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Wyobra enie o uniwersalizmie kultury europejskiej i jej wytworów, takich jak 
demokracja, jednostka itp., powoduje wiele nieporozumie . Próby narzucania 
tych elementów my lenia ludom innych kultur oraz mniej lub bardziej wiadoma 
pogarda wobec ich systemu warto ci przy braku ich zrozumienia niejednokrotnie 
prowadz  do napi  i kon iktów mi dzykulturowych, opisanych chocia by przez 
Samuela Huntingtona1. Spo ecze stwa azjatyckie ulegaj  pewnym wp ywom za-
chodnim, jednak procesy te s  bardzo z o one i przebiegaj  w sposób trudny do 
opisania. Przyk adem przeszczepiania elementów powsta ych w jednej cywilizacji 
na zupe nie inny grunt kulturowy mo e by  demokratyzacja systemu politycznego 
w uwarunkowaniach spo eczno-kulturowych Republiki Mongolii.

Ksi ka Oyungerel Tangad jest bardzo warto ciowa z co najmniej kilku przy-
czyn. Po pierwsze, metodologia antropologii kulturowej zosta a zastosowana do 
analizy procesów politycznych, co umo liwia pog bion  ich analiz . Ponadto jest 
to jedno z niewielu opracowa  wydanych po polsku, które opisuj c demokratyza-
cj  w Azji, wydaje si  wolne od europocentrycznego punktu widzenia. Mongolia 
budzi sympati  i zainteresowanie Polaków, mimo to brakuje rzetelnych opraco-
wa  na temat wspó czesnych przemian spo eczno-kulturowych. Wspaniale zosta  
opisany tak wa ny element bogatego wiata idei Mongo ów, jakim jest system si  

1 Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 
Warszawa 2005. 



yciowych: süld, ami, chijmori. Zosta y one logicznie powi zane ze specy czny-
mi zachowaniami spo ecznymi, które z tego systemu my lenia wynikaj . Publi-
kacja ta jest wietnym przewodnikiem po sytuacji spo eczno-politycznej wspó -
czesnej Republiki Mongolii, gdy  dog bnie t umaczy niektóre aspekty zachowa  
mieszka ców tego kraju. Mo e by  ona bardzo pomocna w prowadzeniu dialogu 
mi dzykulturowego z Mongo ami. Umo liwia bowiem interpretacj  ich zachowa  
i intencji, co mo e pomóc unikn  cz ci nieporozumie . Niezwykle wa nym ele-
mentem wydaje si  wskazanie na proces �mongolizacji� zagranicznych idei i insty-
tucji. Oznacza to dostosowywanie ich do miejscowych warunków. W kontek cie 
buddyzmu przywo ana zosta a praca Hajime Nakamury2, prawdopodobnie jedno 
z najwybitniejszych opracowa  dotycz cych wiata idei ludów azjatyckich. Au-
torka nawi zuje do tego procesu przede wszystkim w kontek cie �asymilacji� ob-
cego kulturowo systemu politycznego do mongolskich warunków. Inny znacz cy 
element to re eksja odno nie do znaczenia spo ecznego wymiany darów, która jest 
niezwykle istotna dla zrozumienia funkcjonowania spo ecze stwa mongolskiego, 
szczególnie w kontek cie mechanizmów korupcji czy agitacji wyborczej. Zacho-
wania te, które wynikaj  z tradycyjnych azjatyckich relacji spo ecznych, s  przed-
stawiane g ównie w kontek cie negatywnych (z punktu widzenia Europejczyka) 
zjawisk. Zwykle pomija si  aspekt pozytywnego kapita u spo ecznego3, jaki nios  
te struktury. Wreszcie, uniwersalistyczne koncepcje zachodnie zosta y skonfron-
towane z brakiem w kulturach wschodnich dychotomii dobro�z o. Jak zauwa a 
autorka, istotniejsza jest relatywna relacja dzöw�buruu: poprawnie�b dnie, i to 
ona ma znaczenie kluczowe4.

Podstawowym mankamentem ksi ki jest to, e tytu  wydaje si  nie do ko ca 
adekwatny do tre ci. Gdyba zatytu owana by a jedynie Demokracja po mongol-
sku, mo na by by o zauwa y  pewne braki, ale zasadniczo czytelnik otrzyma by 
zawarto , jakiej oczekiwa . By  mo e rozszerzony tytu  by  jedynie zabiegiem 
marketingowym, jako e Czyngis-chan jest postaci  powszechnie rozpoznawal-
n . Zak adaj c jednak, e celem autorki by o nawi zanie dialogu z przesz o ci  
w kontek cie dzisiejszych przemian, nale a oby zwróci  uwag  na kilka elemen-

2 Hajime Nakamura, Systemy my lenia ludów Wschodu, Indie, Chiny, Tybet, Japonia, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2005.

3 O roli kapita u spo ecznego zob. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030. Trze-
cia fala nowoczesno ci D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2012, rozdzia  VIII: 
Kapita  spo eczny; Janusz Czapi ski, Tomasz Panek (red.), Diagnoza spo eczna, Warszawa 2013.

4 Moje do wiadczenia sugeruj  te  niemal podobn  wag  relacji jostoj-josgüj (zgodnie z oby-
czajem, moralno ci , prawem zwyczajowym � niezgodnie z obyczajem itp.). Problem ten, wa ny 
dla ca ego regionu, w odniesieniu do Korei wnikliwie analizuje C. Fred Alford, Think no Evil: Ko-
rean Values In the Age of Globalization, Cornell Unversity Press, Ithaca 1999.



tów. Przede wszystkim niedostatecznie zosta a omówiona Jasa (Ich Dzasag)5, któ-
ra powinna by  punktem wyj cia do dyskusji o relacjach w adcy z obywatelami. 
W opracowaniu tym autorka pisze o �Mongo ach�, jakby byli mniej wi cej jedno-
litym narodem, jak Polacy. Czytelnik w naszym kraju nie ma wi c szans zoriento-
wania si , e pozosta o ci  po epoce Czyngis-chana jest skomplikowana struktu-
ra spo eczna dzisiejszych Mongo ów. Pojawiaj ce si  informacje o Buriatach czy 
Mongo ach w Mongolii Wewn trznej6 bez wprowadzenia lub nawet przypisu mog  
by  dla polskiego odbiorcy niejasne.

Je li mówimy o schedzie po Czyngis-chanie, bardzo brakuje dyskusji o panmon-
golizmie we wspó czesnej Mongolii. Klasyczna ideologia panmongolska obejmo-
wa a postulat zjednoczenia Mongo ów i ziem uwa anych za mongolskie w jednym 
organizmie pa stwowym. Jej mutacje by y zró nicowane w czasie i w przestrzeni, 
gdy  za panmongolistów uwa ane bywaj  niekiedy grupy o zupe nie odmiennych 
pogl dach. Jednym z wa nych wspó czesnych nurtów panmongolizmu (bardzo po-
pularnym w Mongolii Wewn trznej) jest integracja i wymiana kulturowa Mongo ów 
mieszkaj cych na ró nych terytoriach. To, e jest to ideologia marginalna w Repu-
blice Mongolii, ma swoje przyczyny. Aby je omówi , konieczne by oby pog bione 
spojrzenie na ideologi  pa stwow . Mimo e autorka w ada klasycznym mongol-
skim i rosyjskim, prawie nie uwzgl dni a perspektywy ludów mongolskich poza 
jej krajem, która mog aby by  pomocna przy tworzeniu bardziej zdystansowanej 
analizy procesów zachodz cych w Republice Mongolii. Szczególnie e wspomi-
na, i  poza pa stwem mongolskim mieszka tych ludów przesz o dwa razy wi cej 
ni  w jego granicach. W tym kontek cie interesuj ce by oby wskazanie na proces 
tworzenia si  narodu pa stwowego w Republice Mongolii poprzez odci cie si  od 
Mongo ów poza jej granicami, za to w czenie do niego ludów mniejszo ciowych, 
takich jak Tuwi cy, Caatanowie, a nawet Kazachowie.

Plemi  Cha chasów jest najliczniejszym plemieniem mongolskim i stanowi 
oko o 90% ludno ci Republiki Mongolii. Cha chascy nacjonali ci de facto pro-
muj  ekskluzywn  to samo  mongolsk 7. W rezultacie uto samienia Mongo ów 
z Cha chasami inne ludy i plemiona mongolskie uzyska y ni szy status w ramach 
kultury mongolskiej lub zosta y wr cz z niej wykluczone. Podczas studiów w U an 
Bator mia am niejednokrotnie okazj  si  przekona , e pytanie o przynale no  ple-

5 Prawo przytoczone w Tajnej historii Mongo ów (kronice mongolskiej z XIII w.), sformu owa-
ne przez Czyngis-chana na podstawie przysi gi z o onej mu przez poddanych po powierzeniu mu 
w adzy i tytu u królewskiego. Obowi zywa o ono w imperium mongolskim. By o to prawo prece-
densowe i mia o form  rozkazów cha skich, opartych na umowie pomi dzy w adc  a poddanymi. 
Zob. Tajna historia Mongo ów, t um. Stanis aw Ka u y ski, PIW, Warszawa 2005.

6 Region Autonomiczny w ChRL.
7 Ayur Zhanaev, Panmongolizm. Kontekst historyczny a wspó czesny, Uniwersytet Warszawski, 

Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2012, s. 20�21.



mienn  lub etniczn  w przypadku niektórych ludów mniejszo ciowych okazywa o 
si  wysoce k opotliwe, wr cz nietaktowne. Mo na z tego wyci gn  wniosek, e 
z jakich  powodów jest to tam sprawa delikatna8. Prawdopodobnie jest to mi dzy 
innymi reakcja na nios cy niekiedy znamiona szowinizmu cha chocentryczny dys-
kurs, który zdominowa  retoryk  narodow  w Republice Mongolii. Sprawy etnicz-
ne w tej publikacji zosta y do  niekonsekwentnie potraktowane. Autorka wspo-
mina o roli Buriatów w tworzeniu instytucji pa stwowych Mongolskiej Republiki 
Ludowej, regionalnych powi zaniach z okresu socjalizmu oraz o mieszanej krwi 
ministra Sand sürengijn Dzoriga. Jednocze nie zupe nie pomija znaczenie Ojra-
tów czy pochodzenie etniczne (plemienne) czo owych polityków mongolskich, ja-
kimi s  prezydenci Nambaryn Enchabajar i Cachjagijn Elbegdor . W kontek cie 
politycznym te czynniki wydaj  si  do  istotne i trudno poj , dlaczego nie zo-
sta y dostrze one. Mo na a owa  braku tej kwestii, tym bardziej e zale no ci 
klientalne oraz relacje mi dzyplemienne s  niezwykle trudne do uchwycenia dla 
obserwatora z zewn trz i mog  by  znacznie dok adniej opisane przez osob , któ-
ra w tych zale no ciach w sposób naturalny funkcjonuje.

Wydaje mi si , e wiadomo  rodowa to bardzo wa ny element tradycyjnej 
kultury mongolskiej. W Tajnej historii Mongo ów wida  du e przywi zanie do tej 
kwestii chocia by poprzez pokazanie d ugiego linea u Czyngis-chana. Koczowni-
cy w kontaktach z ludno ci  osiad  podkre lali swoj  wy szo  opart  na znajo-
mo ci przodków. Uwa ali bowiem pami  rodow  za czynnik warunkuj cy cz o-
wiecze stwo9. W Republice Mongolii nale y zauwa y  zanik tradycyjnej struktury 
rodowej, co (poza cz ci  Chorczynów w Mongolii Wewn trznej) czyni to spo e-
cze stwo bardzo nietypowym na tle pozosta ych ludów mongolskich. Mongo owie 
w Chinach i w Rosji zachowali j , cz sto nawet w sytuacji zaawansowanej akul-
turacji wobec ludów dominuj cych. Z powodu braku to samo ci rodowej i mo li-
wo ci wery kacji pochodzenia w Republice Mongolii nast pi o zwrócenie si  do 
Czyngis-chana jako przodka, nie tylko w znaczeniu symbolicznym czy ród a si y 
yciowej süld, ale równie  w sensie dos ownym. Wielu Mongo ów uwa a si  za 

jego potomka jedynie na podstawie tego, e s  obywatelami pa stwa mongolskie-
go. Kluczowym elementem spu cizny po Czyngis-chanie w tym kraju wydaje si  

8 Za to Mongo owie z Chin czy z Rosji wr cz sami podkre laj , z którego plemienia i rodu po-
chodz .

9 Pochodz cy z rodu Czyngis-chana pisarz Dandzabalijn Ind anaszi napisa  (t umaczenie w a-
sne): Tzw. cz owiek nieznaj cy swoich korzeni jest zwierz ciem. Jest arystokrat  dopóty, dopóki nie 
stanie si  nieznaj cym swoich dziadów byd em. Chocia  ma oczy, nie znaj c w asnej historii, jest 
kretem. Chocia  ma wiedz , ale nie rozmy laj c o w asnych korzeniach, jest g upi  wini .



tworzenie mitologii narodowej, opieraj c si  na jego osobie10. Takiej analizy bar-
dzo brakuje w tym opracowaniu.

Autorka pisze, e kult bu czuka zanik  na terenie dzisiejszej Republiki Mon-
golii w XVII w. Kult ten nadal jest praktykowany w Mongolii Wewn trznej, gdzie 
czczone s  bu czuki bia e, czarne i pstrokate. W najwi kszej ilo ci wyst puj  one 
na wy ynie Ordos11. Poniewa  w Mongolii Wewn trznej zachowa a si  stara struk-
tura rodowa, nadal wyst puje opisywana przez autork  funkcja tugczid, czyli trzy-
maj cych bu czuki. W Mongolii Wewn trznej godno ci tej12 mog  dost pi  tylko 
niektóre ga zie arystokracji13. W Republice Mongolii zachowa y si  pozosta o ci 
tego kultu, takie jak chocia by wspominane przez autork  uroczyste wyniesienie 
bia ych bu czuków z budynku parlamentu czy wzmacnianie süld wojska poprzez 
rytua  czarnego bu czuka.

Moim zdaniem w Republice Mongolii scheda po Czyngis-chanie zosta a za-
w aszczona przez pa stwo mongolskie, jakby nie by a przynale na równie  Mon-
go om w Chinach i w Rosji. W tym kontek cie wa ny jest proces tworzenia no-
wej doktryny pa stwowej oraz nowego nacjonalizmu, który niestety zosta  w tej 
publikacji przemilczany. Tematy te trudno by oby poruszy  w samej Mongolii, 
ale w Polsce nie s  one wra liwe spo ecznie, a bardzo pog bi yby wiedz  i zro-
zumienie czytelnika na temat wspó czesnych procesów politycznych w tym kra-
ju. Wraz z kszta towaniem si  nowego dyskursu politycznego nast puj  przemia-
ny, które mog  wp ywa  na to samo  narodow . Przedstawienie w ksi ce owej 
uproszczonej wizji �mongolsko ci� ma jedynie t  zalet , e uczyni j  atwiejsz  

10 O procesie tym u Chi czyków, Wietnamczyków, Polaków i ydów zob. Krzysztof Gawlikows-
ki, Nation: A Mythological Being, [w:] East Asian Civilizations. New Attempts at Understanding Tra-
ditions, 2: Nation and Mythology, Simon&Magiera, Vienna 1983.

11 Elisabetta Chiodo, The Yaril Sacri ce to the Ancestors in the Cult of inggis Qa an, [w:] Mate-
ria y konferencyjne ESCAS IV Bamberg 8�12.X.1991, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1994; Elisabetta 
Chiodo, The White Standard ( a an tu  sülde) of the aqar Mongols of Üüsin Banner, �Ural-Altische 
Jahrbücher� 1999/2000, nr 16, Harrassowitz; L. Qur aba atur Solong od, Zum inggis-Qa an Kult, 
�Senri Ethnological Reports� 11, National Museum of Ethnology, Osaka 1999.

12 Do  wspomnie  o popularnej w kr gach mi o ników World Music piosenkarce Urnie. U y-
wa ona w miejscu nazwiska przydomka Czachar-Tugczi. Jest to przydomek jej rodu, który wskazu-
je, e pochodzi ona od Czacharów, b d cych potomkami Czyngis-chana, którzy w kulcie (bia ego) 
bu czuka pe ni  centralne funkcje ceremonialne.

13 Do  cz sto w przypadku Mongo ów z Chin wspólnoty s  w stanie zwery kowa , czy po-
chodz  oni z arystokracji, czy te  nie. Sugeruj  to te  materia y pisane, funkcje w kulcie, miejsce 
pochodzenia, nazwisko rodowe itp. Nie jest te  tak, e wszyscy Bord igijnowie pochodz  od Czyn-
gis-chana, bo mog  te  by  potomkami jego brata Hasara, a nawet dalszych krewnych. Teoretycznie 
bezsprzecznymi potomkami Czyngis-chana s  jedynie  osoby nosz ce nazwisko Chijan. W epoce Qing 
w administracji czy w kontek cie ma e stw mand ursko-mongolskiej niejednokrotnie wa niejsz  
rol  odgrywali Bord igijni pochodz cy od Hasara (g ównie z plemienia Chorczynów).



do zrozumienia przez polskiego odbiorc , który o Mongo ach w Chinach i w Ro-
sji zwykle nie s ysza .

Pozosta e uwagi s  marginalne i nie maj  du ego wp ywu na jako  ksi ki. 
Pierwszym problemem s  zaskakuj ce twierdzenia dotycz ce buddyzmu. Zdaniem 
autorki na przyk ad wszystkie teksty buddyjskie by y i s  w j zyku tybeta skim. J -
zyk tybeta ski jest j zykiem liturgicznym, u ywanym podczas obrz dów, ale jedno-
cze nie mongolscy my liciele i t umacze maj  olbrzymi dorobek w zakresie prze-
k adu i interpretacji tekstów buddyjskich w j zyku mongolskim. Kanon tekstów 
buddyjskich jest dost pny w j zyku mongolskim (ju  od czasów Altan-chana14), 
powsta a równie  mongolska wersja Mahawiutpatti (s ownika terminów buddyj-
skich), wiele innych opracowa , a nawet poezji religijnej i  lozo cznej. Dziwi te  
nawi zanie do buddyzmu po udniowego (therawady). Mongo owie mieli styczno  
z pó nocnymi nurtami buddyzmu: tybeta skim i chi skim, które bardzo si  ró ni  
od therawady, gdy  przesz y d ugi proces asymilacji do lokalnych kultur. Ponad-
to, podobnie jak system polityczny, buddyzm tybeta ski dodatkowo zosta  �zmon-
golizowany�. W kontek cie analizy buddyzmu wa ne te  jest rozdzielenie schola-
stycznej doktryny i wierze  ludowych, które on wch on . Co istotne, w buddyzmie 
tybeta skim istnieje odpowiednik chijmori � lung rta, co równie  oznacza �konia 
powietrznego�15. Jednak podczas omawiania tej si y yciowej kontekst buddyjski 
zosta  pomini ty, mimo e jest bardzo prawdopodobne, i  element ten jednak ma 
pochodzenie buddyjskie. Niew tpliwie takowe maj  u ywane przez Mongo ów  a-
gi modlitewne wzmacniaj ce chijmori, które zosta y zapo yczone z Tybetu.

Niepotrzebne wydaj  si  liczne powtórzenia tych samych tre ci. Ka dorazowo 
przy opisywaniu kolejnej kampanii politycznej prowadzonej przez m odych ludzi 
autorka wspomina na przyk ad o niedostosowaniu ich retoryki do mongolskich 
warunków kulturowych. Zamiast wci  pisa  w niemal taki sam sposób o podob-
nym problemie, mo e lepiej by oby umie ci  pog bion  analiz  tego zagadnienia 
w jednym miejscu, a dalej jedynie do  nawi zywa . Dopracowania wymaga by 
równie  system transkrypcji z mongolskiej cyrylicy na pismo aci skie. Pomiesza-
ny zosta  zapis polski z anglosaskim, przez co czytelnik nieznaj cy mongolskiego 
mo e si  pogubi , jak przeczyta  dany wyraz. I tak znak � � raz jest zapisywany 
jak �ch�, a w innym miejscu �h�, � � za  to raz �dz�, innym razem �z�. Tak e nie-

14 Altan-chan, 1507�1582, w adca Tümedów, który zjednoczy  pod swoim panowaniem wiele 
innych ludów, w tym Czacharów, Cha chasów i Ordosów. Zawar  sojusz z Gelug, od amem buddy-
zmu tybeta skiego, i stworzy  tytu  dalajlamy.

15 Termin ten prawdopodobnie pochodzi od chi skiego terminu long ma, czyli �smoczy ko �. 
Stephan V. Beyer, The Classical Tibetan Language, State University of New York Press, Albany 
1992, s. 145.



jednolita (raz zapis polski, raz pinyin) jest transkrypcja chi ska � na przyk ad dy-
nastia mand urska jest zapisywana jako Qing, w jednym miejscu za  Cing.

Krytyczne uwagi nie powinny jednak przys oni  tego, e pozycja ta jest wy-
j tkowa w kontek cie polskich bada  spo ecznych. W zakresie g ównych w tków 
zosta a napisana z g bokim znawstwem tematu. Jest to niew tpliwie publikacja, 
z któr  powinni zapozna  si  badacze i praktycy zajmuj cy si  Azj  Wschodni  
i Centraln . Jednocze nie napisana jest bardzo przyst pnie i klarownie. Dlatego 
mog  po ni  si gn  równie  czytelnicy nieobeznani z problematyk  azjatyck . 
Co, mam nadziej , nast pi i pozycja ta dotrze do szerokiego grona odbiorców.


