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Předložená práce, věnovaná duchovní kultuře Tuvanů, si jako cíl 
vytyčila "představení této konkrétní tradiční nomádské kultury a její 
proměny v současnosti" (s. 8). Teoretický o rnetodologický rámec 
je formulován stejně lakonicky: "Ve své práci podávám emickou 
deskripci kultury, pojaté především jako systém významů a znaků." 
(s. 8). 

Měl jsem možnost se již v roce 2003 seznámit s šíří o hloubkou 
zájmu dnešní diplomantky o náboženství Tuvy prostřednictvím její 
studie "Šamanismus" a buddhismus v Tuvě o jeho konkrétní pro
jevy, kterou tehdy úspěšně obhájila jako písemnou práci 
k postupové zkoušce. Vítám vždy dlouhodobou kontinuitu témat o 
jejich zpracování, ale obvyklou cestou je rozšiřování a nabalování. 
Jsem potěšen, že kolegyně Boumová jde cestou prohlubování o 
redukce, nevrací se k tehdejším východiskům, zpracovaným no 
základě důkladného studio především ruské literatury, ale jádrem 
své diplomové práce činí výsledky terénního výzkumu, provádě
ného během desetiměsíčního pobytu v Tuvě. Nesetkáváme-Ii se 
s komplexními studiemi o duchovní kultuře mimoevropských ná
rodů jako s diplomovými pracemi nikterak často, diplomová práce 
na toto téma jako výsledek důkladně připraveného antropologic
kého výzkumu je zcela ojedinělá. Uvědomíme-Ii si, jaké badatelské 
kompetence od religionistických po lingvistické takový výzkum vy
žaduje, je důvod této ojedinělosti zjevný. 

Budu-Ii postupovat po jednotlivých kapitolách předložené 
práce, musím především ocenit bezpečnou erudici, která autorce 
umožnila stanovit hutný přesný obraz náboženské situace centrální 
Asie a stejně precizní výměr šamanismu, jimiž svou práci otevírá. 
Také strategie, s níž se zmocňuje vlastního tématu, je velmi účinná. 
V krystalicky čisté metodice vidím podstatný zdroj této účinnos1i. 
Materiál získaný zúčastněným pozorováním o částečně řízenýrni 



rozhovory prošel zjevně velmi přísným výběrem, diplomantka s ním 
zachází s příkladnou korektností. Také její badatelská pozice 
v terénu i při pozdějším zpracování získaného materiálu zasluhuje 
vysoké ocenění. Výsledkem je mimořádně plastický obraz, v němž 
se ale autorka nikde nenechá svést z pevně sledovaného směru 
maximálně efektivního uchopení zkoumaného předmětu dílčí 
atraktivitou či kvantem materiálu, který má k dispozici. 

Velmi si také cením toho, že Klára Boumová nenabízí obraz 
statický, ale sleduje duchovní kulturu Tuvy od jejích zdrojů a sou
vislostí kulturně geografických až k současnému stavu. Její studie 
tak přináší i cenné přesahy teoretické. Díky autorčině vysoké jazy
kové kompetenci zřetelně vyvstává role jazyka jako instrumentu 
poznání duchovní kultury i jako zdroje jejích proměn. Velmi cenné 
jsou i poznatky, které také v obecnější rovině obohacují studium 
šamanismu. Nemohu je zde všechny jmenovat, chtěl bych jen vy
zdvihnout zjištění dopadů současné "duchovní turistiky" na obnovu 
duchovní kultury Tuvy. 

Hodnotu práce zvyšuje její obrazová součást, jíž si diplo
mantka otevřela další rovinu uchopení předmětu. Krátké uvedení 
do tuvštiny a Orientační tuvsko-český slovník v příloze mohu hod
notit samozřejmě jen jako nelingvista, ale předpokládám, že i 
s lingvistou bych se shodl na hodnocení vysoce kladném. 

Předložená diplomová práce Kláry Boumové Kultura sibiř
ských Tuvanů (Způsob myšlení a náboženstv( Tuvanů) patří k oněm 
šfastným dílům, která oponentovi redukují jeho úlohu na konstato
vání kladů, aniž by mu daly příležitost ke kritickým či polemickým 
výtkám. Jako výsledek dobře připraveného a precizně provede
ného terénního výzkumu a jako dílo perfektně logicky vystavěné a 
suverénně kompozičně zvládnuté, napsané s příkladnou kázní, 
krajní efektivitou a dobrou jazykovou kulturou, původní, zralé a pro 
náš obor přínosné ji plně doporučuji k obhajobě. 

V Praze 16. 5. 2007 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


