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1. ÚVOD 

1.1. Předmět studia 

Hrdinská epika nejrozmanitějších dob a národů již dlouhá léta poutá pozornost 

badatelů. Je specifickým žánrem ústní lidové slovesnosti, rozšířeným po celém světě, a 

přestože se v různých kulturních oblastech liší, vykazuje zároveň značné množství 

typologicky shodných rysů. Od nejstarších zaznamenaných eposů dávno zaniklých kultur 

až po materiály zaznamenávané v současnosti se před badateli rozprostírá pole 

nekonečných možností odborné činnosti. Mongolská epika není co do vědecké atraktivity 

výjimkou, a tak máme k dispozici značné množství literatury, pojednávající o 

mongolských hrdinských eposech z hlediska komparace motivů a syžetů, jejich vzniku a 

vývoje, předávání ústní tradice atd. Kupodivu málo toho však lze zjistit, chceme-li se 

mongolským eposem zabývat z jazykového hlediska. 

Předmětem mého studia je text mongolského eposu H323H JYYII maeuH maeaH 

HGCbl? 11acarzca11 Xo2uwH Jlyy M3p23H xaaH [Sto pětapadesáti let věku se doživší Starý 

Drak Moudrý chán], přesněji řečeno zhruba jeho první jedna třetina, čítající přes 3300 

veršů. Má diplomová práce navazuje na práci postupovou, v níž jsem se na menší části 

textu snažila klasifikovat základní kategorie lexikálních a uměleckých výrazových 

prostředků jazyka eposu. K vůli nedostatku prostoru jsem se však uměleckým prostředkům 

věnovala jen okrajově, a proto jsem se rozhodla v tomto tématu pokračovat. 

Z jazykového hlediska je text eposu nesmírně pozoruhodný. Je proto zarážející, že 

jsem neobjevila literaturu, která by se tímto dílem či obecně jazykem mongolské hrdinské 

epiky zevrubně zabývala. V této své práci si tedy kladu za cíl zmapovat alespoň v základní 

míře některá specifika hrdinskoepického jazyka daného díla a jeho nejvýraznější umělecké 

prostředky a pokusit se tak nahlédnout do svérázné poetiky mongolského hrdinského 

eposu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vycházím ze studia jediného textu, nechci své závěry 

generalizovat. Nicméně mongolské eposy jsou si zpravidla natolik typologicky podobné, 

že jistá širší platnost se dá předpokládat. 



1.2. Struktura práce 

Stať své práce člením do tří hlavních částí. První z nich je teoretickým uvedením do 

problematiky a hovořím v ní jednak o žánrovém vymezení eposu a místě mongolské formy 

hrdinské epiky v jeho rámci, jednak potom o konkrétním zkoumaném díle, přičemž shrnuji 

to málo informací, které je o něm k dispozici. 

Druhou ze tří hlavních částí stati mé práce tvoří kapitola nazvaná "Jazyk a poetika 

mongolské lidové epiky". V té nejprve vymezuji základní žánrově příznačné rysy 

hrdinského eposu obecně, jak se o nich můžeme dočíst v sekundární literatuře. V další 

kapitole se pokouším shrnout hlavní teze Parry-Lordovy teorie orální kompozice, neboť ta 

je jediným dostupným teoretickým východiskem pro studium fungování jazyka lidové 

hrdinské epiky. Dále se potom dostávám k samému jádru práce, tedy vymezení 

jednotlivých hlavních kategorií uměleckých prostředků, které se ve studovaném textu 

objevují. Při jejich definici vycházím ze Slovníku literární teorie z roku 1984, 

zpracovaného Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSA V. Pro lepší názornost přitom 

u každé kategorie uvádím několik příkladů ze studovaného textu. 

Ve třetí kapitole stati uvádím konkrétní úryvky z textu eposu společně s jejich 

překladem a krátkým rozborem použitých uměleckých prostředků. Těchto ukázek uvádím 

celkem osm a rozdělila jsem je tematicky do tří kapitol, nazvaných: "Koně a s nimi 

související umělecké prostředky", "Nepřátelé, souboje a hyperbola" a "Výzbroj, výstroj, 

vybavení". 

Ke své práci připojuji také dvě přílohy. První z nich je zcela volným překladem 

celé zpracované části eposu, kterou uvádím pro ilustraci a utvoření představy o ději. 

Druhou tvoří slovníček zvláštních výrazů, na něž jsem při svém studiu textu narazila; u 

každého výrazu je uveden příklad jeho použití. 

1.3. Užité metody a techniky práce 

V teoretických částech práce jsem užila kompilace sekundární literatury. Při studiu 

a překládání textu jsem hojně využívala konzultací Doc. Luvsandorje, který je zároveň 

vedle citované literatury mým hlavním informačním zdrojem. 

Ukázky eposu uvádím v přesně stejné formě, v jaké se text vyskytuje ve 

studovaném vydání eposu. U českého překladu užívám obdobnou formu, tedy velká 
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písmena na začátku řádků, v interpunkci se snažím přiblížit českému jazykovému úzu. 

Správnost překladů jsem konzultovala s PhDr. Veronikou Zikmundovou. 

V práci používám tři způsoby zápisu mongolského jazyka. V první řadě je to běžná 

současná mongolština zapsaná cyrilicí. Tu používám v souvislejších mongolských pasážích 

(ukázky), při zápisu názvů eposů a knih apod. Dále uvádím ustálený přepis mongolštiny do 

češtiny a přímo počeštěné výrazy tam, kde se slova v textu vyskytují opakovaně a je třeba 

je skloňovat, u jmen, jejichž počeštěná forma či přepis je zažitý (názvy etnik, ajmagů 

apod.) a v českém překladu u specifických etnonym (ajmag, tašúr, túrga atd.). Konečně 

malou měrou užívám také přepisu zavedeného seminářem mongolistiky, a sice tam, kde 

neexistuje ustálený český přepis či forma a zároveň se mi nezdálo nutné užívat zápisu 

cyrilicí. Tento případ se týká hlavně méně známých mongolských jmen a místních názvů. 

1.4. Překlad 

Ve své práci používám dva odlišné typy překladu: jednak přesný překlad ukázek, 

jednak potom převyprávění obsahu celého studovaného textu. 

Co se týče prvního typu, překlad jednotlivých vybraných pasáží zkoumaného díla je 

důležitou součástí mé práce. Tyto pasáže jsou vybrány právě tak, aby na nich bylo možné 

studovat umělecké výrazové prostředky a postupy. Různé části textu se od sebe 

kvalitativně liší. V eposu se objevují dějové úseky, které ze své podstaty generují bohatý 

jazyk a hyperbolické líčení. Můžeme říci, že jsou to pasáže, kde pomocí specifických 

výrazových prostředků dochází k maximální možné intenzifikaci expresivity textu. Jedná 

se jednak o statické, víceméně ustálené hyperbolické popisy, konkrétně popisy koní, 

výzbroje a vybavení, blížících se nepřátelských mangasů a pod., jednak potom o 

dynamické popisy děje hrdinských činů, můžeme jim říkat "akční epizody". Jsou to 

především bitvy (líčení přemožení nepřítele hrdinou), zkrocení a získání koní apod. 

Významným tématem, které na sebe pro svou důležitost poutá pozornost patřičnými 

básnickými prostředky, je právě téma koní, a proto se v překladu zaměřím mimo jiné i na 

epizody s koňmi nejrůznějším způsobem související. 

Pro svůj překlad jsem tedy vybrala několik pasáží a úryvků, které se mi zdály ve 

srovnání se zbytkem textu nejvíce jazykově zajímavé, pasáže vyznačující se nejhustší 

koncentrací uměleckých výrazových prostředků. Jsou to taková místa, jejichž obsah si od 

epického jazyka žádá zvýšenou expresivitu, kde má mít líčení největší spád a vyvolávat 
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napětí, místa, při jejichž přednesu má být posluchač stržen a uveden v úžas. Nevybírala 

jsem přitom k překladu pouze jádrové hyperbolické úseky, ale překládala jsem celé dějové 

epizody, aby úryvky působily pokud možno uceleně a aby byl patrný širší kontext i 

heterogenita textu. 

Je mnoho způsobů, jak lze text překládat. V této práci jsem zvolila způsob, který se 

mi za daných okolností jevil jako nejvhodnější. Na jedné straně jsem usilovala o 

maximální přesnost a věrnost, na straně druhé jsem text nechtěla pouze překládat doslovně. 

Snažila jsem se při zachování správnosti a přesnosti překlad poněkud stylisticky "uhladit" 

a přiblížit běžné češtině. Mou ambicí v žádném případě nebylo dokonalé přebásnění. 

Překlad sice tvoří důležitou součást práce, nikoli však její jádro- stále pro mne zůstává 

především prostředkem pro studium uměleckých výrazových prostředků a postupů daného 

folklórního díla. 

Text vybraných ukázek uvádím nejprve v originále a paralelně potom v překladu. 

Přítomnost obou jazyků považuji za nezbytnou, neboť to jsou právě mongolské výrazové 

prostředky, co je tématem této práce, a pro jejich uchopení a zpracování je zároveň nutné 

nabídnout možné české ekvivalenty, tedy překlad. Domnívám se, že zcela ideální by bylo 

řešení, kdy by byl vedle sebe uveden text mongolský, doslovný překlad a překlad 

umělecký. Takové zpracování by však vyžadovalo několikaletou práci. Uvedený překlad 

by tedy měl být kompromisem mezi uměleckým a doslovným překladem. Vzhledem 

k značné náročnosti textu a odlišnosti mongolštiny se překlad na některých místech 

neobešel bez odchýlení od přesného významu za účelem zachování správnosti a 

srozumitelnosti českého jazyka ve výsledném znění. Takové části vyznačuji kurzívou. 

Co se týče rytmu, většinou nebylo v mých silách jej v překladu dodržet, přestože je 

to jeden z postulovaných požadavků kvalitního překladu vzhledem k zásadnímu významu 

jeho uměleckého působení ve studované epické skladbě. Také aliteraci dodržuji pouze 

v případech, že to bez obtíží umožňuje zvolený výše popsaný způsob překládání. 

Druhým typem překladu, který ve své práci užívám, je volné převyprávění. 

Považuji je za zajímavé z hlediska celkové představy o ději a syžetu. Není pro tuto práci 

klíčový, má spíše ilustrační a doplňkovou funkci, a proto jej připojuji jako přílohu. Formou 

je uzpůsoben své funkci: jedná se o volný překlad, transformovaný do volné, prozaické 

řeči, oproti převyprávění je však podrobnější. Nejde v něm o zásadní přesnost a věrnost 

jazykovým prostředkům originálu (tomu slouží přesný překlad vybraných epizod), důraz je 

na podání děje v co možná nejpřirozenějším českém jazyce. Na místech, kde užívám 

mongolismy, a tam, kde jsem si vědoma skutečnosti, že termín použitý v překladu 
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nepřekrývá zcela sémantickou sféru některého významného termínu původního, doplňuji 

vysvětlení v poznámkách. 

1.5. "Text" 

Musím dále předem poznamenat, že hovořit v daném případě o "textu", jak to 

v průběhu práce často činím, je poněkud zavádějící, neboť tento výraz implikuje představu 

textu literárního, psaného. Mongolský hrdinský epos je žánrem ústní slovesnosti, a tudíž 

bychom s ním podle toho měli zacházet. 

Ke zkoumanému materiálu bohužel nemám a s největší pravděpodobností ani nikdy 

nebudu mít přístup v jeho skutečné živé, tedy přednášené, resp. zpívané podobě a není tedy 

možné zohlednit celkový charakter původního díla. To je samozřejmě skutečnost velmi 

omezující a patrně nebude možné dobrat se úplného pochopení žánru a jeho jazyka, tuto 

skutečnost nicméně nelze ovlivnit. Můžeme a musíme ji však mít na paměti a ve svém 

rozboru i celém uvažování o díle s ní počítat. 

Epos mám k dispozici ve fixované, zapsané formě, která je ochuzena o celou 

nezměrnou dimenzi výrazových prostředků, vážících se na osobu vypravěče. Musíme tedy 

pracovat s tím, co z díla zbylo, s originálu nepodobným textem. Proto ve své práci často 

tohoto výrazu používám, ovšem vždy s vědomím, že tento text není folklórním žánrem a 

předmětem lidového ústního podání, ale pouze jeho fragmentem. 
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2. TEORETICKÉ UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

2.1. Žánrové vymezení eposu a mongolská lidová epika 

Hrdinská epika jako specifický žánr ústní lidové slovesnosti se vyskytuje u celé 

řady národů napříč světadíly a je nepopiratelné, že vykazuje řadu shodných rysů, přestože 

má nesmírné množství forem a variant národně specifických1
• V obecném povědomí se pro 

tato díla uchovává jednotné označení "epos" či "hrdinský epos" a dokud se jimi nezačneme 

zabývat podrobněji, můžeme si udržet dojem, že takové žánrové vymezení je dostatečné. 

Jakje však patrno z odborných prací, zabývajících se hrdinským eposem, je otázkou, zda si 

všechna hrdinská epická poezie zasluhuje toto vznosné označení. U některých národů je 

situace usnadněna skutečností, že se v jejich kontextu ustálil specifický termín, jako např. 

jihoslovanské junácké písně2 , ruské bylin/ apod. V takových případech náleží svérázné 

národní hrdinsko-epické formě zvláštní pojmenování žánru a je tak patrné, že daná forma 

má své osobité rysy. Bohužel, v případě mongolské lidové epiky je situace poněkud 

složitější. Pojmem mongolský epos se zpravidla míní především rozsáhlé epické cykly 

Džangariády a Geseriády. Patrně pod tímto dojmem se vžilo užívání výrazu "epos" jako 

ekvivalentu pro mongolský termín "myyJib", který označuje hrdinské epické zpěvy většího 

i menšího rozsahu s heroicko-pohádkovým obsahem, původně charakteristickým 

způsobem zpívané, a to většinou za doprovodu hudebního nástroje. Mongolská hrdinská 

1 Žirmunskij o této skutečnosti říká: "V hrdinském eposu ( ... )- Homérův epos, germánský ružinný epos, 
francouzské a španělské středověké epické zpěvy, ruské byliny, srbské junácké písně, turkotatarské a 
mongolské bohatýrské eposy, finská Kalevala a etonský Syn Kalevalúv a další- nacházme při srovnání 
podstatně shodné rysy, o nichž už se badatelé mnohokrát zmiňovali. Zprvu byla snaha vysvětlovat tuto 
podobnost v užším vymezení, u indoevropských národů, společným původem z "praarijských" mýtů a 
epických vyprávění společných pro všehny národy této skupiny. Ale shoda mezi eposem mongolským (např. 
Džangariádou) a ruským není o nic méně významná než shoda mezi ruskými bylinami a germánským 
eposem. Dále pak se uváděla hypotéza o vzájemném púsobení. ( ... )Univerzální ráz obdobných prvků u 
národů, které neměly žádné styky, však zpochybnil i tuto hypotézu. A. N. Veselovskij se ve své Poetice 
~yietú pokusil vysvětlit etnologickou metodikou shodné motivy, které se vyskytují v mýtech ( ... )jako 
názorné vzorce, jež se utvářely ve stejných společenských podmínkách: , ... jednota životních podmínek a 
psychologického aktu,' říká Veselovskij, ,plodila jednotu nebo podobnost symbolického výrazu.' " 
ŽIRMUNSKIJ, V. M.: O hrdinském eposu. Praha 1984, s. I 54-I 55. 
2 Srbské, chorvatské a bulharské lidové písně na bohatýrské náměty s velmi různorodým obsahem -
mytickým, pohádkovým, legendárním i v základě historickým, jako jsou např. zpěvy o bitvě na Kosově poli, 
o králevici Markovi, synu krále Vukašína, o hajducích (protitureckých vzbouřencích). Od 14. stol. je 
udržovali v lidovém povědomí pěvci zvaní podle doprovodného nástroje guslaři, jindy slepači ("slepci"). 
Slovník literární teorie ( 1984, s. 162). 
3 Ruské lidové epické písně, odrážející v heroizované a hyperbolizované podobě historické události na Staré 
Rusi zhruba v I O.- 16. stol., tj. v neklidných dobách formování feuálního státu. Slovník literární teorie 
(1984, s. 51). 

6 



epika má pochopitelně svá výrazná specifika a jistě by zasluhovala svůj zvláštní odborný 

termín. Zdá se však, že se badatelé na něm dosud neshodli, a tak, mluví-li o těchto 

epických dílech ústního podání, užívají rozličných obezřetných označení. V této části své 

práce bych se proto ráda blíže věnovala žánrovému vymezení hrdinského eposu a otázce, 

jaké místo v něm zaujímá právě mongolská epika. 

Pro začátek se podívejme, jak pojem "epos" definuje Slovník literární teorie, 

zpracovaný Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV: 

Epos (z řec. epos= slovo, řeč, pověst)- rozměrná epická veršovaná skladba volné kompozice 

s pomalým tokem děje a zálibou v epizodách (tzv. epická šíře), podávající jazykem bohatým na ustálená 

epiteta a figury, s vypravěčským odstupem a objektivitou téma války nebo hrdinských činů. Epos, odraz 

"heroických poměrů" na úsvitu lidské civilizace, se ovšem v dlouhodobém literárním procesu ideově a 

tematicky diferencoval, specializoval a negoval nejednou svou původní podobu, takže vznikaly různé jeho 

formy. 

Prototypem eposu je epos hrdinský neboli bohatýrský, jenž se opírá o bájesloví starověkých národů a 

mívá neznámého, popř. mytického původce. Tuto kategorii reprezentuje např. sumerský Epos o Gilgamešovi 

(3. tisíciletí př. n. 1.), Homérova Ílias a Odyssea (8. stol. př. n. I.), indické eposy (Mahábhárata o 90 tisících 

verších z 5. stol. př. n. I. a Rámájana z 2. stol. n. 1.), francouzská Píseň o Rolandovi (9. stol.), španělská Píseň 

o Cidovi (pol. 12. stol.) a německá Píseň o Nibelunzích (poč. 13. stol.). Druhotně vznikaly pak hrdinské 

eposy umělé, jako např. Vergiliova Aeneis (I. stol. př. n. 1.), Sládkem přebásněná Longfellova Píseň o 

Hiawatě (pol. 19. stol.), finský eposE. Lonnrota Kalevala, nebo pokusy J. Holého o hrdinský epos slovenský. 

Od původních eposů národních se liší především jistým vzdělaneckým odstupem- "způsob básníkova 

nazírání je naprosto odlišný od toho světa, který nám chce znázornit" (Hegel). ( ... ) 

Dalšími příklady jsou epos dvorský neboli rytířský (např. epos Chrétiena de Troyes o družině krále 

Artuše (pol. 12. stol), skladby o Tristanovi a Isoldě nebo Alexandru Makedonském), historický (např. 

Osvobozený Jeruzalém od T. Tassa nebo Konrád Wallenrod od A. Mickiewicze), epos romantický (běžněji 

básnická povídka nebo poéma- např. Byronův Don Juan), epos duchovní (např. Dantova Božská komedie 

(poč. 14. stol.), Miltonův Ztracený ráj (17. stol.)), idylický (Goethův Heřman a Dorothea), komický (např. 

Voltairova Panna a klasické skladby K. Havlíčka) a zvířecí. V širším pojetí se někdy k eposu řadí i díla 

bezfabulová, tzv. eposy popisné (Hésiodos, Práce a dni) a epo~y didaktické (např. Boileauovo Umění 

básnické).4 

Různorodost žánru lidové epiky se teoreticky pokouší řešit ruský folklorista Gusev, 

který ve své Estetice folklóru ( 1978) usiluje o systematické uspořádání její klasifikace. 

Pojem "epos" chápe jako nadřazený zastřešující pojem, vpodstatě synonymum pro "epický 

rod", a nastiňuje jeho podrobnější členění. V jeho pojetí velkou skupinu epického rodu 

4 Slovník literární teorie ( 1984, s. 98). 
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(eposu) tvoří díla, která jsou slovesně-písňová, tj. taková díla, v nichž se prostředkem 

obrazného odrazu a typizace skutečnosti stává písňová řeč, přičemž při jejich 

interpretování může hrát úlohu hudební doprovod a prvky dramatizace. Tuto skupinu tvoří 

následující druhy: mytické písně, hrdinsko-fantastické epické písně (vlastní hrdinský epos), 

historické epické písně, společenské epické písně (novelistický písi1ový epos) a komické 

epické písně (parodie). 5 

Dále pak uvádí známé "typologické žánrové formy písi1ového epického rodu". Jsou 

to: skazová písei1, v níž se prózou interpretuje fabule a zpěvem přímá řeč Gakutská 

oloncha, burjatské a mongolské uligery, evencké nimkany); jednosyžetová samostatná 

písei1; řada (cyklus) několika písní, vytvářejících řetězovou kompozici; lidová epopej, která 

se rozrostla z jednosyžetové písně nebo která představuje složitý syžetový celek o mnoha 

liniích, vytvářející se v důsledku mnohověké kolektivní tvorby a jako výsledek úsilí 

jednotlivých talentovaný improvizátorů (Altaj-Buučaj, Alpamyš, Manas, Geser, Džangar 

apod.). Lidové cyklické epopeje (lidové eposy) je třeba odlišit od svodů přepracovaných 

neznámým básníkem (písei1 o Nibelunzích) nebo sestavených pozdějším sběratelem 

(Kalevala), a tím spíše od volných zpracování lidového eposu (Píse1'1 o Hiawathovi) nebo 

od umělých epopejí (Aeneis). U mnoha děl přetrvávají spory o stupni jejich "lidovosti", 

hádankou v tomto směru zůstává např. i Illias a Odyssea. Na rozdíl od jednotlivých 

epických písní, které lze s větší či menší určitostí vztahovat k tomu či onomu druhu eposu, 

epopeje představují složité a ne vždy ucelené výtvory, které vedle hrdinských písní 

obsahují také písně mytologické a historické a písně ze života.6 

Gusev dále rozebírá výše vymezené druhy lidové epiky. Co se týče hrdinského 

eposu, jeho charakteristika je následující: ,,Hrdinský (heroický) neboli bohatýrský epos 

představuje písi1ově skazové nebo písi1ové vyprávění o boji rodu, kmene, národnosti, 

národa za svou existenci a nezávislost ve střetnutí s nepřátelskými silami nebo okolnostmi 

převážně historického, sociálně politického charakteru. Středem tohoto eposu je postava, 

která typizuje nejlepší, hrdinské vlastnosti kolektivu a představuje tento kolektiv ve všech 

svých činech."7 

5 
GUSEV ( 1978, s. 132- 133). 

6 Tamtéž, s. 133. 
7 Tamtéž, s. 135. 
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Z hlediska zařazení mongolských epických zpěvů, zmínila bych ještě jeden 

pozoruhodný druh, který Gusev uvádí bez bližší specifikace. Jsou to "epické písně 

pohádkového charakteru" (pohádkové byliny, uzbecké hrdinsko-romantické dastany).8 

Poněkud nejasnáje klasifikace mongolské epiky u Žirmunského, který při jejím 

označování není zcela systematický. Narážíme u něho na kategorii "bohatýrské pohádky", 

která je archaičtější a vývojově starší než epos a v Žirmunského pojetí je jeho přímým 

předchůdcem. Jak říká, když hovoří o nejstarší ruské bylině o knížeti-kouzelníkovi 

(Volchovi) Valch Vseslavjevič, "mezi mýtem a eposem stojí( ... ) jako přechodná forma 

bohatýrská pohádka"9
, pro niž je příznačné právě "pozadí" mytologických představ. 

Musíme zde podotknout, že u Žirmunského se ryzí hrdinský epos nutně pojí s mírou 

historičnosti, která pro něho je jeho základním a obecně platným kritériem a žánrovým 

příznakem. 10 Oproti eposu se bohatýrská pohádka vyznačuje "osobním rázem 

bohatýrských hrdinských činů s absencí konkrétní historické lokalizace a širší společenské, 

historické- národní a státní perspektivy nad rámec patriarchální rodiny a rodu" 11
• Jako 

další její charakteristické znaky uvádí Žirmunskij pohádkovou postavu bohatýra a 

pohádkový ráz jeho epického životopisu (kouzelný původ, magická nezranitelnost, získání 

bohatýrského meče a koně, někdy i dívky, boj s drakem atd.). Takto vymezená bohatýrská 

pohádka je v jeho pojetí, jak již zmíněno, typologicky nejstarší etapou ve vývoji eposu. 

Spadá do dob patriarchální rodové společnosti a až s vývojem feudálních poměrů se z ní 

vyvíjí hrdinský epos s novým národním a historickým obsahem. 12 

V předpokladu historičnosti eposu se s Žirmunskim v podstatě shoduje též J. M. 

Meletinskij, který ve své Poetice mýtu (1989) vymezuje rozdíl mezi eposem "klasickým" a 

"archaickým". Podle Meletinského se epos, stejně jako pohádka, vyvinul z mýtu. Zatímco 

klasické formy eposu procházejí změnami směrem k demytologizaci, archaický epos 

zobed'iuje historickou minulost prostřednictvím jazyka a koncepcí pravěkého výpravného 

folklóru. Hlavním pramenem pro jeho utváření jsou bohatýrské pohádkové písně a zejména 

mýty a pohádky o prapředcích- kulturních hrdinech. Na rozdíl od archaické epiky se 

eposy klasické opírají o historické pověsti a využívají zejménajejichjazyk k vyprávění o 

událostech dávné minulosti, nicméně minulosti nikoliv mystické, ale historické, přesněji

quasihistorické. Pro vývoj archaických eposů vzniklých před pokročilou státní konsolidací 

8 Tamtéž,s.139. 
9 

Ž1RMUNSK1J ( 1984, s. 62). 
10 Tamtéž, s. 379. V doslovu k Žirmunského knize o tom píše J. Táborská. 
11 Tamtéž, s. 58. 
12 Tamtéž, s. 58. 
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zůstávají historické pověsti druhořadým pramenem, do určité míry existují vedle nich a 

téměř se s nimi nemísí. 13 Jak Meletinskij píše dále, základní rozdíl mezi klasickým eposem 

a archaickou epikou netkví v míře hodnověrnosti příběhu, ale právě v ,jazyce", který se u 

prvně zmiňovaného nevyznačuje terminologií kosmickou, ale etnickou: operuje 

zeměpisnými názvy, historickými jmény kmenů a států, králů a vůdců, válek a migrací. 

Epický čas (Mykény, stěhování národů, říše Karla Velikého, Kyjevská Rus doby sv. 

Vladimíra, stát čtyř Ojrotů atd.) je vytvářen v intencích času mytického jako počáteční 

doba a doba aktivních činů předků, kteří předurčili budoucí řád, nejde tu všakjiž o stvoření 

světa, ale o úsvit národních dějin, konstituování nejstarších států atd. Mytický boj o 

kosmos proti chaosu se proměňuje v obranu příbuzné skupiny kmenů, státu, vlastní "víry" 

proti "okupantům", "pohanům", vybaveným leckdy mytickými a čarodějnými atributy. 

Šamanská povaha hrdiny však zcela odpadá a je nahrazena ryze válečnou hrdinskou etikou 

a estetikou. Hrdinský epos není na rozdíl od pohádky chápán jako fikce a v tomto smyslu 

stojí mýtus a epos jako protiváha k pohádce takřka na stejné úrovni. 14 

Někteří badatelé v souvislosti s mongolskou epikou užívají také případného 

označení "pohádkový epos", jako např. G. I. Michajlov, který se ve svých statích Problémy 

folklóru mongolských národú zabývá mimo jiné žánrovým vymezením a vzájemnými 

vztahy mongolské pohádky (cKmKa), byliny (ówzuHa), pohádkového eposu (cKmo'IHbrií 

:moc) a bylinného eposu (6blflUHHblií 3noc). 15 

K otázce žánru hrdinské epiky by patrně mohla podnětně přispět i studie W. 

Heissiga s názvem Heldenmdrchen versus Heldenepos? Strukturelle Fragen zur 

Entwicklung altaischer Heldenmdrchen, o její existenci jsem se však dozvěděla velice 

pozdě a bohužel se mi doposud nepodařilo opatřit si ji. 

Z výše uvedeného je patrné, v jakém rozpětí se rozvírá škála žánru. Otázkou 

zůstává, kde se v jejím rámci může nacházet mongolská hrdinská epika. V té nenalézáme 

prakticky nic historicky ani lokálně konkrétního- jména míst i lidí jsou tradičně folklórní, 

nepřáteli jsou pohádkové i mytické postavy, děj překypuje fantastickou pohádkovou 

hyperbolizací i ustálenými folklórními obraty, které můžeme stejně tak nalézt 

v pohádkách. Právě takové povahy je i naše zkoumané dílo. Dá se tedy říci, že se jedná o 

archaickou formu hrdinské epiky, žánrově tíhnoucí k mýtu a pohádce spíše než k historické 

13 
MELETINSKIJ, J. M.: Poetika mýtu. Praha 1989, s. 276, 283. Srov. celou kapitolu Mýtus, pohádka, epos (str. 

270-283). 
14 

MELETINSKIJ ( 1989, s. 283). 
15 

Ml1XAHJ10B, r. M.: npo6JieMbl qJO!lb/G10pa AtOH,~OJibCKllX Hapoooe. Elista 1971. 
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pověsti (k té mají blíže, co se mongolského prostředí týče, pozdější historická vyprávění, 

písně a legendy 13. - 16. století). 

Aby však nedošlo k nedorozumění, musím zdůraznit, že přes veškerou svou 

"pohádkovost" má mongolská hrdinská epika zcela jinou povahu a funkci, než mají 

opravdové pohádky. Eposy byly původně přednášené pouze za přísně vymezených 

podmínek, vázala se k nim řada tabu, osoba pěvce mívala výsadní čestné postavení a mohli 

se jimi stát pouze patřičně zaškolení profesionálové. Samotný přednes byl v podstatě 

obřadem, během něhož byly zpřítomňovány síly, o nichž epos vypráví, docházelo k nové 

realizaci souboje dobra se zlem, který se v nich odehrává. Z tohoto hlediska jsou podobné 

mýtům s jejich "bezprostřední působností" (opakované znovuzpřítomňování aktu stvoření 

apod.). Na základě této původní magické povahy a funkce mongolského eposu, kterou 

akcentuje např. britská badatelka C. Pegg, můžeme vyslovit předpoklad, že hrdinská epika 

ve formě, v jaké se vyskytuje u Mongolů, podobně jako mýtus svým vlastním jazykem 

sděluje něco zásadního o skutečnosti a je tudíž, na rozdíl od pohádky, svého druhu 

"pravdou". A stejně jako jazyk mýtu a pravda kterou sděluje je modernímu člověku 

nesrozumitelná, také k vnitřnímu obsahu hrdinského eposu jsme již dávno hluší. Zbývá 

nám pouze skořápka, utkaná z neuvěřitelných a přesto (nebo proto) fascinujících obrazů 

fantastické hyperboly, barvitých přirovnání a pohádkových výjevů, v nichž se koně a 

nepřátelé počítají na desetimiliony. Dohromady dávají vyznít charakteristickému epickému 

patosu, který na dnešního čtenáře může působit úsměvným dojmem. Jak však působily 

kdysi na pastevecké obecenstvo, jemuž je v přítmí přeplněné jurty i několik nocí po sobě 

dramaticky zpíval zkušený vypravěč za doprovodu chúru nebo jiného nástroje, to nám 

zůstává skryto. 

2.2. Co víme o zkoumaném díle 

Převážnou většinu informací o zkoumané epické skladbě čerpám z předmluvy 

k vydání, s nímž pracuji. 16 Vzhledem k rozsahu i zajímavosti tohoto hrdinského eposu je 

pozoruhodné, jak systematicky uniká pozornosti badatelů, alespoň pokud je mi známo. 

Pokud jsem přecijen v některé studii narazila na nějakou zmínku, figurovaljeho název 

16 
H3?3H 3YYH maezm maea11 IIGCblZ HacaqcaH Xe?utull Jlyy M3p2JH xaaH. PeA. CaMnHJJA3HA3B, X.; 

SaHcranaH, T. YnaaH6aaTap 2003. 

ll 



většinou pouze jako příklad mongolské hrdinské epiky či jako "nejdelší chalchský epos". 17 

Název a informace o počtu veršů (které se navíc většinou rozcházejí)- to je vše, co se o 

eposu dozvíme. Na stručné zmínky o díle můžeme dále narazit v některých pracích, 

zabývajících se srovnáváním konkrétních motivů mongolské epiky, např. v zajímavých 

článcích Heissiga či ve studiích Poppeho. 18 Dosud jsem se však nedostala k žádné práci, 

která by se zabývala přímo tímto eposem, anebo o něm alespoň nějak obšírněji 

pojednávala. 

Podívejme se tedy alespoň na ty základní informace, které uvádí zmíněná 

předmluva badatelů H. Sampildendeva a T. Bayasgalana. 

Epos Jlyy M3pnu xawt zaznamenal akademik 8. Rinčen a vědecké obci jej 

představil ve zprávě, která vyšla v roce 1965 ve 21. čísle novin Ym?a 3oxuo.7, yp!la? 

[Literatura, umění]. V příspěvku jménem Mort?o!l GMart 3oxuo!lblrt 3YU!l33C [Z mongolské 

ústní slovesnosti] Rinčen píše: "Zajímalo mě, který z až dosud zaznamenaných eposů je 

nejdelší. Starý Dendtib Gončigiin byl v Mongolské lidové armádě, oddílu Bulganského 

ajmagu, sumu Naran. Vyprávěl starý veršovaný příběh Sto pětapadesáti let věku se doživší 

Starý Luu Mergen chán, který měl 13866 veršů." 19 Příběh byl zaznamenán patrně mezi lety 

1928 a 1940 (zde ovšem údaje nejsou zcela jasné).20 Poprvé byl Rinčenem publikován 

v roce 1964 ve Wiesbadenu v latinské transkripci. 

V předmluvě k používanému vydání je rovněž publikován krátký Rinčenův esej 

s názvem Mml?O!l apowt 6aamap!la? myyflbC [Mongolské lidové hrdinské eposy], která 

byla původně publikována v Rinčenově práci Folklore Mongol z roku 1964. V ní autor 

uvádí, že se daný epos vyprávěl v ajmacích Selenge, Bulgan a Tov a podle jeho slov se 

jedná o nejdelší a nejzajímavější epos, který kdy slyšel. Podle jeho názoru je také 

důkazem, že i Chalchové mají původní a zachovalé rozsáhlé epické dílo. Toto Rinčenovo 

tvrzení je často přejímáno mongolskými autory navzdory tomu, že může působit poněkud 

kontroverzně a tendenčně vzhledem k lexiku eposu, které by poukazovalo spíše na 

17 Pl1HlJEH, 6.: MaHatí apAhiH TYYilhC. ln MO!IZOJ/ apobtH 6aamapflaz myyflbCbtH y•mp. [Naše lidové eposy. 
Situace mongolských lidových hrdinských eposú.] YilaaH6aamp 1966, s. 6-7. 
XOPJlOO, n.: XMx apAhiH TYYilb 6a TYYHHH OHLJ,JIOr. [Chalchský lidový epos a jeho zvláštnosti.] Studia 
folclorica, 1969, s. 149. 
18 HEISSIG, W.: Motiv und Wirklickeit. Cesammelte Aufsiitze. Wiesbaden 1993. 
POPPE, N. N.: Mongolische Volsdichtung. Wiesbaden 1955. 
19 Uvedená citace Rinčena zní doslova: " ... OAOO xypnil 6HAHHH T3MJ13rJl3C3H TYYilHHH AOTpooc xaMrHHH 
YPT Hb l!Map TYYilb 60JlOXblf COHHpXOM yy. ApAblH )((ypaMT Ll3p3r 6atícaH 6eree).l oyJlraH aHMrHHH HapaH 
cyMbiH ap A 6yilr33. foH'IHrHHH )l3HAY6 arcH hl 611e 'H3c3H 3YYH maeuH maeaH HGCbtZ HGCWICGH xezutuH llyy 
Ahpc3H xaau' r3A3r 13866 lllaA lliYil3r 6oJlAorxyy'l yilnp xyypH3H X3JlA3r 6aH)((33B." H3c3H 3YYH maeuu 
maeaH Hac uaca7CGII xezuwH .!lyy M:Jp<'3H xaaH (2003, s. 5). 
2° K tomuto problému píši více ve své postupové práci. (KOČKOVÁ, 2008, s. 13, 14). 
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západomongolský púvod díla, jež jistě mohlo být do zmíněné oblasti přeneseno. Rozřešení 

tohoto problému by vyžadovalo rozsáhlejší terénní pátrání, avšak nespadá do vytyčeného 

výzkumného záměru mé práce. 

Strohé systematické informace o eposu se můžeme dočíst v příspěvku s názvem 

Mouzofl my7uúu 6ypm23fl [Soupis mongolských eposů], jehož autorem jeR. Narantuyaa?1 

Epický typ Luu Mergen haan uvádí ve skupině nazvané "eposy s více variantami 

vyprávěné v Chalše".22 Kromě základní verze, zaznamenané Rinčenem (u níž autor 

vypisuje patnáct základních témat příběhu) jsou uvedeny dvě další existující zaznamenané 

verze téhož příběhu. U jedné není uveden autor záznamu, pouze informace, že byla 

zaznamenána od jistého Davaa z ajmagu Čojbalsan a údaje o jejím umístění v trezoru 

Ústavu pro jazyk a literaturu Mongolské akademie věd. Druhou verzi podle 

Narantuyaových údajů zaznamenal Ramstedt v roce 190923 (tedy ještě před Rinčenem). 

Dále Narantuya u tohoto epického typu uvádí další dvě odlišné a patrně o mnoho kratší 

varianty příběhu. První se jmenuje 3yyu ypo mueuz~z 33Jl3H 6aúdaz J{epeeu uacmaií flyy 

M3p23H [Čtyřletý Luu mergen, vládnoucí jihovýchodní zemi]. U té jsou uvedeny čtyři další 

zaznamenané verze (resp. varianty této varianty) s různými názvy a děj o dvou základních 

motivech. Poslední varianta se jmenuje T3H23puiíu xyy T3e32 flyyrt utap 6aamap [Nebeský 

syn Teveg Luun žlutý bohatýr] a má rovněž děj o dvou motivech. Zjednodušeně řečeno, 

v soupise jsou tedy uvedeny tři základní varianty epického typu Luu Mergen haan, které 

mají dohromady šest dalších vedlejších variant, což činí celkem devět zaznamenaných 

příběhů tohoto typu. U většiny z nich nechybějí informace o místě uložení originálu jejich 

záznamu v Ústavu pro jazyk a literaturu, u některých jsou uvedeny i informace místě, času 

a autorovi záznamu a jméno vypravěče. 

21 HAPAHTY51, P.: MoHron ryynHHH 6ypTDn. [Seznam mongolských eposů.] Studiafo!clorica, 1988, s. 101-
103. 
22 "XanxaJJ. HpHr)l.L\ar onoH xys11n6apT ynr3pmr ryyn11y,n". 
23 Viz též zmínku v Heissigově článku: "ln der von Rintchen i.iberleiferten Fassung des Kogshin luu mergen 
qan aus dem Bulghangebiet (Folklore Mongol ll!, 57-173) ist die Wiederbelebung des Helden nach dem 
gleichen Modell geschildert, wahrend sie in der von G. J. Ramstedt um 1900 im nordlichen Khalkhagebiet 
aufgezeichneten ki.irtzeren Fassung dieses Epos (H. Halén, Nordmongolische Volksdichtung, 63-93) 
i.iberhaupt fehlt." [Ve verzi Khogsin luu mergen chána doložené Rinčenem z oblasti Bulganuje líčeno 
znovuoživení hrdiny podle stejného modelu, zatímco v kratší verzi tohoto eposu zaznamenaného G. J. 
Ramstedtem kolem roku 1900 v severní oblasti Chalchy úplně chybí.] HEISSIG, W.: Wiederleben und Heilen 
als Motiv im Mongolischen Epos. In Motiv und Wirklickeit. Gesammelte Aufsdtze. Wiesbaden: 1993; s. 68. 
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Doplňme pro úplnost, že Heissig v jednom ze svých článků naráží v souvislosti 

komparace motivu narození syna ještě na jednu verzi, zaznamenanou Rinčenem 

v Ovorchangaji v roce 1954,24 o níž se Narantuyaa ve svém soupisu nezmiňuje. 

Co se týče verze eposu, kterou se zabývám, zoufale se nám nedostává bližších 

informací o postavě vypravěče, okolnostech přednesu atd. Jejich nedocenitelnostje přitom 

nasnadě. Obzvláště pro studium jazyka daného díla by bylo užitečné vědět, zda byl 

dotyčný gramotný či nikoli, jaké měl vzdělání, čím se zabýval. Byl profesionálním či 

amatérským, dobrým či špatným vypravěčem? Kdy, od koho a za jakých okolností se 

eposu naučil? Znal nějaké další epické písně, případně kolik a jaké? To vše jsou otázky, 

které bohužel zůstanou nezodpovězeny. 

24 
HEISSIG, W.: Felsgeburt (Petrogenese) und Bergkult. (Motiv und Wirklickeit. Gesammelte Aufsatze.) ln 

Motiv und Wirklickeit. Gesammelte Aufsdtze. Wiesbaden 1993; s. 43. 
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3. JAZYK A POETIKA MONGOLSKÉ LIDOVÉ EPIKY 

Hrdinská epika ve všech svých různorodých formách je téma nesmírně zajímavé a 

již dlouhou dobu poutá pozornost mnoha badatelů. Bylo napsáno nepřeberné množství 

knih, studií a článků- jenom zmapovat historii tohoto bádání by vystačilo na samostatnou 

obsáhlou práci. Pochopitelně jsem se zaměřovala hlavně na téma studia jazyka a 

výrazových prostředků hrdinského eposu a zdá se být až zarážející, že v takovém množství 

dostupného materiálu se toto téma prakticky nevyskytuje. Badatelé se zabývají studiem a 

komparací motivů a syžetů, dosud ne úplně objasněnou otázkou vzniku a vývoje lidových 

eposů, metodám tradování a okolnostem přednesu, jejich vztahem ke skutečnosti a 

společnosti. Existují i některé dílčí studie, pojednávající o jejich symbolice či o způsobu 

vyobrazení některých postav (ženské postavy, koně hrdinů). Co se týče prací o eposech 

mongolojazyčných národů, nejvíce prostoru náleží Džangariádě a Geseriádě

pochopitelně, jejich důležitostje v dané kulturní oblasti zcela výjimečná. 

I v rozsáhlých klasických pracích se popis formální stránky eposů omezuje na 

shrnutí základních žánrově příznačných uměleckých prostředků a slohových rysů. U nich 

tedy můžeme naši cestu za poznáním povahy jazyka hrdinské epiky započít. 

3.1. Žánrově příznačné prostředky a slohové rysy eposu 

Co badatelé, zabývající se hrdinským eposem různých dob a národů a jejich 

komparací považují za jeho charakteristické rysy a za jeho žánrově příznačné výrazové 

prostředky? 

O slohových rysech eposu pojednávají zajímavě mimo jiné V. M. Žirmunskij ve 

svých statích O hrdinském eposu ( 1984) a V. J. Gusev ve své Estetice folklóru (1978). Tyto 

práce zde budu citovat, neboť mám pocit, že všeobecně přijímané názory na tento problém 

vystihují souhrnně a pregnantně. 

Gusev v Estetice folklóru v části věnující se umělecké metodě folklóru25 hovoří o 

tzv. "metodě epické idealizace" jako základní umělecké metodě eposu (nazývá ji též 

metodou "heroicko-fantastickou" a kromě hrdinského eposu ji nachází též např. v kouzelné 

pohádce). Podle jeho pojetí vývoje folklóru v závislosti na vývoji společnosti tato metoda 

25 
GUSEV ( 1978, s. 238-243). 
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vznikla překonáním mytologického myšlení ("mytologické metody") a v období 

feudalismu byla postupně vystřídána metodou realistickou, která je charakteristická 

historickou a sociální konkrétností, určitostí, lokalizací (a uplatňuje se u jiných žánrů, např. 

v historické písni, historické pohádce, pohádce ze života, lidovém dramatu i v lyrice). 

Podle V. Ja. Proppa ovšem i tehdy, kdy se epos na konci 17. století naplňuje reálným 

životním obsahem, se v bylinách této epochy "uchovává základní umělecká metoda 

eposu"26
, tedy metoda užívající idealizace a hyperbolizace. 

Jak Gusev píše dále, svou formou se hrdinská epika různých národů liší a vyznačuje 

výraznou národní specifičností, zároveň jsou jí však vlastní i některé typologické rysy. 

K nim patří např. typizace některých zásadních vlastností hrdiny, dále fantastická 

hyperbolizace, takové zvláštnosti kompozice a stylu, jako je postupná a plynulá následnost 

nepřetržitě se rozvíjejícího děje, podrobné rozvedení epizod a scén, vedoucí k tomu, že se 

vyprávění zpomaluje a že popisnost převažuje nad fabulací. Dále sem patří hojnost 

tradičních situací a motivů, tradičních formulí a společných míst, hojnost konstantních 

epitet, aliterací. Epická píseň nezná strofičnost, využívá rytmické hudebně intonující (často 

aliterační) řeči (recitativu) nebo střídající se metrické prózy a písňového verše (který často 

mívá různý počet slabik) na monotónní, opakující se melodii.27 

Žirmunskij zdůrazňuje, že shody v hrdinských eposech různých národů se 

neomezují najednotlivé motivy, ale že jsou hlubší a všestrannější. Ke společným 

žánrovým znakům eposu v jeho pojetí patří, obdobně jako u Guseva, jeho ideový obsah, 

okruh epických syžetů idealizujících bohatýrské činy národních hrdinů, umělecké typy a 

situace, tradiční zvláštnosti epického stylu s jeho typickými formulemi, opakováním, stále 

se vracejícími okrasnými epitety, momenty žánrového vývoje (cyklizace syžetů, rozšíření 

krátké hrdinské písně v epickou poému) a také podmínky, v nichž se písně přednášely. 

Shody jsou v jejich utváření, v provedení a ústním podání, v sociálním zařazení rodového, 

družinového nebo lidového pěvce a podobně, to znamená v podstatě v celém složitém 

komplexu jak vnějších, tak vnitřních znaků charakterizujících epickou tvorbu jako určité 

stadium ve vývoji poezie?8 

Základním slohovým rysem lidového eposu, píše Žirmunskij dále, je převaha 

typického nad individuálním. Ráz typizace určuje tradice, velice pevná a někdy velmi 

starobylá; odpovídá vyvinutosti lidového povědomí, kolektivní umělecké zkušenosti 

26 GUSEV ( 1978, s. 241 ). 
27 Tamtéž, s. 136. 
28 ŽIRMUNSKIJ ( 1984, S. 155). 
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"lidových mas". Kolektivní, tradiční stránka vymezuje sféru individuální; proto se může 

přínos pěvce projevit jen v mezích dané tradice?9 

Typično v eposu znamená zároveň normu, jak se zformovala a zafixovala 

v lidovém povědomí, a to nikoli ve smyslu něčeho všednodenně normálního, průměrného, 

středně typického, nýbrž ve smyslu typického ideálu. Co říká Veselovskij o tzv. okrasném 

epitetu v epose, který vyzvedá typicky podstatný a zároveň ideální znak předmětu, lze 

stejně tak vztáhnout na všechny složky epického díla. Hrdina je vždy typickým nositelem 

lidových ideálů bohatýrské mohutnosti, válečné cti, mužné krásy. Jeho hrdinské činy mají 

typický ráz: odpovídají normě heroična stanovené lidovým povědomím, a proto se 

umělecky fixují v tradičních motivech a syžetových schématech.30 

Jinými slovy, pro vykreslení světa v hrdinské epice- její klasifikace toho, co je 

dobré a špatné, krásné a ošklivé, obdivu a úcty hodné a co naopak vzbuzuje odpor a 

opovržení- platí totéž, co Gusev uvádí o estetice folklóru obecně: je to estetika (a v mém 

rozšířeném chápání jeho definice rovněž celé hodnocení světa) kolektivní tvorby, vyjadřuje 

kolektivně vypracované představy o krásnu, o ohyzdnu, o vznešeném a všedním, o 

tragičnu a komičnu, představy, které "lidové masy" široce přijaly a které se staly 

tradičními. Ve folklóru se projevuje bezprostředně a aktivně estetický ideál (a podotkněme, 

že nejen estetický) sociálních kolektivů. 31 

3.2. Jak se staví epos- teorie orální kompozice 

Již jsem uvedla, že v početných dílech na téma hrdinské epiky mongolských národů 

se nedostává prostoru konkrétnějším úvahám o uměleckých prostředcích epického jazyka. 

Jedinou výjimku, přinejmenším co se týče literatury, k níž jsem se v průběhu svého studia 

dostala, tvoří práce současného vnitromongolského folkloristy Chao Gejina (mong. 

C'ogjina)- jeho klíčové dílo Formulaic Diction oj Arimpil 's Jangar Singing o poetice 

mongolského pěvce Arimpila a o jeho verzi Džangaraje ale z větší části v čínštině a dosud 

se mi nepodařilo obstarat si ji. Mám však k dispozici alespoň několik jeho menších článků. 

Ve svých pracích vychází mimo jiné z Parry- Lordovy teorie a prací Johna Miles Foleyho, 

což je inspirativní: Právě u nich totiž můžeme hledat to, co nenacházíme v klasické 

29 
ŽIRMUNSKIJ ( 1984, s. 227). 

30 Tamtéž, s. 227. 
31 

GUSEV ( 1978, s. 265). 
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mongolistické literatuře zabývající se hrdinskou epikou, a sice teorie o způsobu a 

prostředcích vyjadřování ústního podání (orality) a jeho specifikách. 

V této části své práce bych se ráda pokusila přiblížit tzv. Parry- Lordovu orální 

teorii, někdy zvanou též teorie orálních formulí (Oral-FormulaicTheory). Dá se říci, že tato 

teorie, založená na zkoumání právě hrdinského eposu, je i přes všechny pozdější výtky 

klíčová pro veškeré odborné zkoumání jazyka ústní epiky i povahy folklóru obecně zhruba 

od poloviny 20. století, kdy bylo završeno její formulování, až po současnost. S touto teorií 

jsem se zatím seznámila jen zběžně, a proto, alespoň co se týče této práce, jsem daleka 

snah o aplikaci jejích závěrů na zkoumaný text. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že je 

jediným významným teoretickým směrem, zabývajícím se v nějaké podobě jazykem a 

způsobem vyjadřování hrdinské epiky, považuji za nezbytné nastínit v této práci některé 

její základní postuláty. Zároveň mne k tomu vede mimořádná podnětnost této teorie (za 

dobu své existence byla uplatněna na více než stovku rozličných jazykových oblastí), 

stejně tak jako skutečnost, že má značnou výpovědní hodnotu o povaze hrdinské epiky 

jako takové, přestože ji pochopitelně pro kulturní prostředí odlišné od toho, z něhož 

vychází, nelze přejímat zcela bez výhrad. 

V této kapitole vycházím z knihy Johna Milese Foleyho s názvem Theory oJ Oral 

Composition. History and Methodology ( 1988). Autor v ní zevrubně shrnuje celý vývoj 

teorie, počínaje směry a autory, kteří ji anticipovali anebo nějakým způsobem ovlivnili její 

zakladatele, přes pozdější rozvinutí teorie ve zvláštní disciplínu, její aplikaci a působení na 

další badatele a výzkumy, a jejími dalšími perspektivami konče. 

Vlastním zakladatelem teorie je Milman Parry, vědec, který se nejprve na universitě 

v Berkeley a později na Sorbonně věnoval studiu Homéra. Jak naznačuje Foley, již v jeho 

magisterské práci z roku 1923 (bylo mu jedenadvacet) se objevují některé, zatím 

nerozvinuté postřehy, klíčové pro budoucí teorii- o omezenosti formy pro vyjádření 

myšlenky, ozdobných adjektivech, stálost a konzervativismus homérského stylu v čase, 

metrická vhodnost, hospodárnost homérského výraziva, estetická dokonalost typického 

stylu vyjadřování. Tradiční básník je v jeho pojetí někdo, kdo je schopen ovládnout 

umělecký styl, vytvořený jeho četnými předchůdci, a dát do svých básní něco víc

nebývalou dovednost vytvořit z tradičního odkazu monumentální epickou poezii.32 Parry 

přirovnává básníka k řeckému sochaři- i ten pracuje podle pevných schémat, schopnost 

utvořit dokonalý celek však dalece přesahuje pouhé spojení jednotlivých tradičních prvků. 

32 FOLEY, J. M.: The Theoty o.( Oral Composition. History and Methodology. Boomington and Indianapolis 
1988, s. 20. 
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Forma je vybroušená tradicí, a přesto sochař nenapodobuje, ale tvoří, a ačkoli následuje 

koncept lidem vybraný a uznaný jako ideální, tvoří svobodně. Co se řeckého eposu týče, 

tradiční formulová (jormulaic) povaha stylu vyjadřování není metodou z pouhé 

praktičnosti, ale je nejvyšším možným rozvinutím hexametru jako prostředku k vyprávění 

hrdinských příběhů národa. 

Parry své myšlenky dále rozvedl ve své doktorské práci The Traditional Epithet in 

Homer ( 1928), v níž se věnuje rozboru epitetických formulí (noun-epithet fomulas). 

Ústřední myšlenkou je zjištění, že působením metra na frazeologii je vytvářen formulový 

styl vyjadřování (jormulaic diction): Aby vytvořili styl přizpůsobený potřebám versifikace, 

vyhledali a udrželi pěvci taková vyjádření, kterých mohlo být užito v rozličných větách, 

buď tak jak byly anebo s mírnou úpravou, a které zaujaly pevné místo v hexametrickém 

verši?3 Homérský hexametr byl komplexním metrickým systémem a tak verš sloužil jako 

jistý výběrový mechanismus, rozdělující prvky frazeologie podle jejich metrické skladby. 

Epitetické formule byly pro svou určitou pozici v metru užitečné při komponování písně, a 

tak se po čase staly součástí zvláštního stylu vyjadřování, užívaného každým pěvcem a 

předávaného jejich nástupcům. Tento tradiční systém vyjadřování tedy, zjednodušeně 

řečeno, spočívá v tom, že obsahuje prvky o určité jedinečné metrické hodnotě, a tudíž 

užitečnosti. Formule jsou pro pěvce prostředek, jímž vyjádří cokoli potřebuje právě 

v příslušné metrické délce. Parry tuto skutečnost ve svých analýzách dokládá a velkým 

množstvím příkladů. Formuli pak definuje jako "vyjádření užívané pravidelně, za určitých 

metrických podmínek, k vyslovení (vyjádření) základní myšlenky".34 Dalším Parryho 

klíčovým termínem je hospodárnost (thrift), definovaná jako "míra, do níž je (typ formule 

nebo systém) prost frází, které mají stejnou metrickou hodnotu a vyjadřují tutéž myšlenku, 

a tudíž by mohly nahradit jedna druhou".35 Ve většině případů tedy v tradiční frazeologii 

existuje jediný metricky vhodný (a tudíž dokonale účelný) způsob, jak něco vyjádřit. To 

má následně i tu výhodu, že pěvec nemusí vybírat z více alternativ. 

Rozvíjení teorie orálních formulí vedlo Parryho až k názoru, že homérská poezie 

není pouze tradiční, ale že nezbytně musela být také ústní. Základním východiskem je mu 

kritérium užitečnosti formulí, tedy míra, s jakou "skupina slov, která je pravidelně užívána 

za stejných metrických podmínek k vyjádření dané základní myšlenky" slouží potřebám 

ll FO LEY (1988, s. 23 ). 
l

4 
" ... an expression regularly used, under the same metrical conditions, to express an essential idea". FOLEY 

( 1988, s. 24). 
lS " ... the degree in which (a formula type or system) is free ofphrases which, having the same metrical 
value and expressing the same idea, could replace o ne another". FOLEY ( 1988, s. 25). 
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pěvce při komponování v průběhu ústního podání. Pěvec skládá své verše pod tlakem 

bezprostředně před svým publikem a ovládání formulové řeči mu umožňuje přednášet 

plynule v ústně-tradičním stylu. Pojetí formule, které se původně vztahovalo pouze na 

epitetické fráze, se rozšířilo i na všechny ostatní fráze, vytvářející hexametr. Skutečnost, že 

se fráze opakují, je pak Parrymu měřítkem formulové struktury: "Opakované užití 

nedokládá pouze to, že pěvec dodržuje pevné slovní vzorce, ale zároveň i to, že odmítá 

jakýkoli jiný způsob vyjádření dané myšlenky."36 Formulový systém (jormulaic system) 

Parry definuje jako "skupinu frází o stejné metrické hodnotě, které jsou si myšlenkami a 

slovy podobné na tol i k, aby nemohlo být pochyb, že pěvec, který je použil, je neznal jako 

jednotlivé formule, ale jako formule určitého typu".37 Systém tvoří kategorie spřízněných 

frází, které pěvec "zná" tak, jako můžeme "znát" nějaký jazyk, a tudíž v něm může plynně 

hovořit.38 

Rozpoznání formulového systému analýzou Homérových eposů dovedlo Parryho 

k názoru, že jediným důvodem, proč je v něm tento styl tak striktně dodržován, musela být 

potřeba ústního veršování. Nešlo o pouhou tužbu po snadném způsobu skládání veršů, ale 

o jeho absolutní nezbytnost. 

Parrymu bylo jasné, že teorie, vypracovaná textuální analýzou Homérových básní, 

se neobejde bez prověření v podmínkách živé tradice ústního podání- a okolnosti jej 

zavedly do živoucí laboratoře jihoslovanské ústní epiky. Na Balkáně pak systematickými 

sběry nashromáždil nesmírné množství materiálu, jehož rozborem platnost svých myšlenek 

ověřoval a potvrzoval. 

Parrym započatou práci po jeho předčasném úmrtí v roce 1932 dokončil, završil a 

dále rozvinul jeho žák a spolupracovník na terénních výzkumech, Albert Lord. Pokračoval 

ve výzkumech a sběrech junáckých písní a v jejich detailní analýze, přičemž dal vzniknout 

vlastní komparativní metodologii. Věnoval se rozlišení mezi jednotkami formule a tématu 

(theme ), které definoval jako "opakující se prvek vyprávění nebo popisu v tradiční ústní 

poezii, jenž na rozdíl od formule není omezen metrickými požadavky"?9 Témata dále 

rozdělil na "základní" (essential) a "ozdobná" (ornamental). Dále objevil, že formulový 

repertoár vykazuje vyšší míru proměnlivosti, než se Parry původně domníval. Došel 

k závěru, že tradiční prostředky umožňují používání tvořivé imaginace v mezích konvence 

narativní struktury. 

36 FOLEY ( 1988, s. 28). 
37 Tamtéž, s. 28. 
38 Tamtéž, s. 118. 
39 Tamtéž, s. 38. 
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Pozoruhodně to ilustruje například pokus, který Lord učinil s mimořádným 

vypravěčem, guslarem40 Avdo Medjedoviéem, do jehož repertoáru patřilo osmapadesát 

epických vyprávění, dvě z nich dosahující zhruba délky Homérovy Odyssey. Lord nechal 

skvělého pěvce vyslechnout od jiného guslara píseň, kterou Medjedovié nikdy předtím 

neslyšel, a po skončení jej poprosil, zda by píseň dokázal zopakovat. Nejen že to dokázal

jeho verze písně byla třikrát delší než ta původní, kterou si vyslechl.41 

Z hlediska mého zájmu je významná zvláště další fáze jeho bádání, v níž se zabývá 

poetikou ústního stylu. V roce 1956 ve článku nazvaném The Role oj Sound Patterns in 

Serbo-Croatien Epic ukazuje, jak syntaktický paralelismus, aliterace a asonanční vzorce 

napomáhají vést pěvce při jeho užívání a rozmísťování formulí. Tyto zvukové shluky, 

uskupení s výraznou fonémickou nadbytečností, se zdají být organizovány "klíčovým 

slovem", které je "mostem mezi myšlenkou a zvukem"42
- na příkladech pak Lord 

ilustruje, jak jsou akustické vzorce spojeny se základními myšlenkami, které vyjadřují 

formule. Těmto myšlenkám se věnuje i ve své práci The Poetics oj Oral Creation (1959). 

V ní navíc dává do souvislosti poetiku eposu s přetrvávajícím vlivem mýtu v epice: Skrze 

pěvcovo umění jsou mýty udržovány živé a vitální a poetika ústní epiky čerpá z jejich 

přetrvávajícího vlivu.43 

V roce 1960 vychází Lordovo stěžejní dílo The Singer ojTales. Autor v něm 

například rozvíjí Parryho definici formule, která je podle něj "potomek svazku myšlenky a 

zpívaného verše". Formulový repertoár chápe jako druh ústního poetického jazyka, 

zdůrazňuje formativní úlohu rytmu a melodie a zdůrazňuje chápání formule jako 

dynamické a mnohotvaré zastupitelné fráze. Na příkladech dokazuje, že pěvec není 

formulemi svazován. Formulová technika byla vyvinuta, aby sloužila jako řemeslo, nikoli 

aby ho zotročovala. Lord hovoří o "poetické gramatice ústního eposu, která je a musí být 

založena na formuli".44 

Na úrovni narativní gramatiky potom základní jednotku tvoří téma, definované jako 

"skupiny myšlenek pravidelně užívaných ve vyprávění příběhu ve formulovém stylu 

tradiční písně".45 Témata mají tři hlavní rysy: 1) jsou uskupením myšlenek spíše než slov; 

2) jejich struktura dovoluje variace ve formě zhuštění, odbočení nebo obohacení; 3) mají 

jak individuální, tak kontextuální identitu. Stejně jako v případě formulí, napomáhají 

40 Guslar je pěvec junáckých písní; nazývá se podle doprovodného strunného nástroje. 
41 

FOLEY ( 1988, s. 39--40). 
42 Tamtéž, s. 40. 
43 Tamtéž, s. 40. 
44 Tamtéž, s. 41--42. 
45 Tamtéž, s. 42. 
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témata svou povahou pěvci při komponování ústního podání a v podstatě je lze chápat jako 

narativní formule. 46 Lord zdůrazňuje povahu ústní epiky jakožto "flexibilního plánu témat" 

-každé provedení dá vzniknout specifické písni, která je zároveň i písní obecnou. Její 

stabilita netkví v doslovnosti, ale spíše v tématu a vzorci příběhu. 

Jako každý folklór, epická píseň existuje pouze v jednotlivých provedeních, a tak je 

třeba ji také vnímat. Ve chvíli, kdy se na scéně objeví psané slovo, tradiční způsoby 

kompozice ústního eposu prostřednictvím formule, tématu a vzorec příběhu ztratí 

opodstatnění své existence.47 

Zakončeme toto shrnutí slovy Alberta Lorda o lidové epice: "Po všem, co bylo 

řečeno o orální kompozici jako technice výstavby verše a písně, vychází najevo, že 

termínem zásadního významu je tradiční. Ústnost nám říká ,jak', ale tradičnost nám říká 

,co', aještě více: ,jakého druhu' a ,jaké síly'. Když víme,jakje vystavěna píseň, víme, že 

stavební kameny musejí být nesmírně staré. Nezbytným rysem tradice je fakt, že hledá a 

udržuje stabilitu, že sama sebe uchovává. Tato houževnatost nevychází ze zvrácenosti ani 

z abstraktního principu absolutního umění, nýbrž ze zoufale naléhavého přesvědčení, že to, 

co tradice uchovává, je ten pravý prostředek dosažení života a štěstí. Tradiční pěvec ústní 

epiky není umělec, je to prorok."48 

Pokusila jsem se zde tedy nastínit základní myšlenky Parry- Lordovy teorie orální 

kompozice, neboť ji považuji za významné přispění k pochopení fungování jazyka eposu. 

Jak jsem již předestřela, pro potřeby této práce jsem vycházela z Foleyho shrnutí vývoje 

této teorie a nikoli přímo z děl jejích autorů. Zdůrazňuji, že teorie je daleko 

propracovanější a komplikovanější, že k řadě pozoruhodných a podnětných aspektů jsem 

se nedostala a venkoncem že toto shrnutí může být poněkud zkreslující. Doufám však, že i 

v této okleštěné a zjednodušující formě bude uvedený nástin ku prospěchu věci. Pro účely 

další potenciální práce na tématu jazyka hrdinské epiky samozřejmě počítám s hlubším a 

rozsáhlejším studiem prací Parryho, Lorda a dalších autorů, kteří disciplínu založenou na 

teorii orálních formulí dále rozvíjeli. 

46 Tamtéž, s. 42. 
47 

FO LEY ( 1988, s. 43 ). 
48 Tamtéž, s. 44. 
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3.3. Některé lexikální výrazové prostředky 

Ještě než přistoupíme k rozboru konkrétního textu z hlediska uměleckých 

prostředků, podívejme se alespoň stručně na specifické lexikum eposu. V této práci se jím 

nebudu podrobně zabývat (vyjma některých zvláštních výrazů přímo ve zpracovávaných 

částech), blíže jsem se kapitolou lexikálních výrazových prostředků zabývala ve své 

postupové práci. Zde chci jen pro úplnost nastínit hlavní kategorie, které se v eposu 

objevují. Tyto kategorie se rovněž vyskytnou ve slovníčku zvláštních výrazů, který bude 

přílohou této práce. 

V první řadě se v eposu vyskytují četná honorifika, tedy zdvořilostní výrazy 

(xyHd3111?3fluiíH J'?). Tato slova vyjadřují obzvláštní uctivost, zdvořilost ve vztahu 

k oslovovanému (v případě, že je jich užito v přímé řeči), nebo poukazují na úctyhodnost 

osoby, o níž se hovoří. 

Další početnou a mimořádně pozoruhodnou skupinu tvoří "malebná slova" -

iJypcll:JX yz. Patří sem slova, která svou formou (zvukem) buďto vykreslují označovaný 

obraz ( obrazomalebná slova)- může se přitom jednat o obraz pohybu (xede!lzoeHuu 

iJypcmx yz), anebo ztvárňují, napodobují označovaný zvuk (češtině dobře známá 

zvukomalebná slova neboli onomatopoika- lJUM33HUu iJypcmx yz). Slova tohoto 

charakteru mají pochopitelně svou uměleckou funkci a jsou prostředkem zvýraznění 

jazyka, mohli bychom je proto zařadit i mezi prostředky uměleckého výrazu. 

Mezi specifické lexikum eposu můžeme začlenit také cizí slova (xapb yz). Do této 

kategorie ovšem nezahrnujeme všechna slova cizího původu, která jsou v mongolštině 

běžná. Jsou zde míněna spíše neobvyklá, málo srozumitelná slova, která se nevyskytují v 

běžných slovnících a jejichž význam je obtížněji zjistitelný. Dá se říci, že nejčetněji se 

v textu vyskytují slova tibetská, dále pak patrně patrně turkická slova. Kromě nich se 

objevila některá slova čínského, džurčenského a sanskrtského původu. 

V textu se samozřejmě vyskytují kulturně specifické výrazy, tedy výrazy 

pojmenovávající takové složky reality, které existují pouze v dané kultuře, a tudíž v jazyce 

odlišného kulturního prostředí chybějí jejich odpovídající ekvivalenty, neboť v odlišném 

prostředí neexistuje jejich kulturní koncept. 

Zajímavým jevem je typ výrazů, které můžeme nazvat lexikální metaforou.49 Jsou 

to metaforická slova sezažitým užíváním, která jsou navíc od výrazu zdrojového druhotně 

49 Jde vlastně o obdobu tzv. "lexikalizované metafory" (viz kapitolu "Metafora"). 
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odvozená. Pro lepší pochopení uveďme příklad: Sloveso "apaanoax" je odvozené od 

výrazu "apaa" (stoličky) a znamená doslova "stoličkovat", přeneseně pak být/ stát/ seřadit 

se ve dvou řadách podle/vedle (koho, čeho). Tzn. být nebo stát podle někoho nebo něčeho 

ve dvou řadách, jako dvě řady zubů. 

Idiomy (eeepMOlf X3flll3?, eeepMetf X3lllf)- neboli rčení či úsloví- se pohybují na 

pomezí lexikálního a uměleckého prostředku. Ze své podstaty jsou ustáleným a zažitým 

uměleckým vyjádřením a obrazným opisem prosté skutečnosti. Svůj doslovný význam 

ztratily a namísto toho odkazují k významu přenesenému, který je možné chápat pouze na 

základě jejich ustáleného užívání. 

Vzácně se v textu mohou objevit též dialektové výrazy či archaismy. 

3.4. Umělecké prostředky eposu 

V následující části své práce chci vymezit základní kategorie některých uměleckých 

prostředků, které můžeme ve studovaném díle pozorovat. Z důvodu omezeného rozsahu 

práce se nemohu zabývat všemi stránkami poetiky zkoumaného díla. Mimo můj zájem 

tedy zůstane versifikační systém, rytmika a metrika díla, přestože není pochyb o tom, že 

jsou velice důležitou součástí uměleckých prostředků, které epos využívá. Musím 

zdůraznit, že zejména rytmus hraje v poetice epického díla klíčovou úlohu a jistě by bylo 

nemálo přínosné se jím zabývat, bylo by však třeba více času, prostoru, studia i zkušeností 

s touto problematikou. Navíc v případě, kdy je písemně fixován ústní projev, mohou se 

veškeré úvahy o rytmu odehrávat pouze na hypotetické úrovni. Z psaného textu totiž těžko 

vyčteme, jak přesně rytmus vypadal, zda pěvec některou slabiku "spolkl" aj in o u naopak 

prodloužil na dvě doby, aby verš přizpůsobil rytmu či melodii. 5° 

Jevem, kterému se budu věnovat pouze okrajově, je eufonie (též libozvuk

příznakové uspořádání hlásek v uměleckém projevu51
). Také eufonie ve studovaném textu 

figuruje jako významný umělecký prostředek a tam, kde je její přítomnost očividná, bude 

zmíněna. Dá se říci, že princip vokální harmonie jakožto základní zákonitost mongolštiny 

uplatnění eufonie v mongolské poezii usnadňuje a podporuje. Nebudu se však zabývat 

takovými podrobnostmi, jako pátráním po případných eufonických figurách a jejich 

• 1 · " t d dvě doby aby verš přizpůsobil 
5o Např jak uvádí B Rinčen slovo .,xaaH" pevec vys ovuJe ,.,xaa-aH , e Y na • 
melodii. PYIH4EH, 6.·: MaHaH ap)lbi~ ryynbc. ln MoHZOR apOblll 6aamap,wz myynbCblH y'lup. YnaaH6aaTap 

1966, s. 12. 
51 Slovník literární teorie ( 1984, s. I 02). 

24 



klasifikací, neboť to jednak nepovažuji z hlediska práce za nutné, jednak by to vyžadovalo 

hlubší studium této problematiky. 

Obdobně se nebudu systematicky věnovat studiu rozmanitých básnických figur, 

tedy vymezení všech jejich nejrůznějších druhů a typů ve snaze mermomocí je v textu 

aplikovat. Důvodem je opět přílišná odborná náročnost takového studia, navíc některé 

druhy jsou adekvátní spíše pro rozbor literárních básnických děl západní provenience a 

těžko je uplatňovat v kontextu lidové slovesnosti a navíc mongolského jazyka. Na 

příslušných místech zmiňuji některé markantní zvukové figury (anafora, epifora). Také 

hyperbola, jeden ze základních prostředků epického uměleckého vyjádření, patří mezi tzv. 

figury hodnotící. S ohledem na uvedené důvody se tedy figurami nebudu zabývat 

komplexně a detailně, uvedu pouze některé základní a z hlediska uměleckých prostředků 

textu významné. 

V následujících kapitolách vymezím základní kategorie hlavních a snad 

nejdůležitějších uměleckých prostředků, jak jsem je v průběhu práce v eposu zaznamenala. 

Budou to jednak tropy (metafora, metonymie) a dále pak hyperbola, přirovnání, 

paralelismus, aliterace a epiteta. Zmíním se také znovu stručně o povaze formulí a jejich 

významu v eposu, přestože touto problematikou jsem se již podrobněji zabývala v kapitole 

"Jak se staví epos". 

Pro lepší orientaci v terminologii literární teorie a poetiky cituji u každé kategorie 

definici termínu, jak ji uvádí Slovník literární teorie z roku 1984, zpracovaný Ústavem pro 

českou a světovou literaturu ČSA V. Domnívám se, že s těmito termíny nemohu pracovat, 

aniž bych je nejprve definovala, přestože odborníkům v tomto oboru se to může zdát 

nadbytečné. Věřím, že uvedení definic napomůže přesnému vymezení a ujasnění obsahu 

toho kterého termínu i usnadnění orientace v následující části mé práce. 

Jednotlivé kategorie uměleckých prostředků jsou řazeny náhodně. V každé 

z kategorií se pokusím uvést vždy několik příkladů ze zkoumaného textu, na řadu dalších 

případů bude potom upozorněno později v rámci rozboru překládaných ukázek. 

3.4. 1. Formule 

Formule (z lat. formula =pravidlo, řád)- zvykem ustálený nebo autoritou stanovený způsob 

vyjádření, normalizovaný v různém stupni. Podle obsahu a situace existují/ přísežní, oddávací, zaklínací, 

zdvořilostní, zahajovací, pohádkové a jiné. 
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V homérských eposech i folklórní epice vůbec se opakují skupiny slov- souvisí to s určením této 

poezie pro hlasitý přednes. 52 

O formulové povaze ústní hrdinské epiky jsem již podrobně hovořila v kapitole 

shrnující Parry- Lordovu teorii orální kompozice (viz výše). Z této teorie vychází i 

vnitromongolský folklorista Chao Gejin (Chogjin) ve své krátké stati s názvem Mongolian 

Epic Identity: Formulaic Approach to Janggar Epic Singing (2004), která pro mne byla 

z hlediska studia formulí a mezi nimi zejména epitet (viz dále) v konkrétním mongolském 

textu velmi podnětná. V tomto článku autor na příkladu džangarovského zpěvu Hiindii 

Gartai Sahar In Biiliig, zaznamenaného od vypravěče Arimpila v červenci 1991 

v Sinťiangu, analyzuje ustálená epiteta, jejich povahu a četnost výskytu z hlediska jejich 

formulové povahy. Epické formule přibližuje následujícím způsobem: ,Jn hearing and 

reading the Mongolian epic singing, we Jound that certain expressive units have high a 

density oJ recurrence. The epic motif5 are organized in certain sequences, the plots have 

similar resolution, and a large quantity offixed phrases with certain meaning and rhyming 

used in wide range of narrative situation. In fact, those fixed units, li ke the scheme oJ 

developing a s tory, like the common phrases, for instance, ornaments and epithets, were 

widely shared by signers oJ different times and different regions. "53 

Chogjin zdůrazňuje neobyčejnou početnost ustálených frází a epitet, užívaných 

vypravěčem Arimpilem, jehož zpěv analyzuje. A Arimpil není mezi pěvci lidové epiky 

výjimkou- obdobnou formulovou povahu vykazuje i text našeho zkoumaného díla. 

Nacházíme v něm širokou škálu opakujících se ustálených vyjádření v rozsahu jednoho, 

dvou i více veršů. Formulí je užíváno v nejrůznějších situacích pro určení času, místa, 

popsání určité činnosti apod. Velmi často se v nich uplatňuje syntaktický paralelismus, 

mohou obsahovat obrazná přirovnání nebo některé zvukové figury, nejčastější z nich je 

aliterace (všechny kategorie viz níže). Některé ustálené formule, s nimiž se v eposu Luu 

Mergen chán setkáváme, jsou rozšířené napříč mongolskou epikou, jiné jsou všeobecně 

užívány i v dalších žánrech mongolského folklóru, hlavně pohádce (viz níže ustálená 

folklórní rčení). 

Uvádím příklady některých formulí, s mnoha dalšími se setkáme dále při rozboru 

jednotlivých úryvků textu. 

52 Slovník literární teorie ( 1984, s. 119). 
53 

Cl!AO GEJIN: Mongolian Epic Identity: Formu1aic Approach to Janggar Epic Singing. ln Rejlections on 
Asian-European Epics [online]. 2004 [cit. duben 2009]. Dostupné na www: 
<http:/ !iel.cass.cn/eng1 ish/Detai l.asp?newsid=23 84>. 
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8rJI99HHH 99)l ynaaH HapaH)l ( )8 atd.) 

XerrnHH Jlyy M:>pr:m xaaH 

liynrauM (6yn.m) 6n)l:>pnň 

EynraHbl xaphir 

qOHOHhl 300TOňr 

YuJrnňH ynaaHhir 

)i{uryypnH 6opnor MOpHHbl 

XaBTCbir XaJTHTaJT 

6yypnn1r 6yTTIJT 

HaMHaH raHJaranaa.u 

Op)!( Hp3B3J r:>H:>. (27, varianta 29) 

XerrnHH Jlyy M:>pr:>H xaaH 

UJpr:>:> 6yl\naa r:>cH33C xotíw 

8Jlpnňu ralphir uaraap TOBt:tJIOOJl 

CaphiH ralpblr o)lpoop TOB'IJIOO)l 

JKHJIHHH ralpblr capaap TOB'IJIOO)l 

AJTCbir 30pHH liB)!( rapsaa. ( 49, též 60, 90) 

AJlYYHbl 333H 

Arcaxan esreH 

YypnňH map TJM)lr33p 

lllyy)laap Typnu 

TasaH )I(HBaa 6opnor a.r:~yyraa 

)J.aM'!HtíH Wap Ton6o.r:1 

Tyr Tar TaapyynaH xypaasaa. (66) 

-"Xyp)laH MOpHHbl TyypaHH)l 

Xypu nscmňu YlYYPT 

... "(81,82) 

HJr TaJI bl Hh xaup~>Ir yucJJ)l 

HJr TaJI hi Hh xauphlr 

ltJIJH Taanaa.r:~ 

... (89+varianty) 

S rudým slunce východem 

Starý Luu Mergen chán 

Z jelenů nej skvrnitější 

Ze sobolů nejčernější 

Z vlků ty s nejlepším hřbetem 

Z lišek nejčervenější 

Nalovil a přivázal k sedlu 

Okřídleného šedáka, 

Až po stranách přetékalo 

Až se naplnilo 

A tak přijel. 

Poté, co poslal vojsko zpět, 

Starý Luu mergen chán 

Sám vyrazil do dáli. 

Denní cestu na hodiny krátí, 

Měsíční cestu na dny krátí, 

Roční cestu na měsíce krátí. 

Stáda pán, 

Stařec Agsachal 

Za žlutavého rozbřesku 

Rovnou rychle 

Sehnal do jednoho přesně 

Padesát milionů šedavých koní 

Na Damčijn Šar Tolbo. 

-"Na kopytech rychlých koní, 

Na hrotech ostrých zbraní 

Jednu tvář mu políbil 

Jednu tvář jemu 

Něžně pohladil 

Mezi objevující se formule patří i ustálené obraty, užívané v jazyce folklóru

ustálená folklórní rčení (a.Mmt 30XUO!lblll rnozrncou X3Jlll32). Tato rčení jsou většinou 
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idiomatickým či obrazným vyjádřením nějaké skutečnosti a na rozdíl od typických 

hrdinskoepických formulí jsou žánrově nepříznačné a tudíž univerzálněji použitelné, a to 

nejen v rámci ústní slovesnosti, ale i v lidové venkovské mluvě (obojí je spolu 

pochopitelně provázáno). 

3H3 xyy 113C lK33JlX311 

IJ,yc Ulllllr'JII 

8c4 rylhrnryií 77! (64) (var. 91) 

-" ... 

4aMafír 6apb)i( asaa.u 

XaTaHTatí 41Hlb xoěynaHmií Hb 

Xa.uaacbm cai1Haap xa11aa.u 

Xacar npr>Hll a4aa11 

An6aT wp:mwfí 4HHb 

Jon6n11 IIOXOH 

JKoJKnr 6yx ynATmryii 

An6aT Hp3HHH 4HHb 

L(eM 6ypHHHr xypaaJK asaa11 

Xapbllar l{ar 6onco11, o.uoo!" [nx3.u] (73) 

3.4.2. Epiteta 

Hoch je maličký, 

Krev má řídkou. 

Není dorostlý! 

-" ... 

Nyní nadešel čas návratu! 

Tebe zajmeme, 

I s tvojí chatanou, oba 

Pěkně hřeby přitlučem, 

Na vůz naložíme, 

Tvoje poddané 

Do posledního toulavého psa 

I býka samotáře, 

Tvoje poddané 

Do jednoho seberem !"" 

Epiteton (z řec. epithetos =přidaný), též básnický pNvlastek, zastarale přímětek- zvláštní druh 

kvalitativního, hodnotícího přívlastku; řadí se k obrazným pojmenováním (tropy). Na rozdíl od logického, 

gramatického atributu e. rozsah významu substantiva nemění, pouze zdůrazňuje určitou vlastnost 

zobrazovaného předmětu nebo jevu (vlažná tráva- St. K. Neumann), oživuje, konkretizuje jeho představu 

(rozvodněný čas- J. Hora) nebo vyjadřuje autorův hodnotící a emocionální postoj (lhavá beznaděj- G. 

Hořejší). Ve starší poetice, opírající se především o antickou literaturu, se rozlišovalo: a) e. constans 

(básnický přívlastek stálý), tvořící s určitým substantivem stabilní, tradiční, stereotypně se opakující spojení. 

E. c. jsou příznačná jak pro homérské eposy (rychlonohý Achilles), tak pro folklórní epiku, případně lyriku 

(udatný junák); b) e. ornans (básnický přívlastek ozdobný)- statické, deskriptivní e., v některých básnických 

stylech a žánrech (např. popisná poezie, umělá epika), provázející většinu substantiv (např. jasnou zeleň 

kolem, modré chlumy v dáli- S. Čech). Ve funkci e. o. se často uplatňovaly neutrální, dobově konvenční 

výrazy (např. e. "sličný" a "milý", hojně užívané v obrozenecké lyrice). Sémanticky indiferentní e. constans i 

ornans patřila k formálním, rytmicko-syntaktickým prostředkům, vytvářejícím tzv. epickou šíři. ( ... )54 

54 Slovník literární teorie ( 1984, s. 96). 
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Jak již bylo zmiňováno výše, konstantní ornamentální epiteta patří mezi základní 

slohové rysy eposu.55 V tomto tvrzení se bez výjimky shodují všichni autoři, kteří nastiňují 

poetické a stylistické prostředky charakteristické pro tento žánr. 

V předchozí kapitole jsem zmínila Chao Gejinův článek, v němž analyzuje 

konkrétní epický zpěv z pohledu teorie orální kompozice, přičemž se zaměřil na ustálené 

epitetické formule. Jeho cílem je nastínit tak tradiční rétorickou techniku epické skladby, 

užívanou lidovými pěvci. Mezi mnoha jinými formulemi se Chao Gejin rozhodl zaměřit 

právě na epiteta mimo jiné z toho důvodu, že mají vůbec nejvyšší četnost výskytu- v jím 

analyzovaném zpěvu o 652 verších zabírají 173 veršů, tedy plných 26, 5% textu! 

Dá se říci, že epiteta v hrdinské epice mají obdobou podobu, povahu a funkci, ať se 

jedná o epiku jakéhokoli národa. Jsou kombinací signifikantních atributů a jména postavy. 

Někdy se epiteton ajméno překrývají, často se jako jméno užívá titul; např.",l(ozmuu 

uoi!u (Sveřepý, divý pán), Xozmuu Jlyy MJpZJH xaa11 (Starý Drak Moudrý chán), u 

nadpřirozených bytostí je zas součástí jména označení bytosti" Apea11 maeau monzoiímoií 

AmzaanJICUII xap Mauzac (Patnáctihlavý Atgáldžin černý mangas), EpJH maea11 

monzoiímoií EuiJJpBJJil xap Mauzac (Pětadevadesátihlavý Jendervén černý manga5), 

Opo{m zauu. uyiJmJu IllynMbtfl xaa11 (Chán šulamli s jediným okem na vršku hlavy).56 

Chao Gejin si povšiml proměnlivé povahy epitet, která totiž mohou být podle 

potřeby rozšiřována. Základní formou je jednoveršový epiteton, v němž se vyskytuje 

jméno postavy- Chao Gejin jej nazývá jádrovým epitetem (care epithet). Ten se ovšem 

může pojit s dalším rozvíjejícím veršem a tvořit epitetické dvojverší. Tento rozvíjející verš 

Chao Gejin nazývá ozdobnou afilací (ornamental affiliation). Ve shodě s povahou 

aglutinačního jazyka je ozdobná afilace na prvním místě. Afilace neprovází jádrový epitet 

vždy, jak autor uvádí, jeho výskyt je zhruba o polovinu nižší než výskyt samotného jádra. 

Jak dále uvádí, někdy pěvec nepovažuje za dostatečné popsat svého hrdinu pouhým 

dvojverším. Pak k jeho jménu přidává celou skupinu epitetických veršů, aby zdůraznil jeho 

schopnosti a sílu. I tato skupina veršů je přísně ustálená a vyskytuje se pouze ve spojení se 

základním dvojverším. Takto rozšířený epiteton se vyskytuje výjimečně, někdy pouze 

jedinkrát v celé skladbě. Chao Gejin dále upozorňuje, že takováto skupina veršů se 

v některých případech může připojit kjádrovému epitetu jiné postavy, proto ji nazývá 

částečně závislou ozdobou o více verších (semi-dependent mu/ti-line ornament). 

55 
ŽIRMUNSKIJ ( 1984, S. 229). 

56 Význam a překlad jmen viz níže v samostatné kapitole. 

29 



Navzdory tomu, že epiteta patří mezi pevně ustálené formule, mohou být 

upravovány podle konkrétních okolností či potřeb rytmizace. Chao Gejin na základě 

vlastní terénní zkušenosti říká, že nelze určit četnost výskytu epitet a formulí 

charakteristickou pro toho či onoho pěvce. Jeho volba, kolik okras k jádrovému epitetu 

"navěsí", se totiž odvíjí od interakce posluchačů. Je-li pěvec povzbuzován a setkávají-li se 

květnaté formulové ozdoby s ohlasem u obecenstva, rád se pochlubí dalšími a dalšími 

formulemi ze svého repertoáru a tím bude příběh prodlužovat. V závěru autor dodává, že 

stejný princip rozvíjení platí i pro ostatní ustálené formule, nejen pro epiteta. A tak se 

odhaluje ambivalentní povaha formulí- jsou sice na jednu stranu ustálené a pevné, na 

druhou stranu záleží na dovednosti a inspiraci pěvce, jak dovedně je přizpůsobí konkrétním 

okolnostem, rozšíří či zkrátí, upraví či pozmění podle potřeb rytmu a melodie. 57 

Uveďme si příklad Chao Gejinovy klasifikace epitet na naší látce, konkrétně na 

hlavní postavě studovaného díla, aniž bychom se zabývali konkrétními výpočty četnosti 

výskytu jednotlivých kategorií (postačí nám skutečnost, že zhruba odpovídá tomu, jak ji 

nastínil Chao Gejin). Nejčastěji používaný jádrový epitet hlavního hrdiny je: 

XerwHH Jlyy M3pr:m xaaH Starý Luu Mergen chán58 

Méně často se vyskytuje tento jádrový epiteton s následující ozdobnou afilací ve 

formě dvojverší: 

H3r3H 3YYH TaBHH TaBaH HaCblr HacancaH 

XerwHH Jlyy M3pr3H xaaH 

Sto pětapadesáti let věku se doživší 

Starý Luu Mergen chán 

Rozšířená mnohoveršová forma epiteta se (alespoň co se týče prostudované části 

textu) vyskytuje pouze v úvodu díla a to v následující podobě. 

ra)J,aa,n )J.a.JiaHH )J.OTOp 6HeH)J, 

raHra M8pHHH 3X3H)J. 

)laaH TawmliH Wap Ton6o 3ycnaHTai1 

YliH TawmliH Wap Ton6o xaBap)((aamli 

XyliDH xaB'!JlbiH aMT 

Ap rypBaH ll.3H)((33p HaMap)((aaTali 

57 CHAO GEJIN (2004). 

Tolbo, 

V zemi obklopené moři 

U pramene řeky Gangy 

Žil prý stopětapadesáti let věku se doživší 

Starý Luu Mergen chán, který 

Měl letní kočoviště Daan Tamčijn Šar 

58 Dosl. Starý Dračí Moudrý chán, přičemž Dračí Moudrý jsou tituly. Blíže viz kapitolu "Folklórní vlastní 
jména a místní názvy vyskytující se v eposu". 
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r:m;::rm LlaraaH YYJJbiH esepT 6B6JilK66T3H Měl jarní kočoviště Ujn Tamčijn Šar Tolbo, 

HJr::JH 3YYH TaBHH TaBaH HaCbir HacancaH Měl podzimní kočoviště na třech severních 

XerumH Jlyy M3pr::JH xaaH 6at1JK rJHJ. (I 7) terasách 

V ústí Chladné soutěsky, 

Měl zimoviště na jižním svahu bílé hory 

Gen den. 

Uveďme si ještě jeden odlišný příklad, a sice epiteton vážící se k osobě chánovy 

manželky, chatany Toli Zandan Gerel. Ta se v eposu vyskytuje oproti mužským hrdinům 

velice málo, a snad proto tvoří výjimku v tom, že se objevuje buďto jako jádrový epiteton 

ve spojení s plně rozvinutý ozdobným epitetickým čtyřverším (pokud její postava objevuje 

v textu poprvé v úvodu, anebo v průběhu děje po dlouhé době): 

AMpamtíH .Q33.Ll (6oncoH) 

f3r33 M3T r3p3JJT3H 

fwwyyHJ ynaaH LlapatíTaH 

Tyypra HJBT ryllaTatí 

Tonb 3aH.QaH f3p3JJ xaTaH 

Ze všech nejmilejší 

Jako světlo jasná, 

S reveňově rudou tváří, 

Túrgu prosvěcující 

Tol' Dzandan Gerel chatan 

Pokud je její jméno zmiňováno podruhé krátce potom, co se v textu objevilo v plné 

verzi, je použit pouze jádrový epiteton "Tonh 3aH,naH f3p3n xaTaH". 

Epiteta se pochopitelně neváží jen k postavám hrdinů eposu, ale také k dalším 

entitám- mangasům, koním, zbraním apod., vlastně všemu, co je třeba patřičným 

způsobem specifikovat, ohodnotit, popsat. Uveďme si ukázku, v níž se objevuje výčet 

výstroje a výzbroje, včetně jejich nezbytných ustálených epitet (bez nichž se prakticky 

nevyskytují): 

3pHHH catíH Xwtícsatí.QapHxyy[.Ll] 

Arcaxan esreH, 

8Br6H aaBblH (Hb) 3.Q3JilK SIBCaH 

.[leLJHH xyHHH 6an6aJK XHHCJH 

.[lem M6Hr6H 3M33JIHHr TOXOlK ersee. 

8Br6H aaBblH HaCHbl H.Ll3.Ll 

3.Q3JilK JIBCaH 

3pLJnt1 3p33H HYMbir 

3yyJK ersee. 

Stařec Agsachal 

Chrabrému Chiisvaidarichuu 

Osedlal koně stříbrným sedlem tvaru 

kovadliny, 
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Ukutým kladivy čtyřiceti mužů, 

Užívaným jeho starým otcem . 

Připjal mu 

Mocný pestrý luk 

Užívaný jeho starým otcem, 

Když byl mlád. 



).l,MaH 6yxbm 3ooroop 

).l,oHH,!lOH xHlfc:m 

).l,apralf xap caa,!lrHlfr 

H3r TaJI.!l Hb 3YY)f( ersee. 

esreH aasbiH ry'IHH xoěp QaraaH cyMbir 

Ca,!laiT Hb .!lYP)f( ersee. 

TyM3H xyHHH Tonrolfr 

Tyr Tar TaapyyncaH 

TyyxHH ynaaH IOil.!lHHr 

3yy)f( ersee. ( 88) 

Na jednu stranu mu připjal 

Velkolepý černý toulec 

Sešitý z hřbetních koží 

Sedmdesáti býků. 

Do toulce zasunul 

Dvaatřicet bílých šípů starého otce. 

Připjal mu 

Surový rudý meč 

Skovaný na chlup tak, aby 

Sťal deset tisíc hlav. 

Dodejme, že epiteton "XerwHH Jlyy M3pr3H xaaHbiiHaCHbi 11)1.3)1. 3)1.3JDK ~mcaH" a 

jeho obdoby patří mezi ony "částečně závislé", neboť se v různých situacích pojí s různými 

typy výzbroje. 

3.4.3. Hyperbola 

Hyperbola (z řec. hyperbolé =nadsázka)- druh tropu59
: umělecký prostředek, zveličující určitý rys 

z expresívních důvodů s cílem zvýraznit jej, zpravidla formou srovnání dvou jevů na základě společného 

příznaku, který je v jednom z nich obsažen v mnohem větší míře než v druhém. H. je významným 

prostředkem obrazného vyjadřování a obohacování básnického jazyka především pro expresívní účinek, pro 

emocionálnost nejrůznějšího obsahu- od patetiky až po komičnost. Charakteristické je použití hyperboly 

v lidové slovesnosti, v literatuře klasicismu a romantismu, ze žánrů pak zvláště v satirické literatuře, např. u 

Haška. ( ... )60 

Vedle přirovnání a ustálených epitet je hyperbola základním stavebním kamenem 

hrdinského eposu, přinejmenším hovoříme-li o pohádkové hrdinské epice, typické pro 

střední Asii a Mongolsko. Studovaný epos je toho skvělým příkladem. Hyperbolou se 

nešetří, ať se jedná o popis nepřátelských mangasů nebo hlavních hrdinů, výsledný patos 

díla se jeví být esencí žánru. Jeho cílem je maximální možná působivost, podobně jako 

59 
Tropy- (z řec. tropos =obrat)- v poetice souborné označení pro metaforu, metonymii a ironii a pro 

všechny jejich druhy a účelové odrůdy. Všem t. je společné užívání slova ve víceméně nezvyklém, 
"přeneseném" významu, který vyplývá Ue zjistitelný) jen z konkrétní situace (kontextu).( ... ) 
Přenášení významu v t. může probíhat trojím způsobem: a) na principu věcných nebo logických souvislostí 
(metonymie), b) na základě podobnosti (metafora) nebo c) kontrastu (ironie); někdy se chápe i ironie jako 
zvláštní druh metonymie (kontrast je zvláštní druh logické souvislosti) nebo metafory (negativní podobnost) 
( ... ).Slovník literární teorie ( 1984, s. 393). 
60 Tamtéž, s. 143. 
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třeba u amerických akčních filmů, jak na jedné z konzultací se smíchem podotkl docent 

Luvsandorji. 

Žirmunskij považuje hyperbolizaci za pohádkový rys (nazývá ji pohádkovou 

hyperbolizací nebo pohádkovou hyperboličností) příznačný pro stadiálně archaičtější 

východní- mongolské epické zpěv/ 1 , stojící vývojově mezi archaickou bohatýrskou 

pohádkou a mladším eposem, který, jak již bylo řečeno, se v jeho pojetí vyznačuje jistou 

mírou historičnosti. Jak Žirmunskij uvádí dále, v eposu historického období jsou 

pohádkově hyperbolické rysy běžnější pro popis nestvůrných nepřátelských obrů než pro 

popis epického hrdiny.62 Gusev zase uvádí "fantastickou hyperbolizaci" mezi 

typologickými rysy hrdinského eposu a společně s epickou idealizací jako základní 

uměleckou metodu eposu. 63 

Podívejme se na dvě krátké vybrané ukázky: 

Xa)lapraa Xap 6ooMOH DHr3p 

Ylpn33, l.laaHa 'IHHb! 

5!Map ilYP 6He3p Hp)l( liBHa r3B3Jl 

raxatí xap 6o)loH ilYP33p 11pm3 wyy! 

H3r TaJJbiH Hb coěOHJl 

)J,anaH HX catíH 3pHHH apbC W8pM8C 

33p 33MC3IT3Hr33 enreceH liBHaa. 

H3r TaJJbiH coěOHJl 

)J,anaH CaHH MOpHHbl apbC W8pM8C 

3M33Jl xa3aapTatíraa enreceH liBHaa. (55) 

XHtícsatí)lapHxyy wyy)laap TypnH 

TyM3H xyHHH ronrotír 

Tyr Tar TaapyyncaH 

TyyxHtí ynaaH 10Jl)l33p 

Xapl.larbir 3aa3yyp)laa)l 

Xyypra XHH)I( 

Maxbi Hb 300rOJJ)I(Hpxaa)l 

TyM3H xyHHH TOJlrOHJl TaapyyncaH 

Tyyx11tí y naaH 10Jl)l33 )laswnyyp)laa)l 

)J,B'IHH TaBaH )I(HBaa l\3p3rDH 

61 
ŽIRMUNSKIJ ( 1984, s. 161 ). 

62 Tamtéž, s. 31 O. 
63 

GUSEV ( 1978, s. 136, 241-243 ). 

Chadargaa Char Boomon tenger 

Přišel, je za tebou! 

V jaké že to podobě přichází? 

V podobě černého divočáka! 

Najednom klu mu visí 

Kůže a šlachy sedmdesáti skvělých mužů 

I s celou jejich výzbrojí. 

Na druhém klu mu visí 

Kůže a šlachy sedmdesáti skvělých koní 

I s jejich sedly a postroji. 

Chiisvaidarichuu rovnou spěšně 

Surovým rudým mečem 

S kutým na chlup tak, aby 

Sťal deset tisíc hlav 

Rozsekal jestřába, 

Usmažil, 

Jeho maso pojedl, 

Surový rudý meč, skutý tak, aby 

Sťal deset tisíc hlav, pozvedf'4, 

S čtyřmi sty padesáti miliony vojáky 

64 Význam slova iJaoumyypiJax není zcela jasný, viz přílohu "Slovníček zvláštních výrazů". 
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T3p )I(HJIHHr T3C3H .[laHJI.Llaa.Ll 

XotíT )I(HJIHHr 6apaH .[laHTaa.[l 

Xoěp )I(HJIHHH .LlOTop 

l{acThiH uaraaH yynhiH esepT 

MaxaH OBOO, uycaH .[laJiaH 

XHHXHHr y3B33. ( 113) 

3.4.4. Metafora 

Ten rok celý probojoval, 

Do konce dalšího roku bojoval, 

Za dva roky 

Najižním svahu Sněhobílé hory 

Horu masa, moře krve 

Učinil. 

Metafora (z řec. =přenesení) - nepřesně nazvaná též zkráceným přirovnáním, jeden z tropů, druh 

básnického obrazu. Od přirovnání, s nímž ovšem také souvisí, liší sem. tím, že nepřirovnává něco k něčemu, 

ale v zájmu nového poznání skutečnosti konfrontuje významy tím, že nahrazuje slovo nebo slovní obrat 

slovem nebo slovním obratem jiného druhu, z jiné smyslové oblasti, z jiné sféry věcí, jevů a představ, a to na 

základě dialektické jednoty v rozmanitosti, překvapivé podobnosti vzhledu (barvy, tvaru), rozměru, 

množství, stavu, vlastností, pohybu nebo funkce; např. místo neurčité číslovky mnoho se často metaforicky 

užívá substantiva moře, a to jak v poezii ("moře světel v dáli", Nezval), tak v slangu ("moře buchet"- mnoho 

dívek) a vůbec v afektivních projevech hovorového jazyka, publicistiky apod.; jazyk odborné literatury sem. 

většinou vyhýbá- s výjimkou tzv. m. lexikalizovaných, tj. všeobecně vžitých metaforických pojmenování 

s významem v daném kontextu už zcela jednoznačným (slovníkovým)- např. "koza" nebo "kůň" 

v tělocvičné terminologii. 

M. má velmi blízko k hádance, protože vyžaduje aktivní spolupráci čtenářovy (posluchačovy) 

zkušenosti, paměti, představivosti a úsudku a dává uspokojení a radost ze hry i z rozluštění. Ve srovnání 

s hádankou nemá však m. rozuzlení a svůj hlavní cíl (dokonce ani formálně), ale slouží emocionálnímu a 

fantazijnímu obohacení projevu a v krásné literatuře je důležitým prvkem obrazové výstavby, stupňuje 

intenzitu výrazu a emocionalitu textu; to je zvlášť patrné na řetězcích m., v nichž se všechny m. vztahují 

k téže věci U ev u nebo představě), jejich účelem není tuto věc přiblížit,( ... ) ale začleňují se do textu nové 

představové oblasti. ( ... ) 

Zvláštním druhem m. je personifikace, jiným synestézie. Běžná jsou metaforická epiteta (růžový 

sen). Tzv. ::vukovou m. vytvářejí slova podobně znějící. ( ... )65 

Metaforická vyjádření jsou v kontextu mongolštiny nesmírně obsáhlým 

problémem, neboť jsou integrální součástí jazyka a pochopitelně i myšlení venkovských 

kočovných pastevců. Jak a jaké metafory jsou užívány je naprosto kulturně příznačné, 

vypovídá to o mentalitě a celkovém pohledu na svět mluvčích, kteří je vytvářejí a užívají. 

Zorientovat se v tomto složitém systému symbolických a metaforických vztahů a 

souvislostí v pasteveckém myšlení je otázkou mnohaletého studia. Z toho důvodu je velice 

65 Slovník literární teorie ( 1984, s. 225). 
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přínosná práce A. Oberfalzerové Metaphors and Nomads (2006), založená na 

dlouhodobém terénním výzkumu metaforičnosti mongolského venkovského jazyka v jeho 

etno-psychologickém kontextu. Nejsem sice s touto problematikou podrobně obeznámena, 

avšak domnívám se, že metafory užívané ve folklóru se mohou poněkud lišit od těch, která 

se užívají v běžné řeči. Jazyk hrdinské epiky je svérázný a přestože vychází z lidového 

jazyka pastevců, je pastevcům určen a právě oni rozumějí (nebo snad rozuměli) tomu, co je 

jeho prostřednictvím sdělováno, stylizuje sdělovanou skutečnost svými vlastními 

prostředky, svou vlastní řečí. Jsem si vědoma toho, že v tak omezeném rozsahu, v jakém se 

metaforou v eposu zabývám v rámci této práce, mohu do problému proniknout jen velmi 

malou měrou. Pokusím se tedy alespoň uvést ty příklady, na které jsem ve zkoumaném 

úryvku narazila. 

Zároveň je třeba si uvědomit, že do kategorie metafory v podstatě spadají i jevy, 

které zmiňuji samostatně, které však nejsou ničím jiným než různými způsoby vyjádření 

metafory a proto s ní úzce souvisejí. Jsou to zejména četná přirovnání, dále pak 

paralelismus (který opět není ničím jiným než přirovnáním ve specifické formě) nebo výše 

zmíněné lexikální metafory. Také idiomy bývají metaforického původu. 

Z textu jsem vybrala následující příklad metafory: 

0JlMbl Hb OJlOO,ll, 

MepeH ronbtr rapaa)l. 

YxpHHH 333H esreH ,ll,33p 

Vlp3H yymasa. 

8sreH eryynB33. 

-"Myyxal1 XO)I(fOp xyy 

TaHal1x xaaHa B3? 

An,ll,ap H3p X3H D,ll,3r B3?'' [ f3)1(] 

3H3 yrHHf acyys, 8Bf8H. 

Xo)l(rop xyy eryynB33. 

-"8sreH ryal1! MaHal1x 

T3H.ll. r3x HyTar 6al1)l.arryl1 33. 

T3p DX H3p 6al1,ll,arryl1 33. 

XoHxop ra3ap XOHO,ll,oor, 

XoonTol1 ra3ap 8H)I()l.eer, 

XoH)I(rop xyy f3.ll.3f 611 6al1Haa!" [r3)l.3r] 

8sreH eryynB33. 

-"JiacaH HCHaacaa HpJJ.ar 
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Nalezl brod, 

Překonal řeku, 

Přij e I ke starci 

Který krávy pásl. 

Stařec pravil: 

-"Bídný plešáčku, 

Odkud jsi? 

Jaké máš ctěné jméno?" 

Tak se zeptal, stařec. 

Plešáček odvětil. 

-"Starý pane! 

Nemám, čemu bych říkal domov, 

Nemám, čemu bych říkal jméno. 

Kde je důlek, tam se vyspím, 

Kde je jídlo, tam pobývám, 

Plešáček mi říkají!" 

Stařec pravil: 

-"Jaký ty jsi od přírody protivný 



AiíXTap xap 30JJ6HH 61-1nJJ, 'ln?" [rJJA] 

T3p <IHfJJPJJ uaarnaa liB)!( ersee. (92) 

3.4.5. Metonymie 

strašný toulavý pes?"66 

Pak šel rovnou pořád dál. 

Metonymie (z řec. metónymia =záměna jména jménem)- druh básnického tropu, využívající 

k označení předmětujménajiného předmětu, který je s ním ve vztahu úzké a typické věcné souvislosti. 

Úzkou věcnou souvislostí je zde obvykle vztah příčiny a účinku, formy a látky, části a celku, věci a jejího 

místa nebo přívlastku a jeho nositele. Metonymické přejmenování blízkou věcí se však neobjevuje 

v souvislosti nahodilé a okamžité, nýbrž v souvislosti, která je v obecném povědomí natolik pevná, že 

metonymický obrat implikuje jednoznačně označený předmět. ( ... ) 

Nejběžnějším případem m. je tzv. synekdocha, tj. záměna označení části a celku (,jaro" nebo "léto" 

ve významu "rok"). Druhým typem m. je tzv. metalepse, v níž dochází k záměně příčiny a účinku, činitele a 

děje, např. když děj je označen svým původcem (,jazyk" ve významu "řeč") nebo původce děje dějem 

("hudba nepřijela"). Dalším typem m. je záměna obsahu za věc, v níž je obsažen ("kotlík vře", "kouřit 

dýmku"), popř. naopak věci obsahem ("koleno kalhot"). čtvrtým typem m. je označení věci či instituce 

místem, odkud pochází nebo kde se nalézá (Pentagon- ministerstvo obrany USA, "kanady"). V pátém typu 

m. je vlastnictví označováno jménem vlastníka ("soused vyhořel"). Konečně šestým typem m. je záměna 

materiálu a věci, která je z něho vyrobena ("dřevo" ve významu "kytara"). ( ... )67 

Metonymie není zcela typickým zástupcem výrazových prostředků studovaného 

eposu, vyskytuje se v textu spíše výjimečně. Přesto bych ráda zmínila jeden typický 

příklad, který vychází z metonymického obratu, v mongolštině do značné míry 

lexikalizovaného. Jedná se o sousloví obsahující v sobě slovo xon (noha) ve významu dav, 

množství lidí, ruch, shon.68 

66 Rozumí se potulný černý pes. Není zde zcela jasné, zda jde skutečně o obraz toulavého psa, vrčícího od své 
kosti, anebo zda slovo RC/Iaacaa je v přeneseném významu ,,z povahy, od základu"- obdobně jako naše "od 
kosti". (Doc. Dr. Luvsandorji). Výraz 11piJtu (vrčící- o psu) se běžně užívá v přeneseném významu vrčet, 
bručet (o člověku). 
67 Slovník literární teorie (I 984, s. 227-228). 
68 Luvsandendevův Velký akademický mongolsko-ruský slovník uvádí následující slovní spojení: 
ry,LJ.aMJKHbl xoJJ- pouliční ruch; ,LJ.aiÍHbl XOJI- shon, mumraj, zmatek, vyvolaný válkou; XOJI 6araTaií
a)málo rušný; málo frekventovaný, lidupustý ( ... ); XOJJ uxnií- a) rušný,frekventovaný, živý; X OJl Tacpaxaap 
- když ustane lidské hemžení; X OJl yiíMJJH - xoprn. Shon, ruch; zmatek; ne pokoje ( ... ). 
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Podívejme se na konkrétní příklad: 

rypsyynaaH rypBaH AypaH asaa,D, 

fypsaH MOpHH,!I,OO MOp,D,OOA 

I3HA3H uaraaH yynLIH opoiiA o,D,soo. 

lypsaH MOpHiir YlDKHpxaa,D, 

fypsaH AypaH cyHraa,D, 

XsJI ,D,aHHhi TOOCbir AypaH,D,saa. ( 68) 

Všichni tři si vzali kukátka 

Vyšvihli se na tři koně 

Vyjeli na vrchol bílé hory Genden. 

Tři koně uvázali, 

Tři kukátka vytáhli 

Pozorovali prach zvířený nohama nepřátel. 

V této ukázce je popisováno jak chán, stařec Agsachal a Dogšin nojon pozorují 

přijíždějící nepřátelské vojsko. Metonymie se tu vlastně objevuje hned dvakrát: spojení 

Xoll oaiíllbt mooc znamená doslova "prach nohou války". Sousloví Xoll oaiíu ("nohy 

válka") znamená přeneseně válečný shon, válečné hemžení; můžeme tedy říci, že slovo 

"noha" zde vystupuje jako synekdocha (záměna části za celek) za "lidi, dav". Zároveň tři 

hrdinové pozorují dalekohledy "prach" zdvižený tímto válečným mumrajem, což je 

metalepse- záměna příčiny a účinku, neboť hrdinové eposu nepozorují ve skutečnosti 

prach, ale nepřátelské vojsko, které jej způsobuje. Toto metonymické spojení se v textu 

vyskytuje opakovaně jako označení vojska či války, válečného shonu. 

-"MaHaH HyTaiT xapHHH rypHHH 

XsJI AaňH op)!( HpB33. 

DHA 6yrA3A AOP A33pryi1 

AMb X3p3IT3H 60JJHOO. 

. . . " (70) 

-"Do naší země přitáhlo 

vojsko cizí říše. 

Bude potřeba každý, 

Ať urozený či nízký . 

Pěkný příklad synekdochy je také v následující ustálené formuli: 

-"Xyp,D,aH MOpHHbl TyypaHH.ll 

Xypu 33BCrHHH yJyypT 

)..l.aHH XHH)f( liBHaa. 

... (81,82) 

-"Na kopytech rychlých koní, 

Na hrotech ostrých zbraní 

Pojedu do války . 

Domnívám se, že zvláštní příklad metonymie se objevuje též v následující ukázce. 

Slovní spojení 1ypzaa11 xpyy (dosl. šest šijí)- tedy ve významu šest krčních obratlů, šest 

obratlů šije je přeneseným označením pro krk, šiji koně. 

33pM3r waparl.! ryyHHH 

ApAar xap r:J)I( H3pT3H liBaa. 
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Jmenuje se Bujný vraník 

Mužaté žluté kobyly. 



T3pmti1r MOpb 6omK TepcHeec xotíw 

3ypraau XYlYYH.ll Hb 

YypraHbt xytís XHHC3H 

XyH H3r q yryii. (86) 

3.4. 6. Přirovnání 

Co se narodil koněm, 

Na šest obratlů šíje mu 

Smyčku úrgy nenasadil 

Jediný člověk. 

Přirovnání, též příměr- stylistický prostředek opisného vyjádření, jehož účelem je vytknutí některé 

vlastnosti nebo stránky určitého jevu, věci, osoby nebo představy. P. je založeno na jednom ze základních 

postup Ll poznávacího procesu, na srovnávání. P. má tři členy: to, co se přirovnává ( comparandum), to, 

k čemu se přirovnává ( comparatum), a to, co je pro předcházející dva členy společné (tertium comparationis). 

( ... ) 

Vnější znak p. (gramatická spojka ,jako") může být vynechán a na p. se tím nic podstatného 

nezmění. Naopak slůvko ,Jako" ještě nezaručuje, že jde skutečně op. ( ... ). 

Rozvinuté p. se nazývá podobenství (parabola), p. bez výslovně uvedeného, nicméně nepochybného 

a jednoznačného tertia comparationis je paralelismus, negativní p. se označuje jako antiteze.69 

Jak již bylo řečeno výše, bohatá přirovnání jsou jedním ze základních uměleckých 

prostředků mongolské hrdinské epiky a úzce souvisejí s metaforou. Žirmunskij píše, že 

přirovnání (vedle konstantních epitet) "markantně vystupují mezi slohovými rysy eposu".70 

Dále uvádí, že krátká přirovnání jsou pro epos turkotatarských národů příznačnější než 

adjektivní přívlastky, a to proto, že v jazycích těchto národů je málo vyvinuta gramatická 

kategorie adjektiv.71 Toto tvrzení nemohu hodnotit, neboť neznám žádný z těchto jazyků, 

ani jsem se podrobně nezaobírala četnými dostupnými překlady turkických eposů. Co se 

však týče studovaného textu mongolského, domnívám se, že přirovnání nenahrazují 

adjektivní a jiné atributy (i ty se vyskytují často a někdy jsou rovněž značně působivé), 

přirovnání mají podle mého názoru poněkud odlišnou kvalitu. Jsou působivější, 

nadsazenější, obraznější. Souvisejí se zálibou epického žánru v metafoře, barvitosti 

vykreslovaných představ a hodnotící klasifikaci jevů, které vedle sebe metaforicky klade. 

Přirovnání jsou v textu skutečně velmi četná, jak bude patrno z rozebíraných 

ukázek, zde nyní uvedu jen několik ilustračních příkladů. 

69 Slovník literární teorie ( 1984, s. 30 I). 
70 

ŽIRMUNSKIJ ( 1984, s. 229). 
71 Tamtéž, s. 229. 
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-"Aa T3fB3J1 esreH ax l.JHHb 

4HHHH xyyxHHHr xyy.U33 ryifJK 

8H.ureH cyifn3 xypr3e!" [r33.U] 

X3TH33C33 ann.m 'IHH33 uaxuyp 

AHn.m 'IHHJJ yyn72 [rapraJK] 

XyyxHr~iír ryiíJK 

Yynl.laxr~yp xoepoop cyií xypr3B33. (61) 

XoJKrop xyy xaMyyTaií xap .uaaraa 

)],anbi Hb l.lOXHH .uaiísyynaa.u 

fyHbl Hb l.lOXHH ryiísyynaa.u 

TyMJH ynaan Tyranhl Hh 

XoHHHhl marau 6onToJ1 

UyrnyynaH ersee. (92) 

TepceH ax .uyy xoep 

Ap.uar xap MOpHH.UOO cyH.uan.uaa.u 

Xynan 6oncon JYCJJ nuunyynJJ.U 

Xyn 6oncon JJ:yyraa nuunyynH.u 

33JK aas xoep .U33p33 HpB33. (I 02) 

-"Á, tedy tě tvt'lj starý bratr 

žádá o dceru pro svého syna. 

Dávám ti za ni výkupné!" 

Z váčku vyňal křemen velký jak dlaň, 

Troud velký jako miska, 

A žádaje o dívku 

Předal troud a křesadlo jako výkupné. 

Plešáček prašivého černého dvouročka 

Pleskl po lopatkách, až se zakymácel, 

Pleskl po stehnech, až se zapotácel, 

Deset tisíc rudých telat 

Jí sehnal dohromady, 

Jako by to byly ovčí šagaje. 

Dva rodní bratři 

Nasedli spolu na Bujného vraníka, 

Jako dva kulani stejné barvy, 

Jako dvě labutě stejného hlasu, 

Tak přijeli k rodičllm. 

V tomto posledním příkladu má přirovnání formu syntaktického paralelismu, 

v němž se uplatňuje eufonie, aliterace a závěrečná epifora (opakování týchž slov na konci 

veršů). 

Zajímavý je také případ negativního přirovnání, tzv. antiteze, která je typická 

zejména ve slovanském eposu i slovanském folklóru obecně. 

Antiteze (z řec. anti =proti, thesis =kladení, protiklad)- rétorická figura kladoucí do protikladu dva 

motivy. Zejména ve slovanské lidové poezii je častá tzv. a. slovanská neboli metaforická, která se skládá ze 

tří částí: a) z výchozího motivu, b) z jeho popření, c) z cílového obrazu.( .. ) 

Mimo slovanskou oblast (ruské byliny, ukrajinské dumy, srbské junácké písně aj.) vyskytuje se 

slovanská a. hojněji i v poezii řady neslovanských národů, např. v epice řecké, kavkazské, albánské apod. 

( ... )73 

72 Abychom pochopili hyperboličnost tohoto přirovnání, musíme si uvědomit, že křesací kámen i troud bývají 
maličké- troud bývá obvykle velký jako zrnko rýže (Doc. Dr. Luvsandorji). 
73 Slovník literární teorie ( 1984, s. 25). 
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Podívejme se na následující svérázný příklad, v němž se za zcela specifickým 

účelem protíná hned několik uměleckých prostředků: 

8Hee,LipHiíH yypHiíH wap TIM.L\f33p 

A.L~yyraa eyrnyymK liBCaH 

3H3 6apyyH XOHHOOCOO 

MaHaií rypHHiír 30pbcoH 6ononToií 

Wopoo DXH33H 

WopooHbl Tooc ónw 

WoproomK nxH33H 

WoproomK ónw 

XapnHH ryp3H MaHaií xaaHbiXhlr 

QoxJioH np3B óoJIOJlTOH. (66) 

Dnes za žlutavého úsvitu 

Když jsem sháněl své stádo 

Cosi od severozápadu 

Mířilo zřejmě do naší země. 

Mrak prachu, myslil jsem, 

Mrak prachu to nebyl, 

Mravenci, myslil jsem, 

Mravenci to nebyli, 74 

Přímo k našemu chánovi 

Míří nejspíš cizí vojsko. 

V ukázce je názorně vykreslen obraz blížícího se vojska, jak se vynořuje na obzoru 

a jak je stařec Agsachal pozvolna rozeznává v dáli. Nejprve vidí pouze mračno prachu, 

záhy rozezná černé tečky vojáků, které vypadají jako mravenci. Toto přirovnání je 

poněkud atypické, neboť vychází z reálné proměňující se podoby popisovaného 

(přijíždějící jezdci v dálce nejprve skutečně vypadají jako prach, poté jako mravenci, nejde 

zde tedy o metaforu). Má formu syntaktického paralelismu, který je navíc zesílen 

souzvukem slov uwpoo (mooc) (země, půda, prach) a mopzoonJIC (mravenci). 

3.4. 7. Paralelismus 

Paralelismus (z řec. parallélos =rovnoběžný)- I. stylistická figura, tzv. p. syntaktický (nebo 

gramatický), vznikající opakováním stejných nebo podobných syntaktických konstrukcí (syntagmat, popř. 

celé větné stavby) ve verších po sobě následujících; bývá často zdůrazněn počáteční anaforou, jako např. 

v Dalimilově kronice: 

"Některé před nimi klekáchu, 

některé sě k nim lísáchu." 

Syntaktický paralelismus může být provázen též shodou zvukosledu (eufonie), shodnou délkou 

mluvních úseků (izokólon) nebo shodným zvukovým vyzněním (rým). Syntaktický p. nahrazující v poezii i 

v próze jiné zvukové prostředky rytmizace jako rým a metrum, je konstitutivním prvkem v mnoha 

prozodických (versifikačních) systémech, např. v poezii čínské nebo arabské; hojně se vyskytuje zejména 

v lyrické i epické tvorbě folklórní a je i jedním ze základních výrazových prostředků rytmizované prózy; 

74 Toto čtyřverší doslova znamená: J?ekne-li se prach/ Nebyl to prach/ Řekne-li se mravenci/ Nebyli to 
mravenci. 

40 



2. opakování vyšších strukturních celků, než jsou syntagmata nebo věty, vzniká v literárním díle tzv. 

p. kompoziční, popř. tematický. ( ... ) 75 

Tento typ syntaktického paralelismu musíme ovšem odlišit od paralelismu neboli 

srovnání (33p3?lfYYll3X), jak jej známe z mongolské ústní lidové slovesnosti a který je často 

používaný rovněž v moderní mongolské poezii. Tento typ paralelismu je v podstatě 

přirovnáním, které je tvořeno prostým kladením dvou motivů vedle sebe, přičemž se velmi 

často jedná o přirovnání motivů z lidského světa a života k motivům z přírody, přírodním 

jevům, zvířatům atp. 

Vzhledem k tomu, že se ve studovaném textu vyskytují oba typy, budu je rozlišovat 

tak, že první z nich budu systematicky nazývat paralelismem syntaktickým, druhý prostě 

paralelismem. 

Jak bude patrné dále, syntaktický paralelismus se uplatňuje zejména v ustálených 

obratech, formulích. Ukažme si opět několik příkladů: 

XerwHH Jlyy M3pr:m xaaH 

l.hpr33 6yl.lnaa r3CH33C xotíw 

8.apHHH ralphlr u,araap TOB 1-In00.1l 

Capbm ralphlr e.apeep TOB'IJIOO.Il 

íKHJIHHH ralpblr capaap TOB'IJIOO.Il 

Ancbir 30pHH liB)!( rapsaa. ( 49) (též 60, 90) 

5!Map AYP 6He3p Hp)J( liBHa r3B3n 

raxatí xap 6ot:~oH AYP33p 11pm3 wyy! 

HJr T3JibiH Hb coeOH.Il 

)l,aJiaH HX caiíH lpHHH apbc W9pM9C 

3Jp 3JMCJITJHrJJ 9Jif9C9H SIBHaa. 

HJr TaJI hm coeoH.a 

)l,aJiaH caiíH MOpHHhl apbC W9pMI.lC 

3MJJJI xaJaapTaiíraa enreceH HBHaa. (55) 

C3pB33HHH WHpX3mtír wyyp3H asaat:~ 

fa3pbiH xaryyr .aaiípyyJI)J( 

rypaB caiíxaH AaiípyymK 

rypaB caiíxaH ryH.IlaBaa. 

XapraHa MOJ:IHbi eprecntí .aaiípyymK 

75 Slovník literární teorie ( 1984, s. 264). 
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Poté, co poslal vojsko zpět, 

Starý Luu mergen chán 

Sám vyrazil do dáli. 

Denní cestu na hodiny krátí, 

Měsíční cestu na dny krátí, 

Roční cestu na měsíce krátí. 

V jaké že to podobě přichází? 

V podobě černého divočáka! 

Najednom klu mu visí 

Kůže a šlachy sedmdesáti skvělých mužů 

I s celou jejich výzbrojí. 

Na druhém klu mu visí 

Kůže a šlachy sedmdesáti skvělých koní 

I s jejich sedly a postroji. 

Pevně jej popadl za hřbet, 

O tvrdou zem jím praštil, 

Třikrát jím řádně praštil, 

Jako když koně šlehá po zadku. 

O trnitý keř karagany jím praštil 



rypaB caňxaH ryH,IlaBaa. (56) Třikrát jím řádně šlehnu! 

Jako když koně šlehá po zadku. 

V poslední ukázce je gramatický paralelismus zesílen anaforou (opakování téhož 

slova nebo skupiny slov na začátku dvou i více sousledných veršů76) i epiforou (opakování 

týchž slov na konci veršů 7\ Tato zvuková figura (figura, v níž se pojí anafora s epiforou) 

se nazývá symploka 78
. 

Paralelismu s ve smyslu srovnání (np:JZlfYl :n3x) jako typický umělecký prostředek 

mongolského folklóru většinou mívá formu výše popsaného paralelismu syntaktického, 

jeho obsahem však musí být obrazné přirovnání. I v následujícím příkladu se uplatňuje 

eufonie a aliterace: 

-"(611] H3f 3YYH TaBHH TaBaH HaCblf 

Haca.rnnaa 

XaaH Tep[ee], am!B 4Hr ra3ap 

An.LiaaHa yryw [llsnaa.] 

Xaňpau 6ueuňr uac ,llapasaa 

Xauraň uypyyr uac ,llap,llaar! 

TasaH TYM3H L.\3p3r .[133p33C33 

6yy cawH 6yyMar 

TasaH MliHraH 

AwxTap cypryynbTaH U3p3r 

51nra)(( asaa.[l 

YHaa xecmn Hb caaryynanryn 

CawxHaap 6311.[13)(( asaa.[l 

HM .L\33p aBaa.[l Hp33! 

... " (21, varianta 29) 

76 Slovník literární teorie ( 1984, s. 19). 
77 Tamtéž, s. 93. 
78 Tamtéž, s. 369. 
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-"Nežjsem se dožil věku stopětapadesáti let, 

Na všech místech království 

Vládl jsem bez pochybení. 

Nebohé tělo tíží léta 

Pohoří Changaj tíží sněhy! 

Z pěti tumenů vojáků 

Pět tisíc 

Nejlepších střelců 

Nejlépe vycvičených vojáků 

Vyber a vezmi 

I jejich koně a vozy bez odkladu 

Dobře připrav a vezmi 

A přiveď je ke mně! 



3.4.8. Aliterace 

Aliterace je umělecký prostředek typický pro mongolskou poezii obecně, ať už jde 

o folklórní dílo či o moderní texty. Hojně se vyskytuje i ve studovaném eposu, zejména 

v ustálených formulích. 

Aliterace (z lat. Ad= k, litera= písmeno), obrazně též zvaná nás lovný rým~ prostředek zvukové 

výstavby textu, nejčastěji verše, nebo význačného místa prózy (např. názvu díla), hesla apod.; je to opakování 

stejné hlásky nebo skupiny hlásek na začátku dvou nebo více sousedních slov nebo slovních skupin, a to bez 

ohledu na přízvukové poměry. Zatímco zahraniční poetika považuje a. za příznačnou pro jazyky s přízvukem 

na první slabice, česká tradiční poetika vyhrazovala a. domovské právo jen v poezii germánské a v českém 

novodobém verši ji označuje za jev poměrně mimořádný, a to v rozporu se značnou frekvencí a účinností této 

zvukové figury. V české poezii je a. běžná už v nejstarších památkách lyrických (Slovo do světa stvořenie) i 

epických (Alexandreida) a ve středověké literatuře byla u nás častá i v próze. ( ... ) 

Stupeň aliterovanosti se vyjadřuje zlomkem (počet aliterovaných slov k celkovému počtu slov verše 

nebo strof)'); opakující se hláska nebo skupina hlásek tvoří aliterační charakteristiku verše nebo strof)'. A. se 

také někdy uplatňuje v rýmu.( ... ) Velmi často se objevuje ve verších poezie doslova zpívané (lidová píseň, 

moderní písňové texty), kde je běžná i tzv. a. bohatá (přesahuje i do druhé slabiky slov nebo slovních 

skupin).79 

Podívejme se na některé konkrétní ukázky z našeho textu: 

3aa, HHf3"lK opxHO).l. 

[XerwHH Jlyy M3pr3H xaaH] 

)J,aJiaH TaBaH TOB'ITOH 

)J,aMnyy XaM6aH ,ll33Jl33 38'1 OMCOO.Il 

TyMJH xyuuií TOJiroiír 

Tyr Tar Taapyyncau 

Tyyxuií ynaau IOJI.Il33 

AB'l 3YYr33).], 

Wyy).l.aap catíxHaap 

0).l.OH MOHJlOXOOp 

DOJlOB 00 f3H33. (24) 

79 Slovník literární teorie ( 1984, s. 17). 
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Když osaměl 

[Starý Luu Mergen chán] 

Oblékl svůj dél z nejlepšího hedvábí 

S pětasedmdesáti knoflíky, 

Připjal si 

Surový rudý meč 

Skovaný nachlup tak, aby 

Sťal deset tisíc hlav, 

Rovnou pěkně 

Byl hotov 

Vyrazit. 



ranyyH XYlYY raHcaH!laa 

raJ13YY ynaaH TaMXHHr HlpiK 

raH 60J1COH XJTJJH 

HJr3H xoěp xapwyymK 

TaMxHa TaTa)l( cyysaa. ( 49) 

Svou dýmku husí šíji nacpal 

Zběsilým rudým/dýmkovým tabákem, 

Jednou dvakrát křísnu! 

Ocílkou křesadla, 

Seděl a kouřil. 

3.5. Folklórní vlastní jména a místní názvy vyskytující se v eposu 

V této kapitole bych ráda stručně nastínila povahu vlastních jmen lidí i jiných 

bytostí stejně jako místních názvů, které se v eposu objevují. Uvedené informace jsem 

získala převážně na základě konzultací s doc. Luvsandorjem a méně pak ze sekundární 

literatury. Zajímala jsem se především o to, zda se ta která jména vyskytují ve folklórních 

dílech opakovaně, zda mají nějaký význam a pokud ano, jaký, zda ajakým způsobem 

působí na posluchače (např. vyvolávají-li nějakou představu nebo co asociují), eventuelně 

jaký je jejich možný etymologický původ. 

Do své práce jsem se tuto kapitolu rozhodla zařadit jako doplňující z toho důvodu, 

že se domnívám, že i tyto folklórní názvy a jména mají svou specifickou estetiku a jsou 

vlastně také druhem uměleckého výrazu v jazyce eposu. Jsem si vědoma toho, že pokud 

bych chtěla téma zpracovat důsledně, bylo by zapotřebí rozsáhlé komparace s jinými eposy 

a dalšími folklórními žánry a také rozsáhlejší pátrání v dostupné literatuře. Z hlediska své 

práce však nepovažuji širší zpracování tohoto tématu za významné. Zpracovala jsem jej 

tedy pouze přehledově v tomto omezeném rozsahu v přesvědčení, že coby doplněk na 

okraj k tématu uměleckých prostředků eposu bude dostačující. 

3.5.1. Místní názvy 

ranra Mapan (17)80 Posvátná indická řeka Ganga se vlivem pronikání 

buddhistických prvků vyskytuje v mongolských pohádkách a eposech často. Funguje zde 

jako místní určení jakési velice vzdálené země folklórní geografie. V lidových představách 

figuruje jako legendární, největší řeka světa, která je nesmírně krásná, na což poukazuje i 

fakt, že jde o libozvučné slovo (přinejmenším z hlediska mongolského posluchače). 

80 Číslo v závorce označuje číslo stránky užívaného vydání eposu, na níž se jméno či název poprvé vyskytuje. 
Tak i dále. 

44 



,[(aau Tawmiín III ap Ton6o ( 17) 

Yiín TaMqniíu IIIap Ton6o (17) 

):(aMqniíu III ap Ton6o (66) V těchto místních názvech je klíčové slovo TaMqniíu/ 

,[(aMqniín, které se rovněž v dílech lidové ústní slovesnosti vyskytuje často jako jméno 

neznámého místa. Existuje též ve spojení s jinými slovy (např. TaMlluiíu oaeaa, TaMllUUil 

maA). Etymologie jména není jasná a nenese ani žádný zřejmý význam. Luvsandendevův 

Bol'šoj akademičesij mongol'sko-russkij s/ovar' uvádí výraz maM ll (tamči) pouze jako 

"často se vyskytující místní název" 81
• Lze pouze spekulovat o tom, že předlohou pro toto 

folklórní místní pojmenování mohl být název nějaké skutečně existující lokality. Stejně tak 

můžeme spekulovat o eventuelní příbuznosti jména s výrazy maM (1. hluboká jáma, 

propast; 2. peklo, podsvětí), maMnax (1. mučit, trýznit; 2. zpívat, recitovat (o šamanech)), 

(] 
v ' 2 v k' v ,)82 maMJlaJl, maMnaza . mucenz; . samans e zpevy1 . 

Co se týče slov ):(aau a Yiín, nenesou žádný konkrétní význam. Jejich funkce je 

zdůrazňovací (podobně jako slova myu, ux, yií (onou), oaall, oaallll) a lze je tedy chápat 

ve smyslu veliký, slavný apod. Takovým dojmem na posluchače působí, vzhledem k možné 

příbuzné etymologii s výše uvedenými zdůrazňovacími výrazy. 

Výraz TOJI6o (skvrna) se vyskytuje v některých zeměpisných názvech (ToilÓO 

uyyp). Zde však nejde o výraz v tomto významu; jedná se patrně o zkomolené slovo, 

příbuzné výrazům maJl, manóaií. Celý název je pojmenováním konkrétní stepi. 

r:m.1nn uaraau yyn (17) Jde o název hory, na níž sídlí Starý Luu Mergen chán. 

Slovo r3HJOH je patrně tibetského původu. Možný výklad je, že jde o slova dge.dun, kde 

první znamená ctnost, ctnostný, druhé pak označuje buddhistický rituální hudební nástroj 

z mušle (Oyll, naeaií, oyu naeaií, oyu óyp:n). Spojení tak může mít význam ctnostná 

lastura. 83 Takový výklad by jasně odkazoval na buddhistické konotace a zároveň by s ním 

patřičně korespondoval přívlastek hory obsažený v názvu, tedy slovo uaraau (bílý)- to se 

může pojit jak s výrazem numn (neboť bílá je barva jak lastury, tak i ctnosti), a zároveň 

s pojmenovanou horou (neboť významné vysoké hory, jakou domov hlavního hrdiny eposu 

v rámci folklórního díla bezesporu je, bývají pokryty věčným sněhem a ledem). Hypotézu 

tibetského původu názvu by podporoval i fakt, že po příchodu lamaismu do Mongolska 

81 Doc. Dr. Luvsandorji uvádí význam "ten, kdo přednáší tam (lj. šamanská zaklínadla)", který však v daném 
slovníku nenajdeme. 
82 

JIYBCAH)l3H)l3B, A.: Eo,?butoil aKaoeMUifecKuit MOH20flbCKo--pyccKuii cnoeapb. MoC K Ba 200 I. 
83 Doc. Dr. Luvsandorji. 
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byla jména významných hor měněna na jména tibetská. Zároveň však nelze vyloučit ani to, 

že slovo nu.r:.:m může být prostě jen zkomoleninou nějakého mongolského slova. 

IllaM6aJI (38) Sanskrtský název buddhistické skryté utopické země. Ve folklóru se 

vyskytuje jako název země věčného štěstí, často označuje zemi, ve které sídlí bohové (též 

jako Illa.w6l1JlblH opou, IllaM6a!l /(ueaa:Jicuu opou- tedy rajská zeme). Ve zkoumaném 

eposu figuruje jednoduše jako název země velice vzdálené od nutagu hrdinů, v níž sídlí 

divotvorný lama. 

noJIJOOThiH 6op TOJiroň ( 1 00) Doslova Šedý kopec schůzek. Označuje menší 

kopec, který podle názvu sloužil v blízkém okolí jako místo schůzek a setkání- v každé 

oblasti se takové místo nacházelo a v minulosti takto označovalo. Co se týče určení barvy 

kopce, poukazuje na to, že na kopci nic neroste a nejsou na něm skály Ueho barva je tedy 

podle lidového mongolského pojetí šedá, trochu dočervena). 

3.5.2. Vlastní jména lidí 

Xenonu Jlyy M3pnu xaau (17) Celé jméno, resp. označení hlavního hrdiny 

včetně všech epitet zní Hn:m 3yyu maeuu maeau uacbtz uaca!lcau xozutuu Jlyy M3p2311 

xaau. Epiteton xermnu (starý) poukazuje na výjimečné stáří hrdiny a zvláště ve spojení 

s ustáleným přízviskem, určujícím jeho přesný věk (sto pětapadesáti let se doživ šl), by se 

hodilo jej překládat spíše jako prastarý. Další epitet Jlyy (Drak, Dračl) je chánovým 

titulem, implikujícím význam mocný, silný, monumentální apod. Přízvisko, resp. titul 

M3pnu je v mongolské ústní slovesnosti nesmírně rozšířené. Jeho základní význam je 

moudrý, vědoucí. Může se ovšem vyskytovat také v souvislosti se střelbou z luku, kde 

označuje střelcovu dokonalou přesnost, přesnou mušku. Tak je tomu v případě folklórní 

postavy jménem MJpnu xapeaa'l (Čarostřelec). Dodejme, že chánovo jméno zní 

mongolskému posluchači libozvučně.84 

,II.ormnu TymMJJI/uoěu ( 18) Přízvisko )l,ormnu je zde titulem nejvyššího chánova 

úředníka, který je hlavním velitelem jeho vojska. Význam slova je obvykle spojen s něčím, 

co nahání hrůzu, co může být životu nebezpečné, označuje něco, před čím je třeba mít se 

84 Doc. Dr. Luvsandorji. 
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na pozoru- výraz bývá nejčastěji překládán jako divoký, divý, hněvivý, prchlivý, lítý (viz 

např. hněvivé božstvo, i>ozutuH zmap atp.). Kromě těchto negativních významů má však 

slovo i svůj význam kladný, a tak jej musíme chápat právě v případě tohoto titulu- lze jej 

překládat jako nepolwřitelný (připomeňme titul určený Danzan Ravz' o v i, který zněl 

ÓOZU1UH HOěH xymazm). 

ToJih 3an~an r3p3JI (18) Jméno chatany, manželky Starého Luu Mergen chána. 

Epiteton TOJih (zrcadlo) poukazuje na pohlednost, stejně jako jméno 3an~an (santál, 

sans.), které se v mongolských epických vyprávěních vyskytuje jako jméno kladných 

ženských hrdinek. Jedná se však pouze o folklórní jméno, které se reálně nevyskytuje. 

Naproti tomu jméno r3p3JI (světlo), se běžně dětem dává a je dodnes rozšířené. Celkově 

lze říci, že celé jméno chatany je kumulací kladných a příjemných významů a označuje 

dobrou, krásnou a přívětivou ženu. 

TJXuňn TJX3U~33 map esren ( 18) Tato postava je v eposu pouze jednou 

představena v úvodní části a dále se v příběhu nevyskytuje. Jedná se o pána chánova stáda 

velbloudů. Jméno nemá jasně srozumitelný význam, je však odvozeno od výrazu nx 

(samec sibiřského kozorožce). Sufix -~33 ve druhé části jména může být formou sufixu

i>aií, -i>Jií, který se užívá k vytvoření vlastního jména u dětí. Jméno T3X3H~33 by pak bylo 

v podstatě zdrobnělinou jména TJX. První část jména je také možné vykládat jako eeez 

(jméno po otci) takto označené osoby, z čehož by vyplývalo, že i její otec se jmenoval TJX. 

Epiteton map (žlutý) může buďto korespondovat s barvou sibiřského kozorožce, anebo 

poukazovat na světlou barvu vlasů této postavy, případně obojí. 

ArcaxaJI esreu ( 18) Jméno starce, který je pánem chánova stáda padesáti milionů 

šedavý koní, je turkického původu a má význam bílý vous, bílá brada, stařešina. Hrdina 

tohoto jména je častou folklórní postavou nejen v Mongolsku, ale v celé širší kulturní 

oblasti, objevuje se zejména ve středoasijských eposech. Postava je přímo spojena s koňmi, 

v mongolském folklóru je stařec Agsachal vždy pánem stáda (ai>yynbl J3JH). Umělecký 

dojem v tomto případě také podtrhuje aliterace a rytmika spojení slov (Ai>yyubt J3JH 

Azcaxa.n oezou). V jiných dílech se objevuje varianta jména Aaczani>aií oezou. 

lior~ )l;ormuuJKan[ra]paň xaan (61) Jméno vedlejší postavy cizího chána má 

patrnou souvislost se jménem .JKauzap, které se v eposech vyskytuje často a v různých 
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variantách (}J(aupaií Ball xaau, }J(yupaií, }/(auzapaií, }/(azap, }J(yuzaap atd.). Co se týče 

etymologie jména, hypotézy se různí. Vladimircov jej interpretuje jako přejímku perského 

Jehangil5 (dobyvatel světa). 86 G. I. Michajlov ve své stati 3aMemKu o "j.(:JICaHzape" 

s touto hypotézou polemizuje, kritizuje ji jako nepodloženou a nepravděpodobnou. Zabývá 

se rovněž hypotézou kalmyckého badatele A. Š. Kičikova, který na základě rozboru 

mongolského a turkického lexikálního materiálu dospěl k názoru, že jde o původní jméno 

s významem "jediný, osamělý, sirotek". Michajlov se domnívá, že by s hypotézou bylo 

možné souhlasit za předpokladu, že by šlo o jméno pozdějšího data. V opačném případě 

souhlasit nelze, neboť Kičikov nebere v potaz vývoj a proměnu slov v čase (vychází 

z rozboru současných jazyků). Michajlov ponechává otázku otevřenou dalšímu bádání.87 

XuiícsaiíAapuxyy (77) Jméno chánova zázračného syna a hrdiny je, kromě 

koncové části jména -xyy (syn), zcela nesrozumitelné. Hypoteticky by mohlo jít o 

zkomolenou formu nějakého obvyklejšího jména, přičemž -BaiíAap- by odpovídalo jménu 

6aamap (Xac6aamap, Xuiíc6aamap?). Existuje také sloveso xuiíc- (vzdouvat se, být 

unášen větrem), avšak jeho význam v rámci tohoto jména nedává smysl, a tak není 

pravděpodobné, že by s ním etymologicky souviselo. Věrohodnější se zdá být varianta, že 

se jedná o zkomoleninu jiného slova, kterou nelze dešifrovat. V jiných folklórních 

příbězích se podobné jméno nevyskytuje.88 

3. 5.3. Vlastní jména jiných bytostí 

Ep::m Tasau TonroiíToií Eu;:nps:nu xap Maurac (34, 69) Toto jméno, stejně jako 

ostatní níže uvedená, patří mezi ustálená folklórní pojmenování mangasů. Počet hlav 

společně se jménem pojí aliterace, jméno pak nemá konkrétní význam, nicméně vykresluje 

jistý nepříjemný obraz. Ve jméně figuruje častý a ustálený epiteton xap, dokreslující a 

potvrzující mangasův zlý charakter. Vlastní jméno EumpsJJH Uinde se vyskytuje též ve 

variantě Hm)JpMaa) nenese přesný význam, patrně však etymologicky souvisí se slovem 

85 Anglický přepis jména. 
86 BllAL\HMHPL(OB, 5. 51.: MoHrono-otípaTCKHtí repow-IeCKHH 3noc. In Pa6ombl no llumepamype 

MOHZOJ/bCKUX HC1p0006. Moskva 2003 , S. 338. 
87 MHXAHJIOB, r. 11.: npo6.~eMbl qJ0.1bKliOpa MOHZOJ/bCKl/X llapoóoe. Elista 1971, s. 92-93. 
88 Doc. Dr. Luvsandorji. 
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om)op (vysoký). Má silné negativní zabarvení a v posluchačích budí zděšení, působí 

hrůzostrašným dojmem, vykresluje cosi obrovského a strašlivého. 

Kromě mangasů uvedených v této kapitole se ve folklóru vyskytuje též XopuH 

maaau monzoiímoií Xomzoo!IJICUII xap Mauzac. Od nejnižšího k nejvyššímu počtu hlav se 

navíc stupňuje nepříjemnost a hrozivost mangase i jeho jména. V různých dílech a žánrech 

lidové slovesnosti může vystupovat více konkrétních jmenovitých mangasů, mohou se 

však objevovat i jednotlivě. Stejně tak se někdy mohou vyskytovat coby nekonkrétní, 

obecní, bezejmenní mangasové (Mauzac, Jwauzacbut xaa11). 

Xa.r.apraa Xap liooMOH nnnp ( 44) Tento hněvivý tenger ( oozULuH m31t23p) je 

jedním z 99 tengerů- nebeských božstev mongolského šamanistického pantheonu89
. 

Některé příklady výskytu tohoto tengera v šamanských zpěvech můžeme najít u Heissiga: 

Qadary-a buum tngri je vzýván jako "pán prokletí" - qariyalun ejen - v šamanské 

modlitbě k Dayan degereki. Qatarayatabun tngri se nazývá zaklínací píseň 

východomongolské šamanky Tungčinggarbu a v zaříkání bulganského šamana Dagwa 

zajran je kromě mnoha jiných božstev vzýván i owor gazar Hatargajnan har tenger.90 

V eposu vystupuje toto šamanské božstvo jako strašlivý nepřítel buddhismu, když je však 

chánem přemožen, uznává svrchovanost žluté církve. 

Jméno Xa.r.apraa je patrně odvozeno od slovesa xaopax (drásat, drápat, trhat 

zuby/ drápy). Slovo má též přenesený význam ničit, ruinovat, pustošit. Výraz liooMOH 

může etymologicky souviset s výrazem 6oo.w, který mimo jiné označuje nakažlivou 

chorobu dobytka (dobytčí mor?) anebo zhoubný hnisavý vřed, absce/1
. Další alternativou 

výkladu etymologie tohoto jména je jeho příbuznost přímo s kořenem 6oo- (zavazovat, 

obvazovat), resp. s výrazy 6oo,wb (smyčka, oprátka, oko, laso), 6ooMUJlOX (uškrtit, oběsit, 

zadávit), od nichž je pravděpodobně odvozeno mladší pojmenování nemoci.92 Podle těchto 

výkladů by jméno označovalo toho, kdo buďto sesílá zhoubné choroby, anebo toho, kdo 

zabíjí uškrcením. V každém případě vystihuje i navozuje hrůznost a děsivost pojmenované 

entity, přičemž nesmí chybět ani epiteton xap (černý), s nímž se setkáváme ve jménech 

takřka všech negativních postav a který jejich zlou podstatu podtrhuje. 

89 Z nich je 44 negativních, škodlivých "východních tengerů" (3yy11 3yzuim mJHZ3p) a 55 prospěšných 
"západních tengerů" (6apyyll 3f?Uzlf/ mJ/123p). MoH?0.7'1YYOb/H myyx, coě.7bll/ amoWC. Pe.[l. A. IJ.amKH.L\. 
YnaaH6aaTap 2004, s. 314. V jiné variantě je tengerů 33. 
90 

HEISSIG, W.: Felsgeburt (Petrogenese) und Bergkult. ln Motiv und Wirklickeit. Gesammelte Aufsiitze. 

Wiesbaden 1993, s. 43. 
91 

JlYBCAH,n3H,n3B, A.: EollbUlOÚ aKaoeMU'leCKUÚ MOH?OJ/bCKo----pyccKztiÁ cJ/oeapb. 
92 Doc. Dr. Luvsandorji. 
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PhDr. Veronika Zikmundová k tomuto problému dodává, že se vyskytují též formy 

Buman/Buumal a že Heissig mluví o skupině božstev "buumal" jako o božstvech 

"meziprostoru" mezi nebem a zemí, což etymologizuje to od výrazu 6yy-. Tato patrně 

lidová etymologie odpovídá třeba chorčinské legendě, podle níž toto božstvo vzniklo tak, 

že dcera Hurmasta porodila děti s člověkem a Hurmast je dal svrhnout na vysokou horu, 

kde se objevili v podobě jaků. Podle názoru PhDr. Zikmundové však jde spíše o jméno 

západního původu, jaká má hodně tengerů. U chorčinů je to např. dvojice "Qan bayumal 

qaduryan tngri" a "Qatun bayumal čakilyan tngri". Xaoapzau by prý mělo znamenat 

prostě silný, mocný.93 

XypMacT T3Hr3p (47) Churmast tenger je pánem a vládcem všech tengerů. Jedná 

se o přejímku hlavního božstva staroíránského zoroastrismu Ahura Mazdy,94 který se 

k Mongolům dostal prostřednictvím Sogdů a Ujgurů. Ve středověku v podstatě splynul 

s ústředním božstvem Xox MOHX mJIIZJp (Věčné modré nebe), v kontextu buddhismu bývá 

ztotožňován s Šakrou (potažmo védským Indrou).95 Vzhledem ke své kulturní důležitosti 

figuruje v ústní lidové slovesnosti velice často. V lidovém pojetí je tím, kdo sesílá déšť 

nebo bouři, pánem všeho živého. Zároveň je třeba upozornit, že dané spojení neoznačuje 

vždy tuto nejvyšší božskou bytost. S ohledem na kontext může v některých situacích 

označovat totéž, co termíny m:J112Jp, xox mJH2Jp, tedy prostě nebe. Podívejme se na tento 

rozdíl na několika konkrétních příkladech: 

XypMaCT nunput:íu 

fypsaH 6opnor MOpHHf 

Xaa 6atíparHa,urHHr, ra3pbir 

Ep.z:~ee .z:~yynaarytí. ( 49) 

faxaH xap 60.[IOH C3pB33HHH LUHpX3r33p 

XypMaCTbiH ycHHr opoouon.z:~yyncaH 

'!Hr33p33 

)J.atípaH op)f( Hp3XHHr yJB33. 

Jlxa 3aMsyynHH np Mapaa 

XoTomoH 6atíxbir y3B33. (56) 

93 PhDr. V. Zikmundová. 

Jaktěživ neslyšel 

O takovém místě, kde pobývají 

Churmast tengerovi 

Tři šedaví koně. 

Uviděl černého kance, který měl ještě 

Do hřbetu zapletené vlasy Churmastovy, 

Vyrazit vpřed do útoku. 

Uviděl, jak se Nebe i Země 

Od toho zakymácely. 

94 VACEK, J.; DULAM, S.: A Mongolian mythological text. Praha 1983, s. 134. 
95 MEJIETI1HCKV!H, E. M.: MuqJo!lo?u•JeCKUŮ C!I06apb. Moskva 1990. Další uvedené varianty tohoto božstva 
jsou: XopMycTa, XopMycTa-TeHrpH, XopMycTa-xaH, XypMacT, XaH X!OpMac (T!OpMac, XHpMYC, XHpMac, 
XěpMoc)-TeHrpH (burjat.), Kyp6ycry (tuv.), Y•1 Kyp6ycTaH, Ky6ycTaH-aaKaH (alt.), XopMyc.z:~a (mandž.). 
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YypHHH catixaH rJrJ3H33p 

XypMacT nurp33C 

,[{OJTOOH 8HfHHH COJTOHro 6yy)!( HpB33. (50) 

,U33W33 XypMacT nunpniíH 3aa.L\aC 

AHracxHHH 6atixbir Y3B33. 

,Uoowoo Jlxa 3aM6yynHHrHHH 3aa.L\aC 

AHracxHHH xe.LleJT)!( 6atixbir Y3B33. ( 1 O 1) 

S rozbřesku milým svitem 

Sestoupila z Churmastova nebe 

Sedmibarevná duha. 

Nad ním se sem tam rozvíral 

Šev Churmastova nebe. 

Pod ním se rozvíral a chvěl 

Šev světa Lha Dzambúlin. 

Apsan Tasan TOJiroiíToií AnaaJIJKHH xap Manrac (69) Mangas tohoto jména má 

"pouze" patnáct hlav a tudíž patří, ve srovnání s ostatními, k těm méně hrozivým a vůbec 

celkově menším. Jméno a počet hlav opět pojí aliterace, vlastní jméno AnaamKun nenese 

přesný význam, ovšem souvislost s výrazy anua, anuax (pěst, sevřít v pěst) na základě 

podobného znění vykresluje obraz tvaru sevřené ruky a jakési "naježenosti" celkového 

zjevu. Výsledný dojem, jakým jméno působí, není tolik hrůzostrašný, jako je tomu u 

mangasů s větším počtem hlav.96 

,l],equn xoěp TOJiroiíToií lú3p JaJiyy Manrac (69) Dvaačtyřicetihlavý Mladý 

mangas. V tomto a následujícím případě se spíše než o jméno jedná o epiteta daných 

folklórních postav. 

Opoiín ranu. nyAnií rnyJIMbiH xaan (69) Chán šulamů s jediným okem (na 

vrcholku hlavy). V mongolské ústní tradici existuje pověst o Lalovi či Lalarovi, která se 

bezmála shoduje se starořeckou pověstí o obru Kyklópovi.97 Motiv jednookého se 

vyskytuje také v Tajné kronice Mongolů- jedním z Čingischánových předků byl Duva 

sohor (j{yea coxop) s jediným okem uprostřed čela.98 Podle slov Doc. Luvsandorje je 

jediné oko znakem veliké fyzické síly dané postavy. Zároveň představa bytosti s jedním 

okem na čele nebo na vršku hlavy vzbuzuje ošklivost, což je pro zobrazení mangase 

96 Doc. Dr. Luvsandorji. 
97 

U3P3HCO}J.HOM, ,[{.: MoHZOJI apoblll ooMoz pnp. [Mongolské lidové pověsti a pohádky] YnaaH6aarap 
1989. Konkrétně pohádky Ty.u:JH xap xoHbmoú Ty11m23p xap 862811 [Černý stařec Buclatý s desetitisícem 
černých ovcí], s. 141; Jlan (Jlanap) [Lal (Lalar)], s. 142. V první pověsti je Lal ar popisován jako obr 
s jediným okem, v druhé pak jako olbřímí bytost bez hlavy s jediným okem na ramenou a s ústy v pase. 
Paralelám mezi řeckou a mongolskou mytologií se věnuje řada srovnávacích studií, např. některé práce 
B. Rinčena. 
98 Srov. "4. ,Uysa coxop, Mamati .L\YH.L\aa raHI..( HY.L\T3H, rypsaH HYY.L\ITHHH ra3ap xapax 6yJTrJ3." MoHZO!Iblll 

HYYlf moe'loo. [Tajná kronika Mongolů.] YnaaH6aaTap 1957, s. 25. 

51 



určující. Co se týče výrazu šulam (mynaM, mynMac, myMilac), označuje démona, 

nečistou sílu, způsobující člověku nejrůznější překážky a nesnáze. Coby démonická bytost 

(většinou ženská) se šulam v mongolském folklóru vyskytuje velmi často. 

3.5.4. Výzbroj 

V epických vyprávěních se často vyskytuje výstroj hrdinů, která má svá vlastní 

jména. U takové části výstroje či výzbroje, která se vlastním jménem honosí, bývají pak 

předpokládány a očekávány zvláštní vynikající či kouzelné schopnosti, jsou předmětem 

úcty, obdivu, symbolem vítězství. V našem eposu se častěji než vlastní jména vyskytují u 

předmětů tohoto charakteru bohatá epiteta, jak je patrno v odpovídající ukázce textu (viz 

níže). Několik málo jmen se však objevuje: 

,Il,onKup H3pnň non ( 19) - Ohlávka jménem Donkir; 

Xanrnup H3pT3ň xa1aap (19) - Uzda jménem Chanšir. 

Tato jména nemají konkrétní význam, ovšem svým zvukem a kombinací hlásek 

vzbuzují jistý dojem. Například výskyt samohlásky- a- vzbuzuje obraz čehosi silného, 

pevného, pozitivního. Taková jména bývají v každém epickém vyprávění různá, mění se 

podle potřeb daného eposu. Pochopitelně zde svou roli uplatňuje též aliterace a vokální 

harmonie. 99 

ryMTaa ynaan ~aJJ. (I 09) Rudé kopí Gumtaa. V tomto případě ovšem není zcela 

zřejmé, zda nepřeložitelný výraz ryMTaa je vlastním jménem zmiňovaného kopí, anebo 

zda jde pouze o dnes již nesrozumitelný epiteton, který měl nějakým způsobem 

významově rozvíjet celé spojení. Svým zvukem, především přítomností samohlásky - u -, 

však evokuje kvality délku a tvrdost. Zároveň naznačuje mimořádnou moc zbraně, a to 

právě vzhledem ke skutečnosti, že v jejím pojmenování figuruje neobyčejné slovo, vlastní 

výsadně jazyku eposu. Další alternativou výkladu termínu je možnost, že by šlo o označení 

99 Doc. Dr. Luvsandorji srovnává povahu těchto jmen s povahou obrazomalebných výrazů, u nichž změna 
vokálu modifikuje povahu zobrazovaného a tudíž i výsledný význam. Ilustruje ji na příkladu protikladných 
vyjádření cauxaH xauxap 1433.}1('m3tl :1p (muž s pěknou rozložitou, širokou hrudí), Myyxau X3HX3p xex/xap 
l433.}/('m3il MaHzac (mangas s nepěkným mod1ýmlčerným plochým/propadlým/ hrudníkem). Zatímco výraz 
xauxap označuje něco silného, mohutného, rozložitého, výraz XJHX3p je atributem pro něco slabého, 
chabého, ochablého. Dalšími příbuznými obazomalebnými slovy jsou u.ouxup, xauxup, iJauxap, iJJIIX3p atp. 
Viz též OBERFALZEROVÁ, A.: Metaphors and Nomads. Praha 2006, s. 48-50. 
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červené barvy v nějakém cizím jazyce, anebo zkomoleninu takového výrazu a sousloví 

ryMTaa yJiaau by pak bylo příkladem xoptuoo f?, složeného z cizího a mongolského 

výrazu s totožným významem. Co se týče epiteta yJiaau (rudý), neoznačuje barvu zbraně, 

ale má zde povahu symbolickou- je to barva boje, symbol vítězství. 

3.5.5. Jména koní 

Stejně jako v celé mongolské kultuře, také v eposu jsou koně pojmenováváni 

především na základě své barvy. Barva však zároveň figuruje jako častý epiteton, a tudíž se 

u pojmenování koní tyto dvě kategorie překrývají; vlastní jména v pravém smyslu slova se 

v souvislosti s koňmi nevyskytují. Protože význam jmen-epitet koní je jasný a 

nekomplikovaný, nebudu je zde podrobně rozebírat. Uvádím jen několik příkladů: 

JKuryypnií 6opJior MO ph ( 19)- Okřídlený šedák; 

,IJ,asxap J.l3JIT3ň caapaJI Moph ( 19) - Hustohřívý pope lák; 

33pM3r rnaparq ryyuuň Apl.lar xap (86) -Bujný vraník Mužaté žluté kobyly; 

3pJ.l3HHií 6op uooxop MO ph ( 48) - Drahocenný šedý grošák; 

ÁJITau rnapra MOph (83)- Zlatožlutý kůň. 
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4. UKÁZKY TEXTU A JEJICH PŘEKLAD 

4.1. Koně a s nimi související umělecké prostředky 

4.1.1. Úloha koně v hrdinském eposu 

V epice kočovníků zaujímá postava koně významné místo, což odráží prostou 

skutečnost jeho zásadní nepostradatelnosti v každodenním životě a kultuře středoasijských 

turkických a mongolských národů. Také z hlediska eposu jako reflexe reality válečného 

života kočovníků je to opět kůň, kdo jako spolubojovník a hlavní pomocník bohatýra hraje 

velice důležitou úlohu. 

Výběr koně, jeho chycení a zkrocení, bohatýrský kůň jako hrdinův pomocník- to 

jsou některé ze základních typologicky se shodujících motivů hrdinské epiky Východu i 

Západu. 100 Jak píše Chao Gej in ve své stati o mongolské epice, z hlediska četnosti výskytu 

motivů spojených s koněm bychom mohli získat dojem, že kůň je přinejmenším stejně 

důležitý jako jeho pán, a i u jiných autorů se dočteme, že hrdina a jeho kůň vystupují 

v eposu společně jako téměř rovnocenní partneři. Tento dojem není zdaleka 

neopodstatněný. 

Kůň je pevně spjat se svým pánem, na což bývá v eposech poukázáno opakujícími 

se motivy společného narození koně a hrdiny. V jiných případech se kůň narodí dříve, aby 

zvěstoval brzké narození hrdiny. 101 V textu je v určitých situacích zdůrazněna paralela 

mezi koněm a jeho jezdcem. Když si v našem textu hrdina Hiisvaidarihu'u pečlivě vybírá 

svého budoucího koně (viz dále), říká, že muž musí mít se svým koněm společnou řeč, 

musejí být zajedno: 

3p xyH, 3p MOpb xoěp 

Yr33 HHtínyymK 

L[a,uan T3HU3)1( JIBHaa. 

100 
ŽIRMUNSKIJ ( 1984, S. 24 ). 

Jezdec a kůň (doslova muž jezdec a muž kzlň) 

Mají společnou řeč 

A silou jsou si rovni. 

101 
CHAO GEJIN: Mongolian Oral Epic Poetry: An Overview. ln Oral Tradition [online]. 1997, vol. 12, no. 2, 

s. 334 [cit. duben 2009]. Dostupné na www: <http:/ /journal.oraltradition.org/files/articles/12ii/5 _gejin.pdt>. 
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Stejně jako hrdina, i kůň je obdařen nadpřirozenými schopnostmi. Není jen 

mimořádně rychlý a silný, je rovněž stejně jako člověk obdařen moudrostí, prozřetelností a 

lidskou řečí. Je tudíž hrdinovi rovnocenným partnerem a ten se k němu obrací jako k příteli 

a druhovi. Často je třeba jeho rady, aby bylo dosaženo konečného vítězství, jindy předvídá 

nebezpečí a svého pána varuje. Též se často vyskytuje motiv neuposlechnutí koně hrdinou 

-v takových případech vždy vyjde najevo, že měl kůň pravdu a hrdina zbytečně 

zkomplikoval svou situaci. Někdy je úloha koně v příběhu rozhodující. 102 Odhlédneme-li 

od čistě mongolského prostředí, může kůň v hrdinském eposu dávat hrdinovi jméno, 

opatřit mu "lid a skot"nebo mu ukázat "osudem určenou" nevěstu, radit, jak překonat 

překážky na cestě k ní. Jindy dovede zabitého hrdinu přivést zpět k životu, anebo jej 

vysvobodit ze zajetí. 103 

Kromě lidské řeči a moudrosti ovládá kůň schopnost měnit podobu, proměňovat se 

v hvězdu, ptáka nebo mouchu, případně v ubohé malé hříbě ("koníčka-hrbáčka"). Všechny 

tyto pohádkové vlastnosti koně jsou charakteristické pro bohatýrskou pohádku, 

v heroickém eposu řadu těchto kouzelných, pohádkových vlastností ztrácí, nicméně stále 

zůstává obdařen některými zázračnými schopnostmi (např. lidská řeč, prozřetelnost), které 

se udržely kvůli epické idealizaci. 104 

4.1.2. Ukázka č. 1: Popisy koní 

Popisy jízdních koní jsou v hrdinské epice výrazným prvkem. Stejně jako ostatní 

popisy (výzbroje, oděvu, lidí apod.) mají značně stabilní formulovou povahu. Z určitého 

úhlu pohledu se dá na tyto popisy pohlížet jako na vysoce rozvinutá epiteta, vážící se 

k tomu kterému koni (resp. zbrani apod.). 

Tyto epitetické popisy využívají několik základních poetických postupů. V první 

řadě je to všudypřítomná aliterace, vyskytující se rovněž často v epitetech osob (verše 1-2, 

4-7, 17-18, 21-26, 34-37,40--43, 50, 52-53). Četná přirovnání a hyperbola mají formu 

syntaktického paralelismu (verše 4-5, 34-45). Objevuje se tu též (v textu celého eposu 

nikterak ojedinělé) opakování koncové slabiky- vlastně opakování stejného pádového 

sufixu na konci po sobě jdoucích veršů. Pro tuto zvukovou figuru existuje označení 

102 CHAO GEJIN ( 1997, s. 334). 
103 ŽIRMUNSKIJ ( 1984, S. 27). 
104 Tamtéž, s. 27. Zde je nutné mít na paměti Žirmunského pojetí eposu, jehož kritériem je míra historičnosti 
(viz výše). 
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homoioteleuton (řec. = stejně končící), původně užívané pro antickou řečnickou figuru 

předjímající pozdější rým. Náš případ lze patrně zahrnout pod jeho zvláštní odnož, tzv. 

homoioptoton (řec. ve stejném pádu), kde se k opakování koncových slabik přidává ještě 

stejný pádový tvar. 105 V naší ukázce je to hlavně sociativ (verše 4-6, 34-37). 

Úryvek je vyňat z úvodní části zkoumaného textu, v níž jsou hrdinové i jejich 

zvířata posluchačům teprve představována. Patrně proto, že jde o část počátečního uvedení 

do eposu, je zde více než v pozdějším ději citelná přítomnost ustálenosti ve formulích. 

Kromě epitetických popisů jsou tu např. v textu hojně užívané formule časového určení a 

intenzifikace (verše 19, 20), poměrně ustálená a opět později opakovaně se vyskytující je i 

formule vyjadřující, jak stařec Agsachal shání své stádo (verše 19-26). Je třeba si ovšem 

povšimnout i méně nápadné formule -l)a/ óaueyy ZJIIJJ, zakončující jednotlivá sdělení 

(verše 16, 25-26, 29-30, 47--48, 53-54). 

I. An6aTbiH .!133.!1 6oncoH 

AllHBaa catíH )J,orlliHH TYlliM31l[ HHH] 

YHa.11ar MOpb Hb 6on6on 

)J,yH 6yp33H XaMapTaH 

5. )J,ypaH aBatí Hy .!\TIH 

6yp3H catíxaH 68rTpemtí 

6yx n 611e Hb uooxop 

THtíM MOpHtír yHaa.!l 

XaaH TepHtír eMreJl)l( 

I O. TaB aH 3YYH U3pmtír )l(arcaaraa.11 

Cypryynb 3P.!IMHtír 6onoBcpyynaa.11 

UarHtíH rytí.!l31lTIH 

T3p ra3ap 

U3prHtíH ra3ap 

I5. O.!IOH MOp111l)l( 

6atí.11ar 6atíB r3H33. 

A.!IYYHbi 333H 

Arcaxan 8Bf8H 

8m88HI1H 88.!1 ynaaH HapaH.!I 

20. Uar aJl.!IMrytí 

TaBaH )I(HBaa 6opnor a.11yyr 

TaM'IHHH Wap Ton6o.11 

Tyr Tar TaapyynaH xypaa)l( 

105 Slovník literární teorie (1984, s. 13 7). 
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Z poddaných nejvyšší 

Jedinečný Dogšin tušme! 

Jezdíval na koni 

S nozdrami, troubou z mušle 

S očima, drobnohledy 

S překrásným prohnutím zad 

A celým tělem grošovaným 

Na takovém koni jezdíval 

Seřadil pět stovek vojáků 

K obraně království 

V pravidelném čase 

Jezdíval 

Na to místo 

Ležení vojska, 

Aby je školil v dovednostech. 

Stáda pán, 

Stařec Agsachal 

S rudým slunce východem 

Bez meškání 

Sehnal přesně do jednoho 

Padesát milionů šedavých koní 

Na Tamčijn Šar Tolbo 



TasaH TYM3H L.l3prHtíH yHanrbir 

25. E3JI.Il3H )J(arcaa)J( 6atí,llar 

Eatísyy r3H33. 

YHa,llar MOpb Hb 6oJI6oJI ( 18) 

,[(asxap .ll3JIT3tí 

Caapan MOpHtír yHa,llar 

30. Eatísyy r3H33. 

H3r3H 3YYH TaBHH TaBaH HaCbir HacancaH 

XeniJHH Jlyy M3pr3H xaaHbi 

YHa,llar Mopb Hb 6oJI6oJI 

XaHratíH xa)J(yy 6oJICOH 611entí 

35. XaB4JibiH 4HH33 aMTatí 

Y e TOOJIOH TaMraTatí 

Y c TOOJIOH Y33mtí (yc3IT3tí) 

Xotíwoo ypracaH cyym3c Hb 

Eyp33 611wryyp xaHrHHacaH 

40. Xoěp 4HXH33C Hb 

XoHx ,llaMap .llyyrapcaH 

Xanaa MeHreH YPYYJibir 

fyB3JI3YYJI3HX3H 

XawHH 3p.ll3HHHH coěor 

45. 51pan3yyJiaHxaH liB,Ilar 

)i{Hryypntí 6opJior MOpHtír 

XeJiemeHxeH liB,Ilar 

Eatísyy r3H33. 

)i{Hryypntí 6opJior MOpHtír 

50. ,[(OHKHp H3pT3H HOITOOp HOITOJI,IlOf 

XaHwHp H3pntí xaJaapaap xa3aapJia,llar 

,[(e4HH xyHHtí 6an6aH XHHC3H 

,[(ew MeHreH 3M33JIHHr TOX,IlOr 

Eatísyy r3H33. (I 9) 

A přichystal jízdní zvířata 

Pěti tumenům vojska. 

Jezdíval na koni 

Hustohřívém, 

Na popeláku 

Jezdíval. 

Sto pětapadesáti let věku se doživší 

Starý Luu Mergen chán 

Jezdíval na koni 

S tělem jak úbočí Changaje, 

S tlamou jako úžlabina, 

Se značkou na každém kloubu, 

S písmenem na každém chlupu, 

Vzadu mu vyrůstal ocas, z něhož 

Duněly trouby a bišgúry, 

Z obou uší mu 

Zvučely zvonce a damary, 

Stříbrně třpytivými pysky 

Mele a žvýká sem tam, 

Nefritové špičáky 

Blyští se mu, když jede. 

Na takovém okřídleném šedáku 

Prý se vozíval. 

Okřídlenému šedáku 

Nasazoval ohlávku jménem Donkir, 

U zdil ho uzdou jménem Chanšir, 

Sedlal ho stříbrným sedlem tvaru kovadliny 

Ukutým kladivy čtyřiceti mužů. 

4.1.3. Ukázka č. 2: Zkrocení tří šedáků Churmast tengera 

Druhou ukázkou je epizoda, pojednávající o chycení tří šedých koní Churmasta 

tengera chánem a jejich zasvěcení seterem. 106 Podle věštby mocného lamy si mohl 

106 C3m3pll3x, c3n13p 3yy.x, obřadní zasvěcení zvířete ochrannému buddhistickému božstvu tím, že se na ně 
zavěsí pět barevných chadagů a zvíře je nadále chováno, avšak hospodářsky již se nevyužívá. 
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bezdětný chán tímto počinem zajistit nástupce. Krocení koní, které většinou směřuje 

k opatření hrdinova koně (viz též další ukázka), je v hrdinské epice jednou z typických 

"šablon" (Žirmunskij, 1984). Krocení je v podstatě zkouškou- rituálem přechodového 

typu, která prověřuje pravé hrdinské schopnosti jak hrdiny, tak koně. V případě následující 

epizody je pak úkolem, jehož splnění vede k zajištění hrdinova potomka a následného 

hrdiny další fáze eposu. Z tohoto hlediska ji lze nahlížet jako další typicky hrdinskoepický 

motiv neobvyklých, zázračných okolností hrdinova narození. 

V ukázce se opět objevují již známé jedno-veršové formule (7, 14-15,33, 46). 

Úsloví "[Jaz myyx Ó0.7JIC:J:J'' (čas se naplnil) se rovněž v textu opakovaně variuje a lze je 

pokládat za ustálený folklórní obrat, označující uskutečnění nebývalé, mimořádné, 

význačné události. 

Dále jsou v ukázce hojně zastoupeny formule, které se nějakým způsobem vážou 

přímo ke koním. Je to formule vyjadřující skálopevné spoutání koně v situaci, kdy hrdina 

sesedne a sám se věnuje činnosti, k níž ho nepotřebuje (verše 22-23). Opět jsou užity již 

důvěrně známé poetické prostředky přirovnání, syntaktického paralelismu, aliterace. Další 

formulovité dvojverší vyjadřuje zbystření pozornosti koně, když vycítí ohrožení (verše 55-

56); zde je syntaktický paralelismus zesílen počáteční anaforou. Svou významnou 

estetickou roli zde hrají malebná slova- jak je patrno z této i předchozí ukázky, 

v souvislosti s koňmi je jejich výskyt četnější než jindy. Podívejme se na jejich široké 

spektrum: (z předchozí ukázky) xauzuua- (zvonit), oyyzapa- (znít, vydývat zvuk), 

zyeJmyynJilXJH (cosi vypouklého, vybouleného, kmitajícího sem a tam, ze strany na 

stranu), Rpamyynauxau (popisuje třpyt mnohočetných věcí, mnoha jednotlivých, 

vystupujících předmětů); (z této ukázky) 6y:ncumau (Valit se, zvedat se, vířit o prachu; 

hemžit se, pobíhat), xynMaW1za- (sklopit uši), i>aJtcumyyna- (větřit), llapnauxan (vřískat), 

mouzollu- (vyhazovat a vzpínat se, jankovatět o koni), 6011 66HX6H (odkazuje na ladnost 

pohybu mimochodných koní; jejich běh je plavný a hladký, jako když se kutálí míč). 107 

Bez zajímavosti není ani dvojverší, vyjadřující metonymicky ovládnutí, podrobení 

koní, jímž nejmladší kůň sděluje bratrům, co viděl ve svém věšteckém snu (73, 74). Další 

formule ( 102, 1 03) slouží v eposu k vyjádření trvání nějaké činnosti, zde pronásledování 

prchajících šedáků, v pozdějších částech např. bitevní vřavy. K nezbytnému syntaktickému 

paralelismu se zde připojuje epifora, opakování závěrečného slova. Dvojverší 112-113 je 

ustáleným vyjádřením běsnění krocených koní-bohatýrů, setkáme se s ním i později na 

107 Podrobněji viz "Slovníček zvláštních výrazů". 
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jiných místech textu. Poslední paralelické dvojverší této ukázky je epickým vyjádřením pro 

nedostižnost koní ( 139-140). Nezbytnou přítomnost aliterace již snad ani není třeba 

připomínat. 

Co se týče obratů zakončujících sdělení, i v jejich případě jsou patrné opakující se 

vzorce. Nejčastější jsou: -bll f3BJJ (viděl) ( 12, 53, 58), -bll f3JB!xapaa ZJIIJJ (prý viděl, 

spatřil) ( 49, 85-86), -B nu:n (I 06, 11 O, 113, 116). Formulová povaha fráze oazou 

ozyyllBJJ (stařec pravil) (124) bude zřetelnější až v ukázce následující. 

Ráda bych upozornila ještě na značnou míru formalizovanosti některých promluv 

postav (verše 93-100, 118-123, 126-129), která rovněž poukazuje i na jejich formulový 

charakter. 

Z dalších poetických prostředků v textu mimo výše popsané formule můžeme v této 

ukázce pozorovat anaforu (18, 25, 29-30 a 39-40, 43-44). 

1. AJJCb!H 6apaa allmrJJalK 

T3p YPJJ. 3yrr 

EapyyH xotíwoo xapcaH 

CatíxaH xyBbTatí 

5. illaHJJ. yc xaparABaa. 

-"3m!HH ra3ap o'lbě" [nlK] (49) 

Eopnor MopHHJJ.OO MOPJJ.OOJJ. 

illaHJJ.Hb! ra3ap OIJBOO. 

illaHJJ.Hbl JJ.3pr3JJ. 

10. AJJTaH, MeHreH, wyp rypBb!r 

AnamyynaH CHHJl33A TaBblK opxHCOH 

H3r3H catíxaH o HrOl\ 6atíxbrr Y3B33. 

)],aXHH COpHH lliHHlKB33. 

MapraarnHHH erneeHHH 

15. 8eJJ. ynaaH HapaHJJ. 

XypMaCTb!H rypsaH 6opnor MOpb 

OplK HplK yc YYXb!H WHHlKT3H 6atísaa. 

8epHHH 6He, MOpHO aBaaJ], 

H3r eHJJ.ep YYJJb!H 

20. Ap 6HeHJJ. asaaiJHlK 

Eopnor MopHtír 

XaJJ. M3T xaHTaapaaJI, 

Xatípl\ar M3T ryrnHlK opxHOJI. 

balík) 
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Rozhlížel se do dáli. 

V jižním směru 

Co dobrou předzvěst 

Uviděl pramen, 

Tekoucí na severozápad. 

-"Na to místo pojedu," [řekl si], 

Nasedl na svého šedáka 

A dojel k prameni. 

Vedle vody 

Uviděl překrásné koryto 

Pestrobarevně vyřezané 

Ze zlata, stříbra a korálu. 

Znovu místo prozkoumal. 

Zdálo se, že druhého dne 

S rudým slunce východem 

Přijdou se k němu napojit 

Tři Churmastovi šedáci. 

Chán vzal svého koně 

A odvedl ho 

Za jednu vysokou horu. 

Spoutal šedáka 

Pevně jako skála, 

Nohy mu svázal k ne pohnutí, (Dosl. jako 



AnTaH MeHreH xoěp 6yrytínaa asaan 

25. 8epHHH 6we OHfOUHbl ra3ap HpB:n. 

0HrOUHbl 6ynaH).l 

AIITaH MeHreH xoěp 6yrytínaa 

3BX3lK TaBHa).l 

8epHHH 6we OHfOUOH ).lOTOp opOO).l 

30. 8epHHH 6wewtír 

o3cp3r JKaanxaH xypaaraan 

0Hf0'-lHbl 6ynaH).l O).lOH XOHOBOO. 

YypwtíH catíxaH r3r33H33p 

XypMacT T3Hr3p33c 

35. )J,OJIOOH 8HfHHH COJIOHfO 6yylK HpB33. 

0HrOUHbi Y3YYPT 

ConoHrOHbi y3yyp 

Vfp3XHHH 33p3r 

)J,onooH catíxaH asatí 6onlK opxwon 

40. )J,onooH anTaH MeHreH xosooroop 

Y Cblf XOBOO).lOO).l 

OHrouhir nyypns33. 

)J,OJIOOH aBaH 

)J,OJIOOH 8HfHHH COJIOHfO 60JIOO).l 

45. eenee rapsaa. 

erneeHwtí een ynaaH HapHaap (50) 

TasaH eHrwHH conoHro 

H3r wx xeH).lHH wap Tan noTop 

TaTaXbir xapas r3H33. 

50.ConoHrOHbiy3yypwtír 

AlKwrnaH xapasaa. 

XypMaCTbiH rypsaH 6opnor Mopb 

YJyypT Hb 6yJKwrHaH nasxwxhir Y3B33. 

Typyy 6opnor MOpb Hb 

55. Xoěp 4HX33 xynMatínraan 

Xoěp xaMpaa naJKwrHyynaan 

OHrOUHbiXOOH T3HJ.l33C YH3pi13H asaan 

3orcoxbir Y3B33. 

)J,yHJ.l 6opnor MOpb: 

60. -"Ax, ypn eMHe 

YIHnnrwtíH Jytín 6atínarrytí. 

8Hee ernee llalK 6atíraa Hb 3H3 B3?" [nx3!.l] 

[YyraH 6opnor Mopb:] 
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Vzal svá dvě lasa, zlaté a stříbrné 

A sám se vrátil k napajedlu. 

Zlaté a stříbrné laso 

Svinul a položil 

Do rohu koryta 

Sám vlezl dovnitř 

Sám sebe 

Skrčil a vměstnal 

Do rohu koryta a tak přenocoval. 

S rozbřesku milým svitem 

Sestoupila z Churmastova nebe 

Sedmibarevná duha. 

Ve chvíli, kdy se dotkla 

Špička duhy 

Špičky koryta, 

Objevilo se sedm krásných paní. 

Sedmi vědry ze zlata a stříbra 

Nabíraly vodu 

A naplnily koryto. 

Sedm paní 

Se proměnilo v sedmibarevnou duhu 

A vystoupilo vzhůru. 

S rudým slunce východem 

Na rozlehlé žluté stepi 

Spatřil, jak se objevila 

Pětibarevná duha. 

Pozorně sledoval 

Špičku té duhy. 

Na špičce viděl cválat a dovádět 

Tři Churmastovy šedáky. 

Uviděl, jak přední šedák 

Své dvě uši nazad sklopil, 

Svými nozdrami zavětřil, 

Začenichal směrem ke korytu 

A zastavil se. 

Prostřední šedák povídá: 

-"Bratři, nikdy dřív 

Se nic takového nestalo. 

Co se to dnes ráno děje?" 

[Nejstarší šedák:] 



-"Aa, 6H.U rypBbiH OHfOUHbl 3H.ll(33C] n 

65. 3yr33prytí atíxTap 

Allrytí yH3p YH3pmB33!" [r3X3.ll] 

0TroH 6opnor MOpb: 

-"Aa, xoěp ax aa! 

6H yypHtíH weHe.n 3YY.U3nc:m 6Hm3. 

70. ,LJ.op.n ra3pbiH H3f3H catíH 3p Hp33.ll 

DH.ll rypBbir 

Opotí 6HeHtí MHHb asaa.n 

0Mpyy 6HeHtí MHHb .nepeenee.n 

DM.ll rypas .UHtín,ll3)(( 6atíHa f3)(( 

75. 3yy.n3nC3H 6Hn33. 

T3p 3YY.ll!OY 6Hm3?" [r3X3.ll] 

YyraH 6opnor Mopb: 

-"T3p 3YY.UHtír 

rapaxaacaa yp.n 

80. X3mxrytí llacaH 6Mm3, <m?" [r33.ll] 

3pr3)(( .uyyr33 ewren)(( xaJaa.n 

fypsyynaH 3pr33.ll 

6aTraHbiH 4HH33 6apaarytí 

6y)((HrHaH 3yrraaraa.n 

85. Y rytí 6on)(( erexHtír (51) 

Y33B r3H33. 

XerwMH Jlyy M3pr3H xaaH 

OHrouHoocoo 6ocoH xapatí)(( rapaa.n 

Tas rypasxaH anxaa.n 

90. 6opnor MOpHH .ll33p33 04)((33. 

6opnor MOpHH,llOO: 

-"4aMatír 3H3 rypBbir 

3c rytíiJ.3)(( ersen 

Casar .nepseH ryypatímtí 4HHb 

95. Tac 4aB4HH xaJIHaa, 6H! 

4aMatír 3H3 rypsbir rytíiJ.3)(( eree.n 

6H rypsyynaHr 3C .nasxap 6yrytín.uaa.n 

Torroo.norrytí 6on 

3pxHtí xypyyra 

100. Tac 4aB4HH xaliHaa, 6H!" [D3.ll] 

DOpnor MOpHH,llOO MOp,llOO,ll X88)((33. 

T3p )((HnHtír TIC'I xeeree.n 

třmeny) 
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-"Aj, to tam od našeho koryta 

Divně čpí 

Strašný, nepříjemný pach!" 

Nejmladší šedák: 

-"Aj, bratři moji! 

Dnes v noci nad ránem zdál se mi sen. 

Z dolní země přišel hrdina 

A nám třem 

Hlavu chytil (Dosl.: Horní tělo chytil) 

Hřbet osedlal (Na dolní tělo nasadil 

A nás tři přemohl, 

To se mi zdálo. 

Co znamená ten sen?" 

Nejstarší šedák: 

-"Jak to, žes nám nepověděl 

o tom snu dříve 

než jsme vyjeli?" 

Jal se bratra kopat a kousat 

Všichni tři se obrátili, 

Bezhlavě prchali 

Až byli menší než ovád, 

Až úplně zmizeli, 

To uviděl. 

Starý Luu Mergen chán 

Vyskočil ven z koryta 

A třemi skoky 

Byl u svého šedáka. 

Povídá šedákovi: 

-"J es tl i ty tři 

Nedoženeš, 

Tvá huňatá kopyta 

Useknu a zahodím! 

Jestli ty tři doženeš 

A já je nechytím do lasa 

A nezastavím, 

Své palce 

Useknu a zahodím!" 

Nasedl na šedáka a hnal se za nimi. 

Ten rok celý je hnali, 



XotíT )!(Hmttír 6apaH xeeree.LI 

)f{HryypnH 6opnor MOpb 

105. ryps aH Óopnor MOpHtír 

Cyyn ,LiapaH rytí'-13)1( eres f3H33. 

XerwHH Jlyy M3pr3H xaaH 

AnTaH MeHreH xoěp 6yrytínaap 

rypsyynaHr .[laBxap 6yrytín.[laa.[l 

110. Asas f3H33. 

XypMaCTbiH rypsaH 6opnor MOpb 

,[(33W 0.[1 TOOJlOH 6yxa)!( 

,[(oow YH.L13C ToonoH 6yxas r3H33. 

rypsaH ÓOpJlOf MOpb 

115. YHaraH .Liyyraapaa 

l.JapnaHXaH TOHfO'lHB f3H33. 

[T3f33.LI rypsaH 6opnor MOpb:] 

-"8sreH ax! 

DH.LI rypBblf 

120. Anax KlM 6on6on 

EywyyxaH anaa.[l anb! 

Aspax KlM 6on6on 

Typr3H aspaa.LI anb!" rJB33. 

8sreH eryyns33. 

125. -"Ta rypas HOMrop'l 6atí! (52) 

EH anaa.[l, Maxbi TaHb H.L133.LI 

l.Ja.[laxrytí esreH »BHaa! 

Uycbi 'lHHh yyraa.[l 

YH.LI 6onoxrytí esreH »BHaa! 

130. TepHtír 33Jl3X catíH xyy 

Eatí.[larrytí 6HJl33. 

[r3X3.L1] 

CatíH naMbiH woo Tenmtír .[laraa.[l 

Ta rypsbir 6apb)!( C3T3pn3B3n 

Xoěp catíH xyyntí 6onHo rJC3H 6Hm3!" 

135. rypsaH 6opnor MOpb 

-"Aa THHM 6Htí. 

8sreH axaa! 

DH.LI rypBbir [xeexe.LI] 

TypyyTatí MOpb X3p3rrytí, (xypnqů) 

140. Typar wysyy rytíl.l3xrytí 33. 

Do konce dalšího roku je hnali, 

Okřídlený šedák 

Třem šedým koním 

Už málem šlapal na paty. (Dosl.: Dohnal je 

až ke špičce ocasu.) 
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Starý Luu Mergen chán 

Je chytil 

Všechny tři najednou 

Do zlatého a stříbrného lasa. 

Tři Churmastovi šedáci 

Doskakovali ke hvězdám 

Dopadávali ke kořenům. 

Tři šedí koně 

Se vzpínali a vyhazovali 

A vřískali hříběcím hlasem. 

[Tři šedáci řičeli:] 

-"Starý bratře! 

Chceš-li nás 

Zabít, 

Rychle nás zab! 

Chceš-li nás propustit 

Ihned nás pust'!" 

Stařec pravil: 

-"Upokojte se vy tři! 

Nejsem, kdo by dokázal 

Zabít vás, vaše maso sníst! 

Nejsem, kdo by byl schopen 

Vaši krev vypít! 

Nemám chrabrého syna 

Který by vládl říši. 

Dle věštby z kostek dobrého lamy 

Když vás tři chytím a zasvětím, 

Dostanu dva statečné syny!" 

Tři šedáci pravili 

-"Ach, tak je to. 

Starý bratře! 

Nás tři 

Nedostihnou koně s kopyty, 

Nedoženou okřídlení ptáci. 



Uar Tyyx 6omK33." [r33A] 

rypsyynaH XY3YY 6He3 3pryym3A 

XerwHH Jlyy M3pr3H xaaHblr 

5HeHH Hb Hp)(( 3pXn3H wepreesee. 

145. XerwHH Jlyy M3pr3H xaaH 

TasaH eHrHHH XHB xaAraap c3npm3A 

ApsaH rypsaH caHmtír TaB HM 

ApHynaH TaBHBaa. 

rypBaH 6opnor X3flB33. 

150. -"8sreH ax ryatí! 

Anb caHacaH ytínc 6yp TaHb 

CatíxaH 6yn)(( l!Bax 6onryratí! 

XaaH TepHtír rycnax 

Xoěp catíxaH xyy erbe3! "[r3B33] 

155. 3aa, rypsaH 6opnor MOpb 

XaaHbi aMap aMranaHr M3HA33A 

-"YynaH waHAHbl ra3ap 04bě" [r33A] 

rypsyynaa 6eH 6eHX6H )((0p00fl00A SIBaXblf 

8sreH XOHHOOC Hb xapaH 

160. 8peBAeH cyysaa. (49-53) 

krokem. 

4.1.4. Ukázka č. 3: Výběr hrdinova koně 

Čas se naplnil." 

Otočili své šíje 

K starému Luu Mergen chánovi, 

Něžně se o něj otírali. 

Starý Luu Mergen chán 

Je zasvětil chadagy pěti barev, 

Zapálil třináctkrát kouřovou oběť 

K očištění. 

Tři šedí pravili. 

-"Pane starý bratře! 

Ať všechny vaše zamýšlené činy 

Dojdou dobrého naplnění! 

Dáme ti dva pěkné syny 

Kteří zachrání království!" 

Tak, tři šedí koně 

Popřáli chánovi pokoje 

Řekli si -"Pojeďme k horské oáze". 

Stařec seděl dojat 

A hleděl za nimi, 

Jak společně plují pryč mimochodným 

Výběr a zkrocení hrdinova koně je, jak jsem již naznačila výše, důležitý epický 

motiv. Je to zkouška, v níž hrdina prokazuje své hrdinské schopnosti a kůň zas své 

mimořádné vlastnosti, které z něho dělají koně hodného svého pána- hrdiny. Podle 

interpretace, kterou předestírá ve svém článku MollZO!l apOblll 6aamap!laz myyflbC Oaxb 

XY-732 MopuHbl OypuiiH 3apw11 acyyoan [Některé otázky postavy oře v mongolském lidovém 

hrdinském eposu] D. Norov, prý motiv zkrocení koně v hrdinské epice reflektuje pradávný 

počin domestikace koně. 1 08 A však nechci se zde zabývat hypotézami o původu motivů 

hrdinského eposu. 

V následující epizodě si koně vybírá chánův syn Hiisvaidarihu'u. Musí nejprve 

"prověřit tašúrem" (mawyyp0a11 Utyyx) čtyři nevhodné koně, než si vybere toho pátého, 

108 
HOPOB, ,U.: MoHron apAbiH 6aaTapnar ryynbc AaXb xymr MOpHHbi AYPHHH 3apHM acyyAan. Studia 

folclorica, 1988, s. 64-71. 
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skutečně bohatýrského. Je přitom zřejmé, že stařec Agsachal, který mu jednotlivá jízdní 

zvířata navrhuje, od počátku dobře ví, který kůň v jeho stádu má zázračné schopnosti 

bohatýrského koně. Je však nezbytné, aby jej i sám hrdina dokázal mezi ostatními rozeznat 

a posléze zkrotit a tím de facto legitimizoval svou vlastní "hrdinskost". 

Z hlediska epického jazyka máme v této ukázce možnost nahlédnout, jak je v eposu 

vystavěn dialog. V textu ukázky se objevuje dialogická formule, fungující na základě 

následujícího vzorce: (3nJ yruiír) X (Y -~) eryyJIBJJ, přičemž jeden nebo dva libovolné 

členy z prvních tří jsou nepovinné. Podívejme se na konkrétní příklady v našem textu: 

Xyy eryynB33 (verše I, 19, 94, 265); 

3H3 ynti:ír xyy eryynB33 (ll); 

8Bf8H eryyJlB33 ( 12, 96); 

Eara xap MOpb eryynB33 (78); 

esreH xyy.n eryyns33 (89); 

AmaH rnapra MOpHH eryynB33 ( 114 ); 

3H3 ynti:ír eryynB33, 

XHi1csai1,napHxyy ( 152-153); 

Arcaxan esreH eryynB33 ( 154); 

XaaH eryyns33 ( 167); 

3H3 yrHHr MOpHH,n eryym3_n (259); 

XHi1csai1,napHxyy eryyns33 (292); 

Ap.nar xap MOpb eryynB33 (305). 

Tentýž vzorec lze přehledně vyjádřit následující tabulkou: 

MOpHH,n -33,n 

3H3 Xyy -BH (, XHi1csai1,napHxyy) 

yrHiír 

Arcaxan I esreH xyy,n 

Eara xap MOpb aryyJI-

AnTaH rnapra MOpHH 

XaaH 

XHiícsaií,napHxyy 

Ap.nar xap MOpb 

V naší ukázce se také ve velmi početném zastoupení objevuje ustálené sdělení o 

minulosti ve formě -caH4 
6UJlJJ (verše 37, 40, 159, 164, 187, 191, 195,203,204, 295). 

Dále zde můžeme pozorovat celou řadu formulí, jejichž povaha odpovídá tomu, co 

již bylo zmíněno u předchozích dvou ukázek, a proto je nyní nebudu podrobněji rozebírat a 
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znovu opakovat již řečené. Jsou to jednoveršové formule, vyjadřujících učení místa, času, 

intenzitu či jednoduchý děj (např. 83, 125, 176, 199, 221, 233, 235), dále má formulovou 

povahu ustálené dotazování Hiisvaidarihu'ua (54-61, 106-113, 298-304), odpovědi koní 

(63-65, 72-73,79-81, 115-117), Hiisvaidarihuuova výhružka starci Agsachalovi (141-

145) či popis laskání koně jeho pánem (286-289). Dva posledně zmiňované případy se 

v naší ukázce vyskytují pouze jednou, objevují se však na jiných místech eposu. Ještě bych 

zmínila dvě epiteta ( 168, 222), co do užití obě nezávislá na jediné osobě, resp. věci. 

Při bližším seznámení s textem je patrná formulová povaha celé kompozice a 

nevztahuje se tedy pouze na vybrané výše uvedené fráze- ty je třeba nahlížet jako 

nejmarkantnější příklady daného jevu. 

Z hlediska uměleckého výrazu bych ráda upozornila na pasáž, popisující krocení 

bohatýrského oře (238-266), která je typickým případem "zintenzivnění" líčení 

dramatického děje kumulací uměleckých prostředků (fantastická hyperbola, barvitá 

přirovnání), díky nimž vzniká citelné napětí a akčnost. Jakmile je kůt1 zkrocen, nastává 

uklidnění, uvolnění (267-291 ), které se odráží v jazyku a výrazových prostředcích, např. 

koncentraci slov, které tuto změněnou náladu pomáhají navodit: HOMXOII oonzoon (mírný 

tichý) (270), Jenvu caiix11aap (pěkně přátelsky, pěkně) (273), {Ulmau caiixnaap (hezky, 

mile pěkně) (274). V rámci zkoumaného epického textu nejsou podobné kontrastní 

přechody ojedinělé. 

1. Xyy eryyns33. 

-"3aa, nrB3Jl 

TaHbi 3H3 yr nasaap yH3H. 

YHaX catíH MOpHH MHHb 

S. 3H3 MYYHbi .LlOTpooc 3aa)l( eree! 

3.[lJ13X CaHH 33BCfHHr 

Texeep'l eree! 

33)1( aaB, an6aT Hpr3HHHX33H XOHHOOC 

XeeH H3X.[l3r xyy 

10. Jlasaap 611 MeH 6HJ133" [r3C3H] 

3H3 ymlír xyy eryynB33. 

8sreH eryyJlB33. (80) 

-"TasaH )I(HBaa 6opnor a.LlYYHbi 

OpotíH 3orcoon,[l 

1 S. XaMrHHH TYPYYH.Ll op)!( Hp,ll3r 

H3r 3)1(HHf33C 
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Chlapec pravil: 

-"Tak, tedy 

Toto jsou zajisté pravdivá slova. 

Vyber mi z tohoto stáda 

Nejlepší jízdní zvíře! 

Opatři mi 

Nejlepší zbraně! 

Jsem vskutku ten, kdo 

Musí zachránit 

Matku, otce a poddané." 

Pravil taková slova. 

Stařec odvětil: 

-"Na večerní shromaždiště 

Padesáti milionů šedavých koní 

První ze všech přibíhají 

Z jedné matky 



rypBaH )!(11Jl Aapaaraap rapcaH 

Ax AYY rypBaH xap MOpb l!Baa!" [nx3A] 

Xyy eryynB33. 

20. -"XypAaH MOpHHbl ryypati 

Xypll 33BCrHHH Y3YYPT liBaXAaa 

TaHbi 3aa)!( erceH MOpHtir 

3aacaH TeAHtireep 611 yHaxryti 33! 

T3p rypsaH xap xee MOpHH LIHHb 

25 . .Dapb)!( aBaaA wyyH 6atil{aa)i( 

3p xyH, 3p MOpb xoěp 

Yn3 HHHnyyJJ)!( 

l{aAaJJ T3Hl{3)!( liBHaa. 

T3p rypBaH aAryycbir 

30. TawyypAaH wyyH33. 

Cyxati ynaaH Tawyypbir OJl)!( eree!" [r3X3A] 

[Arcaxan eBreH:] 

-"3aa xee, aAyy wyyH3 r3fLIHHr 

8Hee AYYJJBaa. 

35. \.{HHHH aaB YPbA cyxati Tawyypaap 

H3r xoěp aAYY TawyypAa)i( 6atixbir 

H3r Y3C3H 611m3, 611. 

T3p 6apb)i( 6aticaH Tawyypbir 

Xynrati XHH)!( asaaA 

40. XaAHbi xeHAHHA XHHC3H 611JJ33. 

.611 TYYHHHr MOpAO)!( aBLJpall!" [r33A] 

8BreH MOPAOH l!BLIHXBaa. 

Cyxati Tawyypbir aBaaA HpB33. 

CatixaH xycaH xytiBbir xytiBansaa. 

45. TaBaH )!(HBaa 6opnor aAYYHbi 

ron AYHA 

Ax AYY rypBaH MOpHtir 

XHHCBaHAapHxyyA 

-"T3p!" f3)!( 3aa)!( erBee. 

50. XHHCBaHAapHxyy HX xap MOpHtir 

YxacxHHH yypraJJ)!( aBaBaa. 

Cyxati Tawyypaap 6ypyy 3esryti ( 81) 

TawyypAaHxaH wyyB33. 

-"XypAaH MOpHHbl ryypaHHA 

55. Xypll 33BCfHHH Y3YYPT 

)J,aHH XHHH3 6Hm3, 611! 
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Rok po roce narození 

Tři bratři černí koně!" 

Chlapec pravil. 

-"Na kopytech rychlých koní 

Na hrotech ostrých zbraní až půjdu, 

Na koni, co jsi ukázal 

Nepojedu jen pro tvá slova! 

Ty tři vraníky jako saze 

Chytím aprozkouším. 

Jezdec a kůň 

Mají společnou řeč 

A silou jsou si rovni. 

Ta tři zvířata 

Prověřím tašúrem. 

Sežeň mi rudý tašúr z tamaryšku!" 

[Agsachal praví:] 

-"Můj milý, o prověřování koní 

slyším dnes prvně. 

Jednou jsem viděl tvého otce 

Jak šlehá pár koní 

Tašúrem z tamaryšku. 

Ten tašúr co užíval 

Jsem potajmu vzal 

A schoval ve skalní výduti. 

Dojedu pro něj a přivezu jej!" 

Stařec koňmo vyrazil. 

Přivezl tašúr z tamaryšku. 

Přivázal k úrze pěkné lanko z břízy. 

V samém středu 

Padesáti milionů šedavých koní 

"Támhle!", ukázal 

Chiisvaidarichuuovi 

Tři bratry vraníky. 

Chiisvaidarichuu vyrazil vpřed, 

Lapil do úrgy nejstaršího vraníka. 

Bil ho zleva, zprava, tašúrem z tamaryšku 

Jej bičováním zkoušel. 

-"Na kopytech rychlých koní 

Na hrotech ostrých zbraní 

Povedu válku! 



LfH ycbrr yynryii 

8BCHHr H.L13JJryii 

X3.L13H cap, X3,113H )f(HJl 

60. Ha.L~a.LI xaHb 6onox s3? 

LfHH YH3H ěcbrr M3.LIYYJJ)f( 6aii!" [r3X3.L1] 

Vlx xap MOpb xaHrHHaTan yHran.r:~asaa. 

-"Yc yynryii, esc H.LI3JlryH liB6an 

rypBaH )f(HJl33C 1..1aaw 

65. ryii.LI3Jl 6aiixryii!" (r3X3LI] 

T3p ymiir LIYY naa.L~ 

Vlx xap MOpHiir TaBb)f(Hpxasaa. 

,ll.yH.LI xap MopHiir yypranaH aaasaa. 

5ac HX xap MOpHHbl a.r:~Hnaap 

70. WyyH 6aii1..1aasaa. 

,ll.yH.LI xap MOpb yHran.r:~asaa. 

-")l.epseH )f(HJJHHH ra.3paac 1..1aaw 

ryH.L13Jlryii" ( f3X3.L1) 

()l.yH.LI xap MOpHHr 

75. 5ac TaBb)f(Hpxasaa. ] 

5ara xap MOpHiir 6apHH asaaaa. 

5ac np a.LIHJJ wyyH 6aii1..1aasaa. 

5ara xap MOpb eryyns33. 

-"Ycblr yynryii, eBCHHr H.L13nryii 

80. TasaH )f(HJlHHH ra.3paac 1..1aaw 

UarHHH ryii.LI3nryii 33!" [ r3C3HLI] 

rypsyy JlaHr TaBb)f(HpXaa.LI 

Xyy esreH .LI33p HpB33. 

[T3r33.LI Arcaxan esreHeec] 

85. -"3aa, TOOTOH X3.L13H yrHHr TaHaac acyylla. 

3H3 rypsaH xap Mopb 

MHHHH aeyyHbl TepHiir 

X3.L1HHLI 6apHsaa?" [r3X3.L1] 

esreH xyy.LI eryyns33. 

90. -"8sreH aas 'IHHb opro)f( 6aii)f( 

AH)!( H'IH)f( liB)!( (82) 

3H3 rypsbm nr)f( TYPYYJJ)f( liB.LirHHr 

A)f(Hrn~ liBCaH 3yiin 6aiixryii" [r3X3.LI] 

Xyy eryynB33. 

95. -"3aa, .r:~axHa.LI MOpb 3aa)f( aJJb!" [ r3X3.L1] 

8sreH eryynB33. 
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Kolik měsíců, kolik let 

Budeš mi druhem, 

Aniž by ses vody napil, 

Aniž by ses trávy napás'? 

Odpověz čistou pravdu!" 

Nejstarší vraník řinčivě zařehtal. 

-"Budu-li bez vody, bez pastvy, 

Nepoběžím déle 

Než tři roky!" 

Když to uslyšel 

Nejstaršího vraníka propustil. 

Lapil do úrgy prostředního vraníka. 

Též prostředního vraníka stejně 

Se vyptával. 

Prostřední vraník zařehtal. 

-"Déle než čtyři roky 

Nepoběžím!" 

[Propustil rovněž 

Prostředního vraníka.] 

Chytil nejmladšího vraníka. 

I jeho se stejně vyptával. 

Nejmladší vraník pravil. 

-"Bez vody a bez pastvy 

Dobu delší než pět let 

Běžet nevydržím!" 

Všechny tři propustil. 

Hoch přišel ke starci. 

-"Tak, zeptám se vás na pár věcí. 

Kdy se stalo, že 

Tihle tři vraníci 

Vedli mé stádo?" 

Stařec mu pravil. 

-"Když jsem já starý tvůj otec 

Ve strachu prchal, 

Nevšiml jsem si, že by 

Ti tři takhle v čele běželi." 

Chlapec pravil. 

-"Tak, ukaž mi dalšího koně!" 

Stařec pravil. 



-"TasaH lKHBaa 6opnor a.IlYYHbl 

f OJI .IlYH.Il 30rCOOJl,ll 30rC,llOr 

AaBbiH 'lHHb HX xalípTaH 6altcaH 

100. AJ1TaH wapra MOpb [6Hií.] 

TyyHHHr 3aaJK erbe3" [r33.Il] 

ArcaxaJI esreH 

A.IlyyH cyp3r ,llOTpooc 

AnTaH wapra MOpHiír 3aaJK ersee. 

105. Xyy 6apblK asaa,ll 

-"Xyp,llaH [MOpHHbl) ryypaH,ll 

Xypu 33BCrHHH Y3YYPT 

.[(alíH XHHlK JIBHaa. 

4H X3,ll3H capb!H, 

110. X3.Il3H lKHJlHHH ra3ap 

fyltx ryH.Il3IlTIH B3? 

4HH YH3H ěCblr 

M3.IlYYillK 6alt!" [r3X3.Il] 

AnTaH wapra MOpHH eryynB33. 

115. -"YCblr yynrylt, 8BCHHr H,ll3Ilrylt 

XopHH H3r3H lKHJlHHH ra3paac 

Uaaw uarHHH ryH.Il3Ilrylt" [r3X3.Il] 

Xyy MOpHH.IlOO eryynB33. 

-"MHHHH a,llyyHbl TepHHr 'IH 6apHapalt! 

120. 8rnee a.IlYYHbl 30rCOOJl.Il 

[r3X3.Il) 

TypyyH.Il Hb oplK 3orcooJK 6altraapalt!" 

AnTaH wapra MOpHHr TaBHBaa. 

3pHHH calíH XHiícsalí,llapHxyy 

YypTaH w11pyyH .IlOJlrHHoop 

125. ArcaxaJI esreH .Il33p 11pB33. 

[T3r33.Il XHiícsaH,llapHxyy esreH,ll:] 

-"3aa, TaH.Il 611 

TasTaH X3.Il3H yr111ír eryynJK 6aHJI. 

3aa, Ta HaMaHr 

130. YHaJira MOpHH.Il.IlepseH a,llryycHbl 

Ypn33p cop11noo, HaMalír. (83) 

TaH.Il rywaax Y'IHP 

A TaH wapra MOpHop 

AeyyHbl MHHb TepHHr 

135. 6ap11yJ1lK 6altraapalt! 

68 

V samém středu shromaždiště 

Padesáti milionů šedavých koní 

Stává zlatožlutý kůň, 

Tvého otce nejmilejší. 

Toho ti ukážu." 

Stařec Agsachal 

Ukázal Zlatožlutého koně 

uprostřed stáda. 

Chlapec jej chytil: 

-"Na rychlých kopytech 

Na hrotech ostrých zbraní 

Pojedu do války . 

Kolik měsíců, 

Kolik let daleko 

Dokážeš běžet? 

Odpověz 

Čistou pravdu! 

Zlatožlutý kůň odvětil. 

-"Bez vody a bez pastvy 

Jedenadvaceti let delší dobu 

Běžet nevydržím." 

Chlapec pravil koni. 

-"Ty buď vůdcem mého stáda! 

Ráno na shromaždišti 

Přicházej a zastav jako první! 

Pustil zlatožlutého koně. 

Chrabrý Chiisvaidarichuu 

Rozzlobeně zostra přišel 

Ke starci Agsachalovi: 

-"Tak, teď vám 

V poklidu povím pár slov. 

Tak, vy jste mě 

Zkoušel jste mě 

čtyřmi kapkami koní. 

Dle mého rozkazu 

Zlatožlutého koně 

Učiňte vůdcem 

Mého stáda. 



rypsaH xee xap MOpb 

A.!lY)'HbJ TepHtír 6apHa.n 

El3JJ3r 30XHCoHrytí. 

3aa, o.noo .naxHa.n 

140. CatíH Mopb 6atísan 

Ta YH3H ěcoop X3JJJK 6aií! 

3c X3JJJK er.ner 6on6on 

AnaxbiH Myyraap aJJlK 

MyyqJJaXbiH Myyraap MYY'IHJJJK 

145. TaHbir 6H 'la.nHaB wyy! 

33JK, aas, an6aT HpnH 

XaaH TepeeH eMreJJJK 

8epHHH,xyHHH 

An6aT HpnHHHr xypaaJK HplK 

150. CatíxHaap xyy'IHH 

Atín 6onox X3p3IT3tí!" [r3C3H] 

3H3 ymtír eryyJJB33, 

XHtícsatí.napHxyy. 

Arcaxan esreH eryyJJB33: 

155. -"3aa, xee MOpHHf 6H M3.[l3Xrytí lOM. 

4HHHH aaBbiH XHHJK liBCaH aJKJJbir 

Xyy.n Hb X3JJJK erbe3, 6H. 

ApsaH JKHJJHHH YPb.ll 

4HHHH aaB X3JIC3H 6HJJ33. 

160. Xapm1H rypH33C H3r raHLI 

CatíH ryy xy.nan.naJK aBbll. 

8epHHH aJJ6aT Hpr3H .[lOTOp 

HJr 'I xyH.ll X3JJJK 6onoxryií" [nc3H] 

3H3 yrHHf Ha,!l aHJJ,!lCaH 6HJI33. 

165. 51Map liH3biH ryy as.nar JOM, Ta? 

AJJHB rypH33C Hp3x ryy 6HJJ33? [nX3.ll] 

XaaH eryyJJB33. 

ElapyyH THBHHf 33JJ3HX3H TepceH 

HapaH xaaHbl 33pM3r wapar'l ryyr 

170. Xy.nan.naJK asax r3C3H 6Hm3. 

MaHatí ryp3H.ll (84) 

)!{HJJ33 60JJ300.[l 

Capaa 6on3oo.n 

e.npee 6omoo.n 

Tři vraníci jako saze 

K vedení stáda 

Nejsou vhodní. 

Tak, teď mi znovu 

Řekněte čistou pravdu, 

Je-li tu dobrý kůň. 

Jestli neřeknete, 

Vězte, že vás přemohu, 

Nejhorší smrtí usmrtím, 

Nejhorší záhubou zahubím! 

Je třeba hájit království, 

Matku, otce a poddané, 

Své i cizí 

Poddané shromáždit, 

Aby aj ly žily 

Pěkně jako dřív." 

Tato slova pravil 

Chiisvaidarichuu. 

Stařec Agsachal odvětil: 

-"Tedy, co se týče vraníků, nevím. 

Povím ti o jedné 

Věci, co tvůj otec učinil. 

Před deseti lety 

Mi tvůj otec řekl: 

,Z cizí říše kupuji 

Jedinečnou kobylu. 

Z mých poddaných ani jeden 

Ať se o tom nedozví.' 

Tato slova mi pověděl. 

,Jakou to zvláštní kobylu chcete? 

Z které říše bude to zvíře?' 

Chán odvětil. 

Mám v úmyslu koupit 

Mužatou žlutou kobylu Naran chána, 

Který se narodil vládcem Západního 

světadílu. 
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Byl určen rok, 

Byl určen měsíc, 

Byl určen den, 

Pozítří ráno 



175. HereeApHHH emee 

YypHHH xapaHxylíraap 

AB'!Hp'l erex r3C3H 6HJl33. 

XaaH eepee HpH3, 

rypsaH 3YYH LI3P3IT3H. 

180. 3aa, an6aT Hpr3H )J,OTpOO M3)),3f)J,3JlrYH 

LfH 6HA xoěp 

H3r HaCHbi MliHraH ryy 

5Inra)l( erexHlír XH'I33H3 )),33, xapHyA Hb 

[ f3)1(] 

XaaH 6HA xoěp np 6oJl3oopT 

185. TasaH )I(HBaa 6opnor Myyraa xypaaraa)J, 

H3r HaCHbi MliHraH ryy llnraa)J, 

33X3)1( 6alícaH 6HJl33. 

HapaH xaaH r3)),3r 

rypsaH 3YYH l\3p3rT3H 

190. 33pM3r l\araarq (waparq? T. 6.) ryy r3)J,r33 

8epee X6)J,Jl66)J, Op)!( HpC3H 6HJl33. 

T3p ryyr HpC3H l\araac xolíw 

bH MMJla)l( liBaa)J, 

ApsaH )I(HJl H3r 'I yHara rapcaHrylí, 

195. Xap cysalí liBcaH 6HJ133. 

l.faMalír 3)1(HHr33C rapnaa r3X3A 

T3p )I(HJl yHaraTalí 6onnoo. 

T3p yypHHH xapaHxylíraap 

r3H)J,3H l\araaH YYJlbiH esep 6HeH)J, 

200 . .[{analí l\araaH epreeHA Tep)!(, 

T3p waparq ryy 

l.faMalír 3)1(HHr33C33 rapaxTalí 33p3r 

YHran)J,a)l( 6alícaH 6HJ133. 

T3p ryyr HX a)I(HrJJaH cyycaH 6HJl33. 

205. CalíxaH 3p xap yHara rapaM 

ra3ap X3BT33rylí 6ocooroop rycaa)J, 

3)1(HHr33 rypas Tolípq Tomoo)J, 

Xoěp xexee rypas rypas WHM33A 

T3p l\araac xolíw 3)1(HHr33 

210. H3r )J,ar3)1( liBaXbi Hb Y3C3Hrylí. 

3)1(HHr33 3p3H H3f yHrM)J,a)l( liBaXbl Hb (85) 

Arcaxan esreH 611 Y3C3Hrylí 33! 

33pM3r wapar<I ryyHHH 
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Za tmy před rozbřeskem 

Ji mají přivést 

Do naší říše. 

Sám chán přijede, 

S třemi sty vojáky. 

Tak. Aniž by co poddaní zvěděli, 

My dva spolu 

Na oplátku za ni vybereme 

Tisíc ročních kobyl.' 

S chánem jsme na určeném místě 

Sehnali padesát milionů šedavých koní, 

Vybrali tisíc ročních kobyl 

A přichystali je. 

Onen Naran chán 

S třemi sty vojáky 

Přijel, a sám vedl za uzdu 

Onu mužatou žlutou kobylu. 

Od doby, co ta kobyla přišla 

A já se o ni staral, 

Deset let neměla ani hříbátko, 

By Ia zčista jalová. 

Když tě matka porodila, 

Toho roku měla hříbě. 

Rodila za tmy před rozbřeskem 

Najižním svahu bílé hory Genden 

V běloskvoucí palácové jurtě. 

Ve chvíli, kdy jsi přišel na svět, 

Řehtala právě 

Ta žlutá kobyla. 

Seděl jsem u ní a dobře ji hlídal. 

Krásný černý hřebeček vyšel, 

Neležel, rovnou na nohy dopadl, 

Třikrát vesele oběhl matku, 

Z obou struků potřikráte nasál 

A od té doby jsem ho víc 

Za matkou chodit neviděl. 

Já stařec Agsachal neviděl jsem, 

Že by řehtal a hledal svou maminku! 

Jmenuje se Bujný vraník 



ApAar xap f3lK H3pT3l1 liBaa. 

215. T3pHHl1r MOpb 6o11JK TepcHeec xol1w 

3ypraaH XY3YYHA Hb 

YypraHbi xyl1s XHHC3H 

XyH H3r q yryl1. 

T3r3X1133p MHHHH xyy 6HTrHl1 AaB4HAAaa! 

220. 3aa, 6H MOpAoě. 

f3HA3H uaraaH yynLIH esep 611eHA 

AaBbiH '111Hb HaCHbi HA3A 3A31llK liBCaH 

AnTaH MeHreH xoěp 6yryl11lbir 

XofíT TaJlAaa X3p3r 6onox l!Aaxryl1 r3JK 

225. Xa,nHbi xeHAHHA XHHC3H 6111133. 

T3pHHl1r asllpaa! 

"'HHI1H aaBbiH HaCHbl HA3A 

XaaH TepeeH eMrelllK 

3A3JllK liBCaH 33BC3f 6yrA 

230. T3HA 6111133. 

TyyHHlir as4 Hp33! 

XyBLTal1 333HA Hb rywaall" [r3X3A] 

-"WyyAaap rypnH liBlK asqpaa!" f3lK, xyy. 

Arcaxan esreH 

235. WyyAaap rypr3H AaBXHaA 

EyrAHlir uymyynaaA 

AB'1Hp4 ersee. 

3pHl1H cafíH XHfícsal1AapHxyy 

AllTaH MeHreH xoěp 6yryl1naa asaaA 

240. ApAar xap MOpHo 3aanraa,n 

LJ,al1paH 6y ry HllAaXLir y3B33. 

ApAar xap MOpHH Hb 

,[.l,33lll33 T3Hr3p11HH OA TOOJlOH 6yxaaA 

LJ,oornoo ra3pbiH YHA3C TOOJlOH 6yxaaA 

245. TasaH lKHBaa 6opnor a,nyy Hb 

T3p xoěpbiH xenA yp3rA33A 

A pas Tasaapaa TacpaH 3yrraaxL1r 

Arcaxan esreH ral1xaH Y3B33. 

3pHl1H cal1H X11l1csal1AapHxyy 

250. T3pT33 TaJlbiH yynLir ecrHHJlAeH 

3H3T33 TaJlbiH yynLir HaJlaHxaH (86) 

Cyp M3T yyllbir cyHalK 

Cyxal1 M3T ynafílK 
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Mužaté žluté kobyly. 

Co se narodil koněm, 

Na šest obratlů šíje mu 

Smyčku úrgy nenasadil 

Jediný člověk. 

A tak, můj chlapče, nebuď zbrklý. 

Tak, já pojedu. 

Najižním svahu bílé hory Genden 

Jsem pro případ, že by jich bylo kdy (l'eba 

Ve skalní výduti ukryl 

Dvě lasa, zlaté a stříbrné, 

Užívaná tvým otcem, když byl mlád. 

Ta přivezu! 

Je tam 

Všechna výzbroj, užívaná 

Tvým otcem, když za svého mládí 

Hájil království. 

Dojedu pro ni! 

Předám ji tomu, jemuž je souzena." 

-"Honem rychle ji přivez!" řekl hoch. 

Stařec Agsachal 

Honem rychle odcválal 

Všechno posbíral 

A přivezl mu ji. 

Chrabrý Chiisvaidarichuu 

Vzal dvě lasa, zlaté a stříbrné, 

Nechal si ukázat Bujného vraníka, 

A vrhl se na něj s lasem. 

Stařec Agsachal s údivem spatřil, 

Jak Bujný vraník 

Doskakuje vzhůru ke všem hvězdám nebe 

Dopadává dolů k všem kořenům země, 

Jak nohy těch dvou rozmetaly stádo 

padesáti milionů šedavých koní 

A ti po pěti, deseti do všech stran prchali. 

Chrabrý Chiisvaidarichuu 

O dálnou horu zapřel nohu 

O blízkou horu opřel záda 

Jak řemen se napjal, 

Jak tamaryšek zrudl, 



Hl!JJXbiHXaa ,!lyyraap: 

255. -"YHax catíH MYY 

[r3C3H) 

AeyyHJl MHHb TepcEm 61wyy, •m? 

Anax catíH ,!latícaH 

AJlYYHJl MHHb TepceH 6atíHa yy, 'm?" 

3H3 yrHtír MOpHH,!l eryym3,!l 

260. l.JaHraiDK 6atíxblr esreH Y3B33. 

Ap,!lar xap Mopb yHran,!lasaa. 

-"l.JaM 33prHtíH xap xyyr 

YHax 333H 6omK '!a)J.san 

YHax catíH yHaa 'IHHb MeH 6atíHaa!" [r3s.] 

265. Xyy eryyJJB33. 

[ f3)1(.] 

-"T3rB3Jl, xy3yy 6He3 3pryymK eree!" 

T3p yr llpbcHaac xotíw 

Ap,!lar xap MOpb 

Tonrotí 6He3 3pryym3Jl 

270. HOMXOH ,!l6Jlf66H 30fCOXblf Y3B33. 

8sreH )J.OHKHp H3pT3tí HOITblf 6apHa,!l 

Ap,!lar xap MOpHHbl xowyy 6HeH,!l 

3BT3H catíXHaap TOCOHXOH ersee. 

HoiTblr al!Tatí catíxHaap xyn33)1( asasaa. 

275. XaHKHp H3pT3tí xa3aapblr asaa'IHH ersee. 

Ap,!lar xap MOpb 

AnTaH MeHreH 3YY3atír 

Tar XHHDJl 3YY)I( asaa,!l 

XyJ133)1( asasaa. 

280. AnTaH catíxaH )I(OJloomtí Hb 

3pHtíH catíH XHtícsatí,!lapHxyy[Jl] 

6apHy Jl)!( eree,!l 

Arcaxan esreH xeH)J.HHpB33. 

3pHtíH catíH XHtícsatí,!lapHxyy 

285. Ap,!lar xap MOpHtír 

MarHatí 6HeHtí Hb 

fypsaH catíxaH TaaJJ)I( 

XoH,!lnotí 6HeHtí Hb 

fypsaH catíxaH HJ13H 

290. HypyyH ,!l33p Hb 6errpeH Y3B33. 

koněm!" 
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Hlasem novorozeněte (zavřískal): 

-"Narodil ses snad v mém stádu 

Dobrým koněm, na němž pojedu? 

Narodil ses snad v mém stádu 

Dobrým nepřítelem, jehož zabij u?" 

Ta slova pravil ke koni, 

Napínaje síly. To viděl stařec. 

Bujný vraník zařehtal. 

-"Je-li s to stát se mým pánem 

Mladíček jako ty, 

Pak ti vskutku budu dobrým jízdním 

Chlapec pravil: 

-"Je-li to tak, nastav mi svou šíji!" 

Po těchto slovech 

Bujný vraník 

Obrátil svojí hlavu 

A klidně, pokojně zůstal stát. 

Stařec vzal ohlávku jménem Donkir, 

Lehce ji nasadil vstřícnému 

Bujnému vraníku na čumák. 

(Ten) přijal ohlávku pěkně a mírně. 

Přinesl a dal mu uzdu jménem Chankir. 

Bujný vraník 

Ji přijal, 

Skousl, až to klaplo, 

Zlatostříbré udidlo. 

Stařec Agsachal předal 

Chrabrému Chiisvaidarichuu 

Pěkné zlaté otěže 

A vzdálil se. 

Chrabrý Chiisvaidarichuu 

Bujného vraníka 

Třikrát pěkně 

Polaskal po čele, 

Třikrát pěkně 

Pohladil po zadku 

A schoulil se mu na hřbetě. 



Ap.uar xap MOpHH.U (87) 

XHiksalf.uapHxyy eryynB33. 

-"33)1( aas xoěp 

An6aT HpnHnifr33 

295. XapHHH ryp3H,ll xypaar.ucaH 6Hm3. 

O.uoo 'IH 6H.U xoěp 

H3X,ll3r 333H MeH 6HJl33. 

YH ycblr yynrylf 

8BCHHr H,ll3Jlrylf 

300. X3.U3H capbiH, 

X3,ll3H )I(HJlHHH 

Anc ra3pb1H aliH .uaa)l( lJa,llHa? 

YH3H ěcoop 

Ha.u X3Jl)l( eree!" [r3X3.U] 

305. Ap.uar xap MOpb eryyJlB33. 

-"84YYX3H xap xyy lJHHHH 

oHeHHr 3Jl3r,llT3Jl 

YHHHH )I(HHC3H .uepeeHHH C3H)I(HHr 

C3npnn ryifH33!" [r3C3H.U] 

310. Ap.uar Xap MOpb CaHaaH,ll Hb TOXHpBOO. (88) 

4.1.5. Ukázka č. 4: Převtělení koně a hrdiny 

Chiisvaidarichuu pravil 

K Bujnému vraníku: 

-"Matku a otce 

s jejich poddanými 

Odvlekli do cizí říše. 

Nyní je ty a já 

Musíme získat zpět. 

Kolik měsíců, 

Kolik roků 

Vzdálenou cestu vydržíš, 

Aniž by ses vody napil, 

Aniž by ses trávy napás'? 

Pověz mi 

Čistou pravdu!" 

Bujný vraník odvětil: 

-"Hošíčku, dokud se tvé 

tělo nerozsype, 

Dokud odraná poutka tvých třmenů 

Neupadnou, poběžím!" 

Bujný vraník byl s ním stejné mysli. 

V další ukázce jsme svědky zázračné proměny koně i jeho hrdiny, jímž na sebe 

berou podobu ubohého otrhance s prašivým hříbětem, aby zůstali v nepřátelských 

končinách nepoznáni a nepřitahovali pozornost. Tento motiv, stejně jako i konkrétní 

podoba bídného převtělení, je pro mongolskou hrdinskou epiku typický: epiteta xaMyymaií 

xap (daaza) (prašivé černé hříbátko) (31, 3 7)a cyyHzu MaiíJICzuií zymllJlmaií (staré 

sešmajdané gutuly) (34) jsou ustáleným folklórním vyjádřením "účelné dočasné ubohosti" 

hrdiny a jeho koně. Zároveň se zde uplatňuje další častý motiv moudré rady bohatýrského 

koně svému pánovi Uejíž případné neuposlechnutí by se hrdinovi zákonitě vymstilo). 

Z hlediska výrazových prostředků můžeme v této ukázce pozorovat vedle 

zmíněných epitet ještě jedno ustálené folklórní rčení 11ac óaza, l{YC utUHz:JH (věk nízký, 

krev řídká) (3-4), které vyjadřuje mládí a nezkušenost. Odráží lidové pojetí mongolských 

pastevců, podle něhož v dětství je krev řídká a světlá, s přibývajícím věkem houstne a 
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tmavne. 109 Obdobný význam má i idiom X(lJlyyu 'lynyy oonoo- (lízat horký kámen) (7), 

vypovídající o životní zkušenosti. 

Je zde také výrazná paralela mezi jezdcem a koněm, vyjádřená 

v Hiisvaidarihu'uově promluvě (verše 20~24). Označení aoyycubl yp, xyuuií yp 

(dítělmláděl!>yn koní/lidí) má blízko k tzv. perifrázi (nahrazení názvu předmětu opisem 110
) 

a podtrhuje rovnost a podobnost obou hrdinů (dítě koní-dítě lidí) oproti jejich rozdílnosti 

(člověk-kůň). Tato zdůrazněná paralela mezi hrdinou a bohatýrským ořem je patrná i na 

dalších místech zkoumaného epického textu (viz např. ukázku č. 3, verše 192~203-

současné narození hrdiny a jeho koně). 

Zajímavá je formule, vyjadřující nežádoucí pozornost všeho živého, před kterou 

varuje kůň svého pána (13~14). Syntaktický paralelismus je v tomto případě téměř 

absolutní, neboť se první a druhý verš formule liší pouze v jednom sufixu a jediném dalším 

písmenu. Estetický dojem je očividný- nezbývá než se podivovat možnostem, které 

mongolština skýtá. 

Nesmím opomenout závěrečný popis (30-42), barvitě vykreslující nemohoucnost, 

slabost a vratkost vzezření hrdinů v jejich "maskování" za odraného plešáčka 

v sešmajdaných gutulách na prašivém černém hříbátku, které se sotva udrží na nohou. Ke 

slovu zde opět v plné míře přicházejí malebná slova, v tomto případě víceméně 

synonymická: Oaiíeyy!la-, zyueyyw-, llaiízyyfla11 zyHxyy!laH. 

1. Mopb Hh yHran):lasaa. 

-"4H MOPAOX 6onoorytí! 

4HHHH HaC 'lHHb 6ara, 

lJ,yc 'lHHb WHHr3H. 

5. 4H 6HA xoěp 

X:JH X3H MaaHb 

XanyyH 'lynyy AOJJOO)f( 

Y333rytís wyy! 

8cT 3Tr33):1HHHX33 ra3ap 

10. l1pm3 wyy! 

4H 6H):I XOěp 3H3 6HeHtír 

3H3 l!H3aap liB6an 

Xsnntí aMhTaH xsnxs)f( opooHo, 

Xsnrytí aMhTaH M8JJX8)1( opooHo. 

109 Doc. Dr. Luvsandorji. 
110 Slovník literární teorie ( 1984, s. 271 ). 
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Kůň však zařehtal: 

-"Ještě nenasedej! 

Tvůj věk je nízký, 

Tvá krev řídká. 

Vždyť ty ani já, 

Žádný z nás 

Horký kámen lízat 

Nezakusil! 

Vždyť jsme přišli 

Do nepřátelské země! 

Kdybychom ty ajá 

V této své podobě jeli, 

Vše s nohama k nám poběží, 

Vše bez noh se k nám poplazí. 



15. )J,opOM:lKXOH ,L\OpOH Myy WH.L\33p liB:lK 

fa3pbir Y33:lK 

XyHHH Hb roJI xaa 6aiíraar 

TaHb:lK asax lOM 6wwyy, 'IH MHHb!" [DX3.L\] 

Xwiícsaií.[lapwxyy MOpHH.L\OO eryyiiB33. 

20. -"A.LiyycHbi yp 'JaMaiír 

l1iíM caHaa rapraa,[l, 

4aMaiír MYY .LIYP33p 

XysHJI:lK 'Ia,L\BaJI 

XyHHH yp 6w xysHJI:lK •Ia,L\Haa!" [D3.LI] 

25. 3pr33.L\ yif TYM3H yiiaaH yxpHiír 

Xap:lK 6aiísaa. 

Y CH bl 3aXa,L\ OpOO,[\ HpB33. 

T3p 11Hf33p33 MOp.L\OX f33,[\ 

XHiícsaií.[lapHxyyr xapTaJI 

30. A par xap MOpb Hb 

XaMyyTaH xap .[laara 6oJisoo. 

T3Hll3H li,L\a:lK 6aiísaa. 

3pHHH caifH XHiícsali.[lapHxyy 

CyyHrH MaH:lKrHH ryTaJITaií 

35. Cyp capMaií .L\33JIDH 

Xo:lKrop xyy 6oJIOO.L\ 

XaMyyTaH xap .[laaraH.[Iaa 

Mop.[IO:lKHpxas r3H33. 

)J,aJibl Hb I.IOXHH ,[laHByy Jiaa,[\ ( 91) 

40. fyllbl Hb I.IOXHH ryiísyyJiaa.[l 

MepeH roJibiH 3aXa.[l 

HaifryyiiaH ryHxyyiiaH o•Isoo. 

4.2. Nepřátelé, souboje a hyperbola 

4.2.1. Ukázka č. 5: Popis mangasů 

V mizerném, bídném převtělení 

Musíme zemi obhlédnout, 

Zvědět, kde mají 

Svou hlavní sílu. Ne snad, můj milý? 

Chiisvaidarichuu pravil ke koni: 

-"Jestli's ty, koňské mládě, 

Tohle vymyslil 

A dokážeš se 

Bídně převtělit, 

Já, lidské mládě, to dokážu!" 

Obrátil se a hleděl 

Na desetitisíce rudých krav. 

Přicházeli k břehu řeky. 

Chiisvaidarihuu chtěl hned nasednout 

A než se ohlédl, 

Bujný vraník se proměnil 

V prašivého černého dvouročka. 

Sotva stál na nohou. 

Chrabrý Chiisvaidarichuu 

Se změnil v plešáčka 

V sešmajdaných gutulách, 

V délu z dobytčí kůže. 

Vylezl si do sedla 

Prašivého černého dvouročka. 

Pleskl ho po lopatkách, až se zakymácel, 

Pleskl ho po stehnech, až se zapotácel, 

Vrávoravě se kolébali 

Na břeh široké řeky. 

V této ukázce je velmi expresivně popsáno vojsko přijíždějících mangasů, jak je 

dalekohledy pozorují chán s Dogsin nojonem a starcem Agsachalem. Na první pohled je 

patrná bohatá aliterace, na začátku textu se objevuje i anafora (2, 4-5). Výrazové 

prostředky se soustřeďují na navození nepříjemného, hrozivého vzezření mangasích chánů. 
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Součástí toho jsou folklórně ustálená jména mangasů, včetně jejich příslušných 

aliterických epitet, udávajících počet hlav ( 17-18, 22-23) (blíže viz výše kapitolu 

"Folklórní vlastní jména a místní názvy vyskytující se v eposu"). K dojmu přispívají 

malebné výrazy m:JXJII ooxu11 (12)- xoptuoo f?, vyjadřující pohyb věci při jízdě na koni, 

její poskakování, pohupování se sem a tam. Výsledný obraz působí neladně a nepříjemně, 

což odpovídá celkovému negativnímu obrazu nepřátelského mangase. Naopak jízda 

dobrého jezdce je ladná, plynulá, příjemná na poh\ed. 111 

Obzvláště pozoruhodná je formule maií.rtaZ'-lJlau mamyyllaao, mJMJJ'-lJlJII 

m:JtuyymJO (24-25), která sugestivně, se silně negativní modalitou zobrazuje pohyb 

jezdce na koni. Připodobňuje jízdu mangasova koně k běhu velblouda, který je považován 

sice za rychlý, ale ne\adný, velbloud se v běhu kymácí, houpe, naklání na strany. 

Vykreslený obraz působí nepříjemně. Základem vyjádření jsou výrazy maií.rtaz- pětiletý 

velbloud (kulturně specifický výraz), mamyy- šikmý, nakloněný, mJMJJ- velbloud a 

m:Jmux- běžet (o velbloudu), při jejichž vzájemné kombinaci se uplatňuje libozvuk neboli 

eufonie. 

V ukázce se dále objevuje opakující se jednoveršová formule, odkazující 

na perspektivu pozorovatelů, sledujících blížící se vojsko (21, 27, 32). 

1. rypsyynaaH rypBaH ):lypaH asaa):l 

rypBaH MOpHH):IOO MOp):IOO):l 

r3H):l3H uaraaH yynh!H OpOH):l O):IBOO. 

rypsaH MOpHHr YlDKHpxaa):l 

5. rypBaH !lypaH cyHraa)l 

Xen ):laHHbl TOOChlr !lypaH):IBaa. 

XapHHH rypHJJC Hp)f( l!Baa ):laHH, 

XaMrHiíH TYPYYHil 

Xyn xamaH MopHiír 

10. Xy!lapranaaryií yHacaH (68) 

XyncaH TJH33H TawyypLir 

T3X3H ):IOXHH XHHflr3C3H 

XyHHH MaXLir 

,[(aanHH XYYilHHf33p T3fH3C3H 

15. XypJH ynaaH Moroiíroopoo 

Xy3yy C33p33 opoonrocoH 

111 Doc. Dr. Luvsandorji. 
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Všichni tři si vzali kukátka 

Vyšvihli se na tři koně 

Vyjeli na vrchol bílé hory Genden. 

Tři koně uvázali, 

Tři kukátka vytáhli 

Hleděli na prach zvířený nohama nepřátel. 

Z cizí říše přijíždí vojsko, 

V jeho čele 

První ze všech, jako vyzvědač 

Jede patnáctihlavý 

Černý mangas Atgáldžin 

Na tmavožlutém koni s lysinkou 

Bez podocasníku, 

Bambusový tašúr mu 

Poskakuje sem a tam, 

Po stranách sedla vaky plné 



ApBaH TaBaH TOJlfOHTOH 

ATraamKHH xap MaHrac 

XaMrHtíH TYPYY TamyynLIH ra3ap 

20. JlsaXLir Y3B33, rypsyynaaH. 

TyyHHtí cyynutír axHH ,eypaH.LIBaa. 

Ep3H TasaH TonrotíTOtí 

EH.L13pB33H xap MaHracLIH ux xaaH 

TatínarYnaH Tawyy naa.LI 

25. T3M33<!Jl3H T3WYYJ133.LI 

l1p3H liBaXLir Y3B33. 

TyyHutí cyynutír axHH ,eypaH.[IBaa. 

TasaH )I(HBaa U3prHtíH .LIYH.LI 

OpotíH raHU HY.LITatí 

30. WynMLIH xaaH 

Tyraa 6apHH liBaXLir y3B33. 

Tyym-ttí cyynutír axuH .LiypaH.[IBaa. 

)J,e<IHH xoěp TOJlfOHTOH 

I1.LI3P 3anyy MaHrac 

35. J],e•JHH )I(HBaa U3prutír 

XeeH TeeH l!BaXLTr y3B33. (69) 

Lidského masa, 

Hruď a šUi dokola mu 

Hnědorudý had obtáčí. 

To vše ti tři viděli. 

Hleděli, kdo se vynoří dál. 

Viděli přijíždět 

Pětadevadesátihlavého 

Chána černých mangasů Jendervéna, 

Klátil se, jako by jel na velblouděti, 

Pádil, jako by jel na velbloudu. 

Hleděli, kdo se vynoří dál. 

Vprostřed padesáti milionů vojáků 

Viděli jet s korouhví v ruce 

Chána šulamů 

S jediným okem. 

Hleděli, kdo se vynoří dál. 

Viděli dvaačtyřicetihlavého 

Mladého mangase 

Jak před sebou žene 

Čtyřicet milionů vojáků. 

4.2.2. Ukázka č. 6: Souboj s Chadargaa Char Boomon tengerem 

Mongolský text další ukázky je místy poměrně komplikovaný a není snadné jej 

přeložit. Můj překlad v těchto místech proto není kompletní a mohou se vyskytnout 

nepřesnosti. Tam, kde si nejsem jistá správností, nebo se v navrhovaném překladu vzdaluji 

od předlohy, používám kurzívu. 

Podívejme se, jaké poetické prostředky jsou v úryvku využity. Hned na začátku 

líčení najdeme dvakrát se opakující hyperbolickou formuli, popisující hrozivé vzezření 

tengera (10-15, 26-30). Ve formuli se uplatňuje syntaktický paralelismus, zesílený 

kombinací anafory a epifory (tj. tzv. symploka). Syntaktický paralelismus s aliterací se 

objevuje i v úvodní řečnické otázce chánova koně (2-5). 

Jádro ukázky tvoří dynamický popis souboje Luu Mergen chána s tengerem (66-

84). Využívá opět především hyperbolizace, ze zvukových figur pak symploku. Verše 

následující po popisu souboje (85-93) vyjadřují kontrastující zklidnění, podobně jako je 
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tomu v ukázce č. 3 po expresivním popisu zkrocení hrdinského oře. Součástí této pasáže je 

ustálená formule pro zapálení dýmky a pokuřování (verše 85-89), zvýrazněná aliterací. 

Hyperboličnost líčení dotvářejí obrazná přirovnání (ve verších 82, 85, 101-102); 

z lexikálních výrazových prostředků se objevují malebná slova: XaJl6axuiín (udělat rychlý, 

prudký a náhlý pohyb do strany, ucuknout, uskočit) (60), xomomon (prohýbání se, 

promačkávání se duté věci) (70) a idiom nypyyzaa yyp:JX (složit ruce za záda) (47). 

V průběhu textu se na několika místech vyskytuje stejná anafora- opakování slova 

zypaolzypoau (tři) na začátku veršů (76-77, 79, 90-91, 113). 

Z obsahového hlediska je zajímavá závěrečná část úryvku, v níž chán, přestože 

Hadargaa Har Boomon tengera porazil a zbavil vědomí, projevuje mu svůj respekt a 

sympatie, když jej z obavy o jeho život po vítězném souboj i něžně opečovává (1 05-118). 

1. 6opnor Mopb X3JI3B, xaaH,[I: 

-"CaliH 3p 6aliTJiaa 

CaHaaryli l!acaH 611m3? 

CalixaH xyH 6aliTJiaa 

5. 60.[IOOryH l!aCaH 6HJ133? 

Xa.1:1apraa Xap 6ooMOH TIHr3p 

VipJI33, u,aaHa 'IHHb! 

51Map .LIYP 6He3p Hp)(( liBHa r3B3JI 

íaxali xap 6o.[loH .LIYP33p 11pm3 wyy! 

1 O. H3r TaJibiH Hb coěOH.LI 

)],anaH HX CaHH 3pHHH apbC wepMeC 

33p 33MC3rTIHr33 enreceH liBHaa. 

H3r TaJibiH coěOH.LI 

)],aJiaH CaHH MOpHHbl apbC wepMeC 

15. 3M33JI xmaapTaliraa enreceH )(BHaa. 

3H3 IDYH.LI HHr3)(( l!Baa IDM 63 r3)(( acyysaJI 

6ypxaHbl DD3H 

Wa)((HH .[13JIDx TepHiir 6aliryynax [D)((] 

VIHD)(( xyc3X3.1:1 

20. 3H3 T3Hr3p 

3H3 .LIYP33p33 0'111)(( 

Y c xa.1:1pax r33.LI 6oJI)(( ereeryli 33! 

T3r3XJI33p Hb ,[laJiaH caliH 3pHiir )(Byynaa.[l 

6apb)(( asaa.1:1 Hp r3C3H 6HJI33. 

25. 0'-IHXryli r3)(( 3H3 .LIYP33p XYBHJiaa,[l 

H3r coěoH.[IOO 
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Šedák pravil k chánovi: 

-"Když jsi bojovník, 

Jak to, žes na to nepomyslil? 

Když jsi tak skvělý člověk, 

Jak to, žes toto nepromyslil? 

Chadargaa Char Boomon tenger 

Přišel, je za tebou! 

V jaké že to podobě přichází? 

V podobě černého divočáka! 

Najednom klu mu visí 

Kůže a šlachy sedmdesáti skvělých mužů 

I s celou jejich výzbrojí. 

Na druhém klu mu visí 

Kůže a šlachy sedmdesáti skvělých koní 

I s jejich sedly a postroji. 

Ptáš se pročpak právě takto přichází? 

Když si přál 

Nejsvětější Burchan 

Založit vládu šířící nauku. 

Tento tenger 

Přišel v této své podobě, 

Chtěl vyrvat jeho vlas a vše tak překazil! 

A tak poslal sedmdesát skvělých mužů 

Aby jej chytli a přivedli. 

Nechtěl jít a takto se převtělil, 

Najeden kel 



,L{aJJaH HX catíH 3pHtír xa,llap'l xypaaraa,ll 

H3r coěOH.llOO 

.lJ:aJJaH catíH MOpHHr 

30. 3M33JT xaJaapTaii Hb xypaa)l( asaa.ll 

.1J:HHJT,ll33ryi1 aiixTap T3Hr3p 33! 

8.llyH aJJ,lla,ll 611 yp,llaaC Hb aJJXaX Hb 

X3p3rryi1D3p [6apaxryi1] 

.D:yp 6apaami1 Hb xap)l( T3C3XHHr 6ai1naa!" 

[r3X3.ll] 

35. XaaH- "T3rB3JT '!Hr apraryii 33!" [r33.ll] 

)i{HryypDH 6opnor MOpHtír 

HyTrHHH 3yr Tonroiimii Hb 3pryymH 

Tyll!H)I( opxHO.ll 

AJTTaH MeHreH xoěp 6yrytínbrr (55) 

40. 3M33JTHHHX33H 6yypDH.ll yrJTa)l( OpXHO.ll 

8epHHH 611e )laJJaH TaBaH TOB'ITOH 

.lJ:aMnyy xaM6aH .ll33JTHHr, 

6ynraH calixaH xoěp xopMolir 

5!paH xaB'IYYJT'IHXaa,ll 

45. 6ynraH xoěp HY.llaprbrr 

.lJ:OTOrlll Hb lllaMaJJ'IHXaa)l 

Hypyyraa yyp33.ll 

8epHHH 611e yp)laac Hb 

ram.1aapaa 30pHBOO. 

50. H3Jl33.ll.llexee.ll xoěp 6HeH.ll33 

Tyn.llrHHH uar HpB33. 

AMHbl Hb MYY catíH apbc ll!epMec[Hlir] 

TooJT'IHXMoop liBasaa. 

XaaH all 6o)lsoo. 

55. H3r )lalipnara eHrepeesen 

All 6atíxcaH 6onos yy? 

raxali ilYP33p HpC3H 'I Hr 60JTOB 'IHr 

3H3 aMbTaH 8H)lep IOMaH .[\33p rapBaJJ 

raxaHH TOJTrOH OJTHH)I( Xa)lap)larryli r3)1( 

JlyyncaaH. 

60. Xa)l(yy THHlll33 xaJJ6axHtíH 

6ycraH 3yiTaasaJJ 

Xy3yy 611e Hb 3pr3)1( xa.llap.[larryli r3)1( 

JlyyncaaH. 

6ycrall 3H3H33C [r3C3H] 
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Nabral sedmdesát skvělých mužů, 

Najeden kel 

Nabral sedmdesát skvělých koní 

I s jejich sedli a postroji, 

Strašlivý, nepřemožitelný tenger! 

Nemohu snést ani pohled na něho 

Natožpak snad 

Kráčet mu v ústrety! 

Chán pravil- "Pak tedy ne ní zbytí!" 

Okřídleného šedáka 

Pevně uvázal 

S hlavou obrácenou směrem k domovu, 

Dvě lasa, zlaté a stříbrné, 

Pověsil na rozsochu sedla, 

Svůj chambanový dél 

S pětasedmdesáti knoflíky, 

Pěkné sobolí podolky 

Rozhrnul a utěsnil, 

Sobolí rukávy 

Zahrnul dovnitř 

A složi v ruce za záda 

Jen sám jediný mu 

Vykročil v ústrety. 

Již se přiblížili, nadešel 

Čas jejich střetu. 

Chán pozorně zkoumal 

Všechny svaly a šlachy jeho tlamy. 

Zvažoval situaci. 

Stačilo by snad 

Překonat první útok? 

Jelikož přišel v podobě prasete, 

O tomto zvířeti jsem slyšel, že vyleze-li výše, 

Nevidí do stran a nemúže poranit. 

Kdybych před ním uskočil 

Do strany, slyšel jsem, 

Že nemúže otočit hlavu a poranil. 

Uskočím před ním, 



3H3 M3XHHr 60):1800. 

65. [T3D3LI] lir 30rCO)J( OpXH800, xaaH. 

ÍaXaH xap 60):IOH C3p833HHH WHpX3r::np 

XypMaCThiH ycHtír opOOllOJJeyyncaH 

4Hr33p33 

)..(atípaH op)!( Hp3XHHr Y3833. 

Jlxa 3aM8YYJJHH np al!apaa 

70. XoTomoH 6atíxhlr Y3833. 

[XerwHH Jiyy M3pr3H xaaH] 

AMHaac Hh 6ynTa)J( 3yrTaaraat:~ 

Xa8HpraH 6HeHA Hh xyp833. 

C3p833HHH wHpx3rHtír wyyp3H a8aat:~ 

75. Ía3phiH xaryyr t:~atípyyJJ)J( 

íypa8 catíxaH t:~atípyyJJ)J( 

íypa8 catíxaH ryll):la8aa. 

XapraHa MOL\Hhi eprecntí t:~atípyyJJ)J( 

íypa8 catíxaH ryll):la8aa. (56) 

80. raxatí xap 6ot:~oHr Myy)J(pyynaH 

YHara)J( a8a8aa. 

TexMHHH 4HH33 

Xap X3HXA3r TYYH L\33p Hh 

Mopt:~OH caHt:~aHJJ8aa. 

85. íanyyH xy3yy raHcaH):Iaa 

ÍaJJ3YY ynaaH TaMXHHr H3p)J( 

ÍaH 60JJCOH X3T33 

íaHI . .\ H3r xapwyynaat:~ 

TaMxHa TaTaH cyy)J( 6atí8aa. 

90. íyp8aH et:~ep, ryp8aH weHe cyy8aa. 

fypa8 [t:~axh] XOHOrHHH 6rJJ66HHH HapaH):I 

EHe Hh )J(aaJJ Ta8h)J( 

Yy)J(HM catíxaH 6oJJ800. 

[XerruHH Jiyy M3pDH xaaH] 

95. CatíH naMhiH 3apm1r t:~ar~ Hp)J( 

AMhTaHA HX rycTatí nHr3pHtír 

60):108.] 

AnaH xopnox DA3r Hh 3H3 61myy? [n)J( 

T3r3)1( 6ot:~OOLI Tonrotí 6HeHA Hh 

eepHHH 6He Hp3H V3833. 

100. AM xaMap xoěpooc Hh rapcaH llYC 

80 

Takovou vymyslil lest. 

Chán tedy zůstal stát. 

Uviděl černého kance, který měl ještě 

Do hřbetu zapletené vlasy Churmastovy, 

Vyrazit vpřed do útoku. 

Uviděl, jak se Nebe i Země 

Od toho zakymácely. 

[Starý Luu Mergen chán] 

Uskočil před jeho tlamou 

A stanul při jeho žebrech. 

Pevně jej popadl za hřbet, 

O tvrdou zem jím praštil, 

Třikrát jím řádně praštil, 

Jako když koně šlehá po zadku. 

O trnitý keř karagany jím praštil 

Třikrát jím řádně šlehnu! 

Jako když koně šlehá po zadku. 

Černého divočáka zbavil vědomí 

A porazil jej na zem. 

Obkročmo se usadil 

Najeho hruď, velikou 

Jako údolí. 

Svou dýmku husí šíji nacpal 

Zběsilým rudým! dýmkovým tabákem, 

Jedinkrát křísnu! 

Ocílkou křesadla, 

Seděl a kouřil. 

Tři dny a tři noci seděl. 

Třetího dne za slunce východu 

Cítil se už trošku odpočatý 

A pěkně se uklidnil. 

[Starý Luu Mergen chán si pomyslil:] 

Což jsem snad zabil 

Tengera tak prospěšného tvorstvu, 

Následuje příkazu dobrého lamy? 

Takto přemýšlel a sám 

Přistoupil k jeho hlavě. 

Viděl, jak krev, tekoucí mu z tlamy a 



5aparralf M8p8H fOJlbiH 'lHH33 .LlOJlrHJllK 

YpcaH 6alíxbir y33s rJH33. 

[XerumH Jlyy M3pr3H xaaH 

raxalf xap 6o.uoHrHHH] 

105. AMHbi Hb MYY caifH 

Apbc wepMecHifr apHilraa.u 

AMHaac Hb rapcaH LIYCbir 

)J,oToo.u xopMoifroopoo ap'IHH Taallaa.u 

XaMpaac Hb rapcaH LIYCbir 

1 1 O. 5y IlraH calfxaH HY .uapraapaa ap'Iaa.u 

Tollrolf 6HeHif Hb TIB3P'I Hp33.Ll 

CallXH cepryymJ.U 

fypas ralfryif .uyrrpaa.u 

88pHHH 611e 3aBHJlaH cyyraa.u 

115. ToJlrolf 6HeHifr Hb 

8B8p 6HeH .Ll33p33 

T3sp3H asaa.u 

CyylK 6alfsaa. 

T3rTIJl raxalf xap 6o.uoH (57) 

120. AMbcraa aBXblr Y3B33. 

čumáku 

Valí se jako mocná řeka. 

[Starý Luu mergen chán] 

Všechny svaly a šlachy 

Jeho tlamy očistil, 

Krev proudící mu z tlamy 

Něžně otřel podšívkou podolku, 

Krev proudící z čumáku 

Otřel sobolím rukávem, 

jeho hlavu obejmul, 

Nastavil větru, 

Třikrát řádně trhl. 

Sám se posadil 

Se skříženýma nohama, 

Jeho hlavu 

Uchopil a sevřel 

Ve svém náručí. 

Na to se černý divočák 

Zhluboka nadechl. 

4.2.3. Ukázka č. 7/a, b: Stádo krav a zabití obřího býka 

V následující ukázce budeme svědky jednoho z prvních bohatýrských činů mladého 

hrdiny Hiisvaidarihu'ua a jako takový se tento čin neobejde bez patřičné míry 

hyperboličnosti: obřího býka zabije tradičním způsobem porážení ovcí (což je podrobně 

zachyceno ve verších 68-75). Hyperbolické zobrazení se uplatňuje již během předchozích 

příprav k tomuto počinu, během nichž si hrdina obstará potřebně objemný hrnec (26-33), 

anebo postaví trojnožku (myJI?a) z kamenů odpovídající velikosti (58-59). Další 

hyperbolické líčení se objevuje i v první části ukázky, kdy Hiisvaidarihu'u poprvé přichází 

do styku se starým pastevcem a jeho nezměrným stádem (7 /a: 7-8, 13-18). 

Dodejme, že jedním ze základních stavebních kamenů hrdinskoepické hyperboly je 

obrazné přirovnání, jak můžeme vidět ve verších 7/a: 14; 7/b: 26,58-59. 
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Pochopitelně zde nalezneme i další prostředky uměleckého vyjádření podrobněji 

rozvedené u předchozích ukázek, jako např. aliteraci, homoioptoton (hlavně verše 68-74), 

opakované užití formule -bu y1e:n či vzorce pro promluvu, rozebraného v ukázce č. 3. 

7/b 

7/a 

I. H'lf HX MepeH roJJbir Y3BJJ. 

3HJHHtír rap)lar ra3ap 6atí)I(JJ rJ)I( 

oo)lO)I( cyysaa. 

TyyHHtí l(aa)l TaJJJI 

5. A)I(HrJJaH xapsaa. 

TJpnJ 6HeH)l Hb 

ra3pbiH xepc xe)leJJMeep 

Ytí TYMJH yJJaaH yxJp 

MepeH rOJJJI op)!( Hp)l( 

I O. Y c yyxbiH WHH)I(Tatí liB)!( 6atíxbir Y3BJJ. 

YxpHtír xapeyJJ)I( llBaa 

33JH xyHHHr xapaH cyysaa. 

YyJJbiH qHHJJ 6Hentí 

Xoěp aJJJI JBJpTití 

15. Y JJaaH 6yxbir y HacaH 

Hx TeMep yyprbir qHpCJH 

Hx HacTatí esreH 

XapHyJJaH llBaXbir Y3BJJ. (90) 

( ... ) 

]. -"XyHHH ra3ap, rypHHH HyTaiT 

6JJcq yH)laacq llBHaa. 

6)lpHHHXee yHa)l( llB)lar 

YJJaaH 6yxhir eree'L 

5. AJJaH HJIJ)I( YYH Haa)lbll. 

Maxaap JXJJJX 6oJJyy rJ)I( 

00).10)1( llBCaH lOM. 

UaraaH HJIJJrJp JXJJJJJJJ. 

oJJJJr catíxaH 30XHJJoo." [rJXJJI] 

Uviděl velikou řeku. 

Sedí a dumá 

Je-li ji kde možné přejít. 

Pozorně sleduje 

Protější břeh. 

Na druhé straně 

Přichází k řece 

Tolik tisíc rudých krav 

Až se chvěje země. 

Zdá se, že sejdou napojit vody. 

Sedí, prohlíží člověka, 

Který krávy pase. 

Na rudém býku 

S tělem jak hora, 

S dvousáhovými rohy 

Jede a popásá je 

Letitý stařec, 

Vlekoucí mocnou železnou úrgu. 

( ... ) 

-"V cizí zemi, v tomhle kraji 

Jsem hladový a žízním. 

Dejte mi rudého býka, 

Na kterém přes den jezdíváte. 

Zabij u ho, sním, poveselím se. 

Myslíval jsem si, 

Že se začíná masem. 

Začal jsem bílým jídlem. 112 

Dárek se mi zamlouval." 

112 Mléčné výrobky. Hrdina naráží na to, že za nepřítomnosti majitelůjurty snědl dvacet chuchúrů ajragu a 
dvacet kravských žaludků přepuštěného žlutého tuku, připravených jako denní povinný odvod mangasovi. 
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10. esreH eryyns33. 

-".llHHJl33.L\ H.L\3)1( '!a.[\BaJJ 

T3nxrytí 10y .[\aa! [r3B] 

[Xo)l(rop xyy] 

-"3H3 6yxhiH Max 

15. 5arrax Toroo 6atíHa yy?" [r3X3.L\] 

8Bf8H 3Mf3H.[\33 eryyJlB33. 

-'TaHuxaH Toroo aB'I }(BHa f3)1( 

DH 3YTf3.L\3f. 

4H xa}( f3)1( aawnaan HaMatír 

20. T3p Toroo 33rytí X33p asaa'!H)I( 

5yncaH 6HJ133. 

T3p Toroor 3aa)i( eree!" [r3B] 

3MDH XO)I(rop xyyr .Liaryynaan 

3H.L\ 6yncaH f3.L\3r ra3pbir 

25. Xo)l(rop xyy.L\ 3a~ ersee. 

H3r HX TOM DpHtí 'IHH33 

Xyp3n Toroo 6atíxhir 

Xyy cyra TaTa)l( asaa.L\ 

8p88C8H cyraH.[\aa cyraB'!Jlaa.[\ 

30. H3r rapTaa 

XaMyyTatí xap .[\aarhir 

Xoěp aJJ.L\ 3B3pntí ynaaH 6yxhir 

XoěynaHrHtí Hh xeTJl88.L\ 

MepeH ronhiH 3ax pyy 

35. Wyrytí HX MO.L\Hbl .L\3pf3.L\ 

Xyp3H O'IHXhir y3B33, 3Mr3H. 

3Mr3H 8Bf8H .L\33p33 Hp)l( 

8sreH yp.L\aac Hh 

40 . .UypaH asatí ersee. 

[T3f33.L\ 8Bf8H 3Mf3.L\.L\33] (95) 

-"4asraHu! 3H3 .L\ypaH cyHraa.L\ 

T3p xyyr .L\ypaH.[\a)l( 6atí! 

5aparratíxaH Myyxatí 3pc 6on6on 

45. Y naaH 6yxhiH 3B3pT 

enryyJl)i( YXH33. 

)i{HHX3H3 WHfWM3Jl catíH 3p 6oJl60Jl 

YnaaH 6yxhir aJJaH H.L\3)1( '!a.L\Haa!" [r3C3H] 

3H3 yrHHf eryyJlB33, 8Bf8H. 

50. 3Mf3H ra.Liaa .L\ypaH.L\aH cyysaa. 
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Stařec pravil: 

-"Dokážeš-li ho přemoci a sníst, 

tak proč by ne! 

[Piešáček:] 

-"Máte hrnec, do něhož se 

vejde maso toho býka?" 

Dědek pravil stařeně: 

-"Já se snažil 

vzít s sebou jediný hrnec. 

Nadávalas mi, ať ho zahodím, 

Odnesl jsem jej v pustou step 

A zakopal. 

Ten hrnec mu ukaž!" 

Stařena odvedla plešáčka 

A ukázala mu místo 

Kde byl zakopán. 

Byl to bronzový hrnec 

Velikánský jakjurta. 

Hoch jej zprudka vyškubnu!, 

Založil pod jednu paži, 

Druhou rukou 

Vedl zároveň 

Prašivého černého dvouročka 

I rudého býka s dvousáhovými rohy 

A babka vidí, jak s nimi došel 

Na břeh velké řeky 

K hustému lesíku. 

Babka přišla k dědkovi, 

Dědek jí rovnou 

Podal dalekohled. 

-"Bábo! Vem si kukátko, 

toho kluka sleduj! 

Je-li to ledasjaký ničema, 

Umře nabodnut 

Na rohy rudého býka. 

Je-li to pravý výtečný bohatýr, 

Dokáže rudého býka zabít a sníst!" 

Taková slova pravil děd. 

Babka venku hleděla kukátkem. 



XolKrop xyy 

Xoěp ari.LI 3B3pTiií 

Y JJaaH 6yxbir 

8H,!l,8p TOpOH MO.[IHOOC 

55. Y lllK Jl opxHXbir Y33B f3H3. 

Cyp capMaií .LI33JI33 TaHJJlKHpxasaa. 

Hyllr3H ryl1r33.LiliBXbir y3B33. 

rypsaH WY.LIJJ3H yxpHHH '111H33 

Xap xa.[lbir TIBp3H aB'Ipasaa. 

60. TyJJra TaBHXbir Y3B33. 

Xyp3JJ TOfOOH.[IOO 

Y c .r:~yypr3XHHr Y3B33. 

Xoěp ari.LI 3B3pnií 

YJJaaH 6yxbir 

65. Topoií MO,!l,Hooc 

JJ:epHH Hb TaHJJaH 

Asaxbir y3B33. 

r3,!l,p3r Hb XapyyJJlK yHaraaraa.[l 

CariTaa 611eH .LI33p Hb 

70. H3r xeJJee TaBHa.LI 

8p11ií Hb 3ypaH rapaa X11Hf33.LI 

roJibl Hb TaCTaa.[l 

XoHb'IJJOH ar~aa.r:~ 

Maxbi Hb 3B.[133.LI 

75. TorooH.[IOO XHHXHHr 

3Mr3H [ xapaa.r:~] 

8Br8H.[I88 eryyJJB33. 

-"3H3 411Hb ep Hb xyH 611w 

WyJJaM r3.[13r Hb 6aiíraa! 

80. 611 O.LIHH 6oJJTJJOO yxp11iír 

U.oxHlK ariaxbir Y3CH33C 611w (96) 

XoHb'IJJOH ariaXbir ep.r:~ee Y3C3Hryií. 

3H3'111Hb 

RMap Myyxaií aMbTaH 6ac 

85. DH.LI xoěpTOH 

YyJI3ax Hb 3H3 B3?" [r3X3.L1] 

-"3aa, llaMaií Llaaw! 

l.J11 Jl .LIYY LIBOT3H cyyraapaií!" [r3s.] 

XolKrop xyy 

90. Xoěp ari.LI 3B3pT3H 
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Viděla, jak Plešáček 

Nechal rudého býka 

S dvousáhovými rohy 

Přivázaného 

K vysokému topolu. 

Viděla, jak si svlékl dél z dobytčí kúže. 

Jenom tak nahý pobíhal. 

V náručí přinesl tři černé skály 

Veliké jako tříleté tele. 

Viděla, jak postavil trojnožku. 

Viděla, jak bronzový hrnec 

Naplnil vodou. 

Rudému býku 

S dvousáhovými rohy 

Od topolu odvázal 

Nozderní kruh 

A odvedl ho. 

Položil ho na záda, 

Jednou nohou mu stoupl 

Mezi zadní nohy, 

Nařízl hrdlo, vstrčil ruku, 

Pře trh I aortu, 

Zabil ho jako se zabijí ovce. 

Naporcoval maso, 

Naházel do kotle. 

Stařena to vše viděla, 

Povídá dědkovi. 

-"Tohle vúbec není člověk, 

to je šulam! 

Až doposud jsem neviděla 

Zabíjet krávu jinak než ranou do čela, 

Zabít ji jako se zabíjí ovce. 

Co je tohle 

Za hrozné stvoření, 

Co nás dva 

Potkalo?" 

-"Tak ať si! 

Ty moc nemluv a sed'!" 

Plešáček 

Snědl všechno maso z rudého býka 



YnaaH 6yxbm MaXblr 6onroH 

Vl)l3)1{ YYH lla)lqHxaa)l 

Xyp3JJ ToroorHH Hb 

AsaH xeMpyyJJ)f{ opxHOJl 

95. CyyHm Maa)f{rHH ryTJJaapaa 

)l3p XHHr33)l 

Cyp capMatí Jl33JJHtír 

Tonrotí Jl33ryyp33 

HeMpee)l YHTaH o)lsoo. (97) 

4.3. Výzbroj, výstroj, vybavení 

4.3.1. Ukázka č. 8/a-e: Popisy vybavení 

S dvousáhovými rohy 

A nasytil se. 

Bronzový kotel 

Převrátil dnem vzhůru, 

Sešmajdané gutuly 

Dal pod hlavu, 

Dél z dobytčí kůže 

Přetáhl přes hlavu 

A usnul. 

V ukázce č.8/a-e je dobře patrná značně ustálená povaha popisů zbraní, výstroje 

apod. Každá zbraň či součást koňského postroje má svůj ustálený ozdobný epiteton, který 

ji charakterizuje a poukazuje na její jedinečnost, výjimečnost. Na uvedených příkladech 

vybraných z různých míst eposu vidíme, jak se tyto ozdobné formule téměř v nezměněné 

podobě opakují v průběhu celého textu. 

Máme zde čtyřverší, popisující výstroj chánova koně (8/a: 2--4, 8/d: 6-9, 8/e: 4-5), 

dvojveršový epiteton chánova délu (8/b: 3--4, 8/c: 14-15), chánův meč (8/b: 5-7, 8/d: 22-

24, 8/e: 16-18), chánovu jurtu (8/c: 7-8), jeho dvě lasa (8/c: 16-17), chánův toulec, luk a 

šípy (8/d: 14-21, 8/e: 6-15) a také formuli vyjadřující zapálení dýmky a pokuřování, jehož 

součástí je ozdobný přídomek chánovy dýmky i označení tabáku slovy ,,zběsilý rudý" (tj. 

přen. dýmkový) (8/c: 32-36, též ukázka č. 6: 84-88). V části 8/e navíc figuruje formule 

zdůrazňující, že ta která součást výzbroje, kterou si právě obléká chrabrý Hiisvaidarihu'u, 

patřila původně jeho otci Luu Mergen chánovi, užíval ji, když byl "na vrcholu svých sil, ve 

svých nejlepších letech, za svého mládí" (8/e: 3, 6-7, 14). 

U mnohoveršových epitetických formulí platí, že ozdobné adjektivum 

bezprostředně se pojící s předmětem tvoří tzv. epiteton jádrový (např. /(apzau xap caaoaz, 

3p•mnil 3p33H uyM), který první část dvoj- nebo trojverší dále rozvíjí coby ozdobná afilace 

(viz výše kapitolu "Epiteta"). 

8/a 
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1. )i{Hryypntí 6opnor MopHtír 

,[(OHKHp H3pT3H HOITOOp HOITOJIL{Or 

XaHwHp H3pT3H xa3aapaap xa3aapnanar 

.[(e'lHH xyHHH 6an6aH XHHC3H 

5 . .[(ew M6Hr6H 3M33JIHHr TOXL{Or 

oatísyy r3H33. ( 19) 

8/b 

1. 3aa, HHr3)1( OpXHOL{ 

[XerwHH Jlyy M3pr3H xaaH] 

.[(anaH TaBaH TOB'lTOH 

.[(aMnyy xaM6aH LI33JI33 asq eMceen 

5. TyM3H xyHHH Tonrotír 

Tyr Tar TaapyyncaH 

TyyxHH ynaaH IOJJL\33 

Asq 3VYD3LI 

Wyynaap catíxHaap 

10. 0L{OH MOpHJJOXOOp 

DOJIOB 00 r3H33. (24) 

8/c 

1. AnyyHbl 333H 

Arcaxan esreH 

Typr3H wyynaap l!Baan 

TasaH )I(HBaa 

5. 6opnor anyyH L\33p O'lH)I( 

)i{HryypT3H 6opnor MOpHtír asqpaan 

.[(anaH Tas aH xaHaTatí ( 4 7) 

.[(anatí l..laraaH npHHH 

ianaa 6HeHLI asqpq 

1 O. AnTaH np3rHHH ron LIYHLiaac 

YllH COHBOO f3H33. 

An6aTbiH L{33LI 6oncoH 

.[(orWHH HOěH 

3pL{3HHH 6op l..lOOXOp MOpHO yHaaL{ 

15. TasaH TYM3H l..l3prHHH xyapaH L{33p 

0L{OH O'lHB f3H33. 
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Okřídlenému šedáku prý 

Nasazoval ohlávku jménem Donkir 

U zdil ho uzdou jménem Chanšir 

Sedlal ho stříbrným sedlem tvaru kovadliny 

Ukutým kladivy čtyřiceti mužů. 

Když osaměl 

Starý Luu Mergen chán 

Oblékl svůj dél z nejlepšího hedvábí 

S pětasedmdesáti knoflíky, 

Připjal si 

Surový rudý meč 

Skovaný nachlup tak, aby 

Sťal deset tisíc hlav, 

Rovnou pěkně 

Byl hotov 

Vyrazit. 

Stáda pán, 

Stařec Agsachal 

Rovnou rychle vyjel, 

Dojel ke stádu 

Padesáti milionů šedavých koní, 

Okřídleného šedáka 

Přivedl před 

Běloskvoucí jurtu 

S pětasedmdesáti stěnami 

A uvázal jej 

K oji zlatého vozu. 

Nejvyšší z poddaných 

Dogšin nojon 

Přijel na svém 

Drahocenném šedém grošáku 

Do kasáren pěti tumenů vojáků. 



TasaH TYM3H U3pmtír 

IlyxHtí OJTHOOp Hb asaa.u 

XaaHLIXaa r3H)l3H uaraaH YYJTLIH 

20. 8sep 6HeH.u )J(arcaas r3H3. 

.IJ:orWHH HOČH 

ArcaxaJT esreH xoěp 

XaaHLI.ll o.uoH opos r3H33. 

XaaH, )laJTaH TaBaH TOB'ITOH 

25 . .IJ:aMnyy xaM6aH .ll33JTHtír asl.f eMcee.u 

HacHLI H.U3.ll 3.U3JT)J( liBCaH 

AnTaH MeHreH xoěp 6yrytíJTLir 

Baa.uarHaHxaH asl.f 

TasaH eHrHtíH XHB xa.uar 

30. 8sepTeeH aBL.f xHtír33.ll 

ra.uaa 6HeH)l O .U OH rapsaa. ( 48) 

raJTyyH xy3yy raHCaH)laa 

raJT3YY ynaaH TaMXHtír H3p)J( 

raH 60JTCOH X3T33H 

35. H3r3H xoěp xapwyyJT)J( 

TaMxHa TaTa)J( cyysaa. ( 49) 

8/d 

1. OpoH HYTar pyyraa xapaa.u 

r3H)l3H lJ.araaH YYJTLIHXaa 

Opotí 6HeH.U xapaH l!Basaa. 

A.uyyHLI 333H ArcaxaJT esreH 

5. )l{HryypT3H 6opnor MOpHH Hb 

.IJ:oHKHp H3pT3H HOITOOp Hb HOITOJT)lOr 

XaHWHp H3pT3tí xa3aapaap HL xa3aapnaa.u 

.IJ:eL.fHH xyHHtí 6aJT6aH xHtíC3H 

.IJ:ew M6Hf6H 3M33JTHHr TOXOO.ll 

10. DOpJTOr MOpHtír X6TJT6H l!BaXblf 

Y33H 6onroosoo. 

8epHHH 6HeHtír [HL] 

A)J(HrJTaH xapsaa. 

.lJ:aJTaH 6yxLIH 3ooroop 

15 . .IJ:otíH)lOH XHHC3H 

Sebral celé množství 

Pěti tumenů vojáků 

A seřadil je na jižním svahu 

Chánovy bílé hory Genden. 

Dogšin nojon 

A stařec Agsachal 

Vešli k chánovi. 

Chán oblékl svůj dél z nejlepšího hedvábí 

S pětasedmdesáti knoflíky 

Do šátku zabalil 

Dvě lasa, zlaté a stříbrné, 

Kterých užíval, když byl mlád 

Do záňadří si složil 

Jemné chadagy pěti barev 

A vyšel ven. 

Svou dýmku husí šíji nacpal 

Zběsilým rudým/dýmkovým tabákem, 

Jednou dvakrát křísnu! 

Ocílkou křesadla, 

Seděl a kouřil. 

Pohlédl směrem k nutagu, 

Zadíval se na vrcholek 

Bílé hory Genden. 

Viděl, kterak 

Pán stáda stařec Agsachal 

Jeho (chánovu) okřídlenému šedáku 

Nasadil ohlávku jménem Donkir, 

Nasadil uzdu jménem Chanšir, 

Osedlal stříbrným sedlem tvaru kovadliny 

Ukutým kladivy čtyřiceti mužů, 

Tak vedl šedáka. 

Pozorně hleděl 

Na něho samého. 

Viděl, jak se přepásal velkolepým černým 

toulcem, 

Sešitým z hřbetních koží 
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)J,apratí xap caaJJ,niH Hb arca)KHpxaaJJ, 

ry'IHH xoěp uaraaH cyMhi Hh 

CaaJJ,arraa AYYP'IHX:.J:.JA 

XerUJHH Jlyy M3pr:.JH xaaHbl 

20. HacHhi HA:.JA :.JJJ,:.Jfl)K l!BCaH 

3p'IT3H 3p33H HYMbl Hb 3YY)KHpX33)], 

TyM:.JH xyHHH TonroHA 

Tyr Tar TaapyyncaH 

TyyxHH ynaaH c:.JnMHH Hb 

25. )J,asUJnyypJJ,a)K opxHoJJ, 

TasaH )KHBaa 6opnor Myyraa 

XeeH TeeH, oproH 6ocoH 

r:.JHA3H uaraaH yynhiH ap 

MoJJ,oH AYHAYYP 3aXbl Hb 

30. Tac UJHn6yypA3H xeereeJJ, 

Opro)K l!BaXbi Hb 

Y33H 6onroosoo. (74) 

8/e 

1. 3pHHH caHH XHtícsatíJJ,apHxyy[A] 

Arcaxan esreH, 

8Br8H aaBblH ( Hb) 3)],3fl)K liBCaH 

)J,e'IHH xyHHH 6an6a)K XHHC:lH 

5. )J,eUJ M8Hr8H 3M33flHHr TOXO)K ersee. 

esreH aaBhiH HaCHbi HA3A 

3JJ,:.Jfl)K liBCaH 

3p'IT3H 3p33H HYMhir 

3yy)K ersee. 

1 O. )J,anaH 6yxhiH 3ooroop 

)J,oHHAOH XHHC:.JH 

)J,apratí xap caaJJ,mtír 

H:.Jr TMA Hb 3YY)K ersee. 

esreH aaBhiH ry'IHH xoěp uaraaH cyMhir 

15. CaJJ,arr Hb AYP)K ersee. 

TyM:.JH xyHHH Tonrotír 

Tyr Tar TaapyyncaH 

TyyxHH ynaaH IQnJJ,HHr 

3yy)K ersee. (88) 
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Sedmdesáti býků. 

Do toulce zasunul 

Dvaatřicet bílých šípů. 

Zavěsil si mocný pestrý luk, 

Co starý Luu Mergen chán 

Užíval za svého mládí, 

Připjal si 

Surový rudý meč 

S kovaný na chlup tak, aby 

Sťal deset tisíc hlav, 

Hnal a rozháněl bičem 

Prchající stádo 

Padesáti milionů šedavých koní 

Zaháněl je mezi stromy 

Na severní straně 

Bílé hory Genden. 

Stařec Agsachal 

Chrabrému Chiisvaidarichuu 

Přehodil stříbrné sedlo tvaru kovadliny 

Ukuté kladivy čtyřiceti mužů 

Užívané jeho starým otcem. 

Připjal mu 

Mocný pestrý luk 

Užívaný jeho starým otcem, 

Když byl mlád. 

Na jednu stranu mu připjal 

Velkolepý černý toulec 

Sešitý z hřbetních koží 

Sedmdesáti býků. 

Do toulce zasunul 

Dvaatřicet bílých šípů starého otce. 

Připjal mu 

Surový rudý meč 

Skovaný na chlup tak, aby 

Sťal deset tisíc hlav. 



S. ZÁVĚR 

Mongolský epos má v rámci lidové hrdinské epiky národů celého světa své náležité 

místo, vedle řady typologicky univerzálních rysů má však i svá specifika. Svou povahou 

odpovídá spíše archaické než klasické podobě eposu. V mongolské hrdinské epice 

nenalézáme prakticky nic historicky ani lokálně konkrétního, jako je tomu v epických 

dílech označovaných za tzv. eposy klasické- jména míst i lidí jsou tradičně folklórní, 

nepřáteli jsou pohádkové i mýtické postavy, děj překypuje fantastickou pohádkovou 

hyperbolizací i ustálenými folklórními obraty, které můžeme stejně tak nalézt 

v pohádkách. Dá se tedy říci, že se jedná o archaickou formu hrdinské epiky, žánrově 

tíhnoucí k mýtu a pohádce spíše než k historické pověsti. 

Zároveň však vykazuje řadu vlastností příznačných pro hrdinskou epiku obecně. 

Mezi tyto charakteristické rysy hrdinského eposu patří jeho ideový obsah, okruh epických 

syžetů idealizujících bohatýrské činy národních hrdinů, umělecké typy a situace (např. 

typizace některých zásadních vlastností hrdiny) a fantastická hyperbolizace. Hrdinská 

epika vykazuje takové zvláštnosti kompozice, jako je postupná a plynulá následnost 

nepřetržitě se rozvíjejícího děje, podrobné rozvedení epizod a scén, vedoucí k tomu, že se 

vyprávění zpomaluje a že popisnost převažuje nad fabulací. Dále sem patří tradiční 

zvláštnosti epického stylu s jeho typickými formulemi, opakováním, stále se vracejícími 

okrasnými epitety, hojností obecných míst, obrazných přirovnání, aliterací apod. Ke 

společným žánrovým znakům eposu patří také podmínky, v nichž se písně přednášely. 113 

Všechny uvedené rysy nese i mongolský pohádkový epos H323H 3YYH maeu11 maea11 

HaCbl2 1wcanca1t Xozwu11 Jlyy M3p23H xaa11, jehož studiem se již delší dobu zabývám. 

V této své práci jsem se věnovala jeho uměleckým výrazovým prostředkům. Během svého 

dosavadního studia jsem pracovala zhruba s první třetinou díla (což činí text o rozsahu více 

než 3 300 veršů) a přitom jsem se na konkrétním příkladu tohoto textu seznámila 

s povahou hrdinskoepického jazyka. Ten se vyznačuje především užíváním široké škály 

ustálených formulí. Studovaný text svou formulovou skladbou odpovídá tomu, co o lidové 

epice zjistili a následně pregnantně vyjádřili ve své teorii orální kompozice badatelé 

Mil man Parry a Abert Lord. Podle této teorie jsou základní skladebnou jednotkou výstavby 

eposu formulová vyjádření, což odpovídá požadavkům ústního podání epických písní. Aby 

pěvec mohl improvizovat a plynule přímo před obecenstvem zpívat dlouhé epické celky, 

113 
ŽIRMUNSKIJ (1984, s. 155 ). GUSEV ( 1978, s. 136 ). 

89 



má k dispozici široký repertoár ustálených formulí, vyjadřujících tu kterou myšlenku či 

skutečnost v odpovídající metrické délce. Formulový systém je přitom provázán vnitřními 

zákonitostmi a funguje jako svého druhu samostatný jazyk, což umožňuje tomu, kdo jej 

ovládá, bez problémů deklamovat sebedelší epické písně v tradičním epickém stylu stejně 

snadno, jako by volně vyprávěl příběh. Tento systém také pěvci dovoluje zpívané dílo 

podle potřeby a požadavků obecenstva zkracovat, urychlovat jeho spád, či jej naopak 

libovolně dlouho prodlužovat vrstvením popisných a okrasných formulí. 

Touto pozoruhodnou teorií jsem se zatím nezabývala do hloubky, přesto mám za to, 

že se mi její základní myšlenku podařilo při rozboru jazykových prostředků studovaného 

díla úspěšně aplikovat a poukázat na častý výskyt opakujících se fixních formulí, 

užívaných k vyjádření nejrozmanitějších skutečností. 

V nosné části své práce jsem vymezila základní poetické prostředky zkoumaného 

eposu. Nejvýznamnější básnickou figurou epického vyjádření je bezesporu fantastická 

hyperbolizace. Objevují se ovšem i další tropy- vedle hyperboly uvádím také metaforu a 

metonymii. Ze zvukových figur se především ve formulích uplatňuje hojná aliterace, 

případně anafora a epifora, často se objevuje i eufonie. K dalším užívaným uměleckým 

prostředkům patří bohatá obrazná přirovnání a syntaktický paralelismus. Významným 

typem formulí jsou ustálená okrasná epiteta, jejichž silné zastoupení je pro hrdinský epos 

příznačné. Kulturně specifické pro mongolské prostředí je užívání tzv. obrazomalebných 

slov, která se hojně vyskytují zejména v souvislosti s koňmi. Všechny vymezené kategorie 

jsem v příslušných kapitolách doložila typickými příklady z textu. 

V menším rozsahu jsem se věnovala také povaze vlastních jmen a místních názvů, 

které se ve studované části textu vyskytly. Kapitolu na toto téma jsem se rozhodla do práce 

zařadit proto, že i tyto tradiční folklórní názvy a jména mají svou specifickou estetiku a 

jsou vlastně také druhem uměleckého výrazu epického jazyka. 

Významnou kapitolu mé práce tvoří její praktická část. V té jsem uvedla vybrané 

ukázky eposu a přeložila je do českého jazyka. Na příkladu těchto konkrétních krátkých 

epizod a úryvků jsem pak ukázala, jak jsou výše vymezené poetické prostředky užívány 

přímo v textu samotném. 

Co se překladu týče, jedná se o velmi náročný problém a narážela jsem na řadu 

obtíží. Mongolština totiž v eposu znamenitě využívá některých svých specifických 

vlastností (např. vokální harmonie, malebných slov, rytmičnosti apod.), které není možné 

v českém překladu zachytit. A však navzdory tomu, že překlad do češtiny zůstává částečně 
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ochuzený, může přiblížit pozoruhodnou a svéráznou mongolskou hrdinskou epiku široké 

veřejnosti. 

Zajímavé a přínosné jak pro odborného, tak i pro laického čtenáře mohou být 

přílohy mé práce. První z nich je převyprávění děje celé zpracované části eposu, druhou 

tvoří slovníček všech zajímavých a neobvyklých výrazů, na něž jsem v textu narazila. 

Mezi tyto výrazy patří např. méně obvyká cizí slova, kulturně specifické výrazy, malebná 

slova, honorifika a idiomy. U každého výrazu uvádím také krátký příklad jeho užití v 

textu, opět včetně překladu do češtiny. Tento slovníček může být velmi užitečný všem 

studentům mongolistiky, kteří by měli zájem daný epos číst nebo se zabývat mongolskou 

epikou. 

Studovaný epos je jazykově značně obtížný a základním předpokladem pro práci 

s jeho výrazovými prostředky a pro překlad jeho částí bylo důkladné porozumění textu. 

S pomocí mnoha a mnoha hodin konzultací s docentem Luvsandorjem se mi takového 

porozumění podařilo dosáhnout. Cílem mé práce pak bylo zmapování základních 

uměleckých prostředků zkoumaného díla a myslím, že se mi jej podařilo splnit. 

Svou práci považuji za přínosnou, zejména vzhledem k tomu, že jazyková stránka 

mongolské hrdinské epiky je navzdory své mimořádné zajímavosti a pestrosti velmi málo 

prohádaná. Jsem přesvědčena, že by poetika mongolské hrdinské epiky měla být dále 

zkoumána na širším materiálu, jehož komparací by bylo možné dojít k obecnějším 

závěrům a poznatkům. 

Domnívám se, že mongolský hrdinský epos je v jistém smyslu esencí mongolské 

lidové kultury, že vypovídá velmi mnoho o kočovnické mentalitě, estetice a vidění světa. 

Poznání a pochopení jazyka hrdinské epiky potom může sloužit porozumění této mentalitě, 

světonázoru a hodnotám a může být cestou k odhalení utajených zákoutí svérázné 

mongolské lidové kultury, která bohužel postupem času pomalu ale jistě zaniká. 
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7. PŘÍLOHY 

7.1. Děj zpracované části eposu 

Za dávných a dávných dob v zemi obklopené moři, u pramenů řeky Gangy žil sto 

pětapadesáti let věku se doživší Starý Luu Mergen chán. Za ženu měl jasnou chatanu Tol i Zandan 

Gerel, pánem jeho nesčíslného stáda padesáti milionů koní byl srdnatý stařec Agsachal, pánem jeho 

velbloudů starý Techii Techendee. Vyšším všech poddaných se stal statečný Dogšin tušme!. 

Jednoho dne za rudého východu slunce vyšel Luu Mergen chán před svůj běloskvoucí 

palácovou jurtu a o bráti v se ke kasárnám pěti tumenů vojáku, dal znamení řevem tisíce a třiceti tří 

draků. Nejvyšší Dogšin tušme! vsedl na svého drahocenného grošáka a přijel k chánovi. "Pět 

tumenů je hotovo bránit království. Proč dnes ráno zazněl hlas půl druhého tisíce draků? Zdvihla se 

někde válka?" "Je mi sto pětapadesát, mé tělo pokryly roky tak jako sněhy pohoří Changaj. Vyber 

pět tisíc nejlepších vojáků, připrav bez prodlení vozy a přijeď sem. Pojedeme na tři měsíce lovit." 

Dogšin tušme! bez prodlení vyplnil příkaz. Přijel i stařec Agsachal a ptá se Dogšin nojona: "Jaké 

nařízení vydal chán? Jaké vybavení si mají muži vzít?" "Chán řekl pouze, abych shromáždil vojáky 

a přišel. Pojďme se ho společně vyptat na podrobnosti." Chán přikázal, aby každý voják dostal po 

jediném hrnci zásob a pak vyrazil přímo na jihozápad na svém okřídleném šedáku se zlatými 

otěžemi, doprovázen pěti tisíci vojáky a Dogšin nojonem, když byl předtím pověřil starce 

Agsachala správou království. 

Jeli rychle, spali málo, až po měsíci cesty přijeli do pustého, neobydleného kraje a utábořili 

se v jednom pěkném údolí s dostatkem vody i pastvy. Chán vydal příkaz, aby se všichni muži, 

každý zvlášť, vydali najeden měsíc na lov a pozorovali při tom, neuvidí-li nějaké cizince; jen 

Dogšin nojon měl zůstat a střežit tábor. Tak učinili. Po měsíci se ze všech směrů sjížděli vojáci. 

Dogšin nojon se jich dotazoval: ,,Jaký byl lov?" "Dobrý." "Mnoho-li vojáků zabilo jelena, lišku, 

vlka?" "Ani jediný." "Potkal někdo za tu dobu chána?" "Nikdo." "Lidi někdo potkal?" "Nikdo." 

Jako poslední přijel Starý Luu Mergen chán s plnými gandzagy 114 nejvybranější zvěře. Protože již 

nikdo nechyběl, vydal ihned příkaz k návratu domů. Když se Agsachal dozvěděl, že se chán 

s vojskem vrací, vzal tisíc vojáků, ajrag, tarag115 a vyjel jim naproti na hranice nutagu116
• 

Společně i se šesti tisíci vojáky se vrátili domů. Chán přikázal prodat ulovenou zvěř a 

peníze rozdělit mezi poddané, neopomínaje ani děti a staré lidi. Když odešel do paláce, vyptává se 

stařec Agsachal Dogšin nojona na podrobnosti lovu. Společně se podivili nad smyslem chánova 

počínání, jehož pravou příčinu patrně tajil, a rozhodli se, že se ho za pětačtyřicet dní společně 

114 Řemínky na sedlu sloužící k přivazování nákladu. 
115 Mléčné výrobky. 
116 Rodný kraj, domovina. 
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pojedou zeptat, co záhadnými příkazy skutečně sledoval. Pětačtyřicet dní stařec Agsachal poklidně 

pásal nesčíslné stádo šedavých koní, když tu k němu přijel nějaký člověk. Byl to posel chatany Toli 

Zandan Gerel. Od té doby, co se chán vrátil z lovu, ani jednou prý si neuvázal opasek, ani jednou 

nejedl a nepil. Proto chatana bez prodlení poslala pro starce Agsachala. Agsachal nařídil poslovi 

zahnat koně a sám se vypravil za Dogšin nojonem. 

Jak se dříve dohodli, vydali se k chánovi, aby s ním promluvili. I požádali chána, aby jim 

svěřil, co se děje, proč se od návratu z lovu neopásal pásem, nejí ani nepije. "Co naplat, tedy vám 

vše řeknu," pravil chán. "Na severozápadě žije pětadevadesátihlavý Jenderveen černý mangas, 

který se mnou zápolil o tohle království. Odmítl jsem mu je vydat, za svůj život jsem nad ním 

dvacet jedenkrát zvítězil. Teď se však jejich vojsko rozrostlo a mangas mi poslal smlouvu, podle 

které si království vezme. Proto jsem vyrazil s pěti tisíci vojáky do pustiny a na vrcholku vysoké 

hory s ním smlouvu uzavřel. Mezi vojáky nebyl jediný, kdo by mne sledova/(?) 117
• Myslím, že 

nadešel konec mého království- nemám mladého následníka, který by zemi hájil. Uvnitř mě 

zamrzlo jako Sedm hor, že ani jíst nemohu." Na to Dogšin nojon pravil: "Je jedno řešení. Nechám 

shromáždit všechny poddané, všechny věštce, lamy, shromáždím všechny lamy hádající z kostek, 

všechny úředníky znalé zákonů, svolám všechny moudré ženy. Svolám veliký chural a najdeme 

statečného mladíka, vašeho nástupce. Nic se nestrachujte." 

Odjeli od chána; Dogšin nojon vydal rozkaz velitelům vojska, aby do čtyř stran rozeslali 

tisíc vojáků a za sedm dní svolali všechny věštce, lamy, lamy hádající z kostek, úředníky, 

pamatující prastará slova, kteří rozumějí zákonům, ať ani jediného z nich všech neopomenou. 

Připravili palácovou jurtu pro čtyři rady a když se shromáždili, Dogšin nojon všem nařídil, že mají 

po jednadvacet dní a jednadvacet nocí věštit, aby našli mladíka, který se má stát chánovým 

následníkem. Každého rána se čtyři největší mudrci čtyř rad radili, následníka však nenacházeli. Až 

jeden stařičký lama, přes osmdesát let starý, vyvěštil, že čtyři rady následníka nenajdou. Kdyby jich 

bylo pět, bylo by to prý snadné. Proč tomu tak je, to však nevěděl. 

Po skončení lhůty přijel za úsvitu Dogšin nojon a usedl na vyvýšené místo (sedadlo) 

uprostřed čtyř rad, aby si vyposlechl, nač přišli. Přijel i stařec Agsachal od nesčíslného stáda 

padesáti milionů šedavých koní a stanul před Dogšin nojonem. Dovolil se promluvit před čtyřmi 

radami a požádal, aby byla lhůta prodloužena o ještě jedenkrát jedenadvacet dní, a aby směl stanout 

v čele jedné další, páté rady. Dogšin nojon svolil, zeptal se však, proč chce Agsachal, který 

nestudoval moudré knihy, do čela rady. Nato stařec odpověděl: "Když mi bylo osmnáct let a pásal 

jsem stádo chánových koní, napadlo mnoho sněhu a přišel dzudllll. Chán mě proto poslal na 

severozápad do země zvané Šambala, kde nebylo sněhu a dzudu a přikázal, ať mi nepojde ani jedno 

hříbě, jinak že budu potrestán. Kdyžjsem se měl vracet domů, okolní lidé si mnoho povídali o 

podivuhodném divotvorném lamovi, který přišel do země a kontempluje ve skále, a který prý 

117 Text na tomto místě není zcela konkrétní. 
118 Hladomor způsobený velkou zimou. 
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dokáže každému pomoci. Pojedu za ním a nechám ho hádat z kostek. Smím se tedy potom postavit 

do čela rady?" "Jistě. Zatímco budeš pryč, kolik lidí mám nechat pást stádo padesáti milionů 

šedavých koní?" ,,Ať je pase jeden tisíc lidí." A stařec Agsachal vyjel na severozápad. 

Po sedmi dnech a sedmi nocích dorazil do země jménem Šambala, kde jako osmnáctiletý 

pásl koně. Všude se vyptával na lamu sedícího ve sluji, nikdo o něm však nevěděl. Všude jej 

hledal, najít nemohl, nikdo o něm neslyšel. Ažjednou zastavil u jednoho ajlu, kde žil jakýsi 

stařeček. Ten se ho vyptával, z jaké cizí dálky to přijel a kam míří. A Agsachal vyprávěl, odkud je 

a proč přijel, že lamu nikterak nemůže najít a poprosil stařečka o pomoc. "Hm, takový člověk tu 

prý žije, zvonívá obvykle na zvonky. A když se u něho člověk pomodlí a je pevný ve své víře, na 

co jen pomyslí, vše prý ten lama dokáže vyplnit." A ukázal Agsachalovi cestu, kudy se dát, po 

jižním svahu vysoké hory, kde zázračný lama bývá ve skalách mezi třemi skalními slojemi. Stařec 

Agsachal vyrazil. Skalami koně vedl, naslouchal zvukům a šel, až uslyšel řinčení činelek denšigů. 

Pevně koni svázal nohy a sám pátral dál pěšky. Tím směrem, kterým mu ukázal stařeček, našel ve 

vysoké skále jeskyni, v níž seděl prastarý mocný lama s bělostnými vousy, od pasu dolů pokrytý 

prachem. Agsachal přes noc nespal, seděl vedle lamovy jeskyně. Bylo to již čtrnáct dní, co vyrazil 

z domova. 

Vyšlo slunce, lama o tom neměl ani tušení. Agsachal si vyhrnul rukávy a vykasal dél, aby 

mu nebránil v pohybu, usebral svou víru a vešel k lamovi. Dvakrát ho zatahal za vousy, sedl si a 

hleděl na něj. Lama však nejevil známky života. Znovu vyskočil, špičku lamových vousů si omotal 

kolem zápěstí a třikrát mocně škubl. Znovu si sedne, pozoruje ho. Lama pozvolna položil zvonek, 

otevřel oči a zeptal se Agsachala odkud je, jak se jmenuje a proč tak neurvale škubal jeho vousy. 

Agsachal lamovi vypověděl celou svou historii s omluvou, že je tísněn časem na splnění úkolu, 

jinak by se prý sám od sebe tak neuctivým způsobem nechoval. "Ach tak", řekl lama, vzal zlatý 

pohár a rozhodil zlaté kostky. Poté pravil, že pokud chán najde, chytí a zasvětí seterem (Nebi?) 119 

tři šedé koně Churmast tengera, získá dva statečné syny. Potom když přemůže a zasvětí mocného 

Chadargaa char Boomon tengera, získá syna, který zachrání království. Agsachal se rozloučil a 

vrátil se domů. 

Nejprve o věštbě spravil Dogšin nojona a poté ji šli oba společně oznámit chánovi. Ten byl 

otočen ke stěně a přemítal. Když mu Dogšin nojon vyložil vše o tom, jak si Agsachal vyprosil 

stanout v čele páté rady a jak se vydal pro věštbu za prastarým vynikajícím lamou, o němž se 

dozvěděl, když v mládí na chánův příkaz přeháněl koně kvůli dzudu. Chán vyskočil, usadil se se 

zkříženýma nohama a vzal si z čaje a jídla. "V mé říši býval také takový znamenitý lama, slyšel 

jsem o něm. Takový lama může býtjenjeden. Co říkal?" A Dogšin nojon pověděl chánovi věštbu. 

Na to chán přikázal, aby mu bez meškání přivedli jeho koně. Agsachal dojel ke stádu pro koně a 

Dogšin nojon přivedl z kasáren a seřadil pět tumenů vojáků. Chán oblékl svůj dél z dobrého 

119 C:;m:;pmx, c:;m:;p 3YJ'X, obřadní zasvěcení zvířete ochrannému buddhistickému božstvu tím, že se na ně 
zavěsí pět barevných chadagů a zvíře je nadále chováno, avšak hospodářsky již se nevyužívá. 
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hedvábí s pětasedmdesáti knoflíky, vzal dvě lasa, zlaté a stříbrné, kterých užíval ve svých 

nejlepších letech, a do záňadří zastrčil pět různobarevných chadagů. Vyšel zjurty, vzal svého 

šedáka a pravil: ,,Budu následovat slov moudrého lamy. Dogšin nojone, vydej nařízení, ať celá říše 

pro něho obětuje čaj a mléčné lahůdky. Pět tumenů vojska ať se neunavuje, pojedu sám." A vyrazil 

přímo na jihozápad. 

Jel a jel, denní cestu krátil na hodiny, měsíční cestu na dny, roční na měsíce. Jel daleko a 

přemítal, že nikdy neslyšel o místě, kde se pasou tři šedí koně Churmasta tengera. Jak tak jel a 

přemýšlel, uviděl na severozápadě pěkný povlovný kopec. Od té doby co vyrazil z domova, ani 

jednou ještě nikde nestavěl; mohl by si tam zajet a odpočinout, pomyslil si. A tak vyjel na kopec, 

sesedl z okřídleného šedáka, nacpal si, zapálil svou dýmku husí šíji, seděl a kouřil. Jak se tak 

rozhlížel do dáli, rozpoznal na jihu pramen, tekoucí severozápadním směrem, který jako by byl pro 

něho předurčen. I řekl si, že k němu pojede. Když k němu dorazil, uviděl vedle pramene krásné 

koryto, vyřezané ze zlata, stříbra a korálu. Podruhé místo pečlivě prozkoumal a zdálo se, že se sem 

za úsvitu přicházejí napojit tři Churmastovi koně. Chán odvedl svého šedáka za vysokou horu a 

skálopevně jej tam uvázal. Sám vzal zlaté a stříbrné laso a na noc se ukryl uvnitř koryta. 

Za rozbřesku se z nebe spustila sedmibarevná duha a její konec se dotkl špičky koryta. V tom 

okamžiku se proměnila v sedm krásných žen se sedmi zlatými a stříbrnými vědry, kterými nabíraly 

vodu až korýtko naplnili. Sedm žen se proměnilo opět v sedmibarevnou duhu a vystoupilo vzhůru. 

Když vycházelo slunce, uviděl chán, jak se nad rozlehlou žlutou stepí klene pětibarevná 

duha. Jak ji pozoroval, spatřil, že pod jedním koncem duhy cválají tři šedáci Churmast tengera. 

První kůň sklopil uši a zavětřil směrem ke korytu. Prostřední kůň mu povídá: "Nic tam není, 

pročpak se dnes zneklidňuješ?" Nejstarší na to odvětil: "Tam od našeho koryta větřím nekalý, 

nepříjemný zápach." Nejmladší šedák pravil: "Starší bratři, dnes nad ránem jsem měl sen. Zdálo se 

mi, že nás chytil a opanoval jeden chrabrý člověk. Copak to znamená?" A nejstarší se na mladšího 

obořil: "Proč jsi nám o tom snu neřekl dříve, než jsme vyrazili?", začal jej kopat a kousat, všichni 

tři se otočili a hnali se pryč, až byli jako ovád, až dočista zmizeli. Chán vyskočil ze své skrýše, 

třemi skoky byl u svého šedáka, vysedl na něj a povídá mu: "Jestli ty tři nedoženeš, useknu a 

zahodím tvá huňatá kopyta. Jestli je doženeš a já je všechny tři nechytím do lasa, useknu a zahodím 

své palce." A jal se je pronásledovat. Hnali je celý rok, za celý další rok jim už okřídlený šedák 

šlapal na paty. Chán je chytil do několika smyček zlatého a stříbrného lasa. Koně se zmítali a řičeli, 

vzpínali se a vyhazovali ke hvězdám nad sebou, dopadali ke kořenům pod sebou. "Starý bratře, 

jestli nás chceš zabít, rychle nás zab, jestli nás chceš ušetřit, honem nás pusť." Chán odpověděl: 

"Upokojte se, nemohl bych vás zabít a sníst vaše maso, vypít vaši krev. Nemám však syna. Dobrý 

lama vyvěštil, že pokud vás tři zasvětím (Nebi?), dostanu dva syny." Tři koně se uklidnili, sami 

chánovi nastavili své šíje a nechali si uvázat chadagy pěti barev. Chán zapálil třináct očistných 

zápalných obětí. Tři šedáci se o něj přátelsky otírali a popřáli mu, aby se všechny jeho skutky 
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zdařily, aby získal dva statečné syny, kteří zachrání jeho říši, popřáli mu pokoje a odběhly ladným 

mimochodným krokem k horské oáze. 

Chán jel dál za nosem a nevěda, kde sídlí Chadargaa Char Boomon tenger, modlil se 

k dobrému lamovi, aby jej k němu dovedl. Ani nevěděl jak, přijel ke břehu velikého moře. Kůň dál 

jít nemohl, chán si sedl, rozhlížel se a přemítal: "V dospělosti jsem tu nebyl, ale musí to být veliké 

moře vyplňující spáru mezi nebem a zemí, o němž jsem slýchal vyprávět stařešiny." Zpozoroval 

obrys vysoké černé hory. "To je asi Sloup podpírající nebe, o kterém jsem slyšel v dětství od 

staříků," pomyslil si. "Je to skutečně on?," seděl a přemýšlel. Šedák zařehtal, až to zarachotilo: "Na 

jaké to místo jste to dojel?" "Nevím, co je to za místo. Nemyslil jsem na nic jiného než na to, abych 

našel a zasvětil Chadargaa Char Boomon tengera." Kůň se ho zeptal: "Co si myslíte, že je ta veliká 

černá hora?" "Myslím, že je to sloup mezi nebem a zemí, o kterém jsem slyšel v dětství vyprávět." 

Šedák pravil k chánovi: "Jak je možné, že takový skvělý muž jako vy tohle nepředjímal? 

Chadargaa Char Boomon tenger přišel, je zde, přímo za vámi! Přišel v podobě černého divočáka! 

Na klu po jedné straně mu visí kůže, šlachy a zbraně sedmdesáti chrabrých mužů. Na klu na druhé 

straně mu visí kůže, šlachy, sedla a uzdy sedmdesáti skvělých koní. To byli hrdinové, které proti 

němu vyslal samotný Burchan. Je to strašlivý neporazitelný tenger. Nemohu se k němu přiblížit, 

nesnesu pohled na něho!" 

Chán svázal šedáka s hlavou obrácenou k jejich rodnému kraji, zlaté a stříbrné laso nasadil 

na rozsochy sedla, upravil dél, zahrnul si rukávy dovnitř, složil ruce za záda a sám vykročil vpřed. 

Přiblížili se, nadešel čas jejich souboje. 

Chán si tengera pozorně prohlížel a rozvažoval: "Co kdybych jej nechal zaútočit? Přišel 

v podobě divočáka; slyšel jsem, že když tohle zvíře vyleze na vyvýšené místo, nedokáže hýbat 

hlavou do stran a rozhlédnout se, nemůže pak poranit. Když se prý před ním uskočí do strany, 

nemůže otočit hlavu a neporaní." A tak vymyslil lest. 

Zůstal stát. Černý divočák, který měl ještě do hřbetu zapletené Churmastovy vlasy, vyrazil 

proti němu. N ebe i Země se zakymácely. Starý Luu Mergen chán uhnul před jeho tlamou a jak jej 

divočák míjel, pevně ho popadl za hřbet. Třikrát s ním praštil o tvrdou zem, jako by šlehal koně 

tašúrem. Třikrát s ním šlehnu! o trnité keře, jako když švihá koně. Černý divočák se omráčen svalil 

na zem. Chán obkročmo usedl na jeho mohutnou hruď, nacpal svou dýmku husí šíji, křesadlem si 

zapálil, kouřil. Tři dny a tři noci tak seděl a odpočíval. 

Za úsvitu čtvrtého dne byl odpočatý a jal se přemýšlet: "Když jsem následoval slov 

dobrého lamy, zdalipak jsem neusmrtil bytostem tak prospěšného tengera?" Prohlédl zvíře, z tlamy 

a čumáku se mu řinula krev jako obstojná řeka. Chán mu jemně otřel krev z tlamy podolkem svého 

délu, krev z čumáku mu otřel do sobolí obšívky rukávů. Sedl si k němu se zkříženýma nohama, 

jeho hlavu sevřel v náručí a nastavil proti větru. V tom se černý divočák nadechl a pravil k chánovi: 

"Starý bratře! Kde je tvůj rodný kraj a jaké je tvé ctěné jméno? Řekni po pravdě!" A chán mu 

vypověděl všechno o Jenderveen mangasovi a o tom, že podle věštby získá následníka, pokud jej 
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chytí a zasvětí seterem. "Potom nebylo zbytí, museli jsme se střetnout," povídá černý divočák, "Já 

neznám žluté učení. Kdysi přijelo tam od vás sedmdesát bohatýrů, nevím přesně odkud. Povídají, 

přivedeme tě na víru, já na to, nedám se, budu se s vámi bít. Proměnil jsem se do téhle podoby a 

nabral je na tesáky i s jejich koňmi. Vy následuje příkazu takového mocného lamy, přišel jste sem, 

musíte být pravdivý člověk. Minulé noci jsem měl sen o tom, že přijdete. Zdálo se mi, že přijede 

skvělý, mnohonásobně dobrý lama. Náš čas se naplnil. Dám vám syna, který zachrání vaší zemi! 

V době jeho vlády ať vzkvétá učení! Teď jeďte, než se vrátíte, dostanete syna. A nehněvejte se na 

chatanu a chlapce, že se tak stalo za vaší nepřítomnosti! Ať se všechny vaše záměry daří v souladu 

s učením!" 

Rozloučili se a vyrazili každý směrem ke svému domovu. Starý Luu Mergen chán přišel k 

okřídlenému šedáku a pravil k němu: "Tvé zrození koněm a mé zrození mužem dnes vykonalo 

skutek prospěšný království." Třikrát šedáka pohladil po čele, třikrát jej pohladil po zadku. Nasedl 

a vyrazil k domovu, do země obklopené moři k prameni řeky Gangy. 

Jel a jel, denní cestu krátil na hodiny, měsíční cestu na dny, roční na měsíce, až jednou ráno 

za východu slunce uviděl jedenáct neznámých lidí. Pozoroval jejich vůdce na drahocenném, 

lasturově bílém koni, patrně chana hraniční říše. Muž ho oslovil: "Přeji pokoj staršímu bratru. 

Odkud pocházíte, starče, a za jakým cílem míříte?" Luu mergen chán odvětil: " Jsem sto 

pětapadesátiletý starý Luu Mergen chán ze Země obklopené moři a vracím se z lovu do své vlasti." 

a dále se zeptal: "Odkud přicházíš ty, můj dobrý mladší bratře, a jaký cíl tě přivádí?" "Jsem Bogd 

Dogšin Džangaraj chán, pán Jihovýchodní země." Oba sesedli z koní a počastovali se tabákem 120
• 

Pak promluvil Luu Mergen chán: "Můj dobrý mladší bratře, mám jediného syna, a rád bych mu 

našel dívku dobrého jména. Nemáš-li dobrou dceru, milý bratře?" Džangaraj chán odpověděl: "Můj 

starý bratře, je to již přes pět let, co jsem vyrazil z domova. Když jsem odjížděl, byla má žena 

v naději. Přikázal jsem, ať mne se zprávou stíhají pouze tehdy, pokud se narodí syn. Až dosud 

míním, že se narodila dcera." "Tedy o ni prosím pro svého syna, přijmi ode mne výkupné 121
." Při 

těch slovech vytáhl křesadlo velikosti dlaně a troud velikosti misk/ 22 a obojí předal jako výkupné 

za žádanou dívku. Druhý chán laskavě přijal, načež se oba spolu rozžehnali a rozjeli se ke svým 

domovům. Deset mužů doprovázejících Bogd Dogšin Džangaraj chána se uštěpačně posmívalo: "Je 

to ale podivín, tenhle chán, dceru ani neviděl a už ji provdává!" 

Starý Luu Mergen chán jel bez zastávky dnem i nocí a za pár let dorazil do Země 

obklopené moři. Když přijížděl na hranice své země, shledal, že mu vyjel v ústrety Dogšin nojon i 

s pěti tumeny vojáků. Pozdravil chána, uvázal jeho zlaté otěže a pak oba vešli do modrého 

chambanového 123 stanu. Dogšin nojon pravil: "Všichni vaši poddaní žijí v pokoji. Byla pokojná 

vaše daleká cesta?" ,,Cesta byla dobrá", odvětil Luu Mergen chán. Rychle se občerstvil a ihned 

120 Zvyk při setkání mužů ve stepi. 
121 "8H,[IreH cytí"- výkupné za nevěstu při domluvení sňatku v dětském věku. 
122 Hyperbolické přirovnání- troud bývá obvykle velký, jako zrnko rýže. 
123 Druh prvotřídního hedvábí. 
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vyrazili, pět tumenů vojska ve dvou řadách podle chána. Dorazili k běloskvoucí palácové jurtě 

s pětasedmdesáti stěnami na jižní straně bílé hory Genden. Luu Mergen chán vstoupil do paláce a 

uviděl svou jasnou Tol i Dzandan Gerel, jak chová mohutného chlapce s medově ruměnou tváří, 

zavinutého do koží tří dospělých skopců. Chán se lomozně usadil se zkříženýma nohama. Tol i 

Dzandan Gerel mu nalila čaj do zlatostříbrné čajové misky, postavila před něj talíř plný velikého 

ovoce. ,.Chatano, kolik je tomu dní, co se syn narodil?" Zeptal se chán. "Narodil se před třemi 

dny", odvětila chatana. Chlapec se nadzdvihl, po čtyřech se dobatolil k chánovi, položil mu pravou 

tvář na pravé koleno a otázal se: "Měl jste pokojnou cestu, otče?" "Dobrou jsem měl cestu", odvětil 

Luu Mergen chán, polaskal syna po tváři a poslal jej zpět k matce. Pak přikázal, aby k němu 

povolali Starce Agsachala a Dogšin nojona. Ti se bez prodlení dostavili a chán k nim takto 

promluvil: "Povím vám něco o našem království. Blíží se čas, kdy sem přijedou ti z cizí říše, s níž 

máme smlouvu. Tento chlapec je maličký, krev má řídkoum, Není dorostlý. Musíme se nyní 

usnést, co s ním uděláme." Dogšin nojon navrhl, aby mu vybudovali obydlí na lidupustém, 

odlehlém místě a tam jej potajmu vychovali. Stařec Agsachal opáčil: "Tvá slova jsou pravdivá, 

Dogšin nojone. Ale budeš moci se svým vojskem chránit zemi, dokud syn nevyroste, připraven 

v kteroukoli dobu? Pokud ano, učiň, jak říkáš. Avšak pokud neuhájíš království, co bude platno, že 

bude hoch vychován na takovém místě v takovém domě. Přijde-li bouře války, kdo nám poskytne 

svobodu vychovat jej? Ať zůstane u otce a matky, než nadejde čas. Až nadejde čas, vezměme 

chlapce a zanechme jej na opuštěném místě ve srázné rokličce. To bude prospěšné jeho životu. 

Takového mínění jsem já." I pravil chán: "Oba mluvíte správně. Stařec Agsachal pase od svých 

osmnácti let padesát milionů mých šedavých koní a nikdy ve svém konání nepochybil. 

Poslechněme tedy starcových slov." S tím Stařec Agsachal a Dogšin nojon odešli. Od jejich 

rozmluvy uplynulo pětasedmdesát dní. Chlapec do té doby vyrostl tak, že se nevešel ani do koží 

pětasedmdesáti dospělých skopců, čímž co do vzrůstu předčil i svého otce. 

Za žlutavého ranního rozbřesku sháněl Stařec Agsachal stádo padesáti milionů šedavých 

koní na prostranství Damčiin Šar Tolbo 125 a pak přispěchal za Dogšin nojonem. Pravil mu: "My, tři 

přední mužové království, jsme se nedlouho radili a poté rozešli. Od té doby jsem jezdil za stádem 

a střežil, aby se ani jediný kůň neztratil, jak mi přikazuje můj úřad. Když jsem dnes za ranního 

rozbřesku sháněl své koně, spatřil jsem, že od severozápadu k nám cosi míří. Nebylo to mračno 

prachu, nebyli to mravenci- přímo na naše království míří cizí vojska. Pojeďme spolu k chánovi." 

Přijeli k chánovi, Stařec Agsachal promluvil: "Přišly na nás zlé časy, netřeba mezi sebou 

více činit rozdíly. Pojďme si promluvit jako obyčejní lidé. Dnes ráno za rozbřesku jsem shledal, že 

se od severozápadu zvedá válečný prach! Kde je listina s uzavřenou smlouvou? Přines ji!" Chán 

vyskočil, zašátral v truhle a přinesl onu smlouvu, uzavřenou na utajené schůzce na hranicích 

124 Idiomatické vyjádření mladosti; ustálený folklorní poetický obrat, odrážející lidové pojetí: v dětství je 
krev řídká a světlá, s přibývajícím věkem houstne a tmavne. 
125 Velká stáda koní se kontrolují tak, že se shánějí na určité prostranství. Podle toho, zda se koně na dané 
místo přesně vejdou, pozná zkušený pastevec koní, jestli mu nějací koně chybí. (Doc. Dr. Luvsandorji). 
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království. Agsachal pravil: "Co učiníme v této situaci? Má-li nastoupit a vyrazit vojsko, mí valaši 

jsou připraveni." Na to odpověděl chán: "Vojáci nemohou nastoupit, řeknu vám. Ať jeden z vás 

vybere z pěti tumenů jeden tisíc vojáků a urychleně je přivede. Ptáte-li se nač, tedy proto, aby vzali 

mého syna a podle slov Starce Agsachalajej v noci potají, tak, aby nikdo nevěděl, odvezli a uložili 

do hluboké úžlabiny, daleko od lidí i zvířat, a tam jej přikryli starou zažloutlou plstí. To bude 

prospěšné jeho životu. Ty, Starče Agsachale, mi přiveď mého okřídleného šedáka! Vezmeme si 

dalekohledy, vystoupíme na vršek bílé hory Genden a podíváme se na ten prach války. Uvidíme, 

kolik jich k nám míří." Agsachal rychle přivedl šedáka, Dogšin nojon rychle přivedl jeden tisíc 

vojáků. "Nikoho nevpouštějte do jurty, až odejdeme. Až padne noc, kolem dokola mého 

nejdražšího syna postavte stráž." Přikázal Starý Luu Mergen chán. Pak si všichni tři vzali 

dalekohledy, nasedli na koně a vyjeli na vrcholek bělostné hory Genden. Tam koně uvázali a 

dalekohledy pozorovali blížící se oblak prachu, zvířený nohama nepřátel. V čele nepřátelského 

vojska uviděli jet patnáctihlavého Atgáldžina, černého mangase. Jel na světlehnědém koni 

s lysinkou a bez podocasníku. U sedla se mu kvedlal bambusový tašúr, po obou stranách měl 

naloženy váčky a mošny naplněné lidským masem, hruď a šíji mu ovíjel hnědorudý had. Za ním se 

vynořil pětadevadesátihlavý Jendervén char mangas, veliký chán. Viděli, jak kolébavě cválá jako 

velbloud, jak se houpavě klátí a kývá ze strany na stranu jako tajlag126
• Za ním se vynořil chán 

šulamů127 s jediným okem na vršku hlavy, třímal korouhev a jel, obklopen padesáti miliony vojáků. 

Za ním se vynořil dvaačtyřicetihlavý !der dzaluu 128 mangas. Viděli, jak před sebou pohání čtyři sta 

milionů vojáků. Starý Luu Mergen chán pravil: "Toto je vojsko, s nímž jsem bojoval. S nimi jsem 

uzavřel smlouvu. Přišli v nezměněném počtu. Prostých vojáků mají na čtyři sta padesát milionů. 

My máme pouhopouhých pět desetitisíců. Nemůžeme se postavit jejich pěstem. Nevím, jak rychle 

nás opanují. Jedinou naší nadějí jsou slova lamy a zrozený syn. Rozpusťme vojsko, ihned!" Pak 

pokračoval: "Ty, Dogšin nojone, půjdeš spěšně k pěti tumenům vojáků, necháš si zavolat všechny 

velitele a řekneš jim: ,Na naši zem přitáhlo nepřátelské vojsko. Bude třeba každého z poddaných, 

ať je jeho postavení jakékoli. Ať se všichni rozejdou do svých domovů a dají své věci do 

pořádku!'. Tato slovajim vyřid'!" pravil chán. Pak všichni tři vyrazili z vršku hory Genden ke 

svým domovům. Dogšin nojon odjel bez meškání do kasáren pěti tumenů, nechal si zavolat velitele 

a vyložil jim patřičně chánovo rozhodnutí. Vojáci se podle chánova výnosu rozjeli do všech stran 

ke svým domovům a Dogšin nojon je následoval. 

Starý Luu Mergen chán a stařec Agsachal se vrátili k chánově jurtě. Povolali si velitele pěti 

tisíc vojáků. Chán vydal rozkaz: "Dříve či později padneme do rukou nepřátel. V noci vezmete 

tohoto chlapce a odvezete jej na místo, které určí stařec Agsachal. Uložíte jej tam a pak se 

rozjedete do svých domovů. Po návratu se živé duši nezmíníte o roklině, ve které bude chlapec 

126 Pětiletý velbloud. 
127 Folklórní démonická postava. 
128 Mladý. 
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uložen. Nejpřísněji vám to zapovídám!" Pět tisíc vojáků chánovi odpřisáhlo, že nepromluví. 

Navečír Agsachal ani koně neodstrojil, rovnou vyrazil se vší výstrojí. Vojáci vzali chlapce a vyjeli. 

Stařec je vedl k opuštěné strmé roklince. Tam děcko uložili a zanechali a vojáci se pak rozjeli do 

všech stran ke svým jurtám. Stařec Agsachal tu noc strávil u stáda padesáti milionů šedavých koní. 

Ráno při východu slunce vyšel Luu Mergen chán před svou běloskvoucí jurtu s 

pětasedmdesáti stěnami, aby se vyčural. Uviděl, že jeho země je třikrát kolem dokola obklíčena 

nepřáteli. Vojsko každého z mangasů stálo odděleně a na Damčiin Šar Tolbo, místě pro 

shromažďování padesáti milionů šedavých koní, byla zaražena jejich válečná korouhev. Chán se 

vrátil do jurty, nasnídal se, vypil čaj. Pak se obrátil ke své ženě, chataně Tol i Dzandan Gerel: 

"Ženské mívají rozum krátký a zbrklý, ty však taková nebud'. Ze všeho nejdříve přijdou mangasové 

k nám. Nás dva zajmou, svážou nás a zavřou. Až se tak stane, nic se ne boj! Jen mě všude, kam 

půjdu, následuj. Všude buď za mnou!" To jí nařídil. Mangasové přišli k chánovi, na jižní svah 

bělostné hory Genden. Patnáctihlavý mangas vyzvědač nadzdvihl tašúrem dveřní plstěný závěs a 

přehodil jej na střechu jurty 129
• "Jsi starý Luu Mergen chán, který jedenadvacetkrát válčil s naším 

chánem? Vyjdi ven! Vezmeme tebe i tvou chatanu, řádně vás přitlučeme hřeby a naložíme na 

dvoukolý vůz. 130 Nadešel čas sesbírat tvé poddané do posledního toulavého psa, do posledního 

samotářského býka 131
, a pak odtáhnout zpět!" Luu Mergen chán odpověděl: "lnu, není zbytí. Čekal 

jsem vás a dal již vše do kupy, celé své království jsem uchystal." A vyšel i s chatanou ven. Oba je 

chytli, naložili na dvoukolý vůz, řádně zatloukli hřeby a vyjeli. Celý měsíc jezdili po kraji a 

shromažďovali všechny chánovy poddané, po měsíci pak vyrazili západním směrem. Když již 

téměř opouštěli hranice rodného nutagu, požádal starý Luu Mergen chán svou ženu: "Nadzvedni 

mě trošičku a podepři mi hlavu, ať se porozhlédnu po svých poddaných." Chatana to učinila a chán 

přehlédl poddané. Mezi nimi kráčel i Dogšin nojon, obklopený pěti tumeny vojáků. Chán hledal 

očima stádo padesáti milionů šedavých koní, ale nikde je neviděl. Pohlédl nazpět směrem ke svému 

kraji a k vrcholku bělostné hory Geden. Tam spatřil starce Agsachala, jak vede jeho okřídleného 

šedáka v celé jeho znamenité výstroji. Měl nasazenu ohlávku jménem Donkir, uzděný byl uzdou 

jménem Chanšir, osedlaný stříbrným sedlem tvaru kovadliny, kovaným kladivy čtyřiceti mužů. 

Pozoroval starce. Byl přepásán velkolepým 132 černým toulcem, sešitým z hřbetních koží sedmdesáti 

129 Takové zacházení s jurtovými dveřmi (tj. plstěným závěsem visícím ve vchodu) zásadně porušuje 
pravidla, je přísně zakázané. K těmto dveřím se váže mnoho zvyků, pravidel a zápovědí, např. se nikdy nesmí 
zvedat (natožpak přehazovat na střechu), smí se vcházet pouze levou, východní stranou dveří, nikdy ne 
z druhé (pravé, západní) strany. (Doc. Dr. Luvsandorji). 
130 "Xacar np3r"- tj. starý mongolský lehký dřevěný vůz na dvou vysokých kolech. (K etymologii slova 
xacar viz LUVSANDORJI, J.: The Sec ret History ofthe Mongols in the mirror of metaphors (2). Mongolica 
pragensia. 2007, s. 77-78. 
131 "3on6HH Hoxm1/ )l{o:)I<Hr 6yx ynA33nryH''- Někteří býci stojí o společnost stáda pouze v krátké době 
páření. Když jsou krávy otelené, odejdou samotářští býci od stáda pryč a toulají se sami po horách, daleko od 
ostatních lidí i zvířat. Takoví býci jsou prý nebezpečná zvířata, a tak jim v zimě v horách nic nehrozí- i sami 
vlci se jich bojí. (Doc. Dr. Luvsandorji). 
132 ",napratí"- obrazomalebné slovo, vyjadřující velikost, mohutnost a majestátnost ploché věci. Lze užít 
např. též o paroží zvířat. Ustálený folklórní epiteton. (Doc. Dr. Luvsandorji). 
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býků, v něm spočívalo dvaatřicet bílých šípů. Měl také mocný pestrý luk, kterého Luu Mergen 

chán užíval ve svých nejlepších letech. Po boku měl připnutu surovou rudou šavli, ukutou na chlup 

tak, aby sťala hlavy desetitisíce mužů. Takto vyzbrojen, rozháněl bičem do všech stran chánovy 

šedavé koně, zaháněl je mezi stromy na severní straně hory Genden. Starý Luu Mergen chán 

spokojeně pravil k chataně: "Kéž z mých poddaných zůstanou naživu takoví, kteří se podobají 

mému starci Agsachalovi." 

Pán stáda, stařec Agsachal porazil jalovou kobylu, aby měl co jíst, a dnem i nocí střežil 

koně ukryté v hlubokém lese na hoře Genden. Nechal je vypást všechnu trávu, pak je nechal kopyty 

vyrývat kořínky. Tak minuli tři měsíce. Koně již neměli co žrát. "Teď se tedy vypravím za 

mangasím vojskem," řekl si stařec Agsachal. Zanechal stádo, nasedl na svého hustohřívého šedáka 

a vypravil se po stopách nepřátel, aby zjistil, zda postavili zvědy. Dojel až k hranicím nutagu a 

zjistil, že mangasové na území žádné zvědy nezanechali. Vrátil se tedy ke koním a po směru slunce 

je přehnal na jižní svah hory, do lesíka s pěknou hustou trávou. Pak pravil sám k sobě: "Tak, a nyní 

se porozhlédnu, zda v našem království ještě někdo nezůstal. Najdu si druha, upotřebím dobytek." 

Rozjel se tryskem po kraji a hledal někoho z poddaných. Ale nenašel živé duše. Docválal do 

rokliny, kde byl uložen chánův synek. Uviděl ho, chlapec ležel a spal. Agsachal seskočil 

z hustohřívého šedáka, došel k chlapci a sklonil se nad ním. Když shledal, jak pěkně a pokojně spí, 

zaradoval se a třikrát mocně zavolal: "Hej ty, vstávej!" Chlapec se neprobudil. "Kdy už hodláš 

vstát, ty líný budižkničemo!" Otočil v ruce svou březovou úrgu a tlustým koncem se ho jal bít 

hlava nehlava. Chlapec procitl a rozespale se rozhlížel. "Ty jsi ale povaleč! Kdypak už vstaneš?", 

huboval stařec. Svlékl z hocha houně, do kterých byl zavinut, sundal svou vlastní košili a oblékl 

mu ji. Pak si ho posadil před sebe na koně a vyrazil s ním za lamou, kterého tehdy nechal věštit, na 

severozápad země Šambaly. Stádo padesáti milionů šedavých koní zanechal zatím samotné v jejich 

kraji. Jel jako převtělený bátar, a tak za pouhých sedm dní a sedm nocí při východu slunce dorazil 

k lamově jeskyni. Sesadil chlapce, pevně uvázal hustohřívého šedáka. Pak vzal chlapce za ruku a 

vešel s ním do jeskyně. Mlčenlivý lama právě v tu chvíli neslyšně položil na stolek denšigy a 

rozevřel oči: "Aa, starče Agsachale, měl jsi dobrou cestu?" "Dobrou jsem měl cestu. Ráčí lama 

přebývat v pokoji?" Odpověděl zdvořile Agsachal. "Nu, copak tě přivádí?" Stařec mu vyložil: 

"Následoval jsem věštbu dobrého lamy, která přislíbila království tři syny. Je snad tohle jeden 

z nich? Druhé dva neznám. Dostal jsem syna, co spí tak tvrdě, že vůbec není k probuzení. Buďte 

tak laskav a vyberte mu jméno. S vlásky toho děcka naložte prosím podle své vlastní vůle." "Hm, 

mám-li s nimi naložit podle vlastní vůle, vezmi mé zlaté vědro a přines v něm vodu!" Stařec 

Agsachal přinesllamovi vodu. Lama přilil svěcené vody ze zlaté bumby a poručil přinést chlapce. 

Položil ho před sebe, sám mu navlhčil první vlásky a ostříhal mu je. Pak pravil: "Tvému synovi 

dáme jméno Chrabrý Chiisvaidarichuu. Máš ještě něco dalšího na srdci?" "Prozatím to stačilo. 

Avšak kdysi jsem vyslovil přání navštívit tě po třikrát v záležitostech naší říše. Čekej tedy ještě 

jednu mou návštěvu." "Ach, starče! Budu tě čekat a přemítat při tom, kdy asi přijedeš, dříve či 
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pozd~ji? Něco ti povím. Pojedu konat bohoslužbu do západní země k dceři chána Narana, 

princezně Saran. Vykonám tam obřad mandaly a při tom se snad budu moci modlit i za tvé 

záležitosti." Pak stařec Agsachal s chlapcem popřáli lamovi-učiteli pokoje, vyšli ven, třikrát obešli 

jeho jeskynní chrám, nasedli na hřbet hustohřívého šedáka a za sedm dní a sedm nocí dojeli do 

země obklopené moři. 

Osmého dne zrána při východu slunce sesedli na Damčiin Šar Tolbo, místě shromažďování 

padesáti milionů šedavých koní. "Tuhle si sedni, synku, tvůj starý tatík má pár koní. Nevím kam se 

mi zaběhli. Seženu je a vrátím se." Stařec vyjel, do posledního sehnal padesát milionů šedavých 

koní a podle starého zvyku je shromáždil na Demčiin Šar Tolbo, kam se stádo na chlup přesně 

vešlo. Chiisvaidarichuu vstal, třikrát přehlédl nezměrné stádo. Pak pravil: "Na něco se vás zeptám, 

starý otče, nehněvejte se prosím. Řekl jste pár koní, a místo pár koní jste jich přihnal padesát 

milionů. Kampak se poděl pán tohoto stáda? Nebyl bych si pomyslil, že nejste mým otcem. Ale 

někdo musí být mým otcem. Také musím mít nějakou matku. Kampak se poděli?" "Já jsem tvůj 

otec a věc je taková, že tvá matka se stala burchanem 133 !", odpověděl Agsachal. "To je lež! Řekni 

vše rovnou a po pravdě, nebo se se zlou potážeš!" Stařec pravil: "Tvého otce a matku zajal a odvezl 

i se všemi poddanými pětadevadesátihlavý Jenderveen mangas chán. Mně se podařilo se stádem 

uprchnout. Tys byl jako děcko schován v rokli. Kromě nás dvou zde nezůstala živá duše!" Hoch na 

to odvětil: "Taková je tedy pravda. Vyber mi z tohoto stáda dobrého jízdního koně! Opatři mi 

dobrou výzbroj! Musím se vydat zachránit otce, matku a poddané!" "Když se večer koně 

shromažďují, jako první ze všech přicházejí tři vraní koně, narození tři roky po sobě z jedné 

matky!", pravil stařec. "Nepojedu na koni do bitvy jen proto, žes mi ho ukázal! Chytnu ty tři 

vraníky a prozkouším si je, vyberu si hřebce, který se svým pánem najde společnou řeč a vyrovná 

se mu silou. Prověřím je tašúrem. Sežeň mi pěkný rudý tašúr!" "Tvůj otec užíval tašúr z tamaryšku. 

Ten tašúr jsem v nebezpečné době potají vzal a ukryl do skalní dutiny. Hned pro něj dojedu!" 

Stařec odjel a zanedlouho se vrátil s tamaryškovým tašúrem. K úrze uvázal pěkný březový 

provazm a ukázal chlapci tři vraníky přímo uprostřed stáda. Chiisvaidarichuu vyrazil kupředu a 

chytil do úrgy nejstaršího koně. Tašúrem z tamaryšku jej šlehal zleva i zprava, bičoval jej a při tom 

se ho tázal: "Na kopytech rychlých koní, na hrotech ostrých zbraní pojedu do války. Aniž by ses 

napil vody, aniž by ses napás' trávy, kolik měsíců a kolik let budeš mi druhem? Chci slyšet čistou 

pravdu!" Nejstarší vraník řinčivě zaržál: "Když pojedu bez vody a bez pastvy, nevydržím déle než 

tři roky!" Když to Chiisvaidarichuu uslyšel, propustil ho a do úrgy chytil prostředního vraníka. 

Zeptal se ho stejně jako nejstaršího. Prostřední vraník mu odpověděl: "Nevydržím jet déle než čtyři 

roky!" A tak propustil i prostředního koně. Chytil nejmladšího vraníka a zeptal se i jeho stejně jako 

jeho bratrů. Nejmladší vraný kůň odvětil: "Aniž bych se napil vody, aniž bych se nažral trávy, 

133 "6ypxaH 6onox"- tzn. zemřít; eufemismus. 
134 "Xytís xytísansaa"- podstatné jméno je kulturně specif. výraz, označující provaz, který se přivazuje 
k úrze. Od něho odvozené sloveso označuje přivázání tohoto provazu. 
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nevydržím jet déle než pět let!" Chlapec propustil i jeho a přišel za starcem. "Kdy se stalo že tito tři 

vraníci vedli mé stádo?" "Když jsem ve strachu prchal, ničeho takového jsem si nevšiml, že by ti tři 

takhle jelijako první", odvětil stařec. Hoch tedy přikázal: "Tak, ukažte mi dalšího koně!" "V 

samém středu stáda padesáti milionů šedavých koní vždycky stává zlatožlutý kůň, kterého měl ve 

veliké oblibě tvůj otec. Toho ti ukážu." Pravil stařec a ukázal mu ve stádě zlatožlutého koně. 

Chlapec jej chytil: "Na rychlých kopytech, na ostrých hrotech zbraní pojedu do války. Kolik 

měsíců, kolik let vydržíš jet daleko? Chci slyšet čistou pravdu!" Zlatožlutý kůň mu odpověděl: 

"Bez vody a bez pastvy nevydržím běžet déle než jedenadvacet let." Chlapec mu řekl: "Ty buď 

vůdcem mého stáda. Budeš jako první přicházet k rannímu shromažďování!" 

Pak zlatožlutého koně propustil a rozzlobeně se vrátil k starci Agsachalovi. "Tedy, něco 

pěkného vám povím. Místo jízdních koní, zkoušel jste na mě čtyři kapky zvířat. Přikazuji, abyste 

zlatožlutého koně učinil vůdcem stáda! Tři koně vraní jako saze se pro to nehodí. A teď znovu, 

řekněte po pravdě, je-li tu dobrý kůň. Neřeknete-li, sprovodím vás ze světa nejstrašnějším 

způsobem! Je třeba přivést zpět otce a matku, hájit království, shromáždit své i cizí poddané a 

vzkřísit staré aj ly!", pravil Chiisvaidarichuu. Stařec Agsachal odvětil: "Řeknu ti o jedné záležitosti 

tvého otce. Před deseti lety mi řekl, že chce z cizí země koupit jednu jedinou vynikající kobylu, a 

že se o tom nesmí dozvědět nikdo z poddaných v našem kraji. Tak mi to oznámil. ,Jakou zvláštní 

kobylu to kupujete? A z jaké země pochází?' Na to mi řekl chán: ,Chci koupit mužatou135 žlutou 

kobylu od Naran chána, panujícího západní zemi. Smluvili jsme rok, měsíc, den a pozítří ráno za 

tmy před rozbřeskem ji mají přivést do naší země. Přijede sám chán, se třemi sty vojáky. My dva za 

ni na oplátku vybereme jeden tisíc ročních kobyl. Potají, aby naši poddaní nevěděli.' A tak jsme 

s chánem na smluveném místě shromáždili padesát milionů šedavých koní a vybrali tisícovku 

ročních kobyl. Přijel Naran chán s třemi sty vojáky, sám vedl za uzdu mužatou žlutou kobylu. 

Deset let po tom, co přišla a já se o ni staral, neporodila ani jediné hříbátko. Dočista jalová byla. 

Ten rok, co ses narodil, měla hříbě. Za tmy před rozbřeskem na jižním svahu bělostné hory Genden 

v běloskvoucí palácové jurtě tě rodila tvoje matka a zároveň s ní ta žlutá kobyla vrhla hříbě. Dobře 

jsem ji hlídal. Narodil se pěkný černý hřebeček. Neležel na zemi. Dopadl na nohy, vesele matku 

třikrát oběhl, třikrát nasál z obou struků a od té doby jsem jej u matky už nikdy neviděl. Jedinkrát 

jsem neviděl, že by řehtal a hledal matku! Jmenuje se Bujný vraník mužaté žluté kobyly. Od té 

doby co se narodil koněm, ani jediný člověk mu nenavlékl na krk smyčku úrgy, tak se neukvapuj! 

Já dojedu pro dvě lasa, zlaté a stříbrné, kterých užíval tvůj otec ve svých nejlepších letech. Ukryl 

jsem je ve skalní dutině pro případ, že by jich později bylo třeba. Hned je přinesu! Je tam i všechna 

výzbroj tvého otce užíval z dob, kdy v mládí spravoval království. Přivezu ti ji! Odevzdám ji tomu, 

135 "33pM3r/ 3pM3r"- znamená mající některé fyzické znaky samce, samčí tělesnou konstituci, je velká, 
silná. S dlouhým počátečním vokálem se slovo vyskytuje v některých západomongolských dialektech. (Doc. 
Dr. Luvsandorji). 
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komu osudem náleží." "Bez meškání mi ji přines!", poručil chlapec. Agsachal cvalem vyrazil a vše 

mu přivezl. 

Chrabrý Chiisvaidarichuu vzal zlaté a stříbrné laso, nechal si ukázat Bujného vraníka, vrhl 

se na něho s lasem. Bujný vraník se vzpínal a vyhazoval až ke hvězdám, dopadal až ke kořenům. 

Agsachal s podivem spatřil, jak ti dva rozmetali stádo padesáti milionů šedavých koní, jak koně 

prchali do všech stran. Chrabrý Chiisvaidarichuu se zapřel patou o vzdálenou horu, zaklesl zády o 

blízkou horu, napjal každý sval v těle, až byl rudý jako tamaryšek a hlasem novorozeněte zavřískl: 

"Zrodil ses dobrým koněm, na němž budu jezdit? Zrodil ses dobrým nepřítelem, kterého zabij u?" 

Na ta slova se Bujný vraník vzepjal a zařehtal: "Dokáže-li mne opanovat mladíček jako ty, potom ti 

budu dobrým jízdním zvířetem!" "Je-li tomu tak, nastav mi svůj krk!" Na ta slova Bujný vraník 

obrátil hlavu a zůstal stát klidně a pokojně. Stařec vzal ohlávku jménem Donkir a hladce ji navlékl 

koni na čumák, který ochotně nastavil. Nasadil mu uzdu jménem Chankir. Bujný vraník ji přijal a 

skousl zlatostříbré udidlo, až to klaplo. Zlaté opratě podal stařec Chrabrému Chiisvaidarichuuovi a 

vzdálil se. Chiisvaidarichuu třikrát pohladil koně po čele, třikrát ho popleskal po zadku, schoulil se 

mu na hřbet. Pak k němu promluvil: "Otec s matkou a všichni jejich poddaní byli zajati a odvezeni 

do cizí říše. My dva je nyní pojedeme zachránit. Aniž by ses napil vody, aniž by ses napás' trávy, 

kolik měsíců a kolik let vydržíš jet daleko? Chci slyšet čistou pravdu!" Bujný vraník odvětil: 

"Dokud tvé tělo nebude opotřebované, hošíčku, dokud se ti nepřetrhnou vytahaná poutka třmenů, 

pojedu!" Byli spolu stejné mysli. 

Stařec Agsachal dal Chiisvaidarichhuuovi vše, co dříve patřilo jeho otci. Koně osedlal 

stříbrným sedlem tvaru kovadliny, kovaným kladivy čtyřiceti mužů. Připjal mu mocný pestrý luk, 

kterého užíval jeho starý otec ve svých nejlepších letech. Na stranu mu připjal velkolepý černý 

toulec, sešitý z hřbetních koží sedmdesáti býků, do toulce vložil dvaatřicet bílých šípů jeho starého 

otce. Připjal mu surovou rudou šavli, ukutou na chlup tak, aby sťala hlavy desetitisíce mužů. Pak 

stařec chlapci řekl: "Ještě chvilku posečkej! Kdyžjste s koněm zápolili, rozehnali jste mi stádo 

padesáti milionů koní. Seženu je dohromady. Naplním nefritový pohár mlékem šedesáti kobyl a tak 

tě pohostím a obdaruji." Potom stařec Agsachal bez otálení rychle sehnal padesát milionů šedavých 

koní. Chytil a podojil šedesát mírných kobyl, naplnil nefritový pohár a podle zvyku pronesl 

přípitek: "Mzlj chlapče, ty jsi ten, kdo vyhraje válku, získá titul darchan mergen, vykoná pomstu, 

získá titul argon mergen, najde otce a matku i všechny jejich poddané a přivede je pěkně v pokoji i 

s neurozenými občany cizí říše, kteří zbudou ze všech pobytých nepřátel, a které bude milovat více 

než vlastní lid!" Takto k němu promluvil a vyprovodil jej severozápadním směrem. Minuli hraniční 

horu jejich kraje. Pak Chrabrému Chiisvaidarichuuovi jednu tvář políbil, jednu tvář polaskal: "Tak, 

chlapče můj, šťastnou cestu!" "Chrabrý starče Agsachale, zůstávejte v pokoji i se svým stádem 

padesáti milionů šedavých koní!" Odvětil Chiisvaidarichuu a s tím se rozjeli na opačné strany. 

Chrabrý Chiisvaidarichuu jel, denní cestu urazil za hodinu, měsíční cestu za den, roční 

za měsíc, až dorazil na hranice cizí říše. Na severozápadě byl vidět úplně pustý bělavý pahrbek. 
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Vyjel na něj, a protože od té doby, co vyrazil z domova ještě ani jedenkrát nesesedl z koně a 

nemočil, učinil tak nyní. Sedl si a pozoroval obrysy v dálce. Uviděl velikou a širokou řeku. 

Přemýšlel, kde se asi dá řeka přebrodit. Pozoroval protější břeh. K řece tam přicházeli desetitisíce 

rudého dobytka, bylo jich tolik až se chvěla zem. Patrně se tam napájeli. Chiisvaidarichuu zkoumal 

člověka, který je pásl. Byl to prastarý děd, jel na obrovitém rudém býku s tělem jako hora a s rohy 

širokými na dva sáhy a vlekl mocnou železnou úrgu. Chtěl se vydat tím směrem, ale kůň zařehtal: 

"Nesmíš tam jet! Jsi mladý a krev máš řídkou. Vždyť ani ty, ani já jsme nezkoušeli olizovat žhavý 

kámen 136! Vždyť jsme dorazili na nepřátelské území! Když pojedeme v téhle své podobě, vše co 

má nohy k nám poběží, vše co nemá nohy se k nám poplazí. Vezmeme na sebe podobu nenápadnou 

a bídnou a pak obhlédneme zemi a zjistíme, kde mají své jádro! Chiisvaidarichuu na to odpověděl: 

"Jestliže ty, koňské mládě, takhle smýšlíš a dokážeš se bídně převtělit, tak i já, lidské mládě, se 

převtělit dokážu!" Obrátil se a hleděl na desetitisíce rudých krav. Přišli na břeh k vodě. Zatím co se 

díval tím směrem, jeho Bujný vraník se proměnil ve svrabovitého černého dvouročka. Sotva stál na 

nohou. Chrabrý Chiisvaidarichuu se proměnil v plešatého chlapce v sešmajdaných botách a délu 

z dobytčí kůže a nasedl na svrabovitého černého dvouročka. Pleskl ho po lopatkách až se zapotácel, 

pleskl ho po stehnech až se zakymácel, vrávoravě se dokodrcali na břeh široké řeky. Našli brod, 

překonali řeku, dojeli až k dědkovi, který krávy pásl. Dědek praví: "Odkudpak ty jsi, bídný 

plešáčku, a jak ti říkají?" "Starý pane, nemám, čemu bych říkal domov, nemám, čemu bych říkal 

jméno. Kde je důlek, tam se vyspím, kde je jídlo, tam se zdržím, Plešáček mi říkají!" Odvětil 

chlapec. "Ty jsi mi ale děsný štěkavý tulák, jen co je pravda," stařec na to. 

Pak jel chlapec dál pořád za nosem. Jak tak jel, uviděl stařenu, deset tisíc rudých telat se jí 

rozuteklo do všech stran. Plešatý chlapec pleskl černého svrabovitého dvouročka, až se zakymácel, 

a sehnal stádo telat, jako by to byly ovčí šagaje, jen je sesbírat. Babka mu povídá: "Jaký jsi dobrý, 

plešáčku! Druhého takového ubožáka v našem království nenajdeš. Bydlím kousek odtud. Jeď 

k nám, najez se a napij kravského ajragu a taragu." Chlapec přijel do ajlu, uviděl velikou černou 

jurtu. Zastavil před ní, uvázal svrabovitého dvouročka a vešel do jurty. 

V chojmoru jurty seděl pěkný mohutný chlapeček s medově ruměnými tvářemi, plavé 

vlásky mu spadaly na ramena, ani přední čtyři zoubky mu ještě nenarostly 137
, a hrál si se zlatou a 

stříbrnou vidličkoum. Po pravé straně viselo dvacet chochuurz/ 139 ajragu, po levé straně viselo 

dvacet kravských žaludků naplněných žlutým a bílým tukem 140
• Plešáček přemýšlel. "Jako by tu 

136 "XaJIYYH LJynyy .n.onoo)l( Y33X"- Idiom, tzn. zakusit utrpení a strasti života. (Doc. Dr. Luvsandorji). 
137 "Yy.LJ.JH rny.n. Hh rytíUJJrytí"- tzn. ještě mu ani nenarostly přední čtyři zuby; tj. určení věku malého dítěte. 
Na nízký věk poukazují rovněž světležluté vlasy chlapce (xoHrop wap yc), které malé děti někdy mívají. 
138 "Uax"- dosl. vidlice. Výraz zde těžko identifikovateného významu. Patrně může jít o nějaký archaický 
předmět užívaný k věštění, např. stylizované figurky. Jde však o čistě spekulativní výklad, význam 
odpovídající danému užití slova se nepodařilo nalézt v žádném z dostupných slovníků. (Doc. Dr. 
Luvsandorji). 
139 "Xexyyp"- Kulturně specifcký výraz, označuje měch na ajrag. 
140 "Wap uaraaH Toc"- tzn. žlutý a bílý tuk. Pojem "žlutý tuk" označuje přepuštěný, mírně osolený tuk, "bílý 
tuk" je ekvivalentem másla. 
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bylo všechno jídlo, co je na světě. Hned vypiju všechen ajrag a spořádám všechen tuk, co jich tu je. 

Takové pohoštění mi přijde k chuti." Přišla stařena od telat. Kouká po svém ajragu a tuku, ale kde 

nic tu nic, všechno snědeno. I povídá k plešatému chlapci: "Ty jsi mi ale zpropadeně mazaný 

plešatec! Za to žes mi sehnal ovce si sem přijdeš a všecičko vybílíš! Ty jsi ale darebák! Říká se, že 

všude chodí lidské neštěstí vskrytu. Mé neštěstí však přišlo otevřeně!" Hoch na to neřekl ani slova. 

Přišel stařec od krav. Stařena si mu stěžovala na chlapce: "Odkud je tenhle tulák? Přišel, 

když tu nikdo nebyl, a spořádal všechen ajrag a tuk, který je pro pana mangase vyzvědače. Copak 

mu dnes večer řekneme?" povídá stařena. Stařec na to: "Buď zticha! Ženské mají krátký rozum. Až 

večer přijede mangas, řekneme mu, že se nám telata dostala ke kravám a dnešní dávku jsme 

nemohli připravit. Řekneme mu, že dnes v noci nepůjdeme spát, budeme dojit a zítra uděláme 

najednou i se zítřejší dávkou čtyřicet chochúrů ajragu a čtyřicet žaludků tuku." "Něco vám řeknu, 

starý pane, nehněvejte se!", řekl plešáček. "Mluv! Proč bych se měl zlobit?", odpověděl stařec. 

Plešáček praví!: "Jsem v cizím kraji, hladový a žíznivý. Dejte mi, prosím, toho rudého býka, na 

kterém přes den jezdíte. Zabij u ho, najím se a napij u. Myslel jsem, že se hostina začíná masem. 

Začala ale bílýmjídlem 141
• Dárek mi pěkně přišel k chuti." "Jestli ho dokážeš přemoci a sníst, tak 

proč by ne?!", stařec na to. "Máte takový hrnec, do kterého by se vešlo jeho maso?", zeptal se 

hoch. Stařec pravil k bábě: "Já se snažil vláčet s sebou ten jediný hrnec. Křičela jsi, ať ho vyhodím, 

tak jsem ten hrnec odnesl do pusté stepi a zakopal. Ukaž mu ho!" Stařena odvedla plešáčka a 

ukázala mu místo, kde byl hrnec zakopán. Hoch obrovský bronzový hrnec, jako jurta veliký, vytrhl 

ze země, zastrčil si jej do podpaždí, pak vzal do jedné ruky černého svrabovitého dvouročka i 

rudého býka s dvousáhovými rohy a oba je odvedl k lesíku na kraji řeky. 

Stařena přišla za dědkem a ten jí podal dalekohled. "Bábo! Tímhle dalekohledem budeš 

toho kluka sledovat! Jestli je to obyčejný ničemný člověk, nabere ho rudý býk na rohy a zahubí. 

Jestli je to opravdový vynikající bohatýr, dokáže rudého býka zabít a sníst!", řekl jí. Stařena seděla 

venku a dívala se dalekohledem. Viděla, že plešatý hoch zanechal rudého býka s dvousáhovými 

rohy přivázaného k vysokému topolu. Vysvlékl si dél z dobytčí kůže a pobíhal jenom tak nahý. 

V náručí přinesl tři černé kameny veliké jako tříletá kráva. Postavil z nich trojnožku142
. Bronzový 

hrnec naplnil vodou. Býkovi sundal nozderní kruh a přivedl si ho od stromu. Položil ho na záda, 

jednou nohou mu stoupl mezi zadní nohy, nařízl hruď, vsunul do něj ruku a přetrhl mu srdeční 

tepnu. Zabil ho způsobem, jakým se porážejí ovce. Pak naporcoval maso a hodil je do kotle. 

Stařena to všechno viděla a povídá dědkovi: "Tohle ti vůbec není člověk, je to šulamJ./3. Nezabil 

býka ranou- tak, jak se zabíjejí krávy, nýbrž způsobem, jakým se zabíjejí ovce! Jaká hrozná bytost 

to k nám přišla?" "Nu, co má být! Ty moc nemluv a seď!", dědek na to. Plešáček snědl všecko 

maso z rudého býka s dvousáhovými rohy a když se nasytil, převrátil bronzový kotel, staré 

141 "UaraaH HJl33"- tzn. méčné výrobky. 
142 "Tynra"- tj. podstavec pro hrnec nad ohněm. V jurtě je kovový, při vaření ve volné přírodě sestavený ze 
tří kamenů. 
143 Démonická bytost. 
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sešmajdané gutuly si dal jako polštář, hlavu přikryl délem z dobytčí kůže a usnul. Jak tak spal, 

ozvalo se mu nad hlavou: "Hej vy, vstávejte!" když se nadzdvihl, uviděl ročního chlapečka od 

dědka a báby, stál pevně na nohou a povídá mu: "Přišel jsem, abych vám řekl pár slov. Hoďte mou 

zlatou a stříbrnou vidličkou! Pokud padne vidlice, jste určitě můj rodn/ 44 starší bratr! Nepadne-li, 

tak nejste!" Plešatý hoch popadl vidličky a hodil. Na obou padla vidlice. "Jste jistě můj starší bratr, 

který zachrání můj zlatý život z rukou nepřátel. Pak chlapeček uchopil do každé ruky jednu svou 

vidličku a s hihňáním se odplazil hustou travou ke svým rodičům. Plešáček se posadil a hleděl 

k severozápadu. Jakási veliká věc tam zvedala prach, vypadala jako hora, hora to však nebyla, 

vypadala jako voda, voda to však nebyla, vypadalajako dým, dým to však nebyl. Sledoval, jak se 

to přibližuje. Uviděl, že to jede na výzvědy patnáctihlavý Atgáldžin, černý mangas. Jel na 

světlehnědém mezku s lysinkou a bez podocasníku. U sedla se mu kvedlal bambusový tašúr, po 

obou stranách měl naloženy váčky a mošny naplněné lidským masem, hruď a šíji mu ovíjel 

hnědorudý had. Přijel před jurtu starce a stařeny a povídá: "Přineste mi okamžitě dvacet chochúrů 

ajragu a dvacet žaludků tuku, ať se najím a napiju do sytosti!" Dědek s bábou vyšli ven, 

rozprostřeli před sebe podolky délů a hluboce se mu poklonili 145
• "Krávy se nám dnes smíchali 

s telaty. Celou dnešní noc budeme krávy dojit a zítra touto dobou vám připravíme čtyřicet chochúrů 

ajragu a čtyřicet žaludků žlutého a bílého tuku!", prosili mangase. Mangas na to pravil: "Když 

jezdím po výzvědech, bývám vyčerpaný. Kdysi jsem vydal nařízení, že pokud jeden den nedostanu 

zásoby, zabiju a sním vašeho ročního syna, a tak se nasytím." Popadl chlapečka, posadil ho před 

sebe na mezka a vyrazil na severozápad. To vše plešáček viděl. Chvatně chytil černého prašivého 

dvouročka, hbitě si oblékl staré sešmajdané gutuly a dél z dobytčí kůže, vyskočil na dvouročka a jal 

se mangase pronásledovat. Když ho dostihl, držel se dál. Svrabovitého dvouročka bil po lopatkách 

až se potácel, bil ho po stehnech až se kymácel, kličkoval kolem mangase tu před ním, tu za ním. 

"Pane mangasi! Toho pěkného chlapečka si vezete, abyste ho polaskal?" Tak se zeptal mangase. 

Ten mu odpověděl: "Vezu si ho naBoldzootyn bor tolgo/~~, abych ho zabil a snědl a tak se 

nasytil!" "V jaképak zemi se děti sbírají k jídlu? Takoví chlapci přece posilují říši. Získají-li 

vědění, mají v rukou víru i zemi!" Odpověděl mu hoch. Mangas na to: "Odkud ty jsi, takový drzý 

plešatec? Zabij u tě, a dám ti přitom pořádně okusit, co to znamená!" Skřípěl zuby a polykal sliny. 

Pak vzal opratě plešáčkova koně a odvedl ho s sebou na Boldzootyn bor tolgoj. 

Tam mangas seskočil ze světlehnědého mezka s lysinkou a uvázal ho. Plešáček seskočil 

z černého svrabovitého dvouročka a uvázal ho. Dostal zlost, vřelo to v něm, nemohl se udržet. 

Třikrát mocně zařval a jeho tři výkřiky zaplnili tři tisíce světů. Bujný vraník stanul v podobě 

144 "MHHHI'í 3ynaí1r11tí MHHb mrurJ)I( rapcaH ax"- idiom. Dosl. můj starší bratr, který se narodil šlapaje mi na 
temeno. 
145 Způsob, jakým se lidé klaní před božstvem; implikuje nejvyšší úctu. 
146 "6on300TbiH 6op Tonrotí"- místní název, dosl. Šedý kopec schůzek. Označuje menší kopec, který podle 
názvu sloužil v blízkém okolí jako místo schůzek a setkání -v každé oblasti se takové místo nacházelo a 
v minulosti takto označovalo. Co se týče určení bavy kopce, poukazuje na to, že na kopci nic neroste a nejsou 
na něm skály Ueho barva je tedy šedá, trochu dočervena) (Doc. Dr. Luvsandorji). 
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rychlonohého hřebce. Chrabrý Chiisvaidarichuu stanul ve své staré podobě pěkného neplešatého 

mladíka. Z těch tří výkřiků se mangas kostmi pokadil, krví se pomočil. Chiisvaidarichuu třikrát 

přejel přes vnitřní stranu holínky surovým (nekaleným) rudým mečem 147 , ukutým na chlup tak, aby 

sťal hlavy deseti tisíce mužů, který užíval jeho starý otec. Nahoře nad ním se rozevíral šev nebe 

Churmast tengera 148
, dole pod ním se rozevíral a chvěl šev světa Lha Dzambúlin. Nekaleným 

rudým mečem uťal čtrnáct mangasových hlav. Najeho poslední hlavu vyšplhal střapatý roční 

chlapeček a posadil se mu na šíji jako na koně. "Ty škaredý mangasi! Dokážeš mě zabít a sníst a 

tak se nasytit, když můj starší bratr, který se narodil šlapaje mi na temeno, přijel, aby spasil můj 

milý zlatý život?" Hihňal se klučík a poskakoval mangasovi za krkem, jako by jel na koni. 

Chiisvaidarichuu svého bratříčka sesadil a usekl poslední mangasovu hlavu. Světlehnědému 

mezkovi s lysinkou pověsil na krk dopis o tom, že jede získat zpět svého otcem chánem, matku 

chatanu a poddané. Pak mu řekl, ať se ihned rychle vrátí do severní země a tašúrem ho odehnal 

severním směrem. 

Dva rodní bratři nasedli za sebe na hřbet Bujného vraníka a byli jako jeden, jako je jedna 

barva divokých oslů, jako je jeden křik labutí. Přijeli za otcem a matkou, rodiče se seznámili se 

synem. 

147 To popisuje broušení meče o kůži z vnitřní strany holenní části boty. (Doc. Dr. Luvsandorji). 
148 "T3Hr3pHHH 3aa.n,ac"- dosl. šev nebe, nebeský šev. Tzn. mléčná dráha- místo, ve kterém se podle 
legendy přičiněním Churmasta nebe spojilo ze dvou kusů. Ve vypravěčově, resp. pasteveckém vidění sěta mu 
odpovídá obdobný šev na zemi (který pochopitelně není viditelný). (Doc. Dr. Luvsandorji). 
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7.2. Slovníček zvláštních výrazů 

A saň Honorifické označení pro manželku, Yypniín caiíxan nn:m:np 

chat: ženu, ženskou osobu. XypMacT nnnp:nc 
)lonoon enmiín cononro 6ypK nps:n. 
Onrol(Hbl Y3YYPT 
CorroHrOHbl Y3YYP 
Hp3XHiíH 33p3r 
)lorroon calíxan aBaň 6oJT)i( opxno.u 
)lorroon anTan Menren xosooroop 
Y Cblf XOBOOJlOO.!.l 
Onrol(hir .uyypDB33. (50) 

S rozbřesku milým svitem 
Sestoupila z Churmastova nebe 
Sedmibarevná duha. 
Ve chvíli, kdy se dotkla 
Špička duhy 
Špičky koryta, 
Objevilo se sedm krásných paní. 
Sedmi vědry ze zlata a stříbra 
Nabíraly vodu 
A naplnily koryto. 

Ar (MO!l) Hluboký, hustý, temný (les). ÁAYYHhl 33311 Arcaxan esren 
6aň.ucan ryy aJl)i( H.!.l33.!.l 
f3H.!.l3H l(araan yyrrMH 
Ar MO.UOH .uoTOp 
Tasan )i(liBaa 6oprror a.uyyraa 
8.uep wenrylí 33p33.!.l, 
8Bclllí Hb ll.!.lYYll)i( .uyyp33.!.l 
Yn.ucnlí Hh 'laB'Iyynaa).l 
fypsan cap o.usoo. (75) 

Stáda pán stařec Agsachal 
Zabil a snědl jalovou kobylu, 
Padesát milionů šedavých koní 
Dnem i nocí střežil 
V hlubokém lese 
Na bílé hoře Genden, 
Nechal je vypást všechnu trávu, 
Nechal je vyhrabávat kořínky. 
Tak minuly tři měsíce. 

AňJI!{a- Honorifikum. Oznámit, prohlásit, Tasan Mllnranl\3pmiír 

pronést (řeč). Významově a užitím je v X3p3rmn ynaa 

blízké výrazu aunmzax, které je jeho Xecer Malíxan 

pasivem Usou to vidové protiklady). Toroo wanara 

Uváděn je rovněž význam uráčit se, 
Hm)i( yyx 

uznat za hodna. 149 Xyncnlllí onou Man 
H.u:n 6yr.ulliír X3.U[llií] 'IHH33 
X3p3rJT3XllHf 
To.uopxolíJl)i( aňJI.uaa!" [nsn] (24) 

Račte prosím upl'esnit 
Kolik všeho proviantu bude třeba 
Jídla a pití 
Jedlého dobytka 
Kolik nádobí 
Vozů a staml 
Jízdních koní 
Pro pět tisíc vojáků!" 

AňJI!lBap Od slovesa aimiJax odvozené podstatné XerwllH Jlyy M3pnn xaanhr 

jméno, honorifikum pro řečené slovo- Yr aňJI.UBap: (28) 

149 ŠÍMA ( 1987). 

115 



výrok, prohlášení, oznámení, projev, 
proslov, řeč. Starý Luu Mergen chán 

Pronesl řeč: 
AňJITra- Kauzativní forma slovesa aůnóax. AMraJlaHnrJ:í Hb aňJJTraat~ 

Honorifikum s významem pravit, XaaHwraa opJKJJ. (23) 

(nechat se slyšet), oznámit, ohlásit. Dnes 
P1'ejíce mu pokoje, se slovo překládá též jako podat zprávu, 

hlášení, informovat, referovat. 
Vešli k chánovi. 

AJI!lap Honorifikum,jméno; často se vyskytuje Viz výraz TacTaaJJa-. 
jako XOJ)U/00 V<' "Héif) CL70ap". 

ApaaJI)la- Lex. metafora. Sloveso odvozené od TasaH TYMJH u1pr31p Hb 
výrazu apaa (stoličky) znamená Xoěp TaJlil Hb apaaJJt~an JKarcaa)l 

být/státlsdadit se ve dvou řadách f1Hil1H uraaH yynLIH osop 6HeHil 

podle/vedle (koho, čeho). Tzn. být podle ,[(aJlaH TaBaH xaHaTaií 

někoho nebo něčeho ve dvou řadách, 
,[(aJlai1 uaraaH oproont~oo 

jako dvě řady zubů. 
l1p3H O)lBOO. ( 62) 

Pět tumenů vojáků 

Se seřadilo v dvojstup podle něj 
A tak přijel 
Do své běloskvoucíjurty 
S pětasedmdesáti stěnami 
Najižním svahu bílé hory Genden. 

Jiaň}lac Kult. specif. výraz. Neplodná, jalová (75) Viz výraz Ar (MO/I). 
kobyla. 

JiaJióa- Zvukomalebné sl. ('IU.MTJHUÍÍ oypc.nx )i(Hryypntí 6opnor MopHJ:ír 
y<') s významem tlouci, bouchat, bušit; ,[(OHKHp H3pT3H HOrTOOp HOrTOJ!)lOr 

klepat, vyklepávat. XaHLrmp H'}pntí xa3aapaap xaJaapna)lar 
,[(e'IHH xyHHH 6aJJ6aH XHHC3H 
,[(ew M6Hf6H 3M33J!HHr TOX)lOf 
oaJ:ísyy r3HJJ. ( 19) 

Okřídlenému šedáku 
Nasazoval ohlávku jménem Donkir 
Uzdil ho uzdou jménem Chanšir 
Sedlal ho stříbrným sedlem tvaru 
kovadliny 
Kovaným kladivy čtvřiceti mužů. 

liapaaJixa- Honorifikum s významem navštívit, Xoěynaan xaaH)l oplK 6apaaJJX'bll. (23) 

setkat se s, jít k (audienci u), poklonit se 
(komu) Pojďme společně za chánem ke slyšení. 

limnryyp Kult. specif. výraz. označující dechový Xotíwoo ypracaH cyyn:nc Hb 
hudební nástroj. liyp:n 6nmryyp xaHrHHacaH 

Xoěp 'IHXHJJC Hb 
XoHx t~aMap AyyrapcaH 
( ... )(19) 

Vzadu mu vyrůstal ocas, z něhož 
Duněly buré a bišgúry 
Z obou uší mu 
Zvučely zvonce a damary 
( ... ) 

liocoo xyuuň óopsu Idiom. Doslovný význam nad koleny liocoo xyunň 6opsn /IJJryyp 
llJJryyp, stojících, pod podpažím sedících. Cyyraa xynuň cyran t~ooryyp 

cyyraa xyuuň cyraH Idiomatické vyjádření z oblasti An)laana yrytí 

!looryyp mongolské ústní lidové slovesnosti. AMraJlaHmií Hb 1p1s, xamiLiraa. 

Tímto ustáleným opisem se označuje 
TywMJJ! cai1xaH cyyJK 
Tymp1nrytí cai1xaH 

velice zdvořilé pozdravení s hlubokou MJAyynJK rJHJ. (20) 
úklonou, používané pro obzvláště vážené 
osoby. 150 

Nad koleny stojících 

150 
AKHM, r.: Mo11?on oeep.MelJ XéilllJUitll maitR6ap mollb. [Mongolský výkladový slovník idiomů.] 

Y naaH6aaTap 1999. 
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Een 6enxen 

EeepenxuňJie-

Ey:11mrna-

EyM6a 

Eyp33 

151 Doc. Dr. Luvsandorji. 
152 Doc. Dr. Luvsandorji. 

Výraz odvozený od kořene 6o-, který 
tvoří základ všech slov, majících co do 
činění s kulatostí. Zde se jedná o 
malebné sl. pohybu (xeoe!lzeeHuu 
oypc.q3x yz) a odkazuje na ladnost 
pohybu mimochodných koní. Jejich běh 
je plavný a hladký, jako když se kutálí 
míč. Koně v naší ukázce vypadali, jako 
by tančili, jako by se kutáleli pryč. 151 

Lex. metafora. Verbum odvozené od 
slova óoopoHxuu (kulatý), doslovně tedy 
znamená kulatit. zakulatit, udělat 
kulatým, udělat/dát do kuličky. V textu je 
použit v přeneseném významu upravit, 
uspořádat, dát do pořádku, dát do 
kupy. 152 Výraz má též druhý přenesený 
význam: být váhavý, nerozhodný, ne mít 
vyhraněný názor, být vrtkavý, 
bezzásadový. 153 

Malebné sl. Valit se, zvedat se, vířit (o 
prachu); hemžit se, pobíhat; mačkat se, 
strkat se. 154 

Cizí sl. Z tib. bumpa/phom pa. Nádoba 
na svěcenou vodu s dlouhým hrdlem bez 
držadla, vyráběná ze zlata, stříbra, mědi 
atp. 2. přen. urna. 3. přen. skleněná 
baňka vyprazdňovaná teplem na 
odsávání krve z těla. 155 

Kult. specif. výraz. Trouba, 
buddhistický hudební nástroj. 

Pod rameny sedících 
Bez pochybení 
Popřál chánovi pokoje. 
Úředník se usadil 
A bez zadrhnutí 
Pěkně oznamuje. 
3aa, fypaaH 6opnor MOpb 
XaaHhi aMap aMranaHr MJHA>>n 
-"YynaH rnaH)..(Hhi ra3ap O'lbě" [n::Jn] 
fypayynaa 6au 6auxau )[(Opoonoon 
l!BaXhlf 
8areH XOHHOOC Hb xapaH 
8pes)..(eH cyyoaa. (53) 

Tak, tři šedáci 
Popřáli chánovi pokoje, 
Řekli si -"pojeďme k horské oáze." 
Stařec seděl dojat 
A hleděl za nimi, 
Jak společně plují pryč ladným 
mimochodným krokem. 
XerWHH nyy M>pnH xaaH: 
-"Aa, aprarylí 6oncooH! 
TaaHYYAhir HpH3 rJ)[( 

XaMar IOMaa 6aapouxHňJ1lK aoaa):l 
XaaH rypm3p33 uyMxaH 6aňraa rnyy!" 
(n::JA] 
XaTHaa xemea):l rap'! HpB33. (73) 

Starý Luu Mergen chán: 
-"Aj, není úniku. 
Věda, že přijdete 
Vše jsem dal do kupy, 
Mé království je uchystané. " 
Vzal cha tanu, vyšel ven. 
ConoHrOHhiYJYYPHňr 
AlKHrnaH xapaaaa. 
XypMaCThiH rypaaH 6opnor MOpb 
YJyypT Hh 6y)[(HfHaH AaBXHXhir yJBJ>. 
(51) 

Pozorně sledoval 
Špičku té duhy. 
Na špičce viděl cválat a dovádět 
Tři Churmastovy šedáky. 
[naM] anTaH 6yM6aTaií pawaaHaacaa 
T3p ycaH A33p XHňrJJA 
-"3aa, np xyynJ aaaaAHp!" [nX3A] 
... (77) 

Lama přidal do vědra 
Svěcenou vodu ze zlaté nádobky. 
-"Přiveď chlapce!" pravil 

( 19) Viz výraz oHmryyp. 

153 JlYBCAH~3H~3B, A.: Eo"7bUWii aKaOeJWu'leCKUit MOH20o7bCKo-pyccKUÍÍ CJIOeapb. MocKsa 2001. ŠíMA, J.; 
LUVSANDŽAV, Č.: Mongolsko-český a česko-mongolský kapesní slovník. Praha 1987. 
154 11YBCAH~3H)~3B (200 I). 
155 

CYXEAATAP, 0.: Mouzofl XJ!IHUit xapb yzuitH mo!lb.[Mongolský slovník cizích slov.] [online]. 
YnaaH6aaTap 1997, [cit. únor-duben 2009]. Dostupné na www: 
<http:/ /www .altaica.narod.ru/LIB RAR Y /sukheb.htm>. 
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EyypJr Kult. specif. výraz. Rozsocha sedla. 
Baa)larHa Cizí sl. Sloveso je odvozené od výrazu 

Baaoau, což je původně džurčenské 
slovo wadang. Označuje čtvercovou 
tkaninu, sloužící jako zavazadlo. 
Přepravované věci se do ní zabalí a 
přiváží na bedra. Odvozené sloveso 
potom znamená zabalit do vádangu -
šátku (Baaoauo opoox). 156 

raHJara Kult. specif. výraz. Remeny visící ze 
sedla, za něž se přivazují zavazadla a 
úlovky. 

rapbiH yJyypuiíH Idiom. Atributivní forma odvozená od 
příbuzných rčenÍ: rap (XOJIUilH, 

xypyy)Hbl }'Jyypm (3apax) znamená 
nechat někoho dělat drobnou práci, 
udílet někomu úkoly, zadávat běžnou 
práci. rap (xypyy)ubl Y3YYP33p (xuiíx) 
znamená dělat něco snadno, 
jednoduše. 157 Uvedený idiom můžeme 
chápat jako přívlastek osoby, která je jiné 
osobě "k ruce", někoho, kdo vyplní 
všechny příkazy a zadané úkoly. 
V ukázce označuje přímou podřízenost a 
poslušnost vojáků chánovi. 

ryiísyyJia- Malebné sl. Kauzativum slova zyiíBax-
kolébat se, houpat se, kývat se (ze strany 
na stranu), kymácet se, vrávorat, potácet 
se. 

ryHxyyJia- Malebné sl. Kauzativum výrazu zyuxax. 
Tvoří xopuwo yz s výrazem uaiízax (viz 
níže). Význam slova je dělat se ladným, 
půvabným 158 (co do pohybu). Užívá se 

156 
CYXIJAATAP ( 1997). Doc. Dr. Luvsandorji. 

157 Tamtéž. 
158 

JlYBCAH}:\3H}:\3B (200 I). 
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(27) Viz výraz HaMna-. 

Xaan, AaJJaH TaBaH TOB'IToií 
)laMnyy XaM6aH J(33JJHiír aB'I OMCOOJ( 
HacHbi HA'"lA 3A3JJlK liBCaH 
AnTaH MOHreu xoěp 6yryiínbir 
Baat~arnanxan aB'I 
TaBaH OHrHiíH XHB XaJ(ar 
8sopTOOH aB'I XHHD3A 
faAaa 6HeHA OAOH rapsaa. (48) 

Chán oblékl svůj dél z nejlepšího 
hedvábí 
S pětasedmdesáti knoflíky 
Do šátku zabalil 
Dvě lasa. zlaté a stříbrné, 
Kterých užíval, když byl mlád 
Do záňadří si složil 
Jemné chadagy pěti barev 
A vyšel ven. 
(27) Viz výraz HaMna-. 

-"311'3 xaau TepHiír 
XapHiíH rypH33C eMreeJJJK 
}l3pDA rapbm y1yypnňn 1.13p3r 
Tasau TYMHiír JKarcaaraaA 
CaaTaJJryií caiíx11aap 
An6bir 3aJJryynaaA 6aiít~ar 6Hm3. 
3apJJHr JJYIIA3Hryií 
8HOOJ(pHHH OrJJOOHHH ynaaH HapaHJ( 
H3r Mliiira TaBaH 3YYH nyyHbi 3riiJr33p 
IOyHt~aa HHrJlK 6onroot~or 6Hm3? ( 21) 

-"Pět tumenů 
Rozkazů poslušného vojska, 
Záštity našeho království 
Před cizími říšemi, 
Bez prodlení pěkně 
Nastoupilo a koná službu. 
Zajakým účelem jste 
Dnes při východu slunce 
Dal povel hlasem tisíce pětiset draků 
Bez vysvětlení? 
XaMyynií xap t~aaraHt~aa 
MopAOlKHpxas r:m:n. 
}laJJbl Hb I.:(OXHH J(aiísyynaaJ( (91) 
fyllbi Hb uoxHH ryiísyynaat~ 
Mepe11 roJJbiH JaxaA 
HaiíryynaH ryHxyynaH O'IBOO. (92) 

Vylezl si do sedla 
Prašivého černého dvouročka. 
Pleskl ho po lopatkách, až se zakymácel, 
Pleskl ho po stehnech, až se zapotácel, 
Vrávoravě se kolébali 
Na břeh široké řeky. 
(92) Viz výraz fyňsyyJia-. 



ryH.lla-

ryBJJllYYJlJHXJH 

,LJ,asuJJiyyp.lla-

159 PhDr. V. Zikmundová. 
160 Doc. Dr. Luvsandorji. 
161 ŠíMA ( 1987). 
162 Doc. Dr. Luvsandorji 
163 Doc. Dr. Luvsandorji. 
164 Doc. Dr. Luvsandorji. 

jako umělecké označení pohybu koně, 
který nejede ani rychle, ani pomalu, 
uvolněně, vítr příjemně laská ... vzbuzuje 
celkově libý dojem. 159 V textu se 
objevuje ve významu odlišném-
v kontextu je expresivně popisován 
vratký pohyb prašivého hříběte, které se 
sotva drží na nohou. Výraz zde tedy 
popisuje pohyb velice slabého, nebohého 
koníka. 160 

Lex. metafora. Slehat, švihat, mrskat. 161 

Výraz v základním významu označuje 
pobízení koně tašúrem, šlehání po zadku 
(dosl. kýtovat. stehnit). V textu se 
vyskytuje v přeneseném významu, 
zastupuje pohyb, kterým chán bije 
tengerem v podobě divočáka o zem. 
Popadl jej za hřbet a tluče s ním o zem, 
jako by šlehal koně po zadku tašúrem. 162 

Malebné sl. Označuje cosi vypouklého, 
vybouleného, kmitajícího sem a tam, ze 
strany na stranu. Je to přesný atribut 
označující tvar a zároveň i typické 
pohyby koňské huby. 163 

? Může jít o dialektový výraz. Jeho 
význam není přesně srozumitelný. 
Z kontextu prvního příkladu se zdá, že by 
význam mohl být obdobný jako výraz 
Jyyx- připnout si, pNvěsit si. (Objevuje 
se v rámci popisu výzbroje- výčtu, jaké 
všechny zbraně si hrdina připjal, přivěsil, 
opásal se jimi.) V tom případě by mohlo 
jít o dialekt. obdobu výrazu 
moB'l!lyypottx (připnou si na knojlík). 164 

Ve druhé ukázce však takový výklad 
nevyhovuje. V kontextu je výraz užit 
spíše ve smyslu tasit, vytasit, 
pozdvihnout k útoku. Přicházela by tedy 
v úvahu příbuznost s termíny oaBmux, 
oaBltl!lax (útočit, postupovat kupředu, 
blížit se, pohybovat se kupředu). 
Všechny úvahy jsou čistě hypotetické. 
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C3pB33HHH umpxJrwi:ír rnyyp:m asaa,I( 
fa3pbm xaryyr AatípyymK 
fypas catíxaH Aai:ípyymK 
fypaB C3HXaH ryH!l3B33. 
XapraHa MOAHbl oprecni:í 11atípyymK 
fypas catíxaH ryn!laBaa. (56) 

Pevně jej popadl za hřbet, 
O tvrdou zem jím praštil, 
Třikrát jím 1'ádně praštil, 
Jako když koně šlehá po zadku. 
O trnitý keř karagany jím praštil 
Třikrát jím Pádně šlehnu/ 
Jako když koně šlehá po zadku. 
Xanaa MOHreH ypyynhrr 
rysJJilYYJIJHXJH 
XawwH JPAJHHHH coěor 
}lpamyynauxau llBAar (19) 

Stříbrně třpytivými pysky 
Mele a žvýká sem tam 
Nefritové špičáky 
Se mu blyští, když jede(. . .) 
a) T)'MJH xyHHH Tonroi:í!l 
Tyr Tar TaapyyncaH 
Tyyxwi:í ynaaH cJnMHH Hb 
,lJ,aBlliJIYYPil3lK opxHOA 
TasaH lKl!Baa 6opnor aAyyraa 
XeoH TOOH, oproH 6ocoH 
... (74) 

Připjal si 
Surový rudý meč 
Skovaný na chlup tak, aby 
Sťal deset tisíc hlav, 
Hnal a rozháněl bičem 
Prchající stádo 
Padesáti milionů šedavých koní 
... 

b) TyMJH xyHwH Tonroi:íA TaapyyncaH 
Tyyxwi:í y naaH IOJIAJJ Jl3BlliJIYYPil331l 
}J,e9HH TaBaH lKHBaa U3p3IT3H 
T 3p llillJIHHr ncJH AaHn!laa!l 
Xoi:íT lKHJIHHr 6apaH A3HTaa,I( 
Xoěp lKHnHHH AOTop 
l..(acTbiH uaraaH yynbm esepT 
MaxaH OBOO, uycaH AMaH 



,LI,aJKHrHyy JI a-

,LI,aňsyyJia-

,LI,aMap 

,LI,aMnyy 

165 JlYBCAH)..\3~3B (200 I). 
166 Doc. Dr. Luvsandorji. 

Malebné sl., znamená větřit. 

Malebné sl. Kauzativní forma výrazu 
i>aů6ax. Je synonymem slova ryiísax 
(viz), s nímž také může tvořit xoprnoo. 
Jeho význam je houpat se, kývat se, 
kolébat se, pohupovat se, vrávorat, 
potácet se. 165 

Kult. specif. výraz., Cizí sl. 
Buddhistický rituální hudební nástroj, 
bubínek z lidské lebky. 
Cizí sl., čínský výraz označující jeden 
z druhů hedvábí. Původně šlo o název 
jisté čínské firmy, zabývající se produkcí 
onoho typu hedvábí. Postupem času 
firma upadla a zkrachovala a v povědomí 
zůstal přenesený význam slova. 166 
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XHHXHHf Y3B'n. (113) 

Surový rudý meč, s kutý tak, aby 
Sťal deset tisíc hlav pozvedl, 
S čtyřmi sty padesáti miliony vojáky 
První rok bez ustání se bil, 
Další rok je skoro pobil, 
Za dva roky 
Najižním svahu Sněhobílé hory 
Horu masa, moře krve 
Učinil. 

Typyy 6opJJor MOpb Hb 

Xoěp 'IHXJJ xyJlMaňm:aa~ 
Xoěp xaMpaa ~aJKnrnyyJlaa~ 
0HfOI..(HbiXOOH T3H).\13C ympWlH aBaa).l 

3orcoxbir Y3B33. (51) 

Uviděl, jak přední šedá k 
Sklopil uši dozadu 
Zavětřil nozdrami 
Začenichal směrem ke korytu 
A zastavil se. 
(91) Viz výraz ryňsyyJla-. 

( 19) Viz výraz linrnryyp. 

3aa, HHrJlK opxHO.!\ 
[XerwHH Jlyy M1pr:m xaaH] 
,[\aJJaH TaBaH TOB'ITOH 
}J:aMnyy xaM6aH .!\33Jl33 aB'I eMcee.[( 

. "(24) 



,LJ,apraň 

,LJ,oňHJJ.o--

,LJ,ouroJJ,o--

,LJ,yJJ6aa 

,lJ,JHWHr 

167 
CYXEAATAP (1997). 

168 Doc. Dr. Luvsandorji. 

Mongolský slovník cizích slov uvádí 
čínský výraz dimg pu (doslova 
jednoduchá/tenká látka) jako označení 
místa, kde za zástavu poskytují úročné 
půjčky. Přeneseně pak může znamenat/ . 
ztratit práci. 2. opotřebovaná, stará 
věc .167 V současné mongolštině se výraz 
vyskytuje v dále posunutém významu 
zbankrotovaný, nesolventní. Od něho 
odvozené sloveso OUMnyypax znamená 
zkrachovat, zbankrotovat, přijít o 
všechno, a podstatné jméno OUMnyypU!I, 
tedy krach, bankrot. 
Malebné sl. Popisuje velikost, 
rozložitost a majestátnost ploché věci. 
(Příbuzné výrazy jsou též iJapxaií, 
iJapxaiíx, dapxuzap, dapxuií.x.) 

Dialekt (?). Sešívat, skládat z kousků. 

Zvukomalebné sl. V základním 
významu označuje zpěv a zvuky ptáků. 
Druhým významem je nadávat, hubovat. 

Cizí sl. Tibetský výraz (dul ba) má 
původní význam mírný, klidný. Ve 
spojení s mongolským slovem xyy.11b zde 
figuruje jako "poškozená metafora" 
(xyzapcaH MemacjJop) s přeneseným 
významem, odpovídajícím mongolskému 
slovu ěc (zvyk, zvyklost, obyčej, obřad, 
řád, zákon). Spojení zde významem 
odpovídá xopuwo vz ,,xyy.11b ěc". 168 

Cizí sl. Tibetský termín, označující malé 
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Když osaměl 
Starý Luu Mergen chán 
Oblékl svůj dél z nejlepšího hedvábí 
S pětasedmdesáti knoflíky 
... 

.[(arraH 6yxLm 3ooroop 

.ll:OHHJIOH Xlli-ÍC"lH 

.LI:apraň xap caMmií Hb arca)!mpxaa.u 
fy'IHH xoěp uaraau cyMLI HL 
Caa)lanaa .uyyp'IHX33.U ( ... ) (7 4) 

Byl přepásán velkolepým černým 
toulcem, 
Sešitým z hřbetních koží 
Sedmdesáti býků. 
Do toulce zasunul 
Dvaatřicet bi/ých šípů. 
(74) Viz výraz .LI:apraň. 
.[(epseH .uanaiímiíH Hb 
33JIIC3H wysyy 6on6on 
Too TaM'IHJI 
Toroc TaM'IH.U 
Hyyp TaM'IH.U 
Hyrac TaM'!H.U 
8.uop WOHHŘH .UYY 
Tacnarrryií 
Xoop xoopoH.uoo 
Xarraa coiiHorooH 

Xauruuau /IOHrO/IOlK 
Eaií.uar 6aňs r:lH33. (20) 

Ta čtyři jezera 
Obývalo ptactvo 
? 

? 

? 

? 

Ve dne v noci ve zpěvu 
Navzájem se mezi sebou 
Střídali a měnili 
A tak 
nepřetržitě 

Halasivě cvrlikali. 
XyynL IIYJJ6aa HJJ.Il1r TYWM3II 6yxHiír 
IzymyynHaa 6H. (34) 

Všechny úřadníky vykládající zákony 
Shromáždím. 

XMHLI ye1p 



buddhistické obřadní činelky, spojené Mop11o xemee.u l!BJK 6aiísaa. 
kusem provázku. YHMJJ '!arHaJK l!BJK 6aiíTaJI 

)J,JnrnurwiíH .uyy xaHnmasaa. 
Mopwo .uop Hb TYUJ'!Hxaa.u 
8epňH 6we l!BraHaap 
3p:n.u l!Basaa. (42) 

Šel skalními patry 
a koně vedl. 
Naslouchal zvukům, až uslyšel 
Řinčení čine/ek denšigů. 
Uvázal koni nohy 
A dál pátral sám 
Pěšky. 

3aJipa- Honorifikum ve významu navštívit, -"oypxaHbl Df33H JI3M,Il. O'IBOO. 
poctít návštěvou. XaaH xyymm.u xas'lwr.uaJK 

CaxaJI JKHBpHií Hb Tac.uaH aJI,Uasaa. 
U,aií Joomox ep.uee 6aiíxryií. 
Xoon Joomox ep.uee 6aiíxryií. 
THiíM naM lanap'l 6aiíHa. (45) 

-"By/jsem u Buddhova svatého lamy. 
Tísněn chánovým příkazem, 
Skoro jsem mu vyrval vous. 
Čaje žádného ne pije. 
Pokrmů žádných nejídá. 
Takový lama tam sídlí. 

3oorJio- Honorifikum,jíst a pít, brát si z pokrmů, (45) Viz výraz 3anpa-. 
ochutnávat. 

Hp1r Kult. specif. výraz. Dospělý skopec Tom, 3au.uaH r3p3JI xaTaH 
)J,aJiaH Tasau xaHaTaií 
)J,aJiaií uaraau epremmií 
oapyyH X3H3H/l 
oaaXaH 6wenií 
oaJI y naau uapaiíTaií xyyr 
rypBaH HprHHH apbC3H,U 
8nmií.ueu cyyXbir 
YDH 6onroosoo. (63) 

Chatana To/i Zandan Cere/ 
Seděla v západním koutu 
Běloskvoucíjurty 

S pětasedmdesáti stěnami 
A do koží tN dospělých skopců 
Zavinovala hošíka 
Mohutného těla, 
Medově rudé tváře. 

JlyHJlJH Cizí sl., honorifikum. Tibetský výraz 3apnwr JJYH/lJHryií 
(lung bstan) označuje totéž co 8Hee.upwiíH erneeuwií ynaau Hapan.u 

mongolské 3apllu2, tedy příkaz, výnos, H:Jr Ml!Hra TaBaH 1YYH nyyubi Jrlllr:JJP 

naN::ení. Užití tibetského výrazu, IOyn.uaa HHDJK 6onroo.uor 611m3? (21) 

případně jeho spojení s mongolským v Zajakým účelem jste 
xopuwo yz má zdvořilostní charakter. Dnes při východu slunce 

Dal povel hlasem tisíce pětiset draků 
Bez vysvětlení? 

Jlxa 3aMBYYJ1UH Cizí sl. Spojení tibetského původu, (T3D3.U]llr lOrCOJK OpXHBOO, xaaH. 
označující Nebe a Zemi, tedy celý náš faxaií Xap 6o,UOH C3pB33HHH U1HpX3D3p 

svět, veškerenstvo. !Ixa je tibetské slovo XypMaCTblll ycwiír opoouon.uyyncaH 

lha, nebe. 3t1Mayynuu (tib. dzam bu '1Hf33p11 

gling) je spojením sanskrtského jambU a )J,aiípaH opJK wp1xwiír Y3B33. 

tibetského gling, které odpovídá 
Jlxa 3aMsyynuu np al!apaa 
XoTOJI30H 6aiíxbir y3B33. 

mongolskému mu a (svět, světadíl- proto [XerUJHH Jlyy MJpnH xaaH] 
spojení odpovídá též výrazu AMHaac Hb 6ynTaJK 3VrTaaraa.u 
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JaM6yymuB). Su'hbaatar v Mongolském Xas11praH 6HeH)l Hb xypBJJ. (56) 

slovníku cizích slov uvádí jako význam 
Chán tedy zůstal stát. spojení JaM6yy MOOilbl muB (svět stromů 

zambuu). K sanskrtskému Ja.w6yy Uviděl černého kance, který měl ještě 

slovník uvádí jeho vysvětlení, 
Do hřbetu zapletené vlasy Churmastovy, 
Vyrazit vpřed do útoku. 

vyskytující se ve starých spisech: Jedná Uviděl, jak se Nebe i Země 
se o keř se stále zelenými listy, bílými Od toho zakymácely. 
květy, podlouhlými oblými plody a Starý Luu Mergen chán 
černými semeny. Když jeho listí dopadá Uskočil před jeho tlamou 
na vodní hladinu, vydává zvuk "dzam A stanul při jeho žebrech. 

dzam". Když listí ve vodě zůstane, získá 
zlatavou barvu a říká se mu "říční 
zlato". 169 Jeden z internetových 
sanskrtsko-anglických slovníků uvádí, že 
se jedná o the rose app/e tree (Eugenia 
Jambolana ar another species). 170 

MarHatí: Honorifikum s významem čelo. Eopnor MOpHHbrxoo Marnaií 611ewň Hb 
fypas caňxaH HJJ3H TaaJJBaa. 
XoH)lJIOH 6Hewtí Hb 
fypas catíxaHHJI3H Taansaa. (60) 

Třikrát pěkně pohladil 
Svého šedáka po čele. 
Třikrát ho pěkně pohladil 
Po zadku. 

MaHJJ;aJI Cizí sl. Tib. ma mla Ia (san. mandal). TJH)lJJc Janax nc:m MaH)lJJblr 

Buddhistická obětina, obětní miska. ToiTOOlK opxHCOOH, 611. (78) 

Spojení fttlliiOtm opzox se užívá též pro 
oběť chadagů pěti barev, zasvěcení pěti 
druhů dobytka, oběť pěti druhů 
vybraného zrní (maeaH mapuaHbl Ó33.J/C 

epzex) atd. 171 Výraz má též další 
významy (např. 2. líc, hladina, sféra). 

MopnJio- Honorifikum, vyjadřuje jít, jet, sedět. UJpJr llyrnyynlK 6atíllaacHaac xoňx11o 

S těmito slovesy vytváří slovní spojení. XerliiHH JI yy M3pr3H xaa11 

Slovo není odvozeno od kořene Atapb, 0)lOH MOpHJllK Hp3B33. (27) 

nýbrž od kořene Atep (cesta). . .. 
EynxyycHJJCJJ ilOOlll xyMXHHH Tooc 
Wopoo )lapqnxcaH 
11x llaraaH caxanTaň 
TwtíM HJDH naM MopnnlK cyysaa. (42) 

Když (Dogšin nojon) svolal a vyslechl 
vojáky 
Starý Luu Mergen chán 
Ráčil dorazit. 

Od pasu dolů zrnky prachu 
Prstí pokrytý 
S mocným bílým vousem 
Takový lama tam přebývá. 

Mynp Honorifikum s významem ruka. Slovo 3pr:n)l cyylK alKHH xapsaac 

tibetského původu. JlaMblH MyTap, XOIIXI!b!XOO lll11p3311 
)l13p 
Xo11xooH TaBHB nHJJ. 
8sre11 11x naM 
Xoěp MJJlllmiírT}p13 xaplK 

- "333 esreH '111 

169 
CYXEAATAP (1997, s. 110). 

17° Cologne Digita/ Sanskrit Lexicon [online].[ cit. 2008-05-04]. Dostupné na www: <http://webapps.uni
koeln.de/tamil/>. 
171 

CYXEAATAP (1997). 
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MJJlMHĎ 

Hatí:ryyJia-

HaM Ha-

HoM.ll opo-/opyyJia-

HoMLIH xypuM 

Hypyyraa yyp33.ll 

172 
JlYBCAH,L.(3H,[l3B (200 I). 

173 Doc. Dr. Luvsandorji. 
174 Doc. Dr. Luvsandorji. 

Honorifikum s významem oko. Tib. 
pův.? 

Malebné sl. Kauzativum výrazu naiíza.x. 
Kolébat se, houpat se, kývat se (ze strany 
na stranu); klonit se na bok, viset na 
stranu, vlnit se. Tvoří xopuwo Hatí:raH 
raHxax I Hatí:raH rytí:Bax -kolébat se, 
kývat se, vlnit se, houpat se, kymácet se, 
potácet se, vrávorat. 172 

Hnát, pronásledovat, stíhat, honit, nebo 
také, jako v madžuštině, střílet z koně. 
Zde honorifikum označující ulovit, 
zabít. 

Idiom s významem dát 
se/phstoupit/vstoupit na víru, phjmout 
víru. V kauz. formě přivést na víru, 
učinit (koho) věřícím. 173 Spojení doslova 
znamená "vstoupit/přivést do knih", 
slovo kniha je zde metonymickým 
vyjádřením ve významu víra, 
náboženství. Hovoří se pochopitelně o 
buddhismu. 

Idiom. Náboženská (buddhistická) 
slavnost, obřad. 174 2. Oslava u 
příležitosti obhájení vědeckého 
titulu.(?) 175 

Znamená doslova .. naložit si svá záda na 
záda". Tento idiom označuje založení 
rukou za záda, sepnutí rukou za zády. 

175 
JlYBCAH,l.l3H,l.l3B (200 I). AKHM ( 1999). 
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Opou uynr xaa 6mrn? (43) 

Sedl si zpět (Agsachal) a pozoroval jej 
Až lamova ruka položila 
Zvonec na stolek 
A stařičký lama 
Rozevřel obě oči. 

~ .. Tak, starče, 
kdeje tvá domovina? 
(43) Viz výraz MyTap. 

(92) Viz výraz ryňsyyJla~. 

( ... ) YmrHHH ynaaHbir 
)I{Hryyprm 6opnor MOpHHbi 
XasTcMr XaJIHTaJI 
liyypruňr 6yTI3Il 
HaMnan rauJaraJiaa).l 
OplK Hp3B33 f3H3. (27) 

(. . .) Z lišek nejčervenější 
Nalovi/ a phvázal k sedlu 
Okřídleného šedáka, 
Až po stranách přetékalo 
Až se naplnilo 
A tak přijel 
,[(aJiaH cafíu 3p nplK 
llaMafír asaa'!HlK IIOMI.\ opyyJluaa 
f3XT3H 3'}p1r 
En IIOM/1 opoxryň 33! 
TaauyyATafí TYJJHaa! 
3H3 AYP'}3p xysnnaa1.1 
3p 6ypHH Hb mr coěOHI.\00 
Mopb 6ypnfí Hb mr coěOHI.\OO 
Xypaacau 6nm::~. (58/59) 

Sedmdesát skvělých mužů přijelo: 
Vezmem tě a naučíme viře; já na to: 
Já viru nepřijmu! 
Budu se s vámi bít! 
Vzal sem na sebe tuto podobu, 
Nabraljsem 
Na jeden kel všechny muže, 
Najeden kel všechny koně. 
(43) Viz výraz TacTaaJla~. 

AIITaH Meureu xoěp 6yryfínhlr 
3M33JIHHHX33H fiyypnH).I yrnalK OpXHO).\ 
8epnňH fine ).\aJiaH TaBaH TOB'ITOH 
,[(aMnyy xaM6au I.\33JIHňr, 
Eynrau caňxau xoěp xopMofír 
J!paH xasqyynqnxaa).l 
oynrau xoěp Hy).laprbir 



)l,OTOflll Hb UlaMaJI'IHXaa):l 
Hypyyraa yypJJA 
8epnňH 6ne ypAaac Hb 
fam.(aapaa 3opnsoo. (56) 

Dvě lasa, zlaté a stříbrné, 
Pověsil na rozsochu sedla, 
Svůj chambanový dél 
S pětasedmdesáti knoflíky, 
Pěkné sobolí podolky 
Rozhrnul a utěsnil, 
Sobolí rukávy 
Zahrnul dovnitř 
A s/oživ ruce za záda 
Sám vykročil kupředu. 

HsrM6a Cizí sl., pův. z tibetského nim-pa. HaMaňr opoH HyTmiíH ra3ap 
Znamená totéž jako slovo sanskrtského oyuaXblH uar 60JDK 6aiíxa):l 

původu omwn (odiyiina), s nímž tvoří T3p xasniíH ax AYY onHoopoo llpbcau 

xopuwo yz, a obdobně mongolské slovo 6nn')J. 

6RCUJIZUJI, tedy meditace, kontemplace, 
oypxaH(bl) r:WBH raiíxaMUlHfHHH naM 

rozjímání. 
!iplK 
Xa):!Hbl XOH):lliň):l 
HHM6a AallaHbir 6JicaJJraJJaa r'llK 
XJnUJlK 6aňcaH 6nmJ. (39) 

Když mi nadešel čas návratu 
Do rodného kraje 
Staří mladí v okolí si mnoho povídali. 
Že přišel podivuhodný Buddhův svatý 
lama, 
A ve skalní dutině 
Že oddává se rozjímání 
To si vyprávěli. 

0Mpyy Kult. specif. výraz. I. klíční kost; 2. -"Aa, xoep ax aa! 
hrudní kost, hrudník, hruď (u zvířat- oH yypHiíH lllOHOA 3yymnou 6Hm3. 

koní, ptáků, dobytka); 3. povislá kůže na )],opA ra3pbiH mnH caiíu 3p npJJA 

hrudi (u rohatého dobytka); 4. Bílá srst oHA rypBbir 

na hrudi (u zvěře ). 176 Opoií 6HeHií MHHb asaa):l 
0Mpyy 6HeHií MHHb ):lepeeneoA 
OHLl rypas AHňn):l3lK 6aiíHa rJlK 
3yymncJH 6HmJ. (51) 

-"Aj, bratři moji' 
Dnes v noci nad ránem zdál se mi sen. 
Z dolní země přišel hrdina 
A nám třem 
Hlavu chytil (Dosl.: Horní tělo chtil) 
Hřbet osedlal (Na dolní tělo nasadil 
třmeny) 

A nás tři přemohl, 
To se mi zdálo. 

OHLl opo-, opyyJia- Idiom hovorového pasteveckého jazyka, Apsau uaiíMaH HacTaiíAaa 
který znamená překonat, přečkat kritické T3p xaaHbi arT cypmiír 

období a obtíže zimy a jara, dožít se 3HA HplK OHA opyymK asaaqcaH 6Hm3. 

nového roku a vstoupit do něj. (43) 

(Kauzativní forma se užívá ve vztahu Ve svých osmnácti letech 
k dobytku.) Přihnal jsem chánovo stádo koní 

Aby zdepl'ečkalo zimu. 
9H.LlHJH cyň Kult. specif. výraz. Výkupné za nevěstu -"Aa TJfB3n esreu ax 'IHHb 

při domluvení sňatku v raném dětském l.!nHHií xyyxHHiír xyyA33 ryiílK 

věku. Liší se od samotného výrazu CJ'il, 8H):lrou cylír:n xypne!" (61) 

který označuje výkupné za nevěstu při -"A, tedy tě tvůj starý bratr 
oddání v dospělosti. 

176 
J1YBCAHL\3H)l3B (200 1). Doc. Dr. Luvsandorji. 
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Sproo 

Caa):lar 

CJnpJn-

Cy:.Kmňr oapu-

Cyyn Jlapa-

TaanaJJJl HHUJJJ-

Taňnar 

177 CYX6AA TAP (1997). 
178 Doc. Dr. Luvsandorji. 
179 Doc. Dr. Luvsandorji. 
180 Doc. Dr. Luvsandorji 

Honorifikum, iurta, (palácová jurta). 
Kult. specif. výraz. Toulec 

Kult. specif. výraz. náboženský. 
Označuje zasvěcení dobytka božstvu tak, 
že se na něj přiváže chadag či chadagy 

všech pět barev. C'Jimp- seter, název 
tohoto zasvěcení (obětování) je cizí slovo 
tibetského původu (tshe tll ar- věčný 

život, věčnost, nesmrtelnost). 177 

Idiom. Být věřící, věřit, řídit se vírou, 
dodržovat ji. 17x 

Idiom. Označuje vzdálenost, na jakou se 
při běhu či dostizích jeden kůň přiblíží 

druhému, když ho dohání. Přímý 
význam: Hlava koně se téměř dotýká 
ocas toho před ním, skoro mu tluče 
hlavou do konce ocasu. Přeneseně se 
užívá ve smyslu přiblížit se, téměř 
dostihnout, téměř dokončit. 179 

Fráze má honorifický význam líbit se, 
zlíbit se, (souhlasit). 

180 

Kult. specif. výraz. Pětiletý velbloud. 
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žádá o dceru pro svého syna. 
Dávám ti za ni výkupné!" 
Viz výraz Apaan)la-. 

(74) Viz výraz ,IJ,apraň. 

-"3aa, xee! XypMacT T'lHDpHiín 
fypsan 6opnor MopHiír 
OnJK CJTJPJJJBJJJ 
Xoěp caiín xyynií 
oonMOOp 6aiínaa1(44) 

-"Tedy! Najdeš-li a zasvětíš 
Tři šedé koně 
Churmast tengera, 
Zajisté získáš 
Dva dobré synv! 
XJH cyJKHrT'lií XYH TaxHn epree)l 
3pnn Mepren xHiílK 
CyJKrnňr caiín 6api.BaJJ 
XYHHií JOY canacan yiínc 
oyXHHf.'Bp33 6yT)l3f f'JHJ n33!(4J) 

Když (u něho) věřící obětuje, 
Vykoná pobožnost 

A je dobrým věřícím, 
Na co jen pomyslí, 
Všechno se mu zdaří! 
T3p JKHnHiír TJC'l xeeree,Lt 
XoiíT JKHJJHiír 6apan xeeree,Lt 
)I(Hryypnn 6opnor MOpb 
fypsan 6opnor MOpHiír 
Cyyn)lapan ryiíU'llK oros DHJ'l. (52) 

První rok celý je hnali, 
Do konce dalšího rokuje hnali, 
OkNdlený šedák 
Třem šedým koním 
Už málem šlapal na paty. 
(Dosl.: Tři šedé koně 
Dohnal až ke špičce ocasu.) 
8srenHií 3113 TOnre,LtyyncJH Tenre 
XaaHI.I TaanaJJ)l nnňn6JJJ 
Ta /lOpsen <JyynraHbir 
3prcm acyyxryií 6Hií. 
YynHiír Je HHiíJJBJn 
AiíxTap <Janraap acyyx wyy!" (45) 

Pokud se chánovi zalíbí 
Věštba, co stařec nechal vyvěštit, 
Čtyř shromáždění 
Nebudete se znovu ptát. 
Pokud se mu nezalíbí, 
Strašnou silou se zeotáte!" 
EpJH Tasan TonroiíToií 
EHilJps·nn xap ManracbiH HX xaan 
Taňnar<man Tarnyynaa,Lt 
TJMJJ<Jmn nmyynJJil 
I1p:m l!BaXbir Y3BJ3. ( 69) 

Viděli přijíždět 

Pětadevadesátihlavého 
Chána černých manJ<asů Jendervéna, 



TaM'IH!l, TaM'tHp 

TacTaana-

Toňpor 6apaanxa-

Tonuno-

TOJib)lOjK MJ)lJ-

181 Doc. Dr. Luvsandorji. 
182 Doc. Dr. Luvsandorji. 
183 Doc. Dr. Luvsandorji. 

Cizí sl. Původ a význam výrazů se 
(zatím) nepodařilo zjistit a dohledat ani 
ve slovníku staré turkičtiny, ani ve 
srovnávacím slovníku mandžusko-
tunguzských jazyků. Podle Doc. 
Luvsandorje by se snad mohlo jednat o 
turkická slova s možným zdůrazňovacím 
významem (velmi, velice), je to však 
pouhá domněnka. 
? Jedná se patrně o dialektickou variantu 
či zkomoleninu hovorového výrazu 
maCf)ax (trhat, roztrhat, rvát)-
nepodařilo se zjistit přesně. Z kontextu, 
v němž se nachází, lze usuzovat na 
význam zabývat, se zaobírat se (čím), 
pohrávat si, hrát si s, případně rvát, 
škubat, trhat. Jde o hypotetický 
Výklad. 181 

Kult. specif. výraz pro skupinovou 
audienci, při níž dle kočovnického zvyku 
chodí přítomní jeden po druhém kolem 
navštívené osoby (a opisují tak kruh) 182

• 

Sloveso odvozené od kořene mo!lb 
(zrcadlo) v původním významu dívat se 
do zrcadla. Coby honorifikum označuje 
pozorně se dívat, věnovat pozornost, 
dávat pozor. (Častěji se vyskytuje ve 
formě kauzativa monunyynax 
s významem pt'edkládat). 
Sloveso M303X v tomto spojení figuruje 
v přeneseném významu rozhodnout (se), 
rozhodovat (se). Idiom se užívá ve 
významu, který lze chápat jako 
rozhodnout se pro správné řešení, vědět 
co je správné, nalézt/nahlédnout pravdu 
a tak rozhodnout. Je možné lépe mu 
porozumět také uvědomíme-li si 
doslovný význam, od něhož je odvozen: 
"vidět pravdu jasně jako v zrcadle a 
rozhodnout (se)" .183 
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Klátil se, jako by jel na veblouděti, 
Pádil,iako by jel na velbloudu. 
(20) Viz výraz )J;onro).(o-. 

-"3:n, esreH 'Hl 

OpoH uyTar xaa 6Hn>:J? 
An).(ap H3p X3H nn:Jr nn:Jr 6wm3? 
HoMbiH xypHM XHHCJH 
8areH HX naMbir 
!OyHA HHr:J)!( caxaJJTaH HOllOJI).(O)!( 
Caxan TaCTaannu 611m3, 'IH?" (43) 

Tak, starče, 
Kde je tvůj rodný kraj? 
Jaké je tvé ctěné jméno? 
A proč ses tak pral s vousy, 
Rval jsi vousy 
Starého mocného lamy, 
Když se modli/? 
)J;orwHH HOěHA (an6aTyyn Hb] 
Taaau qyynraH 6onooA 
Totípor 6apaanxaaaa r3H3.( 44) 

Poddaní v pěti shromážděních 
Přišli k Dokšin nojonovi 
Ke společnému slyšení. 
-"3aa, Ta 6yxytír MJ.UYYIIJH TOJIHJiběO. 
(35) 

-.,Tak, vše vám nyní objasním. 

Arcaxan eareH eryynBTJ. 
-"Ta 6yrA XHHC3H l!BCaH a)!(Jiblf 
TaHbCaH 1ytín H3r 'I 6atícaHryií. 
3H3 T8pHHr 33n33A 
Hac AJ3P rapcan 6onoa '!Hr 
I1iíM ).(aH a)!(HJI XHHCJH 3yHJI 
Mauaií xaaHn epAee 6aiíraaryi-í. 
Tycnax wx TYWMJJI 'IH 
3113 xaaHbi yrwiír AapaaxaH 3a).(an)!( 
OJJ)!( aBArHHH apra xaaua 6aiíxbir 
l.fH TOJih)lOlK MJA"! (rJB.] (30) 

Stařec Agsachal pravil. 
-" Nikdo z vás neznal pravou příčinu 
toho, co jste činili. 
Ačkoli je již stár, 
Co této zemi vládne 
Nikdy nebylo takové věci 
Kterou by náš chán takhle sám konal. 
Tys nejlepší út'edník, 



Tonroqu-

Tesrnun xa3raií xoěp 

Tep/Jlep 6apH-

Tepcen Tepxeep 

TyM6a)laa 

184 Doc. Dr. Luvsandorji. 
185 Doc. Dr. Luvsandorji. 
186 PhDr. V. Zikmundová. 

Malebné sl. popisující pohyb 
(Xe08R288HUU oypCR3X yz). V naŠÍ ukázce 
popisuje pohyby plašících se koní, kteří 
přeskakují střídavě na zadní a na přední 
nohy (vyhazovat a vzpínat se). Výraz je 
odvozen od slovesa moHzox, které 
znamená ohnout se, předklonit se. 
Přidáním sufixu je vyjádřena 
mnohočetnost pohybu. Kromě pohybu 
splašených koní lze tento termín použít o 
malém dítěti v postýlce, které se "mele a 
dovádí". 184 

Metafora. spojení doslovně znamená 
rovný (ale také pokojný, klidný, 
vyrovnaný) i šikmý, nakloněný (ale i 
nesprávný, chybný). Dá se tedy říci, že u 
obou slov je přenesený význam běžnou 
součástí jejich širšího chápání. 

Idiom. Top óapux- doslova "držet 
vládu" je běžné spojení s významem 
vládnout. V klasickém písmu se však 
slovo mop (toru - 1'ád, zNzení, režim, 
moc) píše stejně jako slovo oop (doru-
nosní kruh pro ovládání býka) a tak 
může jít o metaforické vyjádření oop 
óapu s obdobným významem vést, 
ovládat (koho), mít vládu nad (kým). 185 

Idiom, znamená Oednat, dělat něco) z 
(něčí, vlastní) vrozené povahy, z 
přirozenosti. 

Cizí sl. Kořen slova pochází z čínského 
výrazu tongba(r) s významem 
kolegové. 186 

128 

Sám správně rozhodni 
Kde hledat klíč k rozuzlení 
Těchto chánových slov. 
XypMaCTLIH rypsan 6opnor MOpb 
)J,::nw 0,'1 TOOJIOII 6yxalK 
)J,oow yn,'13C TOOJJOH 6yxas DH33. 
fypsan 6opnor MOpb 
Y11ara11 ,'\yyraapaa 
l.JapJJauxan Tonro'IHB r:m:n. (52) 

Tři Churmastovi šedáci 
Doskakovali ke hvězdám 
Dopadávali ke kořenům. 
Tři šedí koně 
Se vzpínali a vyhazovali 
A vNskali hříběcím hlasem. 

-"3aa, Ta 6yxyi1r M3nyymn TonHnběo. 
Xaan Tep Maanb 
Tosumn xaJraií xoěpblr 
M3ll3lK ryi1u:nryi1 6ai1naa. (35) 

-"Tak, vše vám nyní objasním. 
Co je dobré a co špatné 
Pro naše království 
Nevíme, jak rozhodnout. 
-"3aa, TOOTOH X3ll3H yrni1r Tanaac 
acyysm. 
3m rypsan xap MOpb 
Mnnni1 anyyHbl TepHi1r 
X:mHii-'1 6apnsaa?" (82) 

-"Tak, zeptám se vás na pár věcí. 
Kdy se stalo, že 
Tihle tři vraníci 
Vedli mé stádo?" 
T3p xaaHbl xyynHH-'1 xas•mr,'\alK 
Xop1111 n:wm XOHOrHHH 
EomoopToi1 liBlK HpC3H 6Hn33. 
8nyn1 nonooxon xonomi1n 
LJenee YJJ-'133ll 6ai1naa. 
8ep11i1n Topcou MYY Topxoop 
J1aMbiH caxnaap 
Oponnoo" yryi1c3n 6HJJ33, 6n. (43, 44) 

Tísní mne chám/v rozkaz, 
Z cesty se musím vrátit 
Do jedenadvaceti dnů. 
Nyní mi zbývá pouhých 
Sedm volných dnů. 
Já sám od sebe bych 
S lamovými vousy 
Opravdu nikdy tak nezacházel. 
-"XaTyy Tywaanbir TyM6aAaa (6yrmn) 
erq 
~3pr'.l3 repeenyyJJJB. 
Tasan MliHran U3pmi1H noTop 
AMbTaH anca11 u1p1r 
H1r " 6ai1canryi1. 
Xyn aMbTaHTai1 yymcan mp1r 
H·lr" 6ai1canryi1. (30) 

-"Všem vojákům vydal jsem pNsnv 



Tyypra 

T3HHH 

T3rnyyJI3-

Yuh 

YCTaií 

YypraJJa-

Yxacxuií-

187 Doc. Dr. Luvsandorji. 
188 ŠÍMA ( 1987). 
189 

JlYBCAH,L\3H,L\3B (200 I). 

Kult. specif. výraz. Svrchní plátěný 
potahjurty. 

Cizí slovo čínského původu, označuje 
totéž co mongolské xy!lcan (bambusový), 
s nímž tvoří xopuwo yz. 

Kult. specif. výraz. Kauzativum slova 
nmuux s významem běžet, cválat (o 
velbloudu). 
Kult. specif. výraz. Dřevěné tyčky 
střešní konstrukce jurty. 
Lex. metafora. Doslova "mající vodu", 
v přeneseném významu lstivý, úskočný, 
prohnaný, mazaný, vychytralý' 87

• 

V ukázce se objevuje ve spojení ycmaií 
zaiímau, čemuž lze rozumět jako 
nebezpečně lstivý, přinášející pohromu. 

Kult. specif. výraz. Sloveso odvozené 
od výrazuyypza (úrga- smyčka na 
dlouhé tyči k chytání dobytka 188

) 

označuje chytání koně (příp. jiného 
dobytka) do úrgy. 

Výraz obsahuje malebný kořen yxac 
označující rychlý, prudký pohyb. Spojení 
se slovesem xuu- (dělat) pak výsledně 
znamená vyrazit (vpřed), vymrštit se, 
hnát se (vpřed), útočie 89 . Vyskytuje se 
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rozkaz 
a poslal je na lov. 
Z pěti tisíc vojáků 
Zvíře neulovil 
Ani jediný. 
Živého člověka ne potkal 
Anijediný. 
~aJiaH TaBaH xaHaTaií 
~aJiaií uaraaH epreeT::Jií 6aiís rJHJ. 
~aJiaií uaraaH epree Hh 
l.J,auaH M8Hf0H ):133B3pT3H 
Meceu MeHreH yuhTaií 
l.J,aJIHH M8Hf8H TyypraTaH fiaHB r3H3. 
(17) 

Měl běloskvoucíjurtu 

s pětasedmdesáti stěnami. 

Ta běloskvoucí jurta 
Měla špičatou stříbrnou střechu 

Ledově stříbrné uně 

Celý stříbrný potah měla. 
( ... ) XyJicau nHJJH Tawyyphir 
T3X3H AOXHH XllHJIDC3H ( ... ) (69) 

Bambusový tašúr mu 
Poskakuie sem a tam 
(69) Viz výraz TaiíJiar. 

(17) Viz výraz Tyypra. 

-"lOy rTl'l:np:n ycTaií raiíTaií 
XoJKrop xyy BJ, •m? 
TyraJI uymyyJIJK ercHHH YHJHA 
XaMar lOM TYPYYJIJK Hp33A 
XyypaiíJI<JuxaaA 6aiíx, 
>lcaH TaHxaií 
XoJKrop xyy 6HJI·n, 'IH? (94) 

Jaký jsi to proklatě prohnaný, 
Ty kluku plešatá? 
Za to, žes mi sehnal telata 
Přišel 's dNv a všecičko 
Jsi vysmýčil, 
Jaký ty jsi drzý 
Plešatec, ty ieden? 
XHHCBaií.tlapHxyy HX xap MOpHiír 
Yxacxuiíu yypraJIJK asasaa. 
Cyxaií Tawyypaap 6ypyy Jesryií (81) 
TawyypAaHxaH wyys:n. 

Chiisvaidarichuu vyrazil vpřed, 
Lapil do úrgy nejstaršího vraníka. 
Bil ho zleva, zprava, tašúrem 
z tamaryšku 
Je i bičováním zkoušel. 
(81) Viz výraz YypraJia-. 



Xaarn XJpJr 

XasTac 

XaňpJJa-

Xaňxapa-

XaJJaa 

XaJJ6axuň-

XaJJyyu '-IYJJYY )lOJJoox 

190 Doc. Dr. Luvsandorji. 
191 

J1YBCAH}:\3H}:\3B (200 I). 
192 Doc. Dr. Luvsandorji 
193 Doc. Dr. Luvsandorji. 

též spojení yxac yxac xuiíx, které 
vyjadřuje vícečetnost daného pohybu 
(jako např. pohyb auta, které nechce 
nastartovat a trhaně poskakuje vpřed). 190 

Idiom. Označuje něco nedobrého, 
ne pěkného nebo také hloupou či 
malichernou záležitost, něco ničemného, 
ledabylého, k ničemu. 191 

Kult. specif. výraz. Dvě ploché desky na 
spodní straně dřevěné části sedla 
(postranice). 
I) Mít rád, mít blízký vztah k; také 
litovat, mít soucit s, projevovat soucit, 
šetřit. 2) Jako honorifikum se používá 
ve funkci pomocného slovesa, v přímé 
řeči vyjadřujícího zvýšenou uctivost 
v poměru k oslovovanému: (udělejte) 
prosím, račte (udělat) 
Dialekt. výraz. západního Mongolska. 
V chalchském dialektu mu odpovídá 
slovo xauuupax, význam je křičet, řvát, 
volat. 

Cizí sl. pravděpodobně turkické 
s významem třpytivý, blyštivý. 192 (Zatím 
nepotvrzeno). 
Základem tohoto obrazomalebného sl. 
je spojení xcUT6a(c) xuiíx a znamená 
udělat rychlý, prudký a náhlý pohyb do 
strany, ucuknout, uskočit. 193 

Idiom. Dosl. ,,lízat horký kámen", 
v přeneseném významu zakusit a 
překonat těžkosti a strasti života, získat 
životní zkušenost překonáním životních 
nesnází a utrpení. 194 

Uar Tep cawxaH 6orr6orr 
3aprrHr rryt~n:mr:n 6yyJK xai1prra! 
[(ar Tep xaarn np:1rni1 6orr6oJI 
Eorroxryi1mi1 Hb ai1rrnaJK xawprra!" 
(nX3A] (21) 

Je-li království v klidné době, 
Račte prosím vydat nařízení. 
Je-li království v těžké době, 
Račte prosím vyhlásit, co se nesmí!' 
(27) Viz výraz HaMHa-. 

3aprrHr JIYHA3Hf3J 6yyJK xawpJJa! (21) 

Račte prosím vydat nařízení! 

-"Xyye, 'IH 6ocoo'l!" nJK 
fypas HX xaiíxapsaa. (76) 

-.. Hej, probuďse!" 
Třikrát mocně zakřičel. 

( 19) Viz výraz fysJmyyJJJHXJH. 

faxaw AYp33p HpC:lH '!Hr 60JJOB '!Hr 
3H3 aMbTan ennep IOMan A33p rapsarr 
raxawH Torrrow orr11i1JK xanapnarryw nJK 
AYYJJCaaH. 
XaJKyy THHIII33 xa.ri6axniín 
Eycran 3YrTaasarr 
Xy3yy 6ne Hb 
3pnlK xanapnarryi1 r::JJK nyyrrcaaH. (56) 

Jelikož přišel v podobě prasete, 
O tomto zvířeti jsem slyšel, že vyleze-li 
výše, 
Nevidí do stran a nemzlže poranit. 
Kdybych před ním uskočil 
Do strany, slyšel jsem, 
Že nemůže 
Otočit hlavu a poranit. 
-"YH Mopnox 6orrooryw! 
YHHHH Hac 'IHHb 6ara, 
Uyc '!HIIb IIIHHrJII. 
Y11611n xoěp 
XJH x:m MaaHb 
XaJJyyn 'IYJJYY noJJoOJK 
Y3JJryws Illyy! (91) 

194 
.[(AWH51M, JI.; HAMYYH, .[(.: MoHzon X36UtAt3!1 X3!1!13Z, X3!1lf yzuííH maiín6apm ma.%. [Mongolský 

výkladový slovník idiomů a ustálených rčení.] Y naan6aaTap 2005. 
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-"Ještě nenasedej! 
Tvůj věk je nízký, 
Tvá krev řídká. 
Vždyť ty ani já, 
Žádný z nás 
Hork.v kámen lízat 
Nezakusil 1 

XaHrHHa- Zvukomalebné sl. se (20) Viz výraz ,LI,oHrO!lO-. 
základním významem zvonit, cinkat, 
drnčet, rachotit, hučet. 195 Užívá se při 
popisu zvuku zvonění či řinčení 
kovových předmětů, zvonění zvonku, 
zvuků hudby, ale také mluvíme-li o 
zvuku lidských hlasů. 196 

XaHTaňpa- Kult. specif. výraz. Přivázat uzdu dozadu ,[(asxap A:.JJJT3H caaparr MOpHňr 
a upevnit ji k sedlu (kůň nemůže hýbat Xat~ M:.JT xaHTaiíp'l 

hlavou- stojí na místě a nemůže utéci). XaňpQar M:.JT TYWHJK 

2. přen. dobře a pevně přivázat, uvázat; Xyyr:n 6apyyH rapTaa xemeet~ 

upevnit. 
JlaMLIH aryňA 6apaarrxasaa. (76, 77) 

Hustohřívému šedáku 
Uzdu k sedlu upevnil, jak skála 
Nohy k ne pohnutí svázal, 
Vzal hocha za pravou ruku, 
Vešli k lamovi ke slvšení. 

Xap xyy Idiom. Dosl. "černý hoch" (slovo xap Ap:.~ar xap Mopb yHrarrt~asaa. 
má však široké spektrum přeneseného -"lJaM 33prHňH xap xyyr 

významu, nejčastěji ve smyslu prostý, Y Hax 'J33H 6orrJK 'lat~sarr 

obyčejný, čirý). Toto spojení označuje YHax caňH yHaa 'IHHb MOH 6aňHaa!" 

mladého chlapce, jinocha (věku asi 16-
(87) 

20 let), neženatého mladíka, panice. 197 

Bujn_v vraník zařehtal. 
-.,Je-li s to stát se mi pánem 
Mladíček jako ty, 
Pak ti vskutku budu dobrým jízdním 
koněm!" 

XacarnpJr Kult. specif. výraz. Starý mongolský Xoěyrrbl Hb 6apblK asaat~ 
lehký dřevěný vůz na dvou vysokých Xacar npr31Ul a'!aat~ 
kolech. m Xa,naacLIH caňHaap xa,naa,n 

AsaH OJIOH l!sasaa. (73) 

Oba je zajali, 
Na káru naložili, 
Řádně hřeby přitloukli, 
Zaiaté ie odvezli. 

X a sta Kult. specif. výraz. Spodní okraj jur ty (63) Viz výraz HpJr. 
(styčná plocha podlahy a stěny). 199 

Xoll XO!l xexpa- Malebný obrat patřící mezi výrazy ArrTaH MOHreH xoěp uaxaa 
tvořené spojením citoslovce a slovesa. Xoěp rapTaa 6apHaA 

Znamená hihňat se, chechtat se (pouze o Caxrrar HOrooH AYHAYYP 

smíchu malého dítěte, batolete). V textu rot~ fOA XOXpOH MOXJIOOA 

se objevuje též jako 200 200 xoxpox. 
Xyy 33JK aas xoěp A33p33 O'IBOO. (98) 

195 
ŠíMA ( 1987). 

196 Dalším významem slova je hubovat, nadávat. V přeneseném významu se užívá o třeskutém mrazu 
(xyům:m xaHzuHax- mráz zvoní), dále potom také o čpícím zápachu (eMxuií xa112U11ax- páchnout), 
pronikavosti něčeho (xaHzwta:JIC e6óex -pronikavě bolet) či o lidské čipernosti, aktivnosti (xaHZUHacaH xyfl
čiperný člověk). li,3B3Jl, 5!.: Mo11zo,q x3n11uli mo6'1 maiL16ap monb. [Mongolský výkladový slovník.] 
Y naaH6aaTap 1966. 
197 Doc. Dr. Luvsandorji. 
198 K etymologii slova "xacar" viz LUVSANDORJI, J.: The Secret History ofthe Mongols in the mirror of 
metaphors (2). Mongolica pragensia 2007, s. 77-78. 
199 

ŠÍMA ( 1987). 
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Hošík lezl bujnou travou 
Chichichi se chichotaje, 
V rukou držel své dvě vidličky, 
Zlatou a stříbrnou, 
Vracel se za svými rodiči. 

XoToJIJo- Malebné sl. označující prohýbání se, Jlxa 3aMBYYllHH np al!apaa 
promačkávání se duté věci. 200 XoTomon 6atíxblr V3BJ::J. (56) 

Uviděl, jak se Nebe i Země 
Od toho zakymácely. 

Xonorna- Honorifikum označující jízdu na koni u )I(Hryypntí 60p110r MOpHHr 
vážených osob či obecně pohyb Xonornonxon l!BAar 
dopravním prostředkem. Eatíoyy r3H33. (19) 

Na (takovém) okřídleném šedáku 
Prý se vozíval. 

Xan xynnnň Idiom. Těhotná, v naději. (Doslova" má HaMatír rapaxaA Manatí ::JXH::Jp 
těžké nohy"). X on xynAT'lií 6atícaH. (61) 

Když jsem odjížděl, moje žena 
Byla v naději. 

X9T9Jl Kult. specif. výraz. Označuje mírný, T3p xeTe!l A::J3P rapq 
povlovný kopec, návrší. (Přesně kopec HJr 6yyll [nJK] 6oABOO. 
bez vrcholu, s plochým vrškem či dvěma T::Jp xoTJJniín ra3ap HpJK33. 

nízkými vrcholky a sedlem mezi nimi). )f{HryypnH 60p110r MOpHHOOCOO 
6yyJK33. ( 49) 

,Na tamto návrší vyjedu 
A odpočinu', řekl si. 
Přijel na to návrší. 
Sesedl z okřídleného šedáka. 

Xynparana- Kult. specif. výraz odvozený od XaMrHHH TYPYYHA 
substantiva xyoapza, ke kterému můžeme Xy11 xaman MOpHtír 

nalézt český ekvivalent podocasníť01 • XyAapranaaryií ynacaH 

Verbum lze potom překládat jako Xy11caH nHDH TawyypLir 

nasazovat podocasník. 
T::JX1H AOXHH XHHJlDC1H 
Xyn11tí Maxhir 
J(aa!lHH XYYAHHD3p nrH3C3H 
Xyp::JH y11aaH Morotíroopoo 
Xy3yy c::J3p::J3 opoo11rocoH 
ApoaH Taoau TO!lrotíTotí 
A Traa!lJKHH xap MaHrac 
XaMmHH TYPYY TamyyllhiH ra3ap 
.5ToaxLir V3B::J::J, rypoyy11aaH. (68, 69) 

V jeho čele 
První ze všech, jako vyzvědač 
Jede patnáctihlavý 
Černý mangas Atgáldžin 
Na tmavožlutém koni s lysinkou 
Bez podocasníku, 
Bambusový tašúr mu 
Poskakuje sem a tam, 
Po stranách sedla vaky plné 
Lidského masa, 
Hruď a šíji dokola mu 
Hnědorudý had obtáčí. 
To vše ti tři viděli. 

200 U3B3Jl ( 1966). Doc. Dr. Luvsandorji. 
201 Řemen, kterým se vzadu upevňuje koňské sedlo při strmém klesání, aby se neposunovalo do předu. 
Existuje rovněž odpovídající řemen xoMonnapor, kterým se naopak vpředu připevňuje sedlo při prudkém 
stoupání, aby nesjíždělo dozadu. Mangasjede na koni bez nasazení těchto pomocných řemenů, což 
poukazuje na značnou kvalitu koně- pouze velmi dobrý kůň dokáže sám bez pomoci těchto řemenů 
přizpůsobit jízdu a vyvažovat sedlo, aby se při prudkém stoupání či klesání nežádoucím způsobem 
neposunovalo. 
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Xyňs, XyňsaJia-

XyJIMaňJira-

XyyJIHHtJ. xasqnrt~.a-

XyypaňJia-

XJJI JaJiryyJiax 

IJ.ax 

IJ.oxJio-

202 Doc. Dr. Luvsandorji. 
203 

JlYBCAH,11,3H,Z:PB (200 I). 
204 

JIYBCAH)J,3HJOB (200 I). 
205 Doc. Dr. Luvsandorji. 

Kult. specif. výraz. Podstatné jméno 
xyiiB označuje provaz na úrze, odvozené 
sloveso pak označuje přivázání tohoto 
provazu k tyči úrgy. 
Malebné sl. popisující způsob, jakým 
koně a některá jiná zvířata klopí či 
skládají uši dozadu v situaci, kdy 
předpokládají hrozící nebezpečí. 
Protikladný pohyb, tedy nastražení uší, 
vyjadřuje slovo coomoii;12ox. 
Idiom. Dosl. "být svírán, tísněn, 
omezován v zákonu". V textu ve 
významu být pod tlakem (chánova) 
příkazu. 202 

Lex. metafora. Dosl. "osušit, vysušit, 
udělat suchým". V přen. významu vypít 
do dna, sníst beze zbytku; projíst, utratit 
a prohrát všechen svůj majetek. 2. 
::plundrovat, přivést na mizinu, sebrat 
všechno beze zbytku. 203 

Idiom. Kauzativní forma spojení XJ!I 

3MZax (dosl. spojovat jazyk), které 
znamená doručovat, sdělovat zprávu, 
informaci. Kauzativum se užívá v 
obdobném významu předávat, 
doručovat, vyřizovat (ústně) zprávu; 
anebo poslat někomu zprávu 
(prostřednictvím koho); nechat (někoho) 
vyřídit vzkaz. 204 

? Dosl. vidlice. Výraz zde těžko 
identifikovatelného významu. Patrně 
může jít o nějaký archaický předmět 
užívaný k věštění, např. stylizované 
figurky Uedním z významů výrazu l{ax je 
novorozeně).205 Jde však o čistě 
spekulativní výklad, význam 
odpovídající danému užití slova se 
nepodařilo nalézt v žádném z dostupných 
slovníků. Vydavatelé eposu v předmluvě 
uvádějí jako význam výrazu šagaj 
(hlezení kzlstka, sloužící jako hrací 
kostka).Z06 

Lex. metafora. Sloveso je odvozené od 
výrazu l{OX (čelo) a původním 
významem je střelit/trefit se přímo 
doprostřed čela. Přeneseně znamená 
mířit/jet přímo (kam) -jako když střelí 
doprostřed čela207 . 

Caiíxau xycau xyňsMr xyňsaJisaa. 
(81) 

Přivázal k úrze pěkné lanko z bNzy. 

(51) Viz výraz .IJ.alKnrnyyJia-. 

(43) Viz výraz Topcou Topxoop. 

(94) Viz výraz YCTaň. 

-"IiH Xerumu Jiyy MJpDH xaaHbixaac 
Tonb 3aunau fJpJn xaTaH 
Wyynaap TYJlr:m l!Baan 
Taun apraryi1 XJJlJaJJryyJJaall 
I1p33'1 rJ)i{ HaMaiír [llsyynas" rJs.] (31) 

-"Jedu od Ho 'gs 'in Luu Mergen 
chánových, 
Chatana To/i Zandan Cere! mne 
poslala, 
Aťjedu rovnou rychle 
A bez odkladu vám vyřídím, 
Abyste přijel. 
(98) Viz výraz Xo11 XO!l xoxpo-. 

Wopoo nxiDJH 
Wopooubi TOOC 6Hw 
WoproOJJ)!{ rJXHJJH 
WoprooJI)!{ 6Hw 
XapHHH rypJH MaHai1 xaaHhiXhir 
ll,oXJlOH Hp3B 60JJOJITOH. ( 66) 

Prach, řekne-li se, 

206 fhz:m 3YYII maeu11 maea11 IIGCblZ 11acaqca11 Xezutu/1 J!yy !ovhpz:m xaa11. (2003, s. 6). 
207 Doc. Dr. Luvsandorji. 
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qapJia- Zvukomalebné sl. s významem 
pronikavě řvát, ječet, křičet, vřískat. 

Použití výrazu implikuje strach, situaci 
ohrožení. 

qyyJia- Honorifikum odpovídající výrazu 
xyp(JJ!OllX. Svolat schůzi, zasedat, radit 
se, rokovat. 

qyyJirau Honorifikum odpovídající výrazu 
xyptm. Sněm, zasedání, shromáždění. 

lllUJKHMryií Lex. metafora. Slovo mu.J/CUM znamená 
šňůra, provaz. Ch. Ganhuyag ve svém 
slovníku uvádí u tohoto slova pouze jeho 
přenesený význam clue208 (klíč, vodítko, 
záchytný bod, stopa). Jako postpozice po 
genitivu se užívá v hovorovém 
venkovském jazyce v metaforickém 
významu vyhlížet (nějak), zdát se, jevit 
známky (čeho). 

3pnJI MopnlJl Kult. specif. výraz. Xopuwo yz 
s významem pobožnost, modlitba, v textu 
označuje buddhistickou pobožnost. 
Výraz JPZJ!I se samostatně nevyskytuje, 
jeho patrný význam je návštěva, přičemž 
se rozumí návštěva chrámu.209 

.Jl paJilYY Jiauxau Malebné sl. Je pojmenováním pro třpyt 
mnohočetných věcí, mnoha jednotlivých, 
vystupujících předmětů. Lze je použít o 
zubech, domech města či jurtách. (Nelze 
jej použít např. o horských zasněžených 
vrcholcích, protože Mongolové vnímají 
horstva jako podlouhlé pásmo a ne jako 
jednotlivé vystupující předměty. Rovněž 
se nedá použít o vodní hladině, která je 
plochá, nevystupuje do výšky. O jejím 
třpytu se potom užívá výrazu 
MRIJ(JJ!JllX. )210 

208 GANHUYAG, Ch.: Mongolian English Dictionary. Ulaanbaatar 2005. 
209 Doc. Dr. Luvsandorji. 
210 Doc. Dr. Luvsandorji. 
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Prach to nebyl, 
Mravenci, řekne-li se, 
Mravenci to nebyli, 
Přímo k našemu chánovi 
Míří nejspíš cizí vojsko. 
(52) Viz výraz Tonro'lu-. 

( ... ) 
3m xyyr lHl.Umlír 

fypsyynaaH qyym,na!"(64) 

Poraďme se vespolek 
Co s tím hochem! 
L(orWHH HOěH C311,[\aJJf311 ,[133p33 rap'! 

L(opBOH HX 'IYYJlfaHblf 
L(epsen TaJJA )!(arcaalK 

-"3aa, Ta 6yxylír M3AYY113H TOJU!IIběO . 

... (35) 

Dogšin nojon vystoupil na stolici 
čtyři velké rady 
Do čtyř stran seřadil 
-.,Tak, vše vám nyní objasním . 
... 
Ep xyH xapaxLm rnnlKnMryií 
MopHJJlK 6aiisaa r:m:n. (42) 

Bez známky vědomí lama 
Nehnutě seděl. 

( 41) Viz výraz CylKruiír 6apu-. 

( 19) Viz výraz fysJmyyJJJHX:JH. 


