
Posudek na diplomovou práci Kláry Boumové: "Kultura sibiřských 
Tuvanů (Způsob myšlení a náboženství Tuvanů)" 

Předkládaná práce se zabývá geografickou oblastí, která, v posledních letech doznává v 
západní kultuře značné popularity díky svým, relativně zachovalým a dnes obnovovaným, 
šamanským tradicím, která však přesto zůstává paradoxně na okraji zájmu orientalistů. 
Diplomová práce Kláry Boumové přináší popis vybraných projevů tuvské duchovní kultury 
v kontextu kultur Centrální Asie a mimo jiné odkrývá příčinu popularity tuvské šamanské 
kultury na Západě - osobnost tuvského učence Monguše Kenina-Lopsana. Tento etnograf 
s ruským vzděláním se zasloužil nejen o zachycení původní podoby tuvského náboženství a o 
jeho obnovu, ale také o navázání kontaktů se západními "šamanology". 

Práce sestává ze dvou hlavních částí. V první z nich autorka definuje pojem Centrální Asie 
jako geograficko-kulturního komplexu vymezeného rozšířením kočovného způsobu života a 
na základě především primární literatury formuluje nejdůležitější společné rysy náboženství 
této oblasti. Zároveň charakterizuje nejvýznamnější učení, která do Centrální Asie v průběhu 
dějin přicházela a zanechávala zde stopy. 

Tato část práce tvoří teoretický základ pro druhou, stěžejní část diplomové práce, která se 
opět skládá ze dvou dílů: V prvním autorka shrnuje "teoretický" základ současného tuvského 
náboženství, tedy především tradiční projevy víry podle sebraných a utříděných materiálů 
Kenina Lopsana. Zde se autorka mimo jiné zabývá základními tuvskými pojmy, které slouží 
k popisu skutečností, jež západní vědecký diskurs označuje jako náboženské (kapitola 2.1 od 
str. 37) 

Vlastní jádro Klářiny diplomové práce tvoří ilustrativní materiál, který autorka získala při 
terénním výzkumu v době své roční stáže v Tuvě. Tento materiál, tvořený jednak 
komentovanými deníkovými záznamy a jednak rozhovory s významnými tuvskými šamany, 
umožní čtenáři utvořit si představu jak o současném stavu tuvského náboženství, tak o zůsobu 
uvažování informantů. 

V úvodu diplomantka formuluje základní východiska a cíle své práce, v závěru pak stručně 
shrnuje poznatky, které s nashromážděného a zpracovaného materiálu vyplývají. 

V přílohách najdeme kromě ilustračního obrazového materiálu tuvsko-český slovník 
použitých tuvských výrazů se starotureckými ekvivalenty a stručnou lingvistickou 
charakteristiku tuvštiny. 

Diplomová práce Kláry Boumové je unikátní již svým tématem - v současné době se pouze 
několik badatelů v celém světě zabývá zkoumáním jihosibiřských turkických etnik. Není tedy 
nutné zdůrazňovat přínos takto hloubkově pojaté práce pro českou orientalistiku, zejména 
turkologii a centrálněasijská studia. Pro badatele v těchto oborech je důležité, že autorka uvádí 
vždy plné znění citátů v tuvštině s překladem, které díky připojenému slovníku a 
gramatickému popisu jazyka umožní libovolnému čtenáři orientaci v tuvských textech. 

Práce rovněž odkrývá a snaží se pojmenovat některé důležité fenomény společné modernímu 
vývoji tradičních etnických společností Centrální Asie a Sibiře. Jako příklad uvedu působení 
vědců, kteří se v důsledku svého "západního" vzdělání snaží o kategorizaci materiálu vlastní 



kultury, protože je však uvažování v pevných strukturách bytostně cizí i jim, dochází mnohdy 
ke zkreslení zkoumané skutečnosti. V případě osobností vlivných a uznávaných pak může 
dojít k významným změnám v obecném povědomí o vlastní kultuře (viz trefný postřeh 
autorky s příkladem klasifikace devíti nebí u Keňina Lopsana na str. 44-45). 

Profesionální a zodpovědný postoj projevuje autorka tím, že se záměrně vyhýbá zobecňujícím 
soudům a snaží se o konfrontaci etického přístupu k popisu kultur Centrální Asie i kultury 
tuvské s přístupem emickým. Toto nelehké předsevzetí znamenalo v první části mimo jiné 
pečlivé nakládání s primárními prameny, kde se uplatnily diplomantčiny jazykové znalosti. 
Ve druhé části pak pečlivé zpracování převážně tuvsky psané literatury a vlastních nahrávek v 
tuvštině i ruštině a jejich následnou co nejméně zkreslující interpretaci. 

Oceňuji také autorčino opatrné a kritické zacházení s terminologií zavedenou v euroamerické 
vědě a relativizující přístup ke kulturně obsazeným pojmům, jejichž užití pro vzdálené kultury 
vede často ke zkresleným interpretacím. 

Vysoké ocenění si žádá především Klářino odhodlání k psychicky i fyzicky nesmírně náročné 
formě výzkumu - celoroční stáži v Tuvě, studiu jazyka a opakovaným pobytům v tradičním 
tuvském venkovském prostředí. Pouze znalost jazyka umožňuje badateli proniknout hlouběji 
k myšlenkovým základům zkoumané kultury a zároveň mu získává důvěru nositelů této 
kultury. Díky tomuto způsobu práce - sběru materiálu přímo v terénu ajeho zpracování s 
pomocí rodilých mluvčích - je Klářina práce jedinečná doslova v celosvětovém měřítku a 
doufám, že se stane základem pro další diplomantčino bádání v oblasti Tuvy. 

Pro příští vědeckou práci doporučuji Kláře věnovat pozornost podrobnějším a obsáhlejším 
formulacím závěrů výzkumu, neboť nelze automaticky počítat s informovaností všech čtenářů 
o skutečnostech pro autora samého samozřejmých. 

Práci považuji za originální, dobře zpracovanou a přínosnou pro různé vědní obory a navrhuji 
hodnotit ji jako výbornou. 

Veronika Zikmundová 


