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Dlaczego Mongołowie są normalniejsi
MACIEJ SALAMON

Mia³em okazję spędzić w Mongolii
miesi¹c i od powrotu trapi mnie pytanie: co takiego tam jest, czego my nie
mamy? Z góry pragnę zaznaczyć, że
pod określeniem „my” kryj¹ się Polacy, lub szeroko rozumiana cywilizacja
europejska. Na pocz¹tku chcę wyjaśnić, co mam na myśli mówi¹c „normalniejsi”. Przez normalność rozumiem to, że Mongo³owie nie zatracili
swojego cz³owieczeństwa na rzecz
pieni¹dza, wygl¹du czy kariery. Normalność to brak znieczulenia na ludzk¹ krzywdę, większa empatia, życzliwość i chęć dzielenia się. Mongołowie
pos³uguj¹ się w życiu codziennym najprostsz¹ logik¹. Oto przyk³ad. Przez
tydzień spa³em w jurcie (rodzaj namiotu s³uż¹cy za dom) z mongolsk¹
rodzin¹. Jurta znajdowa³a się nad rze
k¹, nikt nigdy nie ośmieli³by się myć
się w niej albo wylewać nieczystości
do rzeki. Zakazuje tego odwieczne prawo mówi¹ce, że jeśli zatruję rzekę,
ucierpi¹ na tym s¹siedzi i ja sam też
ucierpię. Brakuje mi takich najprostszych zasad. Mimo że u nas takie kwestie zazwyczaj reguluje prawo, a większość spo³eczeństwa to katolicy – wiec
nie czyni¹ innemu co im niemi³e – to
jakoś nie możemy zdobyć się na podobny wysi³ek. Bynajmniej nie mam
tu na myśli samego zatruwania rzek,
ale ogó³ takich zachowań.
Swój niepowtarzalny klimat Mongolia zawdzięcza ludziom. Zawsze uważa³em, że narody z natury niepijące
alkoholu s¹ mniej agresywne. Świat
stan¹³ jednak na g³owie i niepij¹cy
Arabowie wysadzaj¹ się w tłumie, a
pij¹cy na potęgę Mongo³owie s¹ oaz¹
spokoju. Nigdy nie odczułem z ich
strony żadnej agresji. Brak agresji ma
też inne pod³oże. Ludzie z zachodu
stawiaj¹ sobie wygórowane cele. Ich
niezrealizowanie prowadzi do frustracji, a w efekcie do agresji. Wartość
sukcesu dodatkowo nakręcaj¹ media.
Musisz być piękny, mieć pieni¹dze,
dobrze bawić się co sobotę w klubie,
mieć mnóstwo przyjació³, pić colę, jeździć super samochodem i mieć simplusa. Tak naprawdę wszystko to sprowadza się do jednego has³a: musisz
mieć kasę. Mongo³owie stawiaj¹ sobie proste zadania i je wykonują. To
już chyba d³ugo nie potrwa, bo do
Mongolii zaczyna wkraczać pieni¹dz
i zmienia się powoli hierarchia wartości. Pojawiaj¹ się miejsca, gdzie robi
się wszystko dla przyci¹gnięcia turystów, a w konsekwencji zarobienia na
nich. Jest ich na szczęście niewiele.
Być może dlatego, że w dalszym ci¹gu nie ma na co wydawać pieniędzy.
Sklepy s¹ rzadkości¹, króluje handel
wymienny, gospodarstwa domowe s¹
samowystarczalne. Ludzie żyj¹ z hodowli, bardzo ciężko pracuj¹c.
W Mongolii obowi¹zuje rzadko spotykana życzliwość. Myślę, że wynika
ona z bardzo ciężkich warunków życia
– bardzo s³abe zaludnienie, ziemia nie
nadaj¹ca się do jakiejkolwiek uprawy,
w zimie mrozy dochodzące do -50°C.
Ludzie potrzebuj¹ się nawzajem, ponieważ w takich warunkach jeżeli nie
okaże się życzliwości, za chwilę można zginać. Takie przekonanie istnieje
już na tyle d³ugo, że ludzie pomagaj¹
sobie instynktownie, i nie ma znaczenia, czy jesteś z Europy, czy ze Stanów;

nieistotny jest też kolor skóry. Piękne
jest, że Mongo³owie sobie ufaj¹ i nie
wynika to z ich naiwności, lecz z tego,
że mog¹ sobie zaufać. Przechodz¹c obok jurty z ciężkim plecakiem możesz
być pewien zaproszenia do środka. Zazwyczaj otrzymujesz poczęstunek, zawsze herbatę lub mleko jaka, kozy,
albo kumys. Najprawdopodobniej zaproponuj¹ ci nocleg, choć zależy to od
pierwszego wrażenia – wchodz¹c nie
nadepnij na próg w jurcie (która jest
okr¹g³a), poruszaj się zgodnie ze wskazówkami zegara, nie ści¹gaj czapki ani
butów. Należy też pamiętać, że ofiarowanie pieniędzy jest obraz¹. Można
dać prezenty w postaci ryżu albo innych potrzebnych produktów codziennego użytku, jednak musisz to zrobić
zaraz na pocz¹tku, bo pod koniec wizyty mog³o by to zostać odebrane jako
próba zap³aty za gościnę, a to duża
obraza.
Mongolski uśmiech nie jest uśmiechem „amerykańskim”, który ogranicza się do wyszczerzenia zębów w
czyimś kierunku, choć i tak by³oby to
lepsze niż polski kompletny brak uśmiechu. S³ysza³em teorię, że dziecko
prawdziwie śmieje się do 5 roku życia.
Wynika to z tego, że niewieli rozumie
– jak zaczyna rozumieć, to może być
co najwyżej weso³e, a nie szczęśliwe.
Mongo³owie śmiej¹ się ca³ym cia³em,
najbardziej oczami, o których zwykliśmy mawiać, że nie k³ami¹. W jakimś
stopniu przez ca³e życie pozostaj¹
dziećmi. W tym miejscu pragnę przytoczyć krótk¹ historię. Utkwiliśmy
w górach w ma³ej wiosce, z której nie
by³o żadnej możliwości wydostania
się. Od kilku dni padało i drogi były
nieprzejezdne. W Mongolii nie ma
transportu publicznego, a drogi nie s¹
w żaden sposób utwardzone. Przemieszczać się można albo autostopem,
albo prywatnym niby-busem z³apanym z miejscowego targowiska. Gorzej jeśli miejscowość jest tak ma³a,
że nie ma tu targu. Po d³ugich wysi³kach znaleźliśmy desperatów, którzy
zgodzili się nas zabrać za cenę benzyny i niedużej zap³aty. Nie byliśmy
do końca pewni, czy z nimi jechać, bo
ci¹gle towarzyszy³a nam typowo polska nieufność, że pewnie nas zabiją i
okradn¹. Nasi kierowcy – dwa wielkie draby – robili niesympatyczne wrażenie. Pikanterii wszystkiemu dodawa³ fakt, że na tylnym siedzeniu leża³a
martwa owca. Jej mięso śmierdzia³o.
Moja dziewczyna (podróżowaliśmy
tylko we dwoje) jest wegetariank¹ i
nieśmia³o poprosi³a, oczywiście na
migi, czy można by to usun¹ć. Nie
zrozumieliśmy odpowiedzi, ale pojechali do domu, wyrzucili owcę i zaprosili nas na obiad. Potem zawieźli
nas na miejsce. Podróż trwa³a jeden
dzień, spędziliśmy j¹ w przesympatycznym towarzystwie dwóch morderców, którzy ca³y czas się śmiali i
śpiewali mongolskie pieśni dziel¹c się
z nami wszystkim co mieli (ich żony
zrobi³y nam prowiant).
Kolejn¹ kwesti¹ jest stosunek do
zabijania zwierz¹t. Zabija się tam tylko tyle, ile dana rodzina może zjeść.
Śmierć zwierzęcia jest czymś naturalnym. Niczego się nie marnuje, ani
nie wyrzuca. Zwierzęta nigdy nie maj¹
imion – nie znaczy to jednak, że trak-

Droga Buddy
NATALIA OCHMAŃSKA

Czujące istoty są niezliczone.
Ślubuję je wyzwolić.
Pragnienia są niewyczerpane.
Ślubuję położyć im kres.
Dharmy są nieograniczone.
Ślubuję je zgłębić.
Droga Buddy jest niezrównana.
Ślubuję ją osiągnąć.

Jadę kolejk¹ i myślę o tym, co robię
źle. Wszystkie czuj¹ce istoty cierpi¹.
Kiedyś zastanawia³am się, czy cierpienie jest fizyczn¹, biochemiczn¹ materi¹ istnienia wszelkiego życia.

towane s¹ instrumentalnie. Nie ma hipokryzji w postaci rozróżnienia mojego kochanego pieska Witka i abstrakcyjnego „czegoś”, np. świni, któr¹ się
zjada. Warto zreszt¹ zauważyć, że świnie s¹ inteligentniejsze od psów, maj¹
lepszy węch i ponoć zawsze wiedz¹,
kiedy id¹ na śmierć. W Mongolii wszystkie zwierzęta s¹ równe. Nie ma lepszych i gorszych, każde pomaga cz³owiekowi w czymś innym.
Wydaje mi się, że Mongo³owie nie
pogubili się we wspó³czesnym świecie. Ważniejsze od pieniędzy s¹ dla
nich stosunki międzyludzkie. Nikogo
nie obchodzi w³adza. Nikt nie ma ochoty mówić komuś, co jest dla niego
dobre. Rozmawia³em z pani¹, która
opowiada³a, że kobiety maj¹ bardzo
ciężkie życie, bo musza pracować w
kuchni i nic im nie wolno. M¹ż potrafi j¹ uderzyć, ale z drugiej strony normalnym widokiem jest to, że staruszkowie trzymaj¹ się za ręce.
W jednym z licznych minibusów by³em świadkiem wzruszaj¹cego gestu
– staruszka po³oży³a rękę na udzie
mężczyzny i wydawa³o mi się, że ten
gest wyraża³ wszystko, co chcia³a mu
powiedzieć. Nie jestem przyzwyczajony do takich sytuacji, bo w Polsce
między staruszkami s³yszy się zazwyczaj k¹śliwe wymówki.

Parę lat temu (nie mogę dojść, ile lat
temu – dwa, albo trzy) by³am na organizowanym przez sanghę medytacyjnym odosobnieniu buddyjskim („ango”) mistrza zen – Jakusho Kwong Roshiego. Odbywa³o się ono w zameczku w Zielonej b¹dź Jeleniej Górze (pamięć!). Jecha³am poci¹giem, by³o lato.
Jecha³am przez noc. Uwielbiam jeździć
poci¹giem, zw³aszcza sama (wspomnia³am, że jecha³am w nocy?). Uwielbiam to. Symbolem sanghi jest nakreślone w stylu japońskiej kaligrafii ko³o
– widać pocz¹tek i koniec kreski, ale
ko³o to ko³o, jest zamknięte. Chyba.
Moje myśli, na czym to ja stanę³am?
Cierpienie. Któregoś dnia mieliśmy
ceremonię mianowania shuso – „g³ównego ucznia”. Kobieta z krótkimi ciemnymi w³osami siedzia³a na podwyższeniu, każdy po kolei mia³ podejść i
zadać jej pytanie. By³am bardzo zdenerwowana, trzęs³am się, a w g³owie
obija³y mi się s³owa.
Niektórzy podchodzili do tego niby-o³tarza, po wypowiedzeniu swojej
formu³ki robili fiko³ka, albo wdawali
się w jak¹ś grę s³own¹. Nie umiem os¹dzić, czy to by³o dobre czy z³e. Chyba mistrz nie lubi jak się ³amie zasady.
Ale sk¹d w³aściwie mogę wiedzieć?
Interpretacje, interpretacje, ci¹gle tylko
myślę i myślę.
Wtedy, tego s³onecznego lata, gdy
poci³am się i trzęs³am zdenerwowana

w sali z o³tarzem Buddy, z moim pytaniem, z moim cierpieniem... By³am
wtedy dosyć świeżo po okresie stanów lękowych, raz wyl¹dowa³am na
pogotowiu, bo myśla³am, że się duszę.
Umys³ jest niesamowicie perswazyjny. Uczucie, że świat kręci się w oko³o
mojej g³owy ZA SZYBKO, że nie ma
nic, nie ma niczego, co by³oby cokolwiek warte, że NIKT, nikt nie może
mi pomóc w moim cierpieniu, w tym
życiu, które jest puste i bolesne.
Za szybko/ Świat/ Moja czaszka =
BÓL
I teraz (wtedy) mogę zadać pytanie,
może wyjaśnię tę ca³¹ sprawę. Nie
chodzi o to, żeby ten ból odszed³, nie
wierzę w jakiś szybki sposób. Ale może jest jakieś wyjaśnienie. Ma³a ulga,
ma³a nadzieja.
Podchodzę z bij¹cym sercem do o³tarza, wykonuję odpowiednie ukłony,
ruchy, mówię formu³kę. Tak się trzęsę! Teraz mogę wydać na świat moje pytanie. Teraz jest ta niezwyk³a możliwość, gdy moje pytanie jest oficjalne,
dostanę oficjaln¹ odpowiedź.
Natalia trzęs¹ca się z podniecenia,
stresu, strachu: Czy cierpienie jest materi¹ wszystkiego, co żyje, wszystkich
istot, naszych istnień?
Chwila ciszy, nie wiem jak d³uga.
Shuso (oczy kobiety wype³niaj¹ się
wspó³czuciem i mi³ości¹): Czy cierpisz TERAZ?
Natalia myśli: tak! Tak! Chyba tak...
Czy ja teraz cierpię?
Jadę kolejk¹ i myślę o tym, co robię,
które moje dzia³ania s¹ bezcelowe.
Może dzisiaj usi¹dę w zazen, pomedytuję.
Myśli chodz¹ w ko³o, albo raczej id¹
po linii spirali, tak, że z pewnej perspektywy wygl¹da to jak ko³o. Moje
nie-akuratne myśli. Moje kochane,
moje nie-akuratne życie. Nie-akuratna
Natalia. Nie-Natalia.

Czujące istoty są niezliczone. Ślubuję je wyzwolić. Hm... Zakończona sukcesem, dokonana przez buddystów, czystka
etniczna w Mjanmie (ang. Myanmar, daw. Birma), polegająca na mordowaniu muzułmanów, paleniu ich wiosek
i skazaniu na ucieczkę z kraju, każe wątpić w to ślubowanie.

