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Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje zejména na popis mongolské jurty. Rozebírá
mongolskou jurtu v jednotlivých historických obdobích, jež byla podstatná pro její vývoj.
Značnou část práce tvoří také několik příkladů mongolského folklóru tematicky zaměřených
na jurtu, především yoro'ol - „přání“ nebo „přací modlitba“, magtaal - oslavná píseň, dále
také onisgo - hádanky a zu´ir cecen u´g - moudrá rčení. V závěru práce uvádím zvyky a
tradice, které se k jurtě pojí a jsou nedílnou součástí mongolské nomádské kultury.
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Anotation
This bachelor's work focuses mainly on description of Mongolian yurt. The work discusses
Mongolian traditional yurt in different historical periods, which were essential for its
development. The main part of work is composed of some examples from Mongolian folklore
thematically focused on a yurt, especially yoro'ol - wishes or wishing prayers, magtaal hymns, onisgo - riddles, zu'ir cecen u'g - wise sayings. At the end of the work, customs and
traditions are included in this work. They are an essential part of the Mongolian nomadic
culture.
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Úvod
Téma a cíl práce
Tématem mé bakalářské práce je mongolská jurta v kontextu tradiční mongolské
kultury. K tématu přistupuji hlavně z popisného hlediska. Kromě toho se pokusím do této
práce zahrnout i další kulturní aspekty, ve kterých se jurta objevuje. Také se pokusím popsat
jednotlivé části jurty, které jsou pro toto obydlí důležitým prvkem a je nezbytné na ně nahlížet
jako na podstatnou složku tohoto obydlí. Důležitou součástí práce je i kapitola zabývající se
historickým vývojem jurty.
Cílem mé bakalářské práce je podat co možná nejkomplexnější informace o
mongolské jurtě, která je považovaná za nepostradatelnou součást mongolské kultury již po
staletí. Tyto tradiční hodnoty a zvyky se dokázaly zachovat i přes příchod moderní doby.
Rovněž její vzhled zůstal po staletí téměř nezměněn.

Metodika práce a použitá literatura
Při psaní své bakalářské práce jsem čerpala informace hlavně z literatury zabývající se
tématem mongolských jurt a také z vlastních zdrojů, které jsem získala v průběhu
dvouměsíčního studijního pobytu na Mongolské státní univerzitě v Ulánbátaru a následně
také v České republice po svém návratu z Mongolska. Pro svoji bakalářskou práci jsem
zpracovala informace především z knihy Ger oron suucnii tuuʼhen toim (Historie jurtového
obydlí) od D. Maidara a L. Darisu'rena, která se nejuceleněji zabývá mongolskou jurtou skrze
její historii. Dále jsem čerpala informace z knihy Mongol belgedel zu´i (Mongolská
symbolika) od S. Dulama, která se věnuje symbolickým významům věcí v mongolském
prostředí. Kromě těchto dvou knih jsem se snažila vycházet i z další knihy nazvané Mongol
ardiin aman zohioliin deez´ bic´ig (Antologie mongolské lidové slovesnosti), která přináší
bohatou

sbírku

různých

žánrů

mongolské

9

ústní

lidové

slovesnosti.

Členění práce
Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole popisuji jednotlivé fáze
vývoje jurty až do dnešní podoby. Tato kapitola je také doplněna popisem jednotlivých částí
jurty, k čemu a jak slouží.
Druhá kapitola se věnuje folklóru, ve kterém se jurta také objevuje. Především v
oslavných písních, přáních, přacích modlitbách, hádankách a nakonec v moudrých rčeních.
Jednotlivé ukázky jsou přepisovány a přeloženy do českého jazyka.
Třetí kapitola se zabývá symbolikou částí jurty. Věnuje se také příkazům, zákazům a
náboženským rituálům, které se k jurtě váží.

Transkripce
K transkripci mongolštiny využívám přepis používaný v knize Metaphors and Nomads od A.
Oberfalzerové, také používaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
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1. Jurta
Jurta je obydlí, jež je typické pro kočovné národy, které se stále přemisťují se svými
stády po celé Centrální Asii. Způsob jejich života a přírodní podmínky, v nichž se tito lidé
pohybují, byly hlavním důvodem k vytvoření obydlí, které by bylo vhodné do těchto
klimatických podmínek, typických pro stepní oblasti.
Obydlí mělo být snadno stavitelné i složitelné. Stavební materiál měl být z dostupných
materiálů, které se snadno dají sehnat v místě pobytu. Celá konstrukce měla být lehká, aby se
dala snadno přesouvat. Měla být také odolná místnímu podnebí a odolná větru, dešti a slunci.
Tyto všechny funkce dobře splňuje jurta, která se po staletí zdokonalovala, a její nynější
podobu můžeme vidět zvláště v Mongolsku, kde se dodnes používá k bydlení. Také v
okolních zemích Mongolska, pro které je typické nomádské pastevectví, je jurta typickým
přístřeškem. V současné době se jurta může chlubit moderními výdobytky z 21. století,
kterými disponuje. Mnoho pasteveckých rodin vlastní televizi nebo rádio, satelit i třeba
notebook. Elektrické spotřebiče fungují v jurtě pomocí sluneční energie. Samozřejmě ne
každá pastevecká rodina si může dovolit do své jurty takové moderní vybavení.
„O jurtu projevili zájem lidé i za hranicemi Mongolska. Z důvodu její praktičnosti a
dalších kladných funkcí se o jurtu začali zajímat zejména američtí architekti, kteří hledali
obydlí, ktere by bylo snadno sestavitelné, jednoduché a lehce přemístitelné. A také, aby bylo
vhodné jak do letního, tak i do zimního období. Jurta se se svými funkcemi projevovala jako
nejvhodnější.“1 Avšak nejen americké architekty to zaujalo. Jurta vzbuzuje zájem i u
cestovatelů, kteří měli možnost Mongolsko navštívit. Mnoho z nich jurta tak nadchla, že se
rozhodli ji přivézt do své vlasti a začít v ní bydlet.
V hlavním městě Ulánbátaru v několika posledních letech přibývají tzv. jurtoviště,
která se nacházejí na okraji tohoto města. Příčina přibývajících jurtovišť se připisuje zejména
pastevcům, kteří přicházejí do hlavního města za lepším životem. Silným faktorem této
migrace je i období dzud (tj. velká zima doprovázená velkou sněhovou vánicí a silným větrem
s teplotami dosahujícími až k mínus čtyřiceti stupňům Celsia). Nárůst těchto jurtovišť s sebou
přináší mnoho negativních dopadů jak na město, tak i na celé obyvatelstvo. Zejména pak těm,
kteří žijí v oblastech jurtovišť. Největším problémem v těchto oblastech je zásobování vodou
a dodržování určitého hygienického standardu.
Jelínek, Jan. Střecha nad hlavou: kořeny nejstarší architektury a bydlení. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006, s.
419.
1
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Obr. č. 1: Ger horoolol 2

1. 1. Původ slova jurta
Do českého povědomí se slovo jurta dostalo v 19. století skrze ruštinu, z něj pak
vzniklo slovo jurtoviště (tj. skupina několika jurt, které se nacházejí na okraji hlavního města
nebo také skupina jurt, které spolu kočují). Slovo jurta pochází z turkických jazyků a má i
širší význam. Mongolové sami svému příbytku odedávna říkají ger, esgii ger (plstěná jurta)
nebo mongol ger (mongolská jurta). Mongolové často používají slovo ger pro domov, byt,
bydlení. V mongolštině od tohoto slova odvozeno například slovo gergii, což znamená
manželka, hospodyně nebo žena. Proto slovo gerle- znamená vdávat se, ženit se, brát se.
Stejně je tomu i u slova kumys (tj. alkoholický nápoj, který se vyrábí ze zkvašeného kobylího
mléka), které pochází také z turkických jazyků a Mongolové pro něj mají vlastní název
ayarag.3

1. 2. Historie jurty

2
3

Zdroj: http://mad-intelligence.com/ger-area-households-move-into-new-apartments/ [online]
Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 16.
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Tradiční mongolské obydlí se vyvíjelo nepřetržitě už od samého počátku lidské
existence. Vývoj jurty se řídil lidskými potřebami. Po několika tisíci letech získala podobu,
kterou si zachovává dodnes. Historie jurty sahá do dob, kdy po Centrální Asii pobíhali lovci,
kteří si stavěli obydlí z obyčejných dřevěných klacků. Můžeme říci, že toto primitivní dřevěné
obydlí je předchůdcem dnešní jurty.
Badatelé při bádání, jak vlastně jurta vznikla, museli nejdříve zjistit co nejvíce
informacích o obyvatelích těchto příbytků. Začali zkoumat jejich původ, tradice a obyčeje.
Zabývali se také jejich jazyky a historií. Důležité pro ně bylo i celkové vnitřní uspořádání
jurty. Vědcům se podařil zjistit původ některých dochovaných částí jurt. Podle ruského
badatele N. Charuzina je jisté, že původ jurty tkví v dřevěném stanu, který používali
obyvatelé sibiřských kmenů. Když zajdeme hlouběji do období 40 – 6 tisíc let zpátky,
existovalo ještě před dřevěným stanem obydlí, které se stavělo do země a nazývalo se eruke4
nebo také polozemljanky.5

1. 2. 1. Obydlí eruke
Toto obydlí vzniklo zhruba před 50 tisíci lety. Materiál, který byl využíván při stavbě
tohoto obydlí se lišil dle toho, v jaké oblasti tito lidé žili. Tak například lidé, kteří obývali
oblast Kavkazu, používali pro stavbu zejména neupravené dlouhé kmeny stromu. Naopak lidé
obývající oblast severní Sibiře používali led nebo sníh, který rozsekali a poté takto
zpracovaný materiál použili ke stavbě obydlí. Mezi vědce, kteří se nejvíce zajímali o jurty,
patřil V. Jochelson. Ten však zkoumal jen jednu oblast, konkrétně asijské národy na východě
Sibiře. Jelikož do svého výzkumu nezahrnoval, nesrovnával další různé kmeny žijící v
podobném obydlí, je jeho práce označována jako nedostatečná.

4
5

Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuuʼhen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 73 - 74.
Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 27.
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Obr. č. 2: Obydlí eruke (polozemljanky)6

Na tomto území se nacházejí archeologické nálezy tohoto obydlí ve velkém množství.
Zvláště ty druhy jurt, ve kterých žili Hunové. Svědectví, že Hunové žili v dávné době v obydlí
eruke na území Mongolska zaznamenal jeden dávný čínský historik jménem Sima Czjan v
historickém spisu Šiczji. Hunové vnitřní část eruke stavěli z opracovaného dřeva, který měl
tvar úzkého trámu. Vnější část se pak skládala ze dřeva neopracovaného. Při této stavbě
nebyly použity žádné hřebíky, protože jednotlivé části dřeva se do sebe zasouvaly v krajních
částech. Většinou měl eruke tvar kruhu a čtverce. Byl stavěn i do „špičatého“ čtvercového
tvaru.7

6
7

Zdroj: Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976.
Maidar, D a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuuʼhen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 51 – 54.
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Obr. č. 3: Obydlí Hunů eruke8

1. 2. 2. Stanové obydlí
Spolu s tím, jak se lidské schopnosti rozvíjely, zdokonalovalo se i jejich obydlí. Mezi
hlavní faktory vývoje řadíme oblast a podnebí, v jakém se tito lidé nacházeli. V neposlední
řadě také dobytek, který tito lidé vlastnili a kvůli kterému se byli nuceni po čase přesouvat.
Vědci neznají přesnou dobu, kdy lidé začali obývat stanové obydlí, avšak odhadují, že by to
mohlo být před 40 – 50 tisíci lety.
V tomto obydlí, které se s lidským vývojem zdokonalilo, dodnes žijí různé národy po
celém světě. Obydlí tohoto typu se vyskytují v Severní Americe u Indiánu, u některých
národů v Brazílii, Austrálii, v Africe a také na Sibiři. I když tyto národy mluví jinými jazyky,
loví nebo chovají rozdílné druhy zvířat, mají různé druhy krojů a stravují se také odlišně, mají
mnohé společné. Obývají podobný druh obydlí, ve kterém dodržují své zvyky a tradice. Jeden
z těchto společných znaků také je, že dveře obydlí těchto stanů směřovaly na jih. Podle G.
Laubina a Reginalda dodnes v Jižní Americe to dodržují. Při stavbě tohoto obydlí jednotlivé
8

Zdroj: Maidar, D a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuuʼhen toim. Ulsiin hevleliih gazar Ulaanbaatar, 1976
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národy používaly různý počet dřevěných tyčí. Například mongolské kmeny Caatani, které žijí
na severu Mongolska, používaly 22, 24 nebo 32 kusů těchto tyčí. Sibiřské národy zase 30, 40
nebo 50 kusů a u indiánských kmenů byl počet dřevěných tyčí jen 18 kusů.9
Ketové jsou jedním ze sibiřských národů, kteří stavěli své stanové obydlí z 35 kusů
dřevěných tyčí. Z těchto 35 tyčí bylo 5 z nich o něco silnějších a měřily na délku 3,5 m.
Zbylých 30 tyčí bylo tenčích a měřily 2,5 m. Navíc uvnitř tohoto obydlí byl ještě dřevěný
kruh, který byl umístěn nahoře, a o který se opíralo těchto 35 kusů dřeva. Zajímavé je, že
zmíněných 5 silnějších tyčí bylo opřeno o tento kruh šikmo. Tedy jejich horní části se křížily.
Zbylé tyče byly také opřené šikmo, ale ne zase pod takovým úhlem, aby se jejich horní kraje
překřižovaly. Ketové a také další národy měli pro tyto tyče název. Ketové jim říkali alatenz´
dang, Tuvinci a Altajci zase alaz´ik, v Mongolsku v ajmaku Ho´vsgo´l a tam, kde žijí
Darchanové a Caatani říkali těmto tyčím alaaz´.10

Obr. č. 4: Stanové obydlí11
.

1. 2. 3. Obydlí boi
V tomto obydlí kdysi žili Evenové a Jukagirové, kteří sídlili v jižní části Sibiře. Svojí
stavbou se již trochu podobalo jurtě. Toto obydlí se stavělo tak, že se dřevěné tyče, které byly
podpírány dvěma kratšími tyčemi, pospojovaly do kruhovitého tvaru. Tyto kratší tyče
Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuuʼhen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 55 –
59.
10
Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuuʼhen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 74 –
75.
11
Zdroj: Maidar, D a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuuʼhen toim. Ulsiin hevleliih gazar Ulaanbaatar, 1976.
9
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vzdálené od sebe 15 cm byly postaveny naproti sobě tak, že kopírovaly tvar obráceného
písmena V a doprostřed obydlí se dále postavily dva silné sloupce, které byly spojeny nahoře
a dole dvěma kratšími tyčemi. Nakonec se střecha vytvořila tak, že se dlouhé tyče opřely o
horní část kratších tyčí, jež byly spojeny dvěma silnými sloupci. To vše se posléze přikrylo
zvířecí kůží. Takovému obydlí se také říká stěna s nohama (doslovný překlad) ho´lt hana.
Našly se i rozdílné prvky v obydlí, ve kterém žijí Evenové na Kamčatce a v obydlí, ve kterém
žijí Jukagirové, a to zejména ve stavbě stěny. U Evenů na Kamčatce se jejich stěna stavěla
tak, že se tyče o sebe opíraly, čímž se horní kraje tyčí křížily. Další rozdíl se našel u Evenů,
kteří sídlili v Markově rajonu, kde se jejich dřevěné tyče křížily jak nahoře, tak i dole.12

Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 75 –
76.
12
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Obr. č. 5: Obydlí Boi

Obr. č. 6. Obydlí Boi

Obr. č. 7: Obydlí Boi13

Zdroj: Obr. 5 - 7: Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuuʼhen toim. Ulsiin hevleliin gazar
Ulaanbaatar, 1976.
13
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1. 2. 4. Obydlí na vozech
Vznik tohoto obydlí začíná u spřežení domácího dobytku. První takové „vozidlo“
vypadalo tak, že kůň měl na obou stranách sedla přivázané dvě dřevěné tyče. Dolní části
těchto dřevěných tyčí byly široké. Lidé tyče spojili a na takto vytvořeném povozu převáželi
různé předměty nebo věci, které nemohli sami unést.
A aby to člověk měl ještě jednodušší, vymyslel k tomuto spřežení kola a vzniklo z
toho první vozidlo. Mongolové pro to měli dva názvy. Vozidlu, se kterým jezdili v zimě,
říkali sáně (c´arga). Vozidlo, se kterým jezdili v létě, nazývali jednoduše vozík (tereg). Podle
Charuzina je možné, že vozidlo bylo spojené se vznikem sedla (emeel). Dříve totiž lidé při
spřežení dobytka nebo koní sedlo nepoužívali. Začali ho užívat až se vznikem vozíků. Po
určitý čas se vozíky vyvíjely a měly různé tvary. První vozíky jezdily jen na dvou kolech a až
pozdější vozy měly kol více.
Dokumenty ze 13. století nám dokazují, že Mongolové měli na vozidlech obydlí,
kterému říkali kibuud. Toto slovo se objevuje také v Čínsko-mongolském slovníku z roku
1398, ale jako kebit. Také mnoho významných cestovatelů, jako například P. Carpini, M.
Polo, Vilém Rubruk a nebo také Rašid-ad din se ve svých spisech zmiňují o různých
vozidlech, které na svých cestách potkali.14 V Tajné kronice Mongolů také nalezneme doklad
o výskytu vozidel. Například v příběhu Choachčin schová Börte üdžin do vozíku před
nájezdem Taučitů.15
„Temüdžin a jeho bratři odjeli a ještě včas se dostali na Burchan-Chaldu. Stará Choachčin
posadila však Börte-üdžin, aby ji skryla, na černou káru, zapřáhla do ní dobytče se strakatými
boky a odjela proti toku potoka Tenggeliku.“16
„Přišla bílá kráva, obešla Džamuchu, trkla do jeho jurtové káry, ……….“17
„Chci se o to starati, aby čepy os u uzavíratelných kár neodpadly, aby káry opatřené osami
po cestě se nerozpadly. Vozy jurtové v pořádku chci udržovat.“18
Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 61 –
70.
15
Mong. kmen.
16
Tajná kronika Mongolů. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1955, 3 příl. Živá díla minulosti (Státní nakladatelství
krásné literatury, hudby a umění). s. 39.
17
Tajná kronika Mongolů. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1955, 3 příl. Živá díla minulosti (Státní nakladatelství
krásné literatury, hudby a umění.) s. 57.
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1. 2. 5. Obydlí c´orhan, comcog a hanai
Tato obydlí vznikla ve 13. století a všechna mají jeden společný znak. Tyto jurty totiž
dříve jezdily na vozech. Záznamy o těchto jurtách nalezneme ve spisech V. Rubrucka nebo
také u dalších cestovatelů po Asii. Najdeme je i uprostřed Sibiřské tajgy na jeskyních zdech
Boyariin had a S´is´kinii had nebo Manhai uul. Dalším nálezem tohoto obydlí je klášter
v Ordosu ve Vnitřním Mongolsku. Tam je umístěna jurta, kterou zaznamenal Ž. Ceveen jako
comcog neboli

hu´zuu´vc´in toontoi ger (obydlí se střešním oknem mající tvar krku).

Merkiti19 tomuto obydlí říkali c´orhan. Název hanai se vyskytoval hlavně u národa Jakutů,
Turkmenů a Turků. Jednou ze zajímavých teorií, proč se obydlí začalo říkat comcog je, že
bylo dříve umístěno na vozidle a až časem bylo přemístěno na zem. Tahle teorie však není
podložena důvěryhodnými důkazy.20

Obr. č. 8: Vznik obydlí na vozech

Obr. č. 9: Druh přenosného vozidla21

Tajná kronika Mongolů. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1955, 3 příl. Živá díla minulosti (Státní nakladatelství
krásné literatury, hudby a umění.) s. 60.
19
Mong. kmen.
20
Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976,
s. 82 - 83.
21
Zdroj: Obr. č. 8 – 9 Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar
Ulaanbaatar, 1976.
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Obr. č. 10: obydlí comcog nebo c´orhan

Obr. č. 11: Obydlí hanai22

1. 2. 6. Obydlí ordo, gerlu´g, s´iltesutei ger
O těchto jurtách se nám nejvíce informací dochovalo hlavně ze spisů cestovatelů, z
Tajné kroniky Mongolů (Mongoliin nuuc tovc´oon) a také z historických záznamů. Mezi
sebou se tyto jurty lišily tím, že sloužily převážně k různým společenským akcím nebo ke
slavnostním událostem nebo jako ubytování pro cestovatele a misionáře. Lišily se také mezi
sebou velikostí, kvalitou materiálu, vnitřním vybavením a zdobením.
Největší z těchto geru byl zjevně ordo ger. Jeho celá plocha se odhaduje na 486,8 m² a
výška 3,9 – 4,5 m. Ze záznamu od M. Pola a také ze spisů z jüanského období se odhaduje, že
by se dovnitř mohlo vejít přibližně 1000 nebo i více vojáků Ordo ger zjevně sloužilo jako
ubytování cestovatelům, poslům nebo misionářům nebo se tam konaly významné události.
Svědčí o tom její vybavenost a honosnost. Celá jurta totiž nebyla pokrytá plstí, jak je tomu u
jurty zvykem, ale kůží tygra a lva. Jeho vnitřní část zase byla pokrytá srstí bobra, vydry a
sobola. Zlatý povlak pokrýval sloupce (bagana) a práh (bosgo). Kereiti takovému obydlí
říkali altan terem (zlatý).
Jeden z typů ordo geru byl ger lug. Byl svojí stavbou o něco menší než ordo ger.
Tento ger byl postavený na vozíku a zřejmě sloužil při častých cestách nebo válečném tažení
Zdroj: Obr. č. 10 - 11 Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar
Ulaanbaatar, 1976
22
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jako místo, kde se konaly důležité schůze. Podle Rašid – ad dina byl tento ger použit při
válečném tažení Čingischánem do Chórezmu.
Další obydlí se nazývalo s´iltesutei ger. Bohužel se o tomto typu mnoho zmínek
nezachovalo. Toto obydlí se objevuje v záznamech z roku 1276, kde je o něm psáno
kvadratickým písmem. Tam, kde se objevují názvy jako s´iltegug, s´uteed-uh darugas-da
objevili badatelé v Tajné kronice Mongolů shodu. Pod názvem s´iltesutei přebývali v jurtě
chánové.23

1. 3. Stavba jurty a její jednotlivé části
V této podkapitole popisuji jednotlivé části jurty, a jak se staví. Jak už jsem se zmínila,
jurta je nejvhodnější obydlí pro kočování. Je lehká, stabilní a pro zkušeného kočovníka její
stavba nezabere tolik času. Pastevci se svými jurtami kočují čtyřikrát do roka. Na každé roční
období mají své stanoviště. V jarních obdobích jsou na stanovišti, kterému říkají havarz´aa
(jarní stanoviště), letnímu říkají zuslan (letní stanoviště), podzimnímu namarz´aa (podzimní
stanoviště) a zimnímu o´vol´z´oo (zimní stanoviště). Geriin buur je název pro místo, kde dřív
stála jurta. Jurta se dělí na dva typy. Na mongolskou jurtu a na jurtu tureckou. Turecká se od
mongolské liší tím, že její střešní okno (toono) je menší, střešní tyče (uni) jsou delší a konec
tyče je ohnutější. Dřevěné stěny jsou nižší a celá konstrukce jurty je kulatější. U mongolské
jurty jsou zase střešní tyče (uni) rovné, střešní okno (toono) je větší a stěny jsou vyšší.24
Dříve než se jurta začne stavět, musí se vybrat místo, kde bude obydlí stát. To místo se
očistí a postaví se podlaha s´al. Po postavení podlahy se natáhne koberec a přinese se těžký
nábytek, jako například skříně a postel. Po nanošení těchto těžkých kusů nábytku se mohou
doprostřed místnosti postavit dva silné sloupce bagana, které podpírají střešní okno toono. Do
tohoto střešního okna se pak vsouvají dlouhé střešní tyčky uni, které se posléze spojují se
stěnami. Jakmile je základní kostra jurty, která se nazývá geriiin mod (dřevěné součásti
jurty)25 hotová, může se na takto vytvořenou kostru natáhnout vnitřní plášť, vložky a mezi
vložky, které jsou z plstě. Nahoru se poté umístí vnější plášť jurty a celá jurta se zvenčí stáhne
popruhy. Nakonec se na střešní okno přehodí přehoz, který střešní okno ve dne překrývá jen

23

Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar,
1976, s. 85 – 86.
24
Serzʼee, Ž. Монгол орон судлал. Мондол Улсын Их Сургуул. Улаанбаатар хот, 2011, s. 45.
25
Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 27.
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částečně. Po dostavění jurty se pak pořádají blahopřání geriin nair. Kde se říkají verše –
blahopřání novému hospodáři a jeho jurtě.26
S´al – Podlaha
Z obrázku můžeme vidět, že je jurta postavená na dřevěné podlaze. Od vnější stěny
jurty až ke kraji dřevěné podlahy bývá 20 – 30 cm vzdálenost. U dveří bývá také podlaha,
která měří 30 – 50 cm. Tato podlaha je pokládána z toho účelu, aby sloužila jako schod před
jurtou.27 Dříve, než je položena podlaha jurty, postaví se dřevěná konstrukce. Ta jurtu ve
výsledku nadzvedne a chrání ji v letních obdobích před záplavami, deštěm a před vlhkostí. V
zimním období se podlaha rovnou pokládá na měkkou suchou zem.28

Obr. č. 12: Stavba jurty29

Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 30.
Podklady, které jsem získala od vyučujícího p. Ž. Serzʼee při studijní pobytu na Mongolské státní univerzitě v
roce 2014.
28
Serz´ee, Z´., Mongol oron sudlal. Mongol ulsiin ih surguul. Ulaanbaatar hot, 2011, s. 45.
29
Zdroj: http://www.cestovani-zboril.estranky.cz/fotoalbum/expedice-mongolsko-2012/stavba-jurty.html [online]
26
27
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Hana – Skládací dřevěná stěna
Podle těchto dřevěných skládacích stěn se rozlišuje velikost jurty. Jurta může být
čtyřstěnná,

pětistěnná,

šestistěnná,

osmistěnná,

devítistěnná,

desetistěnná

nebo

dvanáctistěnná. Tedy nejmenší jurta je čtyřstěnná a největší je dvanáctistěnná. Tyto dřevěné
stěny se většinou vyrábí z vrbového dřeva. Každá dřevěná stěna má okolo 10 – 15 tzv.
hlaviček, kterým se říká (tolgoi). Ve většině případů se dřevěné stěny začínají stavět kolem
dokola z levé strany. Jen málo kdy se začínají tyto stěny stavět ze strany pravé. Nakonec jsou
stěny navzájem spojeny pevným provazem od shora až dolů.
Až se stěny dostaví, sváží se kolem dokola provazem a tím se stěny zpevní.30 Při
výrobě jednotlivých stěn se dřevěné tyče dávají šikmo na sebe a poté se spojují skrze dírky,
které se provlečou vláknem vyrobeného z velbloudí srsti.31

Obr. č. 13: Stěna jurty32

Podklady, které jsem získala od vyučujícího p. Z´. Serz´ee při studijní pobytu na Mongolské státní univerzitě v
roce 2014.
31
Serz´ee, Z´., Mongol oron sudlal. Mongol ulsiin ih surguul. Ulaanbaatar hot, 2011, s. 46.
32
Zdroj: Podklady získané od vyučujícího p. Ž. Seržee při studijním pobytu na Mongolské státní univerzitě v roce
2014.
30
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Haalga - Dveře
Dříve se místo dřevěných dveří používaly plstěné pokrývky. Dveře od jurty mívají
obdélníkový tvar. Jsou vyrobené z jednoho kusu dřeva. Na dřevěných dveřích bývají
namalované různé ornamenty nebo jsou také různě vyřezávané. Tyto ozdobné ornamenty
spočívají na vnitřní straně dveří. Je to kvůli tomu, že dveře z venkovní strany jsou vystaveny
nevlídnému počasí, a proto by mohly být snadno zašpiněny. Hlavně z tohoto důvodu se z
venkovní strany dveře nezdobí. Občas nalezneme v některých jurtách ještě jedny dveře, které
jsou dvoukřídlé. Tyto dveře převážně brání vstupu chladného větru do jurty.

Obr. č. 14: Výroba stěny jurty33
Obr. č. 15: Dveře od jurty34

Na obou stranách dveří se vyvrtají díry, na které se přidělají kovové obroučky hatagc´.
Na ně se v konečné fázi přivážou popruhy. Totgo je název pro vrchní trám dveří.35 Dveře jurty
jsou vždy otočeny směrem na jih a ke stěnám jurty se přivazují provazem hos´lon.

Zdroj: Podklady získané od vyučujícího p. Ž. Seržee při studijním pobytu na Mongolské státní univerzitě v roce
2014.
34
Zdroj: http://pixers.cz/fototapety/vyrezavane-dvere-jurty-34135495 [online]
35
Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 28.
33
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Toono – Střešní kruh

Obr. č. 16: Toono36

Jak je vidět z obrázku, střešní okno má kruhovitý tvar. Uvnitř něj se nachází ještě malý
kruh. Tyto kruhy jsou spojeny tyčemi napříč a rozděleny tak na několik dílů. Střešní okno
slouží především jako okno, přes které prochází vzduch, světlo a odchází skrze něj kouř. Je
bohatě vyzdobeno namalovanými ornamenty. Ve střešním okně je přivázán provaz c´agtaga,
který má funkci stabilizátoru obydlí při velkých větrech a vichřicích a má také magický
význam. Na vnějších stranách střešního okna jsou udělány díry, do kterých se pak vsouvají
střešní tyče uni.37 V Govi ajmaku se vyskytuje střešní okno sarhinag toono, které se liší svým
zpracováním. Tvar kruhu není na rozdíl od tohoto typu okna celistvě lemovaný. Vypadá, jako
by zde byly vytlačeny do kruhů oválné tvary a na tom celém ještě přidělána malá dřeva ve
tvaru obdélníků. Toto střešní okno se dá rozdělat na dvě poloviny.38
Bagana – Dřevěné sloupce
Jsou to dva silné sloupce, které podepírají střešní okno. Každý sloupec je také bohatě
zdoben. Ostatně jako všechen interiér nacházející se v jurtě. Ve velké jurtě mohou být i čtyři

36

Zdroj: http://www.nomadicvoyages.com/nomadic-experience [online].
Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 28.
38
Canz´id, A., Mongolc´uudiin tuuʼh soyoliin atlas. Ulaanbaatar 2004, s. 175.
37

26

sloupce. Ve střední jurtě se obvykle nacházejí sloupce dva. V malé jurtě může být i jeden
sloupec. Může se i stát, že se v jurtě nenachází ani jeden sloupec.39
Dříve měla horní podlouhlá obdélníková část sloupce jiný tvar. Jelikož byl celistvý
tvar střešního okna kruhový a sloupec se do něj zasouval, měl tvar písmene U. Dnes, mají
sloupce většinou na svých tzv. hlavách podlouhlé obdélníkové tvary, kterým se říká alham
tolgoi (v překl. kladivové hlavy). Pod touto hlavou byly zavěšené dvě svislé tyče zaobleného
tvaru, kterým se říká hacar (tváře). Někdy mohou být sloupce i bez těchto tváří.40
Uni – Střešní tyče
Střešní tyče v podstatě spojují střešní okno jurty se stěnou. Většina těchto tyček má
červenou barvu. Horní část (tzv. hlava), která se zasouvá do střešního okna, může mít barvu
modrou, nebo zelenou. Může být i pomalována různými ornamenty. Má tvar čtverce, který se
liší od tvaru dolní části. Zde je tyč neopracovaná a tedy kulatá. Ty tyče, které se pokládají na
hlavičky (viz obrázek 13), se přivazují k jedné jejich straně. Je to z toho důvodu, aby se
neposouvaly ze strany na stranu. A ty tyče, které se pokládají na horní část dveří, mají na sobě
vyřezané obdélníkové otvory, na které se tyčky poté pokládají (viz obrázek 17).41

Obr. 17: Střešní tyče42
39

Serz´ee, Z´., Mongol oron sudlal. Mongol ulsiin ih surguul. Ulaanbaatar hot, 2011, s. 46.
Canz´id, A., Mongolc´uudiin tuuʼh soyoliin atlas. Ulaanbaatar 2004, s. 177.
41
Serz´ee, Z´., Mongol oron sudlal. Mongol ulsiin ih surguul. Ulaanbaatar hot, 2011, s. 46.
42
Zdroj: Podklady získané od vyučujícího p. Ž. Seržee při
studijním pobytu na Mongolské státní univerzitě v roce 2014.
40
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Dotuur buʼrees – Bílý přehoz
Tento bílý přehoz se pokládá rovnou na celou základní konstrukci jurty. Jak je vidět z
obrázku č. 18, přehoz je srolovaný na dvě části, takže manipulace s ním je snadná. Při
pokrývání střechy jurty si člověk pomáhá dřevěnou střešní tyčí. Při rolování obou části
přehozu se jedna krajní část přehozu dává na druhou, tedy se ve výsledku překrývají. Přehoz
je poté u těchto krajních částí připevněn provazy, které se přiváží ke stěnám.43

Obr. č. 18: Bílý přehoz44

Cavag, Tuurga, Deever a Gaduur buʼrees

Podklady, které jsem získala od vyučujícího p. Ž. Seržee při studijní pobytu na Mongolské státní univerzitě v
roce 2014.
44
Zdroj: Podklady získané od vyučujícího p. Ž. Seržee při studijním pobytu na Mongolské státní univerzitě v roce
2014.
43
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Na bílý přehoz se poté pokládá cavag, jež je z vnější části pokryta nepromokavou
látkou, tzv. celtovinou bredzent.45 Je to jedna z mezivložek, která je z plsti. Dále se na cavag
pokládá tuurga, která je také z plsti. Její hlavní funkcí je zateplení jurty v zimním období.
Přehozy cavag a tuurga se pokládají jen na stěny jurty. Tyto plstě se k sobě přivazují provazy,
které mají na svých krajích (viz obrázek 19). Obyčejně jsou na jednu jurtu potřeba 3 – 4 kusy
těchto plstí. V zimě se na obydlí pokládají 2 – 3 vrstvy těchto plstí. V létě se tyto přehozy také
používají, jsou ale mnohem tenčí. Tyto plstě se pokládají i na střechu, pak mluvíme o deever.
Jediná část, která zůstává nepokrytá, je střešní okno. Úplně nakonec se jurta pokrývá bílým
pláštěm, který se nazývá gaduur buʼrees.

Obr. č. 19: Cavag, Tuurga, Deever a Gaduur
buʼrees (plstěný přehoz)46

Oʼrh
Oʼrh je přehoz, kterým se pokrývá střešní okno. Je také z plsti a jeho velikost je
přizpůsobena velikosti střešního okna. Většinou je jeho tvar čtvercový. Tím, že pokrývá
střešní okno, reguluje v jurtě teplotu a propouští do ní denní světlo.
Buʼsluʼur

Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 28.
Zdroj: Podklady získané od vyučujícího p. Ž. Seržee při studijním pobytu na Mongolské státní univerzitě v roce
2014
45
46
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Těmito popruhy se zpevňují jak vnitřní, tak i vnější stěny jurty. Přivazují se za kovové
obruče, připevněné ke dveřím (viz u části haalga – dveře). Tyto popruhy se vyrábějí
smícháním ovčí vlny, velbloudí vlny a koňské hřívy, které se zapletou. Poté se vezme 6 – 8
takto zapletených provazů, které se mezi sebou opět zapletou. Tím vznikne jeden silný popruh
nebo pás, který jurtu obvazuje. Někdy je možné vidět ještě položenou látku na těchto
popruzích. Většinou se na vnitřní stěnu jurty přivazují 1 – 2 popruhy. A na vnější taky stejný
počet popruhů. Tyto popruhy se přivazují až nakonec, kdy je jurta pokrytá poslední látkou
gaduur buʼrees.47

Obr. č. 20: Oʼrh – přehoz na pokrytí střešního
otvoru, Buʼsluʼur – popruhy48

1. 3. 1. Popis nábytku a věcí v jurtě
Vnitřní vybavení jurty je do detailu promyšlené. Je zde využité každé místečko. Jurta
je rozdělena na dvě půlky. Levá část jurty je určena ženám. Do této části směl z mužů
vstupovat jen hospodář. Zde se nachází všechny potřebné věci, které ženy používají při svých
47

Serz´ee, Z´., Mongol oron sudlal. Mongol ulsiin ih surguul. Ulaanbaatar hot, 2011, s. 46.
Zdroj: Podklady získané od vyučujícího p. Ž. Seržee při studijním pobytu na Mongolské státní univerzitě v roce
2014
48
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domácích činnostech. Najdeme tam truhly avdar a u´c´eg, skříně sʼuʼugee, příborníky s
nádobím a potřebami na vaření erguʼul a ergeneg, postel or. Pravá část je zase určená jen
mužům. Zde najdeme nádoby na kumys c´o´hu´ur, stojany a věšáky na sedla, postroje a
lovecké potřeby. V této části se také nechávají na jaře čerstvě narozená jehňátka, telata a
kůzlátka. Uprostřed místnosti jsou umístěná kamínka zvaná zuucʼ s vysokým komínem
yandan, který prochází střešním oknem. Jakmile je potřeba uvařit, sejme se z kamínek víko a
vloží se do něj kotlík togoo. Kotlík je stavěn na kovovou trojnožku tulga. V jurtě se topí
sušeným dobytčím trusem argal. Koš, do kterého dávají argal se nazývá arag a hrábě se
nazývají savar. Nejváženější místo v jurtě bývá v severní části hoimor. Tam sedávají vážení
hosté, postarší lidé a také pán domu. Najdeme zde i skříně se šatstvem a vzácnými starými
věcmi. Na další truhle je oltářík se soškami svatých a na vedlejších truhlách jsou rodinné nebo
jiné památeční fotografie.49

49

Hladík, Jaroslav, Polák, Jaromír a Šíma, Jiří. Mongolsko - Jurta. Prosiměřice: Mondo, 1997, s. 30.
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2. Jurta ve folklóru
V mongolském kulturním projevu se jurta vyskytuje zvláštně v jedné její rovině, a to v
aman zohiol, „ústní lidové slovesnosti“. Ta je zastoupena v žánrech yoroʼol „přání nebo přací
modlitba“, magtaal „oslavné písně“, onisogo „hádanky“ a také v zuʼir cecen u´g „moudré
rčení“. Jiří Hes ve své bakalářské práci Vybrané aspekty mongolské tradiční lidové hudby a
její přesah do současné městské hudby uvádí, že kategorizace mongolské hudby do žánru je
velice spletitá, protože je založena na úplně jiném základu, než hudba evropská.50 Yoroʼol a
magtaal patří do krátkého hudebního prvku. Rozsah těchto dvou žánrů je většinou krátký,
jejich obsah velice pestrý a rozmanitý. Jejich typickým prvkem je improvizace jak melodie,
tak i textu.51
Yoroʼol – Přání nebo Přací modlitby
Žánr se specifikuje spojením s konkrétním časem a příležitostí v rámci ročního cyklu.
Týká se to například oslav narozenin, prvního deel52 věnovanému dítěti, výrobě plsti, svatbě,
výpravy na lov nebo přesunu na nové kočoviště a stavbě jurty. Váže se ke konkrétnímu
rituálu, kterému odpovídá i text. Melodie je v pravidelném rytmu s částečně improvizovaným
textem, který popisuje události předcházející rituálu. Rozsah yoroʼolu je mezi dvěma až
čtyřiceti verši. Yoroʼol je ukončen vyslovením kladného (pozitivního) přání zpěvákem.53
Magtaal – Oslavná píseň
Přednes této písně probíhá při příhodné události (sportovní utkání, koncerty, státní
svátky, atd.). Tento žánr byl dříve spojován s šamanismem, loveckými rituály a přednesem
eposů. Mezi její další hlavní témata patří opěvování přírodní scenérie, zvířete nebo nějaké
situace. Její text je velmi popisný až fotografický. Znakem magtaalu je zaznamenat věci tak
jak jsou, nebo tak, jak se jeví. Její rozsah je někdy dlouhý, ale dnes se setkáváme se
zkrácenými verzemi.54

Hes, Jiří, Vybrané aspekty mongolské tradiční lidové hudby a její přesah do současné městské hudby, Praha,
2011, Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, s. 26.
51
Tamtéž, s. 34.
52
Tradiční oděv mongolského národa.
53
Tamtéž, s. 35.
54
Tamtéž, s. 35 – 36.
50
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Onisogo – Hádanky
V 19. století probíhal v Mongolsku sběr nejstarších hádanek. Ty jsou obvykle ve dvou
nebo čtyřech verších. Hlavními tématy jsou mongolská příroda, zvířata nebo části zvířat a
také lidské činnosti.55
Moudrá rčení – Zuʼir cecen uʼg
Text se tvoří do dvou nebo do čtyřverší. Zahrnují také v sobě úsloví, rčení nebo
pranostiky. Vycházejí z životních zkušeností, z lidských hodnot a vlastností. Obsahují i
porovnání ideálu a skutečností. Jsou krátká, zvučná a lehce zapamatovatelná. Její obsah nutí
člověka hlouběji se zamyslet a rozvíjet vlastní obrazotvornost. Abychom pochopili význam
mongolského zuʼir cecen u´g, je potřeba znát, jak je daná věc vnímána a co to pro
mongolskou kulturu znamená. Pokud tyto vlastnosti neznáme, stěží pochopíme jejich
význam.56
V následujících podkapitolách uvedu několik příkladu přání, oslavných písní, hádanek
a moudrých rčení, které jsem přeložila do češtiny. Z překladu můžeme vidět, jak přednašeč
yoroʼolu a magtaalu vždy pozitivně popisuje celý průběh stavby jurty, jejího vnitřního a
vnějšího vybavení. U hádanek si můžeme povšimnout, jak jsou některé části jurt přirovnávány
k lidským částem těla a ke zvířatům. I zde u hádanek platí, že je potřeba znát mongolskou
kulturu do hloubky, abychom byli schopni některé hádanky uhádnout.

2. 1. Geriin yeroʼol57
Eee!

Eee!

Caanaa c´amin heetei

Na pohled má ozdobný tvar

Naanaa nanz´in heetei

na pohled zblízka má přitažlivý tvar

Cacag bu´riidee naiman tahiltai

na každé její střapaté niti je osm obětí

55

Osobní poznámky z hodin literatury.
Chudá, Lucie, Reflexe obrazu světa mongolských nomádů ve vybraných příslovích, Praha, 2014, Diplomová
práce, Univerzita Karlova v Praze, s. 14.
57
Gaadamba, S´, a Cerensodhom, D. Mongol Ardiin Aman Zohioliin Deez´ Bic´ig, Ulsiin hevleliih ih gazar
Ulaanbaatar 1978, s. 116-117.
56
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Namgu´r58 (namgar59) hadgan deeree

nahoře na namgar hadgagem je

Alt mo´ngo´n hundagatai60 arhiig

zlato-stříbrný hundag s alkoholem

Amsar du´uren byalhuulz´

naplněný až na jeho okraj

Namaig yero´o gesiim (gesen yum) bizee

říkají mi eroo.

Urt cagaan tuurgatai

Má dlouhý bílý plášť

Uran tagnai hayaavc´tai

její pás je mistrovský nejvyšší

Dalai cagaan deevertei

její střešní přehoz je bílé jako moře

Darhan s´irmel u´udtei

její vchod je tvrzeně nedotknutelný

Do´rvo´or s´irmel

byla čtyřikrát zašívaná

Do´rvon bu´slu´urtei

má čtyři popruhy

Ar o´vo´r tiis´ee zo´ro´gso´n

směřující na jih a na sever

Arvan hoyor oosortoi

má dvanáct provazů

Hois´oo urags´aa zo´ro´gso´n

směřující vzad a vpřed

Horin do´rvo´n oosortei

má dvacet čtyři provazů

Bo´mbgii cagaan o´rgo´o yum baina!

je to bílý kulatý palác.

Horol61 erdene toonotoi

Její toono je jako vzácné kolo učení

Norov62 erdene unitai

její uni jsou jako norov vyplňující
všechna přání

Has´ erdene hanatai

její hana jsou vzácné jako jaspisové
drahé kameny
její dveře jsou vzácné jako různé

Nacag63 erdene haalgatai

druhy drahých kamenů
Badmaanyambuu64 baganatai

její bagana jsou jejím srdcem

Bat gan tulgatai65 yum baina.

a je pevná jako gan tulga.

Slovo pochází z tibetštiny a je to magické slovo (ústní sdělení Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
Je to posvátný šátek a jejich pět. Každý z těchto šátků má jinou barvu (bílou, modrou, zelenou, červenou a
žlutou) a každá z těchto barev má určitý symbol. Namgar – jasně bílý hadag.
60
Zlato-stříbrná miska.
61
Slovo pochází z tibetštiny – Хүрд (Gaadamba, S´, a Cerensodhom, D. Mongol Ardiin Aman Zohioliin Deez´
Bic´ig, Ulsiin hevleliih ih gazar Ulaanbaatar 1978, s. 116.).
62
Slovo pochází z tibetštiny – Эрдэнэ - (Gaadamba, S´, a Cerensodhom, D. Mongol Ardiin Aman Zohioliin
Deez´ Bic´ig, Ulsiin hevleliih ih gazar Ulaanbaatar 1978, s. 116.), erdene – vzácný/drahocenný kámen (ústní
sdělení Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
63
Slovo pochází z tibetštiny – Элдэв (Gaadamba, S´, a Cerensodhom, D. Mongol Ardiin Aman Zohioliin Deez´
Bic´ig, Ulsiin hevleliih ih gazar Ulaanbaatar 1978, s. 116.).
64
Slovo pochází z tibetštiny a je poskládané ze dvou slov badmaa – magické slovo, nyambuu – lotus, srdce
(ústní sdělní Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
65
Železná trojnožka na vaření.
58
59
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Geriin dotroh negen zu´il

Jedna z věcí nacházející se uvnitř jurty

Burhnii haircgiig neegeed u´zvel

Když

otevřeme a podíváme se do

posvátné truhly najdeme tam
Gereltengees zul66

od světlo, je tam svíčka

Unertengees hu´z´

od vůně, je tam kadidlo

Togosnii o´d

páví pírko

Tovdon67 co´gc68

číše

Edgeer negen zuilu´ud co´m buren yum baina.

z těchto jednotlivých věci, je tam vše.

Baruun hoit taliin avdriig neegeed u´zvel

Když otevřeme truhlu, která je na
severozápadní straně
Z jedna mnoha věcí, který používá pán

Er hu´mu´unii heregledeg negen zu´ilees

domu, jsou
Caas cavuu

papír, lepidlo

Bal beh

inkoust

Biir yantai

brko

Erleen pya69 dens

váha

Ereen limbe

pestrobarevná flétna

Erc´tei guramsan huiv

silné dvojité laso

Ereen zodog s´uudag70

pestrobarevný zodog sʼuudag

Hurdan morinii husuur71

husuur pro rychlé koně

Hur72 su´uliin booltiin hamtaar

všechny druhy provazů

Edgeer negen zu´ilu´ud co´m buren yum baina.

z těchto jednotlivých věci, je tam vše.

Zuʼun hoit taliin avdgriir neegeed u´zvel

Když otevřeme truhlu na severozápadní
straně

Hui huigaar torgo

najdeme tam několik srolovaných hedvábí

Hunz hunzaar cai

několik cihliček čaje

Hovd hovdoor cembee

několik balíčků vlněné látky

Malá zlatá číše/pohár, ve které je zapálená svíčka a tomu celému se říká, zul.
Malá číše/pohár vyrobená z opičí nebo lidské lebky (Gaadamba, S´, a Cerensodhom, D. Mongol Ardiin Aman
Zohioliin Deez´ Bic´ig, Ulsiin hevleliih ih gazar Ulaanbaatar 1978, s. 116.).
68
Zul.
69
Slovo pochází z čínštiny – (Gaadamba, S´, a Cerensodhom, D. Mongol Ardiin Aman Zohioliin Deez´ Bic´ig,
Ulsiin hevleliih ih gazar Ulaanbaatar 1978, s. 116.).
70
Pestrobarevný oblek, který se dělí na dvě části, na horní a dolní část a oblékají ho mongolští zápasníci při
slavnosti Nádam při zápase.
71
Podlouhlý plochý dřevěný nástroj, sloužící ke stírání potu u rychlých závodních koní po zápase.
72
Koňský ohon, který se nestříhá rok a zastřihne se až v létě.
66
67
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Edgeer negen zu´ilu´ud co´m buren yum baina.

z těchto jednotlivých věci, je tam vše.

Dernii ni ereen haircgiig neegeed u´zvel

Když otevřeme a podíváme se do skřínky,
která je umístěna u postele, na straně
polštáře
z jedna mnoha věcí, která používá paní

Emegtei hu´nii heregledeg negen zu´ileec

domu, jsou
Nudnii s´il

brýle

S´u´dnii soiz

zubní kartáč

U´snii tongorog

zavírací břitva na vlasy

U´iliin haic´

nůžky na šití

Utas zu´u

nit a jehla

Huruuvc´iin hamtaar co´m buren baina.

spolu s tím vším, je tam i náprstník na šití

Ornii ni ereen ho´s´giig neegeed u´zvel

když odhrneme u postele pestrobarevný
závěs, uvidíme jak jeho
okraje jsou lemované tibetskou vlněnou

Tangad cembeer imz´igsen

látkou
Tavan davhar s´irdegtei73

matraci, která je z pěti vrstev

Tu´unii deegu´ur

nad tím jsou

Tas´uulz´ evhegsen

na sebe podél poskládaný

Deel74 zurgaa

šest deelu

Der hoyor yum baina.

a dvě polštáře.

Ergenegii ni neegeed u´zvel

Když otevřeme a podíváme se do skříně,
uvidíme tam

Dargai evertei

z velkých kulatých rohů

Haliban su´ultei

z širokého příjemného ocasu

Hanhar cagaan

z velké bílé

Halzan75 honinii s´u´us76

ovce (uvařenou) polévku

Matrace, která je vyrobena z pěti tenkých vrstev vlny (ústní sdělní Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
Mongolský tradiční oděv, který svým vzhledem a střihem je podobný županu nebo plášti, který se pak v pase
zavazuje hedvábnou látkou. Na každé roční období je ušit vhodný deel. V létě se nosí lehčí bez podšívky a
v zimě s podšívkou. Podšívka může být z ovčí vlny, ze sobolí, z liščí nebo dokonce i z vlčí. (ústní sdělní
Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
75
Ovce, která má na čele černě nebo hnědě zbarvený kruh.
73
74
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Havtgai cagaan byaslagiin hamtaar

společně s placatým bílým sýrem je

Nehmel baraa

pletené zboží

S´ahmal cai

lisovaný suchý čaj

Tapia buudai

zrní

Talhalsan guriliin hamtaar co´m buren yum baina. prosetá mouka, to vše se tam nachází.
Když

Ergu´ulgii ni neegeed u´zvel

otevřeme a podíváme se do

kuchyňské skříně, uvidíme tam
Huu domboo77

džbánek

Huvin sav

vědro

Gan tulga

železný podstavec

Galiin haic´

kleště na oheň

Gac´uur78 modoor

ze dřeva Gacʼuur

Is´ii ni hiisen

je vyroben jeho rukojeť

Gan to´mro´or irii ni hiisen

jeho „hlava“ je z ocele

Galiin tu´lee hagaldag su´h ni hu´rtel co´m buren yum baina.

S tím vším je tam i sekyra,

co štípe topivo.

Eee ho´orhii!

Eee !

Gazriin hol

přišel jsem z daleké země

Usnii urt

po břehu dlouhých řek

Uuliin c´anadaas

z druhé strany hor

Horin hu´neer hu´rgu´uleed

doprovázen dvaceti lidmi

Hoyor hu´neer du´uru´uleed

vešel jsem v doprovodu s dvou lidí

O´ndo´r bosgiig alhuulaad

prošel jsem vysokým prahem

O´rgo´n s´irdgee devsu´uleed

nechali rozdělat široký plstěný koberec

Aav eez´iid ni mo´rgu´uleed79

pomodlil jsem se otci a matce

Ami nasnii ni urtasgaad

prodloužil jsem jim věk

Hu´n hu´mu´unii ur sad

všichni lidští potomci

U´rdeen hairtai baihad

milující své děti bývají jako

Dargai evertei haliban suʼultei hanhar cagaan halzan honinii suʼus – V téhle pasáží vypravěč opěvuje z jaké
„příjemné“ ovce, byla uvařená polévka (metaforický význam). (honinii suus – doslovný překlad – ovčí šťáva).
77
Nádoba na čaj, která je vyrobena z mědi nebo stříbra a celá vnější část je pokládaná kolem dokola dřevem a
vyzdobena stříbrnými prstenci.
78
Jehličnatý strom.
79
Vypravěč, při vstupu do jurty se jde nejprve „poklonit“ nejstarším obyvatelům jurty tedy rodičům pána nebo
paní domu.
76
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Hu´ren uuliin c´uluu

velké kamenné hory

Hu´nd c´ambai baihad

těžké a silné

Hyazgaargu´i ih delhii c´ig gesen

jako naše veliká zeměkoule

Hyalganii su´lz´eetei baihad

spletená do sebe jako stébla trávy

Orc´longiin bidnu´ud

my lidé na tomto světě

Amragiin su´lz´eetei baidag tul

tím, že jsme s milenecké síti

O´glo´onii nar s´ig todorc´

vyjasňujeme se jako ranní slunce

Oroin nar s´ig mandaz´

vycházíme jako slunce v horizontu

O´ngiin ceceg s´ig delgerc´

rozkvétáme jako barevné kytky

Gadgaad ih dalai met

tak jako velký oceán

Du´ndras´gu´i buyantai yumsanz´

s nepřeberným štěstím a tak to je

Galbarvaasan80 zandan mod ni

ze svatého a čistého dřeva Galbarvaasan

Gandas´gu´i negen z´avhlantai yumsanz´

který je nestárnoucí královský a tak to je

Bor gu´unii saamiig

šedý kobylí kumys

Bogd ezen haand ni o´rgo´z´

obětujeme imperátorovi Bogd

Har gu´unii ni saamiig

černý kobylí kumys

Han ezen haand ni o´rgo´z´

obětujeme imperátorovi Han

Sanasan bolgon savaa du´urz´

každá myšlenka se nám vyplní, jako plnící
se nádoba
miska
na co si pomyslíme, vyplňuje se nám

Bodson bolgon ni nomiin yosoor

samo sebou
Tu´vs´in saihan bu´reldehiin yero´oliig

všechny hezké oslavné písně

Dees´ dees´ ni des´u´ulen sonsgoyoo .

A necháme poslechnout výš a výš.

2. 2. Mongol geriin magtaal81
Yargai82 zandan83 cagarigtai84

Jeho toono je z pevného dřeva Skalníku

Yas´il85 zandan daagatai86

Jeho daaga jsou z pevného stromu Yasʼil

Tzv. Santálový strom, známý v buddhistických legendách (ústní sdělní Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
http://www.urlag.mn/post/228.html
82
Skalník – rod keřů, rostoucí v Eurasii a v Severní Asii.
83
Santálový strom – symbol kvality a pevnosti – (ústní sdělení Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
84
Kruh – dosl. překlad, zde je to myšleno jako toono.
85
Jasan.
86
Krátké dřevěné tyčky, které jsou ve vnitřní části toono (obr. č. 16).
80
81
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Hu´ren zandan hu´reetei

Jeho rám je z pevného santálového dřeva

Hu´der zandan nuruutai

Jeho záda jsou z pevného santálového
dřeva

Altan horol87 goltoi

Se zlatým horol uprostřed

Arvin erdeniin siilbertei

Je bohatě vzácně vyřezávaný

Zandan modiig zaaz´ hiisen

Přilepený k sobě ze santálového dřeva

Zaanii zoogoor u´dez´ hiisen

Připevněn z kůže ze sloních hřbetů

Senden88 modiig siilz´ hiisen

Vyřezávaný ze dřeva Senden

Sarlagiin zoogoor u´dez´ hiisen

Přibitý z jačích rohů

Z´aran do´rvo´n huruutai

Má 64 prstů

Zurgaan salaa heectei

Je rozdělen do 6 svahů

Nar sarnii gerel cacarsan

Vyzařuje skrz z něho měsíční a sluneční
světlo

Naiman o´lzii s´inz´ bu´rdsen

Má 8 posvátných vlastností

Erhem hoyor zagas89 Elgeeree niilsen

2 vzácné ryby spojené hrudníkem k sobě¨

S´uren ulaan o´ngo´tei S´uher90 erdeniin tooni c´ini myalaaya!

Oslavme korálově vzácně

červený (Sʼuher) toono!
Zapletli vzácně bílou hřívu

Erdeniin cagaan hu´lgiin deleer tomz´ hiisen

Egc´ du´u nariin gariin tamiraar niitgez´ bu´teesen Svázán pomocí silných rukou starších a
mladších sester.

Altan zoos ariun hiviin c´imegtei

Zlatá mince se

vzácným

zdobeným

střapcem
Alivaa his´ig buyan hursan cagtagiig c´ini myalaaya!

Oslavme cagtaga s mnoha dobrými

skutky!

Su´mber uuliin su´udert

Ve stínu hory Suʼmber

Su´lz´in ganhaz´ urgasan

Rostla a splétala se nahoru

Navc´it zandan modiig buulgaz´

Porazili pevný listnatý strom

Nam gazar avc´irz´

Přenesli na nízké místo

Nahia salaag ni arilgaz´

Odstranili z něho větvičky

Vnitřní kruh v toono (viz obr. 16).
Jeřáb – rod keřů a stromu.
89
Symbol jing a jang (Alena Oberfalzerová).
90
Sʼuher – doslovný překlad (deštník, slunečník), ale zde je to také myšleno jako kopule. ( toono je podobného
tvaru) – (ústní sdělení Zʼugderiin Luvsandorzʼ).
87
88
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Nariin bu´du´unii ni temcu´ulz´

Srovnali na tenké a tlusté

Sum s´ig zu´lgez´ hiisen

Obrousili je jako ostrý šíp

Naiman luanhuan s´inz´ bu´rdsen

Má 8 vlastností lotosu

Nariin saihan unii c´ini myalaaya!

Oslavme krásné tenké uni!

Hargai zandang huulan cavc´iz´

Velké pevné dřevo oloupaly a rozsekaly

Hananii heviig baiguulz´

Postavil její stěny

Er saitai hu´u evlu´ulen zasaad

Postavil je silný chlap

Erdem saitai muz´aan Eregcu´ulen hiigeed

Zručný truhlář vše zdokonalil

Er dundiin buuriin s´ireer

Kůži ze silného samce velblouda

S´uus91 gartal tataz´

Potáhli, až tekla „voda“

S´uurc´len ergu´uleed

Omotali ji pevně

S´o´ro´gc´lo´n u´dez´ hiisen

Připevnili ji pevně

O´ndo´r ih hemz´eetei

Rozměrově je vysoká

O´lzii zangia helbertei

Má tvar nekonečného uzle

Arvan zurgaan tolgoitoi

Má 16 hlav

Asar saihan haniig c´ini myalaaya!

Oslavme krásnou velkou stěnu!

Agar92 zandan hatavc´tai93

Hatavcʼ jsou z pevného stromu Agar

Arcat94 zandan haalgatai

Dveře jsou ze stromu Arcat

Hu´ren zandan hu´reetei

Rám je z pevného santálového stromu

Hu´der bold onistoi95

Onistoi je ze silného železa

Hu´n bu´hnii orz´ gardag

Lidé jimi procházejí a vycházejí

Haalga hatavc´ii c´ini myalaaya!

Oslavme dveře a hatavc´!

Ahpiin honinii noosiig

Plsť z kořene ocasu ovce

Alga daram zuzaalz´

Vrstvené ve velikosti dlaně na sebe

Engu´i o´rgo´n ho´s´go´n deer

Na velké široké látce

Eviig medez´ zulaad

Správným způsobem rozložili

Bu´leen usaar bu´reldu´ulz´

Pokropili ji vlažnou vodou

Bugdiin garaar s´ireldu´ulz´ hiisen

Motána rukama všech žen

Evdrelgu´i bat Elegdelgu´i beh

Neroztrhne se ani neodře

Erdeniin cagaan esgiig

Vzácná bílá plsť

Hursan olon avgai berged

Shromáždilo se mnoho žena snach

Sʼuus – doslovný překlad – šťáva.
Cypřiš – jehličnatý strom.
93
Obroučky na dveřích – (obr. č. 15).
94
Druh stromu.
95
Západka na dveřích.
91
92
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Huruunii urniig gargan haic´ilz´

Stříhali ji jejich zručné ruce

Yargital96 oyoz´ Yags´tal zeeglesen

Šily ji zručně a rychle

Hun cagaan bu´reesii c´ini myalaaya!

Oslavme buʼrees, která je bílá jako labuť!

Har morinii del su´uliig

Ocas a hříva černého koně

Hamag olon egc´ du´u nar Uran samc´iz´

Česali všechny mladší a starší sestry, jak
nejlíp to dovedly

C´adal ihtei zaluu C´anga erc´imtei tomz´

Mladík s velkou silnou silou je kroutil

C´iireg biyetei hu´uhed C´angaan tataz´ egs´ru´ulsen

Silné dítě je vší silou „napínalo“

Tasrahiig medegu´i bo´h

Pevné je tak, že se nepřetrhne

Culrahiig medegu´i c´anga

Silné je tak, že nepovolí

Bat saihan oosor bu´slu´ur

Pevný krásný ovinutý provaz

Badam97 saihan ho´ldro´giig98 c´ini myalaaya!

Oslavme hoʼldroʼg krásný, tak jako
Badam

Hananaasaa avaad haliu bulgan devsgertei

Od stěny pokládané sobolí kůží

Hatavc´naasaa avaad Hamba torgon hos´igtei

Od hatavcʼ má nejkvalitnější hedvábné
závěsy

Ene saihan geriin to´v dund ni

Ve středu téhle krásné jurty

Balbiin darhan balbaz´ hiisen

Koval ji nejlepší kovář

Bas neg darhan zasaz´ hiisen

Další kovář ji vylepšil

Uran darhan ugalzalz´ hiisen

Zručný kovář ji vytvaroval

Uhaant darhan siilz´ hiisen

Moudrý kovář ji ozdobil

Tulgiig c´ini myalaaya!

Oslavme kovová trojnožka!

Hu´rel s´irmiig hailuulz´ hiisen

Roztavil pevný bronz

Hu´ree gazar cutgaz´ hiisen

Na kruhovém místě vytvaroval

Hu´n bu´hnii und hooliig bazaagc´

Vařič jídla a pití pro všechny lidi

Hu´rel erdeniin togoog c´ini myalaaya!

Oslavme vzácný železný kotlík!

Yargital – (význam slova – šili tak, že vydávali zvuk yargital).
Druh lotosové květiny.
98
Společný název pro oosor a buʼsluʼur.
96
97
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2. 4. Onisgo – Hádanky99
Seer s´ig nugalaz´, Semz´ s´ig delgene
Rozevírá se jako páteř, rozprostírá se jako tuk
/Hana/ /Stěna/

Donoi bayanii azargand 70 uurga c´ireestei
Hřebec bohatého Donaje táhne za sebou 70 las
/Uni, toono/ /Střešní tyče, střešní otvor/

Bu´du´un hu´n bu´see bu´selz´ c´addaggu´i
Tlustý člověk si nedokáže zapnout pásek
/Geriin bu´slu´ur/ /Popruhy od jurty/

O´do´r gurvalz´in s´o´no´ do´rvo´lz´in
Ve dne je trojúhelníkový a v noci je čtverecový
/O´rh/ /Přehoz na střešní otvor/

Bi u´ugeer yaviya C´i tu´ugeer yav Bilgu´utiin gold uulzaya
Já půjdu tudy, ty běž tamtudy a setkáme se uprostřed Bilu´ut
/Geriin bu´slu´ur/ /Popruhy od jurty/

Caana c´ini cagaan yum
Za tím, je bíla věc
/Geriin haya/

Geriin hoino geden godon, gezeg cu´ulee hayan godon
Za jurtou se pohybuje sem a tam, culíkem a ocasem se také hází sem a tam
/O´rhnii oocor/ /Provaz z přehozu ze střešního otvoru/

99

Bilguun, (posláno přes sociální síť v březnu 2016).
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Delgehed deevriin c´inee Hamhihad hancuin c´inee
Když se to rozevře, tak je to stejně veliké jako strop a když se to složí, tak je to stejně veliké
jako rukáv
/O´rh/ /Střešní přehoz/

Urt hu´n ulandaa u´stei
Vysoký člověk má na chodidlech chlupy
/Uni/ /Střešní tyče/

Neevel zam haaval has´laga
Když se to otevře, je to cesta, když se to zavře, je to závora
/Haalga/ /Dveře/

Eveer niilz´, ih zu´iliig daadag
Když se to spojí obratně, tak to unese mnoho věcí
/S´al/ /Podlaha/
Dandii o´vgo´niig Dalan hu´utei ni daz´gui o´rgo´do´g
Dva vzácní přeborníci unesou stařečka Dandiho a jeho 70 synů s lehkostí
/Bagana/ /Sloupce/

Ongorhoi noyoniig olon z´adaar hatgana
Pán s mnoha dírami se dá píchnout s mnoha oštěpy
/Toono/ /Střešní otvor/

Do´rvo´lz´in malgai, Do´rvo´n bu´stei
Čtvercová čepice má 4 popruhy
/O´rh/ /Střešní přehoz/
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Ho´mo´rso´n argand, Ho´ngo´n camc o´msgo´no´
Na sklopený koš navlíkneme lehkou košili
/Geriin dotor bu´rees/ /Vnitřní plášť jurty/

Do´rvo´n delbeenceg, Hoyor holbooncog
Čtyři rozkvétající, dva spojující
/Geriin esgii tuurga/

Bor esgiin malgain deer Cagaan alc´uur zangidna
Na hnědou plstěnou čepici zavážeme bílý šátek
/Geriin gadnah bu´rees/ /Vnější plášť jurty/

Ho´mro´g san Hu´n hadgalna
Sklopená pokladnici uchovává člověka
/Ger/ /Jurta/

Gazar deer gangan s´aazan
Na zemi je slavnostní miska
/Ger/ /Jurta/
Tal deer tanan cagaan mo´og
Na travnaté zemi je jasně bílá houba
/Ger/ /Jurta/

Matmal negen cagirag, Mahir zurgaan havirgatai
Jeden z ohnutý kruh má 6 žeber
/Toono/ /Střešní otvor/

Bo´ndgo´r o´vgo´n, Z´aran havirgatai
Shrbený stařec má 60 žeber
/Ger/ /Jurta/

Dans´ig azarga, Dalan gu´utei
(Slavný) hřebec má 70 kobyl
/Toono, Uni/ /Střešní otvor a tyče/
44

2. 5. Zuir tsetsen ug100
Ger geriin yos Gu´zee gu´zeenii bulan
Každá jurta má svoje tradice a zvyky a každý žaludek má svoje „okraje“

Ger Geriin s´uugian Gedes gu´zeenii dulaan
Každá jurta má zvuk a v každém břichu a žaludku je teplo

Ger geriin yavdliig Gegeen uhaantan medehgu´i
Ani moudrý člověk nezná příběh každé jurty

Ger dulaan Gedes catgalan
V jurtě bývá teplo a žaludek bývá nasycený

Ger malgu´i hu´n Geriin nohoinoos door
Člověk nemající dobytek ani jurtu je míň než domácí pes

Ger olon Gedes ganc
Existuje mnoho jurt, ale je jen jeden žaludek

Deel neg zahtai baidag Ger neg ezentei baidag
Deel mívá jeden límec, Jurta mívá jednoho pána

100

Batsukh (posláno přes sociální síť v březnu 2016).
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3. Pravidla a symboly vztahující se k jurtě
S tradiční mongolskou jurtou se váže mnoho symbolů, příkazu a zákazu, které ji
doprovázejí po mnoho let, až do dnešní doby jsou důležitými prvky jak pro Mongoly, tak i
pro jurtu samotnou.
„Ono“ samo dává smysl a váhu každému činu i slovu, „Ono“ spoutává i naplňuje
život jednotlivce a celé společenství pravidly a rituály.“101
S jurtou je také spojena příroda, se kterou jsou Mongolové v každodenním kontaktu a
zobrazují ji na svých nábytcích. S tím souvisí také to, že tradiční mongolský pohled na svět je
animistický. Mongolové věří, že vše kolem nich má svoji duši. To platí jak pro živou, tak i
neživou přírodu. Mezi hlavní uctívané přírodní entity patří Tenger Hangai, kde Tenger
zobrazuje nebeský mužský princip, nebe a Hangai představuje ženský princip, přírodu živou i
neživou. Mezi nimi je i třetí element, což je lidstvo.102

3. 1. Vnitřní uspořádání jurty
Jak už jsem se v předchozích kapitolách zmínila, vnitřní rozložení jurty je do detailu
promyšlené. Každý nábytek ať už skříň, postel nebo jednotlivé věci, které jsou pro život
mongolského pastevce nezbytné (týká se to i potravin) mají v jurtě předem určené místo.
Jednotlivé rozložení nábytku a dalších potřeb se řídí podle toho, zda jsou určené pro muže
nebo pro ženu.
Abychom se správně orientovali v tom, která strana je mužská a ženská, je dobré
vědět, jaké jsou důležité prvky pro toto rozdělení. Dveře jurty bývají vždy směřovány směrem
na jih a uvnitř jurty se nachází vážené místo. To je umístěné na severní straně, tedy straně
naproti dveřím. Tudíž východní strana je levá a je určená ženám a západní strana je pravá a je
určená mužům. O tom se již zmiňuje například Plano Carpini, který byl v Mongolské říši ve
13. století, a ve svých poznámkách zaznamenal vnitřní uspořádání jurty. Popsal rozdělení
jurty na pravou, tedy mužskou stranu a na stranu levou, která byla určena ženám.103 Viktorova
ve své knize Происхождение народа и истоки культуы poznamenala, že nejen vnitřní
Grollová, Ivana a Zikmundová, Veronika. Mongolové: pravnuci Čingischána. Vyd. 1. Praha: Triton,
2001, s. 76.
102
Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads, 1. vydání, Triton, Praha 2006, s. 29.
103
Maidar, D a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliih gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 107.
101
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uspořádáni se řídilo podle světových stran. Týkalo se to i velkého seskupení jurt. To se
rozdělovalo na západní a východní části podle světových stran.104
Mongolské kmeny mají se sibiřskými národy společné dělení jurty na mužskou a
ženskou část a také uctívání boha ohně. Důležité je tedy pro ně ohniště neboli střed jurty. Ale
co nemají společné, je směr dveří. U sibiřských národů dveře směřují na východ, tedy na
stranu, odkud vychází slunce. S tím souvisí i jejich uctívání boha slunce. U kmenů Žoužan a
Sien-pijů, které kdysi žily na mongolském území, a také u turkických kmenů, se dveře
orientovaly mírně na jihovýchodní stranu.105

3. 1. 1. Usazení pána a paní domu v jurtě
Jak víme, jurta je rozdělena na dvě poloviny, na mužskou a ženskou část. V těchto
dvou polovinách je určené místo pro usazení pána a paní domu. Pán domu vždy sedí na
nejváženějším místě, tedy na severní straně. Po jeho pravém boku vždy sedí vážený host nebo
postarší člověk. Ale ne vždy tomu tak bylo pravidlem. V průběhu století, kdy Mongolskem
proudila různá náboženství, se díky tomuto vlivu měnil i vnitřní zasedací pořádek. V 17.
století, kdy do Mongolska začal silně pronikat buddhismus, se zasedací pořádek změnil. Na
severní straně zasedl nejvyšší láma a po jeho pravici seděli další lámové a pán domu. Po levé
straně seděli ostatní „obyčejní“ lidé. Jednu neobvyklost zaznamenali čínští cestovatelé v 16.
století, kdy pán domu nechal sedět svého mužského hosta na severní straně tak, že pán domu
seděl po jeho levici. Tímto pán domu dával najevo svému hostu, jak si ho nesmírně váží.106
Na straně kde sedávala paní domu, nedošlo v průběhu století k žádné změně. Až do dnešních
dob paní domu sedí na východní straně, která se nazývá roh zajíce. Zajíc pro Mongoly
znamená plodnost a zřejmě kvůli tomu byla přidělena k ženě. Na téhle straně se také nachází
manželská postel a ženské potřeby.107
Kromě toho, že pán domu sedává v severní části je zde i skříň avdar, ve které jsou
uložené cenné věci. Dále jsou v této části umístěny náboženské věci jako například oltář,
umístěný na skříni. Mongolové tuto část nazývají směr myši hulgana zu´g, a proto je také myš
pro Mongoly znamením přinášející štěstí a bohatství. Když budeme pokračovat ve směru na
104

Viktorova, L. L., Mongoly. Moskva 1980, s. 49.
Maidar, D a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliih gazar Ulaanbaatar,
1976, s. 108 – 109.
106
Maidar, D a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliih gazar Ulaanbaatar,
1976, s. 108 – 109.
107
Dulam, S., Mongol belgedel zu´i II.: oʼngiin belgedel zu´i, zuʼg cʼigiin belgedel zu´i, 3. vydání, Ulaanbaatar,
2011, s. 162.
105
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východ, konkrétně na severovýchodní směru, dostaneme se k rohu krávy u´her zu´g . V téhle
části se skladují mléčné výrobky, masité věci a alkohol. Jihovýchodní směr je nazývána směr
draka luu zu´g. Zde se nacházejí všechny kuchyňské potřeby. A i potraviny, které jsou
potřebné uchovávat v chladu. Svědčí jim tato poloha, jelikož se nachází blízko dveří. Dále se
dostáváme na jihozápadní směr, která se nazývá směr opice. Zde začíná strana mužská. V této
části se někdy v zimních měsících mohou přivazovat například ke stěně mláďata, která jsou
zraněná. Navíc se sem z venkovní strany přivazují koně, na kterých přijela návštěva nebo také
hostitelův kůň. O kousek dál se nachází roh kohouta, kde sedávají hosté. Zde je i postel pro
hosty. Když se posuneme dál, dostaneme se do rohu prasete gahai zu´g . Tady najdeme další
skříně a potřebné věci do domácnosti.108

3. 2. Geometrické a přírodní tvary na nábytcích a na jednotlivých částech jurty
Jurta se z venku na první pohled může zdát jako úplně obyčejná malá bílá kruhová
stavba, která svým vzhledem ničím nezaujme. Ale teprve po vstupu do jurty si každý může
všimnout, jak je nábytek v jurtě krásně zdobený různými ornamenty a barvami. Jak to bývá u
jiných umělců, i mongolští malíři se inspirovali krásou okolní přírody a zvířaty. Při kresbě
těchto ornamentů si malíř dává záležet na tom, aby se vyrovnaly kráse přírody. Vyskytovaly
se v malbě, ve vyšívání a ve vyrývání do dřeva a železa. Mongolové tyto ornamenty kreslili
nejen na nábytek, ale také na jednotlivé části jurty. Na dva silné sloupce bagana, na střešní
tyče uni, na střešní otvor toono a na dveře haalga. Každý z těchto tvarů, které Mongolové
kreslili na nábytek a na jednotlivé části jurty (hee, ugalz ever a su´lz´ee) měl symbolický
význam.109
Slovo hee má spojitost s otiskem geometrických tvarů, které se postupem časů začaly
používat v ornamentech. Umělci se inspirovali otisky reálných věcí, které se vyskytovaly
kolem nich. Mohly to být květinové nebo prstové vzory.
Ugalz v sobě skrývá mnoho významů. Jeden z nich znamená stonek z rostlin nebo
větviček a větví, které jsou spletené do sebe. Mongolové své písmo používali někdy i jako
ozdobu. Jejich písmo mělo spirálovitý tvar. V uměleckém kruhu se věcem, které měly
spirálovitý tvar nebo těm věcem, které se do sebe splétaly, říkalo ugalz.
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Slovo ever znamená v překladu rohy. Z toho také vyplývá, že tento tvar byl inspirován
rohy zvířat, jako je kráva, horská koza, jelen nebo divoká horská ovce. U zvířat rohy
symbolizují sílu a krásu, a proto je Mongolové začali malovat. Po nějakém čase ztratily rohy
svůj skutečný tvar a zobrazovaly se jako spirály. Tyto podoby se poté spojily. Pod společný
název ever ugalz.110 Ever ugalz se používá na koberec a na přední stranu skříně avdar.
Vyskytuje se také společně s jiným tvarem hamar ugalz na tzv. tvářích dvou silných sloupů
bagana, které podepírají střešní okno.111 Při kresbě těchto ornamentů na jednotlivé části jurty
se Mongolové neřídili jasným pravidlem, které by jim říkalo, co a jak má kde být nakresleno.
Každý mongolský kmen se lišil od sebe právě ornamenty na dveřích, na střešním otvoru, na
dvou silných sloupech a na okraji střešních tyčí.112

O´lzii hee
Tento geometrický tvar se maloval většinou na dveře, skříně, šuplíky a na přední
stranu postele. Malíři jej malovali buď doprostřed, nebo na okraj těchto nábytků. O´lzii hee
má čtvercovou, nebo kruhovitou formu. U Mongolů se však nejvíce rozšířila čtvercová
podoba. Mongolové si takovýto symbol nechávali malovat na nábytek, protože měl přinášet
celému kmenu a národu klid, mír štěstí a harmonii. A také je měl ochránit před zlem. Poprvé
se tento symbol vyskytl u kmene Hůnu v 1. století př. n. l., a to na jejich koberci.113 Stejné
informace uvádí Dulam ve své knížce Mongol belgedel zu´i III.114

Alhan hee
Tento tvar se používal nejen v Centrální Asii, ale také v Jižní Americe. Alhan hee se v jurtě
maloval na dva silné sloupy bagana, někdy také na vrchní okraje střešních tyčí nebo na přední stranu
skříně. Tento symbol značil sílu a věčnost těch věcí, na kterých byl namalován.115
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Luun hee
Tato podoba symbolu se začala používat až v 17. století, ale byla známa již dříve.
Luun hee se maloval na dva silné sloupy a na skříně. Symbolizoval sílu a věčnost věcí. A také
se kreslil, aby bylo všeho dostatek a půda nebyla vyprahlá.116

Han buguivc´
Symbolizoval soulad mezi přáteli, rodinami a jednotlivými kmeny. Kreslil se na desky
dveří jurty. Maidar a Darisu´ren ve své knize Ger oron suucnii tuu´hen toim. poznamenávají,
že přátelský soulad můžeme vidět i v Tajné kronice Mongolů mezi Temuz´inem117 a
Z´amuchou.118

Ever ugalz
Tento tvar se objevuje v Centrální Asii a u sibiřských kmenů. Má podobu zvířecích
rohů jelena a divoké ovce. V tuvinštině tomu říkají tehiin ever a v burjatštině huciin ever.
Vzhled tohoto symbolu je u jednotlivých etnik skoro podobný, ale liší se barvou. Význam
těchto barev je také jiný. U Mongolů se objevují dva druhy znaku. Jeden je spojen s tvarem
rohu dobytka a druhý s tvarem divoké ovce. Tento znak se maluje společně s hamar ugalz.
Malují se na tzv. tváře dvou silných sloupů bagana a na přední stranu skříně, stolu a dveří.
Symbolizuje krásu přírody.119

Ostatní geometrické tvary
Dalšími tvary, které se malují na vnitřní nábytek jurty, jsou květy, písmena a pu´uzen
hee. Květy se vždy kreslily se čtyřmi nebo pěti lístky. Písmeno, které se natíralo, bylo
nazýváno lanz useg

a používalo se hlavně v 18. a 19. století.

Pu´uzen hee se kreslil

dohromady s ever ugalz, o’lzii hee a alhan hee. Symbolizovalo to sílu a pevnost dané věci.120

Tamtéž, s. 128 - 129
Čingischánovo rodné jméno.
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3. 2. 1. Barvy na nábytcích a na jednotlivých částech jurty
Mezi základní barvy, které Mongolové používají na svůj nábytek, patří červená,
modrá, bílá a zelená. Mongolové volí tyto barvy, jelikož je spojují s přírodou. Modrá je
symbolem nebe. Uklidňuje lidské pocity a je hlavním znakem vod, řek a moří. Červená je
symbolem ohně, síly, odvahy a intimity. Bílá symbolizuje mléčné výrobky, bohatství, radost a
kladné lidské vlastnosti. Zelená symbolizuje přírodu a trávu. A také štěstí. Malíři obecně
používali barvy k vyjádření lidských pocitů, jako je strach, nebezpečí, smutek, radost a
potěšení. Mongolové dokáží jednu barvu rozdělit do dvaceti čtyř odstínu.121

3. 3. Zákazy a tradice spojené s jurtou
Už odjakživa jsou s jurtou spjaty zvyky, tradice a zákazy, které se dochovaly až do 21.
století. Dodržování těchto tradic přináší celé rodině štěstí. Nedodržování těchto základních
pravidel může přinést celé rodině neštěstí a smutek (týká se to však jen některých pravidel).
Při podávání jídla je zvykem, že jako první dostává jídlo pán domu. Pokud se stane, že
v domě pomáhá žena, je správné, aby podávala jídlo svému muži sama. Při konzumaci
alkoholu vždy pán domu nejprve obětuje trochu alkoholu ochranným duchům nebo jej předá
paní domu, která vyjde před dveře a obětuje nápoj ochranným duchům sama. Až poté se může
nalévat hostům. Zbraně a nářadí se nechávají před jurtou. Mohly by odnést štěstí nebo by
mohly přinést smrt v rodině. Pokud přineseme do jurty nějakou nádobu nebo misku, kterou
jsme si půjčili, neměla by být vrácena prázdná. Postačí, když do ní vložíme nějakou malou
věc, třeba sladkost. Je zakázané vkládat nůž do ohně nebo se jej dotýkat. Do ohně se také
nestříkají žádné tekutiny, ani se do něj neházejí žádné odpadky. Neseká se u něj ani dřevo. Při
uléhání do postele je zvykem mít nohy natočené směrem ke dveřím, protože severní část je
považována za uctivou. Pokud zavadí nebo zaškobrtnou o práh, měli by se vrátit zpět do jurty
a přiložit do ohně nebo jej rozžehnout. Je to z toho důvodu, aby si udobřili duchy domácího
krbu.122
V jurtě by se nemělo sedět přímo naproti dveřím, jelikož je toto místo vyhrazené božstvům
ongod tenger. V jurtě je zakázáno opírat se rukama o dveře, protože to brání dobrým věcem
Maidar, D. a Darisu´ren, L., Ger oron suucnii tuu´hen toim. Ulsiin hevleliin gazar Ulaanbaatar, 1976, s. 125 –
127.
122
Grollová, Ivana a Zikmundová, Veronika. Mongolové: pravnuci Čingischána. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001, s.
68 – 70.
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vstup do jurty. Nemělo by se také stát mezi dveřmi, jinak by do člověka mohl udeřit blesk.
Pokud jsou na skříni namalovaní lvi a jeden z nich směřuje přímo proti dveřím, znamená to,
že chrání jurtu před zlými duchy přicházející tím směrem. Když jsou lvi obráceni na obě
strany, chrání obydlí před zlými duchy z obou stran. Nikdy nejsou lvi namalováni se zrakem
upřeným mezi sebou navzájem, jelikož to přináší neštěstí a hádky celé rodině.123
Pokud v jurtě někdo těžce onemocní nebo se v jurtě nachází čerstvé novorozeně, je zvykem,
že se před jurtu ke dveřím postaví železná tyč a na ní se uváže červená látka. To dává znamení
kolemjdoucím nevcházet do obydlí.124 V době, kdy se místo dveří používaly plstěné látky,
bylo zvykem látku nepokládat nahoru na jurtu, dokud nepřiletěli stěhovaví ptáci, kteří
symbolizovali příchod jara. V zimě a na podzim byl prostor u dveří zakrýván touto plstěnou
látkou.125
Další příklady126
„Haalga aldalah, bosgono deer gis´gez´ bolohgui. Uc´ir ni olz omog haah, heru´ul margaan
garah zereg muu zu´il boldog.“
„Nesmí se opírat oběma rukama a stát na prahu. Zabraňuje to příchodu štěstí do jurty nebo
také přináší do rodiny hádky a roztržky a zároveň špatné věci “

„Tavan hu´u to´ru´ulsen emegtei hu´n geriin hoimor suudag. Ter emegtei hu´niig darhan ber
gez´ hu´ndlentegeed hoimor suulgadag yum aa“
„Žena, která porodí pět synů, se nechává sedět na severní straně. Tuto ženu začnou nazývat
darhan ber usazovat ji na vážené severní straně.“
„Geriin toonoos hadag uyah ni ter aild sain olz omog ihtei, az z´argal avc´irhiig belegddeg
uc´irtai“
„Pokud v jurtě na střešním otvoru je přivázaný hadag, přináší to rodině štěstí.“
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„Erehtei hu´n gert oroz´ irvel baruun tald o´vdo´go´o bosgoz´ suudag zans´iltai“
„Je zvykem, že muži, kteří přijdou na návštěvu do jurty, si sednou tak, že jejich pravé koleno
je pokrčené svisle nahoru a směřuje na pravou stranu.“ (tímto prokazují úctu rodině)

3. 4. Sluneční hodiny
Po staletí Mongolové využívali slunce a sluneční paprsky, které dopadaly skrz střešní
okno do jurty, k určení přesného času. Podle těchto slunečních hodin se řídil život pastevce,
starajícího se o svůj dobytek a ženy starající se o domácnost. Pro správné určení času se
muselo dodržet několik pravidel. Jurta musela být postavena ze čtyř stěn a každá stěna musela
mít čtrnáct hlav. Dveře musely směřovat na jihovýchod (nyní Mongolové směřují dveře na
jih) a nad dveřmi byly čtyři střešní tyče. Mezera, která byla mezi dvěma tyčemi, musela být
pod úhlem 6 stupňů. Na takto správně postavenou jurtu dopadaly sluneční paprsky na
jednotlivé části jurty. Na okraj střešního otvoru, na střešní tyče, na stěny hlaviček, na postel a
koberec (podlahu) a tím určovaly hodinu. Byl to jeden z důvodů, proč se nechávalo střešní
okno po celý den otevřené. Mongolové jednotlivé časy nazvali podle dvanácti ročního
kalendářního cyklu. Směr koně určuje dvanáct hodin, severní strana tedy myše značí půlnoc,
šest hodin ráno se nachází v rohu zajíce a osmnáct hodin je umístěno v rohu kohouta.
Postupem času, jak Mongolsko procházelo kulturní změnou, se měnila i velikost jurty a
zanikala možnost přesného určení času.127
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo pokusit se shrnout co nejvíce informací týkající se
mongolské jurty jak ze symbolického, tak i z popisného hlediska. Mimo obvyklých aspektů
bylo zajímavé do této práce zahrnout i další kulturní prvky, a to zejména folklórní, ve kterých
se jurta objevuje jako nedílná součást nomádské kultury.
Během své práce jsem došla k několika závěrům. Mongolská jurta ač se pro cizince
může zdát pouhým obydlím, představuje pro mongolskou kulturu více než jen stavbu, kterou
obývají. Mongolská jurta patří a je také nejdůležitějším článkem mongolské kultury. Už jen
fakt, že její vzhled zůstal po tisíciletí nezměněn, vypovídá o tom, jak do detailu ji kočovníci
během staletí museli propracovat, aby se stala vhodným obydlím i do tak nehostinného
prostředí. Ale ne jen to. Jurta nese s sebou po staletí i náboženské prvky, zejména animistické
a buddhistické. Při překladu magtaalu a yoroʼolu můžeme vidět, jak tito lidé obdivuhodně
popisují a přirovnávají jednotlivé části jurty k neobyčejným nebo vzácným věcem nebo k
náboženským předmětům.
První kapitola je věnována historickému vývoji jurty. Pro vědce, kteří zkoumali její
vývoj, bylo důležité znát kulturní zázemí mongolského národa. Zjistili, že původ jurty tkví ve
stanu, ve kterém žili kdysi dávní Hunové. Vědci při zkoumání jednotlivých národů žijících v
Centrální Asii a na Sibiři, došli k závěru, že tato obydlí mají některé prvky společné, i když s
drobnými odchylkami. Dále jsem se pokusila z dostupných zdrojů tato historická obydlí
jednotlivě popsat.
V druhé části této práce jsem se věnovala jednotlivým folklórních žánrům týkajících
se jurty a jejich překladu do českého jazyka. Především u magtaalu a yoro´olu je vidět, že při
recitování těchto přání a přacích modliteb recitátor vždy vyzdvihuje krásu jednotlivých částí
jurty a přirovnává ji ke kráse mongolské přírody. Toto opěvování krásy jurty a její
přirovnáváni k přírodě má i náboženský charakter, jelikož mongolská příroda je odjakživa
uctívána jako posvátná a je sama božstvem.
Poslední kapitola je věnována jednotlivých částem jurty, jejich symbolice a vztahu
k animistické víře, což se projevuje různými zákazy a příkazy. Při jejich nedodržování se
aktivují negativní síly a způsobují rodině neštěstí.
Jurta v současné době proniká i do zahraničí a těší se velké oblibě pro její snadno
stavitelnou konstrukci a nenáročnost údržby, zdá se být i inspirací pro architekty vytvořit
skvělé rekreační obydlí nebo ryze ekologické bydlení.
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