta. A kiedy 

ujrz  dobrego konia gotowi s  da  za niego trzy lub cztery inne konie. (Baabar 2005: 28) 

W j zyku mongolskim funkcjonuje wiele frazeologizmów zwi zanych z ko mi. 

Motyw ten pojawia si  w wielu piosenkach, przys owiach i opowie ciach, np.: 
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1. Je eli wypu cisz konia, mo esz go jeszcze z apa . Je eli uronisz s owo, ju  go nie z a-

piesz (S. Ka u y ski 1960: 17). 

2. Cz owiek rozumem, ko  szybko ci  (S. Ka u y ski 1960: 27). 

3. Wysoka góra zm czy konia, nienawi  sama siebie zm czy (S. Ka u y ski 1960: 28). 

4. Po je dzie na koniu siada na os a (S. Ka u y ski 1960: 29). 

5. Siod o jest ozdob  konia, kobieta jest ozdob  istnienia (S. Ka u y ski 1960: 35). 

6. W sercu m czyzny – osiod any ko  (S. Ka u y ski 1960: 40). 

7. U m czonego konia p t wiele, u biednego cz owieka panów wiele (S. Ka u y ski 1960: 41). 

8. Z y ko  zawadza o drzewa; z y cz owiek obra a ludzi (S. Ka u y ski 1960: 90). 

9. U ywaniem bata nie uczynisz konia szybkim; u ywaniem wielu s ów nie uczynisz syna 

m drym (S. Ka u y ski 1960: 94). 

10. Jednego konia nie siod a si  dwoma siod ami; prostolinijny cz owiek nie k ania si  

dwom panom (S. Ka u y ski 1960: 119). 

Bez konia koczownik nie mo e by  koczownikiem. Ci gn cy si  na tysi ce ki-

lometrów mur, który Chi czycy zbudowali na pó nocy, by si  odgrodzi  od ko-

czowników, stanowi  w gruncie rzeczy os on  nie przed lud mi, lecz przed ich 

ko mi. Wysoki mur, który ludzie mogliby jako  przekroczy , by  nie do przeby-

cia dla konia. A koczownik nie potrafi si  przemieszcza  bez konia. Tak wi c 

Wielki Mur by  w rzeczywisto ci barier  wzniesion  przeciwko koniom. 

Prezydent USA Richard M. Nixon, podziwiaj c Mur Chi ski, powiedzia : 

Naród, który potrafi  zbudowa  taki mur, ma z pewno ci  wietn  przesz o , z której mo-

e by  dumny. 

A mongolski znany krytyk odpowiedzia  mu, e: 

naród, który sforsowa  tak  budowl , jak Mur Chi ski, ma przynajmniej równie wielk  prze-

sz o , z której mo e by  dumny. (Baabar 2005: 19) 

Konie nie tylko s u  koczownikom do przemieszczania si , ale i do produkcji 

ywno ci: najbardziej charakterystyczny dla kultury mongolskiej jest napój alko-

holowy ajrak, czyli lekko sfermentowane mleko koby y. 

Innymi wa nymi dla Mongolii zwierz tami s  owce, kozy i krowy. Kozy s  naj-

trudniejsze w hodowli, ale s  cenione ze wzgl du na mi so, a zw aszcza ze wzgl du 

kaszmir – jedno z cennych w ókien naturalnych. Mongolia jest jednym z najwi k-

szych producentów i eksporterów najwy szej jako ci kaszmiru na wiecie. 

Realia wi  si  przede wszystkim z histori  danego kraju. Imperium Mongolskie 

by o jedynym imperium, które po czy o Azj  i Europ . Ten region z racji swojej 

bogatej historii stanowi przedmiot zainteresowania naukowców z ca ego wiata. 

Analizy przekazów ustnych i przedmiotów znalezionych podczas bada  archeolo-

gicznych to wa ne narz dzia do zrozumienia realiów Mongolii. Istotna jest tak e 

posta  Czyngis Chana, ukazywanego jako tajemniczego, mitologicznego bohatera. 
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Jedni uznaj  go za posta  negatywn , której udzia em by y wielkie zniszczenia 

i podboje. W szczególno ci w krajach okupowanych przez Imperium Mongolskie 

w ród ach historycznych Czyngis Chan, jak i jego potomkowie opisywani s  

jako barbarzy scy, okrutni w adcy. W Historii powszechnej pod redakcj  Bart o-

mieja Kaczorowskiego mo na znale  m.in. nast puj cy opis: 

Mongo owie pod wodz  Batu-chana ruszyli na W gry, a ich prawe skrzyd o, dowodzone 

przez Pajdara, uderzy o na Polsk . (…) Napa ci oprócz zniszcze  materialnych przynosi y 

te  znaczne perturbacje osadnicze. Ucieczki ludno ci, opuszczanie ca ych wsi, zmiany stanu 

posiadania – przyspiesza y potrzeby przebudowy wielkich w o ci i stosunków wiejskich.  

(B. Kaczorowski, red., 2007: 113, 114) 

W s owniku encyklopedycznym Historia Polski pod redakcj  Bo eny Dembi -

skiej pod has em Tatarzy czytamy: 

Tatarzy – pocz tkowo nazwa jednego z plemion mongolskich, od XII w. stosowana w od-

niesieniu do ludów (…) wchodz cych w sk ad imperium mongolskiego Czyngis Chana. Od 

2. po . XV w. Litwa, a potem te  Polska s siadowa y z Tatarami chanatu krymskiego, którzy 

cz sto wyprawiali si  na ziemie ruskie po upy. (B. Dembi ska, red., 2005: 360) 

Z tego s ownika dowiadujemy si  te  o najazdach mongolskich na Polsk : 

Po podboju Rusi (…) oddzia y tatarskie skierowa y si  w stron  W gier. Aby nie dopu ci  

do udzielenia przez Polsk  pomocy W grom, w 1241 najecha y tak e na Polsk . Po kl sce 

rycerstwa ma opolskiego pod Chmielnikiem zniszczeniu uleg y m.in. Kraków, Sandomierz, 

czyca. Do decyduj cej bitwy dosz o pod Legnic . Zgin  w niej ksi  Henryk Pobo ny.  

(B. Dembi ska, red., 2005: 221) 

Z punktu widzenia mieszka ców Mongolii posta  Czyngis Chana jest walory-

zowana zupe nie inaczej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kulturze kraju. 

Ten historyczny bohater zjednoczy  mongolskie plemiona i ustanowi  Imperium 

Mongolskie w 1206 r. Dzi ki jego panowaniu Mongolia sta a si  jednym z naj-

wi kszych pa stw na mapie ówczesnego wiata. Mongolia podbi a dzi ki niemu 

Chiny i ustanowi a Pekin jednym z mongolskich miast, rz dzi a w Chinach do 

1368 r. Z powodu wewn trznych konfliktów o w adz  i prowokacji zagranicz-

nych Mongolia kilkadziesi t lat po mierci wielkiego wodza straci a swoj  

uprzywilejowan  pozycj , by ju  nigdy jej nie odzyska . Przez mieszka ców 

Mongolii Czyngis Chan jest wi c postrzegany jako bohater, który scali  plemiona 

i stworzy  podstawy wielkiego imperium. 

Michael H. Hart w pracy The 100 a ranking of the most influential persons in 

history (1978) podkre la , e Czyngis Chan jest znany na ca ym wiecie jako 

wielki wódz. Michael H. Hart na li cie osobisto ci, które wywar y najwi kszy 

wp yw na przebieg historii ludzko ci, na dwudziestym pierwszym miejscu umie ci  
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w a nie Czyngis Chana, po Karolu Marksie, a przed Adamem Smithem i Willia-

mem Shakespearem. 

W 1995 roku w analizie postaci historycznych wydrukowanej w The Washing-

ton Post nazwano Czyngis Chana Cz owiekiem Tysi clecia. Dla Mongo ów, któ-

rzy tradycyjnie czcz  swoich przodków, Czyngis Chan jest bogiem. O ile Napo-

leon i Aleksander Macedo ski s  bohaterami narodowymi i dum  Francuzów 

i Greków, to dla Mongo ów Czyngis Chan jest kim  wi cej: gwiazd  przewodni , 

si  ducha i obiektem, nie tylko narodowej, ale i osobistej dumy (Baabar 2005: 58). 

W XII i XIII wieku nie tylko Czyngis Chan chcia  walczy , wszyscy d yli do 

tego, aby za o y  swój kraj. 

Mam nadziej , e dzi ki mojej pracy obraz Mongolii zostanie przybli ony Po-

lakom, a sama praca stanie si  przede wszystkim jednym z tekstów, dzi ki któ-

rym zmieniony zostanie fa szywy stereotyp o tym kraju. W powstaj cych roz-

dzia ach mojej pracy zamierzam skoncentrowa  si  na poszczególnych sferach 

ycia w Mongolii, np. religii mongolskiej czy mongolskich obyczajach. Postaram 

si  zdefiniowa  przedmioty kultu religijnego, np. Dzul ( ), czyli tradycyjny 

znicz). Kolejn  kategori , któr  chcia abym przybli y , jest ubiór. Zwracam 

uwag  na poszczególne elementy stroju oraz odr bno  spo eczno ci lokalnych. 

Mongolia jest wieloetnicznym krajem (zamieszkuje j  ok. 20 zró nicowanych 

grup etnicznych), zatem zamierzam opisa  np. strój Ka mucy, strój Bajada, strój 

Kazachów. W pracy znajdzie si  tak e rozdzia  po wi cony mongolskim kulina-

riom. W poznawaniu specyfiki danego kraju szczególnie wa ne jest bowiem 

równie  to, jakie smaki, aromaty wyst puj  w kuchni. Ostatni  cz  pracy po-

wi c  opisowi tradycyjnych instrumentów muzycznych, takich jak Morin huur 

(  ), oraz mongolskich imion. Podczas prowadzonej analizy stawiam 

sobie za cel jak najdok adniejsze oddanie charakteru realiów mongolskich, aby 

polscy czytelnicy mogli zrozumie  tradycj  i kultur  mojej Ojczyzny. 
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