
Materiał dla nauczyciela

Życie nomady

         Życie  na stepie  wymagało  od Mongołów dobrej  organizacji  i  świetnych 

umiejętności  przetrwania.  Podstawowym  źródłem  utrzymania  mongolskich 

nomadów  było  pasterstwo,  które  wymuszało  na  nich  koczowniczy  styl  życia  – 

przenosili się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu lepszych pastwisk dla swoich 

stad.  Mongołowie  nadal  hodują  5 gatunków zwierząt:  konie,  owce,  krowy i  inne 

bydło  rogate (głównie  kozy),  a  w niektórych  częściach Mongolii  także wielbłądy. 

Zwierzęta  dostarczały  Mongołom  wszystkich  surowców  niezbędnych  do  życia, 

takich jak  mięso,  mleko,  tłuszcz,  wełna,  skóry czy wojłok.  Ponadto,  poddając  te 

materiały obróbce, można było uzyskać kolejne ważne substancje. 

         I  tak,  z  kobylego mleka Mongołowie  wyrabiają  kumys – słynny napój  i  

miejscowy przysmak, zaś z mleka owczego i krowiego sery i masło. Z wełny owiec i 

wielbłądów uzyskuje się tkaniny na ubrania i dywany oraz wojłok, którym do dziś 

kryje się szkielety jurt. Istotnym surowcem są też kości zwierząt, z których można 

wytworzyć całą gamę przedmiotów użytkowych, takich jak igły, świstawki, koraliki, 

grzebienie itp. Dzięki swoim stadom Mongołowie potrafili zapewnić sobie wszystko, 

czego  potrzebowali  do  przetrwania.  W warunkach,  w  których  życie  skupiało  się 

wokół  trzody,  każda  społeczność  obfitowała  w  zręcznych  garbarzy,  tkaczy  i 

serowarów. Produkty uzyskane z hodowli stanowiły podstawę utrzymania, lecz dietę 

uzupełniano na kilka sposobów. W lasach i na stepie zbierano dziko rosnące owoce, 

korzenie  i  łodygi  jadalnych  roślin.  Zdarzały  się również  polowania,  dzięki  którym 

grupa (zwykle  rodzina lub chotajl,  czyli  zespół  jurt  koczujących  w jednej  dolinie) 

zaopatrywała się dodatkowo w skóry, mięso i tłuszcz. 

         Fauna  Mongolii  składa  się  z  ssaków typowych  dla  tajgi  (wilki,  rysie, 

niedźwiedzie brunatne, rosomaki, sobole), gór (koziorożec syberyjski, owca górska 

−  argali,  pantera  śnieżna),  stepu  (gazela  mongolska,  gazela  dżejran,  bobaki)  i 

pustyni  (wielbłąd  dwugarbny  −  baktrian,  osioł  azjatycki  −  kułan)  oraz  licznego 

ptactwa. 

         Koczując na stepie, Mongołowie mieszkają w namiocie zwanym ger lub jurta 

(określenie  z  języka  rosyjskiego  częściej  stosowane,  choć  tubylcy  niezbyt  je 

akceptują).  Jest  to  przenośna,  składana  konstrukcja  o  odpowiednio  wygiętych 

drewnianych  żerdziach,  nadających  całości  kształt  przeważnie  kopulasty.  Po 

umocowaniu  drewnianego  szkieletu,  obciąga  się  go  wojłokiem  lub  innymi 

materiałami.  Nie  używa  się  natomiast  do  tego  celu  skóry,  która  jest  wyjątkowo 
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cennym  surowcem.  Podłogę  pokrywa  się  matami  lub  dywanami.  Dzięki  takiej 

konstrukcji  i  odpowiedniemu materiałowi  łatwo utrzymuje się w środku pożądaną 

temperaturę.  Dawniej  pośrodku  znajdowało  się  ognisko,  później  pojawiły  się 

metalowe  trójnogi,  na  których  ustawiano  garnki.  Natomiast  obecnie  Mongołowie 

powszechnie używają żelaznych piecyków (tzw.  kozy),  od których odchodzi  długi 

komin do dymnika. 

         Mongołowie  do dziś  chętnie  mieszkają  w jurtach.  W miastach,  oprócz 

blokowisk,  wydzielone  są  specjalne  miejsca  na  jurty,  w  których  Mongołowie 

spędzają nieraz całe lato. Ustawiając jurtę, Mongołowie zawsze dbają o to, by jej 

drzwi wychodziły na południe. Lewa część jurty uważana jest za męską, prawa zaś 

za żeńską.  W jurcie  składuje  się  niezbędne  sprzęty  domowe,  domowy  ołtarzyk, 

dawniej zaś było w niej również miejsce dla młodego bydła. 

Opis wnętrza jurty

         Drzwi wejściowe do jurty znajdują się po stronie południowej. Na środku jurty 

znajduje się żelazny piecyk do gotowania, z kominem wychodzącym przez dach. 

Między  drzwiami  a  piecykiem  znajduje  się  drewniana  skrzynia  z  wyposażeniem 

kuchennym.  Przed piecykiem,  naprzeciwko  drzwi  wejściowych,  znajduje  się niski 

stolik. Po obu stronach piecyka, wschodniej i zachodniej, tuż pod ścianami znajdują 

się miejsca do spania i siedzenia. Po prawej stronie drzwi mieści się spiżarnia, za 

którą ustawione jest wiadro na wodę. Po lewej  stronie od drzwi umieszczone są 

akcesoria  do produkcji  ajraku,  a  za  nimi  wydzielone  jest  miejsce  na  siodło.  Na 

ścianie naprzeciwko wejścia znajduje się półka lub kredens z wizerunkiem Buddy. 

Po obu stronach mebla znajdują się miejsca do przechowywania rzeczy osobistych. 

Dzieciństwo w jurcie

         W Mongolii niezwykle istotny jest podział na poszczególne grupy wiekowe. 

Sposób  ich  wyodrębniania  może  być  związany  z  wiekiem  biologicznym  lub 

przeprowadzeniem  odpowiedniego  rytuału  przejścia.  Wyróżniamy  kilka 

podstawowych  grup:  niemowlę  (od  urodzenia  do  3-5  roku),  dziecko  (5-15  lat), 

„młodzi” (15-50 lat), „dojrzali” (50-70 lat), starcy (od 70 lat). Każdej z nich przypisuje 
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się odpowiednie formy zachowania i zewnętrzne atrybuty: stosowny strój, ozdoby i 

sposób uczesania.

         Pierwszy okres w życiu człowieka trwa od urodzenia do obrzędu postrzyżyn, 

podczas  którego  każdy  z  gości  obcina  maluchowi  pukiel  włosów;  chłopcom 

pozostawia się pęk włosów na potylicy, a dziewczynkom dwa pęki poniżej ciemienia. 

Postrzyżyny chłopców przypadają na okres 3-5 lat, zaś dziewczynek na wiek 2-4 lat. 

Dziecko  w  tym  okresie  traktuje  się  jeszcze  jako  jednostkę  nieukształtowaną 

fizycznie, psychicznie i społecznie. Mówi się, że znajduje się ono we władaniu mocy 

„nadprzyrodzonych” i łatwo może stać się ich ofiarą. Z tego względu niemowlaka 

poddaje się licznym zabiegom magicznym: na piersiach zawiesza mu się amulety, 

włosy  chłopców  ozdabia  kokardami,  zaś  dziewczynkom  daje  się  do  zabawy 

„chłopięce” zabawki.  Dodatkowo dzieciom nadaje się także imiona przeznaczone 

dla płci przeciwnej − wszystko po to, aby zmylić złe duchy. 

         Po obrzędzie postrzyżyn, który w istotny sposób zmienia pozycję dziecka, 

przechodzi  ono  do  kolejnej  grupy  wiekowej,  dostaje  pierwszy  w  życiu  deel 

(tradycyjny strój)  i  zaczyna uczyć się jazdy konnej.  Gdy nabierze w niej wprawy, 

otrzymuje specjalne dziecięce siodło. Dzieci pomiędzy 7 a 9 rokiem przyuczane są 

do typowych prac gospodarskich: chłopcy zdobywają doświadczenie w ujeżdżaniu 

koni,  a  dziewczynki  w  szyciu  i  przyrządzaniu  tradycyjnych  mongolskich  potraw. 

Typowym  uczesaniem  chłopca  w  tym  wieku  są  krótko  ostrzyżone  włosy, 

dziewczynki zaś zaplatają włosy w warkoczyki i noszą krótkie grzywki.

         To, co Mongołowie rozumieją pod pojęciem „młodzi” (15-50 lat) w naszym 

rozumieniu dotyczy młodzieży oraz osób w wieku średnim. Dolny pułap „młodego” 

wieku może różnić się w zależności od regionu czy płci – zwykle jednak przyjmuje 

się, że jest to 15, 16 lat. 

         Dziewczęta rozplatają wówczas warkoczyki i zaplatają włosy w jeden lub dwa 

warkocze.  Mówi  się,  że  wraz  ze  zmianą  fryzury  dziewczyna  staje  się  dojrzałą 

kobietą: potrafi parzyć tradycyjną herbatę, przyrządzać posiłki,  sztukować mięso i 

szyć. Pozwala jej się kropić mleko dla duchów, odsłaniać i zasłaniać dymnik (obie te 

czynności mają duże znaczenie symboliczne w życiu Mongołów). Zabrania jej się 

natomiast uczestniczyć w rytuale składania ofiar na „świętych” górach. 

         Od chłopców w „młodym”  wieku wymaga się doskonałych  umiejętności 

jeździeckich.  Do  ich  obowiązków należą:  wypas  tabunów koni,  wychodzenie  ze 

stadami na odległe pastwiska,  polowanie.  Po ukończeniu 15 lat  chłopiec dostaje 

zwykle  bogato  zdobione  męskie  siodło  oraz  het  hutga –  zestaw  przyborów  i 

narzędzi  (wykałaczki,  zapalniczka,  nóż,  pałeczki  itd.),  stanowiących  symbol 

męskości. 
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         Na odbywających się co roku igrzyskach sportowych, dzieci świetnie spisują 

się  jako  dżokeje,  zdobywając  niejednokrotnie  najwyższe  nagrody.  Na  co  dzień 

chodzą do szkoły, ciężko pracują, np. przy wypasie zwierząt i oddają się typowym 

stepowym  rozrywkom,  takim  jak  jazda  konna,  gra  w  kości,  siatkówka  czy  gry 

sprawnościowe.  Te,  które  mieszkają  w  centrum  ajmak  (ajmak  to  jednostka 

administracyjna),  uwielbiają  spędzać  czas  w  salonach  gier  i  kafejkach 

internetowych.

Jeden dzień z życia rodziny nomadów

         Jako pierwsza wstaje o godzinie 6.00 rano pani domu. Odsłania dymnik, doi 

zwierzęta  i  przyrządza  tradycyjną  herbatę  z  mlekiem,  a  pierwsze  jej  krople 

ofiarowuje  duchom  stepu.  Następnie  z  różnych  gatunków  sera  i  bułeczek 

przygotowuje  śniadanie  dla  domowników.  Po  posiłku  gospodarz  wraz  z  synami 

wyprowadza stada na pastwiska. W tym czasie pani domu sprząta jurtę, wykonuje 

poprawki  krawieckie,  wyrabia  masło  i  sery,  zajmuje  się  najmłodszymi  dziećmi, 

smaży bułeczki i przygotowuje obiad. We wszystkich tych czynnościach pomagają 

jej córki. Pod wieczór mężczyźni spędzają stada. W domu czeka już na nich tłusta 

zupa z makaronem i mięsem oraz świeży kumys. Kobiety ponownie doją zwierzęta i 

przyrządzają  wieczorną  herbatę.  Po  wspólnym  posiłku  wszyscy  zasiadają  wokół 

piecyka − dziadkowie  opowiadają  stare opowieści,  młodzi  dyskutują  o bieżących 

sprawach,  a  dzieci  grają  w  karty  lub  wtulone  w  rodziców  przysłuchują  się 

rozmowom.  Ok.  22.00  domownicy  wyjmują  materace  i  ścielą  łóżka.  Pani  domu 

zasłania dymnik i  gasi światło.  Jeśli  istnieje taka potrzeba, najstarszy syn śpi na 

zewnątrz, aby doglądać stada i pilnować go przed atakiem wilków.
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