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Marcin Gutowski, Mongolia wobec własnej historii 1911–2011.
Elementy symboliki historycznej

FLAGA
Historia mongolskich flag odzwierciedla złożoną historię Mongolii na
przestrzeni ostatniego stulecia. Poniżej przedstawione zostały zmieniające się w czasie wzory sztandarów.

▪▪▪

Ilustracja 1
Flaga w okresie 1 grudnia 1911–
–13 marca 1921 roku

Gdy w 1911 roku Mongołowie ogłosili swoją niepodległość, za oczywiste
uznali przyjęcie flagi, która wyrażałaby ich dążenia i tożsamość. Pierwsza
flaga nowego państwa mongolskiego przedstawiona jest na ilustr. 1.
Powyższa wersja pochodziła z końca 1911 roku i miała wybitnie religijny charakter w tym sensie, że grafika zajmująca centralne miejsce na żółtym tle w czerwonym obramowaniu była typowym rysunkiem spotykanym w lamajskich świątyniach. Tak więc wyraz graficzny flagi odpowiadał religijnemu charakterowi państwa, które reprezentowała. Wielobarwna
grafika widoczna w czerwonym obramowaniu przedstawia stupę, w którą
wpisany jest symbol sojombo. Ponieważ są to terminy o nieco specjalistycznym znaczeniu, przybliżę ich znaczenia.
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Stupa (mong. suburgan) to budowla o charakterze sakralnym występująca w buddyzmie. W jej wnętrzu umieszcza się zazwyczaj relikwie, np.
Buddy. W sferze symbolicznej oznacza oświecenie, mądrość, protekcję.
Na fladze w stupę wpisany jest znak sojombo. Jest to symbol typowy
dla Mongolii, pierwotnie był jednym ze znaków specjalnych w piśmie
sojombo, które zostało stworzone w 1686 roku przez mongolskiego mnicha Bogdo Dzanabadzara. Alfabetem tym można było zapisywać nie
tylko język mongolski, ale również tybetański i sanskryt – języki, w których zapisane były wszystkie teksty religijne (i nie tylko) o podstawowym znaczeniu dla mongolskiego Kościoła lamajskiego.

▪▪▪

Ilustracja 2
Flaga w okresie 1912–
–13 marca 1921 roku

Grafika na ilustr. 2 przedstawia flagę, która została zaprojektowana w 1912
roku i pozostała niezmieniona do końca istnienia Autonomicznej Mongolii. Obramowanie oraz sojombo były koloru żółtego, pozostałe elementy
– czerwonego.
Nie jest jasne, jak powyższą symbolikę objaśniały władze Autonomicznej Mongolii. Dlatego należy się tutaj posłużyć ogólną interpretacją symbolu sojombo, nawiązującą do lamaistycznej tradycji Mongolii. Trudno
określić, na ile ta interpretacja została zniekształcona przez późniejszy
okres komunizmu, dlatego też powinno się do niej podchodzić z dużą
ostrożnością. Ogień będący u szczytu grafiki oznacza wieczny wzrost,
bogactwo i sukces. Trzy języki ognia to odpowiednio przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Słońce i Księżyc oznaczają wieczne trwanie, nieprzerwaną egzystencję. Trójkąty mogą przypominać groty strzał i symbolizować zwycięstwo nad wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami.
Poziome belki stabilizują całą figurę symbolizując jednocześnie sprawiedliwość i uczciwość Mongołów niezależnie od tego, czy oni znajdują
się na górze czy też na dole w hierarchii społecznej. Symbol Yin-yang
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pomiędzy tymi belkami oznaczał komplementarne przeciwieństwa. Dwa
pionowe prostokąty miały odpowiadać ścianom twierdzy.
Czy powyższa interpretacja symbolu, który znalazł się na fladze państwowej, była znana twórcom Mongolii Autonomicznej i, co jeszcze ważniejsze, czy kierowali się nią wybierając państwową symbolikę? Niestety
nie mogę dać odpowiedzi na to pytanie. Skoro jednak autonomiczne państwo zostało powołane do życia przez duchowną i świecką arystokrację
funkcjonującą w buddyjskim, tradycyjnym, lamaistycznym kręgu kulturalnym, to ówczesną symbolikę należy wiązać ze sferą religijną.

▪▪▪

Ilustracja 3
Flaga w okresie 3 lutego–
–6 lipca 1921 roku

Flagę z ilustr. 3 zamieszczam raczej w formie ciekawostki, ponieważ nie
ma tak naprawdę jednoznacznych źródeł, które potwierdzałyby jej istnienie, dodatkowo okres rządów Ungerna1 w Mongolii był w pewnym sensie
wyrwą w historii państwa wielkiego stepu i nie ma większego znaczenia
dla moich rozważań. Tło było koloru żółtego, a obiekt zajmujący centralne
miejsce flagi – czarnego.

▪▪▪
O ile wcześniejsze flagi miały wymowę religijną, o tyle ta przedstawiona
na ilustr. 4 w wyraźny sposób z nią zrywa (przypomnę tylko, że w marcu
1921 roku utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy – pierwszy oficjalny
rząd komunistyczny w Mongolii).
Zdecydowano się pozbyć w zasadzie całego sojombo, zostawiając jedynie neutralny symbol Słońca i Księżyca (w kolorze żółtym). Pozostawiono

1

Roman Ungern von Sternberg (1886–1921), rosyjski oficer. W lutym 1921 roku zajął Urgę, przyczynił się
do przywrócenia na tron Bogdo Chana, w uznaniu zasług otrzymał honorowy tytuł chana Mongolii.
Dowodził koalicją wojsk w walkach przeciwko bolszewikom.
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Ilustracja 4
Flaga w okresie 13 marca 1921–
–26 listopada 1924 roku

również kolory typowe dla symboliki buddyjskiej (żółty to pokora, wyrzeczenie, brak pragnień, czerwony – będący tutaj tłem – w buddyzmie
tybetańskim jest kolorem świętym, mającym właściwości ochronne), ale
również charakterystyczne dla symboliki socjalistycznej. Nie należy mieć
wątpliwości, że na tej fladze czerwień miała oznaczać, najogólniej rzecz
biorąc, socjalizm czy też socjalistyczną rewolucję.
Można przypuszczać, że tak stanowcze zerwanie z dotychczasową
symboliką było celowe; w końcu siłom komunistycznym udało się sformować pierwszy komunistyczny rząd oraz uzyskać znaczną pomoc ze strony
Rosji Radzieckiej. Przed nowym rządem widniała perspektywa budowy
zupełnie nowego, socjalistycznego państwa. Co prawda, nadal należało być
ostrożnym, chociażby ze względu na to, że państwo miało ustrój monarchii
konstytucyjnej, a na jego czele stał cieszący się wielkim szacunkiem bogdogegen, jednakże program reform mógł ruszyć z miejsca.

▪▪▪

Ilustracja 5
Flaga w okresie 26 listopada 1924–
–30 czerwca 1940 roku

Ilustracja 5 przedstawia flagę przyjętą wraz z proklamowaniem Mongolskiej Republiki Ludowej. Uwagę zwraca fakt, że powrócono do sojombo
(tym razem w kolorze niebieskim), które umieszczono w centralnej części flagi (w kolorze czerwonym). U jego dołu umieszczono kwiat lotosu
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– symbol zwycięstwa. Nie udało mi się ustalić, kiedy dodano kwiat lotosu –
być może pojawił się on na samym początku i wówczas można by to
było interpretować jako wiarę w zwycięstwo komunizmu i symboliczny
triumf nad dotychczasowym porządkiem, będącym wynikiem kompromisu z teokratycznymi władzami; spotkałem się jednak również z informacją, że kwiat ten dodano dopiero w 1939 roku, po zwycięskiej bitwie
nad Chalchyn-gol2.

▪▪▪

Ilustracja 6
Flaga w okresie 30 czerwca 1940–
–12 lutego 1992 roku

Flaga przedstawiona na ilustr. 6 utrzymała się najdłużej w historii współczesnej Mongolii, bo aż ponad pół wieku. Uwspółcześniono jej formę (wzorowano się być może na flagach państw zachodnich), dzieląc ją pionowo
na trzy obszary i dwa kolory. Czerwony (dwa zewnętrzne pasy flagi) najpewniej odwoływał się do rewolucji, niebieski (środkowy pas) był ukłonem w stronę błękitnego nieba nad Mongolią (kraj ten może się pochwalić ponad 300 słonecznymi dniami w roku). Wrócono do żółtej kolorystki
sojombo i umieszczono je na czerwonym tle. Zrezygnowano z kwiatu
lotosu, natomiast nad całym sojombo umieszczono gwiazdę, będącą symbolem rewolucji socjalistycznej.
Konstytucja MRL nie objaśniała symboliki państwowej a jedynie dawała jej dość dokładny opis techniczny. Mogło to być spowodowane tym,
że władze w najważniejszym akcie prawnym wolały nie zapisywać czegoś,
co w przyszłości mogłoby krępować swobodną interpretację państwowych
elementów symboliki. Dlatego też chcąc pokusić się o interpretację symboliki flagi, musiałem sięgnąć po „legendę” jednego z badaczy zajmujących się
historią MRL. Ponieważ opierał się on na materiałach z epoki, w poniższym
akapicie przedstawię jego interpretację3.
2
3

http://flagspot.net/flags/mn.html#prev, data dostępu: 17.04.2011.
J.S. Major, The Land and People of Mongolia, New York 1990, s. 183.
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W sferze symboliki sojombo nigdy nie było jednomyślności zarówno
wśród osób użytkujących ten symbol, jak i późniejszych badaczy (bardziej klarowny graficznie wizerunek tego symbolu znajduje się na fladze na ilustr. 7). Ogólnie jednak przyjmuje się, że poszczególne elementy
składowe znaku mogą pochodzić od znamion, które pasterze wypalali na
bydle w celu oznaczenia swojej własności. Wizerunek ognia znajdujący się
u szczytu symbolu ma wielorakie konotacje. Reprezentować może odrodzenie i wzrost, ognisko domowe, a także ciągłość rodzaju ludzkiego oraz
ogólnie dobrobyt. Płomień ma trzy języki, które symbolizują odpowiednio:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Poniżej niego znajdują się Słońce
i Księżyc – odwołania do tradycyjnych, szamańskich, animistycznych wierzeń Mongołów sprzed okresu lamajskiego. W dawnej mongolskiej symbolice trójkąt skierowany w dół oznaczał śmierć; w sojombo oba trójkąty
miały oznaczać śmierć przeciwnika czy też pokonanie wrogów Mongołów. Dwa poziome prostokąty symbolizować miały szczerość i uczciwość
pomiędzy ludem a władzą. Pomiędzy tymi figurami znajduje się chiński
symbol yin i yang, czyli zestawienie ciemności i światła, pierwiastka kobiecego i męskiego, zimna i ciepła – czyli jedność przeciwieństw we wszechświecie. Natomiast w mongolskiej symbolice były to dwie ryby z wiecznie otwartymi oczami oznaczające czujność. Pionowe prostokąty symbolizują twierdzę, co miało oznaczać, że jedność mongolskiego narodu jest
podstawą jego siły.

▪▪▪

Ilustracja 7
Flaga od 12 lutego 1992 roku

O ile konstytucja MRL nie definiowała poszczególnych symboli państwowych, o tyle konstytucja nowego, demokratycznego państwa czyni to w sposób jednoznaczny. I tak (ilustr. 7) niebieski pas w środku flagi ma oznaczać
„wieczne niebieskie niebo”. Jest to bardzo ciekawe sformułowanie, ponieważ
kojarzy się ono z tradycyjnym bogiem nieba, bardzo popularnym w kręgu
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kultury turecko-mongolskiej. Wierzenia te sięgają czasów Czyngis-chana
oraz epok jeszcze odleglejszych. Czerwony kolor symbolizuje postęp i dobrobyt. Z kolei sojombo oznacza niepodległość, suwerenność i ducha Mongolii.
Ciekawe, że demokratyczne władze Mongolii potraktowały sojombo jako
całość, bez wdawania się w bardziej szczegółową interpretację. Natomiast
jest znamienne, że usunięto gwiazdę.
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GODŁO

Godło państwa mongolskiego, podobnie jak flaga, ewoluowało w czasie,
parokrotnie się zmieniając, przy czym w porównaniu z przemianami flagi
kolejne postaci godła miały zdecydowanie bardziej socjalistyczny charakter.
Co prawda nie odnalazłem grafiki przedstawiającej godło Mongolii
Autonomicznej, wiadomo natomiast, że było nim przedstawione na ilustr.
7 sojombo.

▪▪▪

Ilustracja 8
Godło w okresie 2 grudnia 1924–
–14 marca 1939 roku

W pierwszym piętnastoleciu istnienia MRL godło (ilustr. 8, całe w kolorze
żółtym) nie odróżniało się wymową od państwowej flagi, więc nie będzie
w tym miejscu szerzej omawiane.

▪▪▪

Ilustracja 9
Godło w okresie 15 marca 1939–
–5 kwietnia 1940 roku
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Jedyną zmianą (ilustr. 9) wprowadzoną do godła (nadal żółtego koloru)
był kwiat lotosu umieszczony pod sojombo; powszechna jest interpretacja mówiąca, że zmiana ta była formą uczczenia zwycięstwa w bitwie nad
Chalchyn-gol.

▪▪▪

Ilustracja 10
Godło w okresie 6 kwietnia 1940–
–31 października 1941 roku

Jak widać na ilustr. 10, godło zostało zmienione w radykalny sposób.
Zerwano zupełnie z tradycyjną symboliką religijną. Na centralnym planie widoczny jest jeździec, ubrany w tradycyjny pasterski strój mongolski – delię. Jeździec dzierży w dłoni lasso (tu w postaci drewnianego,
długiego kija, na którym zawieszona jest lina) i zmierza w kierunku
wschodzącego Słońca. Po obu bokach kompozycji zaprezentowane są
zwierzęta tradycyjnie hodowane w Mongolii (krowa, owca, koza i wielbłąd), pomiędzy ich wizerunkami znajduje się czerwona wstęga, na
której klasycznym pismem mongolskim napisana jest nazwa państwa
(Mongolska Republika Ludowa). Nad całością kompozycji góruje czerwona gwiazda.
Powyższa symbolika w swojej formie i treści była podobna do licznych godeł republik radzieckich i państw późniejszego obozu socjalistycznego. Znamienne, że nie zrezygnowano z tradycji jako takiej –
przecież jeździec nosi tradycyjny mongolski strój, a wokół widać zwierzęta hodowlane powszechne w Mongolii – tylko zaczęto odwoływać się
do tradycji koczowniczej, pozbawionej ideologicznie niebezpiecznych
naleciałości. Przypuszczam też, że nie bez znaczenia był tu kontekst
historyczny – godło zmodyfikowano, gdy społeczeństwo mongolskie
było już spacyfikowane, a Kościół lamajski praktycznie unicestwiony.
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▪▪▪

Ilustracja 11
Godło w okresie 1 listopada 1941–
–5 marca 1960 roku

Godło z ilustr. 11 nie różni się niczym od poprzedniego poza tym, że
na czerwonej wstędze widnieje już napis w nowo przyjętym alfabecie
– cyrylicy.

▪▪▪

Ilustracja 12
Godło w okresie 6 marca 1960–
–21 czerwca 1991 roku

Godło wprowadzone w marcu 1960 roku (ilustr. 12) różniło się w dość
znaczący sposób od dwóch poprzednich wersji. Postać jeźdźca zmieniła się o tyle, że nie trzyma już lassa a wodze; nadal jednak ubrany jest
w tradycyjny sposób. Jeśli chodzi o krajobraz, wszystko pozostało bez
zmian: zielony step, w tle góra a za nią Słońce, a wszystko na tle błękitnego nieba. Całość obrazka wpisana jest w koło; dolną jego część zajmuje
wstęga w barwach flagi państwowej z napisem „MRL”; wstęga przepasa
koło zębate, będące symbolem industrializacji; po obu stronach obrazka
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z jeźdźcem widnieją snopy zbóż, nawiązujące zapewne do klasy chłopskiej. Nad całością kompozycji góruje czerwona gwiazda, w środku której znajduje się żółte sojombo, które, jeśli przyjrzeć się uważniej, także
zwieńczone jest gwiazdą.
Z powyższego opisu wynika więc wyraźnie, że nowe godło miało
reprezentować państwo nowocześniejsze niż choćby 20 lat wcześniej;
koło zębate jest tego najlepszym przykładem. Snopy zbóż już niekoniecznie, ponieważ rolnictwo w Mongolii z oczywistych względów (surowy
klimat, gleby w większości nienadające się pod uprawę) nie mogło stać
się jedną z podstawowych gałęzi gospodarki i zawsze, mimo usilnych
starań władz, pozostawało marginalną jej częścią. Natomiast swoistym
ukłonem w stronę tradycji może być postać jeźdźca oraz sojombo. Godło
w tej wersji można zatem określić jako połączenie elementów tradycyjnych z nowoczesnymi.

▪▪▪

Ilustracja 13
Godło od 25 marca 1992 roku

Podobnie jak w przypadku współczesnej flagi państwowej, również tutaj
(ilustr. 13) konstytucja Mongolii w szczegółowy sposób opisuje i objaśnia
symbolikę godła. U jego podstawy znajduje się kwiat lotosu. Jego znaczenie
nie jest wyjaśnione, ale można przyjąć, że chodzi tu o dość ogólnie pojęte
zwycięstwo. Z kwiatu lotosu wychodzi koło, które stanowi kompozycyjną
ramę dla całego godła. Koło to oznacza wieczność, nieprzerwane trwanie.
Tło wewnątrz jest niebieskie, tak jak mongolskie niebo. Centralne miejsce
zajmuje tzw. „wietrzny koń” (w kolorze żółtym); w tradycji szamanistycznej
regionu Azji Środkowej to skrzydlate zwierzę symbolizowało ludzką duszę
a w dalszej kolejności dobrobyt i powodzenie. Koń przepasany jest sojombo.
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Wg konstytucji oba te symbole komponują się w jedną całość oznaczającą
niezależność, niezawisłość i duchowość Mongolii. W górnej części koła
znajduje się „klejnot spełniający życzenia”, który składa się z trzech części
symbolizujących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Poniżej wietrznego
konia umieszczone jest koło przepasane mongolską szarfą4, której niebieski
kolor ma przypominać niebo; oba te przedmioty mają wyrażać szacunek
oraz ciągłość dobrobytu, pomyślności. W tle tego koła znajduje się zielone
wzgórze symbolizujące „Matkę Ziemię”.
Godło współczesnej Mongolii zdecydowanie dobitniej niż flaga wyraża
ducha przemian po 1991 roku. Jeśli traktować ideologię jako rodzaj polityki, to wówczas można dojść do wniosku, że godło jest całkowicie odideologizowane. Nie nawiązuje do żadnych bieżących spraw, natomiast
operuje symboliką buddyjską połączoną z elementami wierzeń szamanistycznych (mityczny „wietrzny koń”) oraz tradycyjnej kultury pasterskiej
(szarfa oraz ponownie koń, traktowany tym razem jako zwierzę tak charakterystyczne dla hodowców). Mogła to być forma reakcji na siedemdziesięcioletnią indoktrynację, w której nie było miejsca ani na buddyzm ani
na mitologię szamanistyczną.
W tym miejscu warto może na chwilę ponownie spojrzeć na godło
obowiązujące w MRL od 1960 roku. Nie wiem, na ile uzasadnione są moje
skojarzenia, ale odnoszę wrażenie, że twórcy komunistycznego godła
mogli, choćby nieświadomie, inspirować się mitycznym „wietrznym
koniem” podczas tworzenia wizerunku jeźdźca, a także kołem (będącym w buddyzmie wieloznacznym symbolem) podczas rysowania koła
zębatego. Oczywiście równie dobrze to twórcy najnowszego godła mogli
czerpać inspirację od swoich socjalistycznych poprzedników. Niezależnie
jednak od kierunku ewentualnych inspiracji, podobieństwo tych dwóch
wizerunków jest zastanawiające.

4

Po mongolsku chadag – rodzaj ceremonialnej szarfy używanej w Tybecie i Mongolii, np. podczas uroczystych powitań.  
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