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▶O mundo no Politécnico de Leiria

“A hospitalidade é a característica
mais marcante do povo quirguiz”
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Quais as motivações para
eleger Portugal como destino para estudar fora?
No meu país temos milhares
de fãs de futebol e do Cristiano Ronaldo, pelo que foi
uma das minhas motivações.
Outra razão pela qual escolhi
Portugal, particularmente, Peniche, foi por causa das fotografias que vi na Internet. O
Oceano Atlântico e as lindíssimas falésias atraíram-me.
Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que significado tem para si?
Tenho sempre comigo uma
bandeira do meu país e um
chapéu nacional do povo
quirguiz, chamado ‘Kalpak’.
Também trouxe ‘kurut’, um
lanche tradicional do Quirguistão, que é feito com leite
fermentado ou iogurte.
O que merece ser visitado
no seu país?
Temos uma natureza excepcional: lagos, florestas, montanhas altas. Se gosta de desportos de montanha, definitiva-

mente que tem que visitar o
Quirguistão. As estâncias de
ski são das melhores do
mundo! Ficará surpreendido
com a hospitalidade das pessoas locais. Outra coisa que
deve ver no Quirguistão é a
vida nómada. No Verão, pode
encontrar acampamentos nómadas com as suas casas móveis ‘boz - üy’, também conhecidas como ‘yurta’.
Que prato típico da sua
cidade/país aconselha? Porquê?
Quem vem ao Quirguistão
prova a comida nacional
‘Besh Barmak’. É preparado
com muita carne deliciosa cozida e massa. Se vier ao Quirguistão, tenha a certeza que os
locais primeiro irão encher o
seu estômago e só depois perguntar o seu nome.
Que música/escritor/artista/personalidade destaca do seu país? Porquê?
A personalidade do Quirguistão mais conhecida no
mundo é o escritor Chyngyz
Aytmatov (1928 - 2008). Os
quirguizes dizem que existem
dois heróis que tornaram a
sua nação conhecida mundialmente: o herói épico de
‘Manas’, e Chyngyz Aitmatov.
Aitmatov foi o embaixador do
Quirguistão na União Europeia, OTAN, UNESCO, Bélgica,
Luxemburgo e Holanda.
Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
A maioria dos turistas diz que
a hospitalidade é a característica mais marcante do povo
quirguiz. No nosso país, receber convidados é um evento
muito importante. Se alguém

vier à nossa casa para perguntar algo, nós não o deixamos
ir até que ele coma, pelo menos, um pedaço de pão. Os turistas também costumam
destacar o respeito pela geração mais velha.
Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre Portugal e o seu País?
Por causa da pandemia, não
tive muitas oportunidades
para descobrir Portugal, mas
o que vi aqui é que as pessoas
são extrovertidas e adoram
ajudar os outros, mesmo
quando não sabem falar inglês tentam ajudar de alguma
maneira. Uma semelhança divertida é que os portugueses
são tranquilos em relação aos
atrasos. Sobre as diferenças,
acho que existem diversas,
porque Portugal tem uma
cultura ocidental e o Quirguistão uma cultura oriental.
Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
Como estou habituado a viajar, não tive dificuldades. Talvez o idioma tenha sido a
maior barreira na minha integração, mas a maioria dos
meus colegas e professores
falava inglês, então não era assim tão difícil.
Em que é que Portugal ou
os portugueses o inspiram?
Portugal, com as suas praias
maravilhosas, as falésias lindíssimas e lugares históricos
faz-me pensar em voltar várias vezes. Agora a minha mobilidade Erasmus está a chegar ao fim, e não tenho oportunidade de viajar tanto por
causa da pandemia, mas tenho a certeza que irei voltar e
descobrir Portugal outra vez. |

