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  Mia³em okazjê spêdziæ w Mongolii 
miesi¹c i od powrotu trapi mnie pyta-
nie: co takiego tam jest, czego my nie 
mamy? Z góry pragnê zaznaczyæ, że 
pod okreœleniem „my” kryj¹ siê Pola-
cy, lub szeroko rozumiana cywilizacja
europejska. Na pocz¹tku chcê wyjaœ-
niæ, co mam na myœli mówi¹c „nor-
malniejsi”. Przez normalnoœæ rozu-
miem to, że Mongo³owie nie zatraci-
li swojego cz³owieczeństwa na rzecz 
pieni¹dza, wygl¹du czy kariery. Nor-
malnoœæ to brak znieczulenia na ludz-
k¹ krzywdê, wiêksza empatia, życzli-
woœæ i chêæ dzielenia siê. Mongo³o-
wie pos³uguj¹ siê w życiu codzien-
nym najprostsz¹ logik¹. Oto przyk³ad. 
Przez tydzieñ spa³em w jurcie (rodzaj 
namiotu s³uż¹cy za dom) z mongolsk¹ 
rodzin¹. Jurta znajdowa³a siê nad rze-
k¹, nikt nigdy nie oœmieli³by siê myæ 
siê albo wylewaæ nieczystoœci do rze-
ki. Zakazuje tego odwieczne prawo
mówi¹ce, że jeœli zatrujê rzekê, ucier-
pi¹ na tym s¹siedzi i ja sam też ucier-
piê. Brakuje mi takich najprostszych 
zasad. Mimo że u nas takie kwestie za-
zwyczaj reguluje prawo, a wiêkszoœæ 
spo³eczeństwa to katolicy - wiec nie 
czyni¹ innemu co im niemi³e - to ja-
koœ nie mo¿emy zdobyæ siê na podob-
ny wysi³ek. Bynajmniej nie mam tu 
na myœli samego zatruwania rzek, ale 
ogó³ takich zachowań.

  Swój niepowtarzalny klimat Mon-
golia zawdziêcza ludziom. Zawsze 
uważa³em, ¿e narody z natury nie-
pij¹ce alkoholu s¹ mniej agresywne. 
Œwiat stan¹³ jednak na g³owie i nie-
pij¹cy Arabowie wysadzaj¹ siê samo-
lotami w USA, a pij¹cy na potêgê 
Mongo³owie s¹ oaz¹ spokoju.
  Nigdy nie odczu³em z ich strony żad-
nej agresji. Brak agresji ma te¿ inne 
pod³oże. Ludzie z zachodu stawiaj¹ 
sobie wygórowane cele. Ich niezrea-
lizowanie prowadzi do frustracji, a 
w efekcie do agresji. Wartoœæ sukcesu 
dodatkowo nakrêcaj¹ media. Musisz 
byæ piêkny, mieæ pieni¹dze, dobrze 
bawiæ siê co sobotê w klubie, mieæ 
mnóstwo przyjació³, piæ colê i jeŸdziæ 

super samochodem. Tak naprawdê 
wszystko to sprowadza siê do jednego 
has³a: musisz mieæ kasê. Mongo³owie 
stawiaj¹ sobie proste zadania i je wy-
konuj¹. To już chyba d³ugo nie po-
trwa, bo do Mongolii zaczyna wkra-
czaæ pieni¹dz i zmienia siê powoli hie-
rarchia wartoœci. Pojawiaj¹ siê miej-
sca, gdzie robi siê wszystko dla przy-
ci¹gniêcia turystów, a w konsekwencji 
zarobienia na nich. Jest ich na szczêœ-
cie niewiele. Byœ mo¿e dlatego, że 
w dalszym ci¹gu nie ma na co wy-
dawaæ pieniêdzy. Sklepy s¹ rzadkoœ-
ci¹, króluje handel wymienny, gospo-
darstwa domowe s¹ samowystarczal-
ne. Ludzie żyj¹ z hodowli, bardzo 
ciêżko pracuj¹c.

  W Mongolii obowi¹zuje rzadko spo-
tykana życzliwoœæ. Myœlê, ¿e wynika 
ona z bardzo ciêżkich warunków ży-
cia - bardzo s³abe zaludnienie, ziemia
nie nadaj¹ca siê do jakiejkolwiek u-
prawy, w zimie mrozy dochodzące 
do -50oC. Ludzie potrzebuj¹ siê na-
wzajem, ponieważ w takich warun-
kach je¿eli nie okaże siê życzliwoœci, 
za chwilê można zginaæ. Takie prze-
konanie istnieje już na tyle d³ugo, że 
ludzie pomagaj¹ sobie instynktownie, 
i nie ma znaczenia, czy jesteœ z Euro-
py, czy ze Stanów; nieistotny jest też 
kolor skóry. Piêkne jest, ¿e Mongoło-
wie sobie ufaj¹ i nie wynika to z ich 
naiwnoœci, lecz z tego, że mog¹ sobie 
zaufaæ. Przechodz¹c obok jurty z cięż-
kim plecakiem możesz byæ pewien 
zaproszenia do œrodka. Zazwyczaj o-
trzymujesz poczêstunek, zawsze her-
batê lub mleko jaka, kozy, albo ku-
mys. Najprawdopodobniej zaproponu-
j¹ ci nocleg, choæ zależy to od pierw-
szego wrażenia - wchodz¹c nie nadep-
nij na próg w jurcie (która jest okrąg-
³a), poruszaj siê zgodnie ze wskazów-
kami zegara, nie œci¹gaj czapki ani 
butów. Nale¿y też pamiêtaæ, że ofia-
rowanie pieniêdzy jest obraz¹. Można 
daæ prezenty w postaci ryżu albo in-
nych potrzebnych produktów codzien-
nego użytku, jednak musisz to zrobiæ 
zaraz na pocz¹tku, bo pod koniec wi-

zyty mog³o by to zostaæ odebrane jako 
próba zap³aty za goœcinê, a to duża 
obraza.

  Mongolski uœmiech nie jest uœmie-
chem „amerykańskim”, który ogra-
nicza siê do wyszczerzenia zêbów w 
czyimœ kierunku, choæ i tak by³oby to 
lepsze ni¿ polski kompletny brak u-
œmiechu. S³ysza³em teoriê, ¿e dziecko 
prawdziwie œmieje siê do 5 roku życia. 
Wynika to z tego, że niewiele rozu-
mie - jak zaczyna rozumieæ, to może 
byæ co najwyżej  weso³e, a nie szczêœ-
liwe. Mongo³owie œmiej¹ siê ca³ym 
cia³em, najbardziej oczami, o których
zwykliœmy mawiaæ, ¿e nie k³ami¹. 
W jakimœ stopniu przez ca³e życie po-
zostaj¹ dzieæmi. W tym miejscu prag-
nê przytoczyæ krótk¹ historiê. Utkwi-
liœmy w górach w ma³ej wiosce, z któ-
rej nie by³o żadnej możliwoœci wydo-
stania siê. Od kilku dni padało i dro-
gi by³y nieprzejezdne. W Mongolii 
nie ma transportu publicznego, a drogi
nie s¹ w żaden sposób utwardzone.  

Przemieszczaæ siê można albo auto-
stopem, albo prywatnym niby-busem 
z³apanym z miejscowego targowiska. 
Gorzej jeœli miejscowoœæ jest tak ma-
³a, że nie ma tam targu. Po d³ugich 
wysi³kach znaleŸliœmy desperatów, 
którzy zgodzili siê nas zabraæ za cenê 
benzyny i niedużej zap³aty. Nie by-
liœmy do końca pewni, czy z nimi 
jechaæ, bo ci¹gle towarzyszy³a nam 
typowo polska nieufnoœæ, ¿e pewnie 
nas zabij¹ i okradn¹. Nasi kierowcy 
- dwa wielkie draby - robili niesym-
patyczne wrażenie. Pikanterii wszyst-

MACIEJ SALAMON

Dlaczego Mongo³owie s¹ normalniejsi?

KIEDY OGNIE ZACHODU ZŁOCĄ MI GŁOWĘ
Śpiew miłosny z Mongolii

Kiedy ognie zachodu złocą mi głowę,
myślę o tobie.
Kiedy wieczne śniegi stoją w purpurze, potem w złocie,
myślę o tobie.
Kiedy pierwsza gwiazda przywołuje pasterza,
myślę o tobie.
Kiedy blady księżyc czerwienieje,
myślę o tobie.
Kiedy nie ma nic a nic, tylko ja,
myślę o tobie.                                       
                                                             
przełożył Zbigniew Stolarek

kiemu dodawa³ fakt, że na tylnym sie-
dzeniu leża³a martwa koza. Jej mięso
œmierdzia³o. Moja dziewczyna (po-
dróżowaliœmy tylko we dwoje) jest 
wegetariank¹ i nieœmia³o poprosi³a, 
oczywiœcie na migi, czy można by to 
usun¹æ. Nie zrozumieliœmy odpowie-
dzi, ale pojechali do domu, wyrzucili 
kozê i zaprosili nas na obiad. Potem 
zawieŸli nas na miejsce. Podróż trwa-
³a jeden dzień, spêdziliœmy j¹ w prze-
sympatycznym towarzystwie dwóch 
morderców,  którzy ca³y czas siê œmia-
li i œpiewali mongolskie pieœni dziel¹c 
siê z nami wszystkim co mieli (ich 
żony zrobi³y nam prowiant).

  Kolejn¹ kwesti¹ jest stosunek do 
zabijania zwierz¹t. Zabija siê tam tyl-
ko tyle, ile dana rodzina może zjeœæ. 
Œmieræ zwierzêcia jest czymœ natural-
nym. Niczego siê nie marnuje, ani nie

wyrzuca. Zwierzêta nigdy nie maj¹ 
imion - nie znaczy to jednak, że trak-
towane s¹ instrumentalnie. Nie ma hi-
pokryzji w postaci rozróżnienia moje-
go kochanego pieska Witka i abstrak-
cyjnego „czegoœ”, np. œwini, któr¹ siê 
zjada. Warto zreszt¹ zauwa¿yæ, że 
œwinie s¹ inteligentniejsze od psów, 
maj¹ lepszy węch i ponoć zawsze wie-
dz¹, kiedy id¹ na œmieræ. W Mongolii 
wszystkie zwierzêta s¹ równe. Nie ma 
lepszych i gorszych, każde pomaga 
cz³owiekowi w czymœ innym.

  Wydaje mi siê, że Mongo³owie nie 
pogubili we wspó³czesnym œwiecie. 
Ważniejsze od pieniêdzy s¹ dla nich 
stosunki miêdzyludzkie. Nikogo nie 
obchodzi w³adza. Nikt nie ma ochoty 
mówiæ komuœ, co jest dla niego dob-
re. Rozmawia³em z pani¹, która opo-
wiada³a, ¿e kobiety maj¹ bardzo cięż-
kie życie, bo musza pracowaæ w kuch-
ni i nic im nie wolno. M¹ż potrafi j¹ 
uderzyæ, ale z drugiej strony normal-
nym widokiem jest to, że staruszko-
wie trzymaj¹ siê za rêce.
 W jednym z licznych minibusów by-
³em œwiadkiem wzruszaj¹cego gestu 
- staruszka po³oży³a rêkê na udzie męż- 
czyzny i wydawa³o mi siê, że ten gest 
wyraża³ wszystko, co chcia³a mu po-
wiedzieæ. Nie jestem przyzwyczajony 
do takich sytuacji, bo w Polsce miê-
dzy staruszkami słyszy się zazwyczaj
k¹œliwe wymówki.
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