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Azja pora#a kolorytem. Ró#norodno$% stanowi&ca jej charakterystyczn&
cech' jak magnes przyci&ga badaczy, turystów, poszukiwaczy przygód czy
wreszcie g"odnych duchowej strawy. Zastanawia fakt, #e na jednym kontynencie le#& kraje tak odmienne wzgl'dem siebie z powodu ró#nic w mentalno$ci, kulturze i wierzeniach. Na przyk"ad, na obszarze trzech krajów
(rodkowej Azji – Nepalu, Tybetu i Bhutanu – spotykamy religie maj&ce
korzenie zarówno hinduistyczne, jak i buddyjskie, co ma znaczny wp"yw na
pojawiaj&ce si' ró#nice w #yciu codziennym. W t"o wyznaniowe dodatkowo
wpisuje si' odmienna rola kobiety i m'#czyzny we wspomnianych krajach.
Mamy bowiem do czynienia z kolektywistyczn& kultur&. Znacznie odró#nia
________________
1 Niniejszy artyku" jest owocem wyprawy autorki do wspomnianych krajów. Ciekawostki oraz liczne terminy krajoznawczo-kulturowe zosta"y cz'$ciowo zaczerpni'te z wyk"adów
Kajetana Gos"awskiego, znanego podró#nika i dokumentalisty, badacza gin&cych ludów,
któremu dzi'kuj' za cenne i nietuzinkowe komentarze w czasie naszej wspólnej wyprawy.
Dzi'kuj' bardzo Nataszy Kosakowskiej za intencj' naprowadzenia mnie na drog' w&tków
genderowych.
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to role p"ci od tych przyj'tych w krajach europejskich. Refleksje zawarte
w niniejszym artykule maj& na celu stworzenie syntetycznego szkicu opisuj&cego specyfik' #ycia kobiet Nepalu, Tybetu i Bhutanu, natomiast nie oferuj& pe"nej, wyczerpuj&cej charakterystyki miejsc, w których #yj&2. To zastrze#enie pozwala na wy"onienie jednego, specyficznego w&tku, którego
podj'"a si' autorka – w&tku genderowego.

DLACZEGO NEPAL-TYBET-BHUTAN?
Dlaczego akurat miejsca wymienione w podtytule stanowi& g"ówny
punkt odniesienia?
Po pierwsze wymienione kraje stanowi& niezwyk"y kontrast pomimo
swojego s&siedztwa i azjatyckiej lokalizacji. Dotyczy ona zarówno warunków geograficzno-klimatyczno-przyrodniczych, jak i kulturowych. Szczególnie ciekawym aspektem s& religie: w Nepalu panuj& hinduistyczne
i jednocze$nie buddyjskie, w Tybecie i w Bhutanie za$ dominuje buddyzm
tantryczny (tzw. lamaizm). Dlatego te# im po$wi'cony zostanie osobny
rozdzia" niniejszego artyku"u. Jednocze$nie na wszystkich tych obszarach
widoczne s& wp"ywy religii bon i animizmu – dawnych wierze! ludów
zamieszkuj&cych ten pi'kny, cho% ma"o przyjazny teren. Jak pisze Grzyma"a-Moszczy!ska (2004, s. 11): „Konieczne jest dostrze#enie, jak tre$ci
doktryny religijnej i wydarzenia historyczne kszta"towa"y w przesz"o$ci
i kszta"tuj& obecnie sposoby zachowania cz"owieka”. Nie mo#na zatem tych
czynników rozpatrywa% jako zatomizowanych.
Po drugie – ich blisko$% umo#liwia podró# brzemienn& w natychmiastowe porównania, „na $wie#o”. Bowiem zaledwie godzina lotu samolotem
pozwala na przemieszczanie si' pomi'dzy nimi. Daje to sposobno$% zestawienia pierwszych wra#e!, bez obci&#enia czynnikiem up"ywu czasu.
Po trzecie, wspólnym mianownikiem wszystkich trzech krajów s& Himalaje – majestatyczne, wymagaj&ce, wr'cz surowe, od wieków determinuj&ce ludzk& egzystencj' i przetrwanie (Himalaya – Dom (niegów). W tak
surowych warunkach, na pó"nocy Nepalu #yj& s"awni Szerpowie, którym
nieobca jest choroba wysoko$ciowa i $wiatowy p'd do bicia rekordów
w zdobywaniu Mount Everestu. Tybet z cz'$ci& Himalajów i Wy#yn& Tybeta!sk&, poza bajecznym, nierealnym wr'cz krajobrazem w dolinie Brahmaputry, wita surowym klimatem – suchym i ubogim w tlen oraz ro$linno$%,
co zobowi&zuje do pokory wobec si" natury. Znacznie "agodniejsze warun________________
2 Zach'cam do uzupe"nienia wiedzy na temat Nepalu, Tybetu i Bhutanu, czytaj&c istniej&ce przewodniki oraz publikacje naukowe (np. vide: bibliografia niniejszego artyku"u).
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ki, cho% równie# górzyste, oferuje Królestwo Bhutanu, gdzie wprawdzie
wi'kszo$% gór porasta bujna ro$linno$%, jednak znaczna wysoko$% tak#e jest
odczuwalna.
Po czwarte, pomimo bliskiego s&siedztwa, historia nakre$li"a zupe"nie
ró#ne scenariusze rozwoju i sytuacji spo"eczno-politycznej trzech analizowanych krajów. Najliczniej odwiedzanym z nich jest Nepal (Federalna Demokratyczna Republika Nepalu), który u podnó#a Himalajów stanowi
wa#ny punkt komunikacyjny – w Katmandu funkcjonuj& liczne po"&czenia
lotnicze do innych najbli#szych stolic i miast, m.in. do Lhasy (stolicy Tybetu) i Paro (jedynego mi'dzynarodowego lotniska Bhutanu). Tutaj #yje najliczniejsze, wielonarodowe w porównaniu do pa!stw o$ciennych spo"ecze!stwo (Nepalczycy, Biharczycy, Tharowie, Tamangowie, Newarowie
i inni), bo z"o#one z ponad 28,6 miliona osób (203 osoby/km2). Warunki
naturalne, zw"aszcza te wysokogórskie (cztery strefy klimatyczne), zwi&zane z aktywno$ci& sejsmiczn& oraz nizinne zwi&zane z rozprzestrzenianiem
si' malarii, przyczyni"y si' do stosunkowo d"ugiej izolacji i s"abej urbanizacji kraju – braku linii kolejowej, s"abej jako$ci dróg, braku systemu kanalizacji w miastach itp. Dopiero przybyli na te ziemie w 1768 r. Gurkhowie
przynie$li ze sob& poj'cie pa!stwa i dokonali zjednoczenia Nepalu. Pó*niejsze burzliwe losy wieloletniej monarchii, zaanga#owanej w konflikty z Chinami i Indiami nadaj& rys wspó"czesnemu #yciu w Dolinie Katmandu i obszarach przyleg"ych (Ross, Le Bas & Bell 2009).
Najbardziej tajemniczym, a zarazem intryguj&cym krajem z opisywanych tutaj wydaje si' Tybet, który po raz pierwszy mocniej zaznaczy" swoje
istnienie na kartach historii poprzez podbój pó"nocnych Chin w IV wieku
naszej ery (Kalmus 2009). Dzieje Dachu (wiata przeplataj& si' z licznymi
mitami i legendami opisuj&cymi poszczególnych przedbuddyjskich królów
z czasów szerzenia si' religii bon (Néel 2011/1929). Jednak prze"omowe
znaczenie mia"o pojawienie si' w Tybecie Guru Rinpocze, jogina i mistyka,
któremu przypisywano nadludzkie moce. To on przyczyni" si' do os"abienia pierwotnej religii bon i rozpropagowa" nauki Buddy oraz wzniós"
pierwszy na tych ziemiach klasztor w Samje. Wkrótce wielcy mistrzowie,
w tym Tsongkhapa, zainicjowali powstanie wielu uniwersytetów klasztornych Tybetu (rodkowego (m.in. Wielka Trójka: Sera, Drepung i Ganden).
Od XVI wieku pa!stwem w"adali kolejni Dalaj Lamowie. W 1912 roku kraj
zosta" ustanowiony monarchi& teokratyczn&. Niestety rado$% z otwarcia si'
na $wiat przys"oni"a w 1950 roku inwazja Chin argumentowana „potrzeb&
ochrony granic i przeprowadzenia demokratycznych reform” (Kalmus
2009). Aktualnie Dach (wiata funkcjonuje jako Tybeta!ski Region Autonomiczny Chin. Z kraju, wraz z Dalaj Lam& XIV uciek"o do tej pory ponad 100
tys. mieszka!ców – st&d brak $cis"ych statystyk dotycz&cych aktualnego
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zaludnienia (szacuje si', #e tereny Tybetu zamieszkuje ok. 7 mln. rdzennych
mieszka!ców). Te dramatyczne wydarzenia doprowadzi"y do migracji ludu
przez Himalaje do Nepalu, a tak#e do Indii, gdzie rozpocz'to tworzenie
tybeta!skich szkó" dla dzieci i m"odzie#y. Niezwyk"y heroizm kilkuletnich
dzieci oraz ich matek pogodzonych z wieloletnia roz"&k& niejednokrotnie
ukazywa"y telewizyjne filmy dokumentalne.
Znacznie mniej burzliw& histori' swoich korzeni przedstawiaj& Bhuta!czycy, po"udniowi s&siedzi Tybeta!czyków. Tak naprawd' bramy ich pa!stwa dla podró#ników, turystów i badaczy zosta"y otwarte dopiero w latach
70. ubieg"ego wieku. Co ciekawe, do lat 60. kraj ten pozostawa" we wzgl'dnej izolacji spo"ecznej w stosunku do innych z powodu braku po"&cze! lotniczych i odpowiedniej infrastruktury, co mia"o znacz&cy wp"yw na specyfik' #ycia rodzin bhuta!skich. Od niedawna istniej&ce tam drogi asfaltowe
umo#liwiaj& w miar' sprawne przemieszczanie si'. Do pocz&tku XVII wieku nie by"o te# jednolitego pa!stwa Bhutanu, podobnie jak na obszarze
Nepalu. Aktualnie Bhutan stanowi monarchi' konstytucyjn&, zamieszkan&
przez nieco ponad 700 tys. mieszka!ców (16 osób/km2 – Pommaret 2008),
na terytorium mniejszym ni# Szwajcaria (gdzie #yje prawie 8 mln ludzi).
Ciekawym, lecz niepokoj&cym zjawiskiem jest to, #e ludzie, którzy przez
wieki #yli w praktycznie hermetycznej izolacji cywilizacyjnej dzisiaj dostaj&
telewizory plazmowe z dost'pem do telewizji satelitarnej.
Powy#szy opis sygnalizuje jak ró#norodne warunki terytorialnopolityczno-spo"eczne ukszta"towa"y kultur' na tych ziemiach. A jak uwa#a
Triandis (2007) kultura jest wynikiem interakcji cz"owieka ze $rodowiskiem,
stanowi zbiór wspólnych praktyk i znacze!, "&cz&cych jej uczestników.
Sk"ada si' na ni& ogó" duchowego i materialnego dorobku, który niezaprzeczalnie reguluje relacje pomi'dzy obiema p"ciami. W takich warunkach
kszta"tuje si' to#samo$% rodzajowa (Bem 2000), inaczej p"e% kulturowa, czyli
zespó" atrybutów, postaw, ról spo"ecznych i zachowa! przypisanych m'#czy*nie lub kobiecie przez szeroko rozumian& kultur'. Zgodnie z Deaux
i Lewisem (1983, 1984) m'ska i kobieca to#samo$% stanowi komponenty
stereotypów rodzaju, nabywanych w procesie socjalizacji. Stereotyp kobieco$ci niesie ze sob& wiedz', #e kobieta jest *ród"em wsparcia emocjonalnego
dla innych, zarz&dza domem, opiekuje si' dzie%mi i odpowiada za funkcjonalne urz&dzenie domu. Z kolei stereotyp m'sko$ci utrzymuje, #e m'#czyzna stanowi g"ow' domu, finansuje utrzymanie rodziny i odpowiada za domowe naprawy. Przy czym badania pokazuj&, #e to#samo$% rodzajowa kobiet jest bardziej spójna i skrystalizowana ni# u m'#czyzn (Boski 2005). Empiryczna weryfikacja dokonana przez Kosakowsk& (2004) pokaza"a, #e nawet u sze$ciolatków, a tak#e u nastolatków i osób po trzydziestym roku
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#ycia wyst'puje zgodno$% co do tego, jakie zadania i czynno$ci s& typowo
kobiece, a jakie m'skie.
Perspektywa przyj'ta w niniejszym artykule bazuje na teorii Hofstede
(2000), która zak"ada istnienie kilku istotnych wymiarów wyst'puj&cych
w analizie zjawisk mi'dzykulturowych. S& to: dystans w"adzy, unikanie niepewno$ci, indywidualizm-kolektywizm i m'sko$%-kobieco$% (por. Hofstede
i Hofstede 2007). Ich wnikliw& analiz' na gruncie wielokulturowych organizacji przeprowadzi"y Chybicka, Kosakowska-Berezecka i Petrus (2010). Wymiarem szczególnie interesuj&cym ze wzgl'du na podj'ty w niniejszym artykule temat – jest ten ostatni, rodzajowy.
!YCIE CODZIENNE I JEGO JAKO "
Wed"ug Hofstede (2000) w ka#dej kulturze role kobiece to dbanie o sfer'
uczu% i zachowanie harmonii, troska o jako$% #ycia, a role m'skie to twardo$%, asertywno$% i „przebojowo$%”. Jednak w kulturach kobiecych zachowania obu p"ci s& podobne i zbli#aj& si' do bieguna kobiecego, podczas gdy
w kulturach m'skich jest wi'ksze zró#nicowanie mi'dzy rolami przypisywanymi p"ciom. Na pierwszy rzut oka kraje Azji sytuuj& si' zarówno na
m'skim (np. Japonia, Filipiny), jak i kobiecym wymiarze (np. Tajlandia,
Korea P"d., Tajwan). S& te# takie, w których oba wymiary s& istotne (np.
Malezja). A jak ma si' sprawa w spo"ecze!stwach Azji (rodkowej?
Zanim padnie odpowied* na to pytanie nale#y uzmys"owi% sobie na
czym polegaj& ró#nice pomi'dzy kobiecym a m'skim typem spo"ecze!stwa.
Tabela poni#sza. zawiera zestawienie podstawowych odmienno$ci obu
typów spo"ecze!stw.
Tabela 1. Podstawowe ró#nice pomi'dzy kobiecym i m'skim typem spo"ecze!stwa (na
podstawie: Hofstede 2000; Hofstede i Hofstede 2007)
1.

2.
3
4.

5.
6.

Kobiece spo#ecze$stwo
Narodowe nastawienie na opiekowanie si' innymi oraz na trosk' o jako$%
#ycia
Istotni s& ludzie i przyjazne relacje
mi'dzy nimi
Pracuje si', #eby #y%
Mened#erowie w organizacjach kieruj& si' intuicj& i d&#& do porozumienia
Wa#na jest równo$%, solidarno$% i
jako$% #ycia zawodowego
Konflikty s& rozwi&zywane na drodze
kompromisu i negocjacji

M%skie spo#ecze$stwo
Narodowe nastawienie na pewno$% siebie, zdobywanie pieni'dzy i dóbr materialnych
Priorytet pieni&dza i dóbr materialnych
+yje si', #eby pracowa%
Mened#erowie w organizacjach powinni
podejmowa% zdecydowane decyzje i by%
asertywni
Wa#na jest sprawiedliwo$%, wspó"zawodnictwo pracy i osi&gni'cia
Konflikty s& rozwi&zywane przez konfrontacj' si"y
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W spo"ecze!stwie m'skim wyst'puje znaczny podzia" ról spo"ecznych
wed"ug p"ci. Natomiast w typie kobiecym – podzia" ten jest stosunkowo
niewielki.
Rzeczywiste i statystyczne ró#nice biologiczne pomi'dzy m'#czyznami
a kobietami s& takie same na ca"ym $wiecie, ale role spo"eczne przypisane
tym dwóm p"ciom w ró#nych kulturach s& tylko cz'$ciowo zdeterminowane ograniczeniami natury biologicznej (Hofstede i Hofstede 2007). Z tego
wynika, #e kultura w znacznym stopniu nakazuje cz"onkom danego spo"ecze!stwa podejmowanie takich, a nie innych dzia"a! czy zada!. I co ciekawe – zró#nicowanie typów nast'puje bez wzgl'du na to czy mówimy
o spo"ecze!stwach tradycyjnych, czy nowoczesnych. Hofstede i wspó"pracownicy zbadali ponad 70 krajów $wiata i przeprowadzili klasyfikacj'
pa!stw pod k&tem wszystkich czterech ustalonych przez siebie wymiarów
w obr'bie porówna! mi'dzykulturowych. Znalaz"y si' tam równie# pa!stwa Azji – niestety zabrak"o Nepalu, Tybetu i Bhutanu. Dlatego, by rozstrzygn&% w&tpliwo$ci, warto podj&% prób' cho%by jako$ciowej analizy wymiaru m'sko$ci-kobieco$ci w omawianych krajach.

Nepal
Nepal wita emocjami kobiet i m'#czyzn. Damskie kolorowe sari pot'guje pierwsze wra#enie przyjazno$ci i otwarto$ci przy powitalnym, hinduistycznym u"o#eniu d"oni jak do modlitwy, skinieniu g"ow& i wypowiedzeniu pozdrowienia namaste („pokój z Tob&”). Stanowi to swoist& nagrod' za
zderzenie si' z niezno$nym smogiem na ulicach Kathmandu, zawieraj&cym
zarówno spaliny starych, dieslowskich silników, jak i smród $cieków wzbogaconych tak#e w ro$linne i zwierz'ce szcz&tki. To do$% swoisty konglomerat spowodowany specyfik& budowy wiecznie zielonej i wilgotnej Doliny
Kathmandu, okolonej górami i wzniesieniami Himalajów oraz brakiem
kanalizacji w stolicy.
Podstawowym zaj'ciem Nepalek jest praca w polu (75% dochodu), hodowla zwierz&t (g"ównie kóz, jaków, owiec i drobiu) i handel w miastach
(Ross, Le Bas & Bell 2009). Pola ry#owe wymagaj& niezwyk"ego po$wi'cenia i pieczo"owito$ci w procesie sadzenia ro$lin i nawadniania. Mimo to
ubrane w kolorowe sari kobiety zdobi& zarówno wiejski, jak i miejski pejza#
– u$miechni'te i pogodne. Wspomniany ju# brak kanalizacji i bie#&cej wody
w domach stwarza do$% nietypowy uliczny obrazek kobiet myj&cych w"osy
w publicznych miejscach, wod& zaczerpni't& z miejskiej pompy, niejednokrotnie zdobionej starym ornamentem. Takie zbiorowe ablucje mo#na niejednokrotnie spotka% na starówce Bhaktapur czy w Patanie. Sprawia to
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wra#enie zatrzymania si' czasu w ko"owrocie historii i poczucie mieszania
si' profanum z sacrum, gdy nieopodal stoi $wi&tynia.
Na co dzie!, poza strojami, warto podziwia% pracowit& krz&tanin' kobiet na Thamelu, w$ród licznych straganów albo te# w zabytkowej cz'$ci
Bhaktapur, na placu Durbar. Charakterystycznym widokiem s& kobiety
nosz&ce spore kosze na plecach, zamocowane d"ug& przepask& na czole.
Zazwyczaj w ten sposób transportuj& zielone ro$liny uprawne b&d* owoce.
Praca ta praktycznie nie ró#ni si' od tej wykonywanej przez m'#czyzn.
Wydaje si' wi'c, #e pod tym wzgl'dem trudno okre$li% czy mamy do czynienia z typowo kobiecym czy m'skim typem spo"ecze!stwa, cho% raczej
z przewag& pierwszego rodzaju (Hofstede 2000). Na pewno w Nepalu bardzo istotne s& przyjazne relacje spo"eczne i pozytywne nastawienie do ludzi.
Spo$ród omawianych tu kontekstów #ycia kobiet – Nepalki prezentuj&
si' na szczególnie kontrastowym tle. Zadbane, kolorowe ubiory i z"ote
ozdoby cz'sto k"óc& si' z krajobrazem $mietnika na ulicach. Wydaje si', #e
dba"o$% o schludno$% otoczenia nie jest priorytetem tutejszej p"ci pi'knej.
Wa#niejsza jest atmosfera jak& tworz& oraz ich dom rodzinny. +yj& na klepisku, w naszym, europejskim poj'ciu – w niewyko!czonych domach, cz'sto
ze stercz&cymi z betonu ku górze drutami, co po cz'$ci wynika ze specyficznych przepisów podatkowych. Op"ata za parcel' z wyko!czonym domem
cz'sto przekracza mo#liwo$ci finansowe tubylczej ludno$ci.
Osobnym, ale bardzo wa#nym rozdzia"em w historii nepalskich kobiet
s& heroinie zdobywaj&ce szczyty Himalajów. W Katmandu postawiono
nawet pomnik Szerpijce, która jako pierwsza Nepalka wesz"a na Mount
Everest. Taki rodzaj uznania jest do$% nietypowy w patriarchalnym spo"ecze!stwie nepalskim. Wi'kszo$% obelisków po$wi'cono bowiem znanym
m'#czyznom – g"ównie królom. I to jest z kolei dowód na dominacj' m'skiego typu spo"ecze!stwa, gdzie wa#na jest sprawiedliwo$%, wspó"zawodnictwo pracy i osi&gni'cia, w przeciwie!stwie do równo$ci, solidarno$ci
i jako$ci #ycia zawodowego jako warto$ci kobiecych (Hofstede 2000).
W tym kontek$cie nale#y te# pami'ta% o systemie kastowym, który reguluje
#ycie mieszka!ców, w tym i kobiet. Jego korzenie si'gaj& dawnych czasów
i wp"ywów indyjskich widzianych tu na ka#dym kroku. Zasada funkcjonowania kast opiera si' na dwoisto$ci dharmy i karmy. Pierwsza k"adzie nacisk na obowi&zki jakim nale#y sprosta% podczas ca"ego #ycia, natomiast
druga dotyczy wp"ywu, jakim konkretne dzia"ania implikuj& #ycie przysz"e,
w nowym wcieleniu. Bramini i kszatrijowie, czyli kap"ani i rycerze, stanowi&
najwy#sze kasty i pe"ni& istotn& rol' w spo"eczno$ci. Wajšowie zajmuj& si'
produkcj&, handlem i rolnictwem. Z kolei šudrowie stanowi& najni#sz& kast'
– ch"opów. Jedn& ze spo"ecznych konsekwencji systemu kastowego jest za-
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kaz wchodzenia do kuchni oraz sanktuarium w domu cz"onka wy#szej kasty. Inn& jest zakaz dotykania cia"a, czy zawierania zwi&zków ma"#e!skich
z przedstawicielem innej kasty. Nale#y jednak wspomnie%, #e Nepal jest
stosunkowo tolerancyjnym krajem, je$li chodzi o pewne odst'pstwa od
regu" wspomnianego podzia"u. Jednak istniej&ce kasty i zasady reguluj&ce
ich funkcjonowanie s& kolejnym argumentem za tym, by uzna% Nepal za
m'ski typ spo"ecze!stwa, gdzie szczególn& warto$% stanowi pewno$% siebie,
zdobywanie pieni'dzy i dóbr materialnych (Hofstede 2000). Obecnie rz&d
Nepalu ma na celu zniesienie dyskryminacji kastowej wobec „nietykalnych”. Dlatego te# w 2009 roku dop"aca" do obrz'du hinduskich par zawieraj&cych ma"#e!stwa, gdzie m&# i #ona pochodz& z ró#nych grup spo"ecznych
(http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/
artykul/nepal;niemal;1000;euro;dla;malzenstw;miedzykastowych,45,0,491
053.html).
W Nepalu, podobnie jak w Indiach, ma"#e!stwa s& aran#owane przez
rodziny m"odych. W zale#no$ci od wyznania do $lubu dochodzi albo wed"ug hinduskiego, albo buddyjskiego obrz&dku. Zanim jednak do tego dojdzie, wiadomo, #e w$ród Newarów funkcjonuj& tzw. „rytua"y przej$cia”
zwi&zane z najwa#niejszymi momentami #ycia. „Za$lubiny” Brahmie (zobacz: http://www.fototrip.pl/zdjecie,69138.html) oznaczaj& koniec beztroskiego dzieci!stwa dla dziewczynek. Dla dziewcz&t szczególnie barwn&
ceremoni& s& „za$lubiny” z hinduskim bogiem Wisznu, które odbywaj& si'
jeszcze przed okresem ich dojrzewania. W symboliczny sposób s& odgrywane wszystkie obrz'dy, które wyst'puj& podczas realnego wesela. W ten
sposób prawdziwy $lub ma miejsce pó*niej, bez przysz"ego zagro#enia
w postaci ewentualnego wdowie!stwa. Ksi'#ycowy kalendarz jest wyznacznikiem wyboru terminu za$lubin, które zazwyczaj poprzedza wyst'p
orkiestry d'tej i barwny uliczny korowód sk"adaj&cy si' z m"odej pary
i go$ci weselnych (Ross, Le Bas & Bell 2009), ale te# i ka#dej napotkanej
osoby, która przy"&czy si' do orszaku. Wspó"czesno$% przynios"a nowe
rozwi&zania w postaci garniturów dla m'#czyzn i samochodów wioz&cych
m"odych do $lubu. Natomiast kobiety zachowa"y stary zwyczaj ubierania
barwnych sari, pot'guj&c tym samym efekt uroczysto$ci. M"oda para
w czasie rytua"u za$lubin sk"ada sobie przyrzeczenia oraz obdarowuje si'
nawzajem girlandami, pier$cionkami itp. Odprawia si' te# pud#$ i jad#ni$3
oraz odmawia modlitwy. Cz'$% oficjalna trwa "&cznie ok. 7 godzin i oprócz
ma"#onków uczestnicz& w niej tylko cz"onkowie ich najbli#szej rodziny.
Pozosta"a cz'$% zaproszonych na uroczysto$% go$ci urz&dza w tym czasie
wesele.
________________
3

Obrz'dy ofiarne.

Codzienne i duchowe cie!ki kobiet "rodkowego Wschodu

161

Je$li chodzi o ma"#e!stwo zdarzaj& si' przypadki poligamii, np. u Tamangów #yj&cych w wy#szych partiach Himalajów. Zdarza"y si' przypadki
uprowadzenia czyjej$ #ony, a w zamian za to uiszczenia odpowiedniej kwoty dla za"agodzenia sprawy (Ross, Le Bas & Bell 2009). Ale zdarzaj& si' te#
sytuacje odwrotne – na nepalskiej wsi, w dystrykcie Humla, le#&cym pod
granic& tybeta!sk&, mo#na spotka% kobiet', która ma trzech m'#ów-braci
i nie mo#e wyró#nia% #adnego z nich. Ka#dy jest traktowany tak samo,
z nale#yt& atencj&. Stary obyczaj poliandrii (wielom'stwa) w$ród Szerpów
zosta" podyktowany wzgl'dami ekonomicznymi. Gdyby ka#dy z braci po$lubi" inn& kobiet', ziemia przekazywana z ojca na syna uleg"aby podzia"owi, a wi'c rozdrobnieniu maj&tku. Trudniej by"oby #y% z tak skromnej
spu$cizny: im wi'cej dzieci, tym mniej pozostawa"oby dla nast'pnych pokole!. Ponadto w przesz"o$ci m'#czy*ni cz'sto przebywali z dala od domu,
a zatem ten który pozosta" z #on& roztacza" nale#yt& opiek' nad gospodarstwem. Powy#sze ilustracje obrazuj& z jednej strony m'ski, a z drugiej kobiecy typ spo"ecze!stwa.
Bardzo wa#nym elementem w "a!cuchu spo"ecznym Nepalczyków s&
dzieci – zazwyczaj bardzo kochane, ale jednocze$nie od najm"odszych lat
wdra#ane w #ycie rodziny, pomaganie jej i w tryb pracy. Nawet najm"odsze, ju# 4-5 letnie maluchy d*wigaj& za matk& dary ziemi, pomagaj& przy
m"odszym rodze!stwie, zwierz'tach domowych czy w polu. To zupe"nie
inny system wychowywania ni# w Europie. Nie wszystkim znany jest fakt,
#e potomstwo stanowi swoist& polis' emerytaln& na staro$%. W Nepalu nie
ma bowiem czego$ takiego jak ubezpieczenie emerytalne. Starzej&cy si'
rodzice mog& liczy% jedynie na opiek' ze strony swoich pociech. Wielopokoleniowo$% rodzin stanowi zatem wa#ne antidotum na staro$%, która
w nepalskim spo"ecze!stwie stanowi niepodwa#aln& warto$%. I to jest argument przemawiaj&cy za kobiecym typem spo"ecze!stwa, kiedy to warto$ci& naczeln& jest opiekowanie si' innymi oraz troska o jako$% #ycia
(Hofstede 2000).
To nie jedyny z ciekawszych systemów spo"ecznych funkcjonuj&cych
w opisywanym kraju. Na pó"nocy #yje lud Thakali, który utworzy" w"asn&
religi' zawieraj&c& zarówno hinduistyczne, jak i buddyjskie w&tki, ale tak#e
udoskonali" sztuk' wymiany i handlu (np. sol& pomi'dzy Tybetem a Indiami). Aktualnie uczestniczy on – równie# kobiety – we wszystkich sektorach #ycia publicznego: od budownictwa, polityki, poprzez biznes, a# do
$rodowisk akademickich i artystycznych. Tajemnica tej ekspansji tkwi
w bardzo ciekawym systemie dighur, który polega na zgromadzeniu okre$lonej kwoty pieni'#nej przez przyjació" lub krewnych dla jednego cz"onka
grupy (Ross, Le Bas & Bell 2009). Wybraniec wydaje pieni&dze na cele okre$lone przez siebie, wed"ug w"asnej woli – na co chce. Jedynym zobowi&za-
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niem takiej osoby jest w"&czenie si' na nast'pny rok w proces gromadzenia
pieni'dzy dla kolejnego szcz'$liwca. Niestety, nie wsz'dzie tak sprawnie
mo#na pozyska% fundusze na nauk' i trzeba zaznaczy%, #e analfabetyzm
jest powszechnym zjawiskiem w Nepalu – chocia# w wi'kszo$ci szkolnictwo jest bezp"atne, to nie wszystkich rodziców sta% na podr'czniki i mundurki dla swoich pociech.

Tybet
Porównuj&c #ycie tybeta!skich kobiet z nepalskimi, to pierwsze wydaje
si' bardziej pow$ci&gliwe. Z racji opisanych wcze$niej burzliwych losów
politycznych Dachu (wiata, trudno si' dziwi% nieufnym spojrzeniom, pewnemu rodzajowi smutku, który g"'boko tkwi w ludziach. Tutaj kobiety s&
znacznie mniej ekspresyjne. Nosz& te# bardziej stonowane i grubsze stroje
wykonane z we"ny, ze wzgl'du na ostry, górski klimat i cz'ste zmiany aury.
Na co dzie!, na ulicy mo#na spotka% mnóstwo medytuj&cych przechodniów, którzy siedz&c przed $wi&tyni&, na placach, czy nawet id&c, trzymaj&
w r'ku modlitewny m"ynek i wprawiaj&c go w obrotowy ruch, kr'c&
w lew& stron' (zawsze zgodnie ze wskazówkami zegara) i wypowiadaj& im
tylko znane s"owa mantry. W Lhasie, stolicy Tybetu, na placu przed klasztorem Jokhang mo#na spotka% pielgrzymów – zarówno kobiety, m'#czyzn,
jak i dzieci, m"odych i starych – którzy dokonuj& #mudnego i czasoch"onnego
rytua"u modlitewnego. (lizgowym ruchem upadaj& przodem na kamienny
chodnik, na r'ce. Przyjmuj& w ten sposób pozycj' le#&c& na brzuchu, by po
kilku sekundach powsta% najpierw na kolana i z kl'ku wykonuj&c p"ynny
ruch, z powrotem znale*% si' w pionie. Niektórzy w tym celu rozk"adaj&
przed sob& maty lub przywi&zuj& sobie na przedzie cia"a rodzaj fartucha ze
skóry. Inni trzymaj& w d"oniach kawa"ki drewnianych deseczek z opask&
mocuj&c&, by przy upadku zamortyzowa% uderzenie w pod"o#e. Obrz&dek
ten wywo"uje niezwyk"e wra#enie, zw"aszcza w$ród Europejczyków widz&cych go pierwszy raz. Efekt pot'guje widok kobiet i dzieci, wk"adaj&cych taki sam, ci'#ki wysi"ek jak m'#czy*ni w ca"o$% modlitwy. Powy#szy
obrazek ilustruje równo$% tybeta!skich kobiet i m'#czyzn wobec religii,
cho% w kraju zaznacza si' przewaga m'skich klasztorów nad #e!skimi.
Jedynym w swoim rodzaju obrazem Lhasy jest zderzenie $wiata tybeta!skiego z chi!skim. Rdzenna ludno$% w wi'kszo$ci zamieszkuje pilnie
strze#on& dzielnic' tybeta!sk&, w której mi'dzy 24.00 a 6.00 rano wprowadzono godzin' policyjn&. O tej porze #ycie na ulicy zamiera. Patrole wojskowe s& w ci&g"ym ruchu (nawet za dnia), a #o"nierze trzymaj& palec na
spu$cie broni. Gdzieniegdzie s"ycha% policyjny gwizdek i ujadanie psów.
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Zdziwienie pot'guje fakt, #e po zmroku w dzielnicy, w zasadzie w centrum
miasta, panuje w domach i wokó" nich mrok. Wielu mieszka!ców po prostu
nie sta% na o$wietlenie. +yj& jedynie z handlu i nie mog& by% zatrudniani
jako specjali$ci. Zreszt& brakuje takowych ze wzgl'du na brak dost'pu do
nauki. Kiedy$ rol' wychowawcz& i edukacyjn& pe"ni"y klasztory. Dzisiaj
wiele z nich jest przepe"nionych przebranymi w mnisz& odzie# figurantami
– ochron& pobieraj&c& op"aty za ka#de zdj'cie wykonane we wn'trzu $wi&tyni. (wi'te ksi'gi z histori& wiary buddyjskiej i modlitwami le#& popakowane za szyb& lub a#urem w niedost'pnych zakamarkach pó"ek i nikt
z nich nie mo#e korzysta%. Tak umiera s"owo pisane. Jedynym ratunkiem
dla m"odszego pokolenia jest tajna migracja przez Himalaje do Indii lub
ustny przekaz rodziny. Ale Tybeta!czycy to dumny naród, sprawiaj&cy
wra#enie spokojnie oczekuj&cych tego, co przyniesie przysz"o$%. +ycie na co
dzie! toczy si' dalej, by przetrwa%. Opis ten wskazywa"by na kobiecy typ
spo"ecze!stwa Tybetu, ze wzgl'du na podkre$lanie wagi cz"owieka i przyjaznych relacji interpersonalnych. Do tego dochodzi poszanowanie opieki
nad innymi oraz troska o jako$% #ycia (Hofstede 2000).
Bliskie zwi&zki prowadz&ce do za"o#enia rodziny s& aktualnie wa#nym
elementem podtrzymywania tradycji i obrz'dowo$ci w$ród Tybeta!czyków. Termin $lubu jest wybierany wed"ug kalendarza tybeta!skiego. Na
znak gotowo$ci do wst&pienia w zwi&zek ma"#e!ski dziewcz'ta zaplataj&
warkocze na g"owach i zak"adaj& kolorowe fartuchy – symboliczny sygna"
dla przysz"ego oblubie!ca. Dziewcz'ta maj& okazj' spotyka% si' z ch"opcami na zgromadzeniach publicznych, przy ognisku i ta!cach. Zatwierdzenia
wyboru ukochanego dokonuje wuj dziewczyny. Natomiast dzie! przed
$lubem wuj pana m"odego przyjmuje prezenty. Panna m"oda otrzymuje
bia"ego konia od swojego przysz"ego m'#a, na którym pojedzie do niego
w bia"ej, we"nianej sukni. Towarzyszy% jej b'd& wuj i stryj, którzy te# udzielaj& b"ogos"awie!stwa – m"odym, cz"onkom ich rodzin oraz domostwom.
W obrz'dowo$ci tybeta!skiej $lub si' odbywa po uczcie weselnej. Takie
patriarchalne podej$cie wskazuje na m'ski typ spo"ecze!stwa (Hofstede
2000).
Z drugiej strony ciekawy ewenement dla Europejczyka stanowi zwyczaj
chi!skich kobiet Mosuo #yj&cych nad jeziorem Lugo, stosunkowo niedaleko
od granicy z Tybetem, na linii prowincji Yunnan i Syczuan. W ich spo"eczno$ci nie istnieje instytucja ma"#e!stwa, mo#na natomiast mówi% o matriarchacie. Tamtejsze kobiety mog& znajdowa% sobie nawet po kilku partnerów
i z nimi wspó"#y% (Darewicz 2011). Korzenie tego obyczaju nie s& tak
naprawd' znane, cho% by% mo#e geneza jest podobna do opisanej wy#ej
historii nepalskich Tamangów. Co ciekawe, kobieta Mosuo ma w obr'bie
wspólnego rodzinnego domostwa swoj& w"asn& sypialni', tzw. kwiatow&
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komnat'. Po zmroku u jej drzwi zjawia si' wybranek, który wcze$niej
otrzyma" zaproszenie w postaci umownego prezentu lub mu$ni'cia d"oni
na znak przyj'cia zalotów. Nad ranem m'#czyzna musi wróci% do swojego
domu nie zauwa#ony przez nikogo. Dlatego te# w tamtejszym obyczaju jest
noszenie obszernych kapeluszy przez „brzydk& p"e%”. Je#eli kobieta uzna,
#e nie chce przed"u#a% zwi&zku, po prostu zamyka drzwi od sypialni i nikogo nie wpuszcza (op. cit.). Mo#e z wyj&tkiem nowego wybranka […]
Mamy wi'c niezbity argument przemawiaj&cy za typowo kobiecym charakterem spo"ecze!stwa.
Kolejny opis potwierdza typ kobiecy – dzieci Tybetu stanowi& wa#ne
ogniwo w transmisji mi'dzypokoleniowej. Wychowywane s& w mi"o$ci,
pieczo"owicie, cz'sto noszone w chu$cie na plecach matki. Problem pojawia
si' w wieku 3-4 lat, kiedy to rodzina staje przed dylematem edukacji swoich
pociech, a której nie mo#na oficjalnie dope"ni%. Tak naprawd' nie ma wolno$ci s"owa ani religii. Wówczas wiele matek i ojców podejmuje desperack&
decyzj' o podró#y dziecka przez Nepal w kierunku Indii, by nie przepad"a
spu$cizna ich przodków. W 2010 roku min'"a 50. rocznica utworzenia Tybeta!skich Wiosek Dzieci'cych (TCV) na ziemiach indyjskich, które s& ratunkiem dla przetrwania $wiadomo$ci narodowej m"odych Tybeta!czyków.
Niestety cz'sto dochodzi do ingerencji w ten system, tak jak to mia"o miejsce w 2008 roku – gazeta „Tibet Daily” umie$ci"a cytat nast'puj&cego
ostrze#enia wystosowanego przez w"adze chi!skie: „Obywatele posiadaj&cy dzieci studiuj&ce za granic& we wspomnianych szko"ach i klasztorach
proszeni s& o sprowadzenie ich do kraju w ci&gu dwóch miesi'cy. Wobec
osób, które zastosuj& si' do zalece! w przewidzianym terminie, zostan&
zastosowane, lub te# nie, dzia"ania dyscyplinarne – w zale#no$ci od wagi
sprawy” (zobacz: ratujTybet.org. 2008). Restrykcje mog& dotyczy% ca"ej rodziny i powodowa% jej stopniow& degradacj', np. poprzez utrat' pracy.
Aktualnie w o$rodkach, które na terenie Indii roz"o#one s& na obszarze od
Ladakh na pó"nocy, a# po Bulakuppe na po"udniu kraju, znajduje si' ponad
16 178 ma"ych Tybeta!czyków (tcv.org.pl, 2009). Dla ich matek i ojców, ponowne spotkanie po kilkunastu latach jest rewolucyjnym prze#yciem, nie
mog&cym si' równa% innemu […] Podany przyk"ad stanowi ilustracj' kontrastu pomi'dzy chi!skim, typowo m'skim spo"ecze!stwem, gdzie konflikty s& rozwi&zywane przez konfrontacj' si"y a tybeta!skim (kobiecym), które
jako warto$% ceni sobie rozwi&zywanie napi'% poprzez negocjacje i kompromis (Hofstede 2000). Swoj& drog& taki scenariusz jest mo#liwy do realizacji dzi'ki dysproporcji zamo#no$ci i zaawansowania technicznego Chin
w porównaniu do Tybetu.
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Bhutan
Mentalnie Bhutanki bardziej przypominaj& Tybetanki ni# Nepalki. Nic
dziwnego – zamieszkuj& tereny Tybetu, z których zosta"o wyodr'bnione
pa!stwo Bhutanu. Na skali ekspresji emocji mog"yby zajmowa% miejsce
po$rednie pomi'dzy kobietami opisywanymi w poprzednich podrozdzia"ach. Jeszcze do niedawna Bhutan (Drukjul = Królestwo Smoka), zwany te#
azjatyck& Szwajcari&, spe"nia" warunki mitu o tajemniczym i niedost'pnym
królestwie, aktualnie odwiedzanym przez nie wi'cej ni# kilka tysi'cy turystów rocznie. W 1999 roku wprowadzono tu internet i telewizj'. Od czasu
wkroczenia pe"n& par& cywilizacji, kraj rozwija si' w b"yskawicznym tempie, co nie pozostaje bez wp"ywu na #ycie ca"ego spo"ecze!stwa. Powstaje
wiele nowych hoteli, domów i restauracji. W latach 70. rozpocz'to utwardzanie dróg, dzi'ki czemu mo#na si' wygodniej porusza%, zw"aszcza po
zachodniej cz'$ci kraju. „Kiedy pojawi"y si' u nas samochody, ludzie my$leli, #e to wielkie zwierz'ta. Przynosili im karm', by mia"y si"' do dalekiej
drogi” – o #yciu w Bhutanie opowiada królowa tego niezwyk"ego pa!stwa
(Kim 2011).
Dlatego te# ciekawym zjawiskiem obserwowanym w tym regionie jest
zderzenie nowoczesnych wynalazków cywilizacji z konserwatywn& tradycj&. Po wyl&dowaniu uderza fakt, #e w terminalu lotniczym ca"a obs"uga
nosi stroje swoich przodków. Kobiety odziane s& w kir$ – kobiec& sukni' do
kostek spi't& na ramionach, oraz rodzaj #akietu, cz'sto o fantazyjnych,
barwnych wzorach, zapinanego w pasie z"ot& lub srebrn& brosz&. M'#czy*ni z kolei nosz& gho – rodzaj cienkiego p"aszcza do kolan, przepasanego
w po"owie d"ugo$ci, posiadaj&cego bia"e, szerokie mankiety wywijane od
$rodka na zewn&trz. Na nogach nosz& czarne podkolanówki oraz eleganckie, skórzane buty. Z rzadka (np. w czasie narodowych lub lokalnych $wi&t)
nak"adaj& tradycyjne, zazwyczaj czarno-bia"e, pi'knie zdobione kolorowymi tasiemkami filcowe kozaki do kolan, z wywini'tymi fantazyjnie noskami
przyczepionymi do podbicia. Na specjalne okazje m'#czy*ni opasaj& si'
przez lewe rami' trzymetrowym szalem zwanym kabne. Jego kolor jest
istotn& informacj& o statusie spo"ecznym: szafranowy nosi król, pomara!czowe – cz"onkowie rz&du, niebieskie – Rada Doradcza Króla, czerwone –
cz"onkowie rodziny królewskiej, zielone – s'dziowie, bia"e – reszta mieszka!ców pa!stwa. Stroje te zachwycaj& stonowaniem i elegancj&. Kobieta
i m'#czyzna id&cy ulic& wygl&daj& bardzo uroczy$cie, niczym przygotowani do jakiego$ wa#nego obrz'du. I rzeczywi$cie wida% to w ca"ej okaza"o$ci,
cho%by przy okazji festiwalu ceczu ku czci Guru Rinpocze, by upami'tni%
jeden z jego bohaterskich czynów. Zazwyczaj t"um gromadzi si' wówczas
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na dziedzi!cu jednego z dzongów, czyli swoistych fortec-klasztorów, #eby
ogl&da% wielogodzinne religijne ta!ce.
Opisana hierarchia w"adzy oraz znaczenie symboliki kolorów w m'skim stroju mo#e wskazywa% na m'ski typ spo"ecze!stwa. Nic bardziej
mylnego – otó# pomimo tego, #e mamy do czynienia z rz&dami monarchii
konstytucyjnej, panuje tu wyj&tkowa troska o jako$% #ycia. Niezwyk"a dba"o$% ostatnich dwóch królów – Singye Wangchucka i jego syna Jigme Khesara Wangchucka – o poddanych przejawia si' na ka#dym kroku: w systemie
opieki zdrowotnej, szkolnictwie, w trosce o kultur', czy wreszcie o spu$cizn' narodow&. Jak podaje Population and Housing Cenzus Report z 2005
roku ochrona medyczna obejmuje 98% ludno$ci. Z kolei liczba uczniów
i studentów wynosi ok. 145 i pó" tysi&ca, nauczycieli 5772. W obliczu tego
wspó"czynnik dzieci ucz'szczaj&cych do szko"y podstawowej wynosi 84%,
a wspó"czynnik analfabetyzmu w$ród doros"ych – 60% (Pommaret 2008).
Przytoczone statystyki rosn& znacznie pr'#niej ni# w spo"ecze!stwach Nepalu czy Tybetu. Taka opieka pa!stwa nad swoimi mieszka!cami zdecydowanie wskazuje na jego opieku!czo$% i ferowanie warto$ci kobiecych,
gdzie pracuje si', #eby #y% i jako$% tego #ycia jest stawiana na pierwszym
miejscu (Hofstede 2000). Nie bez powodu Bhutan nazwany jest „Podniebnym Królestwem” – decyduje o tym nie tylko wysokogórskie po"o#enie
i klasztory usytuowane wysoko, w trudno dost'pnych miejscach, ale tak#e
deklaracja ponad 45% mieszka!ców, #e s& bardzo szcz'$liwi, a 51%, #e s&
„tylko” szcz'$liwi. Praktycznie jak w Niebie […] Nie na darmo wa#nym
symbolem malowanym na fasadach bhuta!skich domów s& olbrzymie, stylizowane penisy, zgodnie z szesnastowiecznym obyczajem odstraszaj&ce z"e
moce
W bezpo$rednim zetkni'ciu si' z mieszka!cami Królestwa Smoka mo#na wyczu% pewn& ciekawo$% i stonowan& otwarto$%. W porównaniu do
Tybetu znacznie wi'cej tu $miej&cych si' twarzy, cho% nie a# tak, jak w Nepalu. Na pierwszy rzut oka widoczna jest znaczna $mia"o$% m"odszego pokolenia, dobrze wyedukowanego, w"adaj&cego j'zykiem angielskim. Bhutanki odnajduj& si' w nowej rzeczywisto$ci: s& nowoczesne i ucz& si' emocji
„na zewn&trz”. W kraju, w którym przez wieki obraca"y si' w$ród „swoich”, zetkni'cie si' z Europejczykiem powoduje wzbudzenie rytua"u u$miechania si' – do$% umiarkowanego i troch' nie$mia"ego u starszych kobiet,
a odwa#nego, wyzwa!czego w po"&czeniu z angielsk& konwersacj& u m"odszych dziewczynek.
Poza szcz'$ciem mi"o$% odgrywa istotn& rol' w #yciu mieszka!ców
Bhutanu. W przeciwie!stwie do nepalskich „rytua"ów przej$cia” w kulturze
bhuta!skiej nie ma szczególnych ceremonii wyznaczaj&cych okres dorastania. Natomiast wa#nym aktem zarówno dla kobiety, jak i m'#czyzny jest
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ma"#e!stwo, które mo#na zawrze% po prostu formalnie albo te# z obfit&
otoczk& ceremonialn&, w zale#no$ci od statusu pary lub okoliczno$ci w jakich si' poznali (Pommaret 2008). W sumie b"ogos"awie!stwo rodziców
liczy si' niezale#nie od tego, czy para pozna"a si' z mi"o$ci, czy zaaran#owano jej spotkanie np. w zaprzyja*nionej rodzinie. Co istotne, nawet w tym
drugim przypadku wa#na jest zgoda obu partnerów na zawarcie $lubu.
Astrolog wyznacza dat' ceremonii, która w bogatych rodzinach stanowi nie
lada wydarzenie. Pan m"ody idzie wówczas ze swoimi przyjació"mi po
pann' m"od& i przyprowadza j& razem z towarzyszami do swojego domu.
Tam czeka ju# rodzina, witaj&c narzeczonych miseczk& mleka i wody, które
symbolizuj& pomy$lno$% na przysz"o$%. Rozpoczyna si' ceremonia marczangu. M"odzi siadaj& w$ród mnichów, którzy dokonuj& obrz'dów $lubnych.
Jednak ceremonia religijna nie ma warto$ci sakramentu, jak to si' dzieje
w przypadku hinduistycznego rytua"u w Nepalu. Nast'pnie para wymienia
pomi'dzy sob& pucharki z alkoholem i publicznie og"asza si', #e w"a$nie
zostali m'#em i #on&. Rodzina i zaproszeni go$cie obdarowuj& m"odych
prezentami oraz wa#nym symbolem – bia"ymi szalami, symbolizuj&cymi
b"ogos"awie!stwo i szcz'$cie na powitanie. Ca"o$% zwie!cza wieczorna impreza z ta!cami, posi"kiem i alkoholem (op. cit.). Opis ten równie# potwierdza kobiecy charakter bhuta!skiego spo"ecze!stwa: wa#ni s& tu ludzie
i przyjazne relacje mi'dzy nimi (Hofstede 2000). O wyborze partnera na
ca"e #ycie decyduj& obie strony.
Ma"#e!stwo w Bhutanie staje si' te# stanem faktycznym, gdy przedstawiciele ubo#szej warstwy spo"ecznej chc& po prostu ze sob& zamieszka%.
W tym celu nie musz& wypowiada% #adnych szczególnych s"ów czy przysi'gi. Od niedawna istnieje prawny obowi&zek rejestrowania zawartego
$lubu, jednak nie wszyscy jeszcze oswoili si' z t& zmian& i rzadko praktykowana jest ta procedura. Co ciekawe – do$% powszechne s& rozwody, ale
je$li kobieta domaga si' rozej$cia, jej nowy partner jest zobowi&zany zap"aci% poprzedniemu odszkodowanie (op. cit.). Nowo narodzone dzieci s&
w domach Królestwa Smoka witane z wielk& rado$ci&. Po odwiedzinach
rodziny nast'puje lhasang, czyli ceremonia oczyszczaj&ca, po której z kolei
przychodz& przyjaciele z darami, cz'sto pochodzenia naturalnego – jajami,
ry#em b&d* kukurydz& (na wsi) albo te# ubrankami i pieluszkami (w miastach), czasami pieni'dzmi. Zwyczajowo obcym nie wolno g"aska% g"ówki
dziecka, poniewa# jest ona siedliskiem energii. W tym czasie, dla wzmocnienia, matk' poi si' od#ywcz& mieszank& ciep"ego alkoholu (!), mas"a
i jajek. Podobnie te# reszt' go$ci. A zatem jest dosy% weso"o […]
Wielkim wydarzeniem 2011 roku by" $lub m"odego króla Jigme Khesara
Wangchucka, który zakocha" si' w 8-letniej dziewczynce, napotkanej dawno temu przy ognisku. Ju# wówczas poprzysi&g" sobie, #e Jetsun Pema,
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„dziewczyna z ludu”, córka pilota zostanie jego ma"#onk&. 13 pa*dziernika
21-letnia Panna M"oda i 31-letni Pan M"ody zi$cili swoje marzenia w siedemnastowiecznej fortecy-klasztorze (dzongu), w dawnej stolicy kraju –
Punakha. Ceremonia by"a zamkni'ta i skromna – oby"o si' bez zaproszenia
koronowanych g"ów ze $wiata („Gazeta Wyborcza” 2011). Zdj'cia z tego
uroczystego dnia mo#na ogl&da% na stronie: http://www.slubclick.com/
report/krolewski-slub-jak-z-bajki-w-bhutanie.html.
Przytoczone powy#ej opisy nie rozstrzygaj& jednoznacznie czy wspomniane pa!stwa maj& typowo m'ski, czy raczej kobiecy charakter. Typy
w"adzy w Nepalu czy Bhutanie wskazuj& na ten pierwszy, ale z drugiej
strony zwyczaje zwi&zane z poliandri& w$ród wysokogórskich ludów Nepalu, czy troska o cz"onków narodu w Bhutanie i do$% nietypowe, „wielkoduszne” rz&dy przemawia"yby za kobiecym typem. Jeszcze trudniej orzec
w sprawie Tybetu, gdzie mamy przyk"ad pa!stwa w pa!stwie. Gdyby rozpatrywa% przypadek samego narodu tybeta!skiego, przytoczone argumenty przemawiaj& za kobiecym typem spo"ecze!stwa.
Poniewa# powy#sza analiza nie dostarcza zdecydowanych rozstrzygni'% na temat klasyfikacji analizowanych narodów na m'skie i kobiece, nale#a"oby si' zastanowi% czy religia i jej wierzenia wnosz& nowe fakty do
zaistnia"ego dylematu.
WIARA I RELIGIA A !YCIE KOBIET
Hinduizm
Jak si' okazuje, podzia" na typy spo"ecze!stwa dokonany przez Hofstede (2000) ma swoje odzwierciedlenie w wierzeniach i religii opisywanych
kobiet. Cech& wspóln& porównywanych tu krajów jest fakt, #e religia wyznacza rytm #ycia ich mieszka!ców. Na przyk"ad opisywane wcze$niej
nepalskie „rytua"y przej$cia” pocz&wszy od urodzenia po cz'$ci nawi&zuj&
do za$lubin z bogami, a# do obrz'du pogrzebowego, gdzie prochy zmar"ych sypane do rzek b'd&cych dop"ywami Gangesu maj& zapewni% im ponowne odrodzenie.
„Cz"owiek jest z natury zwierz'ciem religijnym” – tak Spilka, Hill i Hood (2009) konstatuj& syntetyczne wyja$nienie genezy ludzkich wierze! (por.
Bering 2006). Sugeruj& przy tym immanentny charakter religijno$ci jako
danej cz"owiekowi konstytucjonalnie (por. Moskovitz 2005; Bering 2010;
Skrzypi!ska 2012). Nepal to konglomerat religijny. Spotykaj& si' tutaj zarówno religia hinduistyczna, jak i filozofia buddyjska – obie nale#&ce do
tzw. religii dharmicznych, powsta"ych z braminizmu na subkontynencie indyj-
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skim, a uznaj&ce prawo karmy i reinkarnacj'. I co ciekawe, mamy w tym
przypadku do czynienia z jednym z niewielu miejsc na ziemi o tak wysokiej
tolerancji, gdzie nie przeszkadzaj& sobie wyznawcy #adnej z wiar. Jednym
z czynników decyduj&cych o takim stanie rzeczy mo#e by% historia hinduizmu, który w"&czy" do swojej religii w&tek narodzin Sidharthy, pó*niejszego Buddy. Ponadto Nepalczycy, jak ju# wspomniano, s& bardzo pogodnym
i go$cinnym narodem, o czym $wiadczy cho%by przyj'cie wielu represjonowanych imigrantów z Tybetu.
Wyznawcami hinduizmu jest ponad miliard ludzi. Jednak celem niniejszego artyku"u nie jest prezentacja religii sensu stricto, ale zwrócenie uwagi
na obszary zwi&zane z #yciem i rol& kobiet. Dlatego te# przywo"ane zostan&
jedynie najwa#niejsze cechy wspólne tradycji hinduistycznej, bez wzgl'du
na bogactwo jej od"amów. Oto one:
1. Szacunek dla $wi'tych ksi&g Wed, z których czerpana jest ca"a wiedza na temat funkcjonowania $wiata.
2. Wiara w reinkarnacj', daj&c& szans' na ponowne wcielenie i lepsze
#ycie, co zale#y od jako$ci uczynków. Daje nadziej' w obliczu ziemskich
trudno$ci, zw"aszcza na terenach obj'tych n'dz& i chorob&.
3. Wiara w prawo akcji i reakcji (karma), które t"umaczy przyczyn'
i skutek wydarze!. W konsekwencji dla przysz"o$ci cz"owieka istotny jest
ka#dy uczynek. Nie ma tu miejsca na akt spowiedzi $wi'tej, która oczyszcza
dusz' z pope"nionego grzechu. Wszystko zostanie policzone i z"o#y si' na
jako$% przysz"ego wcielenia.
4. D&#enie do wyzwolenia, ró#nie rozumianego przez poszczególne
od"amy. Pot'guje wiar' w kres cierpienia. Stanowi ulg' w codziennych
bol&czkach.
Powy#sze dogmaty wi&#& si' z histori& stworzenia $wiata przez Brahm$
oraz z rz&dami Wisznu, bóstwa wszechobejmuj&cego wszystkie dusze
i sze$% doskona"o$ci, a tak#e "iwy – symbolizuj&cego unicestwiaj&cy i odnawiaj&cy aspekt bosko$ci. Natomiast zarówno dla nepalskich hinduistów,
jak i zamieszkuj&cych inne obszary Azji, szczególne znaczenie maj& dwa
wcielenia Wisznu – Rama i Kriszna – nieod"&cznie zwi&zane z kobiecym w&tkiem w opisywanej religii. Rama opisywany w Ramajanie (najwi'kszej azjatyckiej epopei epickiej), to bohater nieskazitelny: odwa#ny, szlachetny
i cnotliwy. Podobnie jak jego #ona Sita – doskona"a, odwa#na i lojalna ma"#onka. Historia mówi o ich wyprawie do lasu i porwaniu Sity przez demona Rawana do kryjówki na wyspie Lanka (dzisiejszy Cejlon). Wówczas to
Rama zwraca si' o pomoc do plemienia ma"p oraz do ptaka, legendarnego
wierzchowca Wisznu. Wspólnie uwalniaj& Sit$ i zabijaj& demona. Wychodzi
na jaw wierno$% #ony Ramy pomimo zabiegów Rawany. Swoje po$wi'cenie
kobieta udowadnia, wchodz&c w ogie! i wydostaj&c si' z p"omieni nietkni'-
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ta (Ross, Le Bas, & Bell 2009). Do dzisiaj w Nepalu czci si' owo wydarzenie,
a posta% Sity jest wzorem cnót dla nepalskich kobiet. To jeden z przyk"adów
duchowo$ci, która ukierunkowuje my$lenie, emocje i dzia"anie cz"owieka.
Buduje rodzaj postawy wobec #ycia, $ci$le wytyczonej przez religi' z jej
moralnym kodeksem (por. Shweder, Much, Park, & Mahapatra 1997;
Skrzypi!ska 2012). Ta opowie$% uzmys"awia, #e Sita – jako pos"uszna m'#owi – wchodzi do ognia. Fakt ten od tej pory wyznacza rol' kobiety u boku m'#a, co kultywuje hinduistyczna tradycja.
Bardzo wyrazist& egzemplifikacj& uznania dla kobiety religii hinduistycznej jest kult bogini Dewi, zwany "aktyzmem. (aktowie skupiaj& si' na
oddawaniu czci #e!skiemu aspektowi Boga – twórczej energii (akti, personifikowanej pod postaci& Bogi! – ma"#onek Bogów. Wspó"cze$nie w Nepalu #yje bogini Kumari Dewi uznawana za inkarnacj' bogini Taled*u pod
postaci& dziewczynki, której nie wolno fotografowa%. Ale hinduistyczna
religia obfituje równie# w sprzeczno$ci. Otó# z drugiej strony obrz&dek
pogrzebowy nie pozwala kobiecie na bezpo$rednie uczestnictwo w kremacji zw"ok osoby zmar"ej. A jeszcze do ko!ca XIX wieku funkcjonowa" aktualnie zakazany obrz&dek palenia #ywej #ony wraz z umar"ym m'#em na
stosie sati. Je$li chodzi o spo"eczne konsekwencje wiary, w Upaniszadach –
$wi'tych ksi'gach hinduizmu – mo#na znale*% wskazania do wspomnianego wcze$niej podzia"u na kasty, który istotnie rzutuje na #ycie kobiet i m'#czyzn.
Powy#sze przyk"ady stanowi& ilustracj' tezy o wadze procesów poznawczych w kreowaniu religii. Jak zauwa#y" Guthrie (2001) bogowie, demony, duchy i inne postaci s& cz'$ci& „cz"ekopodobnych” istot (humanlike
beings), b'd&cych wyobra#eniami zwi&zanymi z interpretacj& tego jak funkcjonuje $wiat. Wydaje si', #e posta% bogini Kumari Dewi mo#e by% w"a$nie
takim uciele$nieniem kobiecych przymiotów, s"u#&cym podtrzymaniu to#samo$ci jej wyznawczy! oraz ich poczucia w"asnej warto$ci. Religia dodatkowo daje poczucie wi'zi wewn&trzgrupowej, podtrzymuj&c tym samym
poczucie bezpiecze!stwa jej wyznawców. W opozycji do tego, hinduizm
cz'sto podkre$la w wierzeniach przewag' m'skiego pierwiastka oraz jego
kluczow& rol' dla rodzaju ludzkiego. Wydaje si' wr'cz, #e jest go znacznie
wi'cej ni# kobiecego – cho%by w $wi'tych ksi'gach.

Buddyzm
W buddy*mie religijn& to#samo$% kultywuj& klasztory skupiaj&ce mnichów. Istniej& klasztory #e!skie, cho% nadal do$% sk&po rozpowszechnione
na terenie Tybetu i Bhutanu (tutaj doskonali si' ok. 600 mniszek; Pommaret
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2008). Warunkiem przyst&pienia do spo"eczno$ci klasztornej jest ogolenie
g"owy, czyli w przypadku kobiet pozbawienie si' istotnego dla w"asnego
wizerunku atrybutu. Inne warto$ci staj& si' wówczas wa#ne, zwi&zane
z duchowym samodoskonaleniem i poszukiwaniem o&wiecenia.
W kulturze buddyjskiej wizerunek kobiety jawi si' jako przeci'tny. Jej
rol& jest do$wiadczanie codziennego #ycia, usi"owanie zrozumienia nauk
Buddy i wreszcie stanie si' $wiadom& duchowej natury ludzkiej egzystencji. W zasadzie przeznaczeniem kobiety nie jest bycie uczon&, duchown&
czy filozofem. To raczej domena m'#czyzn, którzy swoj& #yciow& $cie#k'
wiedzy podporz&dkowuj& d&#eniu do o$wiecenia. U kobiet to raczej ból
i cierpienie stanowi& klucz do samodoskonalenia (Boehm 2004).
Buddyzm stanowi bardziej system filozoficzno-etyczny ni# religi', poniewa# brakuje w nim poj'cia boga osobowego (por. duchowo$% a religijno$% w Saucier i Skrzypi!ska 2006). Istnieje za to wiara w si"y nadprzyrodzone. Zak"ada poszanowanie 'ycia w ka'dej postaci i równo$% pomi'dzy
kobiet& a m'#czyzn&. Teoretycznie kobietom "atwiej by"oby osi&gn&% o$wiecenie, gdy# ich biologiczna funkcja, czyli mo#liwo$% rodzenia dzieci ukierunkowuje zainteresowania i energi'. Cz'sto po$wi'caj& si' dzieciom i rodzinie bez reszty, nie my$l&c o sobie. W ten sposób wyrzekaj& si' w"asnego
ego, czyli g"ównej przeszkody, która w konsekwencji nigdy nie urasta do
poziomu obserwowanego u m'#czyzn. Niestety ta sama biologia plus uwarunkowania spo"eczne sprawiaj&, #e przestaj& szuka% innego celu w #yciu
ni# rodzina, bo to ona staje si' g"ównym celem. I tutaj pojawia si' wi'ksza
szansa dla m'#czyzn – im "atwiej dost&pi% stanu o$wiecenia, w zwi&zku
z mo#liwo$ci& pe"nego oddania si' procesowi samodoskonalenia.
Z hinduizmem buddyzm zgadza si' w dwóch wa#nych kwestiach:
karmie4 i reinkarnacji. Przy czym buddy$ci znacznie rygorystyczniej przestrzegaj& zakazu zabijania zwierz&t. Niestety wspó"cze$nie, dla tzw. dobra
turystyki zwierz'ta hodowlane s& wywo#one do Indii i tam pozbawiane
#ycia, by w postaci pó"produktu powróci% na restauracyjne sto"y do swojej
ojczyzny. Natomiast karma i reinkarnacja dotycz& zarówno kobiet, jak
i m'#czyzn. Co ciekawe – w hinduizmie istnieje przekonanie, #e kobieta si'
rodzi sob&, poniewa# wystarczaj&co ju#, na swój poziom rozwoju, nauczy"a
si' by% m'#czyzn& i teraz czas na prac' nad wcieleniem kobiecym – ma si'
nauczy% #y% jako kobieta. Z kolei m'#czyzna jest sob& dlatego, #e wystarczaj&co dobrze nauczy" si' by% kobiet& i teraz ma szans' nauczy% si' by%
________________
4 Buddyjskie pojmowanie karmy ró#ni od innych religii to, #e skutek czynu nie jest tu
z góry ustalony (tak jak to si' ma np. w protestantyzmie i naukach o predestynacji). Okre$lony czyn nie ma zdeterminowanego skutku, który musi zaistnie%. Takie pojmowanie karmy
obala mit fatalizmu, który cz'sto nies"usznie przypisuje si' buddyzmowi.
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m'#czyzn&. Wygl&da na to, #e oba pierwiastki rodzajowe uzupe"niaj& si'
w ten sposób.
Wymiar doktrynalno-filozoficzny buddyzmu, poza wiar& w karm' i reinkarnacj', buduj& Cztery Szlachetne Prawdy (por. Kalmus, 2009):
1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu: „Narodziny s& cierpieniem, starzenie si' jest cierpieniem, $mier% jest cierpieniem. Smutek, lament,
ból, zgryzota i rozpacz s& cierpieniem. Towarzystwo nielubianych jest cierpieniem, roz"&ka z ukochanymi jest cierpieniem. Niemoc uzyskania tego co
si' chce jest cierpieniem”.
2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia: przyczyn& cierpienia jest pragnienie. Realny $wiat, to $wiat z"udze! nazywany ma ja, który przeszkadza w dotarciu do prawdy. Gdyby ludzie do niej dotarli, nie
doznawaliby cierpienia, gdy# wszelkie psychiczne cierpienie jest efektem
niew"a$ciwego (zwykle dualistycznego i oceniaj&cego) widzenia $wiata.
3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia: ustanie cierpienia to
ca"kowite zanikni'cie i ustanie, wyrzeczenie si', zaniechanie, wyzwolenie,
puszczenie pragnienia, poniewa# jego praprzyczyn& jest uwik"anie si'
w nami'tno$ci.
4. Czwarta Szlachetna Prawda o (cie#ce Prowadz&cej do Ustania Cierpienia: drog& do ustania cierpienia jest Szlachetna O$miostopniowa
(cie#ka – w"a$ciwy pogl&d, w"a$ciwe postanowienie, w"a$ciwa mowa,
w"a$ciwe dzia"anie, w"a$ciwy #ywot, w"a$ciwe d&#enie, w"a$ciwe skupienie, w"a$ciwa medytacja. G"ównym celem buddystów jest transformacja
swojego umys"u, a medytacja jest g"ównym $rodkiem ku temu celowi.
Wszystkie cztery prawdy s& przeznaczone do doskonalenia si' zarówno
kobiet, jak i m'#czyzn. Wed"ug nauk buddyzmu praktycznie wszystkie
cz uj&ce istoty podlegaj& samsarze („nieko!cz&cej si' w'drówce”): po
$mierci, w zale#no$ci od nagromadzonej karmy, przechodz& na inny poziom egzystencji (przyjmuj& now& form', prze#ywaj&c nowe narodziny).
Nieod"&cznym elementem samsary jest cierpienie. Co prawda #ycie na
„wy#szych” poziomach egzystencji jest szcz'$liwe, jednak nawet tam wyst'puje nieuchronna $mier% oraz powrót na „ni#sze” poziomy. St&d te#
jedynym sposobem na zako!czenie cierpienia jest wyzwolenie si' z tego
cyklu poprzez osi&gni'cie nirwany – ustanie wszelkiego pragnienia, swoistego stanu nico$ci.
I to stanowi klucz do szcz'$cia ostatecznego, cho% rozumianego zupe"nie inaczej ni# w znaczeniu kultur zachodnich. Dlatego te# na ulicach, przy
stupach lub czortenach5, zarówno w Nepalu, Tybecie, jak i w Bhutanie, spot________________
5 Typ sakralnej budowli buddyjskiej. W europejskim poj'ciu, w zale#no$ci wielko$ci,
mo#na je przyrówna% do czego$ w rodzaju grobowca (pot'#ne) lub przydro#nej kapliczki
(mniejsze). Stanowi& miejsce modlitw. W najwi'kszej w Nepalu stupie Boudhanath w Kat-
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ka% mo#na rzesze modl&cych si', którzy kr'c& modlitewnymi m"ynkami,
wypowiadaj&c s"owa mantry na ka#dy dzie! lub na specjalne okazje. Daje
to wyciszenie i wewn'trzny spokój. I rzeczywi$cie widoczny jest efekt behawioralny tych poczyna!. Wida% to w skupieniu i zamy$leniu twarzy.
(wiatowe badania dowodz&, #e osoby medytuj&ce znacznie szybciej dochodz& do zdrowia i "atwiej przechodz& proces interwencji terapeutycznej (por.
Koenig 1994; Heszen-Niejodek 2003; Grzyma"a-Moszczy!ska 2004; Griffith,
Griffith 2008; Krok 2008).
Z psychologicznego punktu widzenia bardzo ciekawym wydaje si'
buddyjski pogl&d g"osz&cy, #e nie ma nic niezmiennego, co mog"oby przechodzi% do nast'pnego #ycia. Nie ma #adnego wiecznego osobowego „ja”,
nawet „duszy”, w przeciwie!stwie do wierze! hinduistycznych. Za tym
pogl&dem pod&#a tradycja buddyjskiego obrz'du pogrzebu o bardzo z"o#onych rytua"ach, trwaj&cych od 7 do 49 dni. Kiedy umiera cz"owiek, nale#y
jak najszybciej wezwa% mnichów, by dokonali rytua"u wyprowadzenia
$wiadomo$ci z pow"oki cielesnej. W tym celu odczytywana jest Ksi$ga
Umar%ych, która ukierunkowuje zmar"ego w w'drówce $wiadomo$ci i wyja$nia mu jej wizje (Pommaret 2009). Potem przez jaki$ czas przychodz&cy
go$cie sk"adaj& rodzinie kondolencje, pieni&dze, bia"e szale, a tak#e podawane s& posi"ki zmar"emu. W ko!cu odbywa si' spalenie zw"ok, podczas
którego zgromadzeni modl& si' o dobr& inkarnacj' dla odchodz&cego. Po
kremacji prochy rozsypuje si' do rzeki lub miesza z glin&, by powsta"y wotywne tabliczki (op. cit.). W miejscu rozsypania prochów wbija si' maszty
z bia"ymi flagami modlitewnymi, trzepocz&cymi na wietrze. Przeje#d#aj&cy
obok, mijaj&cy taki widok maj& $wiadomo$%, #e s& blisko miejsca swoistego
cmentarza. Innym zwyczajem mieszka!ców Wy#yny Tybetu jest tzw. niebia!ski pochówek. Zmar"ego wnosi si' na zbocze wysokiej góry i pozostawia dzikim ptakom, by zapewni% cykl #ycia.

PODSUMOWANIE
Powy#sze refleksje stanowi& zaledwie impresj', wst'p do szerszych
rozwa#a! na temat codziennego i duchowego #ycia kobiet pa!stw (rodkowego Wschodu. Ich celem jest przybli#enie informacji o tak ma"o znanym
$wiecie, ze wzgl'du na stosunkowo s"aby dost'p do niektórych wiadomo$ci. Z przedstawionej analizy wynika, #e pomimo wzgl'dnego s&siedztwa
terytorialnego, codzienne #ycie opisanych kobiet ró#ni si' istotne, ze
wzgl'du na wiele czynników – g"ównie naturalnych, spo"ecznych, ekono________________

mandu spoczywaj& szcz&tki Buddy. Dla buddystów stupa jest materialn& reprezentacj& doskona"ego o$wiecenia. W Bhutanie u#ywa si' nazwy czorten.
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micznych, politycznych i religijno-kulturowych (w tym duchowych). Najwy#sza jako$% #ycia kobiet w porównywanych krajach wyst'puje w Bhutanie, ze wzgl'du na wysoki dochód narodowy, ale te# i specyficzn& filozofi'
oraz proces podtrzymywania tradycyjnych warto$ci, pomimo jednoczesnego wdra#ania post'pu cywilizacyjnego. Wi'kszo$% opinii publicznej uwa#a,
#e Królestwo Smoka stanowi ewenement w skali $wiatowej.
Poza bogactwami naturalnymi, niezaprzeczalnie w tym sukcesie ma
swój udzia" wielowiekowa izolacja terytorialna stwarzaj&ca idealne warunki
do rozwoju specyficznej wspólnoty jak& jest naród bhuta!ski. Niestety,
przeciwne wnioski nasuwaj& si' w przypadku ludno$ci Tybetu. Ze wzgl'du
na trudn& sytuacj' polityczn&, jako$% #ycia codziennego, a w tym duchowego, jest powa#nie zagro#ona i nie wida% realnej perspektywy jej poprawy.
Wydaje si' równie#, #e #ycie religijne na tym obszarze stanowi istotny
czynnik psychologiczny, narodowo$ciowy, spajaj&cy kultur' Tybetu i pozwalaj&cy trwa% w tej patowej sytuacji. Wielu autorów wskazuje na dobroczynn& rol' duchowo$ci, w tym religii, indywidualnego pogl&du na $wiat
czy wierze! w podtrzymaniu nadziei na przysz"o$% (np. Skrzypi!ska 2002),
obronie w"asnej to#samo$ci (Greenberg, Pyszczynski i Solomon 1986),
ochronie przed l'kiem spowodowanym $wiadomo$ci& w"asnej $miertelno$ci (op. cit.). Wiara w pewien ustalony z góry porz&dek $wiata, jaki oferuje
religia (Shweder, Much, Park, & Mahapatra 1997, s. 147), pozwala wierzy%
w lepsze jutro.
Rodzajowy w&tek, w postaci klasyfikacji typów spo"ecze!stw na m'skie
i kobiece wed"ug Hofstede, wydaje si' nie do ko!ca rozstrzygni'ty w analizowanych krajach. Trudno$% polega na tym, #e zarówno w Nepalu, Tybecie,
jak i Bhutanie mo#na odnale*% wzorce tendencji pasuj&cych zarówno do
m'skich, jak i kobiecych typów spo"ecze!stw, z akcentem po"o#onym na to
ostatnie. Zreszt& sam Hofstede wskazuje na to, #e istniej& pa!stwa znajduj&ce si' w $rodkowej cz'$ci opisywanego wymiaru (np. Pakistan, Malezja,
Singapur – Hofstede, i Hofstede 2007, s. 137). A zatem, wed"ug niniejszej
analizy, przewaga m'skich elementów ujawnia si' w postaci kastowego
podzia"u w Nepalu, cho% i na tym polu dochodzi do reform. Z drugiej strony, spo"ecze!stwo nepalskie niczym pa!stwo w pa!stwie, z powodu s"abych warunków ekonomicznych, utworzy"o w"asny system ubezpieczenia
emerytalnego dla starych ludzi – wielodzietno$% gwarantuj&c& wielopokoleniowo$%, a tym samym poczucie bezpiecze!stwa, utrzymanie i opiek'. To
samo dotyczy Tybetu, cho% tam nie ma systemu kastowego, a pokojowe
i kompromisowe nastawienie do ludzi, stawianie na równo$% i solidarno$%
przemawiaj& za kobiecym typem spo"ecze!stwa. Z drugiej strony – gdyby
nie inwazja Chin, to najprawdopodobniej tybeta!skie rz&dy teokratyczne
bardziej opiera"yby si' na m'skim wymiarze. W Bhutanie wi'kszo$% argu-
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mentów równie# przemawia za kobiecym typem. Zw"aszcza #e dba si' tu
w wyj&tkowy sposób o jako$% #ycia wszystkich obywateli. Pomimo ustanowienia monarchii konstytucyjnej, odwiedzaj&c ten kraj ma si' wra#enie
pobytu w pa!stwie idealnym.
Co ciekawe – analiza systemu wierze! wszystkich trzech pa!stw równie# nie da"a jednoznacznych dowodów przemawiaj&cych za kobiecym
b&d* m'skim typem spo"ecze!stwa (mo#e z lekk& przewag& m'skiego).
Natomiast nie ma w&tpliwo$ci co do Chin, które ju# przez Hofstede zosta"y
zaklasyfikowane jako typ m'ski.
Na pewno wspólnym mianownikiem niniejszych rozwa#a! jest wniosek
dotycz&cy ponadkulturowej uniwersalno$ci wierze!, które w wielu spo"ecze!stwach, nie tylko azjatyckich, wyznaczaj& codzienny rytm #ycia, nadaj&c
mu specyficzny, niepowtarzalny koloryt. Wydaje si', #e opisana ró#norodno$%, pomimo codziennego trudu i ci'#kiej pracy, daje nepalskim, tybeta!skim, a zw"aszcza bhuta!skim kobietom specyficzne szcz'$cie – naznaczone
rysem tradycji, w tym duchowo$ci.
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