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Abstrakt

Tématem, kterým se tato diplomová práce zabývá jsou ústně

tradované dagurské pohádky především se šamanskou tématikou

z oblasti severovýchodní Číny. Cílem této práce je tyto málo

prozkoumané texty kategorizovat, popsat jejich časté motivy a

uvést je do patřičného historického, literárního a kulturního

kontextu.

Abstract

The subject of this diploma thesis are the orally transmitted dagur

shaman tales native to the area of northeastern China. The aim of

this writing is to present, categorize, provide description of

frequent common themes of those little known texts as well as set

them into a relevant cultural, historical, and literary context.
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1. Úvod

1.1. Téma, cíl, struktura a metodologie práce

Daguři jsou národnostní menšina čítající něco přes 100 000 osob obývající

severovýchodní oblast Číny. Daguři dnes žijí rozprostřeni mezi venkovskými

stepními, zalesněnými oblastmi a městy v provinciích Autonomní oblast Vnitřní

Mongolsko a Chej-lung-ťiang. V rámci mongolského jazykového areálu

zaujímají jeho nejzazší východní cíp. Dagurština je mongolský jazyk avšak

Daguři žijí tradičně usedlým životem, což je od Chalchů v mnohém odlišuje.
1

Jejich jazyk a jejich šamanská tradice byly od začátku 20. století až do

současnosti poměrně systematicky zkoumány. Oblast dagurské literatury však v

tomto ohledu poměrně zaostává. Od druhé poloviny 20. století vycházejí sbírky

různých literárních žánrů v dagurštině i v překladech, ovšem odborná literatura

se této oblasti nevěnuje téměř vůbec.

Dagurské ústně tradované pohádkové texty a pověsti jsou reflexí historických

událostí, historie dagurských rodů a zejména šamanských tradic a

společenských norem. Cílem práce je popsat a charakterizovat reflexi

šamanských tradic v dagurských pohádkách a posoudit jejich význam v rámci

dagurské kultury.

Celý text je uspořádaný do pěti kapitol. První kapitola obsahuje nejdůležitější

informace ohledně celkové koncepce, náplně práce a taktéž informace

techničtějšího rázu. Hlavní část práce je soustředěna do dvou bloků, tedy

kapitoly druhé a třetí. V druhé kapitole se obšírněji věnuji kontextům

kulturním, duchovním a historickým. Již v této části práce uvádím některé

vybrané příklady textů, především rituální povahy. Ve třetí kapitole pohádky

a příběhy řadím do třech kategorií potažmo okruhů, ve kterých se nejvíce

projevuje odraz šamanských tradic. Takto rozdělené vybrané texty (jejich menší

části) analyzuji a doplňuji komentářem. Následuje závěr a příloha, kde

1
Chalchové jsou většinová skupina v rámci Mongolů, odhaduje se že podíl Chalchů je až 80%

mezi všemi Mongoly
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přikládám některé texty delšího rozsahu atd. Na závěr práce uvádím a seznam

použité literatury.

Jak již bylo naznačeno výše, v práci hojně využívám především dva typy

pramenů. Jednak vytvářím kompilaci informací z velkého množství sekundární

literatury, to platí zejména pro oblast historie, šamanských tradic, folkloru,

jazyka atp. Dalším typem pramenů jsou samotné pohádkové texty, či specifické

rituální texty v různých překladech a v mnohem menším rozsahu i v dagurštině.

Dalším významným zdrojem informací, který v práci využívám jsou informace z

mého rozhovoru při přiležitosti návštěvy u dagurské autorky Odongowy v

Chöchchotu v roce 2015.
2

K povaze využívaných pramenů se obšírněji věnuji v

následujícím oddílu.

1.2.        Dosavadní výzkum, použitá literatura

Dagurům náleží v oblasti mongolistiky zvláštní místo, Daguři byli totiž až do

konce 19. století badateli běžně považováni za Tunguzy. Bylo to dáno jednak

jejich geografickým situováním do oblasti, která je v sousedství tunguských

etnik a také tím, že žili - pro Mongoly zcela atypicky - usedlým způsobem.

Rovněž tím, že sami Dagurové sami sebe za Mongoly neoznačovali, termín

Dagur Mongol se začal běžně používat až na začátku 20. století. Z badatelského,

konkrétně z lingvistického úhlu tuto otázku otevřel až Ivanovskij ve své práci

Specimens of the Solon and the Dagur Languages (1894), jenž jako první

identifikoval, že se jedná o mongolský, a nikoliv tunguzský jazyk. Není tak

překvapivé, že studium dagurských dějin, tradic, jazyka stejně tak zkoumání

aktuálního vývoje, to vše je co do množství publikovaných odborných prací

skromnější v porovnání s ,,klasickými” oblastmi mongolistiky (Chalchové,

Západní Mongolové, Burjati aj.).

K období prvních historicky doložených zmínek o Dagurech a jejich způsobu

života atp. se dochovaly především zprávy cestovatelů či důstojníků raných

kozáckých expedic do údolí přítoků Amuru (Šilka, Bureja, Zejka). Z nich

2
přepis rozhovoru v plném znění s českým překladem je zahrnut v mé bakalářské práci Merse a

Mongolská otázka (2018)
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uveďme například nizozemského kartografa Witsena a jeho dílo Noord en Oost

Tartarye (Severní a východní tatarská území) (1692) a Georgi - Opisanije vsech

v Rossijskom gosudarstve obitajuščich narodov (Popis všech národů žijících v

Rusku) (1777). Období konce 19. a začátku 20. století představují velmi hojné

období co se expedic, zkoumání a publikací o oblasti geografického Mandžuska

týče. Vznikla celá řada antropologicky a ligvisticky pojatých prací, které jsou pro

účely této práce informačně nesmírně přínosná. Ruský antropolog Širokogorov

se k tématu dagurských duchovních tradic fragmentárně vyjadřoval v práci

Psychomental Complex of the Tungus (1935). Taktéž se objevily lingvistické

práce, jako například Poppeho monografie Dagurskoje narečije (Dagurský

dialekt, 1930). V 50. letech byla v Čínské lidové republice zřízena dodnes

existující Komise pro dagurskou národnost a jazyk. Tento orgán, nikoliv

nezávislý na vůli Komunistické strany byl a je vedle svých politických aktivit

činný také ve publikační činnosti, například Daudagu biteg (Čítanka, 1957). K

významným členům patřila například Odongowa, dcera významného

dagurského politika a významného edukátora Merseho.
3

Vystudovala na

univerzitě v Japonsku, sama byla autorkou mnoha titulů, celoživotně se

věnovala a publikovala (v čínštině) v oblasti popularizace dagurských tradic

dagurské národnosti. Zároveň spolupracovala s jinými zahraničními autory,

pomáhala s výzkumem a poskytovala rozhovory. Velice se zasazovala o záchranu

dagurských tradic, identity i jazyka. Mimo jiné zapsala v dagurštině dagurskou

verzi
4

původně mandžuského literárního díla Šamanka Nišan.
5

Přímo tématem

dagurského šamanismu se zabýval japonský etnograf Tokuzo Omači v článku

Hairaru Dauru zoku no ujizoku miko (Chajlárští rodoví šamani, 1949). V 50.

letech 20. století proběhlo několik čínských etnografických expedic do

dagurských oblastí, jejichž účelem bylo shromažďování materiálu především

5
Šamanka Nišan je původně mandžuské literární dílo. Jedná se o rozsáhlý text, který nemá

autora (obvykle se odhaduje jeho přibližný vznik do 19. století), časem zlidověl v celém

Mandžusku a vznikla řada verzí v různých jazycích. Pro většinu verzí jsou některé pasáže

neměnné. Jedná se o vyprávění o tom, jak je slavná mladá šamanka požádána jednou bohatou

rodinou, aby přivedla z podsvětí jejich syna, který zemřel na lovu v horách. Šamanka souhlasí s

tím, že provede složitý rituál, při kterém se vydá do podsvětí, aby tam našla zemřelého mladíka a

přivedla jej zpět. Důležité je však to, že se jedná o dlouhý a poměrně detailní popis říše mrtvých

a příslušného obřadu.

4
Text Samaan Nyosun je zapsán dagursky, latinkou.

3
Merse (Čín. Kuo Tao-fu/郭道甫) - významný dagurský politik období první poloviny 20. století.

Mimo politické aktivity je mezi Dagury i Mongoly známý pro své veřejné aktivity na poli

vzdělávání. Představil systematický způsob zápisu dagurštiny v latince. Autorka práce se

podrobněji Mersemu a jeho roli ve své době věnovala ve své bakalářské práci (Zikmundová

2018).
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folklorní a duchovní povahy. Z těch, které byly později v 80. letech publikovány

stojí za zmínku například Dawo´er zu shehui lishi diaocha (Výzkum dagurské

společnosti a historie, Čín. 达斡尔族社会历史调查, 1985). Dalším významným

přínosem ke zkoumání dagurského jazyka byla monografie Todajevové

Dagurskij jazyk (Dagurština, 1986), která kromě popisu jazyka obsahuje též

sbírkou textů. Další čistě lingvistická práce zabývající se specificky dagurským

jazykem je publikace amerického autora Martina Dagur Mongolian Grammar,

Texts and Lexicon (1961). Po útlumu výzkumu i publikační činnosti v Číně za

kulturní revoluce (1966-1976), nastalo za éry Teng Siao-pchinga (1978-1992)

reativně bohaté období na publikace, zejména zaměřené na dagurský folklor a

literaturu. V této době vyšla ve Vnitřním Mongolsku v čínštině i v mongolštině

řada monografií pojednávající o Dagurech. Jmenujme zejména Mergendiho

Dawo’er zu zhi zhongjiao xinyang (Náboženství Dagurů, Čín.达斡尔族指宗教信

仰, 1981), mongolsky zapsané Dagur arad-un aman üliger (Dagurské lidové

pohádky) dagurského autora Meng Či-tonga a kolektivu autorů (1983). Část

badatelů a prací se orientovala na otázky víry a tradic, zde uveďme:

Mendüngsürüng Dagur-un böge mörgül-ün tuqai tursin ügülekü ni (Studie

dagurského šamanismu, 1983), Saintanaa Dawo’er zu de shenhua he samanjiao

(Dagurská mytologie a šamanismus, Čín.达斡尔族的神话和萨满教, 1987), Meng

Či-tong spolu s Enhbatuem Dawo’er zu yanju (Studie o Dagurech, Čín. 达斡尔

族研究, 1987), Batubayin Dawo’er zu fengsu zhi (Etnografie Dagurů, Čín. 达斡

尔族风俗之, 1990) a mnoho dalších. Důležitým badatelem na poli dagurského

jazyka je v tomto období především již výše uvedený Enchbatu, jenž je autorem

dvou slovníků a je rovněž podepsán pod několika tzv. Dagur kelen-ü üge

kelelge-yin material (Dagurský jazykový materiál), což jsou různé sbírky

různých dagurských textů vydávané ve Vnitřním Mongolsku. Přímo dagurským

folklórem se zabývá práce China's Dagur Minority: Society, Shamanism, and

Folklore (1994) autorského kolektivu vedeným Kevinem Stuartem. Tato práce

obsahuje mimo jiné i část materiálu sesbíraného v 50. letech během

etnografických expedic do dagurských oblastí publikovaného roku 1985
6

a dále

pohádky sebrané a zpracované Saintanou (1987). Stuart dále spolupracoval s

množstvím rodilých mluvčích dagurštiny, a to přímo v Chölönbujru. Tato

obsahově nesmírně bohatá, přínosná a především dostupná publikace, vyšla v

6
Dawo´er zu shehui lishi diaocha (Výzkum dagurské společnosti a historie, Čín.  达斡尔族社会
历史调查 (1985)
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rámci akademické monografické série Sino-Platonic papers (University of

Pennsylvania). Je třeba dodat, že se texty v této sbírce částečně vyznačují

množstvím nepřesností při přepisech do latinky, respektive zpětném převodu do

dagurštiny.

Zásadním způsobem téma dagurského šamanismu podává monumentální práce

Shamans and Elders: Experience, Knowledge and Power among the Daur

Mongols (1996) vzešlá ze spolupráce Caroline Humphrey a Dagura Urgunge

Onona.

Z perspektivy carského Ruska zpracovává starší období dějin Poamuří a velmi

okrajově také Dagurů vyčerpávající monografie Jamese Forsytha A History of

the peoples of Siberia: Russia’s north Asian colony (1998), který pracuje se

zprávami a dobovými svědectvími - tedy od poloviny 17. století (období

Rusko-Mandžuského konfliktu) - získanými od velitelů Vasilije Pojarkova,

Jerofeje Chabarova a Onufrije Stěpanova. Zatím nejnovější slovník dagurštiny

Kratkij Dagursko-Russkij slovar (Stručný dagursko-ruský slovník, 2012) vydal

Cybenov, jenž je také autorem publikace Istorija i Kultura Daurov Kitaja

(Dějiny a kultura Dagurů v Číně, 2012). V současnosti se bádání v této oblasti

věnuje především Sa Minna z Vnitřního Mongolska, která je autorkou článku

The Inheritance and Change of the Contemporary Daur Shaman (2015) a

lingvisté Tsumagari (2003) a Yamada (2020). Přímo otázkami víry a

šamanských tradic se dlouhodobě zabývají Hoppál a Somfai Kara, kteří

výsledky svých výzkumů publikovali ve společném článku A Revitalised Daur

Shamanic Ritual from Northeast China (2009).

Lingvistickým otázkám se věnuje například také Chabtagajeva (Dagur; Solon

Evenki; Mongolic elements, 2012; Names of body parts in Dagur, 2021), která

společně s českými mongolistkami Zikmundovou a Kapišovskou publikovala

článek pojednávající o jazykové situaci v Chölönbujru ( Hulun Buir, its ethnic

and linguistic situation, 2019). Článek Connecting the Earliest Documented

Dagur Songs with the Memories of Elders (2022) Kapišovské se věnuje

dagurským písním z různých aspektů, včetně lingvistických.

Česká mongolistika se dlouhodobě snaží o prohloubení povědomí o Dagurech v

akademické sféře, o čemž svědčí mezinárodní konference Peoples and

languages of the Sino-Russian borderlands: Dauria, která se konala v roce

2019 v Univerzitě Palackého v Olomouci a jejímž výstupem byl konferenční

sborník The Daurs at the Sino-Russian Borderlands (2021).

11



Použitá literatura

Ve své práci jsem se především opírala o obsáhlou monografii věnovanou

otázkám dagurské víry a společnosti Shamans and Elders: Experience,

Knowledge and Power among the Daur Mongols. Dále čerpám z Psychomental

Complex of the Tungus. Dále využívám řadu odborných článků jako například A

Revitalised Daur Shamanic Ritual from Northeast China, nebo The

Inheritance and Change of the Contemporary Daur Shaman, či Initiation

rituals of Mongol shamans (Hulunbuir City, Inner Mongolia, China). Mimo to

publikace využívám informace z různých monografiích, článků atd. Pro práci s

obecnějšími informacemi v oblasti dějin čerpám zejména z: Shamanism in

Siberia; Russian Records of Indigenous Spirituality, dále A History of the

peoples of Siberia: Russia’s north Asian colony nebo The Manchu Way: The

Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China.

Další kategorii pramenů představují zdroje samotných literárních děl pro účely

této práce. Používám tři hlavní, které mi byly dostupné: textové části dvou

ruských lingvistických prací Dagurský dialekt (Dagurskoje narečije, 1930)

Poppeho a Dagurský jazyk (Dagurskij jazyk, 1986) Todajevové. Obě publikace

obsahují texty v dagurštině s překladem, jazykovým rozborem a slovníkem. Dále

pracuji s mongolsky psanou prací Meng Č'-tunga Dagur arad-un aman üliger

(Dagurské lidové pohádky, 1983) a publikací Stuarta, Li Süe-weje a Sheleara

China's Dagur Minority: Society, Shamanism, and Folklore (1994). Dalším

důležitým zdrojem je rukopis dagurské verze Šamanky Nišan (Samaan Nyosun),

který mi byl laskavě poskytnut k dispozici. V této práci také čerpám některé

informace z rozhovoru, který mi Odongowa poskytla.
7

7
(Zikmundová 2018)
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1.3.        Transkripce

Čínštinu přepisuji standardním českým přepisem vytvořeným prof. Švarným,

moderní mongolštinu přepisuji rovněž českým přepisem. Mongolštinu zapsanou

klasickým mongolským písmem přepisuji pomocí Poppeho akademického

přepisu. Mandžuštinu, která nemá standardizovaný přepis do češtiny, přepisuji

běžným mezinárodním přepisem podle Möllendorfa. Známá slova (Peking atd.)

ponechávám v jejich běžně používaném tvaru. Situace ohledně zápisu a

pravopisu dagurštiny je poměrně složitá. Dagurština, která se v této práci hojně

vyskytuje, má v rámci Číny status menšinového jazyka bez písma. Daguři

používali různá písma, na přelomu 19. a 20. století mandžuské a klasické

mongolské písmo. Na začátku 20.století se přidalo i užívání fonetického zápisu

latinkou a cyrilicí po vzoru mongolštiny. Tyto způsoby zápisu jsou však kvůli

svému neoficiálnímu postavení nesjednocené. Pokud necháme stranou možné

dialektové rozdíly, ona nesjednocenost se ve tvarech slov projevuje nejvíce v

zápisu dlouhých hlásek, diftongů, hlásky h na začátku slova před samohláskou

(ojoor - hojoor). Dagurštinu ponechávám v původním tvaru, v jakém je zapsaná

ve zdroji, z nějž cituji (Kapišovská 2022).
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2.      Kontexty

2. 1.     Daguři

Daguři jsou samostatnou skupinou v rámci mongolského etnika po několik

staletí obývající nejvýchodnější část mongolského jazykového areálu. Jedná se

o zhruba čtyři vzájemně oddělené enklávy ve dvou čínských provinciích: město

Chajlár a jeho okolí a dále na východ se nacházející oblast Morin Dawa ve

Vnitřním Mongolsku
8

a oblast Cicikaru v provincii Chej-lung-ťiang (Yamada

2020, s. 321). Pro úplnost zvlášť uvádím i od výše uvedených izolovanou

skupinu Dagurů dodnes situovanou v prefektuře Tcha-čeng v provincii Sin-ťiang

(Tsumagari 2005, s. 129). Tato fragmentace přímo reflektuje dějinný vývoj

zhruba od 17. století dál, administrativní a společenské proměny oblasti

severovýchodní Číny v době vlády dynastie Čching. Mezi jednotlivými

skupinami panují rovněž rozdíly kulturní a jazykové. Markantním jevem je

především u chajlárských Dagurů jejich kulturní blízkost k Mongolům. Je to

dáno jednak dlouhodobým soužitím s nimi, tak adaptováním se na stepní

podmínky a z nich vycházející způsob života a obživy.

2.2.      Historický kontext

První doložitelné zmínky o Dagurech pocházejí z konce 16. století, naplno

vstupují Daguři na světlo světa okolo  poloviny 17. století. Jedná se o zprávy

z prvních rusko-kozáckých expedic do oblasti východně od Bajkalu a severně od

řeky Amur (Chej-lung-ťiang), konkrétně oblast podél řek Zeja, Šilka a Bureja.

Zejména se jedná o Amurské expedice
9

vedené carskými kozáky
10

Vasilijem

Pojarkovem, jeho nástupcem Jerofejem Chabarovem a po něm dosazeném

Onufrijem Stěpanovem, proslulými svým krutým zacházením s místním

10
Carští kozáci byli zvláštní vojenská vrstva obyvatel carského Ruska (někdy označovaná i jako

etnikum), kteří si zhruba v polovině 16.století za svou aktivní účast v ruských vojenských

aktivitách nechali potvrdit carem Ivanem Hrozným svůj status svobodných obyvatel, časem jim

byl přiznáván žold. Mezi jejich aktivity patřily ochrana hranic, prozkoumávání, dobývání nových

území, tedy i účast na zabírání Sibiře podrobněji k tématu (Narody Rossii: Atlas kul'tur i religij,

2011; Fosyth,1998).

9
Tyto Amurské expedice byly součástí procesu expanze Ruska na Sibiř, který trval několik staletí

(16.-18. stol.) Jednalo se o postupné pronikání, dobývání a obsazování území východně od

tehdejší Ruské říše Rusy.

8
Celým názvem  Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko.
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obyvatelstvem, ale i s vlastními muži. V případě Chabarova uveďme i

neposlušnost vůči carovi (Forsyth 1998, s. 102-103). Z těchto zpráv, kde se o

Poamuří hovoří jako o Daurii, se dozvídáme, že Daguři žili usedlým způsobem

života, věnovali se zemědělství a lovu. Lov a rybolov byly zvláště důležité

činnosti. Významnou skutečnost totiž představovala značná hojnost

kožešinových zvířat jako sobol, hranostaj, liška atd., které Daguři lovili a

představovali tak pro carské Rusko z hlediska jeho snahy o zabrání těchto

oblastí perspektivní poddané odvádějící naturální daň (Bello 2017, s. 64-65). Z

prvních pramenů jsou dokonce známá jména některých dagurských náčelníků,

kteří se přímo zúčastňovali ozbrojených střetů s kozáky. Rovněž nám částečně

osvětlující etnickou skladbu Poamuří. Dozvídáme se tak, že Daguři žili v

blízkosti tunguzských etnik Džüčerů, Oročenů, Nanajců, Solonů aj. I to, že jejich

společnost stála na uspořádání do mokonů (rodů), které byly vzájemně

propojeny ve větší celky hala (linie).
11

V druhé polovině 17. století se Daguři spolu s ostatními původními obyvateli

Poamuří přímo zúčastnili četných střetů v tomto dlouhodobého konfliktu mezi

carským Ruskem a právě se formujícím Mandžuskou říší. Přičemž poměr sil se

znatelně odvíjel mimo jiné v závislosti na množství poddaných i s jejich odvody,

které měla jedna či druhá strana momentálně k dispozici. Jsou i četné zprávy o

tom, že sami místní obyvatelé opakovaně žádali Mandžuy o ochranu (Bello

2017, s. 67).

Mezi léty 1692 až 1698, za vlády císaře Kchang-siho (1661 - 1722), byli Daguři

spolu s dalšími skupinami jakožto tzv. Noví Mandžuové začleněni do vojensko -

administrativního systému Osmi mandžuských korouhví (viz níže) a

přestěhováni z původního území (tj. území dnešního Ruska) do provincie

Chej-lung-ťang Cybenov 2012, s. 76). Následně byli rozmístěni do posádek v

nových pohraničních oblastech, kde museli hlídat tzv. karoony (mandžuské

pozorovatelny, hlídková stanoviště). Jedním takovým velkým územním celkem

byla například celá severní hranice s tehdy expandujícím carským Ruskem

podél řeky Amur (Chej-lung-ťiang), dále na jih od údolí Nen-ťiang a oblast

dnešního Chölönbujru, tedy stepní oblast, vhodná spíše pro kočovné

11
Dále budu uvádět termíny v českém jazyce, tedy rod a linie.
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pastevectví. Chajlárští Daguři se museli na tyto nové podmínky adaptovat,

mimo jiné částečným přechodem na kočovné pastevectví mongolského typu.

Organizace Osmi korouhví (Mandž. jakūn gūsa, Čín. 八旗 pa-čchi.), byla

samostatná společenská vrstva v Čchingské říši, byla multietnická,

multikulturní a multilingvní. Mandžuština sloužila jako prostředek mezietnické

komunikace a sňatky mezi členy různých korouhví vytvářely dvojjazyčné rodiny.

Dlouhodobé kontakty mezi Dagury a ostatními etniky trvaly mnoho staletí. V

období, které předcházelo jejich přestěhování do Mandžuské říše (do začátku

18. století) žili Daguři v těsném kontaktu s různými tunguzskými etniky. Po

jejich začlenění do Mandžuské říše žili v blízkosti Mandžuů, Solonů, Evenků,

Číňanů a Mongolů. Tato skutečnost je velice dobře patrná na dagurském jazyce

(Tsumagari 2003, s. 151-152) i duchovních představách a praxi. Například

chajlárští Daguři byli a jsou vystaveni tibetskému buddhismu. To však

dominantní roli šamanismu nenarušuje.

2.3.     Šamanismus u Dagurů

Pokud jde o otázku duchovních představ, již z prvních zpráv o Dagurech se

dozvídáme, že praktikování šamanismu bylo zásadním prvkem jejich víry.

Od dob publikace a následného obrovského zájmu, který vyvolala Eliadeho

vlivná práce Shamanism: An Archaic Technique of Ectasy (1951), je do jisté

míry zvykem považovat ve strukturalistickém duchu za přípustné, že, hovoří-li

se o šamanismu, je možné aplikovat shodné pojmy a konstrukce na všechny

kultury napříč světem.
12

Jedním takovým významným a často opakovaným

specifikem šamanské víry je šamanská kosmologie, tedy představa o světě

sestávajícím ze tří distinktivních nad sebou poskládaných sfér: horní sféry Nebe,

kde přebývají nebeská božstva a světlo, Zemi, která je osídlena lidmi, zvířaty a

rostlinami, a nakonec Podsvětí, vespod umístěný temný svět, kde přebývají duše

mrtvých, popřípadě božstva náležící podsvětí. Jak ovšem uvádí Humphrey

(1996, s. 120), pokud se zaměříme na kosmologické představy Dagurů a jim

12
Již samotný pojem šaman a jeho užití (od odborné literatury až po zcela obecné povědomí) je

příkladem toho, jak obrovský vliv Eliadeho práce má.
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geograficky a kulturně blízkých skupin (Tunguzové) setkáváme se s rozdílnou

představou o schématu světa. Spíše se zdá, že svět lidí je pomyslně rozdělitelný

vertikálně na svět viditelný a hmatatelný na jedné straně (sféra dne) a svět

duchů a božstev (sféra noci), který je pro obyčejného člověka neuchopitelný, na

straně druhé. Tento ,,jiný” svět však neustále zasahuje do života v běžném světě,

různé bytosti a duchové způsobují různé nemoci, napadají lidi a zvířata, či mají

různé nároky na uctívání a oběti atp. Tím jediným, kdo dokáže pro běžného

člověka onen ,,jiný” svět správně uchopit je šaman, který byl vybrán (svým)

šamanským předkem, prošel náležitým výcvikem nejlépe pod vedením staršího

učitele šamana a nakonec prošel řádnou iniciací (Minna 2019, s. 3-4). Více k

obřadům v oddílu 2.3.2.

2.3.1.    Božstva

Barkan, Onggor, Ojoor

U Dagurů se setkáváme s několika kategoriemi božstev, a to Barkan (či

fonetická varianta barken), Onggor a Ojoor Barkan. Božstva stejně tak jako

šamani se dělí na rodové a mimorodové. Toto členění nacházíme u Mandžuů

i ostatních tunguzských skupin a je odrazem staré klanové struktury. K tomuto

bodu se vrátíme později v této kapitole v oddíle 2.3.2 na straně 34.

Barkan

Barkan je nejobecnější kategorie božstev (Mina 2019, s. 5). Jedná nejspíš o

dagurskou variantu mongolského výrazu burchan s původním významem

Buddha, který se později rozšířil na božstva jako taková.
13

V dagurštině jej lze

také chápat jako jakékoliv božstvo.

Podle Hoppála a Kary (2009, s. 146) může být barkan předek, či významný

člověk (historický či legendární), který se po smrti stal božstvem díky svým

pozemským skutkům, či specifickým způsobem smrti (například zásahem

blesku nebo utonutím).  Daguři mají velmi bohatý systém božstev.

Celý koncept toho, co přesně může zaštiťovat a představovat barkan, mohl být

velice různorodý. Barkan může být ochráncem místa nebo patronem

13
Slovo burchan bylo do mongolštiny přejato z ujgurštiny (Shogaito 1986, s. 124-156).
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jednotlivých vlastností či činností (Gali Barkan - božstvo ohně, Aoli Barkan -

horské božstvo (liščí božstvo), Mujir Barkan - dračí božstvo, tj. božstvo řeky,

deště).
14

Barkan může být jedinou postavou, ale může být i celým seskupením božstev, či

jiných komponentů (jako jsou zvířata, nástroje, démoni). Jednotlivé prvky jsou

nazývané tege. Slovo tege je mandžuského původu, lze ho přeložit jako “pozice,

místo k sezení”.
15

Zde je nutné zmínit skutečnost, že Daguři zhotovují podobu

božstev (barkanů). Konkrétní způsob vyobrazení je pro každého barkana

specifický. Pokud porovnáme zaznamenané vyprávění o božstvech

s podobiznami těchto božstev, z některých případů vyplývá, že přímo odrážejí

vznik onoho božstva.

Božstva byla tedy specificky vyobrazována a uctívána podle předepsaného

postupu, vázaly se k nim specifické invokace. Božstvům se stavěly svatyňky, kde

se uchovávaly zvláštní schránky s vyobrazeními, či figurkami a předměty,

znázorňující božstvo, či výše uvedené komponenty. Každé božstvo také

„vyžadovalo“ specifický způsob oběti.

Pro příklad si uveďme inventář truhly v Morin Dawa, ve které bylo uloženo

vyobrazení Holieri Barkan (Humphrey a Onon, 1996 s 278):

(1) devět démonů Mangie

(2) devítihlavý Ildengir Mangie

(3) devět lidských lebek

(4) dozadu ohnutá lidská postava se dvěma duchy

(5) hrbáč se dvěma duchy

(6) černá zmrzlá postava se dvěma duchy

(7) dvě poloviny lidí zasažené bleskem

(8) jedna noha (od hýždě až po chodidlo)

(9) dvě zlaté želvy

(10) dvě stříbrné želvy

(11) dva lidé bez očí

(12) vrubovka s jedním duchem

(13) dvě kukačky

(14) dřevěné ohrady vyrobené z devíti dřevěných kůlů (každý s jedním duchem)

(15) lovecká puška s jedním duchem

(16) dva draci, jeden silný druhý vzpurný

(17) devět tančících chlapců a devět tančících dívek

15
Z tembi “sedět”.

14
Ačkoliv ani v těchto případech se nejednalo o to, že božstvo bylo ,,pánem” ohně (gali) či

horstva (aoli).
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Takovýto typ představy o božstvu složeném metaforicky i doslova z takto přesně

vyjmenovaných prvků nenacházíme kromě tunguzských etnik a Dagurů nikde.

Lze konstatovat, že v rámci mongolského areálu se jedná o zcela ojedinělý jev.

Původ a vznik této tradice ani termín tege není zcela objasněn a jeho

interpretace (pokud se vůbec vyskytuje) v literatuře jsou spíše psychologického

rázu. Jisté indicie naznačují, že tento způsob chápání božstev by mohl mít

souvislost s mandžuskými seznamy rodových božstev a předků (boigon

wečeku). Tato otázka by proto jistě stála za další prozkoumání.

Slovo Barkan se, kromě označení jedné kategorie božstev, používá také jako

obecné označení pro jakýkoli votivní předmět, především pro vyobrazení

jakéhokoli božstva. Jako Onggor se rozumí to, jak se božstva Barkan

manifestují vůči šamanovi, když vystupují jako jeho pomocníci, když jsou

přivoláni a když jej posedají. Tím se odlišuje pojem Onggor, ačkoliv Barkan

a Onggor nejsou dvě vzájemně odlišné kategorie duchů.

Dalším významným pojmem je Ojoor Barkan či Hojoor Barkan, což znamená

‚šamanský předek‘. Ojoor etymologicky souvisí se výrazem pro kořen, původ,

základ”. Je zde i etymologická blízkost se slovem hujaur, které nacházíme

v Tajné kronice Mongolů, v moderní mongolštině je od tohoto slova odvozena

řada výrazů jako jadzgúr (původ, rasa, linie), üzűr (koneček, špička), jodzór

(základ, kořen). Jak uvádějí Hoppál a Kara (2007, s. 148), v případě předávání

šamanského nadání uvnitř rodu, je to právě toto božstvo, jenž přechází

z generace na generaci mezi jednotlivými šamany.

Zvláštní kategorii božstev představují Holieri Barkan a Malu Barkan. Tato

božstva se mezi Dagury tešila dlouhodobě prominentnímu postavení.

Holieri/ Da Barkan

Hlavní rodové božstvo společné mnoha dagurským rodům. Humphrey a Onon

(1996, s. 272) uvádějí, že podle Dagurů z Nen-t’iangské oblasti se jednalo

o božstvo, které k Dagurům přišlo ve velmi dávných dobách od Tunguzů

(Oročenů). Podle Humphrey se jednalo o de facto nejvyšší Ojoor Barken mezi
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Dagury, respektive mezi většinou rodů s výjimkou rodů, které uctívali Mording

Etuo (Babičku Mording).
16

Božstva jsou častým námětem dagurských legend a příběhů či zaznamenané

orální tradice, které velmi často vyprávějí o jejich původu, tomu jak se stala

duchy a jakým způsobem začala být uctívána a kým. Božstva jsou v těchto

vyprávěních v některých případech situována na skutečná místa či bývají

dávána do souvislosti s konkrétními historickými událostmi. Toto lze ukázat na

jedné z verzí legendy o původu božstva Mording Etuo:

„Kdysi dávno byl jistý muž z rodu Mieji z linie Mording

povolán do vojenské služby. Po dlouhá léta sloužil

u východočínského vojska. Když se vrátil domů, přivedl si

s sebou Chanskou otrokyni. Po nějaké době zlého zacházení

dívka zešílela a začala působit trápení mezi sedmi rody linie

Mording, a tak se všech sedm rodů radilo a bylo rozhodnuto

ji vhodit do řeky Nen-t’iang poblíž menší mordingské

vesnice. Ve stejnou chvíli zemřel v Pekingu v důsledku jejího

zlého ducha i onen muž, který ji s sebou přivedl. A tak ji lidé

linie Mording začali uctívat jako božstvo.....“(Stuart, Li,

Shelear 1994, s 28)

O Holier Barkan jednom z nejvýše postavených dagurských božstev se vyprávěl

tento příběh, který navíc zmiňuje skutečnost, že božstvo bylo cizího původu:

„V dávných časech žil jeden zvláštní oročenský muž jménem

Tege Oročen, kterého jednoho dne zabil blesk. Před smrtí

žádal o ochranu před bleskem želvu a žábu, které byly to

jediné, co bylo v onen okamžik nablízku. Tak se stalo, že se

onen muž a tato dvě zvířata stala oročenskými božstvy a od

těch dob byli uctíváni. Časem se jejich uctívání rozšířilo

i mezi Dagury žijícími na severních březích řeky

Chej-lung-ťiang. Nicméně to bylo patrné pouze skrze

16
Stuart, Li, Sheralear 1994, s. 28-29.
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Ongony šamanů, božstva, se kterými šamani mluvili

a pomocí nichž léčili lidi.“

V případě Holier Barkan se jedná o božstvo, jehož uctívání bylo vlastní většině

Dagurů, to nutně znamená, že se jeho kult rozprostíral mezi různými enklávami

na rozlehlém území. Proto existuje řada variant příběhu o jeho původu. Jiná

verze zní takto:

„Kdysi dávno se na jedné hoře v Tibetu nacházela velká

skála, jednoho dne byla rozťata úderem blesku, což

působilo, že z ní seskočila antilopa. Prchala daleko, až

dorazila k Šen-jangu, kde trápila a obtěžovala lidi v okolí.

Později, před tím než překonala Velkou zeď v Šan-chajském

průsmyku, se mandžuská vláda rozhodla ji zabalit do pytle

z kůže a nechat shodit do řeky. Příšera se plavila, dokud

říční drak pytel neprotrhl a ona se opět octla na svobodě

a mohla znovu narušovat pořádek. Mandžuská vláda ji na

to nechala dát znovu do pytle a tentokrát naložit na koně.

Kůň se potuloval. Na severním břehu Chej-lung-ťiangu byl

nakonec odchycen Oročeny z rodu Tege. Domnívaje se, že

ukrývá cennosti, otevřeli pytel s antilopou, ta vyskočila

a začala pobíhat po lesích. Kdykoliv přišla bouře a déšť,

hledala antilopa útočiště u Oročenů rodu Tege. Během jedné

obzvlášť silné bouře zasáhl blesk mnoho lidí, jediným

přeživším byla antilopa. Nato uprchla k soutoku řek

Nuo-min a Nen-ťiang poblíž Butechy nedaleko vesnic Eyiler

a Bitai, kde pracoval jeden oročenský muž na poli. Antilopa

šla k němu. V tu chvíli se zablesklo a oba dva byli v tu ránu

mrtví, rozmeteni bleskem na devadesát devět kusů. Poté se

duchové antilopy a jejích obětí spojili, aby dělali potíže,

a tak byli zbožštěni. Původně je uctívali Oročeni a později je

začal uctívat i čchingský dvůr.”

Všechny mají ovšem většinou společné to, že se jednalo o božstvo, které před tím,

než se stalo božstvem předků, působilo velké škody, a tak bylo nutné si jej

naklonit a usměrnit.
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Holier Barkan bylo jedno zhruba ze tří podobně významných božstev (vedle

Mording Etuo a Malu Barkan, v následujícím úryvku je jejich vzájemný

(rivalský) vztah reflektován :

„...Podle jiných vyprávění její duch jednou v Pekingu potkal Holier

Barkan. Dohodli se, že v rámci jedné rodiny by neměli být uctíváni

oba dva zároveň. Kde byla uctívána Bohyně Mording Etuo, tam

neuctívali Holier Barkan a naopak.....(Stuart, Li, Shelear 1994, s.

28)“

Tato legenda (respektive její fragment), která hovoří o vzájemném ,,předávání”

božstev tématizuje jinak doloženou skutečnost, a sice že Mongolové, Daguři a

Oročeni se díky dlouhodobím kontaktům navzájem velice ovlivňovali:

“Podle dagurských legend z Aihui byli v dávných dobách Daguři

spolu s Oročeny a Mongoly po dlouhou dobu sousedé. Vzájemně

společně vycházeli jako bratři. Později se ne příliš ochotně rozdělili a

na památku si mezi sebou vyměnili Barkany. Oročeni dali

Dagurům Maluo Barkan. Mongolové Dagurům nechali Nuo

Barken. Daguři dali své božstvo Oročenům….”

Malu/Maluo Barkan

Vedle Holier Barkan je Malu Barkan dalším významným plošně známým Ojoor

Barkanem. Malu je rovněž velmi významné božstvo mezi Tunguzy.

Shirokogoroff (1935, s. 151) uvádí, že toto božstvo ,,musel ovládnout” každý

šaman a že toto božstvo bylo velice staré.

Božstvo známé jako Malu Burkan bylo uctívané mezi Sobími Evenky obývající

jak oblasti Bajkalu a Mandžuska, tak Tunguzy v Mandžusku. Má se za to, že

jeho jméno bylo odvozeno od názvu místa naproti vchodu do domu, nebo čumu

malu/maru. Tunguzové považovali Malu Burkan za božstvo převzaté od

Dagurů a jeho původ vysvětluje i toto vyprávění:
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„Jednoho dne byl jeden Dagur na lovu, když dostal hlad. Náhle

poblíž jednoho tunguzského
17

čumu spatřil zavěšenou schránku.

Ihned ho napadlo, že v ní bude sušené maso, a tak si ji vzal. Ve

schránce nebylo žádné sušené maso, ale zato obsahovala předměty

znázorňující Malu. Duchovi se nechtělo od Dagurů odejít, a tak se

mezi nimi usadil (Širokogoroff 1935, s. 151).“

Nebeská tělesa

Tengger

Pojem Tengger má více významů. Jednak nebe jako celek, za druhé jeho různá

božstva. Kult Nebe byl známý všem Dagurům bez výjimky. Tomuto božstvu se

na rozdíl od jiných Barkanů nikdy nestavěly svatyňky, nikdy nebylo

zobrazováno a neříkalo se mu Barkan (Stuart, Li, Shelear 1994, s. 22). Součástí

jeho uctívání ovšem byly pravidelné oběti. V často citovaných závěrech Čínských

etnografických studií z 50. let 20. století se uvádí, že v kontextu obřadů je nebe

nazýváno Ačaa Tengger (Otec Nebe), Ewee Tengger (Matka Nebe), Dalai Katu

(Mořská Princezna), Nutur Noyon (Pán-Soudce). Rovněž tyto nebeské bytosti

nebyly nazýváni barkany, obřady obětování nebi měli na starosti znalci

zaříkávadel (bagči) a kostopravci (bariyači), šamanů (yadgan) k nim nebylo

potřeba. Významnému postavení se těšila i jiná nebeská tělesa: Slunce, Měsíc,

hvězdy či souhvězdí, např. Velký vůz.

Pro ilustraci uvádím část textu modlitby přednášené pověřeným obřadníkem

v rámci obřadu obětování Nebi. Nebe je zde oslovováno nikoliv jako jeden

abstraktní celek nýbrž jako tři různá božstva.

Otče Nebe, poslechni si naše modlitby,

Matko Nebe, pochop, co se snažíme říct.

Nebeská Princezno, sedící na trůnu,

Poslouchejte svým bystrým sluchem:

17
V evenčtině tèγa bylo pojmenování pro Tunguzy, kteří nebyli zahrnuti do systému

mandžuských korouhví.
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Vládce domova Nebe,

Sedící v rohu,

Uzři svým jasným zrakem,

Nemodlíme se za požehnání bez důvodu,

Ani nežádáme o smilování bez pohrom.

Abychom dostáli našim dávným slibům,

Přesně v tento den,

Odevzdáváme Ti zvířata, která potřebuješ,

Dovol nám Ti říct, jaká jsou,

Mají to ouška jako proutěné ošatky,

Oči jako černé ostružiny,

Sametová krátká srst,

Tlamy jako pluh,

ocásek jako mašle,

Kopyta jako vidle,

A mastný tuk.

Dáváme naše krásná zvířata,

Dáváme Ti je obětí.

[...]

Vzali jsme jejich životy.

Vyzdvihni jejich vnitřnosti do výše,

A dej vědět Božstvům u bran.

Vytrhali jsme nervy končetin,

Strhali blány,

Potřísnili svá kopí čerstvou krví.

Velké kosti umístili na obě strany stolu s kadidelnicí.

Pro Bohyni Nebe,

Pro Bohyni Duchů,
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Položili jsme obětiny nalevo a napravo od sebe před tvůj zrak.
18

Dochovalo se vyprávění o tom, jak údajně rituál obětování nebi vzniknul.

,,[Nebi] obětovala se dvouletá kráva a prase. Dříve se obětovala bílá

kráva. Během rituálu byl ke sloupu hlavní brány, která byla pevně

uzamčena, pověšen pár bot. Pokud do dvora nevedla brána, natáhla

se místo ní rybářská síť či cokoliv jiného, co mohlo zamezit tomu,

aby kdokoliv vniknul dovnitř. Na trám v jihovýchodním rohu hlavní

místnosti se pověsila přikrývka, to vytvořilo jakousi oponu. Poté se

začalo s pronášením invokací. Obětní zvířata pak byla podřezána,

stažena z kůže a jejich vnitřnosti byly uvařeny na dvoře, zatímco

maso a kosti se připravilo v kuchyni. Když byl obřad dokončen, bylo

maso snědeno a kosti byly položeny

na lopatku venku mimo dvůr. Páteř byla pověšena na tyč vedle

dveří. (....)”

,,V Nemoru se k bráně nevěšely boty, místo toho se na střechu

postavil muž s lukem a šípem, a stál tam, dokud obřad neskončil.

Místo přikrývky se navršila hromada. Původ rituálu je vysvětlován

takto: V dávných dobách chtěli Daguři obětovat Nebi, ale neměli

žádná zvířata. Z toho důvodu často kradli telata. Aby po sobě jejich

telata nezanechala stopy, obouvali jim boty. Když se vrátili domů,

telatům boty sundali a pověsili je na hlavní bránu a ta se řádně

uzamkla. Obětované zvíře bylo skryto za závěsem, aby jej neviděl

Jiyači [ochránce štěstí a dobytka]. Muž na střeše v Nemoru střežil

dům, aby ukradené zvíře nebylo objeveno. Ačkoliv později již ke

krádežím nedocházelo, tyto tradice přetrvaly (Stuart, Li, Shelear

1994, s. 23).”

Endur

Výraz enduri se vyskytuje mandžuštině i v dalších tunguzských jazycích (enduri,

induri) ve významu “božstvo, duch, často spjatý s nebem”, někdy též abkai

18
Humphrey, Onon 1996,  s. 153.
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enduri “nebeské božstvo”. U Mandžuů se postupně tento výraz začal používat

i ve významu taoistického svatého. U Dagurů se také jednalo o bytost spjatou

s nebem. Endur je popisován jako stařec s bílým plnovousem, který přebývá na

létajícím oblaku. Jedná se o nižší božstvo. Podle Urgunge Onona (Humphrey,

Onon 1996, s. 84) to byl původně člověk (muž), který žil na zemi dobrým

životem a po smrti se tak stal tímto božstvem. Ve folklórních textech se objevují

zmínky o endurech jako o bytostech, které dokážou létat, zjevují se dobrým

lidem, popřípadě jim přímo pomáhají. Sami obývají skryté jeskyně v dalekých

krajích.

Další božstva

Omie Barkan

Omie Barkan je někdy dávána do spojitosti s čínskou bohyní Niyang-Niyang,
19

což je archetypální božstvo zosobňující mateřský princip, plodnost, patronát

nad dětmi atd. Kult tohoto božstva se vyskytuje u okolních Tunguzů (Omi,

Omosi Mama).
20

V odborné literatuře i ve folklóru je toto božstvo podobně jako

Niang-Niang spojováno s dětmi. Její důležitou rolí je především sesílání dětí do

rodin, následně pak péče o jejich blaho. Bývá také označována za božstvo

neštovic, a to jak tím, že je zodpovědná za výskyt této nemoci, tak za její ústup.

Údajně sídlí v říši mrtvých, což lze vidět v příběhu Šamanky Nišan, která jde

božstvo Omosi Mama navštívit v jejím paláci při své cestě podsvětím.

V představách Dagurů, ale i Mandžuů je Omosi Mama popisována jako stará

žena s dlouhými bílými vlasy a velmi dlouhými ,,vytahanými” ňadry, která si

občas přehodí dozadu na záda. Včetně tohoto specifického detailu - je takto

popisována v dagurských pohádkách a především v mnoha mandžuských

i nemandžuských variantách textu Nišan Šaman. Zde je ukázka z ze strany 26

dagurského rukopisu Nyosun Samaan. Nyosun přichází na návštěvu do jejího

sídla:

20
Shirokogoroff 1935, s. 128.

19
Humphrey, Onon 1996, s. 124.
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,,..V prostředním v největším stanu seděla na kchangu Omye Eg
21

s bílými a šedými vlasy. Na přední straně kchangu byla spousta

dětí, v leže, v sedě, nebo se jen tak batolily a hrály si. Omye Eg si

dala své nesmírně dlouhé prso přes rameno na záda a kojila děti za

sebou…”

Další ukázka pochází z dobrodružné dagurské pohádky, kde se hrdina

bloudí pustou jeskyní:

,,Vydal se hlouběji do jeskyně, za chvíli spatřil v dálce světlo. Když

se k němu dostal blíž, zjistil, že vychází z domu, uvnitř něhož seděla

na kchangu stará bělovlasá žena. Její prsy, jenž měla přehozená

přes ramena, jí visely na zádech a připomínaly dva veliké kožené

vaky. Když jí pověděl, vše, co se mu stalo, dala mu napít mléka ze

svých prsů. To ho posilnilo. Pravila: ,,Vydej se kupředu a potkáš

toho, kdo ti pomůže.” (Stuart, Li, Xuewei, Shelear, s 126)

Bayanačaa

Bayanačaa (dos. bohatý otec, lesní duch) bylo velmi významné božstvo

zodpovědné za hojnost zvěře v lesích. Jeho kult byl velmi důležitý zejména pro

lovce, kteří si u něj za pomocí obětí snažili zajistit úlovek. Byl považován za pána

divoké zvěře horách a v lesích.

Evencký lovec, který Bayanaču spatřil na vlastní oči, jej popsal následovně:

,,Jednou jsem byl lovit veverky, během tří dnů se mi jich

povedlo ulovit [pouze] dvacet pět. Nešlo mi ulovit žádnou další,

ačkoliv má puška byla v pořádku a vždy zasáhla svůj cíl, střela

kořist neusmrtila. Tak jsem připravil čtyři koláčky z mouky

a položil je na daikon [plošina na pokládání obětin]. Brzy na to

jsem zahlédl starého muže, který přišel od západu od řeky

a vzal si koláčky oběma rukama. Padl jsem na kolena a modlil

se ,,Pomoz mi ulovit!” Bayanača se vydal směrem na jih, já

21
Eg dagursky ,,matka”
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jsem dopoledne ulovil čtyřicet veverek a během dvou dalších

dnů [dalších] sto dvacet (Shirokogoroff 1935, s. 127).”

Širkul - bong

Širkul je obecná kategorie bytostí obvykle nebezpečných a nahánějících hrůzu.

Širkul se může objevit po smrti člověka, například ve chvíli, kdy duše odejde

z těla, které přestane jevit známky života, avšak ještě nepodlehlo zkáze. Právě

v tomto intervalu je možné, že cizí duch, božstvo, nebo duše, které se nepodařilo

se dostat do říše mrtvých, tělo posedne a to tak může obživnout. Popřípadě se

tak může stát, pokud se složkám duše nepodaří správně opustit tělo, například

kvůli nesprávně provedenému pohřebnímu rituálu. Takto obživlá mrtvola se

nazývá bong (Humphrey, Onon 1996, s. 221-222). Podle Shirokogoroffa (1935,

s. 136) jsou širkul a bong v podstatě totéž. V prvních desetiletích 20. století byla

víra v existenci bongů zvláště mezi Dagury běžná a koloval o nich bezpočet

příběhů. Výraz bong porovnejme s mandžuským ibagan, ibagašambi “chovat se

jakoby posedlý duchem” (Norman 2013, s. 143). Podle Mandžuů byl ibagan

mrtvola, posedlá bytostí hutu (démon, zlý duch, bloudící duše oddělená od těla),

která se buď potuluje po kraji, nebo obývá svou rakev. Pohybuje se neohrabaně

tak, že neohýbá končetiny v kloubech, cokoliv jí přijde do cesty, například

strom, nebo živá bytost, strhne k zemi. Člověk, kterého se dotkne, onemocní

a zemře. Pokud se někde objevil bong, bylo potřeba aby se shromáždila celá

vesnice a zabila ho. Z toho také plyne, že vypořádávání se s bongem nebylo

záležitostí šamana. Poté muselo být vše, čeho se dotkl (například stromy, větve)

spáleno na hranici spolu s jeho tělem.

Abagaldai

Termín Abagaldai doslova znamená “mající moc starších strýců” (Humphrey,

Onon 1996, s. 242). Kult tohoto božstva byl zdokumentován už z 18. století, je

hojně rozšířen mezi Burjaty, Dagury i mezi Evenky. Božstvo je vždy

znázorňováno jako maska vyrobená z kovu, nejčastěji z mědi, s otvory na oči

a ústa (Diószegi 1967, s. 171). Božstvo Abagaldai i měděná maska, tedy jeho

vyobrazení, hrálo důležitou roli ve velkém dagurském obřadu Ominan, kdy se

po dobu konání maska vystavovala, ,,krmila” se tukem a kladly se před ní

obětiny. Úkolem tohoto božstva bylo odhánět zlé duchy, údajně je schopno
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odehnat cokoliv (Humphrey, Onon 1996, s. 242). O původu tohoto božstva byla

v roce 1903 zaznamenáno vyprávění chori-burjatského šamana Tuchurena:

“Druhá manželka Bubei beile chána byla dcerou Gūlin chána [vládce Koreje].

U Bubei beileho žil jeden hrdina a jeden šaman, který se jmenoval Gutār

mergen, jenž jako odměnu za svou službu chánovi získal titul tengri. Jeho syn

Abagaldai mergen se oženil s Cheterchen, druhou dcerou Gūlin Chána.

Abagaldai byl velmi pohledný, zdatný ve vojenském umění a navíc byl mladý

a slavný. Začal se dvořit sestře své manželky, ženě Bubei beile chána. Když to

Cheterchen zjistila, propadla žalu. Lstí se jí podařilo přesvědčit svého muže, aby

se přestěhovali spolu s dalšími patnácti rodinami k Angaře. Tam mu Cheterchen

uřízla hlavu a hodila ji do Angary. Vodní král Lusut
22

se velmi rozhněval a seslal

na oněch patnáct rodin nemoci. Dohodli se proto, že bude nejlepší hlavu

Abagaldaie vysvětit. Nato Abagaldaiova hlava obživla a rozletěla se za svou

manželkou a žádala po ní alkohol a tabák. Cheterchen mu dala, oč si žádal

a poslala ho za Bargům,
23

aby jim pomohl vyhnat zlé duchy k Erlin chánovi,
24

aby nad nimi mohl vynést rozsudek. ,,Za takovou službu budeš dostávat tabák

a alkohol,” řekla jeho žena. Od té doby začal být Abagaldai uctíván jako ongon.

Šamani jeho hlavu většinou malují na plátno. Jelikož je synem Gutār tengriho,

je též nazýván tengri (Diószegi 1967, s. 190).“

2.3.2.   Rituály a obřadníci

Dagurské šamanské obřady jsou zmiňovány v příbězích o božstvech a vyprávění

o šamanech poměrně často. Nyní si rozebereme ty nejdůležitější rituály a také si

představíme obřadníky, kteří je měli na starosti.

Mezi dagurskými šamany se setkáváme s praxí rituálů posednutí, při kterém do

šamana vstupují jeho božstva a ti pak prostřednictvím něj komunikují

s ostatními. Dalším typem, který byl alespoň do počátku 20. století

24
Srovnejme s mongolským vládcem podsvětí Erlig Chánem.

23
Bargové jsou vedle Chalchů a Burjatů další mongolskou skupinou, kteří tradičně obývali

oblast okolo Bajkalu. Od 16.století dál se několikrát stěhovali a přitom došlo k jejich

fragmentaci. Část Bargů tak dnes žije v Číně, část v Mongolsku a část v Burjatsku v Ruské

federaci.

22 Srovnejme s mongolským lus (pán vod).
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zdokumentován, je rituál, při kterém šamanova duše upouštěla jeho tělo aby se

přemístila na určité místo. Jiným typem rituálu jsou různé pravidelné obětní

rituály, uctívání Ovó
25

, obětování Nebi a také rodovým božstvům. Posledním

významným typem obřadu je Ominan, rituál, při kterém se vzývá šamanský

předek a který slouží k posílení moci šamana.

Ve spojitosti s mandžuskými šamany zmiňuje Lattimore (1933, s. 273) na

začátku 20. století velmi podobný typ obřadu, v jehož centru stál šaman sám

a jehož funkcí bylo zvětšení jeho moci a okultních schopností prostřednictvím

prohloubení spojení s jeho božstvem šamanského předka.

Podle Shirokogoroffa (1935, s. 149) rozlišovali Tunguzští šamani mezi ,,obřady

dne” a ,,obřady noci”. V souvislosti s tím Shirokogoroff ještě klade ve svém

pečlivém popisu velký důraz na význam pojmu či principu cesty, tedy jednak

,,dráhy” mezi příčinou a následkem, mezi zdrojem a cílem, tak coby ,,způsobem”

pohybu mezi dvěma libovolnými  body. Dvě distinktivní kategorie obřadů

u Tunguzů tak byly obřady dne a obřady noci. Odtud název obřadu noční cesta

- dolbor.

Ominan

Ominan je rituál důležitých rodových božstev, jehož prováděním dosahuje

šaman vyšší úrovně šamanství. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších rituálů.

V jeho epicentru jsou zejména božstva šamanských předků (ojoor barkan)

účastnících se šamanů. Důležité je při ominanu také božstvo Abagaldai.

Zvláštní a významná symbolická role také připadá na toroo, neboli strom

u šamanova domu. Vždy se jedná o břízu, která je v celé Centrální Asii vnímána

jako posvátný strom a často bývá nějakým způsobem spojována se šamanem.

Při Ominanu se tyto stromy musí v místě konání postavit (toroo tol- “vztyčování

posvátních stromů”) na určených místech, tedy venku před domem (beed toroo

“venkovní posvátný strom”) a uvnitř domu, kde se koná obřad (geri toroo

“domovní posvátný strom”). Na větve se přivazují barevné pruhy látky

a především se mezi oba stromy natáhne šňůra jako symbolické znázornění

cesty pro božstva (Humphrey, Onon 1996, s. 240).

25
Ovó je uměle navršená hromada kamení nebo jiného přírodního materiálu, vrší se na

vyvýšených místech, v horských průsmycích nebo lokálně významných místech. Uctívání ovó je

rozšířeno u všech mongolských skupin.
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Šamanské iniciace

Šamanská iniciace je důležitý rituál, kde se jeden či spíše více začínajících

šamanů stává skutečnými šamany za přítomnosti starších šamanů a členů rodu.

Ze současnosti je zdokumentováno, že rituál Ominan a šamanská iniciace se

může spojit v jeden velký obřad (Hoppál, Kara 2007, s. 144).

Dolbor
26

(noční cesta)

Noční cesta je název pro úkon, při kterém šaman vstupuje do světa vládce

podsvětí Ilmun
27

chána, aby jednal s přímo s ním, nebo s duchy, doprovázel duši

zemřelého člověka do říše mrtvých či ji naopak získal zpět. Jednalo se velice

náročný a nebezpečný úkon, při kterém mohl šaman přijít k újmě a nebo

dokonce zemřít.

Toto shodně uvádí Shirokogoroff a zároveň je tento postoj potvrzován ve

folklóru. Zde si uveďme ukázku z dagurské verze Šamanky Nišan (Nyosun

Samaan), kde šamanka (v deváté sloce) mluví o cestě do podsvětí:
28

,,…ugudelii gurunde iqiji kuuii sumsei aserji aqirbei gelguxini naadugu

jaha bixin…”

,,... vydat se do říše mrtvých pro duši člověka není žádná hra…
29

V případě, že někdo natolik závažně onemocněl, že byl v podstatě na smrtelné

posteli, v takovém případě jeho příbuzní vyhledali pomoc šamana. Konkrétně jej

žádali o to, aby určil, zda je vhodné provést obřad Noční cesty. Nejprve musel

šaman vyhodnotit situaci, určit a rozhodnout, jestli připadá v úvahu rituál

provést, nejčastěji skrze svůj nebo pacientův sen. (Humphrey, Onon 1996, s.

230). Z popisů dolboru víme, že se musel konat v noci nebo v temné místnosti.

Šaman nejprve přivolal své božstvo (ongon), se kterým se spojil, aby se s jeho

29
Šamanka Nišan je původně mandžuské literární dílo. Jedná se o rozsáhlý text, který nemá

autora (obvykle se odhaduje jeho přibližný vznik do 19. století), časem zlidověl v celém

Mandžusku a vznikla řada verzí v různých jazycích. Pro většinu verzí jsou některé pasáže

neměnné. Jedná se o vyprávění o tom, jak je slavná mladá šamanka požádána jednou bohatou

rodinou, aby přivedla z podsvětí jejich syna, který zemřel na lovu v horách. Šamanka souhlasí s

tím, že provede složitý rituál, při kterém se vydá do podsvětí, aby tam našla zemřelého mladíka a

přivedla jej zpět. Důležité je však to, že se jedná o dlouhý a poměrně detailní popis říše mrtvých.

28
Odongowa, Nyosun Samaan.

27
Ilmun, Irmun je dagurská varianta božstva známého Mongolům jako vládce podsvětí Erlik

chán.

26
Dolbor (noc) srovnejme s nanajským dolbo (noc) a mandžuským dobori (noc), dobon (noc;

obětní obřad).
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pomocí mohl ,,vydat na cestu.” Zde je přepis toho, co říká nahlas šaman, který

se již vrátil z cesty k vládci podsvětí, aby s ním vyjednával. Šaman takto

účastníkům obřadu nahlas referuje o tom, co viděl, kudy šel atd. Jako příklad je

zde ukázka části zaznamenaného obřadu:

Šaman: Na prázdném prostranství černé stepi,

jsou dva řídké lesy na odsluní,

tvé popelavě modré koze,

uvázal jsem dlouhou šňůrku ke krku,

tvou popelavě černou kozu,

jsem uvázal ke keři,

Když jsem se přibližoval k Ilmun Chánovi,

Spatřil jsem mnohobarevný palác,

Se sedmdesáti patry,

S osmipatrovými ochozy,

S dveřmi z drahokamů,

S několikabarevným kamenným prahem,

S okny z bílého kamene

Se sloupy z pazourku,

Obrovští hlídací psi Chasar a Basar,

Leželi natažení přes práh,

[někdo] ve věku padesáti let,

S plnovousem v pěti copánkách,

Ve věku šedesáti let,

S plnovousem v šesti copánkách,

Ve věku sedmdesáti let,

S plnovousem v sedmi copánkách,

Ve věku osmdesáti let,

S plnovousem v osmi copánkách,

Takto mocný muž,

Otevřel své dveře a vyšel,

Držel meč a vzbuzoval hrůzu,

Držel kopí a hrozil,

Držel kleště a vyrážel kupředu,

Držel sekeru a zastrašoval,
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Držel dýku a prudce vyrážel,

Držel nůž na maso a útočil,

Řval jako tygr,

Vrčel jako lev,

Životy nás dvou [šamana a pacienta],

Jsem tak tak zvládnul zachránit,

Na záda na své zrcadlo jsem naložil,

Tvou vleklou nemoc a bolesti,

Na hruď na své zrcadlo jsem naložil,

Tvou nemoc a utrpení (Humphrey, Onon 1996, s. 232-233).

Yadgan

Výraz pro šamana muže i ženu je stejný, Poppe (1930, s. 8) uvádí, že pro

maximální zpřesnění lze rozlišit na ergun yadgan (šaman, dosl. šaman-muž),

emgun yadgan (šamanka, dosl. žena šamanka). Termín samaan je běžný pouze

mezi chajlárskými Dagury, kteří toto označení převzali od Evenků. Šaman je

nejvýše postaveným rituálním specialistou, je zodpovědný za provádění

komplexních obřadních úkonů. Stejně jako u božstev, je u dagurských šamanů

patrné
30

členění na šamany rodové (mokoonii yadgan/samaan) a šamany

vnější (boodii yadgan/samaan). Tj. hlavní šamani, jejichž šamanský předek

nenáležel k jejich rodové linii. Zde uvádím úryvek z rozhovoru s Odongowou

o její tetě Huangge, která byla velmi známou šamankou. Když Ondogowa

popisovala způsob jakým se Huangge stala šamankou, mluví přesně

v termínech, které zohledňují kategorie ,,náležící k rodu” a ,,mimo rod”:

,,Ongoni šamanky Huangge byli ongony “jiné cesty”. Nebyla šamankou

mokonu, boodii terguul, terguul je cesta, boodii znamená venkovní, tedy

stala se šamankou skrze božstva vnější cesty. Huangge, není šamankou ani

rodu Govol ani linie Mann. Šamanských pravidel a zvyků je mnoho. Ale jeden

z jejích ongonů je liška. Tisíciletá bílá liška, desetitisíciletá černá liška …”
31

(Zikmundová 2018, s. 55)

31
více k božstvu Huangge v 3.2. a 3.3.

30 Podobně jako u Mandžuů a dalších tunguzských etnik.
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Podle Poppeho (Poppe 1930 s 8) se šamanem člověk stává poté, co je jako

vhodný „kandidát“ vyvolen božstvem (Onggorem), je „posednut“ a onemocní

šamanskou nemocí. Poté následuje neurčitě dlouhé období, kdy se musí

šamanskému „řemeslu“ nejprve dobře naučit, stát se pánem (edzen) svého

božstva či božstev od svého učitele (jiného šamana).
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3.  Příběhy

V této kapitole jsou roztříděné vybrané dagurské pohádkové texty do tří

podkapitol podle zvolených okruhů 3.1. Mergen (Hrdina), 3.2 Barkan (Božstvo)

a 3.3 Yadgan (Šaman). V podkapitolách je každé z těchto základních postav

věnován zvláštní prostor, kde si na příkladu ukázek jednotlivých pohádek a

textů provedeme jejich podrobnější rozbor.

3.1. Hrdinství

3.1.1.      Mergen / Hrdina

Ústřední postavou bývá téměř vždy statečný mladý muž, často lovec a vedle

svého jména bývá označován přídomkem Mergen (lovec, hrdina), méně často

Buki (silák). Tyto pohádky si bývají často navzájem podobné, což se vztahuje

i na hlavního hrdinu. Můžeme proto Mergena vnímat jako jakousi konstantní

postavu. V pohádkách je jeho postava zosobněním naprostého dobra (Bawden

1980, s. 76). V mnoha ohledech je nositelem toho, co je Dagury považováno za

nejdůležitější lidské ctnosti, respektive v tomto případě mužské ctnosti.

Schémata jednotlivých příběhů jsou si mezi sebou velmi často podobná.

Mladík obdařený výjimečným nadáním se vydává na dalekou pouť, aby

zachránil uneseného člena rodiny, nebo se snaží vystopovat a zabít zlou

nestvůru, která sužuje okolí. Tak nebo onak, účel jeho dobrodružné cesty do

nebezpečí bývá často projevem jeho obětavosti a poctivosti. Na jeho výpravě

hrdinovi často pomáhají mluvící zvířata, jako kůň, či ptáci. Někdy jsou to

zázračné očarované předměty, mohou to být zbraně po loveckých předcích.

Pomáhají mu také instrukce matky, babičky, manželky či mladé dívky, kterou
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vysvobodil ze zajetí atp. Existují i případy, kdy samotného hrdinu zachrání

božstvo.

Typickým způsobem se otevírá příběh následující formulací, která odkazuje na

dagurskou minulost, respektivě kolektivní vzpomínky na ni. Ukázka pochází

z pohádky Anggar Mergen:
32

Kdysi dávno, žil při horním toku Chej-lung-ťiangu na jejím

severním břehu na kraji hory jeden chlapec se svou matkou…

Reálně je tímto způsobem mimo jiné navozen dojem starobylosti příběhu.

V těchto starých dobách, kdy Daguři obývali Poamuří se často věnovali lovu.

Lovili tradičně s honicími psy a za kořistí se museli vydávat do horské divočiny.

Tento způsob lovu, aby mohl být úspěšný kladl velké nároky na fyzickou

zdatnost. Byl tvrdý a nebezpečný a vyžadoval hlubokou znalost prostředí. Toto

prostředí neprostupného, nekonečného lesa a hor, nebo představ o něm je také

de facto dějištěm příběhů o hrdinech. Dále se Anggar Mergen vydává na

dlouhou a nebezpečnou cestu, aby osvobodil svého otce ze zajetí

nadpřirozeného, nebezpečného nepřítele, jeho matka mu dává předtím

uschované lovecké zbraně po jeho předcích a se slovy:
33

,,Otec tvého otce s tímto kopím a šavlí zamlada zabíjel divoké rysy a

zuřivé medvědy. Tvůj otec si je tehdy [v den svého zmizení] chtěl

vzít. Vem si je a zkus je použít!”

Schopnosti a zkušenosti předků jsou vyzdvihovány a mladý hrdina se jim snaží

vyrovnat a následovat je. Na druhou stranu Mergen oplývá nadpřirozenou

silou, která se velmi často projevuje již v dětství.
34

Na příkladu hrdiny pohádky

Medvědí syn, kde se babička a matka hrdiny bojí malého chlapce pustit ven,

protože má příliš velkou sílu a zatím si toho není vědom:

“...Jelikož byla chlapcova síla snad až příliš velká, nedovolily mu

matka s babičkou jít od domu dál než na dvůr. To v obavě, že by

34
Často hyperbolicky, ihned po narození.

33
Tamtéž s. 14.

32
Meng Zhidong, Erkimbayar, Sükebilig, Togtaqubayar, Bürendügüreng 1983, s. 11.
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mohl někomu nechtěně ublížit. Jednoho dne se ovšem nechaly

obměkčit chlapcovými prosbami a naléháním a svolily k tomu, že jej

pustily ven. Když se tak venku procházel, zaslechl něčí volání o

pomoc a na to spatřil divoce cválajícího zapřaženého vola. Rychle

jej doběhl a lehce mu zaklepal na hlavu. Zvíře na to však padlo

mrtvé k zemi…”
35

Není to ovšem pouze fyzická síla a obratnost, která Mergenovi pomáhá odvracet

nebezpečí. Někteří hrdinové bývají obdařeni spíše důvtipem a vynalézavostí.

,,Jedné noci se chánově manželce, která se velice trápila

myšlenkami na nešťastný osud svých dcer, zdál sen. Rok na to

porodila syna. Chlapec byl opravdu výjimečný, jelikož v první den

svého života vyrostl o jedno čch’,36
druhý den o dvě, třetí den o tři.

Byl také nesmírně inteligentní, projevoval nadání pro cokoliv, co se

učil...”
37

Důvod hrdinovy dobrodružné a nebezpečné cesty bývá většinou záchrana, nebo

hledání někoho jiného. Někdy jsou to unesené sestry, otec a nebo nezvěstná

princezna. Nebo je mu uloženo panovníkem, či jinou autoritou zneškodnit

nebezpečnou příšeru, na kterou si nikdo netroufne a která široko daleko

vyhubila všechnu divokou zvěř (v rámci zkoušky).

3.1.2. Pomocníci

Hrdina však nebývá na všechno zcela sám, velmi často získá pomoc své moudré

matky, babičky či manželky. V příběhu Medvědí syn, je to právě mladíkova

babička, která jej pokaždé správně nasměruje svými instrukcemi.

37
Stuart, Li, Shelear 1994, s. 156.

36
Ćínská jednotka délky (尺), tzv. čínská stopa.

35
Stuart, Li, Shelear 1994, s. 114-116.
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,,Když se navrátil domů a řekl o svém novém úkolu, babička řekla:

,,Draci spí po sedm dní a nocí. Když se probudí, na chvíli slzí, chvíli

se chechtají a poté chvíli vydechují vzduch. Když slzí, je z toho

potopa. Když se smějí, je z toho požár. Když vydechují, přijde velmi

silný vítr. Buď opatrný.”
38

Na svou stranu však může získat i zvířecí pomocníky. Jedním často vyskytujícím

se pomocníkem je velký pták, kterého musí hrdina najít a poprosit o pomoc,

nebo se tak děje v rámci protislužby. Hluboce symbolický význam ptáků pro

šamanskou víru je notoricky známý. Podle Onona (Humphrey, Onon 1996, s. 8)

na sebe podobu ptáků brala božstva šamanských předků. V následující ukázce

z příběhu Medvědí syn se hrdina propadne na dno jeskyně a jelikož nemá jak se

z jeskyně dostat, vydává se do jejího nitra.

Mladík se otočil a vydal se zpět do nitra jeskyně, kde po čase narazil

na další stavení, kde v jedné z místností spatřil ptáka, který byl

vysoký jako člověk. V jiném pokoji uviděl šedovlasého muže sedícího

na hliněném kchangu
39

. Když mu povyprávěl, co se mu přihodilo,

starý muž pravil: ,,Pomoct ti může jedině on. Popros ho.”

Když ptáka požádal o pomoc, odvětil mu: ,,Cesta ven z jeskyně nám

potrvá osmnáct dní. Připrav dostatek jídla.” Mladík pobral nějaké

jídlo u starce, vyhoupl se ptákovi na záda a ten vzlétl. O sedmnáct

dní později jim však došlo jídlo. Pták byl natolik zesláblý, že už

pomalu nemohl pokračovat v cestě, a tak si mladík uřízl kus masa

z vlastní nohy, aby jej měl čím nakrmit. Když vyletěli ven z jeskyně,

pták si povšiml, že mladík krvácí a zeptal se na důvod. Když mu to

mládenec vysvětlil, pták odvětil. ,,Tvá laskavost bude odměněna.”

Načež zmizel.

Lze říct, že v pohádkách o hrdinech ptáci vůči hrdinům vystupují v podobně

jako ongoni vůči šamanům. Hrdina se stane jejich pánem, oni mu slouží

a chrání jej, cestují s ním do dalekých nebezpečných míst. Dalším významným

magickým zvířetem je létající mluvící kůň. V následujícím úryvku z pohádky

39
Kchang (mandžusky - nahan) je nízká plošina z cihel, která je vyhřívatelná. Většinou má 2 m

na délku. Využívá se jako postel, či k sezení, je tradiční na severu Číny.

38
Stuart, Li, Shelear 1994, s. 114-116.
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Důstojníkův syn se hrdina dozvídá klíčové informace o tom, jak zničit nepřítele

(démona Ildengira) a jak přelstít jeho příšernou ženu od svého ,,vševědoucího”

koně, kterého zdědil po zesnulém otci a který jej doprovází po celé jeho cestě:

Brzy dorazili k jezeru a Zlatko [kůň] řekl, ,,Ten netvor k nám

poplave z opačného břehu. Šípem zasáhni jeho prostřední hlavu, tím

ho usmrtíš.”

Než Zlatko vůbec domluvil, Ildengir už se pustil směrem k nim.

Chlapec zamířil a vystřelil šíp přímo doprostřed jeho devíti hlav,

čímž jej na místě zabil. Putovali ještě několik dní, než konečně

dorazili k démonovu domu. Zlatko radil, ,,Ačkoliv jsi mangase zabil,

jeho černá žena je stále doma. Přivaž mě k topolu ve dvoře, ten topol

je totiž její duše. Když ho vyvrátím, ty sám už si s ní poradíš.“
40

3.1.3.     Mangee / Netvor

To, co čeká v cíli cesty každého hrdinu je (stejně jako v celém hrdinském žánru)

střet s nepřátelskou nebezpečnou bytostí, souboj na život a na smrt. Mergen

musí využít veškeré své umění boje spolu s veškerým důvtipem. Někdy do

tohoto zápasu za sebe hrdina pošle svého zvířecího pomocníka. Nebo je mu

přinejmenším  významně nápomocný.

Pokud je Mergen zosobněním ideálu lidských ctností a potažmo všech dobrých

lidských vlastností, Mangee je jeho přesným opakem. Je hyperbolickým

ztělesněním nebezpečí. Charakteristika Mangeeho je velice blízká mongolskému

mangasovi (démon, obluda)- má různý počet hlav (tři nebo devět), celé jeho

tělo má chlupaté, tvář má černou a v neposlední řadě je gigantického vzrůstu. Je

zuřivý, krutý a zlomyslný. Další charakteristika, která je společná těmto

bytostem napříč tradicemi, je záliba v jezení lidského masa a pití krve. Může mít

však také podobu obrovského hada. Někteří badatelé vyslovují domněnku, že

Mangee je odraz a zosobnění nevyzpytatelného a nikdy neutichajícího hrůzu

40
Stuart, Li, Shelear 1994, s. 131.

39



nahánějícího nebezpečí, které skýtá divočina hor, jíž byli dagurští lovci neustále

vystaveni (Stuart, Li, Shelear 1994, s. 78).

,,Toho večera za soumraku se zjevil obr. Byl tak obrovský, že

zatemňoval celou oblohu…” (tamtéž, s. 115).

Kromě své impozantní velikosti a síly má nadpřirozený nepřítel často schopnost

se uzdravit ze smrtelných zranění, viz níže obrovský had, který se regeneruje

svou krví, a tudíž se musí zabránit jejímu proudění mezi ranami.

“... Ačinbu rozsekal hada na devět částí. Pokaždé, když tnul, vzala

princezna popel a poprášila jím useknutou část. Ačkoliv se had

snažil oddělené části znovu nechat srůst, popel tomu zabránil…”

(Stuart, Li, Shelear 1994, s. 126).

Nebo obdobně s jeho vícero hlavami, které mohou neustále dorůstat. Dále může

mít vícero duší. Svou duši může mít také schovanou mimo své vlastní tělo

v jiném předmětu, který musí hrdina najít a zničit (viz duše Ildengirovy ženy

umístěná v topolu). Ildengir Mangee
41

je s 9 hlavami údajně nejnebezpečnější

typ Mangeeho (Bender 2001, s 2). Objevuje se i jako jedno z rituálních součástí

komplexních dagurských i tunguzských božstev (tege).
42

V některých příbězích má však Mangee spíše charakteristiky člověka, byť zlého

a nebezpečného. V pohádce Anggar Mergen je jeden ze členů Ildengirovy

družiny, kterého Anggar potká cestou do Mangeeho sídla, popsán jako ,,mající

zapadlé zelené oči, křivý hákovitý nos a rozcuchané červené vlasy”.
43

Saintanaa

upozorňuje na skutečnost, že obraz nebezpečí a nebezpečného nepřítele

procházel změnami. A dále představuje úvahu, že vedle původního zosobnění

nezkrotných přírodních sil. Mangee začal zosobňovat nová nebezpečí - lidské

nepřátelé, cizince, ,,vetřelce” - odtud jeho odlišná, byť lidská podoba (Stuart, Li,

Shelear 1994, s. 76-78).

Bender (2001, s. 4) vyslovuje domněnku, že cesta Mergena a různé střety

s nebezpečím, které na cestě prožívá, jeho magičtí pomocníci, souboj

43
Meng Zhidong a kol. 1983, s. 16-17.

42
Humphrey, Onon 1996, s. 278.

41
Vyskytují se různé jiné fonetické i pravopisné varianty tohoto jména.
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s nebezpečným a mocným nepřítelem a konečný triumf, to vše by mohlo mít

paralelu se šamanovou cestou do světa duchů ve snaze zachránit lidskou duši,

kdy musí využít veškerou sílu a úskočnost a také pomoc svých onggonů. Ať tuto

možnou paralelu připustíme, nebo ne, můžeme zaměřit svou pozornost na

hrdinské příběhy sousedních etnik. Z pohádkových příběhů Nanajců, které

sesbíral a vydal Lopatin (1933), jejichž vypravěči byli mnohdy sami šamani se

velmi často objevují hrdinové (Na. margo). Tito hrdinové se na konci své

nebezpečné cesty na konci příběhu někdy dokonce stanou velkými šamany.

Následující ukázka je vyprávění nanajského šamana jménem Koya. Zhruba na

konci tohoto příběhu, kdy hrdina porazil většinu svých nepřátel, oženil se

s několika krásnými ženami a vrátil se domů, je záhadně otráven a následně

vyléčen:

...vylezl na horu, ze které viděl všechny duchy, kteří ochraňovali

jeho nepřátele. Vrčeli na něj a cenili zuby, ale nemohli na něj. Když

se podíval za sebe uviděl chatrč Maiza mamy [obryně], z jejíž prsů

sál jako miminko mléko. Alhoo byl rád, že ji vidí a rozběhl se k ní.

Vřele ho přivítala a řekla mu: Teď je z tebe velký šaman. Když

někdo zemře ráno, dokážeš ho do večera přivést zpět k životu,

a jestli někdo zemře večer, ty ho do rána oživíš.” Poté mu předala

buben a pokrývku hlavy
44

… (Lopatin 1933, s. 209)

3.2.   Barkan : Božstvo

V druhé kapitole byly uvedeny různé ukázky textů, které se vztahují k různým

typům božstev. Zdá se, že komplexnímu pantheonu dagurských božstev je třeba

rozumět v kategoriích ,,rodový” a ,,mimo rod”. Dagurské rody mají své rodové

božstvo hojoor barkan, k mnohým z nich se nám dochovaly tradované příběhy

o jejich původu. Příběh je sám o sobě důležitý, neboť ,,životopis” božstva často

obsahuje spoustu významných informací. To první, co bývá velmi často jako to

44
Tj. předměty, které šaman používá při obřadu.
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úplně první, co je v takovém vyprávění zmíněno jsou názvy rodů, geografická

poloha, místní názvy. Zde je začátek jedné verze původu Har Barkan:

,,Na východ od vesnice Kailieretu se nacházel chrám, ve kterém se

nacházel obraz znázorňující tři osoby - starou ženu chovající dítě a

muže, který stojí po jejím boku. Vyprávěl se o tom takovýto příběh:

kdysi dávno žili Daguři podél severního břehu Chej-lung-ťangu.

Později se přestěhovali k břehům řek Nen-ťiang a Nuo-min. Tam

žilo sedm bratrů mokonu Ola. Dva žili ve vesnici Duoyintun,

zatímco ostatních pět žilo v Kailieretu. Když uplynulo mnoho let,

nejstarší z bratrů zemřel, zůstala po něm jeho žena, které bylo více

jak sedmdesát let. Jednoho dne, když měla nějakou práci v zahradě,

se zničehonic objevil temný bouřkový mrak a devětkrát ji obkroužil.

Zanedlouho poté se na nebi opět vyjasnilo. Tři roky na to žena

porodila syna…” (Stuart, Li, Shelear 1994, s 145)

Příběh o Har Barkan v samém začátku odkazuje důležitou historickou událost,

sice migrace Dagurů z oblastí na sever od Chej-lung-ťiangu a poté dále na jih

okolo řeky Nuo-min a Nen-ťiang. Podobně Podobně je tomu tak i v další ukázce

- příběhu o původu božstva Červený Barkana:

Kdysi byl jeden muž z rodu Manna odveden na vojnu. Byl zajat

nepřáteli a uvězněn. Sundal ze sebe oděv a přivolal svou kouzelnou

moc a utekl. Každý den běžel tak rychle jak jen mohl, ale protože

neměl žádné jídlo ani vodu, zeslábl a zemřel. Z jeho duše se stal pták

a ten odlétl ke svému domovu v oblasti Butecha. Vlétl dovnitř svého

domu a řekl svým rodičům, co se mu stalo, nakonec dodal: ,,Otče,

matko, nezoufejte si, ačkoliv jsem nebyl schopen splnit svou

povinnost postarat se o vás dva za svého života, učiním tak po

smrti. Rodiče souhlasili a po poradě s ostatními vesničany byl jejich

syn zbožštěn a nazván Červený Barkan. Jeho zobrazení byl jeden

z devíti lidí na pruhu červené látky. Pět jich bylo zlatých a čtyři

stříbrní. Od té doby toto božstvo ochraňovalo rod Manna.” (Stuart,

Li, Shelear 1994, s. 105)
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V závěru tohoto příběhu je také obsažen jistý návod k tomu, jak mělo být

božstvo správně zobrazováno. Příběhy o původu rodových božstvech bývají také

do určité míry schématické. Jak již bylo řečeno v oddílu 2.3.1. božstvem předků

se může stát člověk, který zahynul za určitých okolností,
45

dále se jím může stát

šaman, to všechno lze demonstrovat na předcházející ukázce o původu

Červeného Barkana. Některá božstva ještě jako lidé vysloví své přání stát se

ochranným božstvem svého rodu ještě za svého pozemského života. Příkladem

toho je Behuoledai a Bekunčuo.

…..Poté Behuoledai dodal: “Vzkaž matce, že po své smrti se hodlám

stát hojoor barkan rodu Dengteke. Jelikož jsem o svou rodinu

nemohl pečovat, dokud jsem byl naživu, mám v úmyslu ji chránit

celý náš mokon poté, co zemřu….” (Stuart, Li, Shelear 1994, s. 117)

Behuoledai, který onemocněl ve vojenské službě a umírá daleko od domova

posílá svého přítele domů ke své matce, aby jí předal instrukce, co dělat po jeho

smrti. Příběhy vysvětlují i to jak se božstvem stal někdo, kdo byl příliš zuřivý

a nebezpečný až bylo nutné jej usmířit, zde následuje příběh o tom, jak se

objevilo božstvo Guarwan Ayin (mongolsky: ,,Tři Cesty”)
46

:

,,Kdysi se jeden starší chudý manželský pár, který neměl děti modlil

k nebi za potomka. Nebe jim vyhovělo, a tak se ve vysokém věku

páru narodila dcera, jmenovala se Otoši Ugin
47

. O své rodiče se

odmalička dobře starala, cítila se však opuštěná a často plakala.

Když rodiče zemřeli, nemohla si dovolit jim vystrojit pohřeb a nikdo

z její vesnice jí nepomohl, a tak staří rodiče zůstali nepohřbeni. Plna

nesnesitelného zoufalství zešílela a utekla pryč ze svého domova.

V tomto stavu ji posednul duch. Zanevřela na všechny lidi. Potkala

mladého muže, který se jí dvořil, ale ona ho plna nenávisti a touhy

po pomstě, zavraždila. Poté zničila dvě vesnice.

47
Otoši Ugin (mongolsky ,,lékař dívka)

46
Guarwan Ayin (mongolsky: ,,Tři Cesty”)

45 často se opakuje smrt zásahem blesku, utonutí, předčasná smrt, smrt vyčerpáním na

útěku domů
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Potkala jednoho lámu v místě zvaném Altan Hangai. Vyzval ji na

souboj, ať se ukáže, kdo je silnější, jenže ho porazila, a tak ji začal

následovat. Jmenoval se Ganči Lam.
48

Potkala člověka jménem Orčin Dog
49

, jehož jedna polovina těla byla

ochrnutá. Poté co jej vyléčila, se rovněž stal jejím následovníkem.

Tyto tři postavy mají společný název - Guarwan Ayin. Po čase

chtěla jít Otoši Ugin do nebe, ale Tenger se na ni stále hněval za to

jak zničila ony dvě vesnice. Místo toho jí nakázal, ať zůstane na zemi

a napravuje, co provedla. “(Humphrey a Onon 1996, 186-7)

V příbězích o původu hojoor barkanů se velice často zmiňuje, že se mělo

původně jednat o lidské bytosti, v některých případech dokonce členy rodu.

Dále je v nich obvyklé zasazovat příběh do realných míst, uvádět toponyma,

vyjmenovávat rody i osobní jména a to celé občas opatřovat určitou datací.

Nesou tak v sobě zároveň část historie vlastního rodu. Příběhy mohou také

vysvětlovat původ a správný způsob uctívání, druh oběti a provádění obřadů ke

konkrétnímu božstvu.

Tato verze legendy Holier Barkan pro uvádí celou řadu ,,historických” faktů.

Jednak mluví o vzájemném soužití několika etnik a také o stěhování Dagurů

z východu na západ, což jsou všechno historicky doložené skutečnosti. Mluví

také o předávání božstev mezi nimi etniky a nakonec a líčí i to, jak se božstvo

podruhé objevilo mezi Dagury. Zároveň přitom vysvětluje, jakou škodu umí

napáchat, když není řádně uctíváno. Nakonec vysvětluje správný způsob, jak se

má božstvo zobrazovat:

“Podle dagurských legend z Aihui byli v dávných dobách Daguři

spolu s Oročeny a Mongoly po dlouhou dobu sousedé. Vzájemně

společně vycházeli jako bratři. Později se ne příliš ochotně rozdělili

a na památku si mezi sebou vyměnili Barkany. Oročeni dali

Dagurům Maluo Barkan. Mongolové Dagurům nechali Nuo

Barken. Daguři dali své božstvo Oročenům….” Na stará jména

49
Dog je zkrácenína mongolského Doglon - chromý. Srovnejme s rituálním vyobrazením

součástí božstev (dagurských i tunguzských)  - napůl chromé lidské postavy, či s bájným

chromým převozníkem přes řeku do říše mrtvých (v Šamance Nišan je nazýván Doholo Age -

Chromý bratr)

48
Ganči Lam (mongolsky ,,samotný láma”)
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některých božstev se za tak dlouhou dobu zapomnělo. Před tím, než

se Daguři odstěhovali do Chajláru, Da Barkan neznali. Jednoho léta

před sto lety se několik mladých lidí z mokonu Dengteke koupalo

v řece Ťi-min. V jednu chvíli se na hladině objevila truhlička

z březové kůry. Z čiré zvědavosti ji vylovili a začali se o ni přít. Když

truhlu otevřeli, našli v ní celou řadu figurek zvířat a také oděv

z hadí kůže potřísněný krví. To považovali za zlověstné znamení,

a tak raději celý nález vrátili dovnitř a celou truhlu vhodili zpět do

řeky. Jenže na místo toho, aby truhla plula po proudu dál, zastavila

se na stejném místě a odmítala se pohnout. Mezitím některé dívky,

které byly mezi těmi, kteří truhlu vytáhli, zešílely. Yadgani (šamani)

usuzovali z věšteb, že z truhly přešla na dívky kletba.
50

Tak byla

truhla znovu vylovena z řeky a byly jí učiněny oběti. Od té doby měli

Daguři rodu Dengteke Holier Barkan, zatímco ti z rodu Manna

a Archang ne. Úplné jméno tohoto Barkana bylo Holier a sestával se

z padesáti osmy tvorů a věcí ….. Z prvních sedmnácti bylo patnáct

zpodobněno ze dřeva, zbytek byl z látky.”

3.3. Yadgan : Šaman

Pohádky nebo zkazky o šamanech jsou samy o sobě specifickým druhem

příběhů. Ústřední postavou je významný konkrétní šaman a vyprávění se

soustředí okolo jeho magických schopností, síly, šamanových onggonech. stejně

jako v případě příběhů o božstvech jsou tato vyprávění situována do

konkrétních míst, jsou vždy zmiňována jména a rody.

Dagurský šaman je bytostně spjat s rodem, skrze své předky či onggony, stejně

tak se svou vesnicí, nebo krajem. Vyprávění o šamanovi je tak vyprávěním

rodové a místní historie. Je z podstaty věci i záležitostí prestiže.

50
Širokogoroff (1935, s.149 ) zmiňuje, že schránka na ukládání vyobrazení božstva se často

nazývá i chápe jako božstvo samotné.
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Následující příběh se jmenuje Dagurský a oročenský šaman soupeří, tento

krátký příběh se nese v moralizujícím tónu, ukazuje šamana, který překročil

určité hranice tím, že přestal být skromný, a byl za to vyveden z omylu jiným

šamanem.

,,Byli dva šamani. Jeden byl Dagur jménem Janjagege a ten druhý

byl oročen. Dagurský šaman žil v malé vesnici zvané Urke-Merden

v Morin Dawaa. V té době byl velmi slavný. Býval často zván do

císařského paláce, aby léčil zdravotní neduhy příslušníků císařovy

rodiny. Jednoho dne jej navštívil oročenský šaman. Protože

dagurský šaman tolik uvykl návštěvám v císařském paláci, choval

se k tomu Oročenskému nepřátelsky, ten jím za to začal opovrhovat.

Během jejich rozhovoru jeden druhého ujistil o svých schopnostech

a nakonec se rozhodli své síly poměřit v souboji.

dagurský šaman své umění předvedl jako první; na nebi se

zčistajasna objevil muž nádherném kočáře taženým létajícím

koněm. Snesl se dolů a přistál před domem. Nato rychle zmizel. ,, Už

jsi skončil?” zeptal se oročenský šaman. ,,Ano”, řekl mu na to Dagur.

,,Pak mi dovol, abych ti ukázal to svoje umění”, odvětil Oročen.

A v tu chvíli se v zahradě objevili tygr, lev levhart a vlk. Vešli

dovnitř a lehli si okolo tooroo, stromu u šamanova domu

s barevnými stuhami a pruhy látky. Náhle byla střecha domu

odnesena a dovnitř vniknul obrovitý had, který se pak ovinul okolo

tooroo. Dagurský šaman tím byl tak vyděšen, že rychle požádal

oročenského šamana, aby přestal. Po chvíli se vše vrátilo zpět do

pořádku. Na to dagurský šaman uznal, že jeho magické schopnosti

jsou menší než ty oročenského šamana. “ ( Stuart, Li, Shelear 1994, s

98)

Další ukázka pojednává o vyložené nevraživosti mezi šamany, ale také

o úctyhodných schopnostech šamana, který byl napaden jiným šamanem

a přesto dokážal odvrátit vlastní smrt:
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,,V době, kde se tento příběh stal, bylo mé matce 9 let. Strýc mé

matky, Tomenči, byl yadgan. Jednou se vypravil někoho léčit a byl

přitom napaden (uřknut) jiným yadganem. Jakmile dorazil domů,

řekl své rodině, že pokud zemře, jeho tělo má být oděno v šamanský

oděv a nesmí být položeno do rakve. Řekl, že musí být umístěn na

izolované místo, kde není slyšet štěkot psů. Také řekl, že

následujícího rána se u vrat možná objeví žena ve smutečním šatu

na povozu taženém zeleným volem. Jestli bude chtít vjet dovnitř,

nesmí jí to být za žádnou cenu dovoleno. Řekl, že mají být

připraveny tři hromady polen a pokud z dálky zaslechnou zvuk jeho

bubnu, mají hromady dříví zapálit a přidat se co nejdůrazněji

[k bubnování] Vskutku, Strýc Tomenči té noci zemřel. A rodina

udělala, jak jim řekl. Toho rána se k bráně přiblížila žena ve

smutečním oděvu na voze taženém zeleným volem, ale pochopitelně

jí nebylo umožněno vjet dovnitř. Odpoledne, když slunce již téměř

zapadlo, ozval se zvuk yadganova bubnu. Rodina zapálila dříví

a přidala se. V té samé minutě spatřili strýce Tomenčiho, jak se

vrací k domovu. Nenamířil si to rovnou do zahrady, nýbrž

pokračoval v provádění obřadu v ohni aniž by se u toho popálil.

Později prozradil, že byl tehdy napaden jiným yadganem. Žil

dalších dvacet let.” (Stuart, Li, Shelear 1996, s 88)

K vyprávění o šamanovi se může samozřejmě přidružit i legenda o jeho

onggonovi. Konkrétním případem je božstvo Guarwan Ayin (jehož příběh je

v oddíle 3.2.1.) Potažmo další vyprávění o šamanech, jejichž onggonem se

božstvo stává.

,,Immen se stala šamankou následujícím způsobem: Když jí bylo 13

let, byla trhat lesní plody s ostatními děvčaty. Náhle něco zahlédla

a padla na zem v bezvědomí. Když se probrala nemohla si na nic

vzpomenout. Její dědeček byl z jejího chování otrávený, a tak jí

vykuřoval kouřem z doutnajícího psího trusu. Za to ho potrestala,

onemocněl a zemřel. mimo něj Immen napadla spoustu lidí. Jejím

Onggonem byl Guarwan Ayin, když zemřela, přidružila se k němu.

Onggon dorazil k jistému Fukanovi, který se stal šamanem, když
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zemřel Fukan, tak se také stal součástí svého onggona, na to ovšem

jeho rodinu začaly sužovat nemoci a úmrtí. Onggon se přešel k jiné

ženské příbuzné, Huangge.” (Poppe 1930, 13-14)

Poppe byl de facto současníkem Huangge (1900-1976) a Huangge byla

tetou Odongowy.

Tato třetí část je pomyslným završením této kapitoly i všech předchozích částí

textu, neboť ve vyprávění o šamanech se všechny předchozí části skládají

dohromady. Pohádky o hrdinech a lovcích, kteří v neprostupných horách loví

zvěř a putují vtříc nestvůrným nepřátelům posluchače odkazují k dávným

předkům a starým zvykům. Z legend o příchodu a vzniku božstev i obřadů se již

může ukázat propojenost konkrétních míst, božstev a rodů. Posledním

příběhem, který jsme zde uvedli a odkazem na Huangge, jsme se skrze dějiny

propracovali až do 20. století k naprosto konkrétním osobám.
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4.    Závěr

Cílem této práce bylo zkoumání a popis reflexe šamanské tradice v dagurských

ústně tradovaných pohádkách a jejich kulturní význam.

Dagurské pohádkové příběhy jsou od šamanské tradice zcela neoddělitelné.

Jejich motivy a postavy jsou na těchto tradicích založeny.

Pohádky, příběhy a jiné texty, které jsme si v této práci představili, působí jako

jakési historické prameny. Obsahují osobní a rodová jména, topografické názvy,

historické události. Zároveň tyto informace kombinuje s magickými

představami. Mají nepochybně vzdělávací povahu.

Vzdělávací role pohádkových příběhů je doložená skutečnost. Jak uvádí

Edgerton (Edgerton, 1912 s 258), když popisuje význam a mravoučnou roli

pohádkových příběhů o králi Vikramovi známých jako Vikramačarita neboli

Vikramova dobrodružství:

,,Vikramačarita je učebnicí způsobů chování, určena k tomu, aby

ukazovala na obecně platná pravidla a představovala jak žít.”
51

Jak poznamenává Stuart (1994, s. 73) je tomu tak i u dagurských pohádek a

jiných ústně tradovaných forem, kterým je didaktický aspekt velmi blízký.

Dagurové je tomuto účelu natolik přizpůsobili, že se tak ústně tradované

pohádky staly nositely dějin dagurských rodů, vlastních dějin, šamanských

rodových linií a také návodem k pochopení šamanských tradic - a jak tomu bývá

u pohádek často - celkově správnému způsobu života v daných společenských

okolnostech. Mají tedy výrazný poučný ráz a potenciál všechny tyto typy

informací v sobě jednak střežit, ale také předávat dál.
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5. Přílohy

V této kapitole jsou celém znění přiloženy ty pohádkové texty, jejichž části

jsem v této práci přímo využívala, ale i ty, které se do hlavní části práce

nakonec nedostaly. Jsou rozřazené tématicky do podkapitol:

5.1. Hrdina/Netvor se šesti texty, následuje 5.2. Božstva/Duchové s osmy

texty, dále podkapitola 5. 3. Šaman obsahující čtyři texty, pokapitola 5.4.

Ostatní ve které se nachází čtyři kratší prozaičtější texty, které nakonec

nebyly v této práci využity, převzaté z Todajevy, jako poslední je řazena

podkapitola 5.5. Invokace - kde přikládám jeden delší přepis a překlad

šamanské ivokace k božstvu Holieri Barkan.

5.1  Hrdina /Netvor

Medvědí syn
52

Jednoho dne, když matka se svou dcerou sbíraly dříví na zátop, přihnal se ně

medvěd, popadl dívku a odnesl ji do svého brlohu. Ačkoliv matka hledala, najít

ji nedokázala a když už se začala snášet tma, vrátila se plna smutku domů.

Když medvěd s dívkou dorazil až ke svému úkrytu, dívka mu řekla: ,,Chceš mě

sežrat, že je to tak?” Medvěd však zakroutil hlavou. ,,Tak o co ti tedy jde?”

Zeptala se ho. Medvěd ji vtáhnul do své jeskyně, vchod zavalil balvanem

a zmizel. O nějakou chvíli později se vrátil a přinesl s sebou králíky a kuřata,

které si dívka připravila a snědla. Tu noc si medvěd lehl těsně vedle ní a ačkoliv

to nechtěla, bála se, že pokud to odmítne, ublíží jí. Několik měsíců na to se jí

narodil syn, který se své matce velmi podobal. Jen během několika málo měsíců

byl tak vysoký jako jeho matka. Byl také nesmírně silný a uměl mluvit.

Jednoho dne vyprávěla matka synovi, jak se stalo, že se do této jeskyně dostala a

jak doufá, že se jí jednou podaří uniknout. Medvědova ostražitost časem trochu

opadala, bylo to i tím, že měl nyní syna, a tak svou jeskyni již nestřežil tak

pečlivě. Jednoho dne dokonce vyrazil na lov aniž by zavalil vstup oním velkým

balvanem. Matka i se synem proto utekly z jeskyně, hned jakmile byl medvěd z

dohledu. Ovšem ne dlouho na to se medvěd do jeskyně vrátil a když našel
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prázdnou jeskyni, okamžitě jim byl v patách a brzy na to je dohnal. Když se

nechtěli vrátit, vrhnul se na ně. Chlapec medvědovi skočil na záda a bil jej

holými pěstmi do hlavy. Mezitím mu matka z poza stromu, kam se schovala

hodila kámen, načež jím chlapec medvěda ubil k smrti.

Když se vrátili do domu chlapcovi babičky, byla nesmírně šťastná z návratu své

dcery i ze skutečnosti, že má tak udatného vnuka. Jelikož byla chlapcova síla

snad až příliš velká, nedovolily mu matka s babičkou jít od domu dál než na

dvůr. To v obavě, že by mohl někomu nechtěně ublížit. Jednoho dne se ovšem

nechaly obměkčit chlapcovými prosbami a naléháním a svolily k tomu, že smí jít

ven. když se tak venku procházel, zaslechl něčí volání o pomoc a na to spatřil

divoce cválajícího zapřaženého vola. Rychle jej doběhl a lehce mu zaklepal na

hlavu. Zvíře na to však padlo mrtvé k zemi. Majitel povozu se na chlapce obořil a

donutil ho předstoupit před místního úředníka a obviňoval jej ze zabití vola.

Když úředník vyslechl, jak se celá věc seběhla, bylo mu hned jasné, že chlapec

neudělal nic špatně a už už se chystal jej propustit domů. V tom mu začali

našeptávat jeho dva pobočníci, kteří žárlili na chlapcovu sílu: ,, Tygr na Západní

Hoře zabíjí spousty lidí. Nechme toho chlapce, ať se s ním vypořádá.” Úředník

tak chlapci uložil toho nebezpečného tygra zneškodnit.

Když se chlapec vrátil domů a pověděl matce a babičce, se se stalo, babička

odněkud přinesla meč a řekla” ,,Tento patřil tvému dědečkovi. Tygři vždy spí po

tři dny a tři noci. Zabij toho tygra, až bude spát.” Mladý muž vzal meč, nasedl na

koně a vyrazil k Západní hoře, kde našel tygra, jak spí. Uříznul mu hlavu a vrátil

se k úředníkovi, který nevycházel z údivu k tomu mladíkovi a představoval si jej

na nějakém významném postu. Ovšem oba jeho žárlivý rádci řekli: ,,Na

jihovýchod odsud žije hrozivý drak. Nařiďte mu, ať jej zprovodí ze světa.”

Úředník souhlasil a nařídil mládenci, aby tohoto draka zdolal. Když se navrátil

domů a řekl o svém novém úkolu, babička řekla: ,,Draci spí po sedm dní a nocí.

Když se probudí, na chvíli slzí, chvíli se chechtají a poté chvíli vydechují vzduch.

Když slzí, je z toho potopa. Když se smějí, je z toho požár. Když vydechují, přijde

velmi silný vítr. Buď opatrný.” Po dlouhé cestě, dorazil chlapec k hoře, na jejímž

vrcholu spatřil spícího draka. Vylezl na horu a pobíhal sem a tam podél dračího

hřbetu. Drak se probudil a zeptal se: ,,Která mrňavá potvora to ruší moje sny?”

,,Jsem tu, abych si odnesl tvé srdce a játra.” Zvolal mladík a trochu se vzdálil.

Drak zaslzel, zachechtal se, a vydechl vzduch. To způsobilo hroznou povodeň,

silný oheň všude okolo hory a strašný vítr. Mladík dokázal vyváznout ze všech
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těchto nebezpečí. Tak se drak rozhodl vzduch vtáhnout. Jak se zhluboka

nadechoval, mladík namířil svůj meč před sebe a jakmile byl vdechnut dovnitř,

byl drak rozťat na dva kusy a zahynul. Mladík vyříznul dračí srdce i játra a

předstoupil před úředníka, který byl však opět přesvědčen svými zrádnými

našeptávači, aby mladému muži uložil třetí úkol. Aby zneškodnil stohlavou

příšeru žijící na jihu. Když dorazil domů, babička mu podala stuhu. ,,Je to

poklad od našich předků předávaný z generace na generaci. Může se libovolně

zvětšovat i zmenšovat.” Mladý muž si ji uvázal a odešel. Po dlouhé cestě dojel k

jednomu opuštěnému domu. Vešel dovnitř. O půlnoci jej za ruce popadli dva

duchové. Mladík sebou prudce trhnul, načež oba dva duchy velmi vyděsila jeho

neskutečná síla. Poklekli a prosili, a slibovali, že se budou jako jeho bratři.

Mladý muž dobře věděl, že bude-li bojovat s onou nestvůrou, přijde mu pomoc

vhod a souhlasil. O několik dní později společně dorazili do domu s pěti

místnostmi. V jednom pokoji našli spousty vařeného jehněčího masa, které

snědli. Toho večera za soumraku se zjevil obr. Byl tak obrovský, že zatemňoval

celou oblohu. Ovšem překvapivě, čím více se přibližoval k domu, tím více se

zmenšoval. Když vcházel do domu, byl velký jako normální člověk. Mladík si

říkal, že to bude pravděpodobně ona zrůda, a tak se skryl za dveřmi. Když

příšera vešla do pokoje, usekl jí hlavu, okamžitě však dorostla další. To se

mnohokrát opakovalo a mladík tímto způsobem setnul na padesát nebo šedesát

hlav. Poté se zrůda proměnila v trpaslíka a utekla. Pronásledovali jej až na

pokraj prudkého srázu, chvíli prohledávali okolí, až narazili na jeskyni, která

vedla až kamsi hluboko do země. Mladík si sundal stuhu, jeden konec okolo

svého pasu a druhý okolo stromu.

Když dorazil až na samé dno propasti, zatahal třikrát za stuhu, aby dal vědět,

těm nahoře, že dosáhl dna. Vydal se kupředu a za nedlouho došel k menšímu

domu, uvnitř něhož potkal překrásnou dívku. Když se dozvěděla, že se onoho

netvora, který ji zde věznil, chystá zabít, pověděla mu: ,,nedaleko odsud se

nachází mlýn, na mlýnském kameni jsou dvě kovové koule. Jsou jeho duší. Když

je vezmeš, budeš mít šanci ho zabít.” Mladík našel mlýn a jakmile zvedl železné

koule, netvor se k němu přihnal a prosil o svůj život. jenže mládenec si byl dobře

vědom zvěrstev, která napáchal, a tak obě koule nechal rozdrtit mlýnskými

kameny. Netvor zařval bolestí a poté co ho mladík párkrát zasáhl mečem,

zemřel.
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Dívka s mládencem pak společně došli k otvoru jeskyně, kde zatahali za konec

stuhy, jako znamení pro oba duchy aby je vytáhli. Napřed poslal děvče, ovšem

jakmile se dostala nahoru, duchům se okamžitě zachtělo ji mít jen pro sebe.

Uřízli stuhu, aby se mladý muž neměl jak dostat ven. Mladík se otočil a vydal se

zpět do nitra jeskyně, kde po čase narazil na další stavení, kde v jedné z

místností spatřil ptáka, který byl vysoký jako člověk. V jiném pokoji uviděl

šedovlasého muže sedícího na hliněném kchangu. Když mu povyprávěl, co se

mu přihodilo, starý muž pravil: ,,Pomoct ti může jedině on. Popros ho.”

Když ptáka požádal o pomoc, odvětil mu: ,,Cesta ven z jeskyně nám potrvá

osmnáct dní. Připrav dostatek jídla.” Mladík pobral nějaké jídlo u starce,

vyhoupl se ptákovi na záda a ten vzlétl. O sedmnáct dní později jim však došlo

jídlo. Pták byl natolik zesláblý, že už pomalu nemohl pokračovat v cestě, a tak si

mladík uřízl kus masa z vlastní nohy, aby jej měl čím nakrmit. Když vyletěli ven

z jeskyně, pták si povšiml, že mladík krvácí a zeptal se na důvod. Když mu to

mládenec vysvětlil, pták odvětil. ,,Tvá laskavost bude odměněna.” Načež zmizel.

Mladík došel k onomu opuštěnému domu, kde oba duchy potkal. Tam našel

děvče, jak se ji ti dva snaží zmocnit. Bez přemýšlení je oba na místě zabil. I s

dívkou se poté vydali zpět za úředníkem. Ten mladíkovi udělil významnou

vojenskou hodnost a ten pak šťastně žil se svou babičkou a matkou.

Statečný mladý lovec
53

Jeden chán měl dvě krásné dcery. Nedlouho poté, co dosáhly věku na vdávání,

je zasnoubil se syny císaře. Náhle však zmizely a všechny všechny snahy je najít

byly neúspěšné. Jedné noci se chánové manželce, která se velmi trápila

myšlenkami na nešťastný osud svých dcer, zdál sen. Rok na to porodila syna.

Chlapec byl opravdu výjimečný, jelikož v první den svého života vyrostl o jedno

chi
54

, druhý den o dvě, třetí den o tři. Byl také nesmírně inteligentní, projevoval

nadání pro cokoliv, co se učil a zvláště se zajímal o hru na pipu, dvoustrunný

hudební nástroj
55

. Jednoho dne chán promluvil ke svému synovi takto: ,,Synu,

hrát celý den na pipu snad není zrovna ta nejlepší příprava na budoucnost.

Vlastně jsem doufal, že možná jednoho dne najdeš své dvě starší sestry.”

Chlapec však svého otce ujistil, že nic jiného než právě pipu k tomu, aby své dvě

55
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sestry našel, ani nepotřebuje a pár dnů na to vyrazil. Po dalších několika dnech

cesty dorazil k řece, kde spatřil, jak spolu zápasí dva stromy. Když však rozezněl

struny svého hudebního nástroje, jejich boj utichl a oba dva se zaposlouchaly.

Chlapec se jich zeptal na důvod jejich sporu. Odpovělěly, že se pohádaly o tři

poklady - létající boty, které svého nositele dokázaly vzít kamkoliv, stůl, na

kterém se sám od sebe mohlo objevit jakékoliv jídlo či nápoj a čepice, která

umožnila toho, kdo ji nosil být neviditelný. Nejprve mezi nimi panovala shoda

na tom, že každému připadne jeden, nyní se však přely o to, kdo získá i ten třetí.

Chlapec tedy řekl: ,,Vidíte tamtu vrbu? Je na ní hnízdo a v něm vejce, ten kdo mi

jej přinese si zaslouží onen třetí poklad.” Stromy souhlasili, dali chlapci střežit

všechny poklady a vyrazili, aby byly co nejdřív u vrby. Mezitím chlapec utekl i s

poklady. Pokračoval dál v cestě, když v tom narazil na obrovskou vodní plochu.

Poté co se najedl jídlem, které mu vykouzlil stůl, si obul boty a přelétl na druhý

břeh. Tam spatřil jeskyni, a vstoupil do ní. K jeho úžasu se uvnitř rozprostíraly

zelené kopce a průzračné vody. Když šel okolo jednoho stavení spatřil mladou

půvabnou ženu, jak pere prádlo v řece. Zjistil, že je to právě jedna z jeho starších

sester. Pověděla mu: ,,Žije tu jistý stařec, je malý a tlustý. Má dlouhý zašpičatělý

plnovous. Když spí, pověsí svůj plnovous za všechno možné v celém pokoji.

Jestli se ti podaří získat dýku, kterou má pověšenou na zdi, vše bude dobré,

musíš být však velice opatrný, neboť jej vzbudí sebemenší šustnutí.” Vstoupili

do pokoje a spatřili, že plnovous je vskutku pověšen za všechno možné i na oné

dýce. Chlapec popadl dýku a vteřinu na to uříznul starému muži hlavu. Poté, co

zemřel, se se navrátil do své původní podoby, tedy krysí démon.

Chlapec vzal svou sestru na záda, nazul si zázračné boty a poté, co zpět přeletěli

moře, pojedli osm menších a osm velkých chodů. Chlapec se vyptával na

Druhou Sestru. ,,Žije v podmořském království, velice daleko odsud. Její manžel

je mořský duch. Abys ji zachránil musíš nejprve vyhledat královnu, která vládne

nad mořskými duchy. Žije v Říši Dcer.” Pravila Nejstarší Sestra. Chlapec si

nasadil létající boty a po nějaké době zase jednou narazil na řeku. V tu chvíli se

objevil kapří strážce a zeptal se ho, co hledá. Chlapec prozradil, že se snaží najít

svou sestru. Kapří strážce zavolal na svého švagra a ten se tam chvíli na to zjevil.

Jeho oči byly jako měděné koule, měl nespočet končetin a jeho břicho vypadalo

jako buben. Jeho jméno bylo Yece. Dovedl ho k jeho sestře, načež se jal

připravovat hostinu, která se na chlapcovo přání skládala z pokrmů
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pocházejících ze země. Yece se tak nacpal, že jediné, co mohl udělat, bylo si

lehnout břichem nahoru. Brzy nato již spal hlubokým spánkem.

Sestra mu prozradila, že jediný způsob, jak by ji mohl vysvobodit, je najít

Královnu Říše Dcer a získat její pomoc. Ukázala mu směr kterým by se měl

vydat, aby ji našel. S pomocí létajících bot se do onoho kraje, který byl obydlen

pouze ženami, brzy dostal. Spatřil královnu, která byla sama zaražená pohledem

na tak pohledného mladého muže. Řekla mu, že jedině pokud se s ní ožení, vydá

rozkaz k vodním duchům, aby vysvobodili jeho sestru. Mladík souhlasil a

společně pak se svou nevěstou vzali sestry a dovedli je zpět do paláce k

rodičům. Chán i jeho žena byli nesmírné potěšení, když konečně spatřili své tři

děti. Zvláště potešeni byli, když spatřili, jakou spanilou nevěstu si syn vede.

Uspořádali svatební hostinu, kam byli sezváni lidé z celé země, trvala po tři noci.

Obě dvě dcery se si pak našli správné ženichy.

Důstojníkův syn
56

Když zemřel jistý důstojník, své ženě po sobě zanechal pouze koně jménem

Zlatko a syna. Syn si často hrával se synem jednoho souseda. Cokoliv hráli za

hru, syn po zesnulém důstojníkovi, vždy vyhrál. Soused si toho povšiml a chtěl

za to důstojníkova syna zabít. Tím by také docílil toho, že by si mohl vzít vdovu

po důstojníkovi za ženu a získat tak její majetek. Jednoho dne řekl chlapci.

,,Když byl tvůj otec ještě naživu, pásl tři stáda koní na Jižní hoře a tři stáda

dobytka na Severní hoře.” Když se chlapec vrátil domů, prosil matku o svolení jít

pást jejich dobytek. Ta to odmítla, ale když stále naléhal, vzala luk a šíp. Řekla:

,,Jestli tímhle šípem dokážeš dostřelit až na úpatí Jižní hory, můžeš jít.” S tímto

úkolem si mládenec snadno poradil a svůj šíp lehce poslal až k úpatí hory.

Druhý den ráno se vydal na cestu spolu se Zlatkem, který mu radil: ,,Až se

budeme blížit ke stádům, přiženou se k nám dva velcí ryzáci, kteří kolem sebe

budou kousat a kopat. Hlídají ta stáda a nikoho k nim nepustí. Nauzdi je,

osedlej je a pak k nim promluv a řekni: ,,Jsem vaším pánem’ a oni tě budou

poslouchat, jestli to neuděláš, ukopou nás k smrti.”

Když se blížili ke stádům, mladík udělal, jak mu radil Zlatko, a oba koně jej

poslušně následovali. Když stáda přepočítal, zjistil, že se rozrostla a jsou třikrát

početnější. Když se vrátil a řekl matce, co zjistil, byla nesmírně potěšena. Zato
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soused byl zklamaný. O několik dní pozděj, mu řekl: Démon Ildengir mangas

způsobil tvému otci nejednu potíž, když chodíval lovit. Slíbil, že se z vás jednoho

dne stane jedna rodina, což mu velmi usnadnilo lov. Když jsi tak statečný, proč

se za ním nevydáš a neoženíš se s jeho dcerou?” Ačkoliv jej matka nechtěla

nechat jít, přeci jen se bála, aby ho ta příšera nesežrala, nakonec svolila a ještě

mu dala otcův meč. Po nějaké době putování, Zlatko řekl, ,,Pustí se na nás velká

spousta velkých černých ptáků. Až se to stane, hoď jim něco k jídlu, ať nás

neuklovou.” Brzy je vskutku ptáci napadli, chlapec odhodil nějaké maso a

chleba, což jejich pozornost opravdu odvrátilo. Když doputovali ještě dál, Zlatko

se zastavil a řekl, došli jsme na okraj nebe. Před námi jsou velké nůžky musíme

ustoupit o tři li
57

a poté, až poběžím, pořádně mě pobízej bičem. Tímto

způsobem bych měl stihnout proniknout mezi ostřím.” Vše se událo, jak

předpovídal, ale když Zlatko proskakoval mezi ostřím, neměl správně vysokou

rychlost a tři cuny
58

z jeho ocasu byly ty tam. ,,Teď jsem právě přišel o své tři

magické schopnosti.” Brzy dorazili k jezeru a Zlatko řekl, ,,Ten netvor k nám

poplave z opačného břehu. Šípem zasáhni jeho prostřední hlavu, tím ho

usmrtíš.” Než Zlatko vůbec domluvil, Ildengir už se pustil směrem k nim.

Chlapec zamířil a vystřelil šíp přímo do prostřed jeho devíti hlav, čímž jej na

místě zabil. Putovali ještě několik dní, než konečně dorazili k mangasově domu.

Zlatko radil, ,,ačkoliv jsi mangase zabil, jeho černá žena je stále doma. Přivaž mě

k topolu ve dvoře, Ten topol je totiž její duše. Když ho vyvrátím, ty sám už si s ní

poradíš.“ Když vešli do dvora, chlapec uvázal Zlatka k topolu a šel dovnitř, kde

spatřil sedět na kchangu škaredou černou ženu. Její horní víčka jí visela dolů

přes celou tvář a její dolní víčka jí plandala až na prsy. Jakmile zaslechla, že je

někdo uvnitř, nadzvedla si horní víčko klackem, zvedla hlavu a řekla zlostně,

,,začal jsi se radovat trochu předčasně, mám víc jak desetkrát tolik síly než můj

muž.”

Mladík si však také povšimnul krásné mladé dívky, která také seděla na

kchangu. Když jí vysvětlil smysl své cesty, byla odhodlaná mu pomoct porazit

svou nestvůrnou matku. Zatímco mangaska připravovala pokrm, dívka mu

řekla, ,,až ti matka podá jídlo, sleduj, co dělám já. Budu předstírat, že si češu

vlasy. Když uvidíš, že mi upadne hřeben, vezmi si hůlky. Až mi spadne na zem

hřebínek, začni jíst.” Mladík udělal, jak řekla a jídlo měl bezpečně za sebou. Té
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noci nechala stařena oba mladé lidi spát společně. Dívka mu pošeptala, ,,Na noc

tady zůstat nemůžeme.”Když si stařena lehla, z jejích nozder vycházel černý

kouř, ale jakmile usnula, začal jí z nozder vycházet bílý kouř. Mladý pár ji

pečlivě pozoroval a jakmile ji viděli vydechovat bílý kouř, utekli na Zlatkovi.

Nestihli se však dostat příliš daleko, když se stařena probudila, dozvěděla se o

jejich útěku a poslala za nimi dva meče, které se vracejí zpět jedině, když jsou

potřísněny lidskou krví. Dívka si vzala jeden a uřízla si jeden prst a rozprostřela

krev po obou mečích, které se vrátili zpět ke stařeně. ,,Jistě museli být zabiti.” S

touto myšlenkou spokojeně znovu ulehla. Ale jak spala, zdál se jí sen, ve kterém

viděla oba dva prchat na Zlatkovi. Jala se je tedy pronásledovat. Když dorazili k

jezeru, dohnala je. Zlatko se s ní pustil do boje. Ani po dlouhém zápasu to

nevypadalo, že by měl někdo převahu nad protivníkem. Nějakou chvíli

odpočívali a pak se dohodli, že v zápasu se bude pokračovat v jezeře. Zlatko

pravil, ,,sleduj vodu, jestli vytryskne černý dým, zabil jsem ji, jestli vytryskne

červený, bude to znamenat, že jsem zahynul.” Nestvůra a Zlatko spolu sváděli

boj v jezeře. Mladý pár spatřil, jak z jezera stoupá černý i červený kouř. Nakonec

z jezera přeci jen vystoupil Zlatko a nesmírně zesláblý si lehnul na zem. Zasípal,

,,jsem příliš unavený, abych mohl žít. Až zemřu, usekni moje hnáty a postav

dům z mých nohou a mé kůže. ” V severovýchodním rohu bude otvor. Jestli z něj

vyběhne žlutý pes, je to má duše. Jestli vyběhne a bude černý, je to duše té

stařeny a musíš ho zabít.” Zlatko zemřel a pár si počal, tak jak jim poradil. Den

na to objevili, že z malého přístřešku, který zbudovali z nohou a kůže, se stal

velký dům s otvorem v severovýchodním rohu. Po dlouhém čekání, vyběhnul

ven žlutý pes následován černým psem. Mladík toho černého zabil šípem. Když

vyšel pár ven, spatřili tam stát Zlatka. Nasedli na něj a vydali se za mladíkovou

matkou. Když jej spatřila, kterak se vrací s krásnou manželkou, byla celá bez

sebe štěstím i navzdory tomu, že v jeho nepřítomnosti dosti zestárla a její vlasy

docela zbělaly. Vystrojila poté oba mladým lidem honosnou svatbu a poté žili

pospolu a šťastně.

Lovec a jeho sestra
59

Ještě v dávných dobách žil slavný lovec zvaný Zhaosi společně se svou mladší

sestrou, Zhanglihuakatuo. Zhaosimu na Zhanglihuakatuo velmi záleželo,
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postavil pro ni dům se dvěma podlažími a ložnicí v horním patře poblíž svého

vlastního domu. Když se navrátil z lovu podělil se s ní vždy o veškerý úlovek. K

velké nelibosti dvou starších z jeho tří žen. Jednoho dne, když byl na lovu, první

žena pravila: ,, Zhaosi je nespravedlivý, má rád jen Zhanglihuakatuo. Kdyby tu

žádná Zhanglihuakatuo nebyla, kožešiny a maso, které nyní dává jí, by dával

nám.” Druhá manželka na to řekla: ,,Takto o tom sama přemýšlím už dlouho.

Zbavme se jí!” Třetí žena prohlásila. ,,S vašimi plány nechci mít nic společného.”

První a druhá manželka pobraly zlaté a stříbrné kostky galoha
60

a vydaly se k

domu, kde Zhanglihuakatuo přebývala a zaječely: ,,Spusť žebřík!”. Když vešly do

jejího pokoje, spustily: ,,Zhanglihuakatuo, pojďme si něco zahrát s těmito

kotníkovými kůstkami. Vyhodíme je do vzduchu a pak je budeme chytat do pusy

a nakonec je vyndáme skrz pupík.” Zhanglihuakatuo moc nechápala, jak to

chtějí udělat a navrhla jim, aby jí to napřed ukázaly. Obě ženy vyhodily kostky

do vzduchu a chytily je do úst. Zhanglihuakatuo otevřela ústa a už se chystala

nadhodit kostku do vzduchu, když v tom jí hodila první manželka kostku přímo

do chřtánu. Zhanglihuakatuo ji nemohla ani spolknout ani se nadechnout. Zdálo

se, že zemřela. Obě ženy její tělo vesele uložily na lože a radostně se vrátily

domů. Zhaosi se vrátil toho odpoledne domů a shledal, že jeho sestřička je

,,mrtvá”. Když uplynuly tři nebo čtyři dny, kdy mu bylo tak, že nemohl ani jíst

ani spát, nechal Zhaosi u truhláře zhotovit třívrstvou červenou rakev. Do vnější

nechal dát kožich zhotovený z kuny a rysa. Do prostřední běžné oblečení a zlaté

a stříbrné ornamenty. Úplně dovnitř uložil Zhanglihuakatuo. Rakev umístil na

sáně tažené dvěma soby a řekl jim: ,,Jakmile praskne železný řetěz, kterým jsou

sáně připevněny, smíte rakev opustit.” Sob třikrát pokýval hlavou a vydal se

vpřed. Když táhli sáně po mnoho dní, řetěz se jednou o půlnoci přetrhnul právě

když míjeli třetí dům v jedné vesnici. Zvuk praskajícího řetězu probudil ze

spánku bezdětný starší pár, který v domě bydlel. Vydali se ven a v domnění, že

se jedná o skříň, si rakev odnesli domů, kde ji otevřeli. Byli velmi potěšeni, když

uvnitř našli drahocenný kožich, stříbrné a zlaté ornamenty. Co je však nadmíru

nadchlo, bylo, když spatřili dívku. Vůbec nevypadala, že by snad mohla být

mrtvá. Každý den jí pečlivě hezky posadili na kchang a na noc ji zase uložili do

pozice v leže.

Jakýsi vesničan Harandehan měl syna jménem Harenide. Jednoho dne

Harenidův sokol přistál na střeše tohoto starého páru. Harenide vstoupil
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dovnitř, aby požádal o svolení vylézt na střechu a snést svého cvičeného sokola

dolů. Na okamžik zahlédl krásnou Zhanglihuakatuo, jak sedí na kchangu. Od té

chvíle byl strašlivě neklidný, Jeho mysl se upokojila až teprve poté, co jeho otec

skrze dohazovače přesvědčil onen starý pár k tomu, aby si jeho syn jejich

,,dceru” mohl vzít. Ve skutečnosti ji však nikomu dát nechtěli, souhlasili pouze

kvůli neustálým návštěvám onoho neodbytného vyjednavače. Dohodli se, že v

den svatby jednoduše řeknou, že jejich ,,dcera” zemřela někde na půli cesty do

ženichova domu, což mělo celou záležitost ukončit. V den svatby, posadili

Zhanglihuakatuo do svatebního vozu a odjeli za ženichovou rodinou. Posadili ji

na kchang, s její ,,matkuu” po jejím boku. Když se dohodovalo, měla se nevěsta

správně zvednout a rozloučit se s odcházejícími hosty, jenomže

Zhanglihuakatuo místo toho zůstala sedět na kchangu. Harenideho tato její

nevychovanost nesmírně rozzuřila, a tak ji bouchnul do zad, což způsobilo, že

vykašlala onu hrací kostku. Zhluboka se nadechla a zvolala: ,,Ó, jak dlouho jsem

já to spala?” Jakmile ,,matka” uslyšela svou ,,dceru” promluvit, rychle řekla:

,,Dceři se udělalo po cestě sem zle za celý den ještě nic nesnědla. Prosím vás,

honem jí přineste misku jáhlové kaše!” Jídlo bylo hned připravené a

Zhanglihuakatuo spořádala dvě menší porce. Hodování pokračovalo i do

druhého dne a ,,matka” mezitím vyprávěla Zhanglihuakatuo, jak ji našli. Ještě

dodala, ,,mé jméno je Ertireken a jméno mého muže je Atirekan.”

Zhanglihuakatuo řekla, ,,já jsem mladší sestra Zhaosiho a mé jméno je

Zhanglihuakatuo.” V tu samou dobu si Artirekan doma říkal, ,,má žena je už asi

třetím nebo čtvrtým dnem pryč. Muselo se tam stát něco zlého, protože jsme jim

tam nevěstu dovezli mrtvou.” Ale zrovna v té chvíli se k domu dostavil vůz, který

vezl jeho ženu. Řekla mu, jak to celé na konec dopadlo a oba dva se pak společně

radovali z toho, jakou spanilou dceru a laskavé a zámožné nové příbuzné to

mají. Minul jeden rok a Zhanglihuakatuo porodila syna. Jednoho dne požádala

jednu dívku ze sousedství, aby se jí o chlapce postarala, zatímco se musela

zúčastnit sousedovy svatby. Předtím než odešla, naučila tu dívku zpívat tuto

ukolébavku:

Synovečku Zhaosiho, sladce spinkej, sladce spinkej!

Synku Zhanglihuakatuo, sladce spinkej, sladce spinkej!

Vnoučku Harendana, sladce spinkej, sladce spinkej!

Synku Harenideho, sladce spinkej, sladce spinkej!

59



Mezitím, se Zhaosi stále utápěl ve smutku za svou sestru, na kterou nemohl

zapomenout, až si vzal do hlavy, že ji najde. Po dlouhém hledání, kdy nenarazil

na jedinou stopu, čirou náhodou přišel k jednomu domu a zaslechl jakousi

dívku, jak zpívá onu píseň. Vešel proto dovnitř a jakmile s děvčetem chvíli

promlouval, pochopil, jak se nejspíš celá věc udála. Po šťastném znovushledání

se svou sestrou ji požádal, aby jej navštívila u něj doma. Brzy na to se vypravili

vyřídit si to s Zhaosiho ženami. Zhaosi manželkám nařídil, aby se přiznaly.

Zanedlouho poté přijely dva vozy, jeden s novými rodiči jeho sestry a druhý s

jeho sestrou, jejím mužem a jejich dítětem. Při pohledu na Zhanglihuakatuo se

obě straší manželky zděsily, třetí se v klidu vzdálila, aby připravila jídlo. Když se

najedli, Zhaosi si zavolal své tři ženy a řekl ke své sestře, ,,kdo se tě pokusil

zabít?” ,,Tvoje první a druhá žena, třetí jsem neviděla.”, odpověděla. Zhaosi se

svých dvou manželek zeptal, jak by si přáli zemřít. ,,Chci se nechat rozčtvrtit

koňmi. Vím, že, co jsem provedla, je hrozné. ” Řekla první žena. Druhá řekla,

,,jsem ochotná si vzít život sama, “ vyšla za dům a oběsila se. Zhaosi pak se svou

první ženou vypořádal, tak jak o to požádala, rozloučil se se svou sestrou a jejím

mužem a onen starý pár k sobě pozval, aby u něj žily jako rodiče. A tak spolu žili

pěkně pospolu.

Ačinbu a Wosiwenbu
61

Když Ačinbu dosáhl věku 18 let, rodiče mu dali sekeru a poručili mu opustit

rodný dům. Po mnoha dnech cesty došel na rozcestí, kde potkal jakéhosi

mladíka, který se jmenoval Wosiwenbu a bylo mu 20 let. Oba dva vyrazili do

světa hledat si své štěstí a měli tak společný cíl, a tak si přísahali, že při sobě

budou stát jako bratři. Ačinbua napadlo, ,,staří lidé říkávali, že jeden by si měl

dávat pozor na lidi, které potká na křižovatkách. Na druhou stranu se nezdá

špatný, choval se ke mě čestně.” Nicméně si na svého druha přeci jen dával

trochu pozor. Několik dní na to se k nim odkudsi přiblížil větrný vír a Ačinbu po

něm hodil svou sekeru. Když letěl okolo nich, vypadla z něj červená bota s

vyšíváním a ještě se za ním objevila stopa krve. Ačinbu si mlčky botu vzal a

umístil jí do kapsy a pak se oba dva vydali sledovat stopu. Ta je dovedla do jedné

jeskyně. Pokračovali však ještě dál do hlavního města, kde narazili na oznámení
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o tom, že se ztratila princezna a ten, kdo ji dokáže najít, si ji bude moct vzít za

ženu. Ačinbu předstoupil před krále a řekl mu, že princeznu najde, jen k tomu

bude potřebovat velký koš, dlouhé pevné lano a dva holuby. Poté, co mu tyto

věci král obstaral, se spolu se svým druhem vydali zpět do jeskyně. Wosiwenbu

spustil Ačinbua na dno propasti, jakmile dosáhnul na pevnou zem, vypustil

holubici jako znamení pro Wosiwenbua. Ačinbu se vydal dál do jeskyně a brzy

spatřil dívku, jak nabírá vodu z řeky. Byla na opačném břehu než on, a tak na ni

zavolal. Dozvěděl se, že je to ona ztracená princezna. Naznačila, že by měl

přebrodit na druhou stranu. Jakmile byl na druhé straně, řekla: ,,Démon, který

mě sem přinesl se často zjevuje jako obrovský had, ale může na sebe brát i

podobu víru a unášet lidi. Když bral mě, jeho prostřední část byla poraněna.

Nyní leží v bolestech na kchangu, nutí mě, abych mu ránu třikrát denně čistila.

Počkej tedy až usne, vezmi si meč, který visí na severní stěně a zabij ho.” Oba

dva společně došli tam, kde démon polehával. Ačinbu se schoval za dveřmi,

zatímco princezna šla ke kchangu. Když se vrátila ke dveřím, podala Ačinbuovi

meč a připravila si popel. Ačinbu rozsekal hada na devět částí. Pokaždé, když

tnul, vzala princezna popel a poprášila jím useknutou část. Ačkoliv se had snažil

oddělené části znovu nechat srůst, popel tomu zabránil. Když byl démon

konečně mrtev, princezna i Ačinbu spěchali ke vstupu. Vypustili holubici jako

znamení pro Wosiwembua, aby vytáhnul koš nahoru. Ačinbu trval na tom, aby

princezna šla nahoru jako první. Princezna nakonec souhlasila, ale sundala si

svůj červený střevíc, podala mu ji a řekla: ,,Až se znovu potkáme, toto bude

důkaz, že jsi to byl ty, kdo mě zachránil.” Jakmile Wosiwenbu nahoře spatřil

krásnou dívku, zachtělo se mu si ji nechat jen a jen pro sebe, a tak když byl

Ačinbu napůl nahoře, přeřízl provaz, nechaje tak svého druha vstříc hluboké

propasti. Když dopadl na dno jeskyně, mohl se sotva pohnout. Náhle k němu

přicupitala myš a kousla ho. Ačinbu ji tak vztekle odkopnul, až jí tím zlomil

nožku. Myš se doplazila k bílému kameni a začala ho olizovat. V tu ránu byla

zdráva. Ačinbu udělal totéž a v okamžiku byl vyléčen. Vydal se hlouběji do

jeskyně, za chvíli spatřil v dálce světlo. Když se k němu dostal blíž, zjistil, že

vychází z domu, uvnitř něhož seděla na kchangu stará bělovlasá žena. Její prsy,

jenž měla přehozená přes ramena, jí visely na zádech a připomínaly dva veliké

kožené vaky. Když jí pověděl, vše, co se mu stalo, dala mu napít mléka ze svých

prsů. To ho posilnilo. Pravila: ,,Vydej se kupředu a potkáš toho, kdo ti pomůže.”
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Ačinbu poslechl a zaslechl volání. Pohlédl vzhůru a spatřil dračí hlavu, jak se

naklání ze skály. ,,Vylez na vrchol této skály a vezmi kouzelné figurky, které tam

najdeš a uteč”, řekl drak. Ačinbu ho poslechl. Hned jakmile figurky odhodil,

hora se roztříštila a poté se celá zhroutila. Jakmile byl drak osvobozen ze zajetí

hory, proměnil se v pohledného mladého muže. Řekl, ,,Jsem syn Dračího krále.

Uvěznil mě hrozivý had. Jak se ti mohu odvděčit? Jakmile se dozvěděl, že si

Ačinbu přeje opustit jeskyni, opět se proměnil v draka, nechal Ačinbua, aby na

něj nasedl

a společně vyletěli z jeskyně.

Mezitím Wosiwenbu přivedl princeznu do hlavního města a prohlašoval se za

jejího zachránce. Král mu tedy udělil svolení k sňatku. Jenže princezna chtěla za

muže Ačinbua, tak předstírala nemoc, čímž se sňatek odkládal. Ačinbu ani

nevěděl, že se ho Wosiwenbu pokusil zabít tím, že mu přeřezal provaz. Když

dorazil do hlavního města, poté co jej z jeskyně odnesl syn Dračího krále, vydal

se na návštěvu k Wosiwenbuovi. Ten předstíral, že je rád, že jej vidí. Ale poté, co

jej opil, jej zabil a tělo hodil do studny. Tu noc se Ačinbuova duše proměnila v

bílou myš. Popadl červený střevíc a spěchal do princeznina pokoje. Princezna

následovala myš až ke studni, kam bylo Ačinbu vhozen. Ačinbuovo tělo bylo

vytaženo. Princezna přikázala, aby bylo umístěno pod stan na nádvoří paláce.

Mezitím Ačinbuova duše vyhledala syna Dračího krále. V přestrojení za lékaře

vyrazil do královského paláce. Když byl přiveden do stanu, kde byl ponechán

Ačinbu, vytáhnul nějaké sypké léky, nasypal je Ačinbuovi do nosu a Aqimbu

okamžitě obživnul. Král poté oba muže zvlášť vyslýchal, aby zjistil, kdo vlastně

doopravdy zachránil princeznu. Když byl dotázán, Ačinbu řekl svou verzi

příběhu a na důkaz ukázal červený střevíc. Vše se shodovalo i s tím, jak to

vyprávěla i princezna. Wosiwenbu nedokázal ani říct, co se přesně stalo, když

vešel do jeskyně. Za to jej král poručil potrestat. Jeho tělo bylo uvázáno v devíti

vrstvách bavlny napuštěné olejem a zapáleno. Hořel jako olejová lampa. Král

vystrojil své dceři a Ačinbuovi honosnou svatbu. Ačinbu k sobě později pozval

své rodiče, aby u něj zůstali.

A tak žili šťastně pospolu.
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Sedmý syn
62

V okolí sídla císařského úředníka docházelo každý den k úmrtím. Ačkoliv onen

vrchní představitel vyslal své lidi, aby zjistili příčinu oněch úmrtí, nikdo s

žádným vysvětlením nepřišel. Nakonec nechal svolat své syny. Jeden chromý,

jeden slepý, jeden hluchý, jeden hloupý a jeden bláznivý. Pouze nejmladší syn

byl schopný. Otec prohlásil, že je připraven odstoupit, jelikož nebyl schopen

objasnit ona záhadná úmrtí. Sedmý Syn od toho svého otce odrazoval. Slíbil, že

důvod oněch mnoha úmrtí zjistí. Požádal pouze o cenný nůž po předcích

předávaný skrze pokolení. Jeho otec souhlasil, poslal deset mužů na určité místo

a poručil jim kopat. Po sedmi dnech a nocích našli nůž. Sedmý Syn si ho vzal a

vydal se na jih. Za nějaký čas vstoupil do hustého panenského lesa. Jak tak

přemítal, co by měl dělat, povšimnul si stopy velké jako noha pětiletého dítěte.

Bylo mu jasné, že musela být udělána nějakou příšerou. Protože si vskutku

nevěděl rady, rozhodl se ji najít a požádat o pomoc.

A tak následoval stopu, po nějaké době došel k velkému domu. Dodal si odvahy

a vešel dovnitř, tam našel spoustu malých pokojů. Náhle vešla stará žena, měla

tělo velké jako vědro na vodu a nohy jako pětileté dítě. Jeho poslání ji hluboce

dojalo a rozhodla se mu pomoct. Měla pět synů. Ve dne byli na lovu a domů se

vraceli až, když nastala noc. Krátce před tím, než měli přijít, vzala Sedmého

Syna do skrýše. Když přišli synové domů, ptali se: ,,Co je to tu tak cítit za

zvláštní zápach, Matko? Je tu nějaký cizinec?” ,,Kdepak, to bude nejspíš z toho

zvířete, co jste ulovili a přinesli”, řekla. Krátce na to se zeptala, ,,zdá se, že lidé v

okolí záhadně umírají. Tuší někdo z vás proč?” Její nejmladší na to řekl, ,,Žere je

strašlivý drak.” Když všichni synové spali, vyvedla Sedmého Syna ze skrýše a

řekla, ,,jestli chceš toho draka najít, budeš potřebovat velkého jestřába, který

hnízdí na vysokém stromě na východ odsud.

Po nějaké době našel Sedmý Syn strom s mnoha rozsochami, jehož kmen byl

tlustý jako sud. Také na stromě objevil hnízdo s pěti švitořícími jestřábími

ptáčaty. Jak si je prohlížel, všimnul si najednou hada, který se přiblížil a

vystrkoval svůj rozeklaný jazyk směrem k jestřábům. Vytáhl svůj drahocenný

nůž a za pár okamžiků byl had mrtev, rozsekán na kusy. Jak se pod stromem

vzpamatovával ze zápasu s hadem, tu náhle potemněla obloha. To se musí

vracet jestřáb. Ptáčata řekla velkému jestřábovi, jak byla zachráněna. Velký
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jestřáb se ho tedy zeptal, jak mu může poděkovat. Sedmý syn mu odpověděl, že

by potřeboval vzít tam, kde přebývá hrozivý drak. Jestřáb souhlasil, pouze mu

zdůraznil, ..Pevně se mě drž okolo krku!” Poté ihned vzlétli. Když letěli nějakou

chvíli, začal být jestřáb kvůli nedostatku jídla celý zesláblý a začal se pohybovat

trochu zmateně. Sedmý syn si uříznul palec a nakrmil jím jej. Za nějakou chvíli

se to opakovalo a brzy přišel o všechny své prsty na rukou i na nohou. Když

přistál, jestřáb si povšiml, že Sedmý Syn nemůže pořádně chodit, a tak se jej

zeptal proč. Když mu Sedmý syn vysvětlil, co udělal, jestřáb vyzvrátil všechny

jeho prsty z rukou i z nohou, které samy od sebe přirostly zpět na své místo.

Jestřáb poté odletěl zpět domů.

Sedmý syn pokračoval v cestě a narazil na stavení. Vešel dovnitř a vystoupil po

schodech do patra, kde našel spícího tříhlavého draka. Měl strašný pocit hladu,

tak sešel dolů do kuchyně, zvednul poklici hrnce a uvnitř spatřil draka, tři tygry

a sedm hadů. Pojedl trochu vařeného masa a velice si přitom pochutnal. Poté

vyšel nahoru a uřízl spícímu drakovi dve hlavy, když se už už chystal setnout i

třetí, drak se probudil a oba se pustili do boje. Po dlouhém zápase se Sedmému

Synovi podařilo protivníka zabít, jeho tělo ještě rozsekal na sedm nebo osm částí

a vydal se domů.

Několik dní na to byl žízní bez sebe, a tak se zastavil v jedné větší vesnici a žádal

o vodu, jenže mu ji nikdo nechtěl dát. Když se ptal z jakého důvodu, řekli mu,

,,voda je tu vzácností! Sami nemáme co pít a ještě bychom měli rozdávat?”

Dozvěděl se, že něco jako drak nebo had žilo ve vesnické studni, což by

vysvětlovalo, proč nemají dost vody. Sedmý bratr přesto ještě poprosil alespoň o

trošku vody, aby utišil svou strašlivou žízeň. Jedna babička mu dala tři kapky

tekutiny
63

. Okamžite se cítil o hodně silnější. Šel ke studni a podíval se dolů. Na

dně zahlédl cosi obrovského, co se kroutilo. Spustil se do studni a zabil onoho

tvora svým cenným nožem. Všichni vesničané se shromáždili. Radostně pili

vody, co jim hrdla stačila a následně porazili několik zvířat a připravili z nich

pokrm na výraz vděku Sedmému Synovi. Sedmý syn pokračoval v cestě domů.

Tu samou noc se rozhodl přenocovat v hostinci. Hostinský jej varoval, ,,je tady

jeden prázdný pokoj, jenže každý, kdo v něm trávil noc, zemřel.” Sedmý Syn

řekl, že si ho i tak vezme. Když poté ležel na kchangu, dával si velký pozor, aby

neusnul. Okolo půlnoci zahlédl, že se v pokoji zjevilo něco tlustého, vysokého a
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černého, připomínající člověka. Držel nějaký pytel a řekl, ,,pytel, pytel, dovnitř.”

Sedmý Syn se posadil a řekl, ,,Starší bratře, jestli mě chceš sežrat, je to velmi

jednoduché. To můžeš udělat kdykoliv, pojďme se nejdřív napít.” Když se

Sedmému Synovi podařilo ducha dostatečně opít, zeptal se, ,,co je to za pytel?”

,,Ten je na lidi, chytil jsem do něj už devadesát devět lidí. Jakmile lapím a sním

stého, stanu se nesmrtelným. Nejdřív jsem chtěl sníst tebe, ale teď když jsme se

tak sblížili, staňme se raději přáteli!” Řekl duch.

Oba dva si přísahali a stali se z nich bratři. Duch svěřil pytel Sedmému Synovi a

požádal ho, aby stého člověka chytil za něj. Ráno oba společně vyrazili z hostince

a zanedlouho dorazili k řece. Zrovna se přes ni brodila žena s dítětem, když v

tom dítě spadlo do vody. Sedmý syn dítě okamžitě vytáhnul a jeho matce

pošeptal, aby rychle zmizela, jinak duch ji i její dítě připraví o život. Duch byl

naštvaný, že promarnil šanci na tak vydatné jídlo. ,,Bez ohledu na to, jestli je

někdo člověk, nebo běs, měl by mít laskavé srdce. Kdybys sežral matku, její dítě

by rovněž zemřelo.” Řekl varovným tónem Sedmý Syn. Duch odpověděl, ,,Zítra

musím sníst člověka. Bude tudy procházet svatební průvod a já chci spořádat

krásnou nevěstu.” Následujícího rána se blížil svatební průvod. Když se chystali

přejít po mostě, Sedmý syn jim řekl, ,,nechoďte po mostě, přebroďte se pod

ním!” Svatebčané ho poslechli. Sedmý Syn si byl nyní jistý, že nyní ho za to

rozzuřený duch určitě zabije, ale když se před ním duch opět zjevil, byl naopak

potěšen a řekl mu: ,,Protože jsem dnes nezabil nevěstu z průvodu ani onu ženu

ze včerejška, císař se rozhodl mi udělit významnou hodnost. Jelikož to celé se

stalo právě díky tobě, doprovodím tě teď až domů. Když se konečně vrátil

Sedmý Syn domů, jeho otec byl nesmírně potěšen. Od té doby už v v oblasti, ve

které otec Sedmého Syna sloužil, k žádným záhadným úmrtím více nedocházelo.

Když byl na službu příliš starý, jeho místo zaujal Sedmý Syn.

5.2 Božstva / duchové

Původ božstva rodu Manna
64

Kdysi byl jeden muž z rodu Manna odveden na vojnu. Byl zajat nepřáteli a

uvězněn. Sundal ze sebe oděv a přivolal svou kouzelnou moc a utekl. Každý den
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běžel tak rychle jak jen mohl, ale protože neměl žádné jídlo ani vodu, zeslábl a

zemřel. Z jeho duše se stal pták a ten odlétl ke svému domovu v oblasti Butecha.

Vlétl dovnitř svého domu a řekl svým rodičům, co se mu stalo, nakonec dodal:

,,Otče, matko, nezoufejte si, ačkoliv jsem nebyl schopen splnit svou povinnost

postarat se o vás dva za svého života, učiním tak po smrti.” Rodiče souhlasili a

po poradě s ostatními vesničany byl jejich syn zbožštěn a nazván Červený

Barkan. Jeho zobrazení byl jeden z devíti lidí na pruhu červené látky. Pět jich

bylo zlatých a čtyři stříbrní. Od té doby toto božstvo ochraňovalo rod Manna.

Mording Etuo
65

Více než polovina všech Dagurů uctívá jako nejvyšší božstvo Holier Barkan.

Někteří příslušníci rodu Mording takto uctívají Mording Etuo. Začalo to takto:

Žena jménem Mording měla sedm synů. Když všichni dospěli, zmizela. Za

mnoho let zplodili tito synové spoustu potomků. Se svými ženami žili ve svých

domovech. Později se v kraji, kde žili, objevila jakási stará žena a často tyto

rodina navštěvovala. Někteří potomci jí pohostili kaší, ale jiní ji ignorovali a

nechtěli jí dát nic. Časem tyto rodiny, které ji odmítli pohostit kaší začali

pronásledovat zlí duchové, které poslala ona stará žena. Aby tyto zlé duchy

usmířili, modlili se k Mording Etuo. Rodiny, které jí nabídli kaši nijak netrápila,

a tak neměli důvod ji uctívat jako božstvo. Uctívali Holier Barkan.

Har Barkan
66

Na východ od vesnice Kailieretu se nacházel chrám, ve kterém se nacházel obraz

znázorňující tři osoby - starou ženu chovající dítě a muže, který stojí po jejím

boku. Vyprávěl se o tom takovýto příběh: kdysi dávno žili Daguři podél

severního břehu Chej-lung-ťangu. Později se přestěhovali k břehům řek

Nen-ťiang a Nuo-min. Tam žilo sedm bratrů mokonu Ola. Dva žili ve vesnici

Duoyintun, zatímco ostatních pět žilo v Kailieretu. Když uplynulo mnoho let,

nejstarší z bratrů zemřel, zůstala po něm jeho žena, které bylo více jak

sedmdesát let. Jednoho dne, když měla nějakou práci v zahradě, se zničehonic

objevil temný bouřkový mrak a devětkrát ji obkroužil. Zanedlouho poté se na
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nebi opět vyjasnilo. Tři roky na to žena porodila syna, který hned po narození

dokázal mluvit i chodit. Lidé ve vesnici si byli téměř jistí, že to musí být démon,

jak by v tak útlém věku mohlo dítě mluvit? Postavili hranici a děťátko do něj

hodili. když jeho tělo stravovaly plameny, objevil se černý dým a za ním sloupec

bílého dýmu, který stoupal vzhůru, až dosáhl nebe.

Dítě bylo reinkarnací tibetského živoucího Buddhy, který na smrtelném loži

sdělil o něj pečujícím lámům o své další inkarnaci a dal jim instrukce, kde jej

najít. Lámové se vydali vstříc kraji, který jim popsal umírající živoucí Buddha,

dorazili do Kailiertu a spatřili bílý dým stoupající k nebi. Když zjistili, co se

stalo, v hněvu provolávali, ,,jak příšerné! Živoucí Buddha vás chtěl chránit a

zajistit vám štěstí, když jste ho nyní zabili, všechno je pryč!” Když ona stará žena

i starý rodinný sluha zemřeli, byl pro ně a děťátko postaven chrám. Tito tři byli

uctíváni společně a nazýváni Har Barken
67

. Každoročně byla tomuto božstvu

obětována kráva. Lidé se k němu modlili za ochranu vesnice.

Skála připomínající lidské postavy
68

Na vršku skály poblíž vesnice Hadayang na východním břehu Nen-ťiangu se

nachází dva balvany připomínající lidské postavy. Místní Dagurové tuto skálu

nazývají Huhad (‘člověk skála’). Jejich původ se vysvětluje takto:

V nebi žil vládce nebes spolu se svými devíti krásnými vílími dcerami, které

často slétly na zem, aby se vykoupaly v Nen-ťiangu. Víly se domnívaly, že lidé,

ačkoliv obývají staré rozpadlé chatrče, nosí potrhané šaty, zároveň svobodně

prožívají hřejivé štěstí vlastního rodinného života a svůj čas tráví lovem a

domácími činnostmi. Oproti tomu byl život v nebi studený, mrzutý a příliš

sešněrovaný nespočtem pravidel. Nakonec se víly rozhodly neuposlechnout a a

utéct. Nebeský Otec a Matka to však zjistili a přikázali Bohu Bouře je zabít.

Během jejich cesty na zem jich zabil sedm. Zbylé dvě slétly na skálu poblíž

Hadayangu a proměnily se v kámen, aby mohly tiše sledovat svět lidí. Říkaly si,

že je to přeci jen lepší než zemřít rukou Božstva Bouře. Jenže když se jedna z

nich ještě proměňovala v kámen, Bůh Bouře jí srazil hlavu.

Ne dlouho na to se okolo vesnice Hadayang začal šířit mor a způsobil mnoho

úmrtí. Jeden šaman vstoupil do transu a jeho božstvo skrze něj řeklo, že dvě
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nebeská víly si původně přály žít na zemi, ale Nebeský Otec a Matka to nechtěli

připustit, aby k tomu došlo a tato touha tak zůstala nenaplněná. Po své smrti se

cítily ublíženě. Stále si přály žít mezi lidmi, proto působily nemoci, aby na sebe

upozornily. Yadganovo božstvo poručilo lidem, aby zbudovali svatyňku s

vyobrazením a tam jim obětovali. Staří z vesnice se shromáždili, po poradě byl

obětován býk a ovce, také byla postavena svatyňka. Yadgan pravil:

Vílí dívky,

Zabili jsme býka a ovci,

Abychom usmířili vaše duše,

Přijímáme vás jako bohyně- víly.

Prosíme, nebuďte zlými duchy,

Dopřejte našim dětem a vnoučatům mír a radost,

Požehnejte jim, ať se rozrůstají jako větve stromu,

Ochraňujte naše stáda, ať jsou hustá jako tráva.

Tento příběh o skalních vílách se poté tradoval z genarace na generaci.

Behuoledai and Bekunčuo
69

Kdysi dávno v začátcích panování dynastie Čching žil jeden manželský pár

společně se svým právě ženatým synem, jmenoval se Behuoledai. Sloužil u nich

jistý Bekunčuo, který vyrůstal spolu s Behuoledaiem, ti dva si byli blízcí jako

bratři. Jednoho dne přišel rozkaz odvést dva muže do armády a z jedné vesnice

na západním břehu Nen-ťiangu, tam žila i tato rodina. Předák vesnice se velmi

obával, že se mu nepodaří rozkaz splnit, neboť ve vesnici zbývalo jen několik

málo mužů ve věku mezi patnácti a padesáti lety. Bylo zato mnoho vdov a

osiřelých dětí. Bylo však téměř jisté, že některému z chlapců bude souzeno

odtáhnout. Po poradě však předák vesnice rozhodl, že na místo toho budou

vysláni Behuoledai a Bekunčuo. Zrovna v tu dobu zemřel Behuoledaiův otec.

Dva dny na to se v domě truchlící rodiny ukázal předák i s povolávacím

rozkazem, to zrovna když se věnovali smutečním přípravám. Do jejich odchodu

nebyl ani čas vyrobit rakev, a tak bylo tělo zabaleno to prostěradel a pohřbeno v

zadní části dvora v naději, že bude později přeneseno na rodinný hřbitov, až se
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Behuoledai navrátí domů z vojenské služby. Pět let na to byl Behuoledai těžce

raněn v boji v provincii Chu-pej. Jelikož to s ním vypadalo velmi zle, svolil

Behuoledaiův velitel k tomu, aby se v Bekunčuově doprovodu vydal zpět do

jejich vesnice. Během této zdlouhavé cesty domů Behuoledai ještě více zeslábl a

v jednu chvíli takto promluvil k Bekunčuovi: ,,Umírám, prosím, nech mě tu a

vrať se domů sám. Jakmile uvidíš mou matku, zazpívej jí tuhle píseň”:

Drahá maminko! Maminko!

Yijierwo, yijierwo!

Prosím, vyslechni mou píseň!

Yijierwo, yijierwo!

Pochodoval do města Tang-jang,

Získal 30 liang stříbra.

Yijierwo, yijierwo!

Pochodoval do provincie Chu-nan,

Získal 70 liang stříbra,

pochodoval do Chu-pej,

Získal 80 liang stříbra.

Yijierwo, yijierwo!

Když přišlo léto,

spočíval  jsem na zeleném saténu!

Když přišlo jaro,

spočíval  jsem na černém saténu!

Když přišla zima,

spočíval  jsem na bílém sametu!

Když přišel podzim,

spočíval  jsem na žlutém saténu!

Yijierwo, yijierwo!

Každé jaro přibylo tolik stád ovcí,

Div, že jsem je mohl nechat pást.

Každé léto mě obdarovalo tolika stády dobytka,

že jsem je nemohl opečovávat.

Každý podzim mi přinesl spoustu koní,

každou zimu jsem získal tolik bohatství,

že jsem ho nebylo kam dát.
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Příliš mnoho koní, aby je šlo všechny osedlat,

Yijierwo, yijierwo!

Za naším domem je borovice,

zdalipak není seschlá?

Prosím, dej jí vodu.

Na kchangu je konvice

zdalipak není prasklá?

Prosím, vysprav ji.

Yijierwo, yijierwo!

Je jeden statný žlutý kůň,

Nenech jej tahat těžký náklad.

Prosím, dobře se o něj postarej.

A orel v maštali,

který nikdy vylétl od domu.

prosím, trpělivě se mu věnuj,

Yijierwo, yijierwo!

Ve škatulce červené truhly na kchangu,

leží má zlatá a stříbrná galoha
70

,

prosím, postarej se o ni.

(.....)

Yijierwo, yijierwo!

Nemysli si, že nejsem doma,

a neopouštěj od dobrého vzdělání.

Yijierwo, yijierwo!

Jsou dva jilmy za domem,

nemysli si, že nejsem doma,

a nezapomeň uspořádat smuteční obřad.

A co ta borovice za domem?

nemysli si, že tu nejsem,

a nezapomeň ji přesadit.

Yijierwo, yijierwo!

Drahá maminko! Ach maminko!

Vychovala jsi mne,

ale já musím jít jako první,
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a nikdy tě již za svého života nespatřit,

neoplatil jsem lásku a něhu svých rodičů,

prosím, odpusť svému synovi, který ponese tíhu svých skutků v příštím životě.

Yijierwo, yijierwo!

Poté Behuoledai dodal: “Vzkaž matce, že po své smrti se hodlám stát hojoor

barkan rodu
71

Dengteke. Jelikož jsem o svou rodinu nemohl pečovat, dokud

jsem byl naživu, mám v úmyslu ji chránit celý náš mokon poté, co zemřu. Aby

všechny děti, co ztratili své otce, mohli žít dobrým životem. Aby byly ovdovělé

ženy šťastné a žily v pocitu bezpečí.” Poté zemřel. Bekunčuo našel borovici, která

se tyčila na kopci a tam Behuoledaie pohřbil. Polovinu měsíce na to se vrátil

domů. Když stará matka spatřila, že se vrací sám, hned pochopila, co se stalo.

Bekunchuo pravil: “Váš syn si přál se stát hojoor barkanem našeho mokonu.

Požádal mě, abych Vám zazpíval tuto píseň. Když dozpíval, ačkoliv byla zcela

zlomena zármutkem, matka pokračovala:

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Zemřel jsi kdesi daleko ode mne,

Stojím na dvoře, abych s tebou promluvila,

A slyším Tě,

Vše uspořádám, tak jak to má být.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Když jsi byl Tang-jangu, dostal jsi 20 liang stříbra,

to znamená, že jsi byl zraněn na dvaceti místech.

Dostal jsi 30 liang stříbra v Nan-jangu,

to znamená, že jsi byl zraněn na třiceti místech.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Dostal jsi 70 liang stříbra Chu-nanu,

to znamená, že jsi byl zraněn na sedmdesáti místech.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Dostal jsi 80 liang stříbra v Chu-peji,

to znamená, že jsi byl zraněn na osmdesáti místech.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Na jaře jsi spočíval na černém saténu,
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to znamená, že jsi se plazil po černé zemi.

V létě jsi spočíval na zeleném saténu,

to znamená, že jsi se plazil v zelené trávě.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Na podzim jsi spočíval na na žlutém saténu,

to znamená, že jsi se plazil po uschlé trávě.

V zimě jsi spočíval na bílém sametu.

to znamená, že jsi se plazil sněhem.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Každé jaro jsi ani nemohl napást všechna stáda ovcí,

to znamená, že jsi měl tolik vší.

Každé léto jsi se ani nestíhal starat o všechen dobytek.

to znamená, že tě tolik sužoval hmyz.

Každý podzim jsi měl více koní, než kolik jsi mohl sám osedlat,

to znamená, že trápilo tolik much.

Každou zimu jsi měl tolik blahobytu,

to znamená, že se v tvých ranách množily červi.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

Za domem stojí borovice,

to je hrob tvého otce.

Konvice na kchangu jsem já.

Dva jilmy za domem,

jsou hroby tvých předků.

Orel v maštali,

je tvá nejmladší sestra.

Drahý synáčku! Ach synáčku!

(......)

Drahý synu! Ach synu!

Jak bystrý chlapeček jsi byl!

I když jsi umíral, tvé srdce bylo doma.

Jak dobrý syn jsi byl!

I když jsi umíral, myslel jsi na nebohé chudé z vesnice.

Srdce mi puká, když slyším tvou píseň.

Když si uvědomím, že jsi mrtev,

krev mi buší ve spáncích.
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Drahý synáčku! Ach synáčku!

Prosím už se neobávej,

Neobávej se ničeho.

Nebesa nás ochrání,

Všichni budeme žít pokoji a v bezpečí.

Poté, začali tamní lidé uctívat Behuoledaie jako hojoor barkan rodu. Toto

božstvo je ochraňuje ve dne v noci, žili tak nadále v míru, děti jsou zdravé a ti

staří se dožívají požehnaného věku.

Babička duch
72

Devadesáti devíti letá žena pečovala o ženu svého vnuka. jednoho dne jejich

dům navštívil láma a požádal o to, zda by zde nemohl strávit noc. Vnuk

souhlasil, ale snažil se mu vysvětlit, jak chudí jsou. Mnich na to odvětil, že na

tom vůbec nezáleží. Tu noc láma nespal, prozpěvoval modlitby. O půlnoci, tak to

čekal, babička vyklouzla z koutu, kde spala a přispěchala k truhle s velkou

spoustou hanik. Vzala je ke kuchyňské peci a promluvila k nim: ,,Chcete si dát

vepře, nebo svini?” Panenky mezi sebou chvíli něco žvatlaly a pak žena odešla

do spíže a do kuchyně přivedla malého chlapečka a naplácala mu za zadek, až

chlapeček naříkal. Pak ho pustila a šla ven pro dříví. Láma mezitím chlapce

dovedl tam, kde měl původně spát on sám. Když se stařena vrátila do domu,

zjistila, že je chlapec pryč. Marně všechno prohledávala, ale k mnichově loži si jít

netroufla. Za úsvitu se vrátila zpět na místo, kde spávala a předstírala, že spí.

Nedlouho poté řekl láma vnukovi ženy vše, co se událo a začal předzpívávat

motlitby. To stařenu podráždilo a už chtěla utéct, když k ní láma pronesl

zaklínadlo, které jí zabránilo v útěku. Řekl: ,, Je to živoucí duch, a snědla již

sedm tvých synů, dohromady už snědla devadesát devět dětí. Jestli sní jen jedno

další stane se z ní opravdový duch a už si s ní neporadíme!” Mnich manželům

nařídil, ať navrší velkou hromadu dříví, stařenu hodili nahoru na hromadu,

potřísnili krví psa a spálili. Láma poté otevřel komín a vyndal devadesát devět

lebek dětí s vesnice.
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Duch supa
73

Kdysi dávno byl jeden starý muž, který měl se svou ženou dva syny a jednu

dceru. Holčička byla pěkně upovídaná a její rodiče na ní byli velmi pyšní. Když jí

bylo sedm let, každý den vylezla na komín a rozkřikla se, “Nechť mé tělo

posedne duch supa!” Poté bylo každou noc zabito jedno z kuřat, která chovali.

Každé uhynulo tak, že bylo zardoušeno a jeho krev byla vysátá. Matka rodiny

z toho podezírala manželky svých synů, ačkoliv vinu popíraly. Obě snachy se

rozhodly, že se pokusí celé věci přijít na kloub, a tak se v noci schovaly poblíž

kurníku. Okolo půlnoci vyšla ven malá dcerka, chvíli se válela na zemi

a proměnila se v supa, zabila kuře, vypila jeho krev, schoulila se na zem

a proměnila se zpátky v malou holčičku a vešla zpět do domu. Ženy se se svými

muži podělily o to, co viděly. Následující den to synové šli povědět svým

rodičům. Jak to jen zaslechli, začali přímo zuřit a okamžitě je vyhnali z domu.

Synové s sebou vzali jen své ženy ten nejnutnější majetek, co měli a odstěhovali

se na dvanáct li
74

daleko od svých rodičů. Půl měsíce po tom se synové rozhodli

rodiče navštívit. Potichu se přiblížili k domu a oknem nahlédli dovnitř. Spatřili

sestru, jak sedí naproti velké červené komodě. Vyrvala si svou vlastní hlavu,

vyhodila ji do vzduchu, a pravila: ,,Padne-li tváří vzhůru, bratři jsou tu! padne-li

tváří dolů, není tomu tak!” Bratři se v hrůze dali na útěk. Dívka jim byla

okamžitě v patách. Naštěstí sebou měli bratři své lovecké psi, kteří dívku

posedlou duchem supa, zabili. Bratři poté udělali velkou hranici a na ní spálili

její tělo.

Bongové
75

Byly dvě sestry a hrály si s papírovými panenkami (hanika). Venku bylo

zamračeno a mladší sestra neustále přiváděla řeč na duchy. ,,Bongové jsou

takoví a takoví..” Starší sestra jí řekla, ,,Nemluv takhle, bojím se, že přijdou.”

,,Co je na tom tak děsivého? Vždyť je to jen slovo. Neboj se, až přijdou,

zmátneme je.” ,,Ó, to neříkej, jak bychom je vůbec mohli oklamat? ,,Neboj se,
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však uvidíš.” Nastal večer a dívky si přestaly hrát. Jakmile byly doma, začaly vše

připravovat, vzaly bednu z březové kůry a železnou truhlu. Obě nádoby postavily

na zem. Tu, kterou postavily před sebe, napustily vodou, do druhé, kterou daly

dál od sebe, nalily olej. V nádobě s vodou si namočily vlasy a začaly si je mýt.

Jak si myly vlasy, bong přišel. Chvíli se díval na to, co dívka s vlasy dělá a pak

namočil své vlasy do druhé nádoby stejným způsobem, v jeho nádobě byl ovšem

olej. Beze slova a potichu dívku imitoval. Když měla dívka vlasy umyté, přešla si

je sušit k ohni. Když ji bong jako ve všem napodobil, jeho vlasy napuštěné

olejem hned vzplály. Vyběhl ven a jak běžel, ještě se dívky zeptal, ,,jak se

jmenuješ?” Dívka mu na to odpověděla, ,,Já.” Jak tak utíkal, křičel a naříkal ve

svém neštěstí. Ostatní bongové se k němu sbíhali a ptali se. ,,Co se to stalo? Kdo

ti to udělal?” ,,Já! Já!” Bongové na to, ,,Co je to za řeči?” a zabili ho.

Dvě tesknící labuťe
76

Přes řeku Nen-ťiang naproti sobě stávaly dvě vesnice. Ve Východní vesnici žila

rodina s překrásnou dívenkou, v Západní vesnici rodina s pohledným hochem.

Jednou z jara si obě děti hrály na břehu řeky, když v tom se zvedl silný poryv

větru a oba je vzal a na zem je snesl až kdesi před vchodem do jeskyně.

Vstoupily dovnitř a vydali se směrem k místu, odkud vycházelo jakési světlo.

Došli do prostorné místnosti, kde seděl na kchangu starý bělovlasý muž.

Usmíval se na ně a řekl, ,,Přivedl jsem vás sem, abyste studovali. Nyní budu

vaším učitelem.” Naučil je číst a psát. Během tří let, které následovaly spolu ti

dva vyrůstali jako bratři, jelikož dívka starci ani chlapci řekla, že je také chlapec.

Jednou když se dětem obzvlášť stýskalo po domově, stařec jim řekl: ,,Vezměte

tuto nádobu Západním pramenu, ale poté, co ji naplníte, už ji neotvírejte.” Když

ji naplnili, zvědavě odkryli víko. Najednou zevnitř vyletěl malý žlutý dráček

vzhůru k obloze. Děti se zalekly, vrátily se k prameni a ještě než se vypravily

nazpátek k učiteli, nádobu opět naplnily vodou. Když mu ji odevzdávaly, řekl

jim, ,,Mě neoklamete! Zahlédl jsem žlutého draka, jak letí k nebi. Chtěl jsem,

aby vás vzal do vašich domovů, ale tato šance je nyní promarněna. Budete tedy

muset čekat další tři roky.” O tři roky na to se vydaly k prameni naplnit nádobu

vodou. Když ji předaly učiteli, položil přes její horní část postroj. Když malý

drak, který se nacházel uvnitř, vyletěl ven, byl chycen. Když už byl venku,
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pronášel k němu stařec nějaká slova. Drak se poté ještě zvětšil. Stařec řekl, Nyní

se můžete vrátit domů. Ovšem tento drak vás vezme jen do poloviny cesty.

Zbytek budete muset jít po svých. Vydejte se jižním směrem a dorazíte domů.

Nedlouho poté je drak donesl na holou nehostinnou horu, ze které dolů směrem

na jih vedla klikatá pěšina. Když už se chystali se po ní vydat, dívce se velmi

zachtělo svému společníkovi prozradit, že celou tu dobu nebyla chlapec, ale

příliš se styděla. Zeptala se, ,,Starší bratře, proč rostou stromy vysoké a

mohutné na stinné straně hor, zatímco na na slunné rostou nízké a tenké?”

mladík odpověděl, ,,Voda mizí ze strany, kde je větší stín pomaleji, zatímco tam,

kde slunce žhne rychle.” Odpověděl mladík. O chvíli později zahlédla dívka dva

ptáky, jak letí vedle sebe a zeptala se, ,,proč létají ptáci v párech?” Mladík na to,

,,kdyby letěl osamoceně, nemusel by najít svůj domov.” Když zahlédla další pár

divokých zvířat, zeptala se, ,,Proč běhají divoká zvířata vedle sebe?” Chlapec

odpověděl, ,,Co je to hloupou otázku? Bojí se, že by je mohlo napadnout větší

zvíře, proto se neopovažují chodit sama.” Poté začalo pršet a dívka se zeptala,

,,proč prší?” ,,V horách je spousta pramenů. Slunce na ně září, z vody se stane

pára a stoupá do nebes. Drak jenž přebývá na nebi ji polyká. Když ji poté

vydechne, prší rovnou na zem.” Řekl mladík netrpělivě. Když dorazili do svých

vesnic, dívka řekla chlapci, že ,,ho” musí navštívit, jakmile to jen půjde. Mladík

souhlasil. Když se dívka po šesti letech vrátila domů, znovu oblékla dívčí

oblečení. brzy se rozneslo, že tato rodina má velmi krásnou dceru, mnoho mužů

se chodilo jí dvořit a ucházet se o ni, jenže ona je všechny odmítala. Jeden

nápadník byl z vlivné a zámožné rodiny. Přes její nesouhlas ji rodina zasnoubila

právě s ním. Několik dní na to, rodinu také navštívil chlapec ze Západní vesnice

a zjistil, že jeho společník byl ve skutečnosti krásná dívka. Na to mu dívka

sdělila, že ho miluje a dodala, ,,Proč chodíš až teď?” Rodiče už mě slíbili

jinému.” Po návratu domů chlapec vážně onemocněl, a když se na to jeho rodiče

dozvěděli důvod jeho nemoci, chtěli k dívčině rodině poslat dohazovače. Mladík

jim to vša zakázal, ,,je to zbytečné, její rodiče přitahuje jedině moc a bohatství a

tím my neoplýváme. Po mé smrti mě pohřběte u cesty.” Brzy vskutku zemřel.

Když se to dívka dozvěděla, rozplakala se tak, že nemohla přestat. Ve svůj

svatební den se odmítala obléct i přes matčiny prosby. Nakonec přeci jen

naléhání ustoupila, ,,Dobrá, obleču se tedy, ale až budeme cestou do ženichova

domu míjet hrob chlapce ze Západní vesnice, musíme se u něj zastavit. Zapálím

za něj před jeho hrobem peníze.” S tím matka také nakonec souhlasila. Nevěsta
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se poté konečně i se svým průvodem vydala na cestu k ženichově domovu. Když

míjeli mládencův hrob, vytáhla posvátný lístek a za neustálého pláče opakovala,

,,Jsi-li chytrý duch, otevři svůj hrob.” Náhle se hrob i rakev otevřely, dívka

vklouzla dovnitř a v tu chvíli se za ní vše opět uzavřelo. Když byl hrob vykopán, k

nebi z něj  vylétly dvě po lásce tesknící labutě.

5.3   Šaman

Gahuča
77

Když Daguři přišli do Chajlárské oblasti, zámožný rod Manna si koupil otroka ze

Nového Bargského chošúnu a dali mu jméno Aduonuonuo. Později se z něj stal

hojoor yadgan rodu Manna a byl proslulý svým úměním. byl také znám pod

jménem Gachuča. Jeho pán se během jednoho jara zrovna, když pásl svá stáda

podél břehů řeky Chajlár, Gachuči zeptal: ,,Prý jsi velmi mocný šaman. Dokázal

bys zmrazit vodu v řece tak, aby se dalo přejít na druhý břeh?” Gachuča

odpověděl: ,,Ano, ale můj život se tím zkrátí o deset let a tvých potomků bude

méně.” Pán si varování příliš nebral a trval na tom, že Gachuča musí předvést

svou moc. Gachuča mu vyhověl, řeka zmrzla a ovce byly zahnány na druhý břeh.

Jindy se přihodilo, že se z Chajlárského úřadu ztratily nějaké listiny a Gachuča

byl osloven, aby je pomohl najít. Řekl si o třicet vojáků a řekl: ,, Až dokončím

svoje šamanění, bronzové zrcadlo zavěšené na mých zádech spadne na zem a

bude se kutálet pryč, následujte jej.” Když byl Gachuča hotov, zrcadlo se

uvolnilo, spadlo na zem a dokutálelo se až k hrobce poblíž chrámu Kuan-tiho.

Gachuča jim nařídil začít v hrobce kopat a ještě k tomu dodal: ,,Nebojte se. Ať

tam uvidíte cokoliv, musíte to zabít, ale kdyby někdo z vás měl přijít k újmě,

pomůžu vám.” Vojáci pak vykopali rakev. Když sundali víko, spatřili spoustu

listin a muže ve slunečních brýlích, jak si je pročítá. Vojáci byli hrůzou bez sebe

a rozutekli se. Gachuča vzal meč a vrazil ho té příšeře do srdce a zabil ji. Ovšem

krev, která ze srdce vytryskla, potřísnila Gachučův rukáv. Z toho onemocněl a

brzy na to zemřel.
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Strom a mladý lovec
78

Jednou byl jeden mladík na lovu kdesi v horách. Jedné noci ulehl pod starý jilm

a strom se začal kývat. Chvíli na to se rozhýbala koruna malého topolu, ačkoliv

bylo bezvětří. A ten [topol] povídá, ,, Strome-šamane, mám na tebe prosbu. Má

matka je vážně nemocná. Přišel bys ji navštívit?” Na to starý jilm odpověděl,

,,Mám tu hosta, nemohu ho tu jen tak nechat, ve zdejších horách je spousta

zlých duchů. Mohli by mu ublížit.” Topol však prosil dál. Nakonec jilm řekl, ,,

Tvá matka je sice již velmi stará, ale předpokládám, že do zítřejšího odpoledne

bude stále naživu. I kdybych přišel teď hned, nic tím nezměním.“ Malý topol

poděkoval starému jilmu a zmizel. Mladý lovec se zvednul a uctivě se poklonil a

řekl, ,,Ctěný strome-šamane, zaslechl jsem, co jste řekl, velice vám děkuji!

Musíte být velmi slavný šaman. Prosím prozraďte mi, jaký úlovek získám, a,

prosím, řekněte mi, jestli je má rodina v bezpečí.” Starý jilm řekl, “Na lovu se ti

bude dařit. Nedaleko odsud najdeš několik spadlých topolů. Jeden z nich bude

matka toho topolu, co sem přišel.” Dalšího dne lovec odešel a po nějaké době

narazil na sedm spadlých topolů. Než se vydal k domovu, získal bohatou kořist.

Strýcova smrt
79

Chudý mladík odešel z domova, aby si hledal práci. Po prvním dni cesty, se

snesla tma, že už nebylo vidět jediný dům. Najednou však zahlédl v dálce

světýlko. Když se přiblížil, zjistil, že je to malý dům. Zvenčí zahlédl jakousi

dívku, jak sedí na kchangu a trochu stydlivě vstoupil dovnitř. dívka mu navrhla,

aby tu noc spali spolu. Protože neměl co dělat ani kde jinde strávit noc,

souhlasil. Probudil se za úsvitu, ale ke své hrůze ležel na hřbitově. Byl tak

vyděšený, že se bez váhání okamžitě rozběhnul směrem ke svému domovu.

Dívka ho však brzy dohnala, popadla ho za oblečení a hrozila mu jehlicí do

vlasů, ,,Tak budeš se mnou žít, nebo ne? Jestli mě odmítneš, tak tě zabiju!” Byl

tedy nucen souhlasit. Společně se pak vrátili k němu domů. Chlapcovi rodiče

byli velice rádi, že si synek přivedl tak krásnou nevěstu, která se navíc ukázala

být dobrou kuchařkou a hospodyní. Když se jeho strýc z matčiny strany
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dozvěděl, že si našel ženu, vydal se za ním na návštěvu. Byl proslulým šamanem,

byl znám jako Harimi Yadgan. Hned jakmile mladou ženu zahlédl, bylo mu

jasné, že to není smrtelnice, a tak to také řekl své sestře. Vrátil se k narychlo

domů pro své magické šamanské předměty. když se znovu objevil u své sestry,

nechal si k sobě zavolat svého synovce i s jeho chotí. Když mladý muž řekl své

manželce o návštěvě u strýce, zeptala se ho, jestli mu záleží více na jeho strýci

než na ní. Odpověděl, že na ní, načež se vydali ke strýci, který se jej zeptal:

,,Synovče, myslíš si, že máš správnou manželku? Ona není člověk.” ,,Možná,

nejsem smrtelnice, ale za vašeho synovce jsem se vdala, protože ho miluji.

Jestliže si to přejete, můžeme spolu vzájemně poměřit své síly. Klidně začněte.”

Řekla žena. Vyšli ven před dům a postavili se naproti sobě a strýc na ni vystřelil

tři šípy. Žádný z nich jí na těle nezanechal jediný šrám. Strýc jí řekl, že je řada na

ní. Mladá žena vzala meč a uřízla s ním strýci hlavu. On byl však nicméně

schopný šaman, tak vzal trochu popela a nasypal do na ránu a nasadil si hlavu

zpátky. Mladá žena mu nato znova sťala hlavu a on to celé zopakoval. Jenže

napotřetí na ránu nasypal popela příliš mnoho a hlava mu s krkem nemohla

růst. Jeho tělo se pomalinku začalo hroutit, ale ještě před tím než zemřel stačil

své sestře říct, ,,vzkaž mému synovi, že jsem zemřel, když jsem bojoval se ženou

svého synovce. Nic dalšího neříkej.” Syn byl rychle vyrozuměn o smrti svého

otce a přijel vyzvednout otcovo tělo. Mladá žena se omluvila své tchýni za zabití

jejího bratra. Ta jí na to řekla, ,, My dvě jsme spolu vždy vycházely hezky. I když

jsi mi mého mladšího bratra zabila, vím, že to byla jeho vlastní chybou. Stejně

tady ale nemůžete zůstat. A tak se novomanželé se odstěhovali pryč.

Tuqingga
80

Více než devadesát let nazpátek byl mocným hojoor yadganem (rodový yadgan)

rodu Manna Tuqingga. Měl mladší sestru, která onemocněla. Příbuzní sezvali

mnoho yadganů, aby ji vylěčili, ale nikdo to nedokázal. Ačkoliv příbuzní prosili

Tuqinggu, aby jí pomohl, ten je odmítal s tím, že Yikedai Yadgan, který žil ve

stejné vesnici jako jeho sestra, ho nemá rád a určitě by ho zabil, kdyby zavítal do

domu své sestry. Nakonec to byla jeho matka, která ho přeci jen donutila za

svou sestrou jít. Než odešel, řekl matce, ,,Mé magické schopnosti se tím zmenší.”

Po ceste za sestrou mu na zem spadlo jeho zrcadlo chránící srdce a odkutálelo se
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na severozápadní stranu. Povzdychnul si, ,,Tak teď když jsem přišel o zrcadlo,

budou moje schopnosti ještě menší.”

Když dorazil do domu své sestry, učinil zvířecí oběť božstvům a jeho sestra se

uzdravila. Jakmile se však vrátil domů, řekl matce, ,,Yikedai mě tajně připravuje

o život. Dnes zemřu. Až budu mrtev, oblečte mi můj kouzelný oděv, položte mě

na volský povoz s mým bubnem a paličkou, vemte mě na místo, kde není slyšet

štěkot psů, vola vypřáhněte a přivažte ke kolu od vozu, pak se vraťte domů.

Čekejte tři dny, jestli se v tomto období nevrátím, tak věřte, že už se nevrátím

nikdy. Jestli zahlédnete, že se vracím, natáhněte provázek od (domovních) dveří

k bráně.”

Po jeho smrti bylo vše zařízeno, jak to požadoval. O tři dny na to ho zahlédli, jak

přichází k domovu. Když dorazil k bráně, třikrát poskočil podél provázku.

Sundal ze sebe svůj magický oděv a oblékl si běžné šaty, vešel do domu a řekl,

,,Vyměnil jsem svou smrt s krkavcem.” Skutečně byl v té době nalezen mrtvý

krkavec v Hargana Zhalaga. Poté zapálil vonnou tyčinku na břehu Yimingu, vlezl

do vody a zmizel. Když byla polovina tyčinky pryč, náhle vyplaval na hladinu

mrtvý pět chi dlouhý kapr. Tuqingga vyskočil z vody a povídá, ,,Předal jsem

všechno své neštěstí na toho kapra. Dožiju se věku sedmdesáti let” A vskutku se

dožil věku sedmdesáti let.

Tomenqi yagdan
81

V době, kde se tento příběh stal, bylo mé matce 9 let. Strýc mé matky, Tomenqi,

byl yadgan. Jednou se vypravil někoho léčit a byl přitom napaden (uřknut)

jiným yadganem. Jakmile dorazil domů, řekl své rodině, že pokud zemře, jeho

tělo má být oděno v šamanský oděv a nesmí být položeno do rakve. Řekl, že

musí být umístěn na izolované místo, kde není slyšet štěkot psů. Také řekl, že

následujícího rána se u vrat možná objeví žena ve smutečním šatu na povozu

taženém zeleným volem. Jestli bude chtít vjet dovnitř, nesmí jí to být za žádnou

cenu dovoleno. Řekl, že mají být připraveny tři hromady polen a pokud z dálky

zaslechnou zvuk jeho bubnu, mají hromady dříví zapálit a přidat se co

nejdůrazněji (k bubnování)

Vskutku, Strýc Tomenqi té noci zemřel. A rodina udělala, jak jim řekl. Toho rána

se k bráně přiblížila žena ve smutečním oděvu na voze taženém zeleným volem,
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ale pochopitelně jí nebylo umožněno vjet dovnitř. Odpoledne, když slunce již

téměř zapadlo, ozval se zvuk yadganova bubnu. Rodina zapálila dříví a přidala

se. V té samé minutě spatřili strýce Tomenqiho, jak se vrací k domovu.

Nenamířil si to rovnou do zahrady, nýbrž pokračoval v provádění obřadu v ohni

aniž by se u toho popálil. Později prozradil, že byl tehdy napaden jiným

yadganem. Žil dalších dvacet let.

5.4 Ostatní

Stařenka Eteegu
82

Žila byla jedna stařenka. Měla jedinou dceru. Dcera byla náramná krasavice,

tváře - jako sníh bílé, oči - jako podzimní voda světlé. Měla spoustu nápadníků,

o její ruku se chodili ucházet samí pohlední mládenci. Stařenka měla v úmyslu

pro ni vybrat toho nejlepšího, kterého určí Barkan. Obrátila se tedy na Barkana,

aby jí naznačil, na kterého má padnout její volba. Modlila se ke svému božstvu a

zvolala k němu: můj Barkane! (Barkanmin) Naznač mé jediné dceři dobrého

ženicha!

Jak se tak stařenka modlila (barkandaa jalbira-) a prosila o správného ženicha

pro svou dceru, přiblížil se k jejich domu démon (Mangee) a vše si (potají)

poslechnul. Rozhodnul se se vydávat za božstvo a z kouta promluvil: ,,Zítra ze

strany, vycházejícího slunce přijde člověk na šedém oslu. Vzdej svou dceru za

tohoto muže, to on je ten který je tvé dceři určen osudem.”

Následující den, jakmile vyšlo slunce, Démon se proměnil v krásného mladíka

a přijel na šedém oslíkovi k domu stařenky.

Stará paní byla příchodem mladého muže velice potěšena a uvěřila, že je to

ženich, kterého předurčila sudba a vdala svou dceru za onoho Démona.

Démon si krásnou dívku odvezl domů, učinil z ní otrokyni, musela dělat samou

těžkou práci, ponižoval ji a urážel ji.

A stařenka doma byla šťastná, že vdala dceru za dobrého člověka, kterého

vybral sám Barkan
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(Ne)Přítel - Moo guču
83

Kdysi byli v lese dva mladíci, náhle vyšel zpoza stromu ohromný medvěd. Jeden

z mladíků se spasil tím, že se mu podařilo vylézt na strom. Medvěd tak šel po

druhém mládenci, tomu ale v tu chvíli nezbylo nic jiného než si lehnout na zem

a předstírat, že je mrtev.

Medvěd se k němu přiblížil a začal ho pozorně očichávat. Mladík zatajil dech a

ani se nehnul. Medvěd si ještě několikrát očichal jeho tvář a šel dál.

Jakmile byl medvěd dostatečně daleko, slezl první mladík ze stromu a ptal se

kamaráda: ,,Co ti do ucha šeptal ten medvěd?” Ten mu na to řekl, že mu medvěd

zašeptal: ,,Špatný je ten, kdo v těžké chvíli nechá svého přítele v nouzi.”

Hanika
8485

Jednoho dne si Hanika usmyslel ukrást jednomu Netvorovi/Démonovi?

(mangee) zlato a stříbro. Zapřáhl krávu velkou jako veš, sedl na povoz ze třtiny,

vzal s sebou psa velkého jako hnidu. Kráva bučí ,,buu-buu”, třtinový povoz

skřípe ,,drh drh”, pes štěká ,,haf haf”. Tak jel daleko dnem i nocí, Mangeho dům

stále v nedohlednu.

Jel a jel , když na mu na cestě ukázalo Oko. Oko se zeptalo ,,Haniko, Haniko!

Kampak to jedeš?” Hanika odpověděl, ,,Jedu ukrást Mangeho zlato a stříbro.”

Oko znovu promluvilo, ,,V tom případě pojedu i já!” Hanika se zeptal, ,,A co Ty

vlastně umíš?” Oko odpovědělo, ,,Když mě pověsíš na bránu, copak Ti nepovím,

až uvidím, že se Mangee vrací?” Hanika na to, ,,Souhlas!” - a posadil Oko do

vozu a jel dál.

Kráva bučí , třtinový povoz skřípe, pes štěká, jel stále dál dnem i nocí, dům

Mangeho stále daleko.

Jel a jel , když na mu na cestě ukázalo Ucho. Ucho se zeptalo, ,,Haniko, Haniko!

Kampak to jedeš?” Hanika odpověděl, ,,Jedu ukrást Mangeho zlato a stříbro.”

Ucho znovu promluvilo, ,,V tom případě pojedu i já!” Hanika se zeptal, ,,A co Ty

vlastně umíš?” Ucho odvětilo, ,,Když mě pověsíš na domovní římsu, copak Ti
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nedám vědět hned, jakmile uslyším, že se Mangee vrací?” ,,Dobrá!” - a tak

posadil Ucho do vozu a jel dál.

Kráva bučí , třtinový povoz skřípe, pes štěká, jel ještě dál dnem i nocí.

Jel a jel, když v tom se na mu na cestě ukázalo Šídlo. Šídlo se zeptalo, ,,Haniko,

Haniko! Kampak to jedeš?” Hanika odpověděl, ,,Jedu ukrást Mangeho zlato a

stříbro.” Šídlo znovu promluvilo, ,,V tom případě pojedu i já!” Hanika se zeptal,

,,A co Ty vlastně umíš?” Šídlo odvětilo, ,,Když mě dáš pod stlaní (derjee), copak

nebodnu Mangeeho, až si bude chtít sednout?” ,,Souhlas!”, - a usadil ho do vozu

a pokračoval v cestě.

Kráva bučí, třtinový povoz skřípe, pes štěká, el dál, jel dnem i nocí, stále daleko

od Mangeho domu.

Jak tak putoval, spatřil na cestě vejce. Vejce se zeptalo, ,,Haniko, Haniko!

Kampak to jedeš?” Hanika odpověděl, ,,Jedu ukrást Mangeho zlato a stříbro.”

Vejce znovu promluvilo, ,,V tom případě pojedu i já!” Hanika se zeptal, ,,A co Ty

vlastně umíš?” Vejce odvětilo, ,,Když mě zahrabeš do kamen, copak mu

nevypálím oči, až si stoupne k ohni?” ,,No dobře!” - a s tím posadil vejce do vozu

a jel dál.

Kráva bučí, třtinový povoz skřípe, pes štěká, el dál, jel dnem i nocí, stále daleko

od Mangeho domu.

Jel a jel, když v tom se na mu na cestě ukázal Váleček. Váleček se zeptal,

,,Haniko, Haniko! Kampak to jedeš?” Hanika odpověděl, ,,Jedu ukrást Mangeho

zlato a stříbro.” Váleček znovu promluvil, ,,V tom případě pojedu i já!” Hanika

se zeptal, ,,A co Ty vlastně umíš?” Váleček odvětil, ,,Když mě pověsíš nad dveře,

copak neutluču Mangeeho, až dveřemi bude procházet?” ,,Dobře!”, - a usadil ho

do vozu a pokračoval v cestě.

Kráva bučí, třtinový povoz skřípe, pes štěká, el dál, jel dnem i nocí, když

nakonec konečně dorazil k Mangeho domovu.

Rozmístil své přátelé - společníky na místa. Hanika vzal měšce a když našel

skříňku se zlatem a stříbrem, naplnil je.

Naplnil jeden pak druhý a zavolal, ,, Oko, Oko! Nevidíš někoho?” Oko na to, ,,Ne

nikoho nevidím.” Zeptal se Ucha, ,,Ucho, Ucho! Nejsou nějaké zprávy?” Ucho na

to ,,Ne, nejsou.”

Tak Hanika vzal další měšce a naplnil třetí měšec pak čtvrtý a znovu zavolal, ,,

Oko, Oko! Nevidíš někoho?” Oko na to, ,,Počkej! Něco se ukázalo.” Zeptal se

Ucha, ,,Ucho, Ucho! Neslyšíš někoho?” Ucho na to ,,Zadrž! Něco je slyšet.”
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Hanika pokračoval, plnil měšce zlatem i stříbrem, Jak jen naplnil pátý měšec,

znovu se vyptával, ,,Oko, Oko! neukázal se nakonec Mange?” Oko odpovědělo,

,,Tiše! už jde!” Tak se obrátil k Uchu a ptá se, ,,Ucho, Ucho! Slyšel jsi ho

nakonec?” Ucho na něj, ,,Tiše! Už se blíží.”

Uběhla jen malá chvilka a Mange už byl doma, hned jakmile vešel dovnitř,

procházel se sem a tam a a říká, ,,Co se to tu stalo? Najednou mě tady přivítá

zápach něčeho hmyzího s černou hlavou a plochýma nohama!”

Vlaštovka, co sedávala na stropních trámech, promluvila k Mangemu, ,,Kdepak,

nikdo tu není, Jak by se sem k nám vůbec mohl nějaký člověk dostat? Buď v

klidu, netrap se.”

Mangee nedokázal uvěřit nikomu, nebo alespoň ne jí. Popošel a posadil se na

kchang. Jakmile dosedl, zapíchlo se do něj Šídlo. Mangee vykřiknul,

,,Aaaaauuu!” Došel ke kamnům, vytáhnout si uhlík, aby si mohl zakouřit. Jak

tam tak stál a rozhrabával oheň, zaslechl zvuk, v tu ránu ho něco zasáhlo do očí

a on oslepl. Svíjel se a kroutil se na místě. Najednou mu bylo nějak dusno, tak se

šel nadechnout čerstvého vzduchu ven. Jak se postavil do dveří a chystal se je

otevřít dokořán, zvrchu na něj spadl válec a dorazill ho.

Tak si Hanika přivlastnil Mangeeho zlato i stříbra a i se svými společníky se

vydal na cestu domů.

Malý chlapec - Učeeken keku
86

Byl jeden malý chlapec, vyšel na kopec, rozhlédl se kolem do kola po zemi

a v tom našel hedvábnou čepici. Lehnul si na zem a v tom našel kabát z beránka.

Dupnul na zem a našel boty. Popošel a našel něčího koně.

Když se vracel domů s celou svou kořistí v půli cesty se mu zjevil Démon

(Mangee). A tu se ho ptá: ,, Jak jsi to udělal, že jsi tak zbohatl?”

Malý chlapec mu odpověděl: ,,Vyšel jsem na támhleten kopec, rozhlédl jsem se

po zemi, v tu ránu jsem našel hedvábnou čapku. Lehl si na zem a našel kabát

z beránka. Zadupal jsem a v tom našel boty. Popošel a našel něčího koně.”

Démon si vylezl na kopec. Rozhlédl se po něm a akorát si vykroutil krk. Vrhnul

se na zem a zlomil si žebra. Zadupal a zlámal si nohy. A když se pokusil popojít,

nohy se mu rozjely každá na opačnou stranu.
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5.5 invokace

Invokace Holier Barkan:
87

Na samém pólu světa je sídlo duchů.

předtím, než byla objevena Niang Niang,

posvátný trůn se objevil na konci světa,

Podél řeky Šilky,

Zjevující se ve vlnách u pramene Ergune

U skály na ostrohu hory Šen-čch'-le

U pramenů Šen-ke

Domovem nazývá jeskyni v hoře Sou-čch'

S borovicemi a cypřiši jako stěnami

Stožár z červené borovice

Stlaní z voňavých keřů

Má devadesát devět jurt.

Devětkrát zasažen bleskem

Zasažení jsou rozmetány na kusy

A stali se z nich Polovičatí - Useknutí

Uhození jsou rozlámaní

A stali se z nich Černí - Zmrzlí

Ať získali moc kdekoliv

Jejich původ je na Amuru

Cestou dolů po proudu Ťing-čch'-le

Vzal s sebou všechny rody

Nashromáždil všechny druhy živých bytostí

Mířil k Jižnímu moři

Ostrov v moři měl být jejich domovem

Cestou do rodiště Dalai Lámy

Zpustošil město Peking

Zaujal trůn pravé víry

Hlasitý zpěv se nesl palácem

ťing-čch'-le

Z jadeitu a nefritu vyhřáté lože

Místo odpočinku skutečné perly, královské perly

Jak načerpal sílu

Prošel hranicemi a provinciemi

Znovu potkal Dagury a Solony

Uctíván v tomto domě

Stál na severní stěně

Dostal třímístnou svatini

Jako místo k sezení má pluh
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Schované za jeho zrcadlivou čepelí

Dalaile je v místě původu

S obětinami pro dva draky

S drahoceným trůnem dvou draků,

S rozličnými satény, damaškem a hedvábím

S hedvábnými pruhy látky všech barev

nosí oděv z hadí kůže

Zabalen do drahých saténů

Podupává po čistém saténu

Obklopen malovanými postavami a soškami

Vyřezávané postavy

Vyřezané z červené borovice

Upravené jako topol

Hrbáč a ten s křivými zády

Rozseknutí napůl

Černý a Zmrzlý

Ti Bez očí

Babukai Batulu

Baolodi Bukuo

Kde se všechny řeky ubírají jedním směrem

Tam se plují na kánoji z vykotlaného dřeva

Pohupují sem a tam ve vlnách

Oročeni v hustých lesích

Zabíjí divočáky a jsou zdatní lovci

Jsou stopy, které nemohou najít

Otisky nohou, které nevidí

Zlatě zabarvená želva

Stříbrně zabarvená žába

Bzučící zlostná vosa

Pavouk, co se plíží dopředu a dozadu

Svíjející se ještěrky a hadi

Hlasitě kukající kukačka

Řvoucí leopard

Statný neohrožený divočáci
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