
Kde nebe nekončí… 
Fotografie z Mongolska 
 

Zdeňka Lammelová 

 
 

Putování nekonečnou mongolskou stepí, omamně prostornou krajinou této 

středoasijské země nekonečného nebe a prašných cest, otvírá v člověku samém 

další prostor, v jehož tichu může naslouchat ozvěnám koňských kopyt, jako by to byl 

tep jeho vlastního srdce. Tam člověk zůstává v údivu nad panensky čistou přírodou a 

současně je až vyděšen prázdnotou, která jej obklopuje, a rozlehlostí země, která 

pohlcuje všechna jeho chtění.  

 

Mongolsko je domovem jedné z mála nomádských kultur, které si dodnes uchovala 

svůj kočovný způsob života. Běh každodennosti je neodmyslitelně spojen s chovem 

zvířat a je jím také určován. Vztah mezi člověkem, zvířetem a přírodou se řídí úctou, 

přesnými pravidly a povinnostmi, které této kultuře umožňují přežít v tak těžkých 

životních podmínkách, jaké život ve stepi představuje. Mongolsko je zemí, kde se 

stará šamanská tradice mísí s výrazným vlivem buddhismu, jenž je v současnosti 

dominujícím náboženstvím většiny populace. Kdysi byla tato země obrovským 

impériem rozprostírajícím se přes většinu Asie až po východní Evropu, zažívající svůj 

vrchol slávy za vlády Čingischána. Ten je dodnes uctívám jako sjednotitel 

mongolských kmenů, symbol a ochránce mongolského lidu. Mongolsko se 

geograficky nachází mezi dvěma mocnostmi – Čínou a Ruskem. Část své historie 

proto Mongolové prožili podrobeni pod nadvládou svého jižního souseda. Největší 

útlak však zažili ve 20. století, kdy po nenásilném obsazení Sovětským svazem a 

nastolení komunistické totality, vládnoucí třída po dlouhá desetiletí systematicky 

ničila svéráznou mongolskou kulturu. Všechna tato období růstu a pádu se zřetelně 

vepsala do tváře této země, jsou její historií i současností, otázkou však zůstává 

směřování budoucí. 

 



Fotografie zachycují setkání s lidmi a jejich každodenními příběhy, ale také s krajinou 

této země, její historií slávy i útlaku a nejisté současnosti. Jde o subjektivní 

dokument, kterým bych ráda zprostředkovala taková setkání i pro Vás. Vždy mě 

udivovaly lidské příběhy, ale během svých cest jsem zjistila, že některé z nich se dají 

říci beze slov. Takové příběhy se odehrávají pouze pohledem z očí do očí. Jsou to 

letmá setkání, která člověka přivedou ke zjištění, že věc, kterou jeden obdivuje, může 

být pro druhého každodenní strastí. 

 

Většina cest začíná touhou po mimořádnosti, ale končí obyčejnou každodenností. 

Záleží pak jen na tom, jak jednoduché věci dovede člověk obdivovat stále znovu a 

znovu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdeňka Lammelová. Narodila se v Olomouci, vystudovala Fakultu humanitních studií na UK v Praze 

a mezinárodní magisterský obor Euroculture na Filozofické fakultě UP v Olomouci a Univerzitě Deusto 

ve španělském San Sebastianu. Od roku 2007 pracovala pro Česká centra a Institut umění – 

Divadelní ústav. V současnosti pracuje pro německou nadaci Heinrich-Böll-Stiftung v Praze, kde 

koordinuje projekty v oblasti podpory demokracie a integrace Evropy, lidských práv a umění. Ve 

fotografii se zajímá především o různé podoby dokumentu. 


