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Abstrakt disertační práce
Ondřej Srba

Název práce: Historie a orální tradice Altajských Urianchajců

Předmětem disertační práce je západomongolské etnikum Altajských Urianchajců a tématem práce 
jejich orální tradice jako historický pramen. Cílem práce je strukturovaný popis živé orální tradice 
týkající se historie Altajských Urianchajců na základě vlastního terénního výzkumu. Zpracování 
zachycené orální tradice zahrnuje částečný přepis a překlad nahrávek, pokus o strukturovaný popis 
obsahu orální tradice, jejích formálních vlastností a významu pro její nositele. Ke klasifikaci obsahu 
orální tradice jsem zvolil kritérium postav lokální historie, sekundárně hledisko genealogií a téma 
migrací. Na dílčích případových studiích naznačuji srovnání její výpovědní hodnoty s dochovanými 
archivními prameny.
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Abstract of the dissertation thesis
Ondřej Srba

Title in English: History and Oral tradition of Altain Uriankhais

The object of this dissertation thesis is the Western Mongolian ethnic subgroup of Altain Uriankhais 
and its subject is their oral tradition as a source of history. The objective of the work is a structured 
description of the living oral tradition concerning the history of Altain Uriankhais based on my own 
fieldwork.  The  processing  of  the  recorded  oral  tradition  includes  a  partial  transcription  and 
translation  of  the  recordings  and  an  attempt  to  systematically  describe  the  content  of  the  oral 
tradition,  its  formal  features  and the  meaning for  the tradition bearers.  As a  main criterium to 
describe  the  content  of  the  oral  tradition  I  chose  personalities  of  the  local  history,  secondarily 
genealogies  and  the  issue  of  migrations.  On  the  example  of  partial  case  studies,  I  assess  the 
information provided by the oral tradition in comparison with preserved archive sources.
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1. Úvod

Předmětem disertační práce je západomongolské etnikum Altajských Urianchajců a tématem 

práce jejich orální  tradice jako historický pramen.  Zásadní  část  práce spočívala  v zaznamenání 

orální  tradice  Altajských  Urianchajců  na  základě  terénního  výzkumu.  Cílem  této  práce  bylo 

zdokumentovat část orální tradice Altajských Urianchajců vypovídající o historii, analyzovat její 

obsah, strukturu a význam. K vnitřním zákonitostem orální tradice a její intepretaci jsem se snažil 

přistupovat  z hlediska nositelů této  orální  tradice.  V širším kontextu je  smyslem práce  hledání, 

jakými vhodnými způsoby může cizí badatel popsat místní historii (historii jedné lokální etnické 

skupiny) s ohledem na chápání vlastní historie obyvateli místní komunity.

2. Předmět výzkumu

Označení  Altajští  Urianchajci  vychází  ze  společného  administrativního  označení  obyvatel 

Mongolského Altaje hovořících dialekty mongolštiny a tuvštiny v době vlády mandžuské dynastie 

Qing (1758–1911) a v době trvání Autonomního Mongolska (1911–1921). Jejich území zahrnovalo 

převážnou část dnešního ajmagu Bayan-Ölgii a malou část ajmagu Hovd v Mongolsku a rozsáhlé 

území v severovýchodním Xinjiangu, které v současnosti tvoří správní oblast města Altai (Aletai shi 

阿勒泰市 ) v Kazašském autonomním kraji Ili (伊犁哈薩克自治州  Ili Hasake zizhizhou) v 

Ujgurské Autonomní oblasti Xinjiang v ČLR.

V současnosti  jsou  v Mongolsku  Altajští  Urianchajci  mongolskou  etnickou  podskupinou 

(yastan)  čítající  necelých  30  tis.  osob,  zatímco  turkojazyčná  část  historických  Altajských 

Urianchajců  se  v  současnosti  sama  hlásí  k tuvské  národnosti.  V Číně  k oficiálnímu  etnickému 

rozdělení  Altajských  Urianchajců  podle  jazyka  nedošlo  a  všichni  Altajští  Urianchajci  se  hlásí 

k mongolské národnosti. Jejich počet dosahuje 5,4 tis. osob (2010).

Pro doplnění  kontextu jsem použil  i  dokumentace ze svého opakovaného výzkumu orální 

tradice  etnické  podskupiny  Zahčinů  v sumu  Üyenč,  protože  üyenčští  Zahčinové  představovali 

historicky nejbližší sousedy Altajských Urianchajců chošúnu Baruun ambana.

3. Cíl práce

Cílem  práce  je  strukturovaný  popis  živé  orální  tradice  týkající  se  historie  Altajských 

Urianchajců na základě vlastního terénního výzkumu. Kontext psané historie (archivních pramenů) 

je druhotně zmíněn pouze tam, kde přispívá k pochopení kontextu událostí  popisovaných orální 

tradicí.1

Práce  vychází  z  předpokladu,  že  kočovný  charakter  společnosti,  periferní  postavení  vůči 

1  Archivní prameny k altajsko-urianchajskému chošúnu Baruun ambana, jehož orální tradice je středem pozornosti 
této práce, jsem vydal v knize Chronologie panství Baruun ambana Altajských Urianchajců (Срба 2018).
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politickým  centrům  a  obtížné  vymezení  etnické  přináležitosti  vyžadují  kombinovaný  přístup 

zohledňující  vedle  písemných  pramenů  především  orální  prameny.  Orální  předávání  informací 

zaujímalo v kočovných společnostech do jisté míry úlohu písemného záznamu běžného v usedlých 

společnostech a bylo klíčové při vytváření jejich identity. Ve většině případů reprezentují archivní 

prameny k  Altajským Urianchajcům vnější  pohled  politických  autorit,  zatímco  orální  tradice  a 

orální historie umožňují interpretovat události z pohledu zevnitř.

V této práci jsem se rozhodl věnovat výhradně orálním pramenům a tomu přizpůsobit její 

metodologii. Cílem není systematický popis historie Altajských Urianchajců podle chronologického 

nebo geografického vodítka, ale strukturovaný popis obsahu, formy a významu historické orální 

tradice.

Na základě materiálu získaného při terénním výzkumu budu charakterizovat, co je obsahem 

živé historické paměti Altajských Urianchajců žijících na venkově. Zaznamenané narativy a dílčí 

informace  se  v práci  pokouším  strukturovat  podle  tří  pomocných  kategorií:  genealogií,  postav 

lokální  historie  a  migrací  (5.  kapitola).  Osobnostem lokální  historie  věnuji  nejvíce  pozornosti, 

protože poskytují vhodnou a přehlednou osnovu výkladu.

V průběhu práce se kromě hledání vhodných klíčů k popisu struktury orální tradice snažím 

zodpovědět  některé  související  otázky inspirované teoretickou prací  J.  Vansiny (1985):  Jaký je 

význam orální tradice pro její nositele? Jak orální tradice zkoumaného etnika pracuje s chronologií 

událostí? Jak vyjadřuje vnímání plynutí času a roli lidské aktivity v něm? Jak se v orální tradici 

odráží  vztah  k obývanému  území?  Jak  orální  tradice  reflektuje  postoj  Altajských  Urianchajců 

k sousedním etnickým skupinám a soužití  s nimi? Jak vyjadřuje tradiční pohled na okolní svět? 

(Tato témata jsou shromážděna ve 4. kapitole.) Na základě případové studie o migracích Altajských 

Urianchajců v první polovině 20. století se snažím odpovědět na otázku, jaký přínos má zkoumání 

orální tradice pro historické bádání (kapitola 5.3.). Pokusím se také formulovat zobecnění týkající 

se  formálních  vlastností  orální  tradice  a  okolností  jejího  předávání  v  komunitě  Altajských 

Urianchajců (3. kapitola).

4. Struktura práce

V práci  jsem  se  snažil  pracovat  s pramenným  materiálem  tak,  aby  celkové  rozvržení 

systematicky představilo jednotlivé strukturní a významové okruhy a formální rysy orální tradice 

Altajských  Urianchajců  a  zároveň  reprezentovalo  co  nejvíce  z  významných  narativních  částí 

zdokumentované orální tradice. 

V kapitole 1. Teoretická východiska a metodologie provádím diskusi významu pojmů orální  

tradice a orální historie a možnosti jejich aplikace na výzkum orální tradice Altajských Urianchajců 

a srovnávám doporučené metodologické postupy evropské orální historie na mongolské prostředí. 
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Kapitolu zakončuje přehled studií o Altajských Urianchajcích.

V kapitole  2.  Historický  vývoj  Altajských  Urianchajců  v 18.–20.  století  provádím stručné 

uvedení do kontextu historie Altajských Urianchajců v době dynastie Qing a v první polovině 20. 

století založené především na psaných pramenech (archivních pramenech a publikované literatuře).

Kapitola  3.  Hlavní  rysy  orální  tradice  Altajských  Urianchajců  se  zaměřuje  na  formální 

vlastnosti  historické  orální  tradice  Altajských  Urianchajců.  Věnuje  se  nositelům orální  tradice, 

předávání orální tradice, formální struktuře narativů, otázkám proměnlivosti a neměnnosti narativů. 

Dále  se  věnuji  formálním  jazykovým  a  významovým  prostředkům  významným  z hlediska 

zapamatování narativů a dílčích informací v orální tradici.

Kapitola 4. Význam a úloha orální tradice pro komunitu Altajských Urianchajců se zaměřuje 

na  vnitřní  interpretaci  orální  tradice.  V kapitole  formuluji  odpověď na  otázku,  co  pro  Altajské 

Urianchajce znamená pojem historie tüüh, a to prostřednictvím tří významových okruhů: původ a 

vztah  k  obývanému  území,  vztah  k  ostatním  etnikům  a  sousedům,  povědomí  o  příčinných 

souvislostech v historii a výhledu do budoucnosti. Zároveň struktura kapitoly souvisí s vnímáním 

plynutí času v orální tradici Altajských Urianchajců.

Kapitola 5. Struktura orální tradice Altajských Urianchajců je pokusem o vytvoření osnovy 

ke strukturovanému popisu tematického obsahu orální tradice. Za nejpřirozenější přístup z hlediska 

Altajských Urianchajců považuji členění podle genealogií. V této práci jsem však zvolil za hlavní 

dělení podle významných postav neboli osobností lokální historie. Kapitolu uzavírá rozbor narativů 

týkajících  se  konkrétního  historického  procesu  (migrací  Altajských  Urianchajců  mezi  Čínou  a 

Mongolskem). Tato událost je orální tradicí vnímána jako klíčová a mezní událost v chronologii 

místních dějin.

V závěru  sumarizuji  zjištěné  možnosti  strukturního  popisu  orální  tradice  Altajských 

Urianchajců a význam jejich orální tradice ve vztahu k jejím nositelům a ve vztahu k historickému 

výzkumu.

Práce je doplněna dvěma kapitolami případových studií v příloze: Příloha I. ilustruje na dvou 

případových studiích roli genealogie v orální tradici. Příloha II. představuje komparativní rozbor 

nejčastěji zmiňovaného narativu v orální tradici Altajských Urianchajců, který je sdílen s několika 

sousedními  etnickými  podskupinami  (Torgúdy,  Zahčiny)  a  je  orální  tradicí  opakovaně 

reinterpretován.

Přílohy  pokračují  transkripcemi  citovaných  ukázek  z nahrávek  orální  tradice,  soupisem 

informantů a obrazovou přílohou.

5. Teoretická východiska

Protože obsah mongolského pojmu tüüh („historie“), případně aman tüüh („ústní historie“), 
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neodpovídá  přesně  ani  evropskému pojmu orální  historie  ani  orální  tradice,  lze  metodologické 

přístupy formulované pro tyto dvě oblasti v prostředí mongolských kočovníků použít jen částečně. 

Mongolská orální tradice je předmětem studia literární vědy, folkloristiky a historie. Předmětem této 

práce je ta část orální tradice, která předává paměť o dějinných událostech, nikoli jiné žánry ústní 

slovesnosti (měřítkem toho, co je dějinná událost, je vnímání nositelů tradice). Proto mým záměrům 

nejlépe vyhovuje přístup antropologa Jana Vansiny (Oral Tradition as History 1985), ze kterého 

vybírám  jevy  aplikovatelné  na  specifickou  mongolskou  situaci  a  teorii  přizpůsobuji  vlastní 

zkušenosti s orální tradicí Altajských Urianchajců.

Orální historie je souborem postupů k získání nových poznatků na základě ústního sdělení 

osob, které byly očitými svědky či aktéry událostí, které jsou předmětem zkoumání. Západní orální 

historie se zaměřuje výhradně na události ze života narátora (Vaněk – Mücke 2015: 14). Praktické 

metody  přípravy  tazatele,  vedení  a  zpracování  rozhovoru  evropské  orální  historie  je  možno 

s uvážením  specifik  mongolského  venkovského  prostředí  vhodně  použít  i  při  výzkumu  orální 

tradice. V oblasti metodologie se inspiruji několika základními pracemi o postupech orální historie 

(Thomson 1978, Abrams 2010, Vaněk – Mücke 2015). 

Orální tradice hovoří o osobnostech a událostech starých nejméně jednu generaci (Vansina 

1985: 12-13). Nositelé informací o nich nejsou přímými svědky, ale přebírají je ze sdělení svých 

předchůdců.  Sdělení  předchůdců  mohla  být  osobními  vzpomínkami  (tedy  orální  historií)  nebo 

rovněž předávanými informacemi (starší orální tradicí). 

Při mém výzkumu se kategorie orální historie a orální tradice překrývají a je těžké je přesně 

oddělit.  Na  orální  tradici  je  možné  aplikovat  řadu  přístupů  orální  historie.  Při  rozhovorech  se 

starými lidmi na mongolském venkově jsou předmětem mého zájmu ponejvíce události vztahující 

se k narátorovu dětství a mládí a informace vztahující se k době života jeho rodičů a prarodičů. 

Osobní vzpomínky se prolínají s tím, co narátor zaslechl od svých rodičů a dalších starých lidí v 

průběhu svého života. 

V případě výzkumu orální historie formuje obsahovou podobu orálního pramene vytvořeného 

na základě rozhovoru tazatele s informantem do značné míry tazatel svými zájmy či zaměřením 

svých otázek, přičemž tvořený pramen sám limituje svými omezenými znalostmi (zvláště přichází-li 

z cizího prostředí, jako je tomu v mém případě). U předávané historické orální tradice je badatel 

mnohem více konfrontován s tématy, která za historii hodnou uchování považují sami nositelé této 

tradice.  Jedná se  totiž  o  témata,  příběhy a  informace,  které  již  prošly selektivním procesem – 

uchovala se povětšinou ta část historické paměti, kterou její nositelé zhodnotili jako podstatnou a 

nesoucí svědectví o hodnotách považovaných lokální společností za kladné či přednostní.
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6. Postup dokumentace orální tradice

Při terénním výzkumu jsem navštívil všechny původní lokality mongolojazyčných Altajských 

Urianchajců, ale zaměřil jsem se nejvíce na oblast historického panství (chošúnu) Baruun ambana 

zahrnující  Urianchajce  dnešních  sumů  Bulgan  v ajmagu  Bayan-Ölgii,  Duut  a  Mönhhairhan 

v ajmagu  Hovd  a  okres  Čingel  v Xinjiangu.  Sum  Bulgan  jsem  od  roku  2012  navštěvoval 

každoročně a v letech 2015–2018 zde v rodině pana R. Čadraabala prováděl každý rok přibližně 

měsíční terénní výzkum, při němž jsem se aktivně účastnil života hostitelské rodiny a zároveň vedl 

rozhovory s hlavním informantem R. Čadraabalem a informanty v sousedství.  Díky mnohaletému 

setkávání se stejnými skupinami informantů jsem se mohl k tématům rozhovorů opakovaně vracet a 

objasňovat nejasná a špatně srozumitelná místa. Díky opakovanému zúčastněnému pozorování se 

vytvářely podmínky pro nenucené vyprávění ze strany narátorů, které je přirozenou formou projevu 

historické orální tradice u Altajských Urianchajců.

7. Formální rozbor orální tradice

Altajští  Urianchajci  nebyli  společností  bez  znalosti  písma.  Používání  písma  však  bylo 

v předmoderní  době funkčně omezeno  na  oblast  administrativy a  náboženské  texty.  Pro  úřední 

záznamy a korespondenci se používalo mongolské písmo, v klášterním prostředí tibetština a mezi 

laiky  pro  čtení  a  výjimečně  zápis  náboženských  textů  ojratské  jasné  písmo.  Z předmoderního 

období  není  u  Altajských  Urianchajců  doložen  jediný  případ  vlastního  zapisování  historie. 

Předávání zpráv o minulosti bylo výhradně záležitostí ústního a paměťového přenosu.

Historická  tradice  Altajských  Urianchajců  nemá profesionální  nositele  a  její  předávání  je 

situační a náhodné. Performance orální tradice je plně situační, není ritualizována, ani se neprovádí 

cyklicky  či  s vazbou  na  konkrétní  dobu.  Akt  přednášení  narativů  s historickým  obsahem  není 

nikterak společensky zakotven.

Překvapující je zjištění, že tradiční urianchajská společnost nevytvořila podmínky, které by 

předávání historické orální tradice podporovaly. Naopak informanti si stěžují, že jim bylo v mládí 

zakazováno naslouchat rozhovorům starých lidí. Předávání informací o minulosti bylo ve 20. století 

omezováno i represivním přístupem politického systému. Přesto životní styl mongolského venkova, 

kde  se  lidé  neustále  vzájemně  navštěvují  a  intenzivně  spolu  komunikují,  poskytuje  dostatečné 

příležitosti pro samovolné předávání historických narativů a informací. 

Formální prostředky napomáhající zapamatování nejsou orální tradicí Altajských Urianchajců 

používány cíleně.  Jsou buď vlastní  orální  tradici  obecně (mnemonický význam osobních jmen, 

míst,  předmětů  a  zpěvu)  nebo  typické  pro  orální  kompozici  v mongolském  prostředí  (střídání 

prozaického vyprávění a veršovaných pasáží nebo úseků zvýrazněných aliterací). Historická orální 

tradice je i ve vlastním vnímání Altajských Urianchajců neodvislá od vysoce profesionalizovaného 
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žánru hrdinských eposů, který se právě mezi Altajskými Urianchajci uchoval živý do dnešní doby.

Záměrem této práce není ověřování pravdivosti či objektivity orální tradice. Orální tradice 

však sama často zdůrazňuje, že vyprávění o historii (tüük) musí být pravdivé (ünen). Pravdivost 

nespatřuje  orální  tradice  v přesném předávání  detailů,  třebaže  detaily  v historických  narativech 

nejlépe  ukazují  k reálnému  základu  informací  a  činí  vyprávění  věrohodným  pro  posluchače. 

Nositelům orální tradice obvykle nevadí, pokud se dvě verze téhož narativu odlišují v dataci, pořadí 

událostí a někdy ani identifikaci osob či míst. Pravdivá, to jest věrohodná, nepřekroucená, musí být 

podle  Altajských  Urianchajců  především interpretace  událostí.  Tato  pravdivost  není  nezávislou 

objektivitou, ale důrazem na to, aby orální tradice zůstávala věrná svému účelu, jímž je legitimizace 

zájmů jejích nositelů. Tato účelovost však zajisté vědomě neprochází všemi částmi orální tradice. 

Mnoho příběhů je vyprávěno jednoduše pro jejich zajímavost pro nositele a posluchače nebo se 

předává náhodně během rozhovorů,  protože  přirozené  předávání  informací  je  základním rysem 

každodenní běžné komunikace venkovských Altajských Urianchajců.

8. Význam orální tradice pro její nositele

Všechny zprávy, z nichž se orální tradice skládá, jsou společenským produktem a mají svůj 

určitý význam pro členy komunity, v níž jsou sdělovány (Vansina 1985: 94). Nositelé orální tradici 

interpretují s ohledem na zájmy své komunity, případně svého rodu. Orální tradice je dynamický 

proces a intepretace dějinných událostí v ní je proto přizpůsobována situacím a prostředí, v nichž se 

její nositelé nacházejí. Význam orální tradice pro komunitu Altajských Urianchajců jsem se pokusil 

definovat  prostřednictvím  tří  okruhů,  které  jsou  selektivní,  ale  zaznívají  z orální  tradice 

nejvýrazněji: 

1.) původ a vztah k obývanému území,

2.) vztah k ostatním etnikům a sousedům a 

3.) povědomí o příčinných souvislostech v historii a výhledu do budoucnosti. 

Jako  čtvrtý  okruh  uvádím narativy  s didaktickým vyzněním.  Didaktická  úloha  historické 

orální tradice se však při mé dokumentaci mezi Altajskými Urianchajci objevovala zřídka, a proto ji 

nezařazuji mezi výraznější interpretační okruhy.

Tyto okruhy se v řadě míst prolínají a překrývají.  Schematicky lze říci,  že první okruh se 

vztahuje k minulosti, druhý má těžiště v současnosti a třetí je prorockým výhledem do budoucnosti. 

Zároveň  však  všechny  tyto  okruhy  zasahují  všechny  časové  etapy:  minulost,  přítomnost  a 

budoucnost.  Napovídají  tak,  že  Altajští  Urianchajci  svou představu o  historii  neomezují  jen na 

minulost.  Tyto  tři  okruhy  představují  rovněž  tři  stupně  perspektivy  orální  tradice  Altajských 

Urianchajců:  první  okruh  je  svým  pohledem  omezen  na  samotnou  komunitu  Altajských 

Urianchajců, druhý okruh se rozhlíží do bezprostředního okolí, kdežto ve třetím okruhu se pokouší 
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orální tradice reflektovat otázky nadregionálního až celosvětového dosahu. 

Význam  orální  tradice  souvisí  také  s  vnímáním  běhu  času  v orální  tradici  Altajských 

Urianchajců. V práci se sice snažím vnímání času a chronologie v orální tradici zachytit a popsat, 

pro Altajské Urianchajce samé však není v historii vnímání času podstatné. 

Jak  ukazují  uvedené  významové  okruhy,  ve  většině  případů  je  hlavním  motivem 

sebevymezení  –  vymezení  vlastní  komunity,  jejího  území,  vymezování  se  proti  etnickým  a 

kulturním oponentům a sousedům a vyrovnávání se s obecnějšími společenskými změnami. Časové 

vymezení  dnešní  altajsko-urianchajské  orální  tradice  směrem do minulosti  výrazně  nepřesahuje 

období trvání historického správního celku Sedmi chošúnů Altajských Urianchajců v době dynastie 

Qing. Současná identita Altajských Urianchajců je zásadním způsobem spjata s administrativním 

uspořádáním v době mandžuské dynastie Qing.

9. Obsah orální tradice Altajských Urianchajců

Historická orální tradice Altajských Urianchajců představuje živoucí a zcela nekodifikovaný 

souhrn  předávaných  informací  a  narativů.  Postrádá  profesionální  nositele  a  nemá  ani  jasnou 

strukturu či  osnovu, podle níž by bylo možné ji  popsat.  Pro potřeby systematického výkladu a 

přehledu je však nezbytné najít nějaký klíč, jak její obsah popsat.

Genealogie

Z hlediska nositelů orální tradice by bylo nejpřirozenější zvolit pro klasifikaci obsahu orální 

tradice  genealogie.  Na  základě  genealogií  se  vyjadřuje  postavení  jedince  a  rodu  v místní 

společnosti, vyjadřuje se identita. Výčty předků a přesná znalost rodových jmen představují ideálně 

u každého Altajského Urianchajce jedinou společensky vyžadovanou znalost z oblasti  historické 

orální tradice. Uspořádat však disertační práci podle lokálních genealogií by bylo z hlediska čtenáře 

nepřehledné  a  také  ve  svém  postavení  externího  výzkumníka  jsem  se  k soustavnějšímu 

zaznamenávání genealogií propracoval až v závěrečné fázi svých terénních výzkumů. 

Jako základní strukturní prvek orální tradice jsem zvolil osobnosti, které se v orální tradici 

objevují  a  tvoří  prvek  spojující  jednotlivé  příběhy (legendy,  pověsti,  orální  historii),  informace 

formulované do kratšího narativu i genealogie. 

Postavy

Skupiny  postav  v orální  tradici  řadím  podle  jejich  relativní  důležitosti,  za  jejíž  ukazatel 

považuji  především  frekvenci  jejich  výskytu  v narativech,  které  jsem  zaznamenal  v průběhu 

rozhovorů  s informanty  při  terénním  výzkumu  a  které  jsou  částečně  zaznamenány  v drobných 

publikacích místních urianchajských vlastivědníků (Пунцагдорж – Сайнбилэг 1999, Баатар 1999, 
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Бөхөө 2002).  V opodstatněných případech jsem pro lepší možnosti  srovnávání  použil  i  postavy 

z orální tradice üyenčských Zahčinů.

Přehled  zahajuji  postavami,  které  orální  tradice  Altajských  Urianchajců  sdílí  s ostatními 

ojratskými  (západomongolskými)  skupinami.  Nejčastěji  se  jedná  o  významné  postavy  spjaté 

s ojratskou státností nebo jednotlivými ojratskými skupinami (Amarsanaa, Yavgan mergen) nebo 

mytizované obrazy historických postav, které výrazně zasáhly do historie Ojratů (Cagaan gegeen, J̌a 

lama Dambiiǰalcan). U mnoha z těchto postav je obecným rysem urianchajské i orální tradice, že 

tyto postavy zapojuje do lokální historie a považuje je za členy vlastní komunity (Urianchajce nebo 

Zahčiny).

Chošúny Altajských Urianchajců byly spravovány dědičnými vládci, jejichž rody měly původ 

ve vládnoucí elitě předqingského období. Orální tradice Altajských Urianchajců projevuje ke svým 

vládcům,  nojonům,  nelíčený  obdiv  a  sakrální  úctu.  Tradice  zdůrazňuje,  že  urozený  původ  je 

nezbytnou podmínkou k legitimní vládě nad chošúnem. Do legitimně jmenovaného nojona zároveň 

vstupují „ongonové lidu“ (olon tümnii ongod), čímž se mu dostává nadpřirozené síly a autority. 

Nojon  má  moc  jednat  nejen  mezi  lidmi,  ale  dokáže  účinně  komunikovat  i  se  silami  krajiny, 

místními  božstvy.  Orální  tradice  sděluje  genealogie nojonů a většinu z nich chválí  jako ideální 

osobnosti, které se za každých okolností zasazovaly ve prospěch svých poddaných. Vládce J̌ooǰa 

amban je  kritizován pro svůj  nelegitimní původ,  protože nepocházel  z hlavní  linie  vládnoucího 

rodu.

Další  velké  skupiny  postav  náležejí  převtělencům  (huvilgaan,  gegeen)  a  buddhistickým 

lamům, kteří podle přesvědčení Altajských Urianchajců svou činností zajišťují blahobyt a bezpečí 

komunity.  Úctu  k nejvyšším  a  nejschopnějším  lamům  lze  přirovnat  respektu  před  chošúnními 

nojony a tento postoj odpovídá v mongolském myšlení hluboce zakořeněné představě o nezbytnosti 

propojení světské moci a  náboženství  (šašin töriin hoyor yos).  U převtělenců zdůrazňuje orální 

tradice jejich zázračné projevy při zrození, během života a při smrti či po smrti.

Bohatství, mezi nomády zpravidla spočívající ve velikosti a kvalitním složení stád, je orální 

tradicí  vždy  kladně  hodnoceno  a  považováno  za  výsledek  pracovitosti,  osobních  znalostí  a 

dovedností,  stejně jako přízně  místních božských sil  či  důsledek požehnání  předků.  Mužnost  a 

neobyčejná síla, ale i dovednost krást mimo vlastní komunitu a vyhnout se přitom trestu jsou orální 

tradicí  obdivovány,  o  čemž  svědčí  četné  narativy  o  silácích  (böh).  Narativy  o  přistěhovalcích 

odrážejí představu, že místní božstva Altajských hor s otevřenou náručí přijímají příchozí z vnější, i 

skutečnost, že chošún Baruun ambana byl centrem Pravého křídla Altajských Urianchajců. Téma 

šamanů  bylo  z hlediska  mých  informantů  velmi  okrajové  a  odráželo  jejich  odměřený  postoj 

k šamanům, jak jej přejali od předchozích generací svých předků. Lovci představovali nejchudší 

vrstvu  společnosti  a  tradované  narativy  o  lovcích  jsou  poměrně  vzácné,  třebaže  lov  byl  mezi 
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Altajskými  Urianchajci  velmi  důležitým  způsobem  obživy.  Několikrát  se  u  různých  skupin 

Altajských  Urianchajců  i  u  üyenčských  Zahčinů  opakuje  narativ  o  lovci,  kterému  se  dostalo 

viditelného  projevu  přízně  místních  sil  (pána  Altaje),  díky  níž  zbohatl  a  přijaté  požehnání 

demonstroval vybudováním ovoo. 

Okruh osob  různým způsobem komunikujících  s místními  silami,  pány Altaje,  pány míst 

savdagy je  v orální  tradici  Altajských  Urianchajců  značně  široký.  Vedle  nojonů  a  speciálně 

vzdělaných lamů komunikují s paralelním světem krajinných sil (považovaných stejně jako člověk 

za  nedílnou  součást  přírody  označované  altan  delkee)  také  ve  společenské  hierarchii  jasně 

neukotvené  skupiny  představované  šamany,  jejichž  význam  je  v dokumentované  orální  tradici 

minimální,  a  dalšími  jedinci,  kteří  byli  podle  tradice  k této  komunikaci  vyzváni  samotnými 

místními božstvy či savdagy.  Ti od místního božstva získávají neobvyklé schopnosti, jimiž slouží 

ku  prospěchu lidí,  žijí  na pokraji  lidské  společnosti  a  vlivem toho jejich  obraz  v orální  tradici 

snadno podléhá procesu mytizace. Tito jedinci nejsou ani šamany, do nichž by sestupovali ongoni 

předků, ani lamy spjatými s klášterním provozem a ortodoxní naukou. V této práci popisuji blíže 

jen tři příklady postav z této skupiny. Otázku, nakolik je tento typ prostředníka mezi světem lidí a 

božstev (přírodních sil) specifický pro altajskou oblast, ponechávám dalšímu studiu.

Poslední větší skupinu postav věnuji místním silám mimo lidskou sféru, místním božstvům a 

duchům.  Tyto  bytosti  nejsou  orální  tradicí  klasifikovány  a  obvykle  ani  blíže  pojmenovávány. 

V historických orálních narativech se obvykle objevují  ve vyprávění  o náhodném setkání,  které 

člověku přináší buď požehnání, nebo neštěstí, podle toho, zda je poslušen vůle božstva. 

Migrace

V roce 1913 bylo území všech sedmi chošúnů Altajských Urianchajců rozděleno na základě 

čínsko-mongolské  dohody (posléze  potvrzenou  Kjachtskou  smlouvou  v roce  1915)  přes  hřeben 

Mongolského Altaje na dvě části. Obyvatelstvo šesti ze sedmi chošúnů Altajských Urianchajců bylo 

tímto rozděleno na dvě části.  V chošúnu Baruun ambana byla hranice méně jasná a chošún se 

s většinou obyvatelstva v roce 1913 nuceně přesunul z Čingelu (dnes v Xinjiangu) k řece Bulgan 

(dnes v Mongolsku). V průběhu dalšího vývoje, kdy severovýchodní strana Altaje se stala součástí 

Mongolska vyvíjejícího se pod vlivem Sovětského svazu a jihozápadní strana součástí Xinjiangu 

v Číně, volily různé skupiny Altajských Urianchajců jako řešení aktuálních situací bezprostředního 

ohrožení a politického či kulturně-náboženského útlaku přesun přes altajské průsmyky na druhou 

stranu Altaje. Urianchajci se stěhovali při stálém vědomí, že se pohybují na svém vlastním území, 

třebaže  již  překračovali  státní  hranici.  V případě  chošúnu  Baruun  ambana  je  přechod  většiny 

obyvatelstva chošúnu pod vedením její tradiční elity (nojona a předáků jednotlivých sumů) v roce 

1930  (částečně  1931)  výrazným  mezníkem  v historické  orální  tradici.  Po  návratu  větší  části 
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obyvatel do Bulganu v letech 1932–1934 došlo k roztržení mnoha rodin a vzájemné izolaci dvou 

části původně jednotného chošúnu, které trvají dodnes. Z orální tradice zaznívají tragické pocity 

ztráty  příbuzných  a  části  území  doprovázené  ztrátou  tradičních  elit,  které  byly považovány za 

záruku stability a prosperity.

Orální  narativy  o  migraci  chošúnu  Baruun  ambana  se  soustředí  na  postavu  výkonného 

zástupce  chošúnního  nojona,  Čültem  da  lamu  (1886–1939/1940?),  který  řídil  chošún  v době 

politických zvratů v letech 1916–1938, v roce 1930 přešel se svými poddanými do Xinjiangu a již 

se  do  Mongolska  nevrátil.  Orální  tradice  Altajských  Urianchajců  v Mongolsku  jej  hodnotí 

jednoznačně pozitivně jako člověka, který rozpoznal, že vývoj směřující k historické etapě lidové 

vlády nelze zastavit, a který v lidové vládě spatřoval zřízení výhodné pro své poddané a byl ochoten 

se  mu podvolit.  Jeho  přechod  do Xinjiangu  vnímá  orální  tradice  převážně  jako nedobrovolný; 

Čültem da lam měl být odveden násilím představiteli místní elity. Tento obraz je v přímém rozporu 

s hodnocením Čültem da  lamy v dobových  mongolských  archivních  pramenech  a  historiografii 

zaměřené na dějiny obrany hranic a tzv. uprchlické hnutí (dürvegsdiin hödölgöön) ve 30. letech 20. 

století (např. Авирмэд 2012). 

Orální  tradice  v tomto případě  zřetelně  hájí  zájem etnické  skupiny na  vlastní  interpretaci 

svých dějin. Je to interpretace, která nemusí být objektivnější než externí intepretace, ale je cenná 

tím, že vychází z vnímání samotných účastníků dějinných událostí, protože je předávanou orální 

historií. Z orální tradice je zřejmé, že migraci z Bulganu a Gurvan Cenheru (oblastí přináležejících 

Mongolsku) do Čingelu (na území Čínské republiky) v letech 1930–1934 vnímali její aktéři jako 

přesun v rámci území svého vlastního chošúnu. Altajští Urianchajci v té době uznávali především 

autoritu  svých vlastních  chošúnních  nojonů a  nižších  místních  elit.  Cílem migrace  bylo  udržet 

celistvou komunitu ve stávajícím společenském řádu považovaném za záruku stability a hojnosti. 

Naopak revoluční mongolskou vládu považovali tou dobou Altajští Urianchajci podle orální tradice 

za ohrožení tradičních záruk stability a hojnosti (nojonů a lamů). Představa Mongolska jako vlasti 

(eh oron) byla myšlení tehdejších Altajských Urianchajců cizí a nevyskytuje se ani v orální tradici.

10. Vnímání historie v orální tradici Altajských Urianchajců

Altajští  Urianchajci  vnímají  historii  (tüüh) jako předem určený program, podle kterého se 

odvíjí vývoj světa a lidské společnosti, jindy jako obecně platná pravidla, která se v životě opakují. 

Toto dění není bezprostředně přístupné lidskému poznání, dává se poznat v náznacích a proroctvích. 

Tüüh zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost. Budoucnost, o níž předpovědi hovoří, může být 

z dnešního hlediska již minulostí, ale také živou aktuální přítomností nebo budoucností. 

Orální  tradice  vyjadřuje  komunitní  a  lokální  identitu  pomocí  genealogií,  pomocí  narativů 

vztahujícím se k bodům v krajině, narativů vymezujících hranice a pomocí narativů odrážejících 

12



postoje  k sousedním  etnickým  skupinám.  Orální  tradice  reflektuje  vztahy  v lokální  komunitě. 

Třebaže hovoří o minulosti, její aktéři jsou zpřítomněni ve svých potomcích a ve svém požehnání, 

které  jejich  potomci  pociťují  ve  svém  životě.  Prostor,  v němž  se  děje  historických  narativů 

odehrávají, zůstává většinou stále stejný. 

Migrace  představují  další  úroveň uvažování.  Altajští  Urianchajci  si  uvědomují,  že  na své 

současné území přišli odjinud a v budoucnu přijde čas, kdy je bude správné zase opustit, jak se to 

ostatně  během intenzivní  vnitřní  migrace  z venkova do ajmačních  center  a  dále  do centrálního 

Mongolska a Ulánbátaru již děje.  Orální tradice se pronáší v současnosti,  ovlivněna prožívanou 

společenskou současností, ale zaznívají v ní postoje a zkušenosti minulých generací. 

V práci  jsem  ukázal,  že  interpretace  událostí  v orální  tradici  může  vyjadřovat  (uchovat) 

postoje lidí z doby svého vzniku (aktérů či přímých svědků; z doby, kdy byly příslušné narativy 

dosud žitou  historií).  Na druhé straně  jsem ukázal  příklady,  kdy dnešní  nositelé  orální  tradice, 

případně celá skupina nositelů vnášejí do orální tradice vlastní postoje a využívají ji jako prostředek 

k legitimizaci  svých  názorů  a  nároků.  Historická  paměť  Altajských  Urianchajců  je  výrazem 

soudržné a uvědomělé komunity i vztahu ke krajině, jíž obývají. Pravdivost, Urianchajci samotnými 

velmi zdůrazňovaná kvalita v orální tradici,  je hodnotou vztaženou k prospěchu komunity jejích 

nositelů.  Takto  pojatou  pravdivost  berou  Urianchajci  jako  měřítko  informací,  které  přicházejí 

z vnějších  zdrojů,  zvláště  z psaných  pramenů.  Tato  pravdivost  není  pragmatickou  manipulací 

historie, jako spíše její aktualizací, vyzvedání a objasňování toho, co má bezprostřední vztah a vliv 

na život komunity v současnosti a v blízké budoucnosti. 
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