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ÚVOD

Tématem této práce jsou jazykové prostředky mongolského původu v české próze na základě 

dvou českých románů Paměť mojí babičce (2002) Petry Hůlové a Krotitelé ďáblů (1965) 

Ludvíka Součka. I když knihy jsou z úplně jiných časových období, mají společného to, že 

v obou románech se vyskytují mongolské výrazy ve větší míře jako součást vícejazyčnosti 

v uměleckém textu.

Funkcí textové vícejazyčnosti a cizojazyčnosti v české literatuře se zabývá Petr Mareš, oba 

romány byly součástí jeho studií o vícejazyčnosti ve literatuře: "Also nazdar!": aspekty 

textové vícejazyčnosti (2003) a Nejen jazykem českým Studie o vícejazyčnosti v literatuře

(2012).

Hlavní funkci vícejazyčnosti obou románů se nejvíc vystihuje definice:

“Ve vztahu ke znázorněnému společenství a jeho časovým, místním a kulturním určením 

získává někdy důležitost funkce, kterou snad můžeme označit jako atmosférotvornou: 

vícejazyčnost přispívá k budování celkového obrazu specifiky národního nebo kulturního 

prostředí, podtrhuje jeho shodu se zkušenostmi a ustálenými představami adresáta (vytváří  se 

tak efekt reality, životní pravděpodobnosti a plností), nebo naopak jeho zvláštnost, 

neobvyklost, bizarnost“. (Mareš 2003)

Výskyt vícejazyčnosti v obou románech jako v uměleckém textu plní nejen funkce 

estetického působení a záměru uměleckého zobrazení, ale užití mongolských pojmenování 

vede i k větší věrohodnosti čtenářského zážitku a efektu prostředí, které je pro českého 

čtenáře neznámé, daleké a exotické.

Pro českého čtenáře vzdálená, exotická, cizí kultura a prostředí se prohlubují neznámými 

mongolskými výrazy, užívanými přímo v textu obou románů.

Opakovaná připomínka zvláštnosti a jinakosti mongolskými výrazy napomáhá i k čtivosti 

celého příběhu. 

Uplatněni a realizace cizojazyčných prvků (mongolské výrazy) obou románů podávají věcnou 

informaci jako součást textu zároveň zdůrazňují odlišnost a vzdálenou cizost.

Na druhé straně význam neznámých, cizích pojmenování buď českému čtenáři srozumitelný, 

či nikoliv:
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„Vystupují konvencionalizované operace, které mají zajistit současný výskyt rysů cizosti a 

rysu srozumitelnosti nebo cizojazyčný prvek funguje jako něco, čemu buď nelze, dokonce 

není třeba porozumět, tedy jako prvek tajemný vzdálený, matoucí, neproniknutelný, 

zastupující kulturní okruh od něhož jsou recipienti textu neodvolatelné odděleni, či naopak 

jako prvek okrajový, nedůležitý, vytvářející jen pozadí pro to, co je podstatné.“ (Macurová, 

Alena - Mareš, Petr: Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu, In: Stylistyka 5, 1996,

s. 167-169).

I když takové neporozumění činí text působivým, v mnoha případech (zejména u 

frekventovaných výrazů) dochází k zakrytí věcného významu.
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1. PRVNÍ PRÓZA

1.1 PETRA HŮLOVÁ „PÁMĚŤ MOJI BABIČČE“

Petra Hůlová: Paměť mojí babičce Torst, Praha 2002

Petra Hůlová (* 12. července 1979, Praha, Československo)

Studovala kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, později přidala

i mongolistiku. Studijní rok 2000-2001 jako součást studia mongolštiny strávila v Mongolsku.

Literární debut Petry Hůlové, tehdy velmi mladé studentky mongolistiky a neznámé autorky,

próza Paměť mojí babičce, vzbudil velkou senzaci nejen ze strany laické veřejnosti, ale

i ze strany odborné kritiky literatury. 

I když spisovatelka od té doby vydala několik dalších rozsáhlých próz, Paměť mojí babičce je 

její nejlépe čtenářsky oceněným dílem. 

Paměť mojí babičce získala ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku a zvítězil

v anketě Lidových novin Kniha roku.

Román proslavil autorku nejen v České republice ale i v cizině.

Kniha byla přeložena do polštiny, němčiny, francouzštiny, angličtiny a naposledy i do 

švédštiny a získala cenu za nejlepší překlad v USA. 

Úspěch románu podle mě spočívá nejen v nesporném vypravěčském nadání autorky, ale

i v tom že kniha je po všech stránkách „něco úplně nevídaného, cizího a neobvyklého“, co se 

týká prostředí, kde se děj odehrává, námětu i jazyka.

Děj se odehrává v Mongolsku, pro českého čtenáře neznámém, dalekém a exotickém. Kniha 

se skládá ze šesti kapitol bez názvů, jen očíslovaných, a nemá žádnou předmluvu nebo závěr.

Román popisuje život a osudy žen několika generací jedné mongolské rodiny pocházející se

z venkova. Každá kapitola je vyprávěna jednou z žen rodiny ve formě velmi intimní zpovědi,

zajímavé tím, že každá má různé pohledy na „věci“. 

Celkový příběh může „nudit“ některé čtenáře tím že řeší celkem jen „ženské problémy“.

Kniha je vypravena celkem pěti ženami jedné rodiny různého staří a největší část je 

vyprávěna hlavní hrdinkou Dzaji (vypravuje dvě kapitoly).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_noviny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_roku_Lidov%C3%BDch_novin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnesia_Litera
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1. 2 VĚROHODNOST ROMÁNU

Marta Ljubková (2002) „Otázka kompozice, literární noviny 13, č. 46 

„Domnívám se, že nad lokalizací románu není třeba ani jásat, ani autorku obviňovat

z vypočítavosti. Jakožto studentka mongolistiky, která v oné zemi podle všeho skutečně

pobývala, měla Hůlová možnost využít reálie běžnému českému čtenáři neznámé - ať už 

vědomě nebo nevědomě se tak vyhnula možnému nařčení z „nevěrohodnosti“. O tom, jak se

žije v jurtě, si většina z nás může jenom nechat zdát, proto je čtenář odkázán na působivost 

příběhu samotného, nikoli na hodnocení jeho geograficko-sociální pravděpodobnosti.“

(Ljubková 2002)

Podle rozhovorů s autorkou prostředí románu je v Mongolsku, ale ty osudy odtamtud vůbec 

nejsou. Tématika je fiktivní, celkový děj na mě působí až moc přehnaně, nevěrohodně, naivně

a vymyšleně tak, že tohle všechno se může se stát kdekoliv na světě.

Mongolsko se rozkládá na území dvacetkrát větším než Česká republika, ale má pouze 2,7 

milionů obyvatel (z toho skoro polovina obyvatel žije v hlavním městě Ulánbátar). Je státem

s nejnižší hustotou zalidnění na světě. 

Pastevecká rodina na venkově, kterou autorka popisuje v románu žije v odlehlém místě 

několik stovek kilometrů dál od další rodiny. 

Nejenže ta rodina měla čtyři dcery (otec rodiny neúspěšně toužil po mužském potomkovi), ale 

dvě z nich jsou dokonce nemanželské. Navíc jedna má otce Rusa (severní soused Mongolska 

je Rusko) a druhá má otce Číňana (jižní soused je Čína).

Byla by to moc vzácná náhoda, aby se Rus a Číňan „trefili“ do jedné pastevecké rodiny a aby 

nevěrné manželce „nadělili“ nečistokrevné „bastardské dcery“, jak popisuje autorka.

Navíc nejstarší dcera Magi, u které si byl otec rodiny jako s jedinou jistý že je jeho, zemře 

tragicky a s čtvrtou dcerou, se kterou si do konce života není jistý, jestli je jeho nebo také 

„bastardská“ jako ty ostatní dvě…

Později se otec „Číňan“ opije a znásilní svou vlastní dceru, která byla ještě panna, i přestože 

věděl, že je to jeho dcera, i když jí i její matku celý život opravdu miluje. 

Navíc znásilnění probíhá v domě tety jeho dcery, se kterou dlouho žijí spolu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Vyjde najevo, že ze dvou milovaných tet, které pomáhaly svým neteřím je jedna lesbička, 

která chce pohlavně zneužít svou malou neteř a druhá „nutí“ obě svoje neteře k prostituci ve 

svém nevěstinci.

Probíhá incest mezi sourozenci, kteří jsou dětmi jedné z dcer, která jediná se nestala 

prostitutkou, je šťastně vdaná a vychovává vzorně svoje děti.

Jsou zde i různé přehnané pasáže jak autorka popisuje prostředí a život v Mongolsku:

„Vypadali jsme takhle jako lepší podnik, ačkoli jsme měli chúšúry za sto tugrů jako ty 

nejmenší zborcený jídelničky, kde se misky vůbec nemejou a v chúšúrovým mase jsou 

semletý myši a kanáloví potkani.“ (s. 56)

Mongolsko má 50 milionů kusů chovného dobytka na 2,7 mil. obyvatel a určitě netrpí 

nedostatkem masa, natož aby se chytaly drobní potkani z kanálu na jídlo. Přitom autorka 

upozorňuje na fakt, že Mongolové moc nejedí ani ryby.

“Na druhou stranu žádnej opravdickej Mongol ryby nejí. Nikdo z naší rodiny ani nikdo, koho 

znám. Mongol jí to, o co se sám stará, a ryby nikomu nepatřej.“

„Máchaly jsme plíny a přehazovaly si mimino, který nevydrželo ani chvíli samotný. Když 

bylo Dolgormě asi půl roku, padal večer a já se chystala vrátit zpátky, Dzaja řekla, že půjde 

taky. Ulila trochu z flašky, vymáchala v tom kus ustřiženýho trika a strčila to malý cucat. 

Chvíli fňukala, ale než jsme si oblíkly bundy, už spala.“ (s.218)

Nevím, jakého člověka může napadnout, že matka opije svoje půlroční dítě a nechává ho přes 

noc doma samotné, aby mohla spolu s vlastní sestrou vydělat v bordelu peníze…

Přitom Dzaja se popisuje jako matka, která věnovala všechno a žila pro svou dceru jako 

málokterá matka kdekoliv na světě.

Jsou zde i nereálné popisy jako:

“Velkej dobytek obvazoval starejma kůžema a křičel na koně, když viděl, že některej z nich už 

nechce žít. Dobrý koně, když umírali, tloukl tašúrem do zadku a do nohou, aby se postavili, 



10

a pak je střílel, a Nara a já jsme se rychle běžely podívat, jak se umírající oči potahujou 

slepou blánou a slabiny se chvějou, jako by odháněly mouchy. Pak jsem si sundala rukavice 

a sahala koni na břicho, mezi zadní nohy, kde to bylo nejteplejší, abych se ohřála.

Nara mezitím běžela domů, protože babička křičela z postele, že máma rodí.“ (s. 11)

U Inche se vždycky šlo na balkón a tam stála zmrzlá koza vzpříčená mezi bedýnkama. Z tý 

nám její máma každej den kus ukrojila a z velkýho režnýho pytle usypala do hrnce dvě hrsti 

lacinejch nudlí. (s. 135)

Podobných nereálných „prožitků“ se najde spousta i co se týká popisu života v Mongolsku.   

Je to podle mě takzvaně „až tak trochu moc“, aby se všechny ty zvrácenosti a zlosti mohly 

odehrávat v rámci jedné malé rodiny i když děj literární prózy nemusí působit úplně pravdivě

a zakládat se na pravděpodobnějších příbězích.

Na druhé straně musím podotknout, že čtenář si tolik neuvědomuje ty „přehnanosti“ díky 

slovesnému talentu, způsobu vyprávění autorky a popisu jinakosti mongolského prostředí 

a kultury. 

Kniha se čte jedním dechem a stavba románu je přehledná, chronologicky uspořádaná,

s občasným vracením ke vzpomínkám či událostem.

Autorka má bezesporu velký vypravěčský talent, vyspěle umí pracovat s jazykem a dějové 

zvraty se dají vysvětlit psychologicky nebo sociologicky:

„Jako by se Šarceceg zas na chvilku odmlčela a já četla v jejích tvrdejch ústech stín pohrdání.

Jediný, na co může bejt ubohá ženská hrdá. Nikdo jí neporoučí.

Kdo by o to taky stál.“ (s. 105)

„Říkám, co si myslím. Vždycky. Je to pro jejich vlastní dobro. Pozdějc pochopěj a se svejma 

dětma to budou dělat zrovna tak. Starý musej radit mladejm, na to maj svý svatý právo. Co 

jinýho jim zbejvá?“ (s. 180, 181)
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1.3 OBRAZ MONGOLSKA V ROMÁNU

Celá kniha působí velmi depresivním, beznadějným, černým dojmem.

Možná jeden z důvodů, které dělají román výjimečným je to, že právě ta černá stránka je tady 

natolik silná.

Mám pocit, že v celém románu je úplně ztracen klasický pojem „dobro a zlo“, „černá a bílá“ 

nebo takzvaně „dvě stránky mince“. 

Člověk by pocítil jen utrpení, které se bude jen prohlubovat, totiž beznaděj která nemá 

konce… 

Jednou větou řečeno - je to pád do černé díry, která nemá konce.

Tereza Horvathová (2002-2003) „Pragomongolia Petry Hůlové‟, Babylon 12, č 3.

V každé z těch mnoha tváří odkrývá zmařené možnosti, zoufalství, ale i jistou" pravdivost.

Žádná z dcer a matek není jen figura ilustrující jednostrannou polohu a vlastnosti, žádná není 

kladná ani záporná hrdinka, všechny však jsou, každá jiným způsobem, nešťastné.

(Horvathová 2002-2003)

Obraz Mongolska se líčí velmi černě – venkov se rovná neskutečná bída, nebezpečí, utrpení 

nacionalismus, rasismus a xenofobie a hlavní město je hnízdo všech neřestí - alkoholismu 

prostituce a špíny.

Podle mě člověk s úplně jinou kulturou nemůže za rok studijního pobytu opravdu proniknout 

do mentality národa, pochopit kulturu, životní styl a zvyky, když navíc neovládá jejich jazyk.

1.4 ČEŠTINA V ROMÁNU

Kniha je napsána nespisovnou obecnou češtinou a čtenář se na ni musí zvykat hned od

začátku. Nespisovná forma češtiny může vadit některým čtenářům na začátku, ale právě tento 

způsob spontánního vyjádření patří hlavně tematice i prostředí kde se odehrává děj a prospívá 

celkové čtivosti knihy.

Bohumila Junková (2004) Nespisovnost a mluvnost v románu Petry Hůlové „Paměť mojí 

babičce“:
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„Protože hlavní hrdinka i členové její rodiny jsou prostí lidé, kteří pocházejí z mongolského 

venkovského prostředí, odpovídá tomu i zvolený útvar národního jazyka. Všechny postavy 

důsledně hovoří obecnou češtinou, a proto jejich vypravování působí velmi přirozeně.“ 

(Junková 2004)

Na druhé straně obecná čeština se někdy míchá se spisovnou češtinou.

Marta Ljubková (2002) uvádí v „Otázka kompozice, literární noviny 13, č. 46 že „Někteří 

recenzenti zajásali nad jazykem románu - Hůlová se rozhodla pro obecnou češtinu, ovšem jen 

na první a velmi zběžný pohled; při podrobnějším čteni se ukazuje, že její přistup je 

nedůsledný a některé jevy kolísají („...když igelitové pytle nebyly a rodiny jako my neměly ani 

jeden pořádnej nůž...“ - s. 9).“ (Ljubková 2002)

I když je román zpovědí pěti různých vypravěček, které mají úplně jiný pohled na život a jsou 

z různých věkových kategorií, navíc úplně po svém popisují zážitky a prožitky událostí, které 

je spojují, celá kniha zní, jako by všechny kapitoly vyprávěla jedna osoba.

Jindřiška Svobodová (2004) „Lexikum jako prostředek charakterizace prostředí 

v próze Petry Hůlové Paměť mojí babičce“ uvádí „Postavy textu se střídají v šesti 

samostatných oddílech v roli vypravěče, a ačkoli se tím mění vypravěčská perspektiva, působí 

celý text jako stylisticky kompaktní celek. Autorka nevyužívá možnosti charakterizovat 

promlouvající postavu právě prostřednictvím užitého jazykového kódu. Naopak všechny po-

stavy důsledně užívají týž jazykový kód, kterým je obecná čeština.“ (Svobodová 2004)

Autorka věnuje Dzaji (jedna z hlavních hrdinek) nejvíce prostoru ve vyprávění. 

Více než polovina románu je vyprávěna jí a jejím hlasem mluví i ostatní vypravěčky. Tím 

pádem chybí osobitost  jednotlivých hrdinek v způsobu vyprávění , které jsou úplně rozdílné 

povahy, jak se v knize ukazuje.

Marta Ljubková (2002) upozorňuje na „jednotný“ jazyk v článku „Otázka kompozice“ 

(Literární noviny 13, č. 46)

Jenomže v polovině knihy Hůlová „předává slovo“ Dzajině dceři Dolgormě, a v tu chvíli se 

začne nadějný start hroutit. Především jazyk se s výměnou vypravěček v žádném případě 

nezmění, snad jen přibude usilovné snahy o imitaci jazyka mládeže - kam však zajít, když už 
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matka mluví nespisovně. Dolgormin příběh má Hůlová mnohem méně promyšlený, a tak se 

soustředí především na místa, která matka interpretuje jinak než její dcera. Pokouší se jaksi 

„doplnit mozaiku“, ale k tomu spotřebuje bohužel příliš mnoho slov.

Postavu Dolgormy autorka opouští už po dvaceti stranách a navazuje vyprávěním Dzajiny 

matky. Vzhledem k tomu, že čtenář už ústřední příběh zná, snaží se v textu nutně hledat 

nějakou další kvalitu - a té se mu bohužel ani v této části nedostává. Vypravěčsky, kompo-

ziční i jazykový styl je natolik identicky s první částí, že nás už čtení dalších oddílů (kromě 

oněch několika zmíněných doplňujících informací) o nic dalšího neobohacuje, jednotící styl a 

tah se naopak rozmělňuje a upadá.“ (Ljubková 2002)

Josef Chuchma, MF DNES, 16.10.2002

Takže pět vypravěček, nicméně román zní jednohlasně, stádně. Ona dořečení Dzajina příběhu 

se odbývají v rovině faktické, někdy i psychologické, avšak stylistická individualizace 

promluv tu neexistuje. Z úst hrdinek se bez rozdílu vylévá silně hovorový řečový proud, 

lhostejno, kolik je figurám let, kde pobývají, co dělají. (Chuchma 2002)

Autorka používá občas typické české frazeologické přirovnání jako:

…vyskočila jako čamrda a začla se hned starat. (s. 84)

…a nešlo než řvát jak tur (s. 150)

… ráno je moudřejší večera. (s. 151)

… aby nevzala nohy na ramena…(s. 164)

…Obě holky jsem seřezala jako koně. (s. 175)

…Která je pěkná, hned má nos nahoru…(s. 194)

Vedle toho se vyskytuje spousta úsměvných přirovnání autorkou vymyšlených, která nějakým 

způsobem souvisí s prostředím, kde se děj odehrává:

Magi umřela jako Čingischán, spadnutí z koně je hrdý, lepší než pomalý vyhasínání pod 

houněma, jenomže v sedumnácti je i čingischánská smrt smutná, a to bylo jasný i tátovi. (s. 

57)

…poštvala by na ní psy a místo polívky by dostala kaši z argalu. (s. 58)
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…má nos jak červenej mandžin. Búdz místo nosu, říká Túleg (s. 173)

…ale já nejsem ženská s velkejma dlaněma a pažema chlupatýma jak gaučovej přehoz. (s. 

214)

…ale dokážu se na život koukat jako aeroflotskej pilot na naše hlavní město. (s. 207)

….Vařený jehňata jí skákaly rovnou do žaludku. (s. 228)

1.5 NESROVNALOSTI V ROMÁNU

Mám dojem, že kniha je napsána jedním „dechem“, stejně tak, jako se čte. Autorka se asi 

příliš nevracela zpátky k již napsaným kapitolám, aby zkontrolovala některé nesrovnalosti.

Při čtení knihy jsem si všimla věty na začátku 3. kapitoly kde je vypravěčkou matka rodiny 

Altá:

„Dolgorma mi vyčítala, že jsem si tátu vzala jen proto, že bejt s nim bylo lepší než zůstávat 

s našima.“ (s. 154).  

Tady se prezentuje, jako by vypravěčka byla jako jedna z dcer z předchozích kapitol.

Podobně v 5. kapitole, kde je vypravěčkou Nara, je věta

„Když pro nás s Narou jezdili s mámou do školy, já viděla ty pohledy ostatních chlapů, 

ostatních tátů od rodin, který měli Túlega za šaška.“ (s. 208).

Chybně tady uvádí vypravěčka svoje jméno pravděpodobně místo jména jedné ze svých 

sester.

1.6 MONGOLŠTINA V ROMÁNU

Funkci a způsob zacházení s mongolskými jazykovými prostředky popsal Petr Mareš (2012) 

ve své knize Nejen jazykem českým – Studie o vícejazyčnosti v literatuře

„Zatímco z hlediska formy směřují mongolské výrazy k nenápadnosti a jednolitosti, jejich 

významovou složku charakterizuje nápadná dynamičnost a mnohotvárnost. Román 

bezpochyby neprojektuje adresáta, který mongolštinu ovládá (text by pak byl přístupný jen 

pro nepatrné množství čtenářů), a nepočítá ani s adresátem, který bude soustavně vyhledávat 

mimotextová vysvětlení sémantiky mongolských slov. Přitom kniha není opatřena 

vysvětlivkami či slovníčkem cizojazyčných výrazů.“ (Mareš 2012)
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Většina užitých mongolských výrazů jsou jednotlivá mongolská slova (šoró, ovó, argal, 

tašúr, devter, árúl, dél, ger, nochoj, najmáčin atd.), která jsou přímou součástí románového 

textu, některá z nich se vyskytují, aniž by byla doprovázena českými ekvivalenty nebo 

vysvětlivkami. 

Občas se vyskytují i víceslovná mongolská spojení (Carajtaj ochin, chúchdijn cecerleg, 

budány šol, morin chúr, bajcány salát) nebo dokonce i celá věta (Surgúlijg togsoch jostoj., 

Tavtaj morilnó.).

Jednotlivá slova jsou často skloňována podle českých morfologických typů nebo se z nich

tvoří přídavná jména odvozováním (erlíc - erlícové, erlícem, erlíce, erlícům, erlíckej, 

erlíckejch, erlícká).

Pořadí mongolských slov ve většině případů nepostupuje systematicky. 

Některá pojmenování nejsou vůbec vysvětlena nebo jsou použita slova nepřesně vyjádřující 

(šagé, morindó, oros, Tavtaj morilnó, zdach, bórců, núdelčin, džidžúrové, chutag, urga, 

sansár, surgúlijg togsoch jostoj, edzen, unen, kuriltaj divádžin atd.) 

Petr Mareš (2012) „Nejen jazykem českým – Studie o vícejazyčnosti v literatuře“ uvádí

„(Toto jen obrysové poznání nebrání zachování celkové souvislosti vyprávění, vytváří v něm 

ovšem drobná nekonkretizovaná, „prázdná“ místa.) Chce-li dívka „s tátou hrát večer šagé“ 

(17), je zřejmé, jaká je obecná povaha onoho šagé, ale zcela chybějí údaje o tom, v čem daná 

hra spočívá a jak probíhá.“ (Mareš 2012)

Přitom v knize se  popis té hry (správný přepis je šagaj - шагай hlezenní kost hlezno kotník) 

vyskytuje dvakrát:

V pytlíku jsme neustále u sebe nosily hromádku ovčích kotníkovejch kůstek. Já červený a Nara 

nabarvený nažluto, abychom si je nepletly. Když jsme měly dobrou náladu, tak jsme je 

vytřeply na zem a hrály. Tehdy když se Ojuna narodila, se stalo, že mi třikrát za sebou padnul 

na všech kůstkách velbloud a Nara se rozvzteklila a jedním rozmáchlým úderem dlaně kosti 

rozmetla do všech koutů geru. ( s.12)
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Na stolku mezi náma ležel rozsypanej pytlík s kozíma a ovčíma kotníkovejma kůstkama a já si 

vzpomněla na svý a na Nařiny, kde je jim konec, a taky na Chiroko, která ráda hádala 

budoucí věci právě z těhle žlutoskelnejch kostí. (s. 111)

  

ale není žádná spojitost mezi popisem a se slovem šagé. Slovo šagé se vyskytuje v románu 

jen jednou. 

Oproti tomu název nevěstince Divádžin (диваажин – ráj nebe) v Ulánbátaru (poněkud 

zvláštní název pro špinavý „bordel“) se objevuje hodně, ale chybí vysvětlení nebo náznak 

významu slova.

Bohumila Junková (2004) Nespisovnost a mluvnost v románu Petry Hůlové „ Paměť mojí 

babičce“ uvádí některá mongolská pojmenování se špatným překladem (předpokladem), 

zřejmě z mylného náznaku v kníze:

…núdelčin - významný, úspěšný muž, …bárat - chlapec, vnuk, …tarbagan – pták,

Slovo núdelčin (nüdelčin)- нүүдэлчин znamená kočovník nomád a 

vyskytuje se jen dvakrát v románu. Není vysvětlen nebo naznačen význam slova:

…kdy málem odloudil ženskou bohatýmu núdelčinovi a pak se usadil u její sestry (s. 115)…

Kromě malejch byl Chiroko nejbližší Serúl, stříbřitě šedej kůň, kterýho vzala jednomu 

núdelčinovi zpod nože těsně předtím, než se Serúlem stačil skoncovat. (s. 163)

Slovo bátar - баатар znamená bohatýr hrdina a v kníze se vyskytuje následně:

Asi se taky těšila na malýho bátara, na vnuka…(s. 16)

Šlehala zvíře do krve, a když se kůň hnal bátarským tryskem, až mu vyškubaný drny barvily 

zadek. (s. 

…byl opravdu krásnej mužskej, obličej řezanej jak dřevěnej bátar a údy podobný stromovejm 

kořenům, silný a tvrdý.

U slova bátar tedy není význam pro českého čtenáře přesně pochopitelný.
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Slovo tarbagan - тарваган znamená svišť a v kníze se vyskytuje následně po pořadí:

…mu ukázat hnízdo malejch tarbaganů, který jsem našla, tak mě máma okřikla.

…když navlečenej ve vlčí kůži čekal u tarbaganí díry, vždycky ulovil nejmíň dva nebo tři 

vyplašený stepní sysly…

…Dlouho potom ani předtim nebyl celej ger tak napjatej, jako šelma ke skoku, jak tarbagan

k úprku…

Na začátku se tarbagan se jeví jako ptak.

Co se týká pravopisu nebo sémantiky mongolských slov, je poznat že autorka byla úplně v

začátcích studia mongolštiny a navíc se vůbec ani nesnažila, aby jednotlivá slova byla aspoň 

přepsána správně pomoci slovníku. Většina slov má pravopisnou chybu a některá slova jsou 

napsána jen přibližně, jak zní (šagé sansár tugrů Chášá bórců nugáralt, urgou bochčin 

charandaše Šin džil Tavtaj morilnó atd.)

1.7 ZPŮSOB UŽITÍ A ZACHÁZENÍ MONGOLSKÝCH VÝRAZŮ

Užití mongolských výrazů je poměrně rozsáhlé a pojmenování mají různé míry frekvence. 

Například slovo ger se vykytuje ve knize víc než 250krát, naproti tomu šagé je uvedeno 

v celém románu jen jednou.

Mongolských výrazů, které čtenář „musí rozluštit“, je víc než osmdesát a navíc jsou zde další 

desítky místních názvů a desítky různých mongolských jmen lidí, které vystupuji v románu.

Pro některého českého čtenáře můžou být mongolské názvy velmi rušivým elementem

a většina čtenářů se tak musí „ztrácet“ mezi pojmenováními, místními názvy a jmény, které 

jsou úplně cizí a obtížné je i jen jejich čtení. 

Mongolské výrazy, které jsou lehce pochopitelné podle kontextu:

S některými výrazy si čtenář vůbec nemusí „lámat“ hlavu, jsou zcela jasně pochopitelné hned 
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u prvního výskytu, aniž by byly doplněné českými ekvivalenty a vysvětlivkami. 

Dají se určit podle popisu daného předmětu či jevu v kontextu.

…Kdyby jí nebylo, vykládám každej den prvňákům počty a kroužim s nima písmena do 

modrejch linkovanejch devterů...

Čtenář zde hned může identifikovat slovo devter jako sešit.

Podobně „…takže celý stádo je nervózní a uštěkanej nochoj s ním má spoustu práce, když má 

oddělit březí klisny s mláďaty od ostatních… (s. 7).  nochoj-pes nebo

…Dobrý koně, když umírali, tloukl tašúrem do zadku a do nohou, aby se postavili…

…táta nám každý udělal malej tašúr, abychom vzpurnýho koně mohly taky pořádně sešvihat, 

a jelo se… 

(tašúr - knuta bič bičík pro koně)

Mongolská pojmenování, která jsou frekventovaná a nemají přímé vysvětlení nebo 

náznak na začátku - čtenář jen předpokládá význam slova podle kontextu a později 

dojde k přesnému sémantickému popisu:

…Možná je davchanskej zelinář stejnej erlíc jako jeho otec, a proto od něj nikdo nic brát 

nechce, protože Číňani jsou lstivý a nikdo jim tady nevěří…

…byl to otec toho dnešního, erlíc nebo ne, protože jeho máma se pořád s někym tahala, a tak 

je to klidně možný…

…Já a Nara jsme byly obě erlícové a Ojuna byla mámina…

…U nich byl nakvartýrovanej Lia-Po a Úregma Ulanceceg čekala erlíce…

…že se bratříš s čínským bastardem, nečistým erlícem…

…Mergenův původ je sice erlíckej, ale dobytku prej rozuměl jako pravej Mongol…

…Prý utekl z rusáckýho cirkusu, byl to erlíc, údajně bastard nějaký baleríny…

…Ojuna i Najma jsou čistokrevný. Žádný erlícové…

…Erlícové se za svý mámy styděj. Aspoň trochu musí každej…



19

…Nebo se vymluvila, že musí jít na argal, aby máma mohla večer roztopit kamna na búdzy,

ani pro argal na topení…

…a místo polívky by dostala kaši z argalu…

…Z nás žen, který znají svoje místo, věděj, kdy se sluší mluvit a kde bejvá nejsušší argal…

…zimní večery bez argalu…

…Jednou mě poslaly hledat argal divokejch horskejch koz, ale když jsem přinesla náš, od 

tátova dobytka, nechaly se napálit…

Mongolské výrazy, u kterých přesný význam není úplně jasný nebo je matoucí:

…Asi se taky těšila na malýho bátara, na vnuka…

…Šlehala zvíře do krve, a když se kůň hnal bátarským tryskem, až mu vyškubaný drny 

barvily zadek…

…byl opravdu krásnej mužskej, obličej řezanej jak dřevěnej bátar a údy podobný stromovejm 

kořenům, silný a tvrdý…

…ale nakonec sklonila hlavu na prsa a nechala vařečku stát v nudlích jako urgu nebo se 

zadkem přitiskla k jeho nohám…

…Matka nebyla žádnej pokoutnej mužskej s urgou a provazama a mý jméno nemělo s koňma 

nic společnýho….

…Když tu Túleg poprvý zapíchl urgu a já jsem čekala Magi, řekl, až k obzoru se budou 

táhnout jurty dětí našich dětí…

Mongolské výrazy, které vůbec nebyly vysvětlené nebo naznačené:

…chtěla jsem s tátou hrát večer šagé nebo mu ukázat hnízdo malejch tarbaganů…

…Onon se vyhoup do sedla, křiknul morindó a proměnil se v čtyřnohý nedostižný vlající 

zvíře…

…nad pódium na velkej papír napsali Tavtaj morilnó a ředitel školy prones plamennou řeč 

o naší budoucnosti…

…S Erkou jsme nakonec na naše starý stoly vybraly na dzachu nový omyvatelný ubrusy…
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…kdy málem odloudil ženskou bohatýmu núdelčinovi a pak se usadil u její sestry…

…Kromě malejch byl Chiroko nejbližší Serúl, stříbřitě šedej kůň, kterýho vzala jednomu 

núdelčinovi zpod nože těsně předtím, než se Serúlem stačil skoncovat…

…Když mi babička vrazila do ruky měchadlo, chutag nebo tavag se smrdutou vlažnou krví…

1.8 RUSISMY A ANGLICISMY 

V románu se občas objevují ruská slova mezi mongolskými výrazy.

Většina Čechů se domnívá, že ruština je druhým jazykem po mongolštině nebo rusky

se domluví v Mongolsku všude.

Za socialismu se sice učila ruština ve školách, ale nebyla vůbec druhým jazykem jako

v postsovětských zemích. Mnozí starší lidé ovládají ruštinu na základní úrovni. Hodně lidí 

studovalo v tehdejším Sovětském svazu na univerzitách. Řekla bych, že vliv ruštiny 

v Mongolsku je hodně podobný jako v České republice.

Za socialismu se používalo poměrně hodně slov přejatých z ruštiny. V poslední době je 

většina převzatých ruských slov nahrazována znovu mongolskými výrazy. Stále se ale 

používají pomongolštěná slova ruského původu. Například charandá харандаа (rus. 

карандаш) tužka, vagzál вагзаал (rus. вокзал) nádraží. 

Autorka románu používá „zajímavým“ způsobem slovo charandaše (přidává do 

pomongolšteného charandá ruskou koncovku která je v mongolštině úplně cizí).

Předpokládám, že autorka v době pobytu v Mongolsku komunikovala s někým, kdo umí 

rusky a tím pádem některé mongolské výrazy byly nahrazeny ruskými. Například nikdo by 

v Mongolsku nepoužíval slovo risúnok místo chadný zurag (хадны зураг – skalní kresby) 

nebo dáča místo zuslangín bajšin (зуслангийн байшин chata) atd.
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solnce rebjat (солнце ребят – slunce dětí)

…Učitelky nás usadily kolem dokola na židličky, všichni jsme z dlaní udělali mističku 

a učitelka nás obešla se sáčkem šedivejch čokoládovejch bonbónů Solnce rebjat, který 

chutnaly dospělostí a voněly jako všechny věci z našeho somonního obchodu...

risúnok (рисунок obrázek kresba)

…poblíž Muromu a čtvrtý, kterýmu se říkalo risúnkový, protože skály nedaleko odtamtud 

byly plný risúnků, prastarejch kreseb a ornamentů našich předků, kterym nikdo nerozuměl… 

…Risúnky byly i v Rudejch horách…

…To on první mi ukázal risúnky, který byly za gerem v Rudejch horách…

…Pak jsme postupně jeden risúnek po druhým tou bílou barvou poctivě obtahovali…

…Risúnky zářily jak nový…

…sedávala na placatým kameni blízko skal s risúnkama…

…jen Najmovi jsem poslala zářivej úsměv a z palců a ukazováčků jsem udělala risúnkový

kolečko a přimáčkla ho na okýnko…

…Dolgormou chodil do skal na risúnky…

…do Rudejch hor za risúnkama…

stakan (стакан sklenice)

…a mizérii zalejvali stakanama, to bych nemohla…

…V zaprášený vitríně stálo pár zdobenejch moskevskejch stakanů…

…Ty stakany ale byly jeho…

…V jedný ruce jsem držela Dzajinu dlaň a druhou jsem střídavě zvedala stakany a drápala si 

stehna pokousaný blechama…

…Tohle jsme si řekly, zalily to spoustou stakanů a tolikrát se pak vobejmuly…

dáča (дача chata)
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…Nejvostřejší vězení je vedle toho čarodějnickýho chášá, stlučenýho z třískovatejch prken, 

vodpočinková dáča…

charandaše (карандаш tužka)

…Obě si na něj počkaly, a když šel ze školy, vytrhly mu tašku a všechny devtery, charandaše

a surachnomy mu vysypaly do prachu…

vagzál (вокзал nádraží)

…V mumraji mezi autobusama na hlavnim vagzálu bych si jí vůbec nevšimla…

divan (диван pohovka)

…když sestře se do její cimry nevejde nic jinýho než upocenej šlapkovskej divan…

sardinky (сардинки sardinky)

…O tom ruským najmáčinovi se sardinkama mi říkala..

butylka (бутылка láhev)

…Zatímco kolovala butylka a dospělí ve slavnostních lesklejch délech stříkali v povznesený 

náladě..

Je zde také výskyt několik málo anglických slov, jako krekry, trip, a turistúr.
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1.9 ZPŮSOB POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH MONGOLSKÝCH POJMENOVÁNÍ,  

SÉMANTICKÉ A PRAVOPISNÉ CHYBY A PŘEKLAD

Autorka románu bohatě používá až na některé výjimky mongolské výrazy jako jednotlivá 

slova a jejich frekvence je vysoká. V mnoha případech nepostupuje systematicky. 

Jako studentka mongolistiky si vůbec se nedala záležet, aby výrazy zněly správně. Spousta 

slov je napsána jen přibližně, jak zní.

Níže jsem se snažila naznačit způsoby užití jednotlivých výrazů s překladem a upozornit 

na případné sémantické a pravopisné chyby podle pořadí výskytu v románu.

šoró шороо prach země půda

…když je u nás doma šoró, kolem dokola geru se prohánějí igelitový pytlíky. Někdy si sednu 

ven a koukám, jak se písek točí ve vírech, jak se obzor vybarví do zlatohněda a slunce skrz 

zvířený žlutý prach je matný a roztřesený…

…Když je u nás doma šoró a nedá se nic dělat, protože není vidět na krok a já bych se venku 

zalkla nebo bych nenašla cestu zpátky..

…Venku hučelo šoró, ger se vlnil a plachty šustily písečnejma poryvama…

…Hučel tam vítr, a když bylo šoró, jako by se celej trochu kejval, houpal se a mezi 

nedovřenejma oknama bzíkala meluzína…

U slova šoró je pochopitelné z kontextu že jde o písečnou (els элс písek) bouři, i když 

znamená země a půda.

Místo šoró by byl vhodnější šúrga шуурга vichřice a větrná bouře nebo elsen šúrga элсэн

шуурга písečná bouře

ger гэр jurta

... Když je u nás doma šoró, kolem dokola geru se prohánějí igelitový pytlíky…

…a tak tam lidi jezděj nakupovat víc než dřív a kolem našeho geru jich potom víc projíždí…

…já s Narou jsme se jen tulily k sobě v levý, ženský části geru a utěšovaly se…
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…Nara se rozvzteklila a jedním rozmáchlým úderem dlaně kosti rozmetla do všech koutů 

geru…

…vystrčil Naru z geru ven mezi psy na mráz…

…Měli věčně hlad a celou noc vydrželi škrábat na dveře geru…

…Seděla v geru na bobku u kamen, zabraná do Maginýho pytlíku s kozíma kůstkami…

…v mý hlavě a obraz velikýho neznámýho brouka, kterej měl křídla stejně mřížovaný, jako 

jsou stěny našeho geru, když z nich dáme s mámou před dalšim kočovánim dolu všechny 

plstěný plachty…

…Vysazovaly jsme jí velbloudům mezi hrby a nutily jí, ať vyšplhá nahoru na ger zavřít 

dýmovou díru…

…Jako v každý pořádný rodině, i u nás naproti vchodu do geru stál dřevěnej stolek se 

soškama většinou různě velkejch Burchanů…

…Několik gerů v ohradách, pár lehkejch dřevěnejch domků, který se v zimě nedaly vytopit…

…všechny horní opěrný tyče a prostřední dřevěnej sloup, kterej náš ger podpíral a držel nad 

náma i oblohu, aby nespadla, protože proti nebi nic široko daleko takhle vztyčený nebylo, jen 

hory, který nám kryly záda, ale tyhle lhostejný kamenný kolosy by nebe samy o sobě nikdy 

udržet nemohly…

…Nechápala jsem, proč máme čistit gerovou plachtu…

…Venku hučelo šoró, ger se vlnil a plachty šustily písečnejma poryvama…

…Jako kdyby na vrchol geru někdo připlácnul chatak...

…Gery tu nebyly namačkaný, ale stály v dřevěnejch ohradách daleko od sebe a mezi nima se 

pásli koně…

…To už jsem byla ve Městě čtyři roky a nevěděla o našem geru nic...

…Taky umim cejtit smrt, ale ona jí uměla přivolat jako služebnýho psa nebo jí vypráskat 

kůži, když obcházela ger a pařáty strkala dýmovým otvorem k nemocnýmu…

…Nikde nemaj takovýhle hrozící město, který z gerů stahuje plstěnou plachtovinu a oblíká je 

do rozpukanýho betonu…

…Něco z těch zvadlejch svatebních kytek, který vplejtala do gerovejch podpěr…

…s omluvnym úsměvem znovu překročit práh našeho osmibokýho geru…

…Za gerový sloupy se skrejt nedá…

…Byl konec podzimu, máma byla venku jen v lehkým domácím délu a skrz plstěnou stěnu 

našeho geru dýchal chlad…

…V gerový ohradě chovala deset koz a žádný ovce ani krávy…

…Chiroko nemusela dělat nic jinýho a dobře si ve svým malým šestibokým geru vyžila…
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…kterej za kus žvance obcházel ger po geru celý jurtoviště a pomáhal, s čím kdo chtěl…

…Protivil se mi ten černej jícen gerovýho otvoru, chřtán, kterej byl nepřátelskej a hvězdy 

v něm byly proti světlům v ulicích tak nicotný, jen takový zlatý kapičky…

…ale Dzaju zas nikdo nenechal bušit do gerovýho prahu za mrazu…

…Z polic jak vyplazený jazyky visely vytahaný věci a gerovej nosník byl šouplej, jak máma 

uvnitř běhala a narážela do věcí…

…Některý z gerovejch nosníků byly čerstvě natřený, taky sedla, který visely u vchodu, jsem 

neznala a fotografie rodičů, který stávaly u Burchana na stolku proti dveřím…

…Nebyl to nikdy moc dobrej ger. Špatně se stavěl a byl těžkej jak houně nasáklá vodou. Táta 

ho koupil, protože na osmibokej byl dost levnej, a pak na něj při každym stěhování láteřil…

…Nohy mě zebou jak nahý, a tak jsem ve svým geru včera poprvý celej den držela oheň…

Slovo ger je pochopitelně z kontextu a čtenář se postupně dozvídá že ger má ženskou část, 

stěny mřížkované, plstěné plachty, dýmovou díru, podpěry, nosníky, sloupy, prah, nebo může 

být osmiboký nebo šestiboký.

nochoj нохой pes

…Boty šednou pod nánosem prachu, který štípe do očí a koním vrže mezi kopyty, takže celý 

stádo je nervózní a uštěkanej nochoj s ním má spoustu práce, když má oddělit březí klisny 

s mláďaty od ostatních…

…Ten vítězoslavnej pocit, když skříply ohon nějakýho nochoje, se ani nedá popsat...

Slovo nochoj je pochopitelně z kontextu.

mandžin манжин řepa 

…Prý je to tím, že v Bulganu někdo pěstuje dobrej a levnej mandžin, mrkev a cibuli…

…Zula je o dva roky starší a má nos jak červenej mandžin…
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Slovo mandžin není vysvětlené konkrétně, ale dá se předpokládat že je to druh zeleniny,

a někdo by si mohl možná domýšlet, že to může být řepa díky červeně barvě.

erlíc эрлийз míšenec kříženec (pravopisná chyba - správný přepis je erlídz)

…Možná je davchanskej zelinář stejnej erlíc jako jeho otec, a proto od něj nikdo nic brát 

nechce, protože Číňani jsou lstivý a nikdo jim tady nevěří…

..Anebo se ho ujali příbuzný, který každej erlíc v každý zemi někde má…

…byl to otec toho dnešního, erlíc nebo ne, protože jeho máma se pořád s někym tahala…

…Já a Nara jsme byly obě erlícové a Ojuna byla mámina…

…Magi nebyla erlíc a nemusela se naučit bejt tak chytrá jako my s Narou…

…U nich byl nakvartýrovanej Lia-Po a Úregma Ulanceceg čekala erlíce…

…že se bratříš s čínským bastardem, nečistým erlícem…

…Obličej měl jako typickej erlíc a taky začal brzo plešatět…

…Mergenův původ je sice erlíckej, ale dobytku prej rozuměl jako pravej Mongol…

…Prý utekl z rusáckýho cirkusu, byl to erlíc, údajně bastard nějaký baleríny…

…Ojuna i Najma jsou čistokrevný. Žádný erlícové…

…Dzaja ale byla od jistý chvíle nejstarší a hlavně erlíc, a tak se přece nemohla divit…

…Já nikdy neřekla, že Dzaja je špinavej erlíc, ačkoli si to nějaký myslej, a jsou to i lidi 

v centru vážený a jinak ctihodný...

…Ale Dzaja jako erlíc žila, Dzaja si nezařídila svý žití řádně..

…A jakej táta by se bil za erlíce?...

…Erlícové se za svý mámy styděj. Aspoň trochu musí každej…

Máma si dokázala najít k erlícům otčíma, to se musí nechat.

…Dolgormino jméno by žádnýmu dítěti svejch erlíckejch dcer nedal...

…Jako by nevěděla, z jakejch poměrů jsme my dvě, jako by slovo erlíc nechala v Rudejch 

horách…

…Dolgorma nemá tátu, nikdy ho mít nebude a celej život si povleče balvan erlíce…

…Já jsem jen teta, navíc erlícká, a víc bejt nemůžu a nechci…

..Když na mě přijde vztek, říkám si erlíc, erlíc, erlíc…

…Na to nikdo nemá právo. A nejmíň její erlícká sestra z Města…

Slovo erlíc (sprav. erlídz) se jeví jako spíš jako bastard, než míšenec. Ale v mongolštině to 
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znamená míšenec. Někdy se používá chybně jako v případě „Dolgorma nemá tátu, nikdy ho 

mít nebude a celej život si povleče balvan erlíce.“ Přitom Dolgorma nemusí být míšenka (je 

to dítě, které se narodí prostitutce a otec není znám) ale je čistě „bastardská“.

somon сум somon administrativní jednotka Mongolska čes. okres

…Já v sobě nesla slib jako poslání a chtěla tam, kde se sny všech mladejch holek ze 

somonních center střetávaly a kde si jako můry pálily křídla…

…Zničehonic se objevila na závěrečným loučení s učitelema v kulturním domě našeho 

somonu…

…Přijely celý rodiny těch, který spolu se mnou ten rok končili somonní školu…

…Mezi židlema se proplejtali naši spolužáci a z krabic rozdávali jablka a kusy árúlu, který 

z obecnejch prostředků zakoupilo pro tuhle příležitost somonní předsednictvo…

…jako když se k nám do somonního centra sjedou Mongolové na Nádam, a to jsem znala.

…Kolik lidí z našeho somonního centra by dalo půlku stáda za to, aby mohli mít svoji 

místnost v panelovým domě Města…

…Ale zatímco náš guanz byl jeden ger na půli cesty mezi Rudejma horama a somonním 

centrem…

…Narou balily kamínky a hrály si na somonní obchod…

…protože starou opravnu bot koupily ty dvojčata z našeho somonu…

…pošel nejstarší velbloud a v somonu zavřeli kulturní dům, protože kus stropu spad…

…ona utírala nosíky malejm vyjukanejm prvňákům v naší somonní škole...

…Alexej přijel do somonu vyměřovat odbočku Bajkalsko-amurský železniční magistrály…

…Nikdo to nebral vážně, ale ani somonní předseda ho nemoh dost dobře odmítnout…

…Bydleli v somonní ubytovně a každej den s náma chodili na koně, jinak seděli v Alexejově 

pokojíku…

…že by mohli zkusit příští léto náš somonní Nádam…

…Ten byl po celým somonu známej tím, že skoro nemoh otočit hlavu, jak měl krk krátkej 

a svalnatej…

…Ještě jeden rok by chodila do somonní školy učit…

…V somonním centru mě za chvíli všichni znali a koukali se na mě s úctou…

…Nejradši jsem měla v somonním centru Anru…

…S Anrou jsme taky v somonním kulturním domě, potý…
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…dělala něco v somonním předsednictvu…

…Slavit nebylo co, ale somonní předsednictvo rozhodlo…

…somonní předsednictvo uspořádalo v domě rozlučkovou oslavu…

…stihla probrat ještě spousta somonních záležitostí…

…Vyhlášený bratři z našeho somonu po velkejch úspěchách zkrachovali…

…Jela jsem do somonního centra…

…V somonu jsem už všechny znala…

…který se Naře v somonní škole kvůli jejím světlejm vlasům smáli…

…ale učitelka v somonním centru, měla bych možná v tý době už muže…

…vrátila se pro vás do somonu a převlíkla se zpátky do domácího…

…Takovejmhle dětem jsme se v somonní škole smáli…

...z Města že přijede do matčina somonu nějakej důležitej papaláš na návštěvu, nebo se

somonní centrum znenadání rozroste a náš kraj nabyde nebejvalý důležitosti…

…nejskvělejší ženy baškganskýho somonního okruhu…

…ten baškganskej somonní okruh poslechnout…

…Baškganskej somon, ta mizérie zalykající se prachem…

…Když jel jednou Najma do somonního centra pro řemeny…

…U jedný benzínky ve vedlejším somonu potřebovali mužského…

…byla těhotná s klukem ze somonní školy a nevěděla o tom do tý doby…

…kdo by jel směrem na náš somon…

…Jeho rodina měla v somonním centru dům a tátu jsem znala ještě jako malýho…

…že Čojlina potkala v somonním obchodě…

…protože v somonním centru je obchod jen do pěti a můžem se stavit na zpáteční cestě…

…Tohle rusovlasý mimino nakonec v našem somonu stejně skončilo…

…Pak jsem odešla, protože měla ze somonu přijet ta ženská..

…Žlutvej květ říkala, že se musim zbavit našeho somonního nářečí…

…Protože tohle všechno je mý...

…Dzaji z baškganskýho somonu…

Slovo somon je známé mezinárodní slovo a není ani problém z kontextu předpokládat že jde 

o okres na venkově.

ajmak аймаг administrativní jednotka Mongolska česky kraj
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…za který dávali obchodníci nejvíc v celým ajmaku…

…máma mluví jako všichni tady v našem ajmaku…

…protože on měl se svým jazykem v našem ajmaku…

…Majdarem asi den cesty autem od našeho geru ve vedlejšim ajmaku…

…to nejlepší kobylí mlíko v celým ovorchangajským ajmaku…

…u našeho stáda a zadkama cejtit teplo domovskýho ajmaku….

…bylo od našeho geru asi tři hodiny na koni směrem k západním hranicím našeho ajmaku…

…starcem nad hrobem v nějakým vzdáleným ajmaku, jezdila z nás na koni nejlíp Nara…

…Nara by nemohla bejt druhá v ajmačnim přeboru tříletejch dětí…

…zatímco Magi s Narou vobjížděly celej ajmak, aby si ujasnily svý pozice…

…dvanáctýho dne sedmýho měsíce velká událost ve všech ajmačních a somonních centrech 

a úplně největší pak ve Městě…

…Davá se vdala za dargu chuvsgulskýho ajmaku…

…že se mi rozklepou kolena nebo skočim do sedla a otočim to do svýho ajmaku...

…ale pak jsem jim sušila vlasy a vyprávěla různý příhody od nás z ajmaku…

…Komáří roje trápily mámin ajmak celej měsíc…

…Na sobě vošoupanej dél jak venkovanka, která ze svýho ajmaku nikdy nevystrčila paty…

…To je nejlepší z tátovejch příběhů o našem ajmaku…

Ajmak je větší jednotka než somon, ale v románu není přímo naznačeno jaký rozdíl muže být 

mezi nimi. 

chalch халх název většinového mongolského etnika (87,7 % obyvatelstva)

…Znevažovat takhle mojí chalchskou čistotu…

…Máma byla taky Chalchka, a ty babička nikdy neměla moc ráda…

…Když jezdívala jednou za několik let do hlavního města, který je chalchský a kde měla pár 

vzdálenějších příbuznejch…

…kdežto většina Chalchů žije v přátelský nekonečný stepi, a proto je jejich jazyk takovej 

otevřenej…

…Velkejch jezer, protože ostatní padli v chamarskejch válkách a zbytek nesnes to věčný

chalchský ponižování…
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Slovo chalch se jeví buď jako určité území nebo jako národnost.

dél дээл tradiční mongolský oděv

…Měl dlouhý hustý vlasy, zvláštní dél s úzkejma rukávcema a zůstal u nás přes noc..

…I v zimním dvojitym délu se třásla zimou a naříkala, že Magi málo topí…

…Nosil temně vínovej dél a ozdobný zapínání, který se mámě moc nelíbilo…

…až mámě slzama, jak se k ní křečovitě tiskla, promočila celej límec u délu…

…z gerů jeho mužů vybíhali bojovníci v karmínových délech…

…Zavrtěla jsem se ve svym délu, táta pořád mluvil o Číňanech…

…Brávala si dél protkávanej jako stříbrnýma nitkama, s podobně zvláštním západním 

zapínánim, který máma na tátovi neměla ráda…

…Babička by se v domácim zašlym starym délu na takovou pouť nikdy nevydala, za to 

ručim…

…dospělí ve slavnostních lesklejch délech stříkali v povznesený náladě

abychom si jednou za měsíc měnily dél…

…ale byla jsem připravená sbalit si svůj sváteční dél, popadnout sušený maso a jet ještě ten 

den…

…Ostatní měli hlavy zabořený do délů nebo starejch svetrů jako strnulí nocující ptáci…

…Máma chodila v lehkym délu na cibuli a česnek a my byli bosí…

…Džargalovi zas Arijuna musela všechny dély přešívat…

…Ojuna Najmovi vyšila starý dély, takže se rozzářily barvama…

…Oblíkla jsem si ten nejzdobnější dél a pěkně se upravila…

…začala šít malý botky a miminčí dél, až jí Ojuna hubovala, aby to nezakřikla…

…Po čtrnácti dnech se mi roztrh po dýlce celej délovej rukáv…

…z hlavy kapaly rychlý kapky na potrhanej dél…

…dél mě začal pálit a připejkat se ke kůži…

…Tyhlety ženský nikdy svým teplem nevohřejvaly pod délem nedonošený jehňata..

…tahala ošoupanej dél, z kterýho vyrostla…

…Na sobě měla stříbrnej prošívanej dél, hlavu obrácenou k východu a až do posledního 

dechu zpívala…

…Ráno našli její studené tělo v deštěm promočeným délu daleko ve stepi…
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…Skoro nemluvil a z kapsy u délu tahal jedno cigáro za druhým...

..dokázala promluvit tak, že lem délu by chtěl člověk tý moudrosti líbat…

…máma byla venku jen v lehkým domácím délu a skrz plstěnou stěnu našeho geru dýchal 

chlad…

…Mnišskej dél sice, co odešla z kláštera, musela svlíknout, ale styky s mocnostma měla 

pořád…

…desítky spravovanejch délů a tisíce poctivejch lojovejch polívek…

…on si dál zapínal dél, jako by táta byl prašivej pes…

…jak se naše dva dély o sebe otíraj, a pak jsme se zastavily, protože dech jsem začla ztrácet 

i já…

…když si zatrh dél o křovisko…

…po úřadech roznášej vodky a z délovejch rukávů tahaj na všechny strany bonboniéry…

…Když si Chiroko nakonec rozhalila dél a já uviděla…

…Na sobě vošoupanej dél jak venkovanka…

…Peníze jsem si nastrkala do bot a vyplnila jima všechny vnitřní délový kapsy…

…Je čas vyměnit letní dél za ovčí kůži…

U slova dél je pochopitelné z kontextu, že je to tradiční mongolský oděv. Postupně se 

popisuje, že má někdy ozdobné zapínaní, je stříbrně prošívaný a může být zimní, lehký, 

sváteční, slavnostní, mnišský nebo dětský.

bátar баатар bohatýr hrdina

…Asi se taky těšila na malýho bátara, na vnuka…

…Šlehala zvíře do krve, a když se kůň hnal bátarským tryskem, až mu vyškubaný drny 

barvily zadek…

…byl opravdu krásnej mužskej, obličej řezanej jak dřevěnej bátar a údy podobný stromovejm 

kořenům, silný a tvrdý….

Slovo bátar se jeví jako vnuk na začátku a v dalších kapitolách je popsané jako sila nebo 

krásný chlap.
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Carajtaj ochin царайтай охин pohledná dívka

…že jí to nikdy úplně neodpustil, tak mu alespoň povila největší krasavici v celým kraji… 

...Carajtaj ochin, říkali vždycky všichni, když k nám přišli na návštěvu a já s Narou jsme se 

jen tulily k sobě v levý, ženský části geru a utěšovaly se…

…Cecegma byla vedle ní carajtaj, krasavice s chatanskou korunou…

Slovo carajtaj znamená doslovně „s obličejem“ (caraj царай– obličej -taj тай– s) (ochin 

охин – holka dívka)

V mongolštině se spíš používá slovo carajlag (s hezkou tváří). Správně by bylo carajlag ochin 

(царайлаг охин). Na konci románu se vyskytuje jen carajtaj samotné bez ochin.

argal аргал sušené dobytčí lejno užívané k topení

…Nebo se vymluvila, že musí jít na argal, aby máma mohla večer roztopit kamna na burzy…

…ani pro argal na topení, zkrátka tudy nikdo nikam nechodíval, natož aby tudy šla ona, která 

vždycky chodila jen někam pro něco…

…Já v našem bílým, provazama obmotaným plstěným stanu s kopou argalu na topení, vlčíma 

psama a dveřma, na jejichž svatej práh, co si pamatuju, nikdo nikdy nešlápl, byla v těch letech 

spíš ve snech než opravdu…

…Jednou, když jsem šla sama na argal, zahlídla jsem ho opřenýho o skálu…

...Kdyby věděla, že ta holka, co zrovna jela kolem jejich geru a chtěla nějakou vodu a rejži…

…poštvala by na ní psy a místo polívky by dostala kaši z argalu…

…Z nás žen, který znají svoje místo, věděj, kdy se sluší mluvit a kde bejvá nejsušší argal…

…To nebylo jako s kuchánim koz a sbíráním argalu, kdy na mě jen křikli dzalchú a zkrabatili 

čelo…

…že ženská, která jí každej večer posílala na argal a učila jí, jak se na geru vážou uzle, není 

její máma…

…Chiroko nanosil tolik argalu, že zas měla nadlouho pokoj…

…Z mejch slov mluví léta mezi kozama, zimní večery bez argalu, desítky spravovanejch délů 

a tisíce poctivejch lojovejch polívek…
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…Jednou mě poslaly hledat argal divokejch horskejch koz, ale když jsem přinesla náš, od 

tátova dobytka, nechaly se napálit…

…zatímco holky už se zas honily mezi argalem…

…Spořádaná jako vysmejčenej ger, jako argal vyskládanej do sloupců…

U slova argal je poznat, že jde o nějaké topivo, ale nikde není náznak, že jde o dobytčí sušený 

trus. Vyskytuje se slovní spojení „poštvala by na ní psy a místo polívky by dostala kaši 

z argalu“, ale čtenáři není jasné, z čeho může být ta kaše.

Na konci románu je ale zmínka „Jednou mě poslaly hledat argal divokejch horskejch koz, ale 

když jsem přinesla náš, od tátova dobytka, nechaly se napálit.“ Nepředpokládám, že českému 

čtenáři je zřejmé, že jde o dobytčí trus.

búdz бууз mongolské tradiční jídlo knedličky plněné mletým nebo rozsekaným kořeněným 

masem a zeleninou, vařené v páře.

…aby máma mohla večer roztopit kamna na burzy…

…kdo jí pak pomůže s přípravou těsta na burzy...

…a vařit tak zbytečně složitý jídla, když nám vždycky stačil chúrag s búdzama…

…Všude měli búdzy, chúrag, limo a čaj a stejný to bylo i u nás…

…naše búdzy byly málo chrupavčitý a dobře kořeněný…

...Anra hrála celej večer na morin chúr a ženský navařily búdzy a kýble mlíčnýho sametovýho 

čaje…

..Moje teta, která nám vařila burzy…

…nad párou ohřála tolik búdzů, kolik jich jen mladý tělo může potřebovat…

…Búdz místo nosu, říká Túleg…

…Když jsme mívali novoroční búdzy, nandavala si misku tak plnou…

…ale když se búdz rozplácnul na zemi, plesklo to…

..pozvala všechny blízký k nim do baráku na búdzový hody…
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U slova búdz se pozná z kontextu, že jde o druh jídla, ale není zde popis o jaké jídlo se jedná. 

Čtenář se postupně dozví, že je z těsta, je kořeněné, ohřívá se na páře a vaří se i o novoroční 

oslavě. 

Vyskytuje i přirovnání „búdz místo nosu“

tašúr ташуур knuta bič bičík pro koně

…Dobrý koně, když umírali, tloukl tašúrem do zadku a do nohou, aby se postavili…

…táta nám každý udělal malej tašúr, abychom vzpurnýho koně mohly taky pořádně sešvihat, 

a jelo se…

Význam slova tašúr se jednoduše dá určit podle kontextu.

chúšúr хуушуур mongolské tradiční jídlo smažené taštičky z těsta plněné mletým kořeněným 

masem a zeleninou.

…co zapomínala solit chúšúrový maso, přestala v domácnosti počítat…

…Večer mi vždycky dával zbylý chúšúry a Mergen s Šarceceg měli večeři...

…Vařili jsme dobře, nešidili jsme chúšúry moukou tolik jako jiný jídelny..

…chodil si k nám do jídelny občas pro pár chúšúrů…

…jsme měli chúšúry za sto tugrů jako ty nejmenší zborcený jídelničky…

…vůbec nemejou a v chúšúrovým mase jsou semletý myši a kanáloví potkani

na cestu mi přines pytel chúšúrů…

…Na stůl jsem napsala krátkej vzkaz a vzala si do pytlíku pár chúšúrů…

…stařena s krabicí chúšúrů a prodavači si jí posílali od jednoho k druhýmu...

…Sedlo na polici, chúšúry ze saku ven…

…Kameny už vrhaly dlouhý stíny a máma čekala s chúšúrama…

…v panelákovejch průchodech nechala zajít na chúšúry chuť…

Slovo chúšúr označuje jídlo spadající do kategorie mongolských pokrmů, u kterých přesný 

popis nebyl vysvětlen nebo popsán.

Z kontextu se čtenář dozví, že chúšúr je pokrm z mouky a masa.
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šagé шагай hlezenní kost hlezno kotník (pravopisná chyba - správný přepis je šagaj)

…chtěla jsem s tátou hrát večer šagé nebo mu ukázat hnízdo malejch tarbaganů, který jsem 

našla…

Je to tradiční mongolská hra kůstkami z ovčích kotníků. Kůstka se oddělí od kosti, vyčistí se, 

vyvaří se a nabarví se různými barvami. 

Kotníková kůstka má čtyři strany, každá strana má svůj název jako kůn, velbloud, ovce 

a koza. Někdy, velmi zřídka, může kůstka padnout na stojato a tak pátá strana nese název 

hovězího dobytka. Tím pádem šagaj v sobe „nese“ všech 5 druhů chovného dobytka 

v Mongolsku (ovce, kozy, koně, velbloudi, a hovězí dobytek). 

Principem hry je ve vystřelování kůstek pomocí prstu, kde cílem je trefit druhou cílovou 

kůstku na několik metrů. 

Každá rodina na venkově má sbírku několika set kusů kůstek a děti si s nimi hraji různými 

způsoby.

Slovo šagé (sprav. šagaj) se vykytuje jen jednou a není zde žádná vysvětlivka nebo náznak,

o jakou hru se konkrétně jedná. Přitom v knize se najdou dvě pasáže o hře:

…V pytlíku jsme neustále u sebe nosily hromádku ovčích kotníkovejch kůstek. Já červený 

a Nara nabarvený nažluto, abychom si je nepletly. Když jsme měly dobrou náladu, tak jsme je 

vytřeply na zem a hrály. Tehdy když se Ojuna narodila, se stalo, že mi třikrát za sebou padnul 

na všech kůstkách velbloud a Nara se rozvzteklila a jedním rozmáchlým úderem dlaně kosti 

rozmetla do všech koutů geru… ( s.12)

…Na stolku mezi náma ležel rozsypanej pytlík s kozíma a ovčíma kotníkovejma kůstkama a já 

si vzpomněla na svý a na Nařiny, kde je jim konec, a taky na Chiroko, která ráda hádala 

budoucí věci právě z těhle žlutoskelnejch kostí… (s. 111)

ale není zde spojitost se slovem šagé.
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sojombo соёмбо emblém mongolské nezávislosti 

…Boty tátovi vyšila sojombem, státním znakem naší země…

Sojombo je součástí státního znaku a starobylým symbolem mongolské nezávislosti, 

svrchovanosti a ducha národa, pocházející se z buddhizmu. Jednotlivé prvky sojomba mají 

svůj symbolicky význam.

Čulúnceceg Чулуунцэцэг je rozšířené jméno pro ženy které znamená kamenná květ

…Babiččina prababička se jmenovala Čulúnceceg. To otec jí dal takový jméno, protože byla 

vymodlenym květem, kterej vyrazil v puklině neplodný skály…

darga дарга předseda, vedoucí, velitel

…Babiččin otec byl velkej darga celýho kraje kolem Selengy, protože co on řek, to platilo, 

a jestli darga nechtěl, celej kraj odmítnul platit Mandžuům odvody, protože dargovi nojoni by 

si to s ostatníma gerama vyřídili, což bylo jasný každýmu…

…Davá se vdala za dargu chuvsgulskýho ajmaku…

…zůstala by se mnou a jak darga na svýho svěřence by celý měsíce na mě dohlížela…

Z kontextu je poznat že darga je vlivná osoba, která velí oblasti nebo má na starosti celý kraj.

burchan бурхан budha, bůh

..Teta Chiroko, která má, Burchan ví proč, japonský jméno…

...u nás naproti vchodu do geru stál dřevěnej stolek se soškama většinou různě velkejch 

Burchanů, ale i s jinýma…

…Magi zabila při Nádamu jako první a chvála Burchanovi zatím jediný z dětí Alty a Túlega, 

mejch rodičů…
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…Moje vysvědčení bylo jedno z těch nejlepších, máma si ho opřela v geru o našeho malýho 

Burchana…

…Táta někoho potřeboval, a když přijížděli, Burchan nám žádný varování neposkyt…

…Džargal seděl celou tu dobu nepohnutě, temně zastíněnej jako chrámovej Burchan a stejně 

tak majestátnej, s neznatelnym úsměvem na tváři…

…A Burchan už tehdy věděl, že to nebude jiný…

…do rukou vzala našeho chladivýho kamennýho Burchana a potichu si přála…

…Jen Burchan kdyby to trošku postrčil, a mohla jsem mít taky takový rudopěkný líčka 

a kupu hrnců a dvě copatý holky pod sebou jako Erka...

…Ženský prosily zpátky svý mužský, aby Burchan držel ruku nad synama…

…protože modlitbám jsem nikdy nepřestala věřit, jakkoli když je mi dobře, Burchana hned 

pouštím z hlavy ven…

…U nás doma sedí sice v obýváku vedle telky na zdobným stolku Burchan jak u většiny 

ostatních…

…Pleť má pórovatou jako odložený těsto a druhý ucho burchansky protáhlý…

…Když už viděla, že jí Burchan nedá, vzala si k sobě sirotka…

…Dzaja si myslela, že holejma rukama uplácá z ulánbátarskýho bahna Burchanovu sochu.

Když přišla, myslela jsem, že sám Burchan mi jí sem přived…

…Džargal nosil nad hlavou Burchanovy dlaně, ty zlatistý prsty se mu třepotaly kolem uší…

…která dala krátkej život nemohoucí Malý, než si jí Burchan vzal za pár let zpátky…

…Dala jsem se na pletení a upletla jsem přehoz přes jejich Burchana…

Slovo burchan je synonymem křesťanského boha a je lehce pochopitelné z kontextu.

Vyskytuje se přirovnání „ucho burchansky protáhlý“

morindó мориндоо (doslovný překlad je „ke koni“) Je to výzva mongolských bojovníků,

aby sedli na koně a pokračovali v boji.

…Onon se vyhoup do sedla, křiknul morindó a proměnil se v čtyřnohý nedostižný vlající 

zvíře…

Význam slova morindó je vynechán a vyskytuje se jen jednou.
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ovó овоо násyp z kamení, větví, kostí atd. na vyvýšeninách, stavený na počest duchů hor

…Jako by se babiččinou smrtí naše rodina začala nějak po malejch kouskách drolit jako 

chátrající ovó, který přestává zajímat svý uctívače a kámen po kameni se propadá do stepi…

…Ovó, kam naše rodina chodila nejčastějc, bylo od našeho geru asi tři hodiny na koni směrem 

k západním hranicím našeho ajmaku…

…K tomuhle ovó se pak máma s tátou a s náma všema ostatníma vypravili…

…Naše ovó bylo plný různejch přinesenejch věcí a celej ten několikahodinovej modlitební 

vejlet byl pro nás malý naplněnej vzrušenym čekánim na nový věci, který za tu dobu, co jsme 

tam nebyli, někdo naší mohyle daroval…

…přivazovali taky, ale mezi kamenama ovó a na nich byly položený i starý pneumatiky, pivní 

lahve lidí z Města…

…Obešli jsme ovó ve správnym směru třikrát dokola…

…K ovó jezdila nejradši babička…

…Složila si pár chataků do rukávu a každýmu ze svejch vnoučat vtiskla do ruky několik 

bonbónů, který jsme pak pod jejím dohledem museli na ovó položit…

…Táta s mámou se modlili taky rádi, ale tak rozhodnutě, jak se k ovó už po pár tejdnech 

sucha chtěla vypravit babička, to se k modlení neměli…

…že si naše pravidelný výlety za modlenim a novejma zajímavejma věcma, který lidi na ovó

přinášeli, moc neužila…

…Když umřela, tak jsem přemýšlela, jestli její poslední křečovitý kroky nemířily právě 

k našemu ovó…

…vejlety, který nekončily uctěním ovó nebo návštěvou Munchceceg a Majdara, moc 

nechápala…

…V týhle místnosti nikdo neobsluhoval a neutíral stoly, nikdo se nikoho neptal, co by si dal, 

a nedopalky se v popelnících vršily jako majestátní žlutý ovó…

…Celej život budu chodit k ovó děkovat, a stejně si můžu kolena prošoupat a za všechny naše 

kozy koupit hedvábný chataky, a nebude to dost, protože za mejma zádama vždycky stálo 

štěstí…

…když se k Cecegmě přidá a zabejčej se, ovó že autem třikrát podle zvyku objíždět nebudem, 

protože v somonním centru je obchod jen do pěti a můžem se stavit na zpáteční cestě…

…Co má zpáteční cesta společnýho s tím, že jsme našemu ovó povinovaný svatou úctou?...
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Z kontextu je poznat, že ovó je uctívané a posvátné místo pro modlitbu, postavené z kamenů 

a různých darů. Čtenář se dozví, že ovó se obchází třikrát, vždy správným směrem.

chúchdijn cecerleg хүүхдийн цэцэрлэг  mateřská školka (pravopisná chyba - správný přepis 

je chüchdín cecerleg)

…Většinu času mezi třetim a sedmym rokem jsem trávila v chúchdijn cecerleg…

…Náš chúchdijn cecerleg byl, jako většina ostatních školek, v somonním centru, v jediným 

trochu městě, který jsme tehdy znaly…

…S Narou a Magi jsme trávily většinu času v internátu, a rodičovskej ger se tak stával něčím 

zvláštním a přechodným, jako nám připadal chúchdijn cecerleg toho prvního teplýho 

zářijovýho dopoledne…

…Najramdal, soused z prvního patra, kterýmu jsem občas strčila Dolgormu, ještě když 

nechodila do chúchdijn cecerleg, byl mužskej, kterej za mnou v tý době chodil už pár let…

…Už v chúchdijn cecerleg z ostatních vylezlo, že jejich mámy v noci nepracujou…

…Choň, choň, volali na ní už malý v chúchdijn cecerleg, když jsem jí jezdila vyzvednout…

…Tohle vím od mámy a Cecegmě se Zulou jsem to vtloukala do hlavy, ještě co chodily do 

chúchdijn cecerleg…

…Já u toho nebyla, ale Sandža, moje kamarádka z chúchdijn cecerleg…

V sousloví chúchdijn cecerleg je jednoduše pochopitelné z kontextu, že jde o mateřskou 

školku.

oros орос Rus

…Po několika dnech bylo jasný, že Nara bude vždycky při všech hrách stranou. Tu barvu 

stepního písku, do kterýho zapadá slunce, ten teple hnědej odstín jejích vlasů si kromě mě 

nikdo neoblíbil. Nara byla oros, tak jí říkaly učitelky, když tloukla o zem malým vlkem nebo 

nechtěla čaj, kterej nebyl dost slanej a mastnej…

…Naře říkali malí Orosmongol. I jim byly její plavý vlasy nezvyklý a Nara už měla plný 

zuby toho věčnýho vysvětlování, ospravedlňovat před nima svojí mámu stejně nešlo…
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Slovo oros není přímo vysvětleno a naznačuje nebo spojuje se s Nařinými plavými vlasy.

Při druhém výskytu se slovo oros spojuje se slovem mongol podivným způsobem jako 

Orosmongol.

sansár сансар vesmír kosmos (pravopisná chyba - správný přepis je sansar)

…Když jsme byly úplně malý a Ojuna ještě bloudila po sansáru nebo byla horskou kozou 

nebo starcem nad hrobem v nějakým vzdáleným ajmaku, jezdila z nás na koni nejlíp Nara…

…Šarcecežin mikrorajón se jmenuje Sansár. Je to dobrá čvrť…

…ani nevím, co mě to popadlo, zamířila jsem ještě do starýho bytu na Sansár…

…co se na Sansáru dělo, jen navíc s bílým sešněrovaným balíčkem, na kterej se přišlo podívat 

pár sousedek…

…Párky v konzervě ze Sansáru se s tím nedaj srovnat…

…pěkně zařízenej sansárskej byt…

…Jsou šedý jako panely domů na Šansáru…

Význam slova sansár není vysvětlen a používá se jako dvě samostatná slova. V prvním 

výskytu se jeví jako součást české frazeologie „být ještě na houbách“ (ještě bloudila po 

sansáru) a podruhé se frekventovaně objevuje jako název Ulánbátarské čtvrti. Skutečně, jedna 

z čtvrtí v Ulánbátaru se jmenuje Sansar.

čacargana чацаргана bot. rakytník

…Mohla bejt druhá nebo třetí, ale pak, míjela zrovna čacarganový křoví, se stalo něco 

hroznýho…

Slovo čacarganový není vysvětleno a rakytníkový olej se v Mongolsku používá 

k terapeutickým účelům při léčbě žaludečních chorob a dalších vnitřních organů a má také 

hojivý účinek na rány.
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budány šol будааны шөл (špatné vysvětlení jako nudlová polévka) správný překlad je 

rýžová polévka (pravopisná chyba - správný přepis je budáný šöl)

…jak se sklání a rozfoukává uhlíky na budány šol, nudlovou polívku, naše ranní jídlo…

Sousloví budány šol je bezprostředně vysvětleno českým ekvivalentem jako nudlová polévka. 

Špatné vysvětlení slova budaný jako nudlová (budá будаа rýže, šol (sprav. šöl) шөл

polévka).

chúrag хуураг opečené maso v kouscích 

…Nechápala jsem, proč máme čistit gerovou plachtu a vařit tak zbytečně složitý jídla, když 

nám vždycky stačil chúrag s búdzama…

…Všude měli búdzy, chúrag, limo a čaj a stejný to bylo i u nás…

…vybírala z chúragu ty nejtučnější sousta, abych se rychle spravila…

…Nebudu ti kazit podařenej chúrag, vylezlo z ní jednou při večeři, jen co přijela…

…Když děti nevřískaly a my všichni svírali mezi stehnama misky s chúragem…

…Halasně chválila připečenej chúrag a štípala Zulu s Cecegmou do paží…

…Na sporáku už dva dny sušim hovězí chúrag…

…Šarceceg ho měla na skopovej chúrag a on jím ve svejch běsnejch chvílích rejpal do 

stolu…

Je poznat že chúrag je druh jídla, ale není přesně vysvětleno, o jaký druh jídla se jedná. 

Postupně je popsáno, že může být tučnější, hovězí nebo skopový. Chúrag je v mongolštině 

hlavní jídlo s pečeným masem a s různými přílohami.

surgúlijg togsoch jostoj сургуулыг төгсөх ёстой Musí se dokončit škola. (pravopisná chyba 

- správný přepis je surgúlýg tögsöch jostoj)

…Já měla před sebou ještě tři roky školy, ale byla jsem připravená sbalit si svůj sváteční dél, 

popadnout sušený maso a jet ještě ten den. Jenže Šarceceg řekla surgúlijg togsoch jostoj, a tak 

nezbejvalo než tři roky čekat…
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Věta surgúlijg togsoch jostoj není přímo vysvětlena, ale nenarušuje tím celkový význam 

pasáže. Čtenář se může předpokládat nebo domýšlet význam věty.

Tavtaj morilnó тавтай морилнo уу (pravopisná chyba - správný přepis je tavtaj morilno uu)

vítejte nebo buďte vítáni!

…Do sálu jsme natahali židle, nad pódium na velkej papír napsali Tavtaj morilnó a ředitel 

školy prones plamennou řeč o naší budoucnosti…

Význam věty nebo nápisu Tavtaj morilnó není přímo patrný, ale nenarušuje celkový význam.

árúl ааруул sušený tvaroh

…z krabic rozdávali jablka a kusy árúlu…

…kterou jsme měli v geru na árúl a sušenky…

…Taky árúl nalámu na kousky a položim ho před ně na misku…

…Batdžar ukusuje árúl a většinou nic neříká…

…Taky se mračil, když jsem dojedla celej zbytek árúlu, kterej stál v polici…

U slova árúl z kontextu vyplývá že je to druh sladkostí, který je tvrdší (árúl nalámu, ukusuje 

árúl), ale není naznačené, o jaký pokrm se jedná.

tenger тэнгэр nebe obloha

…Jen co jsme vyjeli, Tengerové spustili z oblohy potoky vody a step, která není zvyklá pít, se 

do dvou hodin proměnila v nedozírný bahniště…

…zvedala ruce k nebi a prosila Tengery... 

…A Tengeři přestali se svejma půtkama a poslali babičce jiskřivej paprsek na srozuměnou…
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…Co bych vypravovala, já si vystačim, a ještě děkuju všem horskejm tengerům, že to se 

mnou takhle zařídili, že mě nechali šlapat cestu mezi trnama, aby mě na konci poctili 

mužským a třema dětma…

Slovo tenger (-ové) se podle kontextu českému čtenáři jeví díky životné koncovce (-ové) 

jako nadpřirozená bytost v nebi. Tenger se v mongolštině užívá jen v jednotném čísle 

a románu se vyskytuje v množném čísle. Předpokládám, že množné číslo se tady vyskytuje 

díky českému slovu nebesa.

tugr төгрөг název mongolské měny (pravopisná chyba - správný přepis je tögrög)

…za pár tugrů měli nocleh i s nudlovou polívkou a ráno jeli hned dál…

…když někde něco ukrad a za pár tugrů prodal…

…nebo máma hodila pár drobnejch tugrů do kalíšku v polici…

…ačkoli jsme měli chúšúry za sto tugrů jako ty nejmenší zborcený jídelničky…

…Hodil mi navrch za polívku tři sta tugrů…

…Spala jsem za pár tugrů, kde se dalo, a dalo se skoro všude…

…Ta holka, která ještě nepřinesla do svý domácnosti ani jedinej tugrik, a už se nafukovala…

…Pozdějc večer jsem v levý botě objevila ještě dalších deset tisíc tugrů…

Význam slova tugr (správ. tögrög) je lehce pochopitelné z kontextu, ale slovo je přepsané 

pouze foneticky.

Je překvapivé, že jednou se vyskytuje mezinárodní název správně jako tugrik mezi tugrů.

guanz гуанз jídelna restaurace

…Zastavily jsme se před nějakým guanzem a Šarceceg mi řekla, abych počkala. Šla dovnitř 

a za chvíli se objevila s nějakým Mongolem. Čpěl vařenou skopovinou a mastný ruce si otíral 

do ušmudlaný zástěry. Asi hlavní kuchař…

…Guanzy jsem znala už dřív. Není moc věcí, který máme na venkově s Městem společný, ale 

tohle jo. Jíst musej lidi všude…
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…Ale zatímco náš guanz byl jeden ger na půli cesty mezi Rudejma horama a somonním 

centrem, kde jsme se cestou stavovali na levnou polívku nebo vlažnej silnej čaj..

…Ale potom jsem někdy byla v guanzu úplně sama a v těch mračnech páry jsem si pletla 

hrnce a motala se celá upocená, zatímco za pultem hulákali lidi a nudle kypěly z kastrolů…

…Z guanzu jsem se pokaždý vracela unavená, nohy jsem měla těžký a ruce horký a červený 

od mytí misek…

…Pak jsme museli s Purevem spěchat rychle zpátky, protože k nám do guanzu chodily každej 

den mraky lidí a Erka by to sama přes poledne těžko stíhala…

…kterou bychom si mohli pronajmout a zařídit si tam druhej guanz…

…jak se ztrácí a znovu objevuje v páře nad našima hrncema v tom novým guanzu, kterej si 

spolu celej zařídíme a na stolky dáme růžový omyvatelný ubrusy…

…a v guanzu jsem chvílema cejtila, že si musim sednout nebo se poškrábat, takový to bylo 

divný řezání mezi nohama…

…Do guanzu jsem ten den přišla trochu pozdějc…

…že odteď stejně budu spát v guanzu, takže se nic takovýho už nikdy nemůže stát...

…Jediný štěstí bylo, že jsem ten den nemusela do guanzu…

…taky zastavárny a kadeřnictví a skrčený hrbolatý prkenný guanzy, ale ty jsou úplně všude…

…a pak že náš guanz je vylepšenej a ať se někdy přijde podívat, jestli bude chtít…

…ještě říkala něco o Městě a o guanzu, ale jako by to byl život někoho jinýho…

…Já mluvila s jednim Rusem v guanzu a ten říkal, že nic podobnýho našemu Městu nikdy 

neviděl…

…Naru práce v guanzu štvala. Erka jí prej pořád do všeho mluvila a nenechala jí nic dělat po 

svým…

…Vlastně nic nestálo v cestě tomu, abych vedla svůj vlastní guanz…

…Chtěla jsem z guanzu pryč jak nikdy odnikuď…

Slovo guanz se vyskytuje frekventovaně a význam slova je pochopitelný z kontextu.

chášá хашаа plot, ohrada (pravopisná chyba - správný přepis je chašá)

…Gery tu nebyly namačkaný, ale stály v dřevěnejch ohradách daleko od sebe a mezi nima se 

pásli koně. Chášá ulánbátarskýho předměstí tady už ztratilo ulice…

…od plotu Chiročinýho chášá se ozývalo bušení desítek dětskejch pěstí, který chtěly taky...
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…když někdo klepal na chášá, křičela z geru, že není doma…

…v Chiročiným chášá byl zrovna ten kluk s gumovejma rukama…

…Bílej, zelenej, bílej, zelenej. Chiročiný chášá…

…Nejvostřejší vězení je vedle toho čarodějnickýho chášá, stlučenýho z třískovatejch prken…

…jak za mnou byla a v chášá našla jen Chiroko se Serúlem a dvěma potulnejma chlápkama…

…Jako by tušila, že to, co se u ní v chášá stalo, bude bezpečný právě u Šarceceg...

Význam slova chášá není na začátku jednoznačný výskytů i když je doprovázeno českým 

ekvivalentem ohrada. Postupně podle kontextu je zřejmě, že dané slovo označuje plot či 

ohradu oddělující jurtu od ostatních jurt. 

Pravopisná chyba dlouhého –á místo krátkého –a v první slabice úplně mění význam slova. 

Slovo chášá, jak je frekventovaně uvedeno v románu, v mongolštině znamená (chášá

хаашаа) kam (příslovce místa).

dzach зах trh bazar tržiště

…S Erkou jsme nakonec na naše starý stoly vybraly na dzachu nový omyvatelný ubrusy a já 

jí nadchnula pro růžový třásně, který jsme nalepily nad pult…

Slovo dzach se vyskytuje jen jednou a není vysvětleno a ani není ozřejmen jeho význam.

najmáčin наймаачин obchodník kupec

…O tom ruským najmáčinovi se sardinkama mi říkala ještě Munchceceg, když jsem jí 

pomáhala s kumysem…

…Munchceceg říkala, že to byl najmáčin se sardinkama odněkud od Verchojansku…

…Tohle ale musel ten zpropadenej najmáčin vidět hned, jakmile jeho herka vpálila do naší 

posvátný půdy kopytem svůj první cejch…

…Mergen byl sice najmáčin, spíš obchodník se všim možnym než mužskej ke stádu, ale to 

byla máma, tvrdila Šarceceg, ochotná překousnout…

…Navěky mi bude kolotat v těle krev rusáckýho najmáčina s rybkama a můžu si mozek 

provrtat, vždycky o tom budu vědět…
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…Smála se, že o najmáčinovi s rybkama asi takovýhle oznámení nikdy nepřijde…

Význam slova najmáčin není jednoznačně vysvětlen, i když je doprovázeno slovem 

obchodník (Mergen byl sice najmáčin, spíš obchodník se všim možnym). Přesný význam slova 

zůstává pro čtenáře utajen.

bórc (není jasné, o které slovo se jedná) Předpokládám, že je to buď borc борц (správný 

přepis by byl borc) sušené proužky masa nebo bórcog боорцог druh pečiva

…Kousky masa, plechový hrnky se silnejma vozdravnejma polívkama od dcer, jiný hrnky 

s rozjedenou rejží, několik bórců a na všem plno much…

Slovo bórc se jeví jako druh jídla a není jasné, o které jídlo se jedná. Myslím, že jde o borc 

борц (správný přepis by byl borc) sušené proužky masa nebo bórcog боорцог druh pečiva. 

Podle kontextu asi jde o bórcog боорцог druh pečiva.

Šin džil шинэ жил nový rok (pravopisná chyba - správný přepis je šine džil)

…Na každej Šin džil se vždycky dušovali, že tenhle rok je ve stepi jejich poslední, pak že 

půjdou do Města, a já se odmala těšila, že v Městě budem mít takovýhle blízký příbuzný…

Z použitého sousloví šin džil není přímo zřejmý význam, ale podle kontextu se asi dá 

předpokládat, že jde o nový rok.

edzen эзэн majitel, vlastník, držitel 

…Ale táta byl při síle, vypadal jako blahobytnej edzen a všechno se mu dařilo…

Význam slova edzen není vysvětlen, ani naznačen.
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morin chúr  морин хуур mongolský tradiční smyčcový dvoustrunný hudební nástroj 

s vyřezanou koňskou hlavou

…Anra uměla na morin chúr i na limb a já psala na tabuli slova a dohlížela, jestli všichni 

zpívaj hlasitě a to co maj…

…Anra hrála celej večer na morin chúr a ženský navařily búdzy a kýble mlíčnýho 

sametovýho čaje…

Souslovím morin chúr je podle kontextu označen druh hudebního nástroje, ale není 

vysvětleno, o jaký konkrétní nástroj se jedná.

limb лимбэ fletna

…Anra uměla na morin chúr i na limb a já psala na tabuli slova a dohlížela, jestli všichni 

zpívaj hlasitě a to co maj…

Slovo limb se jeví jako druh nějakého hudebního nástroje, ale konkrétní popis nástroje chybí.

nugáralt nugaralt нугаралт tzv. plastická akrobacie (pravopisná chyba - správný přepis je

nugaralt)

…Dvě holčičky z mý třídy dělaly odmalinka nugáralt, a protože hadí ženy maj všichni 

odjakživa ve velký oblibě, střídalo se naše zpívání s jejich dovednejma vystoupeníma…

Význam slova nugáralt je lehce pochopitelný tím, že je bezprostředně doprovázeno slovy 

hadí ženy.

bajcány salát байцааны салат zelný salát

…Erka s Purevem touhle dobou vždycky začínali krájet mrkev a zelí na bajcány salát…
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Sousloví bajcány salát je hned čtenáři jasné díky českým ekvivalentům mrkev, zelí a slovu 

salát.

devter дэвтэр sešit

…Kdyby jí nebylo, vykládám každej den prvňákům počty a kroužim s nima písmena do 

modrejch linkovanejch devterů…

…Obě si na něj počkaly, a když šel ze školy, vytrhly mu tašku a všechny devtery, charandaše 

a surachnomy mu vysypaly do prachu…

Slovo devter je lehce pochopitelně podle kontextu.

tamchi тамхи tabák, cigarety

…Kouřila vybranej tamchi, tenký dlouhý cigára, který u nás vůbec nebyly k sehnání, a když 

pohodila těžkejma loknama, každý odpoledne si je kulmou natáčela, vzduch kolem ní ztěžk 

mrákotnou sladkou vůní, z který se chtělo omdlít…

…Doktor říkal, jestli jsem se vyhejbala alkoholu a tamichu, ale já myslim, že se to miminu 

udělalo z toho leknutí…

Slovo tamchi je lehce pochopitelně podle kontextu a u druhého výskytu slova tamchi v dativu 

je vložené -i mezi konsonanty (tamichu).

núdelčin нүүдэлчин kočovník nomád (pravopisná chyba - správný přepis je nüdelčin)

…kdy málem odloudil ženskou bohatýmu núdelčinovi a pak se usadil u její sestry…

…stříbřitě šedej kůň, kterýho vzala jednomu núdelčinovi zpod nože těsně předtím, než se 

Serúlem stačil skoncovat…

Slovo núdelčin se jeví jako nějaká osoba mužského pohlaví, ale význam slova není naznačen.
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Džidžúr жижүүр vrátný nebo vrátná 

…Džidžúrové ze všech čtyř baráků se tu v teplejch dnech scházeli a klábosili o tom, co 

v kterým domě je zrovna porouchaný…

Slovo džidžúr není vysvětleno a význam slova zůstává utajen.

urga уурга smyčka na dlouhé tyči k chytání koní (pravopisná chyba - správný přepis je úrga)

….ale nakonec sklonila hlavu na prsa a nechala vařečku stát v nudlích jako urgu nebo se 

zadkem přitiskla k jeho nohám…

…Matka nebyla žádnej pokoutnej mužskej s urgou a provazama a mý jméno nemělo s koňma 

nic společnýho…

…Když tu Túleg poprvý zapíchl urgu a já jsem čekala Magi, řekl, až k obzoru se budou 

táhnout jurty dětí našich dětí…

Slovo urga (úrga) není vysvětleno a podle kontextu jde o nějaký předmět který patří muži.

chutag хутаг nůž 

…Když mi babička vrazila do ruky měchadlo, chutag nebo tavag se smrdutou vlažnou krví…

Slovo chutag není vysvětleno, význam zůstává utajen a vyskytuje se jen jednou.

tavag таваг talíř

…Když mi babička vrazila do ruky měchadlo, chutag nebo tavag se smrdutou vlažnou krví…

…O týhle postříbřený misce mi Dzaja vyprávěla. Byla to její první práce, kterou jí Žlutej květ 

dala, když sem přijela z Rudejch hor. Do blejskava tenhle tavag vycídit…
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U prvního výskytu slova tavag čtenář nemá tušení o významu a u druhého výskytu je 

doprovázeno českým ekvivalentem miska.

dzalchú залхуу líný lenivý

…Začli mi říkat dzalchú, ale já byla líná jen tady…

…To nebylo jako s kuchánim koz a sbíráním argalu, kdy na mě jen křikli dzalchú a zkrabatili 

čelo…

…Nikdy jsem jí neřekla, že Dolgorma je dzalchú, bezohledná holka, kterou nikdo k ničemu 

neved…

…Pak přijde po letech s dítětem a je celá pryč z toho, že se jí nikdo nevrhá kolem krku 

a Dolgormě se neřekne jinak než dzalchú…

…Stejně jíme pořád to samý. A když se jí třikrát denně, zbytky nestačej moc zasmrádnout… 

…Dzalchú, řekla. Taky kůže líná, přidala s uplivnutim. Ať se s tim teda meje sama…

Slovo dzalchú je pochopitelné podle kontextu.

chatak хадаг složený hedvábní šál modré barvy dávaný na znamení přátelství, úcty, pozdravu

…My mladý nesli chatagy a sladký krekry a dědeček s babkou se navlíkli do lepšího...

…s třepetajícíma se modrýma chatakama na úbočí…

…Obešli jsme ovó ve správnym směru třikrát dokola, kolem vlály potrhaný barevný chataky 

a mezi pahýlama stromů profukovalo…

…nehybný jako kus nalepený látky. Jako kdyby na vrchol geru někdo připlácnul chatak…

…a za všechny naše kozy koupit hedvábný chataky, a nebude to dost, protože za mejma 

zádama vždycky stálo štěstí…

…Chatak, Kulanovy oči, Mergenův gauč v kuchyni, moje postel v internátu, Erčin dél…

Slovo chatag nebo chatak označuje hedvábný kus látky, který se vyskytuje na posvátném 

místě.
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Cereg цэрэг voják

Cagdá цагдаа policista strážce

…měla nastražený uši jak pes Cereg ze seriálu Cagdá…

Význam obou slov není naznačen - jde o název nějakého seriálu.

džúlčin жуулчин cestovatel turista

…Zaměstnával řidiče a příležitostně někoho dalšího a ukazoval Mongolsko džúlčinům, 

cizincům z jinejch zemí. Prováděl je Městem a pak s nima dělal turisttúr…

Význam slova džúlčin je pochopitelný z kontextu, i když je doprovázen českým slovem 

cizinci. 

bochčin бөх zápasník (pravopisná chyba - správný přepis je böch)

…Když jsem se jí vykroutila a zeptala se jí znova, dala si ruce v bok jako bochčin, nádamovej 

zápasník, jako by chtěla říct, to bys chtěla vědět, co?...

Slovo bochčin (správ. böch) je bezprostředně doprovázeno českým ekvivalentem zápasník.

chatan хатан kněžna, královna

…mluvila jsem o Dzaje, která jí šatila jako chatanku, ale slušnýho muže si nedokázala lapit… 

…Cecegma byla vedle ní carajtaj, krasavice s chatanskou korunou…

Význam slova chatan není z kontextu jasný. Při prvním výskytu se jeví jako decentně 

oblečená žena a při druhém výskytu jako princezna. 
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nojon ноён kníže

…Babiččin otec byl velkej darga celýho kraje kolem Selengy, protože co on řek, to platilo, 

a jestli darga nechtěl, celej kraj odmítnul platit Mandžuům odvody, protože dargovi nojoni by 

si to s ostatníma gerama vyřídili, což bylo jasný každýmu…

…Přijeli společně, vystrojený jak nojoni na kuriltaj, a holky jim ani neudělaly čaj…

Význam slova nojon není jednoznačný. První výskyt naznačuje, že jde o osobu, která se 

podřídí dargovi a druhý výskyt popisuje jako významnou osobu.

kuriltaj хуралдай kuriltaj bylo shromáždění chánů, nejvyšších mongolských kmenových 

vůdců, a vojevůdců, které řešilo zásadní vojenské a politické otázky. V moderní mongolštině 

se používá jako хурал (schůze shromáždění zasedání).

Přijeli společně, vystrojený jak nojoni na kuriltaj, a holky jim ani neudělaly čaj.

Význam slova kuriltaj není vysvětlený ani poznatelný z kontextu.

almas алмас sněžný muž, člověk

…Aby Batdžara horskej almas do pracek chytil, když se k Cecegmě přidá a zabejčej se, ovó 

že autem třikrát podle zvyku objíždět nebudem, protože v somonním centru je obchod jen do 

pěti a můžem se stavit na zpáteční cestě…

Slovo almas není jednoznačně vysvětleno, i když se podle kontextu pozná, že jde o nějaké 

monstrum.

mangas мангас saň 

...Já nechtěla vidět něčí zamžený oči, já se jich bála jak Mangas černejch havranů…

…Dolgormu nám byl černej Mangas dlužnej. Takový nadělení…

…Při tomhle se vždycky v Šarcecežinejch očích honili všichni zlí Mangasové…
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Slovo mangas není doprovázeno českým ekvivalentem, ale podle kontextu se pozná, že jde o 

nějakého zlého ducha nebo čerta.

charandaše харандаa tužka (pravopisná chyba - správný přepis je charandá)

surachnomy сурах ном učebnice (pravopisná chyba - správný přepis je surach nom)

…vytrhly mu tašku a všechny devtery, charandaše a surachnomy mu vysypaly do prachu…

Význam obou slov není naznačen a podle kontextu se pozná, že jde o školní pomůcky.

Slovo charandaše se používá „zajímavým“ způsobem (přidává do pomongolštěného 

charandá ruskou koncovku která je v mongolštině úplně cizí).

surachnomy se píše zvlášť jako dvě slova surach nom (сурах ном doslovný překlad je učební 

kniha)

stakan стакан rusismus mong. шилэн аяга sklenice

utekli od svejch, který je mlátili, a mizérii zalejvali stakanama, to bych nemohla.

…V zaprášený vitríně stálo pár zdobenejch moskevskejch stakanů…

…V jedný ruce jsem držela Dzajinu dlaň a druhou jsem střídavě zvedala stakany…

…Tohle jsme si řekly, zalily to spoustou stakanů a tolikrát se pak vobejmuly…

vagzál вагзаал (вокзал) rusism mong. галт тэрэгний буудал nádraží

…V mumraji mezi autobusama na hlavnim vagzálu bych si jí vůbec nevšimla…

divan диван rusism mong. буйдан pohovka

…Nebudu se přece roztahovat v nadměrečným bejváku, když sestře se do její cimry nevejde 

nic jinýho než upocenej šlapkovskej divan…
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Unen үнэн pravda (pravopisná chyba - správný přepis je ünen)

...Šedý byly ve Městě taky stánky s novinama Unen…

Název novin jako Unen (ünen) „Pravda“ nemá překlad nebo náznak významu slova.

chán  хаан císař král

…kterej kašmír dodával přímo na chánskej dvůr a z Urgy si pro něj jezdili chánský výběrčí 

v sametovejch čapkách s rajčíma chocholama…

…Třeba když chán najednou zničehonic snížil cenu kašmíru a nebylo ze dne na den na 

čínskou rejži ani na dobrý ruský nože…

…Jejich ženy s dětma mávaly a chrstaly na ně mlíko pro štěstí a Onon, s bojovníkama 

v zádech, pokaždý chánovo rozhodnutí zvrátil…

…Vypadal jako obrovitej chán ze zimních vyprávění. Večer mi vždycky dával zbylý chúšúry 

a Mergen s Šarceceg měli večeři…

…Ta noc byla nocí hrdosti. Chánský Město dštilo prach a metalo kameny…

…Mergen tam stál s puškou, hrudník vypjatej jak chánskej vojevůdce…

…Když sedim před svým gerem, cejtim se jako chánská princezna…

Slovo chán je celkem pochopitelné českému čtenáři i bez vysvětlení jako známé slovo třeba 

ze světových dějin.

divádžin диваажин ráj, nebe

Slovo divádžin se vyskytuje frekventovaně jako název ulánbátarského nevěstince (poněkud 

zvláštní název pro špinavý „bordel“) ale chybí vysvětlení nebo náznak významu slova.

…Od vchodu to rudě svítilo, nad dveřma stál velkej, pečlivě vyvedenej nápis Divádžin a před 

vchodem stálo několik pěknejch aut…
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…Za pár měsíců jsem se loudala směrem k lákavejm neonovejm světlům. Divádžin…

…rozhodla jsem se konečně odejít z Divádžinu a vrátit se do Rudejch hor…

…Aby měl Ulánbátar další divádžinský dítě, to ne, to jsem si už před rokama vyjasnila...

…Stála před Divádžinem, rozpuštěný vlasy jí poletovaly ve větru a v obličeji měla pevný 

odhodlání ženský, která v sobě cejtí život a bude ho všema svejma silama bránit 

a vochraňovat…

…Probraly jsme všechny divádžinský klepy…

…Ženský, který z Divádžinu odešly, se často vracely…

…V Divádžinu má ženská aspoň peníze…
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2. DRUHÁ PROZA

2.1 „KROTITELÉ ĎÁBLŮ“ LUDVIK SOUČEK

Ludvík Souček: Krotitelé ďáblů (1965)

Ludvík Souček (17. května 1926 Praha – 27. prosince 1978 Praha) byl český spisovatel

science fiction (zejména pro mládež) a literatury faktu, v níž propagoval tzv. záhadologické 

teorie.

Dobrodružný, napínavý, téměř detektivní román s fantastickým vyprávěním autora, kde čtenář 

bezpochyby ocení Součkův vypravěčský talent, který nás zcela vtáhne do příběhu do konce 

románu. 

Cely příběh nechává čtenáře v napětí bez předpokladu, jakým směrem se bude dál vyvíjet. 

Pětičlenná skupina českých vědců včetně zoologa – vypravěče románu a dalších čtyř 

paleontologů bude vyslána do Mongolska, kvůli doplnění paleontologických sbírek 

Národního muzea. 

Zoolog byl vybrán do výpravy hlavně z důvodu, že se dorozumí  trochu mongolsky

a zná mongolské prostředí.

Příběh se odehrává krátce po druhé světové válce v neprozkoumané části jižního Gobi, kde 

čeští vědci budou zažívat celou řadu zvratů, nebezpečí a dobrodružství, dokonce bude pátrat 

po tajemném pouštním červu Olgoji Chorchoji. 

Jeden z nejzajímavějších zvratů v románu je uměle vyvolané pátrání po bájném červu, které 

vede k odhalení japonských válečných zločinců, kteří daleko v poušti tajně pracují na 

výzkumu a přípravě bakteriologických zbraní. 

Kniha nejen uvádí zajímavosti o Mongolsku a popisuje zvyky tamních obyvatel pro českého 

čtenáře, ale je i specifická tím, že hojně používá mongolské výrazy přímo v textu.

Román je rozdělen na 11 kapitol

Vypravěč pohádek

Kapitola deseti tisíc kilometrů

Za dzérény

Záhady Chaldzan Dzachu

Podivné sojombo
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Na Větrné cestě

Nergüj

Písečný drak

V Ulánbátaru

Doupě

Poslední dějství

Druhé vydání (2009) je doplněno novou předmluvou a na konci knihy jsou přidány dva nové

doplňující články „Několik údajů o Mongolsku“ a „Olgoj chorchoj – skutečnost nebo fikce?“

2.2 MONGOLSKÉ VÝRAZY A JEJICH VČLENĚNÍ DO ROMÁNU

Osobitost užití mongolských reálií v románu Ludvika Součka, pro českého čtenáře exotickou, 

výstižně vylíčil ve své knize Also: nazdar! : aspekty textové vícejazyčnosti Petr Mareš:

„Hlavním postupem se stává včlenění jednotlivých pojmenování mongolských reálií do řeči 

vypravěče i postav; pojmenování (ajmak, bódza, dél, dzérén, chudiir, olgoj-chorchoj, 

sojombo, šivét, úrga atd.) často procházejí textem jako opakující se připomínka odlišnosti 

cizího prostředí“ (Mareš 2003).

Mongolské výrazy, které se ve větší míře vykytují jako:

jednotlivá samostatná slova (džólóč, delgür, nádam, šülüs, charmag, aršán),

víceslovná spojení (šimin archi, olgoj-chorchoj, davstaj sutej caj, baga emč, ich emč, chedzét 

belchen)

celé vety (Tany mal sajn bajnú?, Ich bajirllá!, Dzá bajirtai!, Saju saváraj!, Saju sugáraj!)

rymované části verše (…Tesín golýn unaga Terchín golýn chüchen…, …Chüní machan 

chünestengüt Chürel čuhí dzürechtengüt…)

V románu se vyskytuje hodně místních jmen (toponym) Mongolska. Většinou jsou skládané 

z více slov. Jsou charakteristické tím, že jsou odděleny pomlčkami mezi slovy. 

Pravděpodobně autor používal pomlčky, aby byly místní názvy rozeznatelné od mongolských 

pojmenování, které jsou přímo vloženy do textu.

Chalch – gol, Tamsag – bulag, Šavryn – gün – us, Chaldzan – dzach, Bajn – dzag,

Dzün – chajrchan – úl, Šavrag –us, Chongorín – él, Olgoj – cav, Chürchrégín – chüré atd.
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Frekvence užitých mongolských výrazů je liší. Některá slova se vyskytují vícekrát v průběhu 

románu ( obó, olgoj - chorchoj,  delgüru, dzérén džólóč -guá ger, chudžir, dél, gergí atd.) a

oproti tomu jsou slova, která se najdou jen jednou (šimín archi  úrga, arga, charúl, öröm 

Ünen atd.)

Co se týká vysvětlení nebo náznaků významů mongolských pojmenování, pro českého 

čtenáře jsou uspořádané několika způsoby:

Přímý překlad nebo vysvětlení:

…Se stejným úspěchem byste v Bílé labuti požadoval, aby vám prodali úrgu.

Co to je?

Kožená smyčka na pětimetrové tyči. Chytají se jí polodivocí koně…190

Bezprostřední náznak nebo vysvětlení slova českým synonymem:

…hromada argalu, dobytčího trusu, naskládaného pro zimní otop…. (s. 226)

U frekventovanějších slov tohoto druhu se výrazy později vyskytují přímo v textu bez 

vysvětlení a náznaků jako známá slova.

…několik druhů antilop-dzérénů a horských koz… (s. 157)

… k vám jedu lovit dzérény?... (s. 162)

…Dzéréni, za mého posledního pobytu v Mongolsku poměrně početní… (s. 168)

…Setkat se v Gobi s dzérénem je konec konců přece jen dost všední záležitost…(s. 175)

…lze docela volně koupit v každém delgüru, prodějně mongolského státního obchodu... (s. 

168)

…Zajděte si do nejbližšího delgüru a nakupte si tam části postroje, váčky na tabák a všelijaké 

ozdoby…(s. 179)

„Kdoví? Ale jsou zajímavé i jinak. Zkoušel jste někdy koupit v delgüru porcelánový hrnek?“ 

(s. 188)
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…Všichni ptáci si tu štěbetají, že doktor Filip má moc rád baga emč. Že moc vzdýchá, když 

jde okolo a že v noci ani takhle  – „poručík naznačil dvěma prsty docela malý drobeček, „ –  

ani takhle nespí. Pro malého doktor.“…

…Baga emč, to byla na rozdíl od Pohlavara, velkého doktora, Dušinka… (s. 184)

…„Baga emč, co říkal?... (s. 208)

…že mě také baga emč ráda…(s. 211)

…Já a baga emč budeme hlídat skály… (s. 247)

…Rozhodně se baga emč nepouštějte za námi… (s. 252)

…„Vidíte, baga emč“ řekl zamyšleně Chasbátar… (s. 262)

…Já mnoho šuliis, omchí churen, manul, vy nejkrásnější kožišiny pro vaši gergí - ale písečný 

drak ne. To dobré ne. Máte vy doma, v Československo, gergí ano, ne?“

…Přiznal jsem se, že žádnou strážkyni jurty čili manželku nemám ani v Československu ani 

nikde jinde, ale tak snadno mně Nerguj nevyklouzl… (s. 209)

…Proč vlastně už dávno nemáte nějakou gergí. Filipe?...

…Protože jsem měl na svou příští gergíj vysoké nároky, to za prvé. Za druhé jsem neměl 

čas…(s. 210)

…Drobná, mladičká gergí se právě skláněla ke dvířkám kamen...

…Mladinká gergí, připravující v ženské polovině jurty další jídlo, zakryla tvář dlaněmi a 

vzlykla…

…Gergí, vzlykající, s očima plnými slz, přistoupila k truhle a přinesla mi v jedné ruce 

fotografii tmavookého mongolského špunta, v druhé oprýskané autíčko... (s. 228)

…Nevnímal jsem ani, že se gergí přede mnou v rozpacích zastavila s modrým chadakem a 

miskami čaje…

…Probral jsem se ze zamyšlení a vzal od gergí chadak…

…Gergí strnula bez hlesu nad miskou örömu…

…Vy oba,“ podíval jsem se na arata i gergí, „mlčte…

…Gergí přistoupila k nám... (s. 227)

…Šagdarsüren a jeho gergí nás čekali před jurtou…(s. 243)

… Moje gergí už jistě všechno připravila…(s. 262)

…Vždycky se se smíchem vykroutil a s lišáckým pomrkáváním vysvětloval, že chodí po 

jurtách za hezkými gergí... (s. 270)
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U některých frekventovaných výrazů není přímé vysvětlení nebo náznak na začátku

- čtenář jen předpokládá význam slova podle kontextu a později dojde k přesnému 

popisu:

…dříve něž měl džólóč Rigdzen čas brzdit… (s. 165)

…džólóč Rigdzen se spokojeně zašklebil…(s. 165)

…i pro opatrnějšího řidiče, než jakým byl džólóč Rigdzen .. (s. 167)

…Pohlavár se dlouho rozčiloval nad nedbalostí a ledabylosti místních šoférů, když však 

jednoho dne džólóč Rigdzen měnil dvanáctkrát za sebou pneumatiku… (s. 198)

…aby okamžitě poslal džólóče Rigdzena s autem pro písečného draka…(s. 225)

…čemuž se Nergüj i džólóč Rigdzen neobyčejně divili…(s. 239)

… Rigdzen džólóč s dobráckým obličejem…(s. 265)

…vlastní všem šoférům na světě, džólóč Rigdzen…(s. 266)

Některé výrazy nemají žádné vysvětlení nebo překlad, ale jsou pochopitelné hned přímo 

z kontextu:

…Klepl koníka tašúrem po slabinách a zmizel v temnotě… (s. 224)

…táhnoucím za sebou törög se dvěma obrovskými koly a dvěma ojemi…

…Törög se skřípavě rozjel…

…Probral jsem se, když arat zastavil törög uprostřed noci…

...Pak zatáhl za provaz vedoucí k nozdrám velblouda a törög se znovu rozdrkotal po 

kamenech…(s. 225)

…

…Zapálil si s hlučným „Ich bajirllá!“ velkým díkem, svůj ganc s dlouhou troubelí a stříbrnou 

hlavičkou a teprve pak jsme došli k vlastnímu rozhovoru. (s. 160)

…Nergüj se při každém náporu mrtvolného pachu zaškaredil a prudčeji zatáhl z vyhaslého 

gancu, který tiskl mezi žlutými a dosud zřejmě velmi pevnými zuby. (s. 215)

…nacpávaje si další hlavičku gancu vonným čínským tabákem…(s. 238)

…Krotitelé ďáblů se zřejmě chystali zmizet —“ začal Chasbátar, když rozdýmal svůj dlouhý 

ganc... (s. 260)
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…V mém mongolském délu, pohodlném a vzdušném, který jsem oblékl hned po překročení 

hranic…(s. 167)

…Přidržoval si široké a dlouhé rukávy délu  zdvořile v dlaních, což je starobylý zvyk, 

dokazující, že host nemá v ruce zrádnou dýku…(s. 168)

…nebo alespoň zachytit na pruty nitku z lemu rukávů svého délu… (s. 173)

…Vedle jejího búry kráčel Chasbátar ve svém splývavém mongolském délu, zakrývajícím 

pod širokým oranžovým pásem pistoli…(s. 207)

…od horších následku mě zachránil vatovaný dél, teď roztrhaný o kameny… (s. 222)

…že mi Nergüj povoluje u krku dél i kombinézu proti prachu…(s. 225)

Oba mi pomohli svléci dél – muž mi omyl rány a odřeniny …(s. 226)

…přitahuje si zimomřivé cípy délu…(s. 240)

…Dušinka si zimomřivě přitáhla k tělu dél a navlékla na hlavu kožišinou podšitý lovuc…

(s. 259)

…Chasbátar vjel rukou pod dél pro pistoli…(s. 271)

…nebo z kamenů navršené obó, označená  na vrcholu několika pruty se stuhami, vzpomínkou 

na oštěp, luk a šípy, zdobicí mohyly bojovníků v dávné minulosti. Chasbátar po starém zvyků 

nezapomněl usypat na každé obó, které jsme míjeli… (s. 173)

…Vidíte ty rudé kameny? ukázal na obó…

…že několik desítek metrů před námi je navršená z rudých balvanů mohyla. Obó jí tady 

říkají…(s. 188)

To je obó na páměť jednoho ze zabitých aratů…(s. 188)

…Zastavili jsme se k odpočinku přesně tam, kde včera: u čerstvého obó…(s. 196)

…vypasený stepní svišť, tarbagan, a s mrsknutím huňatého ocásku zmizel v noře pod rudým 

balvanem…(s. 197)

…nebo ještě spíš nora tarbagana, vyhrabaná s oblibou právě uprostřed stepních cest…(s. 

243) 

…Signálem je dvojí písknutí tarbagana. Dovedete je napodobit?.. (s. 247)

…Dušinka si zimomřivě přitáhla k tělu dél a navlékla na hlavu kožišinou podšitý lovuc…

(s. 259)
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Některá málo frekventovaná slova (výjimkou je oslovení -guá , které se opakuje ve větší 

míře) zůstávají bez jakéhokoliv vysvětlení nebo náznaku. Tím pádem český čtenář nemá 

možnost pochopit, o co jde:

…Podobal se stavbě, snad zbytku pradávného charúlu, ale Dušinka s jistotou tvrdila, že je to 

přírodní útvar. (s. 255)

…Gergí strnula bez hlesu nad miskou örömu. (s. 227)

…Nějakého nemocného koně kulana vám nejspíše dají zadarmo nebo za pár tögrögů…(s.213)

-guá 

…Že nemáte, Nergüjguá, chodit se mnou…(s. 209)

…Viděl jste moji springfieldku, Chasbátarguá?... (s. 212)

…Filipguá! Fi - lip- guá!“  ozvalo se volání… (s. 223)

…Nergüj přiložil dláně k ústům a hulákal ze všech sil „Filipguáááá!, Chasbátarguáááá!... (s. 

265)

V románu se vyskytuje několik zajímavostí, které vyzdvihují odlišnost jazyků a prostředí 
českého a mongolského:

Možná „ že stěny měly uši i tam.“

„Že stěny měly co?“ podivil se Chasbátar překladu českého úsloví.

Uši! Že někdo poslouchal a příliš mnoho mluvil.“ ( s. 242)

Hlavní, co mě sem vyhnalo, je ovšem tohle: odposlouchávací službě se podařilo zachytit a 

rozšifrovat depeši, v níž bylo použito starého Fukudova volacího znaku „Bezejmenný“ Část 

depeše, kterou se podařilo zachytit, nařizovala Bezejmennému, aby se okamžitě ohlásil a dále 

aby provedl, bude-li třeba, likvidaci skupiny ŠU. (s. 266)
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Zastavil se, jako by ho něco napadlo. „Nergüj... člověče, doktore, víte, co znamená jméno 

Nergüj?“ Uhodil se do čela. „Nergüj přece znamená mongolsky Bezejmenný, Nemá jméno! 

Není to sice tak zcela neobvyklé, ale...“ 270

…že také pro některé žebro byl pád přece jen příliš nešetrný - od horších následků mě 

zachránil vatovaný dél, teď roztrhaný o kameny a vláčející se za mnou v cárech. (s. 222)

I když se nevyskytují žádné ruské výrazy, je poznat, že hrdinové románu komunikují a 

domlouvají se rusky.

„Pokračujte, Filipguá!“ řekl chraptivě Šagdasiiren, kterému Chasbátar překládal do 

chalcha-mongolštiny to, co jsem právě říkal rusky. (s.264)

Autor románu seznamuje českého čtenáře nejen s vzrušujícími napínavými příhodami

v exotickém prostředí, ale i se zajímavými popisy a historickými údaji:

Poznal jsem na první pohled starobylý mongolský znak, sojombo, se složitým významem 

jednotlivých částí. (s. 192)

Pokusil jsem se Pohlavárovi i sobě vysvětlit jednotlivé části znaku.

„Uprostřed jsou dvě stočené ryby, představují muže a ženu, symbol života. To je prastarý 

znak, známý v celé Střední i Východní Asii - ostatně také, jak možná víte, i v Evropě. Přinesl 

ho tam hunský jezdecký pluk, bojující v římském vojsku, který ho používal místo obvyklých 

císařských orlů. Nahoře je znamení měsíce a slunce, nad nimi plamen. Tuším, že znamená 

moudrost. Cáry kolem asi mají být zjednodušené kmeny cypřišů, záštita proti zlu, míří na ně z 

obou stran hroty šípů. To jsou tyhle trojúhelníky. Dříve sedělo celé sojombo na lotosu, 

symbolu vítězství, převzatém z Indie. Lidová vláda lotos ze sojomba ve státním znaku 

odstranila.“ (s. 193)

Už od dob starouška Džingischána. Vystřídali se tu Číňani, Tataři, Japonci i všelijací dob-

rodruzi. Takový místní Jánošík, ojratský kníže Amursan, si koncem 18. století docela pěkně 

zaválčil proti mandžuské vládě. Ani byste neřekli, jak se na něho v lidových písních a bájích 

vzpomíná, to víte, to je můj obor. Dlouho se čekalo na druhý příchod Amursanův - až se arati 

dočkali. Jenže ten „druhý Amursan“ byl, jak se později ukázalo, docela obyčejný dobrodruh, 

jakýsi Dambi-džancan. Karty ukázal teprve, když se roku 1922 spojil s reakčním předsedou 
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bogdgegénovy vlády, existující ještě po revoluci. Jinými dodavateli zbraní pod kameny Gobi 

byly prchající tlupy bělogvardějců – Kazancova, Kajgorodova a německého loupežného 

barona Ungera.“ 177, 178

2.3 SÉMANTICKÉ A PRAVOPISNÉ CHYBY U JEDNOTLIVÝCH MONGOLSKÝCH 

VÝRAZŮ A JEJICH PŘEKLAD

Autor románu zpracoval mongolské výrazy velmi dobře a používal je systematicky

a postupoval s přesným pořadím i s vysvětlením pro českého čtenáře až na výjimky

v případě několika málo slov, která nebyla vysvětlena vůbec. 

Výslovnost mongolštiny je pro cizince velmi těžká, a proto se doporučuje učit se s rodilým 

mluvčím. Asi z toho důvodu se vyskytuje mezi používanými mongolskými výrazy několik

chyb pravopisných i sémantických z hlediska rodilého mluvčího.

Níže jsem se snažila popsat užití jednotlivých výrazů s překladem a upozornit na případné 

sémantické a pravopisné chyby podle pořadí výskytu v románu.

gazela зээрэн kamzík

…několik druhů antilop- dzérénů a horských koz…(pravopisná chyba - správný přepis je 

dzéren)

šimin archi шимийн архи: tradiční mlečný destilát

…na jazyku jsem po letech cítil nakyslou chuť mléčné pálenky šimin archi…

(pravopisná chyba - správný přepis je šimín)

džólóč жолооч ridíč šofér

…že jsem za jízdy dříve než měl džólóč Rigdzen čas zabrzdit…(pravopisná chyba - správný 

přepis je džolóč)

nádam наадам: tradiční mongolská sportovní soutěž, která se odehrává každý rok v červenci 

při oslavě státního svátku. Jsou 3 tradiční disciplíny her: orlí zápas, koňské dostihy a 

lukostřelba

…závodí na celostátním jezdeckém nádamu…
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dél дээл tradiční mongolský oděv

…V mém mongolském délu, pohodlném a vzdušném, který jsem oblékl…

Úchaj! уухай: bravo, hurá

…Úchaj! Bravo! tleskl do dlaní Rigdzen…

„Tany mal sajn bajnú?“ Таний мал сайн байна уу?: pozdrav mezi pastevci-běžná 

zdvořilostná otázka 

…„Tany mal sajn bajnú?“ jsem hosta ujistil, že můj dobytek je dokonale zdráv…(špatný 

překlad – správný překlad je: Daří se dobře vašemu dobytku?)

Ich bajirllá! Их баярлалаа!  Mockrát děkuji.. 

…Zapálil si s hlučným „Ich bajirllá!“ velkým díkem, svůj ganc s dlouhou troubelí 

a stříbrnou hlavičkou……(pravopisná chyba - správný přepis je Ich bajrlalá!)

ganc гаанс dýmka fajfka

„Krotitelé ďáblů se zřejmě chystali zmizet —“ začal Chasbátar, když rozdýmal svůj dlouhý 

ganc. (pravopisná chyba - správný přepis je gáns)

delgür дэлгүүр obchod prodejna

…Lze docela volně koupit v každém delgüru, prodejně mongolského státního obchodu…

chudžir хужир přírodní soda, slaniště s přírodní sodou

…Z neplodného, žíznivého chudžiru jsem strach neměl…

bódzy бууз mongolské tradiční jídlo - knedlíčky plněné mletým nebo sekaným kořeněným 

masem a zeleninou, vařené v páře

…šťavnaté masové knedličky, bódzy, které mi náš mongolský kuchař 

schoval……(pravopisná chyba - správný přepis je búdz)

Dzá bajirtai! За баяртай! Tak sbohem nebo tak nashledanou

…Dzá bajirtai! Tak sbohem!...
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Saju saváraj! Сайн яваарай! Štástnou cestu!

…Saju saváraj! Dobře jeď! (pravopisná chyba - správný přepis je Sajn yaváraj!...)

Saju sugáraj Сайн суугаарай! Pozdrav při loučení těm, kteří zůstávají, něco  jako Mějte se 

dobře

…Saju sugáraj! Dobře sed! (pravopisná chyba - správný přepis je Sajn sugáraj!..)

…Tesín golýn unaga

Terchín golýn chüchen…

… ochoten věřit že hříbata od řeky Tes a děvčata od řeky Terchu jsou opravdu je všech 

nejlepší…

Тэсийн голын унага 

Тэрхийн голын хүүхэн

Rymovaná část verše lidové písničky 

Hříbě u řeky Tes

Děvče u řeky Terch

obó овоо násyp z kamení, větví, kostí atd. na vyvýšeninách, stavený na počest duchů hor

…z kamenů navršená obó (pravopisná chyba - správný přepis je ovó)

olgoj-chorchoj oлгой хорхой tlusté střevo-červ, červ tvarem podobná tlustému střevu

…Co soudíte o olgoj-chorchojovi? (červ-tlusté střevo)…

davstaj sütej caj давстай сүүтэй цай slaný čaj s mlékem (doslovný překlad je slaný mléčný 

čaj)

…vařící mongolský davstaj sutej caj, bílý čaj s mlékem, hořkou jezerní solí a kouskem 

másla…

ulán улаан červený, rudý

óvs өвс bylina tráva
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…Mongolská slova jsou nejen v Dalimilově kronice, ale i v docela běžné řeči: hulán s rudými 

kalhotami má původ v mongolském ulán, což znamená rudý bohatýr, mongolský óvs je náš 

oves a tak dále a tak dále…(pravopisná chyba - správný přepis je övs)

chirs хярс liška korsak 

manúl мануул divoká kočka

šülüs шилүүс rys

…malé lišky chirs, manúl, divoká kočka i šülüs, mongolský rys…(pravopisná chyba u chirs a 

šülüs - správný přepis je chjars a šilüs

baga emč баг эмч doslovný překlad je malý lékař, osoba bez lékařského diplomu, léčící na 

základě oprávnění, felčar 

baga emč… Pro malého doktora… Sémantická chyba při užití výrazu – Autor používá 

sousloví baga emč opakovaně pro hlavní hrdinku Dušinku (Jandová), která je asistentkou 

paleontologického muzea. 

Přitom emč v mongolštině znamená výhradně lékař medicínský. 

Zřejmě došlo k mylnému pochopení rozdílu mezi akademickým titulem Doktor věd a 

doktorem jako lékař.  

úrga уурга smyčka na dlouhé tyči k chytaní koní

…Se stejným úspěchem byste v Bílé labuti požadoval, aby vám prodali úrgu.

Co to je? - Kožená smyčka na pětimetrové tyči. Chytají se jí polodivocí koně…

sivét шивээт místní název kde roste шивээ: kavyl

Šavrýn-gün-us шаврын гүн ус místní název dosl. blátivá hluboká voda

…z cesty k šivétu Šavryn-gün-us odjel Chasbátar…

…Hrad Šavrýn-gün-us, Hluboká hlinitá voda, nazvaný podle studně…

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/diplom
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sojombo соёмбо emblém mongolské nezávislosti 

…starobylý mongolský znak sojombo se složitým významem jednotlivých častí…

tarbagan тарваган svišť

svišť tarbagan 

omchí chüren өмхий хүрэн tchoř (dosl. překlad zapáchající „hnědý“)

…šülüs, pouštní rys, podivné zvíře omchí chüren které je podle popisu mohlo být nejspíše 

malým druhem kabara pižmového…

čicher övs чихэр өвс sladká tráva 

charmag xармаг borůvka

…Omchí chüren hledá čicher övs a charmag…

…čicher övs znamená sladkou trávu a charmag jakési místní borůvky…

cölgov говь цөл poušť pustina polopouště

..Taký v cölgov, v pustina, lovec arat to i ono k jídlu……(pravopisná chyba - správný přepis 

je gov cöl)

aršán аршаан minerální vody s léčivými účinky

u aršán, mirena…. milera… minerální voda.. 

culchir цулхир byliny do jídla rostoucí v Gobi

šalidž шарилж  pelyněk heřmánek

chömúl хөмөл byliny do jídla rostoucí v Gobi

tána таана druh divokého česneku

…Tojo, culchir, šalidž, chömúl, tána… (pravopisná chyba u šalidž, chömúl, - správný přepis 

je šarildž, chömöl)
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-guá гуай oslovení podobné českému vykání starším lidem, nebo něco jako pan, paní nebo 

vážená nebo vážený. Píše se po jménu osloveného zvlášť, jako samostatné slovo. 

…Že nemáte, Nergüjguá, chodit se mnou…

gergí гэргий choť, manželka

Máte vy doma, v Československo, gergí ano, ne?“

Přiznal jsem se, že žádnou strážkyni jurty čili manželku nemám ani v Československu ani 

nikde jinde…

(chybné vysvětlení výrazu – slovo gergí (гэргий) je substantivum tvořené skládáním ger (гэр

subs. - jurta, domov) a gii- (гий-) svítat, rozednívat se. Tím pádem gergí je „světlo jurty“ ale 

ne strážkyně.

…Přiznal jsem se, že žádnou strážkyni jurty čili manželku nemám…

ich emč их эмч doslovný překlad je velký lékař. Je to vystudovaný lékař MUDr. oproti baga 

emč баг эмч (malý lékař) – felčar

emč эмч v mongolštině znamená výhradně lékař medicinský. 

Zřejmě došlo k mylnému pochopení s akademickým titulem Doktor věd a doktor jako lékař.  

…Ich emč  viz výše.

örtön өртөөн vzdálenost asi 30-40 km

…asi čtvrt örtönu-tam… Čtvrt örtönu – nejvýš deset kilometrů!...

chongor хонгор světle žlutý, plavý 

…Místní název Chongorín-el sice neznal, ale písek a kameny tam prý opravdu měli zvláštní, 

oranžovorůžovou barvu. Zkratka chongorín…

tögrög төгрөг název mongolské měny

…dají zadarmo nebo za pár tögrögů…

tašúr ташуур knuta, bič, bičík pro koně

…Klepl koníka tašúrem po slabinách a zmizel v temnotě…

törög тэрэг vůz, kočárek
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…táhnoucím za sebou törög se dvěma obrovskými koly a dvěma ojemi…(pravopisná chyba -

správný přepis je tereg)

…Chüní machan chünestengüt 

   Chürel čuhí dzürechtengüt… (pravopisná chyba u čuhí - správný přepis je čulún)

Melodie klesala a stoupala několika opakovanými verši. Konečně jsem zhruba porozuměl 

slovům prastarého šamanského zpěvu:

хүний махан хүнстэнгүүт

хүрэл чулуун зүрхтэнгүүт

Duchové živící se lidským masem,

Duchové s bronzovým a kamenným srdcem…

argal аргал sušené dobytčí lejno užívané k topení

…vynořila hromada argalu, dobytčího trusu, naskládaného pro zimní otop do malého stohu…

„Chedzét belchen“ хэзээд бэлхэн  „Vždy připraven“

…pionýrský odznak se sojombem a napisem „Chedzét belchen“ – „Buď 

připraven“…(pravopisná chyba a špatný překlad - správný přepis je chedzéd belchen správný

překlad je „Vždy připraven“)

chadak  хадаг složený hedvábní šál modré barvy dávaný na znamení přátelství, úcty, 

pozdravu

…v rozpacích zastavila s modrým chadakem a miskami čaje…

kulan хулан divoký osel

…Nějakého nemocného koně kulana vám nejspíše dají zadarmo nebo za pár tögrögů…

öröm өрөм mléčný škraloup mong. pochoutka

…strnula bez hlesu nad miskou örömu…

olgoj олгой tlusté střevo

cav цав štěrbina škvíra

…vyprávěli o soutěsce Tlustého střeva Olgoj-cav…
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Chürchrégín chüré Хүрхрээгийн хүрээ

…Chürchrégín chüré-Klášter u vodopádu… 

charúl харуул 1 stráž, hlídka 2 rozhledna

…Podobal se stavbě, snad zbytku pradávného charúlu, ale Dušinka s jistotou tvrdila, že je to 

přírodní útvar.

ünen үнэн pravda

…list Ünen – vychází v Ulánbátaru…

lovuc лоовууз beranice (kožešinová čepice)

…Dušinka si zimomřivě přitáhla k tělu dél a navlékla na hlavu kožišinou podšitý 

lovuc…(pravopisná chyba - správný přepis je lóvúdz)

Nergüj Нэргүй bezejmenný

…Nergüj...přece znamená mongolský Bezejmenný, Nemá jméno!...

Nergüj je běžné a rozšířené jméno v Mongolsku i když znamená, že nemá jméno (нэр –

jméno, гүй – bez). Lidé ze starších dob dávali dětem podobné jméno z pověry, aby si zlí

duchové nevšimli jejich malých dětí…
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3. SROVNÁNÍ OBOU ROMÁNŮ

Oba romány mají některé společné rysy

1. V obou případech se příběhy odehrávají v Mongolsku.

2. Popisují mongolské prostředí a podtrhují jeho odlišnost 

3. Ve větší míře užívají mongolské výrazy

4. Některá mongolská pojmenování se vyskytují v obou románech: nádam, dél, búdz, úrga,

ger, sojombo, tarbagan, tögrög, tašúr, argal, ovó, chadak, chalch, ünen

Na druhé straně uvedené prózy jsou úplně odlišné po všech stránkách, co se týče tematiky, 

jazyka, autorů, doby, kdy byly knihy napsané, a hlavně výběru mongolských pojmenování, 

způsobu jejich užití a vysvětlení sémantiky mongolských výrazů.

Paměť mojí babičce Petry Hůlovy byla vydána v roce 2002 po ročním studujiním pobytu 

autorky, studentky mongolistiky v Mongolsku. Kniha byla prvotinou velmi mladé a tehdy 

neznámé autorky.

Román popisuje život a osudy žen několika generací jedné mongolské rodiny pocházející

z venkova. Kniha je napsána obecnou a mluvenou češtinou. Vyskytují se zde ve větší míře 

mongolská pojmenování popisující každodenních reálií mongolského prostředí.

Komunikační spojení mezi postavami jako sekundární komunikace vůbec neprobíhá a celý 

příběh se podává prostřednictvím vypravěček jako monolog.

Mongolské výrazy jako prvky vícejazyčnosti se objevují většinou v primární komunikaci 

a v sekundární komunikaci v některých málo případech se najdou i v polopřímé řeči:

…Jenže Šarceceg řekla surgúlijg togsoch jostoj, a tak nezbejvalo než tři roky čekat…

…Carajtaj ochin, říkali vždycky všichni…

…Já nikdy neřekla, že Dzaja je špinavej erlíc, ačkoli si to nějaký myslej…

…Nikdy jsem jí neřekla, že Dolgorma je dzalchú, bezohledná holka…

…Búdz místo nosu, říká Túleg…

…Munchceceg říkala, že to byl najmáčin se sardinkama odněkud od Verchojansku…

…Najma říkal, že by z tohohle geru chtěl udělat guanz pro pocestný…
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Mongolské výrazy jsou plné pravopisných a sémantických chyb, v mnoha případech 

se objevují špatné přepisy jen přibližného znění mongolských slov a vyskytují se chybně 

zvolené pojmenování.

Co se týká vysvětlení, překladů a náznaků z kontextu mongolských výrazů, autorka v mnoha 

případech nepostupuje systematicky a často je nechává bez vysvětlení nebo naznačuje 

význam slov chybně. Tím pádem dochází k neúplnému pochopení textu na straně čtenáře.

Krotitele ďáblů Ludvik Souček vydal v roce 1965 jako známý autor science fiction pro 

mládež a popularizátor vědy.

Příběh dobrodružného, napínavého, téměř detektivního román se odehrává krátce po druhé

světové válce v neprozkoumané části jižního Gobi Mongolska, kde pětičlenná skupina 

českých vědců - paleontologů zažívá celou řadu zvratů nebezpečí a dobrodružství, dokonce 

bude pátrat po tajemném pouštní červi Olgoji Chorchoji. 

Mongolské výrazy jako vícejazyčnost se objevují i v primární i v sekundární komunikaci a v 

některých případech i v podobě celé výpovědi v přímé řeči:

…Tany mal sajn bajnú?...

…Ich bajirllá!...

…Dzá bajirtai!...

…Saju saváraj!...

…Saju sugáraj!...

…Proč vlastně už dávno nemáte nějakou gergí. Filipe?...

…Já vím, já vím, Nergůjguá. Šülüs, omchí chüren, dzérén, manúl – ale já chci písečného 

draka…

…Chasbátar se vmísil do hovoru: „Půl örtönu od základny je chovatelské družstvo. Nejakého 

nemocného koně nebo kulana vám nejspíše dají zadarmo nebo za pár tögrögů“…

…„Vidíte baga – emč“ řekl zamyšleně Chasbátar…

Co se týká mongolských pojmenování, autor románu je zpracoval velmi dobře a postupuje 

systematicky s přesným pořadím vysvětlení a náznaků výrazů až na některé výjimky.



74

4. ZÁVĚR

Předmětem této práce jsou jazykové prostředky mongolského původu dvou časově 

vzdálených českých próz Paměť mojí babičce Petra Hůlová (2002) a Krotitelé ďáblů Ludvík 

Souček (1965).

Prostřednictvím mongolských výrazů autoři nejen přibližují mongolské prostředí, kde se děj 

odehrává, českému čtenáři a seznamují jej s ním, ale podávají také věcné informace. 

Každá próza byla analyzována samostatně podle pořadí výskytů mongolských výrazů. 

Zkusila jsem upozornit na jejich případné sémantické a pravopisné chyby.

Pokusila jsem se vysvětlit mongolská pojmenování nejen jako rodilý mluvčí ale i jako čtenář 

románů v češtině vnímat mongolská pojmenování jako cizí jazykové prostředky.

Způsob včlenění mongolských výrazů do českého (bázového) jazyka je velmi odlišný v obou 

románech, ale v obou případech vyžaduje snahu odhalovat sémantiku mongolských výrazů, 

dobrou paměť, představivost a domýšlivost od strany čtenáře.

Význam mongolských jazykových prostředků je pro českého čtenáře úplně cizí a oba autoři 

nemohou očekávat znalost mongolštiny od čtenáře na rozdíl od angličtiny nebo dalších 

jazyků, které jsou rozšířené či kulturně blízké pro českého čtenáře.

Většina mongolských výrazů v obou případech jsou pojmenovaní každodenní reality 

mongolského prostředí a jsou vysvětlené nebo naznačené přímým překladem či 

bezprostředním vysvětlením českým ekvivalentem nebo význam výrazu je lehce pochopitelné 

z kontextu.

Na druhé straně jsou výrazy, u kterých je jen náznak přibližného významu, nebo si jej čtenář 

může jen domýšlet z kontextu. 

V některých případech není nutná znalost doslovného překladu a ani se tím nenarušuje 

celkový význam. 

Podobné mlhavé představy mohou posílit čtenářský prožitek z příběhu knihy a vyvolávat 
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zvědavost.

Vyskytují se i případy, kde mongolské výrazy nejsou nijak vysvětlené, ani není jejich význam 

naznačen.

Autoři často nechávají některé výrazy bez vysvětlení a ani není možnost udělat si nějakou 

představu, co je mongolskými výrazy pojmenováno. Tím pádem neúplné porozumění textu 

nepřináší čtenáři reálné informace.
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5. STRUČNĚ O MONGOLŠTINĚ

Mongolština patří do skupiny altajských jazyků.

Spisovnou variantou jazyka je v Mongolsku nejrozšířenější chalchské nářečí.

Podle morfologických rysů patří mongolština mezi aglutinační jazyky (všechny gramatické 

kategorie vyjadřují pomocí přípon (sufixů) přitom kořen, základ a přípona jsou neměnné).

V mongolštině se objevuje vokálová harmonie.

Vokálová harmonie neboli samohlásková harmonie znamená, že musí být dodržen stejný typ 

samohlásek jak v kmenu slova, tak v sufixech (příponách).

Písmo

Tradiční mongolské písmo vychází z písma ujgurského a vzniklo na začátku 13. století. V 

roce 1941 však bylo nahrazeno upravenou formou cyrilice a tradičný mongolské písmo se 

začalo vyučovat jen na universitě, ve třídách s čistě jazykovědnou specializací nebo se 

vyučovalo jako dobrovolný předmět. 

Mongolská přizpůsobená znaková sada má na rozdíl od klasické ruské cyrilice, má navíc 

znaky „Ө ө“ a „Ү ү“ a písmena Ж (Ž) a З (Z) se čtou a vyslovují jako Dž a Dz.

V tradičným mongolském písmu má každé jednotlivé písmeno čtyři varianty, podle pozice 

písmena ve slově (samostatné písmeno, písmeno na začátku, uprostřed a na konci slova).

Pokus o jeho znovuzavedení tradičného písma v 90. letech 20. století byl neúspěšný.

Celá záležitost není tak jednoduchá. 

Psaní cyrilicí ovlivnilo během půl století nejen vývoj fonetiky ale postupně došlo i ke změně  

slovní zásoby a gramatických či stylistických rysů jazyka dnešního Mongolsko. 

Ve Vnitřním Mongolsku se užívalo po celou tuto dobu tradiční písmo a mongolština se tam 

vyvíjela odlišně. 

Od 90. let minulého století se tradiční písmo se učí jako povinná výuka  ve školách a na 

univerzitách, ale úřední záležitosti a běžná školní výuka nadále probíhají v mongolské 

cyrilici.

Část úryvků mongolské ústní lidové slovesnosti v tradičním písmu a přepis v cyrilici:
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Загал буурал

Чингис хаан авд унадаг загал, буурал хоёр морьтой байснаа алдаад эрэлд морджээ. 

Ингээд одоогийн Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт орших арван найман Богд

уулын хавь газраар холын бараа харж яваад хоёр морио харах гэсэн, нэг уул халхлаад 

байхаар сэт харваж онь гаргасан гэдэг. Богд уулын доод ёроолд дахь дэвсэг тал газраар 

тогтсон овон товон уул толгойг Чингисийн онь гаргаж харвахад бутарсан шороо гэж 

ярьдаг юм. Тэгсэн Чингис хааны хоёр морь Богд уулын ард ирж нутагшиж байсны нь 

олж аваачаад тэндэх газрыг хоёр морины нэрээр Загал, Буурал гэж нэрлэх болсон ажээ.

(Монгол ардын аман зохиолын дээж, 1978 он)

( online zdroj:  http://mongolian-script.blogspot.cz/2010_09_01_archive.html )

http://mongolian-script.blogspot.cz/2010_09_01_archive.html
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