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Technické poznámky 

Transliterace 

Transliterace tuvštiny vychází z normy ISO 9: 1995. Joty, některé 
samohlásky a souhlásku x přepisuji odlišně. Znak tl, který není v normě 
zastoupen, přepisuji jako 1). 

Problematická písmena: 

e e, ye (na začátku slabiky) 
ě yo 
t1 y 
tl I) 

e o 
V (j 

x X 
b " 
bl .j 

b 

3 e 
10 yu 
51 ya 

Staroturečtinu (orchonsko-jenisejské runy) přepisuji podle transliterace 
používané v DTS1

. 

Ostatní turkické jazyky (altajština, chakaština, jakutština, šorština) a 
tunguso-mandžuské jazyky přepisuji podle vzoru tuvštiny. Znaky, které 
nejsou v tuvštině zastoupeny, transliteruji podle normy ISO 9: 1995. 
Dlouhé samohlásky přepisuji tak, jak jsou uvedeny v daném slovníku, tj. u 
současné jakutštiny - zdvojení hlásky, u předreformní jakutštiny a u 
tunguso-mandžuských jazyku - hláska s vodorovnou čárkou (a, e atd.). 

Transliterace mongolštiny vychází z normy ISO 9: 1995, joty a některé 
samohlásky přepisuji podle vzoru, který používá A. Oberfalzerová, x 
přepisuji jako x, přední samohlásky e. V jako o, u 

Problematická písmena: 

e = ye, yo, y (pouze před -MM) 
ě = yo 

1 Drevnetjurkskij slovar', Nauka, Leningrad 1969, s. XV-XVI. 
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VI = i 
.:1 = i (diftongy) 
e=o 
y=o 
x=x 
b = a/o (před sufixem voluntativu ya/yo), i (po šeplavých souhláskách 

před sufixem voluntativu) 
bl = ji 
b = i, e/o (před sufixem voluntativu ye/yo) 
10 = yu, yO 
51 = va, y (pouze před -bl) 

Buóatštinu přepisuji jako mongolštinu, znak h, který má navíc, jako h. 

Klasickou mongolštinu (staromongolštinu) přepisuji podle zavedené 
transliterace. 

Transliterace ruštiny odpovídá normě ČSN 01 0185. 

Pro vlastní jména lidí a geografické názvy používám zavedené české 
přepisy. 

Použité zkratky 

atp. 
C 
čín. 
dosl. 
mo. 
např. 
sao 
stmo. 
stturk. 
suf. 
tib. 
V 

a tak podobně 
souhláska 
čínština 
doslova 
mongolština 
například 
sanskrt 
staromongolština 
sta rotu rečti na 
sufix 
tibetština 
samohláska 

Technická poznámka 

V citovaných textech jsou v hranatých závorkách uvedeny mnou doplněné 
vysvětlivky. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je tradiční duchovní kultura 
sibiřských Tuvanu. Tuva leží na hranici centrálně asijských stepí a sibiřské 
tajgy a jsou zde zachovány četné archaické kulty obou oblastí. 
Nejvýraznější je kult Nebe a Země a existence šamanu. 

Cílem této práce je především představení této konkrétní tradiční 
nomádské kultury a její proměny v současnosti. Ve své práci podávám 
emickou deskripci kultury, pojaté především jako systém významu a 
znaku. 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. První 
část zahrnuje teoretická východiska, která jsou duležitá pro zasazení 
tuvské kultury do celkového kontextu, v druhé části je rozbor konkrétního 
materiálu z Tuvy. 

Nejprve se zabývám tím, jaké cizí náboženské směry byly 
v minulosti v centrální Asii rozšířeny a mohly tedy mít vliv na formování 
tuvské kultury. Dále jsou zde představeny první zprávy Evropanu o 
centrální Asii z 13. století, které jsou přes četná zkreslení dodnes 
duležitým pramenem. 

Následuje popis puvodních kultu Nebe a Země, který je založen na 
interpretaci vlastních textu středověkých kočovníku centrální Asie. 
Nejstarší texty pocházejí zejména z pohřebních stél a jsou psány 
starotureckým runovým písmem. Vybrala jsem z nich relevantní části a 
podle jejich transliterací uvedených v knihách s. Malova jsem 
s přihlédnutím k dosavadním překladum vytvořila překlady nové, jež jsem 
interpretovala. Dále jsem pracovala s Tajnou kronikou Mongolu a dalšími 
novějšími prameny nativních autoru. 

V kapitole šamani a "šamanismus" se zabývám interpretací pojmu 
šaman v euroamerické kultuře a v kultuře puvodní a vhodností používání 
termínu flšamanismus". Připojila jsem také etymologii slova šaman a jeho 
podobu v ruzných altajských jazycích. 

V druhé, hlavní části práce je rozbor konkrétního materiálu, který je 
založen na přímých informacích z Tuvy. Vycházela jsem z emického 
přístupu ke zkoumání kultury a snažila jsem se o jeho dusledné uplatnění 
při sběru dat i jejich následné interpretaci. 

Nejprve podrobně rozebírám klíčové pojmy, které Tuvané používají, 
když mluví o tom, co my nazýváme náboženstvím. 

Dále se zabývám zásadní postavou tuvské kultury, jíž je Monguš 
Kenin-Lopsan. Tento Tuvan má velkou zásluhu na tom, že projevy tradiční 
tuvské kultury, které byly v minulém století déle než šedesát let 
potlačovány, nebyly ztraceny a zapomenuty a od devadesátých let mohou 
být znovu rozvíjeny. Monguš Kenin-Lopsan od čtyřicátých let 20. století 
zaznamenával šamanské písně a vyprávění{ která byla spojena se šamany 
a tradičními kulty, a podařilo se mu shromáždit velmi obsáhlý materiál 
mapující snad všechny oblasti tradiční duchovní kultury Tuvanu. Další 
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kapitola, která popisuje tradiční tuvské kulty je založena zejména na 
tomto materiálu. 

V následující kapitole jsou uvedeny a interpretovány jednotlivé 
projevy tradičních kultu, které jsem zaznamenala během svého pobytu 
v Tuvě. 

V poslední obsáhlé kapitole jsem se zaměřila na šamany a jejich 
činnost. Popisuji zde situaci šamanu ve 20. století, kdy byli od roku 1929 
perzekuováni a obřady mohli vykonávat jen tajně. To vedlo nutně 
k některým změnám, které jsem se snažila zachytit. Od roku 1991, kdy 
mohli šamani znovu začít veřejně vykonávat svou činnost, došlo k dalším 
zásadním změnám, které svědčí o tom, že tuvská duchovní kultura je živá 
a není jen skanzenem nebo obnoveným folklórem. Činnost šamanu se 
institucionalizovala, staré tradice byly přizpusobeny současným 
podmínkám. 

Součástí diplomové práce je také lingvistický úvod do tuvštiny a 
orientační tuvsko-český slovník. 

Ve své diplomové práci jsem záměrně nevycházela z prací lingvistu, 
etnografu a dalších cestovatelu, kteří Tuvu navštívili na konci 19. století a 
na počátku 20. století, ani o pozdější studie ruských etnografu, přestože 
jsem se s většinou z těchto prací již dříve podrobně seznámila. 
S relevantními informacemi z těchto pramenu jsem pracovala ve své 
postupové práci t,'Šamanismus' a buddhismus v Tuvě a jeho konkrétní 
projevy". 

Jádro této diplomové práce je sestaveno z materiálu, které jsem 
sesbírala během svého desetiměsíčního pobytu v Tuvě v roce 2003-2004. 
V hlavním městě Tuvy, Kyzylu jsem na Tuvské státní univerzitě 
navštěvovala především jazykové přednášky tuvštiny a staroturečtiny a 
historické přednášky z dějin a kultury Tuvy. Na soukromých hodinách 
s tuvskou lingvistkou Oksanou Dambaa jsem rozšiřovala své znalosti 
tuvského jazyka. Během celého pobytu jsem prováděla samostatný 
terénní výzkum vedený formou zúčastněného pozorování a částečně 
řízených rozhovoru, které jsem zaznamenávala na diktafon nebo si 
zapisovala. Výzkum jsem prováděla v Kyzylu a dále ve venkovských 
oblastech Ulug-Xem kožuun (centrální Tuva), Bay-Tayga kožuun 
(severozápad Tuvy) a MOl)gun-Tayga kožuun (jihozápad Tuvy). Na 
venkově jsem pObývala převážně v rodinách svých přátel a známých 
z Kyzylu. Z velkého množství shromážděného materiálu jsem vybrala 
nejtypičtější projevy tradiční duchovní kultury, které jsem zasadila do 
kontextu a zpracovala v této diplomové práci. 
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1. Teoretická východiska 

1.1 Náboženské směry v centrální Asii 

v této kapitole se zabývám tím, které náboženské směry jsou 
doloženy v centrální Asii, a které tedy mohly ovlivnit tradiční náboženství 
Tuvanů. Republika Tuva1

, která leží na jižní Sibiři u hranic s Mongolskem, 
je dnes jedním ze států Ruské federace. K bývalému Sovětskému svazu 
byla připojena v roce 1944.2 Tuva je součástí historicko-geografické 
oblasti centrální ASie3

, jejíž hranice bývají vymezeny různě. Pro účely této 
práce vymezuji centrální Asii jako území ohraničené na západě Kaspickým 
mořem, na jihu údolím horního Indu a Brahmaputry, na východě pohořím 
Velký Chingan (Da Hinggan Ling) a na severu zhruba pohořím Východní 
Sajany. Území centrální Asie tvoří stepi, hory a pouště a charakterizuje ho 
nízká srážková činnost. Obyvatelstvo tvořili před nástupem moderní doby 
především kočovníci. 

Centrální Asie nebyla izolovaná od světa, archeologické nálezy 
svědčí o tom, že již od neolitu byla ve spojení se západní Asií a východní 
Evropou.4 Obchodní styky obyvatel centrální Asie s okolními oblastmi je 
možno datovat již do 3.-2. tisíciletí před naším letopočtem, kdy se 
obchodovalo především s lazuritem, nefritem a sklem. 5 Nefritové výrobky 
z 2. tisíciletí před naším letopočtem pocházející ze Sajan byly nalezeny jak 
ve východní Evropě, tak v Číně.6 

O transkontinentálních spojích probíhajících napříč celým územím 
centrální Asie svědčí archeologické nálezy z Altaje a Sajan datované do 
druhé poloviny 1. tisíciletí před naším letopočtem. V lokalitách Pazyryk, 
Šibe a Katanda v ruském Altaji, Aržaan v Tuvě a Noyen-Uul v Mongolsku 
byly nalezeny předměty jak předněasijského, tak čínského původu. 
"Jedním z nejvýznamnějších transkontinentálních spoj{J byla ,západní 
poledníková cesta I spojující střední Asii a jižní Sibiř s jihozápadními 
oblastmi dnešní Číny, severní Barmou a severním Vietnamem.,,7 Současně 
se "západní poledníkovou cestou" fungovala také "stepní cesta" spojující 

1 Rusky Respublika Tuva, tuvsky Tiva Respublika. 
2 K dějinám Tuvy podrobněji viz Řezníčková, K., "Šamanismus" a buddhismus v Tuvě a 
jeho konkrétní projevy, písemná práce k postupové zkoušce na katedře kulturologie, FF 
UK, Praha 2003, s. 7-14. 
3 V česky psané literatuře se také běžně používá termín "střední Asie" (psáno s malým 
s), ale protože je tento termín snadno zaměnitelný s úžeji vymezeným termínem "Střední 
Asie" (psáno s velkým S), který zahrnuje bývalé ruské a později sovětské středoasijské 
republiky, volím raději termín "centrální Asie", který je v souladu s terminologií 
používanou na FF UK (Ústav jižní a centrální Asie). V ruštině se používá termín 
Centra/'naja Azija, v angličtině Central Asia. V anglicky psaných pracích se setkáváme 
také s termínem Inner Asia, "vnitřní Asie", který se v češtině dnes již běžně nepoužívá. 
4 Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 21. 
5 Liščák, V., Čína. Dobrodružství Hedvábné cesty, SET OUT, Praha 2000, s. 68. 
6 kol., lstorija Chakasii s drevnejšich vremen do 1917, Nauka, Moskva 1993, s. 26. 
7 Liščák, V., Čína. Dobrodružství Hedvábné cesty, SET OUT, Praha 2000, s. 72. 
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pobřeží Černého a Azovského moře s jižní Sibiří. "Spojení mezi jižní Sibiří 
a starověkými civilizacemi Přední Asie v první polovině 1. tisíciletí př. Kr. 
se uskutečňovala po cestě z Íránu přes Východní Turkestán, Tuvu a Altaj 
k Jeniseji ... 8 

~ SIBIŘ Krasoojarskl 
~ 

Pazyryk Minu~nsk 

Semipalatinsk Chibe " oJ 
o Kalanda Jenisej 

Uljasutaj 

MONGOLSKO Kalgan 
o 

INDIE 
ÁSÁM 

1. Hlavní komunikační spojnice centrální Asie9 

Po těchto cestách a mnohých dalších, které byly v pruběhu věku 
používány, oboustranně procházeli obchodníci a vyslanci, kteří byli prvními 
šiřiteli náboženských myšlenek. Náboženské myšlenky se šířily také spolu 
s lidmi, kteří museli pro své náboženské přesvědčení opustit země, 
ve kterých žili. Avšak nejduležitější byly v tomto směru samozřejmě přímé 
náboženské misie a náboženská expanze. Stručně zde uvedu 
nejrozšířenější náboženské směry, které ovlivnily národy centrální Asie, 
s nimiž přišly do styku. 

8 Ibid., s. 74. 
9 Mapa převzata z: Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 12. 
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Mazdaismus 

Mazdaismus (zoroastrismus)10 je starobylé náboženství puvodem 
zre]mě z východního Íránu. Za jeho zakladatele, nebo reformátora je 
považován Zarathuštrall

, který žil pravděpodobně na přelomu druhého a 
prvního tisíciletí. 12 Hlavní památkou tohoto učení je sbírka posvátných 
textu Avesta. Mazdaismus je dualistický systém, který "chápe svět a jeho 
hybnou sílu jako permanentní konflikt pravdivosti a klamství".13 Ústřední 
postavou panteonu je Ahura Mazda (Pán, Moudrost)14, který je bohem 
nebes, světla, též je ochráncem stád. Jeho protikladem je Angra Mainju15 

(Špatné smýšlení). V pozdějším mazdaismu je rozsáhlý panteon dalších 
personifikovaných božstev a démonu (např. Mithra, Átar, Aredví Súrá 
Anáhitá, Haoma, Aka Manah). Klíčovou roli v mazdaismu má kult ohně, je 
mu přisuzována očistná a ochranná moc.16 Mazdaismus byl nejvíce 
rozšířen v 3.-7. století n. 1., kdy byl státním náboženstvím říše perských 
Sásánovcu. V té době se šířil po celé centrální Asii a v 6. století se dostal 
až do Číny. Mazdaismus má v současnosti několik set tisíc přívržencu 
převážně v Íránu a v západní Indii. 17 

Někteří autoři považují například dodnes rozšířený kult ohně mezi 
turkickými a mongolskými etniky za vliv mazdaismu. Do současnosti je 
vysoké nebeské božstvo u Burjatu, Mongolu a Tuvanu nazýváno Churmast 
(burj. Xurmasta, mo. Xormusta, tuv. Kurbustu). 

10 Vzájemný vztah mazdaismu a zoroastrismu je nejasný a ruzně interpretovaný. Podle 
jedné teorie jsou termíny synonymy, druhá teorie hovoří o puvodním mazdaismu a 
reformovaném zoroastrismu. 
Podrobně o mazdaismu i s ukázkami textu viz např.: kolo, Duchovní prameny života. 
Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Vyšehrad, Praha 1997, s. 151-203. 
11 V řeckých pramenech Zoroaster, ve středoperské tradici Zartušt nebo Zardušt. 
12 Podle perské tradice žil v letech 650/630-550 př. n. 1., někteří badatelé datují jeho 
život do 15.-16. století př. n. 1., nejnovější bádání docházejí k závěru, že žil někdy mezi 
roky 1200-900 př. n. I. 
13 kolo, Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, 
Vyšehrad, Praha 1997, s. 154. 
14 Staropersky Auramazda, středopersky Óhrmazd, sogdsky Charmuzda atd. 
Ahura Mazda je "ptJvodně prastaré íránské božstvo, jehož ptJvod sahá až do 
indoíránského období. Tehdy byl nepochybně pouze jedním z ahurtJ, skupiny bohtJ, kteří 
byli zpočátku starším (?) ze dvou pokolení bohtJ (ahurové kontra *daivové). Tento 
protiklad se posléze vyhrotil a vedl k rtJznému vývoji. V Íránu byli *daivové (avestsky 
dévové) démonizováni a ahurové ztJstali skupinou bohtJ. Ve staré Indii šlo o opačný 
proces (dévové proti démontJm asurtJm). II Ibid., s. 154. 
15 Středopersky Ahriman. Ibid., s. 155. 
16 O významu kultu ohně svědčí také čínský název pro mazdaismus - sien-ťiao, 
"náboženství uctívání ohně". 
17 Liščák, V., Čína. Dobrodružství Hedvábné cesty, SET OUT, Praha 2000, s. 197. 
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Manicheismus 

Jiným dualistickým náboženstvím puvodem z Persie je 
manicheismus18

• Jeho zakladatelem byl ve 3. století n. I. myslitel Mání 
(lat. Manichaeus, 216-276). Manicheismus je synkretické, gnostické, 
přísně dualistické náboženství. Základním principem je boj světla a 
temnoty. Podle Máního, který byl svými stoupenci nazýván "apoštol 
světla" nebo "nejvyšší Osvícený" je náš současný svět tvořen temnotou, 
která zajala světlo, které je třeba osvobodit. věřící jsou rozděleni na dva 
stavy. Na "vyvolené" (electí), kteří žili v přísné askezi, a na "posluchače" 
(auditores), kteří nebyli vázáni tak přísnou morálkou. Mání považoval svou 
nauku za dovršení všech dosavadních náboženství a zahájil rozsáhlou 
misionářskou činnost, sám se dostal až do Indie. Napsal mnoho spisu 
babylonskou aramejštinou, jednu knihu také středopersky. Jeho spisy se 
překládaly do mnoha jazyku. Četné manichejské rukopisy v koptštině 
pocházejí ze 3.-6. století, mnoho rukopisu v ruzných jazycích (parthština, 
sogdština, stará ujgurština, střední perština a čínština) bylo nalezeno 
v Turfanu. 

Manicheismus se rozšířil po celém Předním východě i v římské říši, 
šířil se také na východě v Indii a přes centrální Asii se v roce 694 dostal až 
do Číny. V roce 762 byl manicheismus prohlášen státním náboženstvím 
ujgurské říše. Po porážce Ujguru Kyrgyzy (v roce 843) emigrovala část 
Ujguru na území východně od Turfanu, kde založili knížectví Kočo 
(turfanské knížectví). Zde manicheismus přetrvával až do 13. století. 
V Číně byla v roce 845 zakázána cizí náboženství a manichejské kláštery 
byly zbořeny. Manicheismus v Číně přežil díky synkretické přizpusobivosti 
až do 16. století. l9 

Křesťanství 

Velký vliv mělo v centrální Asii nestoriánské křesťanství20 , které 
vyvíjelo horlivou misionářskou činnost a v 5.-14. století zde bylo 
nejrozšířenější křesťanskou církví. Nestorios (asi 381 - asi 451) byl 
konstantinopolský biskup, který zastával odlišný názor na vtělení Ježíše 
Krista, a byl proto na ekumenickém koncilu v Efezu (431) a následně 
v Chalkedonu (451) prohlášen za heretika.2l Nestoriánství se rozvíjelo 

18 Podrobně o manicheismu i s ukázkami textu viz např.: koL, Duchovní prameny života. 
Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Vyšehrad, Praha 1997, s. 204-229. 
19 Liščák, V., Čína. Dobrodružství Hedvábné cesty, SET aUT, Praha 2000, s. 193. 
20 Sami nestoriáni se nazývali "chaldejskými křesťany" a v Indii "křesťany sv. Tomáše". 
Jsou známi také pod jmény východosyrská a apoštolská církev Východu. 
21 Nestorios byl zastáncem pohledu na Ježíše Krista jako na člověka, v němž přebývá 
božský Logos (Slovo). Panna Marie nebyla tedy Theotokos (Bohorodička), ale jen 
Christotokos (ta, která porodila Krista). Dogmatické učení se opírá o Janovo evangelium 
1,14 "Slovo se stalo tělem" a říká, že v Ježíši Kristu jsou plné božství a plné lidství 
spojeny v jednu osobu (hypostazi), aniž došlo k jejich smíšení. Kristus je tedy jednou 
osobou dvou přirozeností, božské a lidské. 
a Nestoriově sporu viz např. Lane, T., Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domu, Praha 
1999, s. 52-59. 
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plJvodně v Sýrii a po svém rozchodu s oficiální církví se začalo rychle šířit 
do centrální Asie. Již v 5. století je doložena nestoriánská komunita 
v Persii a po dobytí Persie Araby roku 637 bylo nestoriánství arabským 
chalífátem uznáno a podporováno jako samostatná náboženská obec. 
Nestoriáni také zastávali dlJležité úřady při dvoře chalíflJ a do Bagdádu, 
sídla chalífátu, bylo přeloženo sídlo patriarchátu. V době svého rozkvětu 
měli nestoriáni dvacet pět metropolí. V Číně nestoriánská komunita 
zažívala SVlJj rozkvět v 7.-10. století.22 Ze stepních kočovných kmenu bylo 
nestoriánství rozšířeno mezi Ke rejty23 , Najmany24, ÓngOty25 a Merkity26. 
Také mezi Ujgury. V centrální Asii se udrželo až do 14. století. 

Liturgickým jazykem nestoriánlJ byla syrština. Pozdní varianty 
sogdského písma jsou ovlivněny syrským písmem. Sogdské písmo bylo 
později upraveno na staroujgurské písmo, které bylo dále modifikováno na 
staromongolské (13. století) a posléze mandžuské písmo (17. století). 

Rozšíření nestoriánství dalo pravděpodobně vzniknout evropské 
středověké legendě o "říši kněze Jana,,27 kdesi na východě. Legenda 
vznikla za křižáckých válek, kdy se evropští křesťané snažili získat od 
muslimlJ Svatou zem. Legendu poprvé zaznamenal německý biskup a 
kronikář Otto z Freisingu ve svém díle Chronikon (1143-1147). Podle ní 
"Jan, král a kněz žijící na dálném východě za Persií a Arménií, který je i se 
svým lidem křesťanem, ale nestoriánským, porazil saracénské krále Persie 
a Médie". Dále chtěl prý pokračovat na pomoc křesťanlJm do Jeruzaléma, 
ale nemohl překročit Tigris, a proto se po několika letech vrátil. 28 V roce 
1165 "kněz Jan" údajně zaslal několik dopisu evropským panovníklJm, 
kteří se s mocnou říší snažili navázat kontakt, ale jejich poslové ji nikde 

22 Podrobněji k šíření nestoriánství ze]mena v Číně viz např. Liščák, V., Čína. 
Dobrodružství Hedvábné cesty, SET OUT, Praha 2000, s. 188-191. 
23 Kerejté byli jedním z mongolských kmenu, kočovali u řek Orchon a Tola v severním 
Mongolsku. 
"Legenda tvrdí, že k přijetí křesťanství došlo díky tomu, že kerejtský chán zbloudil na 
poušti a tam se mu zjevil sv. Sergius a ukázal mu cestu domtJ. Chán se dal pokřtít i 
s celým svým lidem a přijal křesťanské jméno Markuz (Marek). O této události byl 
okamžitě zpraven mervský metropolita, jemuž byl zároveň adresován dotaz, jak mají 
kočovníci, kteří vtJbec neznají rostlinnou stravu, dodržovat ptJsty. Metropolita se dotázal 
v této komplikované kanonické záležitosti nestoriánského patriarchy Jana VI. (zemřel 
roku 1011) v Bagdádu a tlumočil KerejttJm odpověd; že v postních dnech je třeba se 
vystříhat pouze masa, kdežto mléčné výrobky se požívat mohou. " 
Gumiljov, L. N., Hledání vymyšlené říše (Legenda o "říši kněze Jana"), Mladá fronta, 
Praha 1974, s. 105. 
24 Najmané byli zřejmě konfederací osmi turkických nebo mongolských kmenu, kočovali 
západně od Kerejtu na území od pramenu Selengy až k Tarbagataji a k údolí Irtyše. 
Naym(an) znamená mongolsky osm, ale osobní jména Najmanu byla turkická. 
Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 183. 
25 OngOtéjOnguté kočovali na východě podél Velké čínské zdi. Ibid., s. 230. 
26 Merkité kočovali mezi Selengou a Bajkalem. Ibid., s. 230. 
27 Viz např.: Gumiljov, L. N., Hledání vymyšlené říše (Legenda o "říši kněze Jana"), Mladá 
fronta, Praha 1974. 
28 Otto of Freising, Chronicon, ed. G. H. Pertz, MGH SSRG (Hanover: Hahn, 1867), VII, 
33, (s. 334-335), translated by James Brundage, The Crusades: A Documentary History, 
Marquette University Press, Milwaukee, WI 1962. 
Viz: http://www.fordham.edu/halsall/source/otto-prester.html (22. 4. 2007) 
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v Asii nenalezli. Po neúspěšném hledání ve 12.-14. století byla "říše kněze 
Jana" hledána i v Africe, kde byla až do 17. století ztotožňována s Etiopií. 

Vilém z Rubruku, který putoval centrální Asií ve 13. století, ztotožnil 
krále Jana s vládcem Najmanů: "Na planině mezi horami žil jistý 
nestoriánský pastýř, mocný vládce národa Najman6. byli to křesťané a 
příslušníci Nestoriovy sekty. Po smrti Kon-chánově [Gur-chánově] se tento 
nestorián zmocnil vlády v jeho říši. Říkali mu král Jan a šířili o něm 
desetkrát více báchorek, než bylo pravda ... O tom králi Janovi kolovalo 
tedy mnoho r6zných zvěstí; avšak když jsem projížděl jeho zemí, nenašel 
jsem nikoho, kromě několika nestorián6, kdo by o něm něco věděl. ,,29 

Marco Polo ztotožňoval kněze Jana s blíže nespecifikovaným 
panovníkem Umcanem30 : "Neměli vlastního pána, nýbrž odváděli poplatek 
jednomu velikému pánu, který (jak jsem slyšel) se v jejich jazyce nazýval 
Umkan, což podle názoru některých lidí znamená v naší řeči Kněz Jan. ,,31 

Ortodoxní křesťanství šířili v centrální Asii ze západu Gruzíni, kteří se 
zasloužili o křest Kypčaků v 11. století,32 a také Arméni. 

Ze severu, po obsazení Sibiře Ruskem v 17. století, probíhala zprvu 
nepříliš úspěšná misionářská činnost ruské pravoslavné církve mezi 
původním obyvatelstvem Sibiře. 

Na Sibiř a za hranice Ruska utíkali od 17. století také starověrci33 , 
kteří však žili uzavřeně a nikdy neprováděli aktivní misijní činnost. 34 

29 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k Mongolum, SNKLU, Praha 1964, s. 98-99. 
30 Tento Umcan byl pravděpodobně Ong-chán, vládce Kerejtu. 
31 Polo, M., Milión, SNKLHU, Praha 1961, s. 111. 
32 Kypčaci byli turkojazyčným etnikem, Rusové je nazývali Polovci a Řekové Kumáni. Žili 
ve stepích severně od Kavkazu. 
HNa žádost gruzínského krále Davida II. se velká část Kipčak{J [SiC} nechala pokřtít. 
Patrně od roku 1120 nebo už dříve existovala národní církev Kipčak{J [sic} s aktivním 
duchovenstvem. Kipčacký [SiC] jazyk - kumánština - sloužil vedle ujgurštiny jako 
dorozumívací prostředek na rozsáhlém území od Černého moře až k čínským hranicím." 
Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 184. 
33 Starověrci, staroobřadníci je souhrnné označení náboženských proudu vzniklých na 
základě rozkolu v ruském pravoslavL Starověrci nepřijali náboženské reformy prováděné 
patriarchou Nikonem v polovině 17. století. Na církevním koncilu v roce 1666-1667 byli 
prokleti, v roce 1685 byli postaveni mimo zákon (trest smrti). Před pronásledováním 
utíkali do Povolží, na Ural, na Sibiř a za hranice Ruska. V roce 1762 jim byl povolen 
návrat do vlasti, ale v 19. století znovu zesílilo jejich pronásledování. V roce 1905, za 
cara Mikuláše II., obdrželi některá práva (stavět kostely a modlitebny, zakládat sbory), 
ale anatéma Ruské pravoslavné církve z nich byla sňata až v roce 1971. V současné době 
se k starověrcum hlásí asi 2 miliony věřících. 
kol., Religii narodov sovremennoj Rossii. Slovar A-Ja, Izd-vo Respublika, Moskva 1999, s. 
495-498. 
34 Starověrci v Tuvě viz Řezníčková, K., "Šamanismus" a buddhismus v Tuvě a jeho 
konkrétní projevy, písemná práce k postupové zkoušce na katedře kulturologie, FF UK, 
Praha 2003, s. 12. 
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Islám 

Dalším monoteistickým náboženstvím, které se rozšířilo v centrální 
Asii, byl islám. Brzy po svém založení prorokem Mohamedem (asi 570-
632)35 se muslimská náboženská obec rozrostla v arabský chalífát, 
rozsáhlou muslimsko-arabskou říši. Na východ se islám začal šířit po 
dobytí Persie muslimy v 7. století. Dobyvačnou expanzi se v roce 751 
pokusili zastavit Číňané, ale v bitvě u řeky Talas36 byli poraženi, a téměř 
na tisíc let tak ztratili přímý vliv na vývoj centrální Asie. 37 V 8.-12. století 
bránili rozšíření islámu v Sinťiangu nestoriáni, islám se zde začal více šířit 
až od 13. století. Do současnosti je v centrální Asii islám převažujícím 
náboženstvím jeho západní části, kde leží zejména postsovětské 
středoasijské republiky,38 a čínského Sinťiangu.39 Do Číny se islám dostal 
již v 7. století, kdy se zde usazovaly komunity islámských kupcu, které se 
později staly základem chuejské národnosti. Mezi etnickými Číňany 
(národnost Chan) se islám příliš nerozšířil.4o Také do Mongolska přicházel 
islám spolu s muslimskými kupci, ale nikdy se zde výrazně neprosadil. 

Taoismus 

Z Číny se do centrální Asie šířil taoismus. Za zakladatele taoismu je 
považován Lao-c', "Starý mistr" (asi 6.-5. st. př. n. 1.), a Čuang-c' (asi 
369-286 př. n. 1.). Kočovníci centrální Asie se setkali s pozdějším lidovým 
taoismem, který se zabýval alchymií, hledáním kamene nesmrtelnosti atp. 

Přítomnost taoismu v centrální Asii v 8. století prokazuje turkický 
nápis, jímž chánuv pobočník Tonikuk panovníka odrazuje od taoismu a 
buddhismu: "Buddha a Lao-c' učí člověka pokoře a jemnosti. To nejsou 
vlastnosti hodné válečníkfl."41 

Také Čingischán měl na svém dvoře taoistického rádce a podřizoval 
se prý jeho doporučením. Když se Čchang-čchun rozhodl odejít, vydal 
výnos, který zprostil tohoto taoistu a jeho stoupence daní. 42 

35 Islámský letopočet se počítá od roku 622, kdy Prorok odešel z Mekky do Medíny 
(hidžra). 
36 řeka Talas je v západní části pohoří Ťan-Šan v současném Kyrgyzstánu. 
37 Liščák, V., Čína. Dobrodružství Hedvábné cesty, SET aUT, Praha 2000, s. 185. 
38 Podle statistik se k islámu hlásí 47 % obyvatel Kazachstánu, 75 % obyvatel 
Kyrgyzstánu, 90 % obyvatel Tádžikistánu, 89 % obyvatel Turkmenistánu a 88 % 
obyvatel Uzbekistánu. 
Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 353-357. 
39 Nadpoloviční většinu obyvatelstva Sinťiangu tvoří v současnosti Ujguři, kteří mají se 
svými středověkými jmenovci společné jen jméno a od 11.-12. století jsou muslimy. 
Liščák, V., Čína. Dobrodružství Hedvábné cesty, SET aUT, Praha 2000, s. 230-232. 
40 V současnosti se k islámu hlásí 20-25 milionu obyvatel Číny, většinu z nich tvoří 
Chuejové, Ujgurové a Kazaši. 
Liščák, V., Čína. Dobrodružství Hedvábné cesty, SET aUT, Praha 2000, s. 183-188. 
41 Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 111. 
Puvodní nápis se mi nepOdařilo dohledat, ale zmiňuje jej též Denis Sinor. In: Sinor, D. 
(ed.), The Cambridge History of Early Inner Asia, SMC Publishing, Taipei 1990, s. 312, 
314. 
42 Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 235-236. 
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Buddhismus 

Významným náboženstvím, které se rozšířilo mezi některými 
kulturami centrální Asie, je buddhismus43

• Siddhárta Gautama, který se 
stal Buddhou, žil pravděpodobně mezi roky 563-483 př. n. I. Po jeho smrti 
se buddhismus na základě rozličných výkladu učení (dharma) začal štěpit 
na ruzné školy. 

Do centrální Asie se buddhismus šířil přes Paňdžáb a Kašmír a 
Baktrii do Sogdiany a Tarimské pánve. Od 2. století př. n. I. se 
buddhismus objevuje v Sinťiangu a východním Afghánistánu, v roce 2 př. 
n. I. v Číně. Nejzápadněji položenou archeologickou památkou buddhismu 
je stúpa z 6. století nalezená poblíž města Merv (Mary) v současném 
Turkmenistánu.44 V Tibetu byl první buddhistický chrámový komplex 
postaven okolo roku 775.45 

Na území Mongolska byl buddhismus rozšířen již v 6. století za vlády 
Turkitu (Kok TOrk), možná i dříve. Od 8. století se na území Mongolska 
také usazovali buddhisté vypuzení z Číny, ale k většímu rozšíření a k 
pOdpoře buddhismu panovníkem došlo až ve 14. století, kdy se zde rozšířil 
tibetský buddhismus. Od konce 16. století se jeho nejrozšířenější formou 
stal buddhismus školy Gelugpa46

• 

Do současnosti je v centrální Asii buddhismus převažujícím 
náboženstvím Tibetu, Mongolska, Burjatska a Tuvy. 

43 Podrobně o buddhismu viz např.: kol., Lexikon východní moudrosti, Votobia, Olomouc 
1996. 
44 Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, NLN, Praha 2007, s. 65-66. 
45 Gjalcchan, S., Zrcadlo král~, Vyšehrad, Praha 1998, s. 243. 
46 Gelugpa /dge-Iugs-pa/, tib. doslova "škola ctnostného chování", je poslední ze čtyř 
hlavních škol tibetského buddhismu, založená lamou Congkhapou (1357-1419). Se 
zavedením instituce dalajlam~ a pančenlam~ a s podporou mandžuské dynastie v 17. 
století získala v Tibetu politické vedení. 
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1.2 První zprávy Evropanfa o centrální Asii 

Rozmach Mongolské říše na počátku 13. století a vpád Mongolu do 
Evropy vedly mimo jiné ke snaze Evropanu navázat diplomatické styky 
s touto mocnou říší na východě. První zprávy Evropanu o centrální Asii 
tedy pocházejí ze 13. století. 

První posly vypravil papež Inocenc IV. v roce 1245 z Lyonu, aby 
vyzvěděl další úmysly Mongolu a získal je pro křesťanskou víru. 
Nejvhodnějšími adepty pro tyto náročné cesty byli příslušníci žebravých 
řádu - františkáni a dominikáni, kteří byli připraveni zvládat obtíže cesty. 
Františkán Vavřinec Portugalský a dominikán Anselm (Ascelin) se dostali 
pouze k mongolským velitelum na Kavkaze. Františkán Jan de Piano 
Carpini putoval přes jihoruské stepi a Střední Asii až ke dvoru samého 
Kujuk-chána (GOjOk chán) u Karakorumu. O své cestě napsal přesnou 
zprávu. 

Francouzský král Ludvík IX. Svatý vypravil v roce 1249 františkána 
Ondřeje z Longjumeau ke KUjuk-chánovi, ale protože byl již chán mrtev, 
jednalo poselstvo s jeho vdovou Ogul-Gaimiš. V roce 1253 se s listem 
krále Ludvíka IX. vypravil k mongolskému Mangu-chánovi (Mongke chán) 
františkán Vilém z Rubruku, který měl v úmyslu získat souhlas k založení 
křesťanských misií v bližších částech mongolské říše, což se nepodařilo. 
Také Vilém z Rubruku napsalo své cestě přesnou a podrobnou zprávu. 

Na východ se také vypravili benátští kupci Niccolo a Matteo Polovi. 
Jejich cíl již nebyl diplomatický ani misijní, ale čistě obchodní. Jejich první 
cesta probíhala pravděpodobně v letech 1261-1269 a naučili se na ní 
mimo jiné plynně mongolsky. Dostali se až ke dvoru Kubilaj chána, který 
si je oblíbil. při jejich druhé cestě na východ (asi 1271-1295) je 
doprovázel také Niccoluv syn Marco Polo, který se dle svých slov dostal až 
do Číny a o cestě napsal podrobnou zprávu. Někteří autoři nyní jeho 
cestopis zpochybňují a říkají, že byl pouze v Persii a ve své zprávě uváděl 
informace, které znal pouze z doslechu. 

přináším zde nejrelevantnější ukázky ze zpráv těchto evropských 
cestovatelu 13. století, které se týkají víry a náboženství. 

Importované náboženské směry 

"Po celé cestě [od Kavkazu] až do Kitaje [Číny] žijí mezi mml 
nestoriáni a Saracéni [muslimové]. V patnácti kitajských městech jsou 
nestoriáni a v jednom, zvaném Segin, je dokonce biskup. Ostatní jsou 
samí modláři [buddhisté]. Kněží jejich model nosí velké žluté kápě ... 47 

"Toho dne [6. ledna 1254] totiž pořádal Mangu-chán slavnost a bylo 
zvykem, že o takových dnech, kterým jejich zaříkávači říkali svaté a 

47 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k Mongolum, SNKLU, Praha 1964, s. 118. 
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někteří nestoriáni posvátné, bývalo velké slyšení u chána. Křesťanští kněží 
přicházeli první s velikou nádherou, modlili se za něho a žehnali jeho 
pohár. Po nich šli saracénští kněží [muslimové] a konali totéž. Konečně 
třetí byli kněží modloslužebníci [buddhisté], kteří činili opět totéž. ,,48 

Tato ukázka ilustruje v podstatě velmi pragmatický přístup Mongolů 
k náboženství: čím více mnichů a kněží různých směrů se bude za chána 
modlit, tím lépe. 

Autochtonní kulty 

"Pak se mi chán svěřil: "My, Mongolové," řekl, "věříme, že je jen 
jeden Bllh, který nám dává život a bere si jej zas, a tomu jsme upřímně 
oddáni. Tak jako Bllh dal ruce více prstll, dal i člověku více cest. Bllh vám 
zjevil svá svatá písma, ale vy jich nedbáte ... nám dal naše věštce a my 
činíme, co oni řeknou, a žijeme v míru a pokoji ... 49 

"Věří v jednoho boha, který je tvllrcem viditelného i neviditelného 
světa; od něho pochází všechno dobré i všechny tresty. Neuctívají ho však 
ani modlitbou, ani chvalozpěvem, ani jinými náboženskými obřady. Dělají 
si jen jakési modly, lidské postavičky z plsti, které stavějí po obou 
stranách vchodu do svého obydlí; pod ně dávají jiné plstěné figury, které 
se podobají vemeni a o nichž věří, že chrání jejich stáda a zajišťují 
dostatek mléka a mladého skotu. Přinášejí jim v oběť úlitbu prvního mléka 
od všech svých krav a kobyl a první sousto z každého jídla. Zabijí-Ii zvíře, 
položí jeho srdce na míse před modlu; teprve druhého dne je vezmou a 
uvaří. 

Uctívají také modlu svého prvního císaře [Čingischán] a nosí jí 
mnoho darll. Zasvěcují mu i koně, na nichž pak až do jejich smrti nikdo 
nejezdí. před modlou se klaní jako před bohem, vždy směrem k jihu a nutí 
k tomu i svoje vazaly. 

Kromě toho uctívají slunce, meslc, oheň, vodu a zemi a všem 
přinášejí oběti, hlavně ráno před jídlem ... 50 

"Všechny své podniky začínají při úplňku nebo při novém měsíci. 
Uctívají měsíc na kolenou a nazývají jej Velkým vládcem. Slunce je u nich 
matkou měsíce, protože měsíc má své světlo od něho ... 51 

Carpini, ovlivněn vlastní kulturou, zde podsouvá Mongolům 
vyhraněný monoteismus. Dochází zde pravděpodobně k nedorozumění 
vzniklému používáním slova tenger. Slovo "bůh" by v této ukázce mělo 
být nahrazeno spíše termínem "nebe". Mongolský výraz tenger označoval 

48 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k Mongol5m, SNKLU, Praha 1964, s. 133. 
49 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k Mongol5m, SNKLU, Praha 1964, s. 156. 
50 Cesta bratra Jana de Piano Carpiniho ke dvoru Kujuk-chána. In: Knobloch, E. (ed.), 
Putování k Mongol5m, SNKLU, Praha 1964, s. 25. 
51 Cesta bratra Jana de Piano Carpiniho ke dvoru Kujuk-chána. In: Knobloch, E. (ed.), 
Putování k Mongol5m, SNKLU, Praha 1964, s. 26. 
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nebe, a to i ve významu božstva, první nestoriáni tedy začali slovo tenger 
používat jako "buh". 

"Zákon a víra Tatar{} [Mongolu] jsou takové: říkají, že existuje B{}h, 
veliký, vznešený a božský, kterého každý den podkuřují kadidlem a 
neprosí o nic jiného než o rozum a zdraví. Mají ještě jiného boha, který se 
jmenuje Natigaj a který vypadá jako loutka potažená plstí nebo něčím 
podobným, každý pak má jednoho ve svém domě. Tomuto bohu pak 
udělají manželku a děti, manželku umístí na jeho levou stranu a děti 
postaví před něho, takže se zdá, že se mu uklánějí. Tohoto boha nazývají 
bohem věcí pozemských, který střeží a hlídá jejich děti, ochraňuje dobytek 
a obilí, proto jej velmi uctívají a vzývají. Vždy pak, když jedí, vezmou 
kousek tučného masa a potřou jím rty boha, jeho manželky a dětí, potom 
ulijí šťávy z masa před dveře pro ostatní duchy. Když to učinili, praví, že 
jejich b{}h a jeho rodina dostali sv{}j díl, a jedí a pijí pak po libosti. ,,52 

Vznešeným Bohem je pravděpodobně Věčné Nebe a buh Natigaj je 
možná ženským božstvem země (přírody) EtOgen. Zmínka o "manželce" 
Natigaje je přitom velmi zvláštní. 

"Horlivě se věnují věštění, věští také z letu pták{} a z vnitřností 
zvířat, čarodějnictví a kouzJ(}m. A když jim démoni odpovídají, věří, že 
k nim mluví samotný B{}h. Tohoto Boha nazývají ltoga, Kumáni mu říkají 
Cham; velice se ho bojí a ctí ho a přinášejí mu mnoho dar{} a prvotiny ze 
všeho jídla a pití a dělají vše podle jeho odpovědí ... 53 

Buh Itoga je zřejmě ženské božstvo země (přírody) EtOgen, ale 
tvrzení, že turkičtí Kumáni mu říkají Cham (šaman) je překvapivé. 

"Boží moc, KUjuk-chán, císař všech lidí, velikému papeži. Z moci 
věčného nebe udělujeme my, velký chán všeho velikého národa země, 
sv{}j rozkaz. Toto je rozkaz posílaný velkému papeži, aby jej znal a 
rozuměl . 

... Tv{}j dopis obsahuje též větu, že se musíme dát pokřtít a stát se 
křesťany. Odpovídáme ti na to krátce, že nechápeme, proč bychom to měli 
dělat. Dále se říká v tvém dopise, že pobití lidí, především křesťan{} a 
zvláště pak Polák{}, Uhr{} a Moravan{}, tě zarmoutilo a udivilo. Na to ti 
rovněž říkáme krátce, že toho nechápeme. 

Aby se však nezdálo, že to hodláme přejít mlčením, chceme ti 
odpovědět takto: (učinili jsme to,) protože neposlechli příkaz{} Boha a 
Čingischána a licoměrně a úmyslně zabili naše vyslance. Proto poručil B{}h, 

52 Polo, M., Milión, SNKLHU, Praha 1961, s. 115-116. 
53 V českém textu tato část není. Přeloženo dle: Ioanna de Piano Karpini Istorija 
Mongalov'. In: Karpini, 1. de P., Istorija Mongalov', Rubruk', V. de, Putešestvie v' 
vostočnyja strany, ed. Malein, A. 1., S.-Peterburg' 1911, s. 10. 
Originál: "Diuinationibus, augurijs, aruspieijs, venefieijs, ineantationibus mu/tum 
intendunt. Et eum a dcemonibus ipsis respondetur, eredunt quod Deus ipsis /oquatur, 
quem Deum voeant ltoga: sed Comani Cham, id est, imperatorem ipsum appellant, quem 
mirabi/iter timent et reuerentur: ae ob/ationes offerunt mu/tas, et primitias eibi et potus. \\ 
Viz http://etext.library.adelaide.edu.au/h/hakluytjvoyages/v02/chapter2.html#section3 
(10.4.2007). 
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aby byli zničeni, a vydal je do našich rukou. Kdyby to neučinil, co by mohl 
udělat člověk člověku? Vy, obyvatelé Západu, se však modlíte k Bohu a 
máte jen sebe za křesťany a všemi ostatními opovrhujete. Jak však víte, 
kdo je před tváří boží hoden jeho milosti? My vzýváme Boha a z jeho moci 
si podrobíme celou zemi od Východu k Západu. Kdyby v člověku nebyla 
boží moc, co by mohli lidé dokázat?,,54 

Tento Kujuk-chánuv list papeži svědčí o pevném přesvědčení 
Mongolu, že jejich vlastní spojení s Nebem, jakožto nejvyšší mocí, jim 
dává právo takto jednat. 

"Konečně byly hotovy [Mangu] chánovy dopisy pro Vás [Ludvíka IX. 
Svatého]. Zavolali si mne a četli mi je; podávám tu jejich obsah, jak jsem 
jej pochopil z tlumočníkova překladu. 

,Jest věčný zákon Boží, který zní: na nebesích je jediný věčný BfJh; 
a na zemi není jiného pána než Cingischán, syn boží Temudžin, ... Příkaz 
věčného boha se stal příkazem Čingischánovým, avšak od časfJ 
Čingischána a jiných po něm se ještě nedostal k tobě ... Posíláme ti tedy 
písemný příkaz věčného boha a dáváme ti jej na vědomí ... Až bude celý 
svět z moci věčného boha sjednocen a v radosti a míru od slunce východu 
až po západ, pak teprve bude známo všem, kým jsme my. ",55 

Zde opět vinou nesprávné interpretace dochází k posunu termínu 
"nebe" k termínu "buh". Výraz "z moci věčného nebe" máme konkrétně 
doložený (stmo. "mongke tngri-yin kačin-dur"), a proto si jej mužeme 
správně přeložit. Správnější by tedy bylo "z moci věčného nebe", a nikoli 
"z moci boha". Stejně tak "syn nebes" nikoliv "syn boží" atp. 

"Dozvěděl jsem se, že chán nikdy nepodnikne nic dfJležitého, aniž se 
předem dotáže těchto kostí [ovčí lopatky]. Ani do svého domu nikoho 
nepustí, dokud se o tom neporadil s kostmi. Je to jakýsi druh věštby. 
Chce-Ii chán něco podniknout, nechá si přinést tři kosti, vezme je do 
rukou a soustředěně myslí na to, co chce dělat. Má to učinit nebo ne? Pak 
dá kosti spálit; k tomu jsou v sousedství dva malé domečky, kde se kosti 
pálí a věnuje se jim všemožná péče. Jakmile zuhelnatí, přinesou mu je 
zpět. Chán je bedlivě prohlédne, zda byly dosti dlouho vystaveny žáru 
ohně. V nich tedy je zjeveno, co má dělat. Je-Ii někde na spodní straně 
puklina nebo se odlupují kulaté úlomky, nepodnikne nic. Každá kost vždy 
popraská, jako vše, co se dá nad oheň. Stačí mu však, jestliže ze tří aspoň 
jedna popraská správně. ,,56 

Věštění z opálených lopatek je dodnes rozšířenou praxí, zejména 
mezi šamany. 

54 Cesta bratra Jana de Piano Carpiniho ke dvoru KUjuk-chána. In: Knobloch, E. (ed.), 
Putování k MongoliJm, SNKLU, Praha 1964, s. 63. 
55 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), 
Putování k MongoliJm, SNKLU, Praha 1964, s. 162. 
56 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k MongoliJm, SNKLU, Praha 1964, s. 136-137. 
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"povím vám, jak nejlépe mohu, o činnosti jejich čarodějl1 či hadačl1, 
jak mi o ní vyprávěl mistr Vi/ém a mnozí jiní. Je jich mnoho a mají svého 
náčelníka, jakéhosi velekněze, který bydlí přímo proti hlavnímu obydlí 
Mangu-chána. Jeho péči jsou svěřeny vozy, na nichž se dopravují jejich 
modly. Ostatní bydlí vzadu za chánovým dvorem. K těmto věštdJm si 
přicházejí o radu lidé z rl1zných částí světa, kteří věří v jejich umění. 
Někteří z nich, zejména sám velekněz, se vyznají v astronomii a 
předpovídají zatmění slunce a měsíce. Když má k němu dojít, celý národ si 
nanosí zásoby a zavře se doma. Při zatmění zvoní zvonci, troubí na 
trubky, hlasitě ječí a tropí všemožný povyk. Když zatmění přejde, všichni 
se nevázaně radují, pijí a přejídají se. Věštci také předpovídají šťastné a 
nešťastné dny pro všechny životní události. Bez jejich rady se Mongolové 
nikdy nevydají do války ani nesvedou bitvu. Byli by se už dávno vrátili do 
Uher, kdyby jim to věštci dovolili. 

Jejich záležitostí je očista ohněm; všechno, co přijde ke dvoru, musí 
být očištěno, a značná část všeho připadne při tom věštcl1m. I domácí 
zařízení po zemřelých musí být očištěno. Když někdo zemře, odnesou 
všechno, co mu patři/o, a pokud to není očištěno ohněm, nikdo se nesmí 
ničeho dotknout. Viděl jsem to, když zemřela princezna, v době, když 
jsme tam byli ... 

Vládne tu takový obyčej, že devátého dne měsíce května se 
shromažďují všichni kouzelníci a zasvěcují všechny bílé kobyly ze stáda. 
Křesťanští kněží u toho musí být a pálit kadidlo. Postříkají zemi čerstvým 
kosmosem [kumysem] a pořádají velikou slavnost. Poprvé tu jedí a pijí 
čerstvý kosmos [kumys] ... Věštci též předpovídají osudy nově narozených 
dětí a posuzují, když někdo onemocní, je-Ii nemoc přirozená nebo 
následek čar a kouzel. ,,57 

V této ukázce hovoří Rubruck pravděpodobně o šamanech. Zajímavá 
je podle mého názoru zejména zmínka o výsadním postavení hlavního 
šamana a o duležitosti názoru šamana. "Modly", které se dopravují na 
vozech, jsou pravděpodobně podoby duchu předku a dalších ochranných 
duchu. Mongolsky se nazývají ongon, tuvsky eeren. 

Víra v očistnou moc ohně muže souviset s mazdaistickým kultem 
ohně, ale muže být také autochtonní. Kult ohně je dodnes rozšířen, 
zejména jako ochránce domácnosti. Víra v očistnou moc ohně je snad 
zachována v obřadu okuřování. Zprávu o tom, jak dříve probíhalo 
očišťování ohněm, přináším v následující ukázce od Carpiniho. 

Kumys (mo. ayrag, tuv. xi"mls) je mírně alkoholický nápoj 
z kysaného kobylího mléka. 

" Všichni, kdo žili v domě zemřelého, musí být očištěni ohněm. 
Provádí se to tak, že se zapálí dva ohně, vedle nich se zarazí do země dvě 
kopí a na jejich hroty se přiváže šňl1ra. Na šňl1ru navážou barevné 
bavlněné hadříky, které představují duchy. Pod hadříky a mezi ohni 
projdou pak lidé, dobytek i chata. Vpravo i vlevo stojí přitom dvě ženy, 
které pronášejí zaříkání a stříkají kolem sebe vodu. 

57 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k Mongoltím, SNKLU, Praha 1964, s. 158-159. 
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Je-Ii někdo zabit bleskem, musí všichni, kdo žili s ním, projít mezi 
ohni, jak jsme právě popsali. Jurta, I{}žko, v{}z, plstěné pokrývky, šaty a 
všechen majetek zabitého jsou však považovány za nečisté a nikdo se jich 
neodváží dotknout. Všichni zkrátka věří, že vše se očišťuje ohněm. Proto, 
když k nim přijdou vyslanci, knížata nebo jiné osobnosti, musí bez výjimky 
i se svými dary projít mezi dvěma ohni a očistit se pro případ, že by snad 
přinesli s sebou nějaké kouzlo, jed nebo jiné zlo. \\58 

Uvedené texty hovoří o uctívání nebe a země. S kultem nebe je 
spojeno uctívání slunce a měsíce, s kultem země je spojen kult vody. 
Oheň miJže být spojen s kultem slunce. DiJležitý je také kult předku. Na 
všechny tyto kulty se podíváme pOdrobněji v další kapitole. 

Prolínání kultll 

"Jednou nás dal [chán] uprostřed noci probudit a prosil, abychom se 
modlili k Bohu, aby utišil ledový vichr, neboť všem zvířat{}m v zemi, 
zvláště březím, hrozí záhuba. Mnich [arménSký křesťan] mu tedy poslal 
kadidlo a vzkázal mu, aby je sám pálil a obětoval Bohu. Nevím, učinil-Ii 
tak opravdu, avšak vichřice, která trvala už dva dny, třetího dne po úsvitu 
utichla. ,,59 

"Tehdy kněz, který se vydával za arcijáhna nestorián{}, rovnez 
onemocněl a jeho přátelé poslali pro saracénského hadače. Ten jim řekl: 
Jakýsi vychrtlý muž, který nejí, ani nepije, ani nespí v posteli, na něho 
zanevřel. Kdyby dostal jeho požehnání, uzdravil by se. " 

Dozvěděl jsem se také, že [arménský] mnich si pozval do kaple toho 
hadače i s jeho ženou a chtěl, aby mu tam věštili z prachu. Měl u sebe 
ještě jakéhosi ruského jáhna, který mu při tom pomáhal. Byl jsem zděšen 
jeho hloupostí a řekl jsem mu: Bratře, muž plný Ducha svatého, který učí 
jiné, by se neměl uchylovat o radu k hadač{}m. Je to zakázáno a ti, kdo 
tak činí, jsou vyobcováni. ,,60 

Tyto úryvky svědčí o náboženské toleranci až indiferenci na dvoře 
mongolského chána. 

"Chánovi hvězdopravci, znalí kouzel a umění čarodějného, řekli 
chánovi, že má každého roku ulíti z mléka těchto [bílých] kobyl do povětří 
i na zem, aby se napili duchové i modly, které uctívají, aby chránili muže i 
ženy, zvířata, ptáky, obilí i jiné věci, které se rodí na zemi; proto pak 

58 Cesta bratra Jana de Piano Carpiniho ke dvoru Kujuk-chána. In: Knobloch, E. (ed.), 
Putování k Mongollim, SNKLU, Praha 1964, s. 27-28. 
59 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k Mongollim, SNKLU, Praha 1964, s. 148. 
60 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), Putování 
k Mongollim, SNKLU, Praha 1964, s. 150, 152. 
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Velký chán onoho dne [28. srpna] opouští zmíněné místo [Šang-tu], aby 
vlastní rukou provedl oběť úlitby mléka. 

Tito hvězdopravci, či spíše nekromanti dovedou dále vyvolat jeden 
podivuhodný úkaz, a to takto: Jakmile se zdá, že se počasí kazí a bude 
pršet, jdou na střechu paláce, kde obývá Velký chán, a svým umem jej 
ochrání od deště a bouře, takže kolem dokola prší, hřmí a blýská se, a jen 
palác je naprosto nedotčen. Ti pak, kdož to zptJsobují, se jmenují Tebet a 
Kesmir a tyto dvě sekty modlářtJ jsou nejučenější ze všech lidí na světě, 
pokud se týče umění čarodějného a dabelského. 

Kromě uvedeného jména se nazývají také baksi, to znamená jméno 
náboženství nebo řádu, jako bychom řekli bratři kazatelé nebo minoriti, a 
vyznají se tak dobře v umění čarodějném a dabelském, že se stane téměř 
vše, co chtějí; .. 61 

Názvy Tebet a Kesmir (Chesmir) pravděpodobně označují puvodní 
vlast těchto náboženských specialistu Tibet a Kašmír. Pravděpodobně jde 
o toulavé tantriky buddhismu nebo možná tradice bon.62 

Název baksi (bachsi) pochází ze sanskrtského slova bhikšu a 
označovalo puvodně plně zasvěceného žebravého buddhistického mnicha. 
V současnosti znamená mongolské slovo baxš (tuv. baški) "učitel" a užívá 
se k uctivému oslovení osoby, která je vážená pro své znalosti (např. 
učitel, lama, šaman atp.). Kazašské bal<sl znamená šaman. 

61 Polo, M., Milión, SNKLHU, Praha 1961, s. 127-128. 
62 Tento názor mi byl potvrzen tibetanistou Danem Berounským. 
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1.3 Kult Věčného Nebe a Matky Země 

V této kapitole se věnuji nejdůležitějším autochtonním kultům 
kočovníků centrální Asie. Pro tyto kočovníky je posvátná vertikála i 
horizontála jejich života. Vertikálou je Nebe a vše astrální, horizontálou 
Země a vše chtonické. Tyto dva směry nejsou vnímány jako opoziční, ale 
jako komplementární, vzájemně se doplňující. Na starotureckých runových 
stélách jsou tyto dva principy pojmenovávány uza tal)ri (horní nebe) a 
j(juk jar sub (posvátná země voda).63 Nebe a Země byly uctívány jako 
celek i ve všech svých částech. 

Staroturecký výraz pro nebe je tal)ri. Staromongolsky se nebe 
nazývá tngri, mongolsky je to tenger. Tuvsky se nebe řekne del)ger nebo 
deer, altajsky teneri, chakasky tigir, šorsky tegri a jakutsky tal)ara64

• 

Slovo tengri snad může být spojeno se sumerským (akkadským) znakem 
klínového písma dingir, které označovalo božskost, božstvo, nebe. 65 

Nebe, tal)ri, bylo později ztotožněno s křesťanským a muslimským 
Bohem, protože u obou se používají shodná epiteta a je s nimi spojena 
podobná rétorika. 

Stvoření nebe a země je dáváno do přímého spojení se stvořením 
lidí. Ukazuje se jejich vzájemná závislost a propojenost. Jak píše ve své 
práci Alena Oberfalzerová, nebe i země mají podle kočovnické tradice 
zájem na přežití lidstva: "Kdyby lidstvo zmizelo, zaniklo by také Nebe a 
Země; jestliže se nedaří lidstvu, ani přírodě se nemůže dařit. ,,66 Vše, co 
lidé dělají, je podmíněno přízní transcendentna a naopak. 

Tím se dostáváme ke třetí posvátné ose, kterou je čas. Může se to 
zdát překvapivé, ale domnívám se, že kult předků, speCifický vztah 
k dětem (malé děti např. bývají považovány za božské) a úcta ke starším 
jsou projevem téhož, tedy vědomím důležitosti zachování kontinuity 
lidského rodu, kterou můžeme zjednodušeně nazvat posvátnou časovou 
osou. 

63 Stéla Bilge chána (Mogiljan), ř. 35. In: Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj 
pis'mennosti Mongolii i Kirgizii, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1959, s. 17, 22. 
Bilge chán byl starším synem Elteriš chána, jeho vlastní jméno bylo Mogiljan. Vládl 
v letech 716-734. 
64 lschakov, F. G., Pal'mbach, A. A., Grammatika tuvinskogo jazyka, lzd-vo vostočnoj 
literatury, Moskva 1961, 5.30. 
65 Sumerský (akkadský) znak dingir označoval božskost, božstvo obecně, nejvyššího 
astrálního boha An (Anu) a také nebe jako protiklad země (Ki). 
66 Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads, Triton, Praha 2006, s. 30. 
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Následují projevy víry, které jsou zachyceny v turkických runových 
nápisech. 

"Když vzniklo/bylo stvořeno nahoře modré nebe a dole hnědočerná 
zem, mezi nimi vznikli/byli stvořeni synové člověka. Nad syny člověka 
vládli moji předkové Bumi"n chán a !štemi chán ... 67 

Na stéle prince KOl (KOl Tigin) jsou bezprostředně po stvoření nebe, 
země a lidí jmenováni první vladaři turkické říše. Svoji moc odvozovali 
chánové od nebes68

: 

"Já, nebi podobný, z nebe vzešlý moudrý chán Turkitu jsem začal 
nyní vládnout. .. 69 

"Zde jsou má slova, nebi podobného, nebem ustanoveného, 
moudrého chána Turkitu ... 70 

"Z nebe vzešlý tvurce kmenového svazu moudrý chán ..... 71 

Nebe a Země rozhodovaly, pomáhaly získat vítězství, pozvednout 
národ: "Vysoké nebe tak rozhodlo . .. 72 "Nebe, Umaj, posvátná Země a 
Voda nám darovaly vítězství . .. 73 "Vysoké Nebe Turkitu a posvátná Země a 
Voda Turkitu řekly: Ať nezhyne lid Turkitu, ale ať se stane národem ... 74 

"Nebe mi bylo milostivo . .. 75 Jestliže se lidu nedaří, božstvo se o něj obává: 
"Nebe a Země byly znepokojeny ... 76 

67 "Dza kok tal]ri asra jagi"z jir ki1intukda, akin ara kisi ag/i" killnmis. Kisi ag/inta Dza ačDn 
apam Bumin kagan Istami kagan a/urmis." Stéla KOl Tigina, Velký nápis, ř. 1. In: Malav, 
S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1951, s. 
28, 36. Bum"in chán byl prvním vládcem Turkického kaganátu, zemřel v roce 552. Ištemi 
chán byl jeho nástupce, zemřel v roce 553. KOl Tigin zemřel v roce 731, byl mladším 
bratrem Bilge chána. 
68 Podobně čínský císař byl nazýván "syn nebes". 
69 "Tal]ri tag tal]rida ba/miS tDrk bi/ga kagan bu odka a/urtiin." Stéla KOl Tigina, Malý 
nápis, ř. 1. In: Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva 
- Leningrad 1951, s. 17,33. 
70 "Tal]ri-tag tal]ri jaratmlš tDrk bi/g(a) kagan sablm." Stéla Bilge chána (Mogiljan), ř. 1. 
ln: Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti Mongolii i Kirgizii, AN SSSR, 
Moskva - Leningrad 1959, s. 16, 20. 
71 "Tal]rida ba/mls i/ atmis bi/ga kagan ... " Stéla Mojun Čural ř. 1. In: Malov, S. Je., 
Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti Mongolii i Kirgizii, AN SSSR, Moskva - Leningrad 
1959, s. 34, 38. Mojun Čur byl ujgurský chán, který v roce 745 porazil posledního 
turkického chána Ozmiš Tigina. Nápis na stéle je napsán runovým písmem, ale 
ujgurským jazykem. 
72 Stéla Je 32. Ujbat III, ř. 5. In: Malov, S. Je., Jenisejskaja pis'mennosť tjurkov, AN 
SSSR, Moskva - Leningrad 1952, s. 62. 
73 "Tal]ri, Umal, iduq Jar sub basa barti arinč." Stéla Tonikuka, ř. 38. In: Malov, S. Je., 
Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1951, s. 63, 68. 
Tonikuk (asi 645/650-725) byl pObočníkem Elteriš chána (zemřel 691), jeho mladšího 
bratra Kapagan chána (vládl 691-716) a nakonec Bilge chána (vládl 716-734). 
74 "Dza tDrk tal]risi tDrk lduk jiri subl anča timis: tDrk budun jok ba/mazun, tijin, budun 
ba/čun, tijin," Stéla KOl Tigina, Velký nápis, ř. 10-11. In: Malov, S. Je., Pamjatniki 
drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1951, s. 29,37. 
75 "Tal]rljarlikaduk/jari'lkaduk DčDn" Ibid., ř. 33,34, s. 17, 21, 22. 
76 " Tal]rljar bu/gakiin" Stéla Bilge chána (Mogiljan), ř. 29. ln: Malov, S. Je., Pamjatniki 
drevnetjurkskoj pis'mennosti Mongolii i Kirgizii, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1959, s. 
17, 21. 
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Veškerá činnost lidí tak je podmíněna vulí transcendentna, 
dodržováním daných zvyklostí a tradic. Lidé, Nebe a Země společně sdílejí 
jeden komunikační systém - symbolický jazyk. Nebe a Země komunikují 
s člověkem prostřednictvím symbolu a znamení, jež odhalují přítomné, 
budoucí nebo možné události, ukazují, co mají lidé dělat. Naopak lidé 
s božstvy komunikují prostřednictvím všemožných obětí, jako je 
okuřování, úlitby, modlitby a chvály, přinášení obětin, zasvěcování zvířat. 
Tím reagují na výzvy božstev anebo je sami podněcují k nějaké reakci. 77 

Odmítnutí této komunikace je považováno za odmítnutí vlastní 
kultury, které vede ke ztrátě identity: "Ani nebe nahoře, ani zemi dole ani 
velkého chána nectili, Tokuz Oguzové opustili svou zemi a vodu a dali se k 
Číňantlm ... Na jihu u Číňantl zahynulo jejich jméno a sláva . .,18 

Z této ukázky je také patrné, že opuštění vlastní "země a vody", 
rodné země, vlastního kočoviště, vede také ke ztrátě kultury. Tím 
nejposvátnějším místem, středobodem, ke kterému se vztahovali turkičtí 
a později i mongolští chánové a jejich lid, jsou Etiigenské lesy, Etiigenská 
zem. 19 První zmínka o EtOgenské zemi je pravděpodobně u Tonikuka: 
"Když slyšeli, že jsem přivedl turkický národ do země Ótiikan a že já sám, 
moudrý Tonikuk, jsem vybral jako místo přebývání zemi Ótiiken, přidaly 
se k nám národy z jihu, západu, severu i východu. ,,80 

Na stéle KUl Tigina je uvedeno, že "jestliže je v Ótiikanské zemi 
chán, který současně není špatný, jeho národ nestrádá". 81 

Také ujgurský chán Mojun Čur se vztahoval k horám EtOgen: 
"Přezimoval jsem na jižní straně hor Ótiikan. Nepřátel jsem se zbavil a byl 
jsem od nich svoboden . .,82 "Tam na vrchu Ótiikanských hor... (tam) na 
soutoku říček Jabaš/ Ajbaš a Tokuš jsem strávil léto . .,83 

77 Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads, Triton, Praha 2006, s. 29-31. 
78 "Vza tal]ri i"duk jar sub (asra) kagan kuti" tap/amadijtapi'lkamadi) ari"nč, tokuz oguz 
budun jarin, subi"n i"di"p tabgačgaru bardi"... birija tabgačda atl kOsi jok bo/ti". " Stéla Bilge 
chána (Mogiljan), ř. 35,36. In: Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti 
Mongolii i Kirgizii, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1959, s. 17,22. 
79 Toto místo je lokalizováno do pohoří Changaj na severozápadě současného 
Mongolska, nejvyšší horou Changaje je Otgon Tenger Uu/. Nutno podotknout, že na 
východě Tuvy je podobně uctívané místo, hora ÓdOgen Tayga. 
80 "TOrk budunuy Ótilkan jarka, ban ozOm bi/ga Tofiuquq Ótilkan jarig qonmis, tajin, 
asidip barijaki budun, qurujaqi~ jiijaqi~ ol]raki budun ka/ti. " Stéla Tonikuka, ř. 17. ln: 
Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva - Leningrad 
1951, s. 62,66. 
81 ,,0/ amtl ani"g jok tilrk kagan Ótilkan jlš o/ursar, ilta bUl] jok. " Stéla KUl Tigina, Malý 
nápis, ř. 3. In: Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva 
- Leningrad 1951, S. 27,34. 
82 "Ótilkan irin ki"š/adi"m, jagi"da bošana bošana/adiin," Stéla Mojun Čura, ř. 19. In: Malov, 
S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti Mongolii i Kirgizii, AN SSSR, Moskva -
Leningrad 1959, S. 36, 40. 
83 "Ótilkan jis baši" anta ... Jabaš Tokuš ba/tiri"nta (anta) jailadiin," Stéla Mojun Čura, ř. 21. 
ln: Ibid. 
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Obecně se dá říci, že slovo EtDgen je uctivým výrazem pro zemi, pro 
plodnost matky země. Slovo EtOgen má pravděpodobně původ 
v starotureckém výrazu íauq (svatý, posvátný). Vyskytuje se v ruzných 
konotacích ve většině jazyku centrální Asie. Staroturecky je to OtOkan, 
tuvsky OdOgen, jakutsky je to OtDgan, burjatsky OtDgen84 nebo Olgen85

, 

staromongolsky itOgen, mongolsky etDgen. EtOgen ex je mongolsky matka 
země. 

Podle slovníku mongolské slovo OtOgen nebo Oteg označuje ženské 
pohlavní orgány.s6 Také v hovorové řeči současné kyzylské mládeže muže 
mít tuvský výraz odOgen sexuální konotace. 

Se slovem EtOgen je pravděpodobně také etymologicky spojeno 
mongolské slovo udgan - šamanka a jeho ekvivalenty: jakutské udagan a 
burjatské udagaf) (odyogof)). Staromongolsky je to niduyan. 

O božstvu EtOgen se zmiňují pravděpodobně také evropští 
cestovatelé k Mongolum 13. století. Carpini zmiňuje boha Itoga a Marco 
Polo boha Natigaj.s7 V současném vědeckém diskurzu jsou Itoga i Natigaj 
ztotožňováni s EtOgen, přes zjevný rozpor daný tím, že Itoga i Natigaj 
jsou zmiňováni jako mužská božstva a EtOgen je ženské božstvo. Velmi 
divná je také zmínka Marka Pola o Natigajově manželce. 

Na krátkých epitafech z povodí Jeniseje bývá uveden povzdech 
zemřelého, že již nebude "cítit slunce a měsíc na modrém nebi"ss, že se 
"oddělil od své země a vOdy'189, od svého božského (nebem 
ustanoveného) kmenového svazu: "Nenasytí! jsem se svého božského 
kmenového svazu. ,,90 Jako je slunce na nebi, tak je na zemi kmenový 
svaz: "Nenasytí! jsem se slunce na nebi ani kmenového svazu na zemi. ,,91 
V epitafech je tak vyjádřeno, že zemřelý neodchází dobrovolně, že lituje 
odchodu od své rodiny, od svého chána, od svého kmene, od své země. 
Nikdy se však řádu neprotiví, o životě a smrti člověka rozhoduje božstvo: 
"Nebe rozděluje čas, synové člověka se rodí s tím, že zemřou. ,,92 

84 Pekarskij, E. K., Slovar' jakutskogo jazyka, AN SSSR, m. neuvedeno 1958-1959, 
(reprint 1. vydání, 13 dílu, 1907-1930), s. 3195. 
85 Čeremisov, K. M., Buryaad-orod slovari. Burjatsko-russkij slovar', Sovetskaja 
encyklopedija, Moskva 1973, s. 499. 
86 Bol'šoj akademičheskij Mongolsko-russkij slovar', Moskva 2001-2002. 
87 Viz kapitolu 1.2. 
88 nKok tal)rida kun ar azldiin." Je 10, Elegest I, ř. 3. In: Malov, S. Je., Jenisejskaja 
pis'mennosť tjurkov, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1952, s. 26. 
"Kun ar azidiina", Je ll, Begre, ř. 1. Ibid., s. 29. 
nKun ar azidlm", Je 44, Kyzyl Čyraa II, ř. 4. Ibid., s. 80. 
"Kok tal)rida kun ar azlďtin", Je 45, Kožeelig-Chovu, ř. 5. Ibid., s. 81-82. 
89 nJarima jlta subiina adlri1diin", Je ll, Begre, ř. 4. Ibid., s. 31. 
90 nTal)ri alimka bokmadim." Stéla Je 3, Ujuk-Turan, ř. 2. In: Malov, S. Je., Jenisejskaja 
pis'mennosť tjurkov, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1952, s. 17. 
"Tal)ri alim ... adlri1diin." Stéla Je 14, Čaa-Chol' II, ř. 3. In: Ibid., s. 37. 
"Tal)ri alimka ... bokmadim." Stéla Je 16, Čaa-Chol' IV, ř. 3. In: Ibid., s. 38-39. 
91 nTal)ridaki kunka jardaki alimka bokmadim." Je 7, Baryk III, ř. 3. Ibid., s. 22. 
92 "Od tal)ri jasar, kisi og/l kop o/gaJijoJOgli torumis." Stéla KOl Tigina, Velký nápis, ř. 50. 
ln: Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva - Leningrad 
1951, s. 33,43. 
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Zmínku o bohyni Umaj nalezneme pouze na dvou místech 
starotureckých runových nápisB - na stéle Tonikuka a na stéle KOl Tigina: 
" Vždyť Nebe, Umaj, posvátná Země a voda nám darovaly vítězství . .. 93 Zde 
je Umaj jmenována rovnocenně Nebi a Zemi, nic bližšího k ní uvedeno 
není. V druhé zmínce je chánova žena přirovnávána k Umaj, z čehož se dá 
odvozovat její ženský a plodivý charakter: "K radosti mé ctěné matky, 
podobné Umaj, získal m{}j mladší bratr KOl Tigin své hrdinské jméno [tj. 
stal se dospělým mužem].\\94 

Denis Sinor bez bližších podrobností tvrdí, že bohyně Umaj je 
mongolským prvkem v turkické víře. 95 Bezertinov říká, že je spojena 
s nebem, je manželkou Tengriho a je ochránkyní zejména těhotných žen a 
malých dětí. Odlišuje ji od EtOgen, která je primárně spojena se zemí, je 
také manželkou Nebe-Tengriho a zOdpovídá za plodnost.96 

Následují projevy víry, které jsou doloženy u mongolských etnik. 
Hlavním pramenem je zde Tajná kronika MongolB. 

Také pro Mongoly bylo Nebe a Země základní autoritou. Na mnoha 
místech Tajné kroniky MongolB se Čingischán97 a ostatní odvolávají na 
přízeň Nebe nebo Nebe a Země: tak po porážce MerkitB TemOdžin řekl: 

"Nebe a Země sílu mou zmnožily. 
Mocné Nebe mi jméno dalo, 
Matka Země mě sem poslala ... 98 

Všechny úspěchy, ačkoli podmíněny lidskou aktivitou, byly 
připisovány vBIi nebes: "Ty, DžOrčedeji, jsi splnil úkol ... Tak mi Věčné 
Nebe uvolnilo dveře i uzdu ... 99 

Sám Čingischán byl samozřejmě potomkem Nebe: "Prapředkem 
Činggis-chahanovým byl osudem vyvolený Šedý Vlkloo

, zplozený Vysokým 
Nebem. Jeho ženou byla Bílá LaňlOl • Přišli přes Tenggis a zvolili si za 

93 "Taf)ri, Umal, iduq Jar sub basa barti arinč." Stéla Tonikuka, ř. 38. In: Malov, S. Je., 
Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, Moskva - Leningrad 1951, s. 63, 68. 
94 "Umal tag ogim katun kutii]a inim Kil! tigin ar at bo/t1jat bu/tl." Stéla KOl Tigina; Velký 
nápis, ř. 31. In: Malov, S. Je., Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti, AN SSSR, 
Moskva - Leningrad 1951, s. 31,40. 
95 Sinor, D. (ed.), The cambridge History of Early Inner Asia, SMC Publishing, Taipei 
1990, s. 314. 
96 Bezertinov, R., Tengrianizm - Religion of TOrks and Mongols, Naberežnye Čelny 2000, 
s. ?1-95. Viz http://aton.ttu.edu/OLD_TURK_DEITIES.asp (4.5.2007) 
97 Cingischán je titul, jeho vlastní jméno bylo TemOdžin. 
98 Tajná kronika Mongol~, SNKLHU, Praha 1955, § 113. 
99 Ibid., § 208. 
100 Mongolsky bOrt čono. 
101 MongOlSky uxaa mara/. Uxaa znamená načervenalá, rezavá. 
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kočoviště místo u pramene řeky Onanu pod horou Burchan-Chaldunem102
, 

kde se jim narodilo dítě Batači-chan ... 103 

S pluralizací božstev nebe se dnes setkáváme zejména mezi 
Mongoly a Burjaty. Kromě hlavního božstva nebes (Věčné modré nebe) je 
uctíváno devadesát devět tengeru (božstev), dělících se na padesát pět 
dObrých západních tengeru a čtyřicet čtyři zlých východních tengeru. 

U Burjatu se hlavní božstvo nebes nazývá Xilxe milnxe tengeri. 
Vrchní z devadesáti devíti tengeru je Esege Malaan tengeri (Moudrý, dosl. 
plešatý otec), který je synem Věčného modrého nebe. Xan Xurmasta104 je 
vládcem dobrých západních a Ata Ulaan je vládcem zlých východních 
tengeru. 105 

U Mongolu patří mezi nejčastěji přivolávané západní tengery 
Zayaagč tenger, Silld tenger, Čingis tenger, Cagaan ovgon tenger, Dayčin 
tenger. 106 

Komunikaci s transcendentnem zajišťují ve všech složitějších 
případech náboženští specialisté. V současném Mongolsku a Tuvě jsou to 
šamani a lamové. Základní komunikaci s božstvy (tedy provádění obětí, 
pravidelné obřady) muže provádět v podstatě kdokoli, obvykle jsou to 
starší vážení členové komunity. 

102 Pramen řeky Onon a hora Burchan-Chaldun (Burxan Xa/duun) jsou v pohoří Chentej 
(Xentit) na severu Mongolska. Hora Burchan-Chaldun je stále velmi uctívaná. 
103 Tajná kronika Mongolu, SNKLHU, Praha 1955, §1, S.l1. 
104 Xurmasta je mazdaistický Ahura Mazda, viz kapitolu 1.1. 
105 Žimbijev, C. A., Predislovie. In: XOxe MOnxe Tengeri. Sbornik šamanskich prizyvanij, 
Respublikanskaja tipografija, Ulan-Ude 1996, s. 3. 
106 Zamojski, A., Mongolský šamanismus. Šamanské písně, diplomová práce na Ústavu 
Dálného východu FF UK, Praha 1998, s. 119. 
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1.4 Šamani a "šamanismus" 

v této kapitole se zabývám otázkami, kdo je to šaman, jak se vyvíjel 
pohled EvropanB na šamany a jaké novodobé mýty jsou s šamany 
spojeny. Také se pokusím přiblížit, kým je šaman pro svou vlastní 
komunitu, jak na něj pohlížejí lidé z jeho kultury. Také se rovněž pokusím 
pojmenovat náboženství těchto kultur. 

Slovo "šaman", jako mezinárodně pouzlvaný termín, pochází 
z tunguzských jazykB a stalo se zobecňujícím názvem pro náboženské 
specialisty, specifické jedince z celého světa, kteří ve prospěch své 
společnosti komunikují s duchy. 

První zprávu o šamanech centrální Asie přinesl do Evropy ve 13. 
století Vilém z Rubruku. Nazývá je divini, divinatori: "Chán l07 je přídomek 
hodnosti či d{}stojnosti a znamená také čaroděj nebo věštec. Všichni jejich 
zaříkávači a věštci si říkají ,chán'. Jejich knížata si proto také říkají ,chán'; 
neboť vláda u těch lidí je založena na proroctví . .,108 

"Někteří z hadač{} vyvolávají dťJbly. Svolají v noci do svého domu 
všechny, kdo chtějí, aby jim dťJbel odpověděl na otázku. Doprostřed domu 
položí vařené maso a šam l09

, který vyvolává, začne mumlat svá 
zaříkávání. V ruce drží bubínek a buší s ním o zem. Po chvíli ho popadne 
zuřivost a ostatní ho musí svázat. Ďábel se zjeví, kde tma je nejhustší. 
Šam mu dá maso a poručí mu, aby odpovídal . .,110 

První písemnou zprávou, v níž se přímo vyskytuje slovo "šaman", 
zaznamenal v druhé polovině sedmnáctého století mezi tunguzskými 
kmeny východní Sibiře protopop Avvakum Petrovič: "Nechal si od 

107 Staroturecký výraz pro šamana je kam (cham). Rubruck zaměnil slova chan (can) a 
cham, považoval je za synonyma. Chány tituluje cham (Mangu cham, Chingis Cham) 
nebo can (Mangu can, Cyngis can) 
108 Cesta bratra Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-chána. In: Knobloch, E. (ed.), 
Putování k Mongoltim, SNKLU, Praha 1964, s. 98. 
V originálním latinském textu je uvedeno slovo can: "Can nomen dignitatis quod idem est 
qui diuinator. Omnes diuinatores vocant can. Vnde principes dicuntur can, quia penes 
eos spectat regimen populi per diuinationem . .. 
Viz http://etext.library.adelaide.edu.au/h/hakluyt/voyages/rubruquis/chapterl.html 
(10.4.2007). 
109 Zde je v puvodním latinském textu uvedeno slovo chan: "Aliqui etiam ex eis invacant 
demones, et convocant iIIos qui volunt habere respansa a demone de nocte ad domum 
suam, et carnem coctam ponunt in medio dam us. Et iIIe chan qui invacat, incipit dicere 
carmina sua, et habens timpanum percutit i/lud fartiter ad terram. Tandem incipit farere 
et facit se Iigari. Tane venit deman in tenebris et dat ei comedere carnes, et dat 
responsa." 
van der Wyngaert Anastasius (ed.), Sinica Franciscana I. Itinera et relationes fratrum 
minorum saeculi XVIII et XIV, Quaracchi 1929, s. 305. 
V ruském překladu je uvedeno cham', v anglickém qam, případně cam nebo kam. 
Srovnej Karpini, I. de P., Istorija Mongalov', Rubruk', V. de, Putešestvie v' vostočnyja 
strany, ed. Malein, A. 1., S.-Peterburg' 1911, s. 93, 161. 
Jackson, P. (trans. et ed.), The Mission of Friar William of Rubruck. His Journey to the 
Court of the Great Khan Mongke 1253-1255, Hakluyt Society, London 1990, s. 121, 245. 
110 Knobloch, E. (ed.), Putování k Mongoltim, SNKLU, Praha 1964, s. 161. 
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tamějšího domorodce šamanit, to jest hádat, zdali se jim výprava podaří a 
vrátí-Ii se vítězně dom{j. Čaroděj byl prostý mužik a žil blízko mého srubu. 
Přivedl večer k sobě berana a začal nad ním čarovat, kroutil jím sem a 
tam, až mu ukroutil hlavu a zahodil ji pryč. Začal skákat a tančit a vzývat 
duchy, a když už dlouho křičel, udeřil sebou o zem a pěna mu šla z úst. 
Duchové ho tísnili a on se jich ptal: ,Podaří se tažení?' A duchové 
odpověděli: ,Vrátíte se s velikým vítězstvím a velkým bohatstvím. ",111 

Prvním Evropanem, který se pokusil šamana definovat, byl 
racionalista Denis Diderot. V Encyklopedii uvádí definici šamana 
(schaman) a kouzelníka Uongleur). Podle Diderota jsou šamani 
"označením, které dali obyvatelé Sibiře šarla tán {jm, kteří vykonávají 
funkce kněží, kouzelník{j, čaroděj{j a lékař{j ... ,,112 Pojmem kouzelník 
označuje Diderot medicinmany amerických indiánu. 113 

Současná sociální a kulturní antropologie slovy Zdeňka Justoně 
definuje hlavní rozdíl mezi šamanem a kouzelníkem takto: "Zatímco 
kouzelník se snaží rituálními postupy získat pozornost nemocného a přízeň 
publika, stupňovanou sugescí na ně p{jsobí, ale sám z{jstává psychicky 
nedotčen vlastním léčebným postupem, šaman nechá p{jsobit nemoc a 
všechny terapeutické zásahy především sám na sebe. Rozhodující na léčbě 
šamana tedy je, že pomáhá nemocnému svým vystoupením, p{jsobením 
nemoci jakoby na sobě, prožít situaci, kdy je nemoc sejmuta 
z postiženého a ,zneškodněna' na šamanovi magickým obřadem."114 

Autor zde podobně jako Diderot rozlišuje mezi šamanem a 
kouzelníkem, ale již nikoli na základě geografickém, ale na základě osobní 
zainteresovanosti náboženského specialisty v léčebném procesu. Vnější 
projev šamana během uzdravování pacienta, tedy jeho posedlost, je však 
šamanem samým a lidmi z jeho kultury vysvětlována jako proces 
komunikace s duchy a božstvy a hledání ztracené duše nemocného, a 
nikoli jako "zneškodňovánr' nemoci na sobě samém. Nemoc je někdy 
považována za ztrátu duše a její navrácení a vyhnání ducha nemoci je 
podmínkou uzdravení. 

Se vznikem etnologie a kulturní a sociální antropologie 
v devatenáctém století je spojena snaha o reflexi společných základu a 
pravidel života všech lidských kultur a všechny dosud shromážděné i nově 
získávané etnografické materiály jsou porovnávány a řazeny do 
vývojových řad. Slovo šaman se začíná používat jako zastřešující pojem 

111 Avvakum Petrovič, Život protopopa Avvakuma, Odeon, Praha 1975, s. 60. 
,,1 zastavil inozemca šamaniť, sireč' gadať: udastlisja im s pobedoju li budut domoj? 
Volchv že toj mužik, bliz moego zimov'ja, privel barana živova v večer i učal nad nim 
volchvovať, vertja evo mnogo, i golovu proč' otvertel i proč' otbrosil. I načal skakať, i 
pJjasať, i besov prizyvať i, mnogo kričav, o zemJju udari/sja, i pena izo rta pošla. Besi 
davili evo, a on sprašival ich: ,udastsja li pochod?' I besi skazali: ,s pobedoju velikoju i 
s bogatstvom bol'šim budete nazad. "' 
Avvakum Petrov, Žitie protopopa Avvakuma, GIChL, Moskva 1960, s. 80. 
112 Diderot, D. a kol., Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts, et 
des Métiers, Paris 1751-1765. In: Narby, J., Huxley F. (ed.), Shamans Through Time, 
Thomas & Hudson, London 2001, s. 32. Originál viz http://portail.atilf.fr/cgi
binjgetobject_?a.llO:210.jvarjartflajencyclopediejtextdatajIMAGEj (9.1.2007) 
113 Tamtéž, s. 33. 
114 Sociální a kulturní antropologie, Slon, Praha 2000, s. 137. 
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pro ruzné jedince z celého světa, kteří komunikují s duchy, aby mohli 
léčit, ovlivňovat počasí, předpovídat budoucnost nebo třeba zajistit dobrý 
úlovek. Geografické hledisko přestává být určující. Pojmy jako 
medicinman, pagé, peaiman, angakoq, arendiouannens jsou nahrazeny 
zobecněným pojmem šaman. 

Ve snaze systematizovat získané poznatky antropologové od slova 
šaman derivovali další pojmy jako šamanské náboženství, šamanismus. 

Pojem šamanismus použil pravděpodobně jako první skotský 
antropolog John Lubbock v roce 1870 ve svém díle P{)vod civilizace. 
Šamanismus považoval za jednu z fází univerzálního vývoje 
náboženství. 11s Dalším relevantním pojmem, který se objevuje v druhé 
polovině devatenáctého století, je výraz animismus. Britský antropolog 
Edward B. Tylor animismus definoval jako víru v duši přírody a lidí (belief 
in Spiritual Beings in nature and in humans) a označil ho za prvotní fázi 
vývoje náboženství. 116 

Proti používání slova šamanismus se již na začátku dvacátého století 
vyslovoval Arnold Van Gennep: "Nem{)že existovat žádná šamanská víra 
ani kult, a tudíž ani žádné šamanské náboženství, z toho prostého 
d{)vodu, že toto slovo neoznačuje soubor věr, které se projevují 
prostřednictvím souboru zvyk{). Pouze to potvrzuje existenci určitého 
druhu jedince, který hraje náboženskou a sociální roli. 11117 

I podle Eliada je šamanismus určitou formou mysticismu a vlastně 
ani není vhodné ho řadit k náboženstvím. Je to spíše extatická technika, 
která zpravidla existuje vedle jiných forem magie a náboženství. 118 

při současném popisu náboženství a kultury společností, v nichž žijí 
šamani, se setkáme s ruznými pojmy. Rusky psaná odborná literatura 
používá především výraz šamanismus, zdroje v angličtině upřednostňují 
pojem animismus. Někteří autoři hovoří také o prvcích totemismu a 
fetišismu, o kultu předku. 

Zhodnotím-Ii dosavadní teorie, zdá se mi, že z uvedených výrazu 
nejbližším výrazem, který popisuje puvodní náboženství obyvatel Sibiře a 
centrální Asie, je animismus. Animismus Chápaný jako víra, že vše, co nás 
obklopuje, je živé a má duši a muže nám pomáhat nebo škodit. 

115 Podle Lubbockovy koncepce v primitivních společnostech náboženství neexistovalo. 
Tento prvotní ateismus byl později vystřídán stadii fetišismu, totemismu, šamanismu a 
pohanství. 
Lubbock, J., The Origin of Civilisation and the Primitive Condition of Man, Longmans 
Green, London 1870. In: Soukup, V., Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004, s. 
301. 
116 Tylorova koncepce geneze náboženství postupovala od animismu přes fetišismus a 
polyteismus k monoteismu. 
Tylor, E. B., Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, 
Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, John Murray, London 1871. In: Narby, 
J., Huxley, F. (ed.), Shamans Through Time, Thomas & Hudson, London 2001, s. 41-42. 
117 Gennep, A. van, De I'Emploi du Mot 'Chamanisme', Revue de I'Histoire des Religions, 
Vol. XLVII, No. 1, 1903, s. 51-57. In: Narby, J., Huxley, F. (ed.), Shamans Through 
Time, Thomas & Hudson, London 2001, s. 51. 
118 Eliade, M., Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997, s. 25-27. 
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Podívám-Ii se však zblízka na konkrétní tuvskou realitu, je zjevné, 
že veškeré teorie a názvy jsou jen nálepky, které svědčí především o naší 
evropské představě o jednotném, koherentním náboženském systému a 
nevypovídají příliš o pestré realitě. Proto pojem animismus chápu pouze 
jako velmi hrubé rozřazení, které nám pomáhá situaci jen uchopit 
zvnějšku, nikoli pochopit zevnitř. V druhé, hlavní části této diplomové 
práce se proto soustředím především na to, které výrazy používají nositelé 
kultury, když mluví o tom, co my nazýváme jejich náboženstvím. 

Šaman byl Evropany vnímán jako psychicky narušený jedinec, 
proces jeho komunikace s duchy ve stavu transu byl označován za 
nepříčetnost, šílenost. Šamanova role ve společnosti však byla mnohem 
širší a nespočívala jen v komunikaci s duchy ve stavu transu. Jak tvrdí 
burjatský historik a znalec "šamanismu" Michajlov, šaman nemohl být 
esychicky narušenou osobností, protože by nezvládl vše, co bylo potřeba. 
Samani museli být dobrými znalci tradic vlastního národa, mýtu, legend a 
obřadu, museli mít široké znalosti z lidové medicíny a být schopni skládat 
a pamatovat si dlouhé texty modliteb, zaklínání a hymnu, jimiž se 
k duchum obraceli. Jejich autorita ve společnosti jim dala také politickou 
moc, jejich názor na konkrétní problémy společnosti byl ctěn. 119 

Při popisu šamanského transu z emického hlediska se hovoří o 
kontrolovaném, tedy uměle VYVOlaném, stavu posedlosti duchy, během 
kterého šaman komunikuje s duchy a božstvy a tak nalezne řešení dané 
situace. 

Šaman je náboženský specialista, který je se svým posláním spjat 
na celý život. Nikdo se nerodí jako šaman, ale šamanství muže být 
dědičné. Šaman muže být muž i žena, v pOjmenování rozlišují šamana a 
šamanku pouze některé jazyky. Člověk se nestává šamanem z vlastní 
vUle, nýbrž tím, že si ho vyvolí duchové, kteří ho začnou kontaktovat. Tyto 
duchy se šaman musí naučit ovládat. Rozšířená je instituce učedníku a 
pomocníku šamana, kteří se tak mohou připravovat na svou pozdější 
samostatnou činnost. Člověk, který byl vyvolen duchy a rozhodl se stát 
šamanem, podstupuje iniciaci (zasvěcení), která muže probíhat za účasti 
veřejnosti (např. tunguzští Šive a výstup šamana na žebřík z meču) nebo 
vskrytu (např. oživování bubnu a pláště u Tuvanu). Hlavní rolí šamana je 
komunikace s transcendentnem, komunikace s duchy a božstvy. Jeho 
status je vysoký, vlastní komunita chová k šamanovi úctu, váží si ho a 
zároveň se ho obává. 

119 Michajlov, T. M., o šamanskoj religii i poezii burjat. In: XOxe MOnxe Tengeri. Sbornik 
šamanskich prizyvanij, Respublikanskaja tipografija, Ulan-Ude 1996, s. 19. 
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1.5 Etymologie slova šaman a jeho podoba v altajských jazycích 

V devatenáctém století většina orientalistu přijímala teorii, podle níž 
má tunguzské slovo šaman svuj puvod v sanskrtském slově šramana. 120 

Tato teorie byla v polovině devatenáctého století nejprve zpochybněna 
(W. Schott, Dordji Banzarov), počátkem dvacátého století odmítnuta (J. 
Németh, B. Laufer) a znovu potvrzena (G. J. Ramstedt, S. M. 
Širokogorov). Mircea Eliade tuto teorii podporoval.121 V současnosti je 
považována za vyvrácenou. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu předchozí kapitoly, pochází slovo 
šaman z tunguzských jazyku, pravděpodobně z evenčtiny. Současná 
evenčtina má tři základní dialekty, takzvaný s-dialekt, x-dialekt a š
dialekt. Slovo šaman má tedy vevenčtině tři podoby: 
samanjxamanjšaman. 

V ostatních tunguso-mandžuských jazycíCh má podobu xaman 
(evenčtina), saman (negidalština), sama(n-) (ulčština), sama (solonština, 
nanajština), sama(n-) (udegejština, oročština, orokština) a sama nebo 
saman (mandžuština).122 

V turkických jazycích má slovo šaman podobu qam (staroturečtina) 
xam (tuvština, chakaština), !fam (šorština), kam (altajština). 

Je možné, že tunguzské i turkické výrazy jsou jen fonetickou 
variantou téhož slova. 

Altajština rozlišuje ak kam (bílý šaman), což je šaman, který 
přivolával pouze dobré duchy a obřady prováděl bez speciálního oblečení, 
a mand'aktu kam (šaman s pláštěm mand'ak) - šaman, který přivolával 
dobré i zlé duchy. 

V jakutštině se šaman nazývá oyuun (dříve kromě o]un také 
ojun) 123. Podle Pekarského je toto slovo odvozeno od slovesa Ol + unj[Jn, 
přičemž Ol znamená "skákat; vycházet (o slunci); žít stranou" a snad 
odkazuje k šamanskému transu. Ve Viljujském okruhu v Jakutsku se pro 
šamana užívá slovo sabaki, které Pekarskij dává do souvislosti 
s evenckým slovem sevekJ (božstvo )124. 

Mongolsky se šaman řekne boo (stmo. boge), burjatsky také. 
Etymologie slova boo je nejasná a ve vědeckém diskurzu o ní nepanuje 
shoda. Muže souviset se starotureckým slovem boga (hrdina) nebo bogD 
(moudrý), nebo s džurčenským šlechtickým titulem bogi/a, také mohlo být 

120 šramana [sramana], pálijsky samana, čínsky ša-men - jedno z mnoha označení 
buddhistických mnichu (puvodní význam "ten, kdo koná úmrtvu" - užívalo se ho pro ty, 
kdo vedli kajícnický zpusob života). 
121 Eliade, M., Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997, s. 415-416. 
122 Sravnitel'nyj slovar' tunguso-man'čžurskich jazykov, Nauka, Leningrad 1975. 
123 Pekarskij, E. K., Slovar' jakutskogo jazyka, AN SSSR, m. neuvedeno 1958-1959, 
(reprint 1. vydání, 13 dílu, 1907-1930). 
124 Evenkijsko-russkij slovar', GIINS, Moskva 1958. 
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přejato ze starého čínského výrazu pu (věštit), existují i dohady o původu 
tohoto slova v tibetském bon. 

Šamanka se jakutsky řekne udagan. Podobně v burjatštině je 
šamanka udagal] nebo odyogOl]125 a v mongolštině udgan nebo samgan. 
Mongolský výraz udgan má staromongolskou podobu niduyan. 

Tento termín možná pochází od slova EtOgen, božstva země. 

v tuvštině pro šamanku není zvláštní výraz, obvykle se říká jen xam 
(šaman) nebo xam kaday (žena šaman). 

125 Čeremisov, K. M., Buryad-orod slovari. Burjatsko-russkij slovar', Sov. Encyklopedija, 
Moskva 1973. 
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2. Rozbor konkrétního materiálu 

2.1 Klíčové náboženské pojmy 

v této kapitole se soustředím především na to, které výrazy 
používají Tuvané, když mluví o tom, co my nazýváme náboženstvím. 
V tuvštině slovo náboženství v podstatě neexistovalo. Jednotlivé religiózní 
termíny se vztahují vždy ke konkrétní nauce, ke konkrétním projevum 
religiozity. Hesla v této kapitole jsou zpracována podle mého rozboru vět 
z tuvské literatury zachycující mýty a tradice, podle termínu uvedených 
v diplomové práci Šolbanay Baldan o náboženské terminologii,126 podle 
slovníkových hesel a v neposlední řadě vycházejí také z mého pozorování 
během pobytu v Tuvě. 

Slovo iCJik je turkického puvodu, ve staroturečtině má podobu 
1duq127. Je to jméno. Jako adjektivum ho lze přeložit jako "svatý, 
posvátný, posvěcený", jakožto substantivum označuje posvátné místo 
(svatyně) nebo něco posvátného, případně posvěceného, co ochraňuje 
(člověka, rodinu). Ve slovníku dnešní tuvštiny jsou uvedena tato slovní 
spOjení: 1dik asklr (posvátný hřebec), klik ok (posvátná střela), idik čel 
(posvátná hříva neboli delší část hřívy, která leží na druhé straně 
koňského krku než ostatní hříva), idik čurtum (poetické vyjádření - moje 
svatá vlast). V diplomové práci o náboženských termínech v tuvštině je 
pojem idik vyložen ve dvou významech. Zaprvé jako "kižini1J sOzOgleer 
biliiškini", snad přeložitelné jako "vědomí člověka věřit", zadruhé jako "og
bOleni az1 kižini kamgalaar sOzOgleldig čoor128, tedy "něco posvátného, co 
ochraňuje rodinu nebo člověka". PřipOjením přípony -11g16 ke jménu 
vzniká adjektivum, které vyjadřuje kvalitu, příznak předmětu nebo 
obsažení něčeho. Slovo idikt1g tedy mužeme přeložit jako svatý, posvátný, 
posvěcený. Sloveso idiktaar (posvěcovat) se používá ve významu zasvětit 
zvíře božstvu. Takové zvíře potom "patřilo" danému božstvu a tím 
ochraňovalo rodinu, které patřilo, a nijak se prakticky nevyužívalo za 
života ani po smrti. Podobný zvyk je doložen u Mongolu, ale říká se mu 
slovem tibetského puvodu seterle- (zasvěcovat). 

Slovo idik pravděpodobně souvisí s mongolským kořenem itge-. 

126 Diplomová práce ŠOlbanay Baldan je jedinou odbornou prací, která zpracovava 
náboženskou terminologii. Bohužel má některé nedostatky, neodpovídá standardum 
evropské vědecké práce. 
Baldan, Š. D., Tiva dOilda šaž"in terminologiyaz"i (xamnaaškoin bolgaš buddizm) 
[náboženská terminologie v tuvštině (šamanismus a buddhismus)L diplomová práce na 
Filologické fakultě Tuvské státní univerzity, Kyzyl 2001. 
127 Slovo i"duq je také základem titulu staroujgurských vládcu i"duqut (i"duq qut) 
Drevnetjurkskij slovar', Nauka, Leningrad 1969, s. 217. 
128 Tamtéž, s. 6. 
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Dalším klíčovým pojmem je slovo siiziik. Slovníkový překlad nám 
říká, že je to víra, zbožnost, religiozita, a odkazuje na synonymum 
silzilglel129

, které překládá: víra, náboženství, vyznání, konfese. Přikláním 
se k rozšíření překladu slova o adjektivum "posvátný". Sloveso silzilgleer 
překládá jako věřit (v náboženském významu)130. V diplomové práci o 
náboženských termínech v tuvštině je tato definice: "silzilk - xanT biizilrel 
(orus dilda - "vera")"13!, tedy "víra - hluboká víra, dtlvěra, naděje (rusky 
- " víra ")". Monguš Kenin-Lopsan v kapitole tos silzilk (devět zbožností) 
popisuje devět ruzných projevu víry, při nichž se rozstřikuje posvěcená 
tekutina (čaj, mléko, alkohol).132 Stejného puvodu jsou i mongolská slova 
vyjadřující víru, zbožnost nebo religiozitu, která mají kořen sil-, jako je 
například silseg (stmo. silsilg, víra, zbožnost), silžig (stmo. sujig, víra, 
pověra). 

Sloveso čiidiiiir znamená také věřit nebo uctívat, nedá se říci, zda 
jde o vnitřní nebo vnější projev víry, záleží na kontextu. Věta" Tiva kiži 
deerge alban čildililr. ", kterou lze přeložit jako "Tuvané mají povinnost 
uctít nebe.", označuje tradiční zvyk obětovat čerstvý ranní čaj nebi a 
pomodlit se u toho. Spojení "čildilp čalbariTr" znamená "uctít modlitbou", 
"čudup čažiTn čažar" znamená "uctít rozstříkáváním obřadní tekutiny". 
Sloveso čuduur se pojí obvykle se slovy nebe, země, slunce, měsíc 
(deerge, čerge, xilnge, ajga čildililril), ale známe i čildililr čoruk (kult), a 
dokonce kižige čildililr čoruk, tedy "kult osobnosti". Odvozenými jmény 
jsou slova čildililškiln a čildillge, tedy "víra, náboženství, vyznání" a 
čildilkčil (věřící). Toto sloveso pravděpodobně etymologicky souvisí 
s mongolským slovesem šilt- (uctívat). 

Sloveso teyleer vyjadřuje vnější projev víry, tedy "modlit se se 
sepnutýma rukama, klanět se nebo se křižovat". Tedy v podstatě postoj 
při modlitbě, děkování nebo vzdávání úcty. Spojení "teyleer turar" 
znamená "vykonávat obřadní poklony". Slovo se užívá také v přeneseném 
významu jako "úpěnlivě prosit, zapřísahat". Etymologicky je toto slovo 
možná spojeno s mongolským slovesem taila-. Pro odpovídající vnější 
projev víry se v mongolštině používá sloveso morgo-(klanět se, modlit se). 

Sloveso čažar znamená rozsypávat, rozlévat, cákat. Rozstřikování 
nápoje při obřadech je hlavní součástí uctění božstev a duchu. Tento 
obřadní nápoj se nazývá čažTg, muže to být například čaj, mléko nebo 
alkohol. Během rozstříkávání se pronášela slova modlitby (algis-yoreel). 

129 Ke kořeni sOzOk je připojen afix -taB, který tvoří sloveso, a dále afix -I, který opět 
tvoří jméno. 
130 Tiva-orus slovar', Sovetskaja encyklopedija, Moskva 1968. 
131 Baldan, Š. D., Tiva d"ilda šaž"in terminologiyaii (xamnaašk"in bolgaš buddizm) 
[náboženská terminologie v tuvštině (šamanismus a buddhismus)], diplomová práce na 
FF TKU, Kyzy I 2001, s. 6. 
132 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva čonnul) burul)u užurlar"i [Tradiční etika Tuvanu], Novosti 
Tuvy, Kyzyl 1994,s. 87-89. 

38 



Voda se rozstřikuje pouze na obranu před negativními silami, jako 
ochrana proti prokletí, zaklínání, které právě hrozí jurtě. 133 Známe spojení 
čažlg čažar, tedy obětovat posvátný nápoj, nebo čažlg čažlp ča/bariTr -
uctít obětováním posvátného nápoje. Mongolským ekvivalentem je sloveso 
caca- (rozsypávat, rozlévat, rozstřikovat). 

Sloveso čalbar;;;- je možné překládat jako "modlit se" a oznacu]e 
vlastní podstatu modlitby, tedy prosbu o přízeň, o milost. Modlitba se 
řekne ča/barlg. Pravděpodobně souvisí se slovem ča/ama, které označuje 
barevné stužky na šamanském plášti, posvátných předmětech a na 
uctívaných místech. Mongolským ekvivalentem je sloveso za/birax a jméno 
za/ma. Slovo pochází ze starotureckého ja/bar-, tedy "modlit se, úpěnlivě 
prosit". Používá se také ve spojení se slovesem čannlr (čaJj"n-), které má 
stejný význam, "modlit se": "ča/barlp čannlr turar" (modlit ser pronášet 
slova modlitby). 

Sloveso dag;;;- vyjadřuje další vne]SI projev víry - "zasvěcení, 
provedení posvěcovacího obřadu, obětování". Takovýto obřad se prováděl 
jednou za čas, obvykle jednou za rok za účasti celé pospolitosti nebo 
rodiny. Prováděl ho ten nejsilnější šaman nebo nejváženější lamar který 
byl k dispozici. Lidé připravili a přinesli to nejlepší jídlo. Obřad sám se 
nazývá dagi1ga r adjektivum dagi1ga/lg znamená "posvátný, posvěcený". 
Další odvozené slovo dagil označuje nádobku na obětiny. Známe například 
ot dagiTrl (posvěcení ohně), ovaa dagiTrf (posvěcení ovó) nebo aržaan 
dagiTrf (posvěcení aršánu). V mongolštině souvisí se slovem taxi/ga, které 
označuje tytéž obřady. 

Sloveso sogiiriiiir znamená klonit se, sklánět se, uklánět se, a tedy 
projevovat úctu. Větu "Ča/bardlm iyin, sogiirdiim iyin." tedy mužeme 
přeložit jako: "Pomodlil jsem se a pokloniL" V mongolštině tomuto výrazu 
odpovídá výraz sogdo- (klekat na kolena). 

Slovo biideel označuje dlouhou kontemplativní modlitbu, tedy 
meditaci. Je odvozeno od slovesa biideer "meditovat". Příklad: "Kuyda 
ačltl baškl biidee/ biideep o/urar. II - "V jeskyni sedí ctihodný meditující 
stařík (učitel)." 

Spojení nom dižir "uctívat" doslova znamená "společně říkat 
knihu". Toto spojení se běžně používá pro popis buddhistických obřadu r 
kdy lamové čtou posvátné knihy (sútry). Spojení se používá i v kontextu 
puvodní animistické víry. Příklad: "Burungu tlva/ar Černi nom dižir."134 

"Tuvané dříve uctívali ZemL" Mongolské spojení nom unš- (dosl. číst 

133 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanovI Novosti 
Tuvy, Kyzyl 2002, s. 37, 53. 
134 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva čonnul) burul)u užurlari [Tradiční etika Tuvanu], Novosti 
Tuvy, Kyzyl 1994, s. 14. 
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knihu) se používá v podobném významu pro buddhistické obřady. Slovo 
nom pochází z řeckého slova nomos (zákon).135 

Slovo xam, "šaman", je turkického puvodu (stturk. qam). Od něho 
odvozené sloveso xamnaar se těžko překládá jedním slovem. Ruský výraz 
"kamlat'" se překládá jako "zaklínat, zaříkat duchy", což není zcela přesné. 
Novotvar "šamanit" je zase velmi nelibozvučný, přikláním se tedy k opisu 
"provádět šamanský obřad". Pojem xamnaaškln označuje primárně 
činnost šamana a sekundárně je možným překladem slova šamanismus do 
tuvštiny. Jako další překlady tohoto slova, které v tuvštině nikdy nebylo, 
se používají nové složeniny xam čudu/gezi~ a dokonce i xam šažln. Ve 
slovníku mužeme najít i starší výrazy xam-ka"t (dosl. úroveň šamana) a 
xamnaar čoruk (dosl. cesta šamanování)136. V době budování socialismu 
se tradiční víra nazývala karaf) čudUlge "černá víra". VětŠina starších lidí 
v Tuvě vám však řekne, že žádný "šamanismus" neexistuje, že jsou jen 
šamani. 

Sloveso orgiiiir znamená "obětovat, předložit, darovat". Používá se 
většinou v souvislosti s obřady dagii"r a označuje společnou hostinu duchu 
a lidí. Spojení ak čemni orguur znamená "obětovat mléčné jídlo (dosl. bílé 
jídlo)", spojení a"š-čemnif) deežizin orgup beer obětovat to nejlepší z jídla. 

V mongolštině tomuto výrazu odpovídá orgo- (pozvedat, obětovat). 

Slovo xayfrakan je jedním z uctivých výrazu pro nebe, jako 
božstvo. Současný tuvský slovník výraz překládá jako "božstvo, nebesa" 
nebo "medvěd". Kořenem slova je zřejmě tuvský výraz xaylra (milost, 
slitování). Sloveso xaylra/aar znamená "chránit, šetřit". 

Etymologie slova je nejasná. Možná souvisí se slovesem qajlš-, "mít 
slitování, soucit", které je odvozeno od základního kořene qaj-, otáčet se, 
ohlížet se. 

Některé posvátné hory v Tuvě se nazývají Xaylrakan. Slovo adlg 
(medvěd) je v Tuvě tabuizované, výraz xaylrakan je jedním z uctivých 
opisu a odkazuje zřejmě na nebeský puvod medvěda. 137 

Mongolsky xairxan (stmo. xajirakan) ·znamená "božstvo, nebesa" 
atp. 

135 Řecké slovo nomos je odvozeno od slovesa nemeín (dělit). Puvodně v bibli označovalo 
jen ústřední část Starého zákona - MOjžíšuv zákon, později se rozšířilo na celý Starý 
zákon a v době prvních křesťanu se výraz nomos začal používat i pro Ježíšovo učení 
zaChycené v Novém zákoně. 
136 Tento výraz šamani používají, když říkají, že přijali své pOSlání a začali pracovat jako 
šamani. Podobný tradiční termín zaznamenala Veronika Zikmundová u tungUZSkých Sive. 
Mandžusky je to saman jugOn. 
137 Viz ka pitol u 2.3.1. 
Dalšími uctivými výrazy pro medvěda je mažaalay (tichý), kara čDve (něco černéhO), čer 
kulaktrg (to, co má uši země), tUr/Dg čDve (něco hrozného). 
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Slovo kuday je uctivý výraz pro nebe jakožto božstvo. Kromě Tuvy 
je také doložen mezi Altajci, Chakasy, Ujgury a Kazachy. Etymologie slova 
je nejasná. Slovo je možná odvozeno od starotureckého kořene qut, který 
má mnoho významu (duše, životní síla, štěstí, blaho) a konotací v mnoha 
altajských jazycích. 

Slovo šaži'n (sa. sasana) znamená učení, náboženství a puvodně se 
v Tuvě používalo jen pro označení buddhismu - sarlg šažln (žlutá víra). 
Podobně v mongolštině je šar šašin (žlutá víra), tedy buddhismus školy 
Gelugpa (pro odlišení od starších škol tibetského buddhismu, s nimiž je 
spojena barva červená). Staroturecká podoba slova je šazln nebo šasani. 
Nyní se v Tuvě výraz používá i pro jiná náboženství: xristos šažln 
(křesťanství), orus šažln (pravoslaví), existuje dokonce spojení xam šažln 
(šamanismus) používané v tuvské odborné literatuře. 
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2.2 Monguš Kenin-Lopsan - "Živý poklad šamanismu" 

Klíčovou postavou tuvského šamanismu je MOl)guš Bora-xooyevič 
Kenin-Lopsal). Tento osmdesátiletý muž je dobrým znalcem tradic 
vlastního národa a zasloužil se o znovuoživení tuvského šamanismu, které 
začalo v devadesátých letech 20. století. Díky jeho vlivu má tuvský 
šamanismus specifickou organizovanou formu podporovanou státem a je 
populární v zahraničí. 

2.2.1 Životopisné poznámky 

Monguš Kenin-Lopsan se narodil v roce 1925 v místě Čaš-Tal 
sumonu Xondergey v chošúnu Čoon-Xemčik. Starší sestra jeho matky byla 
šamanka. Poté, co bylo v roce 1930 vytvořeno písmo pro tuvský jazyk (na 
základě latinky), byl mezi prvními žáky "rudé jurty", letní školy, kde se 
naučil číst. V centru chošúnu, ve městě Čadan, absolvoval sedmiletou 
základní školu, nazpaměť prý uměl celou Puškinovu Kapitánskou dcerku, 
která byla přeložena do tuvštiny. Studoval v Kyzylu a posléze 
v Leningradě, kde v roce 1952 absolvoval obor orientální filologie - tuvský 
jazyk na Orientální fakultě Leningradské státní univerzity. 

Přednášel v Kyzylském pedagogickém institutu, psal poezii a prózu, 
zejména romány ze života Tuvanu. Jeho díla jsou etnografická, případně 
historická, částečně poplatná době, ve které vznikala. Měla jsem možnost 
číst i několik jeho budovatelských básní oslavujících vstup Republiky Tuva 
do Sovětského svazu. V šedesátých letech začal pracovat jako odborný 
spolupracovník tuvského vlastivědného muzea, jezdil po venkově a 
zapisoval šamanské texty (a/gis) a vyprávění spojená s tradiční duchovní 
kulturou Tuvanu. Vydal řadu odborných publikací, v nichž sebrané 
materiály publikoval a interpretoval. Má velkou autoritu, v Tuvě je 
uznáván a ctěn. 

Díky dlouholetému zaznamenávání vyprávění starých lidí z ruzných 
oblastí Tuvy je výborným znalcem tradic vlastního národa, na který je 
velmi hrdý. Jeho hrdost mu však často brání vidět širší souvislosti a 
uvažovat o tuvských tradicích v kontextu celé Eurasie. Všechny prvky 
tuvské tradice považuje za autochtonní, vliv buddhismu označuje za 
minimální a o ostatních náboženských systémech, které mohly v minulosti 
kulturu Tuvy ovlivnit, se vubec nezmiňuje. Tuvské tradice považuje za 
nejzachovalejší z celé centrální Asie. 

Na začátku devadesátých let 20. století založil sdružení šamanu 
DUl)gur. Je možné, že založení této organizace bylo iniciováno finským 
antropologem Heimem Lappalainenem, který v té době Tuvu opakovaně 
navštívil a s Mongušem Kenin-Lopsanem úzce spolupracoval. Lappalainen 
byl členem americké neošamanské organizace The Foundatíon for 
Shamaníc Studíes, která sdružuje praktické zájemce o šamanismus a jako 
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jeden ze svých cílu má také uchování a obnovování šamanismu 
v tradičních společnostech. Heimo Lappalainen došel k závěru, že lIačkoliv 
se počet tuvských šamanů za vlády sovětů radikálně snížil, nyní si mnoho 
Tuvanů přeje, aby se šamanismus vrátil do jejich každodenního života." 138 

V roce 1992 se setkal s prezidentem Tuvy Šerigem Ooržakem. Chtěl 
zjistit, zda mají oficiální místa zájem, aby nadace, jejíž je členem, 
pomohla šamanismus v zemi obnovit. Po oficiální návštěvě dalajlamy 
v létě 1992 došlo v Tuvě k obnově a opětovnému rozvoji buddhismu. Také 
pro obnovu lIšamanismu" získal Lappalainen oficiální podporu a příslib 
spolufinancování. V létě 1993 byla uspořádána "První tuvsko-americká 
vědeckopraktická konference vědcu šamanistu a šamanu", která měla na 
Tuvany pravděpodobně velký vliv a přispěla k obnově lIšamanismu" 
v Tuvě. 

The Foundation for Shamanic Studies udělila v roce 1994 Kenin
Lopsanovi čestný titul IIŽivý poklad šamanismu". S tímto titulem je 
spojeno roční stipendium, které umožnilo vydání několika již dlouho 
rukopisně připravených knih věnovaných šamanum.139 

138 http://www.shamanism.org/articles/article08.html(10. 3. 2007) 
139 Na stránkách nadace je uvedeno že: "Náš titul ,Živý poklad' oznacu}e rocm 
stipendium, které je udělováno mimořádně významným šamanům z rozvojových zemí, 
kde jsou jejich letité znalosti šamanismu a šamanského léčení ohroženy zaniknutím. 
Zvláštní péče je věnována tomu, aby bylo těmto ,Živým pokladům' umožněno předat své 
znalosti dalším lidem." Viz: http://www.shamanism.org/fssinfo/fsswork.html(10. 3. 
2007) 
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2.2.2 Poznámky k vědeckým publikacím Monguše Kenin-Lopsana 

V roce 1987 vyšla v Novosibirsku v nakladatelství Nauka knižně 
Kenin-Lopsanova disertační práce II Obrjado vaja praktika i folklor 
tuvinskogo šamanstva. Konec XIX - načalo XX veka. ". V této drobné 
knížce, která je mimo jiné dostupná i v naší Národní knihovně, Kenin
Lopsan popisuje šamanské atributy, písně i celé obřady. Vychází přitom 
zejména z prací ruských etnografu a z informací shromážděných během 
rozhovoru s informátory. 

Kniha IIMagíja tuvinskich šamanov", která vyšla v Kyzylu v roce 
1993 v tříjazyčném rusko-anglicko-tuvském vydání, popisuje tradiční 
podobu šamanismu v kontextu současnosti. 

V roce 1994 vyšla v Kyzylu tuvsky kniha "Tiva čonnw) burungu 
užurlart' [Dávná etika tuvského národa], v níž jsou zachyceny a utříděny 
informace o tuvské duchovní kultuře. Kniha vyšla za podpory Institutu 
zdokonalování pedagogu republiky Tuva. Je zde mnoho cenných 
etnografických informací, ale domnívám se, že se Kenin-Lopsan ve své 
snaze vytvořit z nich jednotný autochtonní systém dopustil řady zkreslení 
a svérázných konstrukcí. Je například nesporné, že číslo devět patří 
v Tuvě mezi posvátná, v textech nalézáme obraty tos deer (devět nebes), 
tos xem (devět řek), tos tal)dl (devět hor), ale jako poněkud 
nepřesvědčivé se mi jeví vyjmenovávání jejich jednotlivých položek. Jako 
příklad uvádím celou kapitolu s názvem Tos deer. 

"V modlitbách víry staré doby bývala tato slova: "Tos deerim oršee!" 
(Smiluj se, mých devět nebes!) 

Naši předkové uctívali devět nebes, věděli, že všechny přírodní 
pohromy i blaha/hojnosti jsou nebeského ptJvodu. Názvy nebí i jejich 
barvy jsou rtJzné. Stručně je zde vyčíslím. 

1. Kok deer, modré nebe, když má takovouto barvu, nebude velký 
vítr. 

2. Ak-kok deer, světle modré nebe, když má takovouto barvu, velmi 
dlouhou dobu nebude pršet, od čehož zesílí sucha. 

3. Ayas deer, jasné nebe, je velmi nebezpečené, chvíli je klid, 
potom prudce prší, nebo silně mrzne, nebo hodně sněží. 

4. Si'ldlstlg deer, hvězdné nebe, v nocí jsou velmi jasně vidět velké i 
malé hvězdy. Když jsou hvězdy ostře vidět, bude v zimě mráz a 
v létě sucho. 

5. Kara deer, černé nebe, tehdy v noci nejsou vidět hvězdy, měsíc 
ani planety, při takovém nebi je nebezpečné někam jet: v zimě 
bude padat hodně sněhu, také mtJže být dzut [sněžné bouře, 
které mohou být spojeny s hladověním dobytka a jeho 
hromadným úhynem] a v létě budou dlouhotrvající deště a 
povodně. 
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6. Buluttug deer, zatažené nebe, na nebi jsou během dne mraky. 
Když se nebe zatáhne, na zemi nastane klid. 

7. Del)gernil) deeri, nebeské nebe, tohoto nebe dosáhnou při obřadu 
jen nejsilnější šamani. V nebi všech nebes jsou prý velké hvězdy 
a velké prostory. 

8. Azar deer, nebe bytostí Aza~40 - říká se, že mezi nebesy je jedna 
země, země AzartJ, kde mají svtJj rodný ajmak. Azarové žijí prý 
se svými ženami a někdy sestupují na zem, kde se mohou stát 
šamany. 

9. Ak deer, bílé nebe, nejvýše z devíti nebes je Bílé nebe. Říká se, 
že kdysi dávno se paprsky Bílého nebe dotkly břízy, až jí zbělela 
ktJra, proto do břízy neuhodí blesk. 

Smilujte se, mých devět nebes! 
Smilujte se, mých sedm burchantJ! 
Smiluj se, má prašná zemi! 
SmilUjte se, mých devět hor! 

Těmito slovy se modlil Kilžilget Lenčajevič Balgan a od nebe a země takto 
vyprošoval milost, o odstranění špatných věcí se dříve nemluvilo přímo. 

Hlavní význam uctívání nebe je ten, aby božstva/páni devíti nebes 
nebyla krutá k lidem žijícím na zemi a nesesílala na ně pohromy, proto se 
uctívají. 

Naši dávní předkové věděli dopředu podle barvy nebe, jaké bude 
kdy počasí. 11 141 

140 Asurové, viz kapitolu 2.3.1. 
141 IIErgi šagnll) čDdillge ča/baríihda mlnďig soster bar.' Tos deerim oršee! 

Bistil) ada-ogbe/erivis tos deerge čDdDp čoraannar, o/ čili deerge agaar boydustul) xay
xa/avl bo/gaš maga/lg-čaagayl ol-fa tos deemil) uundan kelir dep bílir čoraannar. O/ 
deer/emil) attarí bo/gaš ol)-čDzDnD al)gl-al)gl. Dopču/ap sanaa/íÍ]ar. 

1. Kok deer, lndlg ol)nDg turda, u/ug xat bo/bas. 
2. Ak-kok deer, lndlg ol)nDg turda, díka Dr Dyede čaaškln dDšpes, oon kedereze 

kaal)nap bo/ur. 
3. Ayas deer, o/ končug ayii1ďig, bir kezek Dyede lržím-šlpšíÍ] turgaš, 001) soonda u/ug 

ča"s čaar, u/ug sook bo/ur, u/ug xar čaar dižir. 
4. Si1dístlg deer, mlnda bo/za dDne kada deerde u/ug biče síldistamíÍ] toda-toda 

kostOrD bo/ur. Si1distar karaa čidiirge, klžln soor bo/gaš čayíh kaal)naar dižir. 
5. Kara deer, lndi"g oyde dDne kada si1distar, ay, šo/bannar kozillbes, deer íhčap 

barganda ondagay/lg: klš šagda u/ug xar čaar baza čut boop bo/ur, čay šagda ak 
ča''star čaar bo/gaš Dyer-xa/ap bo/ur. 

6. Bu/uttug deer, mlnda bo/za xDndDskD deemi lnčap tur ar. Deer bu/uttaarga, čer kíYi 
lržím apaar dižir. 

7. Del)gemil) deeri, o/ deerge el) šii"rak xamnar xamnap čeder dižir. Deer/emil) 
deerinde u/ug si1distar bar, u/ug de/gemner bar dižir. 

8. Azar deer, o/ bo/za DstOD oranda bir deerde azar/ar dep tOre/ aymak čurttap turar 
deeni 0/. Azar/ar-bi/e kadi' xoor/ar dep u/us baza čurttap turar dižir, bir čamdlkta o/ar 
čerge dDžDp kelir, olaml xamnar korDp bo/ur. 

9. Ak deer, tos deemil) lrak DstOnde Ak deer bar. Šag šaanda Ak deemil) xereli deggen 
xadíi] ak tostug bo/gan, íhčangaš xadíÍ]ga čal)ník dDšpes dižir. 

Tos deerim oršee! 
Do/aan burganlm oršee! 
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Druhou knihou téže edice jsou "Posvátné tradice tuvského národa" 
(Tiva čonnul) idikti"g čal)či1dari), která vyšla v Kyzylu v roce 2000. V této 
knize jsou zachyceny tradice spojené s životem člověka (přechodové 
rituály), s lovem, domácími zvířaty. Poměrně velká část je věnována 
povstání A/dan Maadlr. 142 

Opravdu cenným pramenem jsou dvě obsáhlé tuvsko-ruské knihy 
uspořádaných záznamu z terénních výzkumu, které jsou doplněny jen 
krátkými komentáři a vysvětlivkami. 

Kni ha " Tiva xamnarnii) a/glštari: A/gyší tuvínskích šamanov" 
obsahuje texty písní, které šamani zpívali během svých obřadu. Vždy je 
přesně uvedeno, kdy a od koho písně zaznamenal. 

Druhá kniha" TI'va xamnarnii) toru/ga/ari". Mífy tuvínskích šamanov" 
obsahuje vyprávění pamětníku o ruzných věcech spojených s tradiční 
vírou. Autor vyprávění rozdělil do krátkých celku a uspořádal podle témat. 
Vždy je přesně uveden informátor. 

Dovuraktí"g čerim, oršee! 
Tos taodTm oršee!" 

Kužuqet Lenčaevič Ba/qanní"o bo čOdOp ča/bargan sosterinde deerden baza čerden 
oršee/di di/ep turar, bagay čOve bo/durbazí"n baš burungaar e/deertip tur ar. 

Deerge čOdOOrOnOo kol utkazí" bo/za tos deer/emio ee/eri čer kiYinda čurttap turar 
kiži/erge kadí"g doškun bo/baoar, xay-xa/ap OndOrbeoer dep čOdOp turaťi bo/ur. 

BistiO burungu ogbe/erivis deemio oOOn korOp turgaš, kažan kandí"g agaar bo/urun baš 
burungaar biJip ap čoraannar. " 

Kenin-Lopsal), M. B., Tiva čonnul) burUl)u užurlar'i [Tradiční etika Tuvanu], Novosti 
Tuvy, Kyzyl 1994, s. 81-82. 

142 Protivládní povstání "šedesáti hrdinu" v letech 1883-1885 bylo krutě potlačeno. Tuva 
tehdy byla součástí Mandžuské říše. Toto povstání je v Tuvě vnímáno podobně, jako bylo 
u nás dříve vnímáno husitství. Tedy jako vzepětí národních ideálu proti cizímu útlaku. 
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2.2.3 Rozhovor s Mongušem Kenin-Lopsanem 

Rozhovor byl veden v ruštině a probíhal 16. března 2004 v pracovně Kenin
Lopsana v muzeu Aldan-Maad"ir v Kyzylu. přináším zde jeho relevantní část. V kulatých 
závorkách jsou uvedeny mé dotazy a repliky, v hranatých závorkách jsou doplňující 
vysvětlení. 

(" Tuvský šamanismus zde byl až do perestrojky zakázán. Jak zde 
v té době šamani pracovali? Ve všech knihách je napsáno, že vl1bec 
nepracovali, ale myslím si, že pracovali potají, skrytě. '') 

" Nyní, v současné době, se Tuva stala epicentrem šamanstva a 
šamanského náboženství. Víte, že například pro Rusy, pro pravoslavné, je 
epicentrem Moskva. Například pro katolíky je to Řím. Pro islámský východ, 
arabské emiráty nebo Katar, pro buddhisty to byl dříve a nyní oficiálně 
Tibet a prakticky Indie. A tak pro izraelity je to Izrael, tam jsou sice tři 
náboženství, naši pravoslavní tam jsou také, islám je tam také a staré 
varianty bible(?). Pro nás, pro Tuvany, je šamanismus skutečně naše 
nejstarší náboženství. Bylo zde už dávno. Už ve skythské době, za 
turkického kaganátu, za ujgurského kaganátu, za vlády Kyrgyzl1, když 
probíhala tažení Čingischána. Čingischán byl šaman, buddhista, věřil 
pouze božstvu nebe. 

Ano, vaše otázka je velmi konkrétní. 
Po roce 1917 Rusko také trpělo, bolševici likvidovali ruské chrámy, 

mnichy zavírali, popravovali. A po roce 1929 u nás také začala obrovská 
tragédie, šamany a šamanky zavírali, velké šamany popravovali, byla to 
obrovská tragédie. 

Je potřeba přesně říct: Oficiální vláda neboli komunistická ideologie 
to zakázala. Zkrátka libovolný šaman, libovolná šamanka se ocitli mimo 
zákon. Zároveň prováděli tajně šamanské obřady. Tajně. Jestli to 
srovnáme, do roku 1929 šamani vystupovali veřejně, zaznívaly šamanské 
melodie, zněl šamanský buben, speciálně vykonávali obřady pro nemocné, 
obřady pro posvátná místa. A po roce 1929 tajně. Když takové lidi našli, 
tak ti pak trpěli. Soudili je, jejich osud byl velmi, velmi smutný. Bez 
budoucnosti. 

Řekl jsem vám, že Tuva byla vždy izolovanou zemí, do 26. srpna 
1991 k nám nepouštěli novináře, tím spíše z cizích zemí. Když se rozpadl 
velký Sovětský svaz, až někdy po 26. srpnu 1991 se objevila historická 
možnost otevřeně pl1sobit. Na konec demokracie, tedy demokratické 
Rusko, pomohla tuvskému národu ukázat vlastním i cizím své starodávné 
šamanské náboženství. Tuva je zemí šamanistl1. Někteří vědci to někdy 
píší velmi, velmi nesprávně. Podle nich se Tuva zdá zemí buddhistl1. Z 
pohledu vědy je to lež! Tibetský jazyk, sanskrt, nikdy nebyl naším rodným 
jazykem. Naším rodným jazykem je tuvský jazyk. V současné době je 
tuvština úředním jazykem, spolu s ruským jazykem. Naše republika je 
bilingvní. Je tu ruský jazyk a tuvský jazyk. 
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Řekl jsem vám, že my Tuvané jsme pohané. Pohané jsou velmi 
humánní k dJzným představitelům jiných náboženských konfesí. Proto zde 
přátelsky žijí představitelé buddhismu, pravoslaví, islámu, judaismu. Ale 
hlavním náboženstvím je šamanské náboženství. A Tuva se tak stala 
vskutku epicentrem šamanského náboženství, protože tato kultura se u 
nás zachovala v původní podobě. Jinak nikde. Proto, aby se s ní seznámili, 
aby viděli praxi tuvských šamanů, k nám přijíždějí vědci, novináři, 
cestovatelé z Japonska, Austrálie, Východu, Evropy, dokonce i Ameriky. 
Protože tato kultura lidstva se u nás zachovala v původní podobě. V tom 
je osobitost tuvského šamanství. Původní etnika Ruska sice mají 
šamanské náboženství, ale podle sčítání lidu je u nás ruské etnikum 
hlavním etnikem - 145 milionů lidí. Ostatní původní etnika, tam je 190 
původních etnik. Sice ne tak početných, sice se starodávnou kulturou, 
s šamanstvem. Tato etnika dlouho byla i součástí Sovětského svazu, 
bývalého Sovětského svazu, a také trpěla, velmi mnoho toho ztratila. 
Šamanstvo se u nich zachovalo fragmentárně, útržkovitě. Ale u Tuvanů se 
tato kultura nejstarší civilizace lidstva zachovala v té nejlepší kvalitě. 
V tom je starobylost tuvského šamanstva, v tom je výjimečnost tuvského 
šamanstva, v tom je nesmrtelnost tuvského šamanství. Tak jsem řekl to 
hlavní. Využijte má slova pro své vědecké bádání." 

("Mohu se vás, prosím, ještě zeptat, jestli zde podle vás proběhly 
některé změny, protože myslím, že dříve zde nebyla šamanská sdružení, 
že šamani pracovali samostatně a bojovali navzájem proti sobě, kdežto 
nyní mohou společně ... 'i 

"Řeknu vám to velmi krátce, z pohledu historie. Když byl turkický 
kaganát, tak u nás doopravdy bylo písmo [turkické runy] a potom tato 
kultura zmizela. A do roku 1930 Tuvané neměli písmo v rodném tuvském 
jazyce. To je nejdůležitější údaj. Bez písemnictví, s kočovným životem, 
proto měla tato kultura kočovnický charakter, ne usedlý způsob života. 
Velmi správně se ptáte. Náš život má nyní jinou ekonomickou formu. 
Objevily se obce, objevily se vesnice, objevila se města. Také máme 
Ústavu Ruské federace. Příslušníci šamanských sdružení jsou povinni mít 
svůj statut. Jsou povinni podřídit se souhrnnému zákonu, který byl 
vyhlášen vládou Tuvy. Proto má u nás každá šamanská organizace svůj 
statut. Tento statut potvrzuje ministerstvo spravedlnosti Republiky Tuva. 
Na území Republiky Tuva nyní pracuje ne jedna organizace, ale sedm 
organizací. Tady, na břehu [Jeniseje] je Tos deer - Devět planet, tam 
v ulici Rabočaja 245 je sdružení DUl)gur - Buben, v jižních rajonech, 
v Erzinském a Tes-Chemském rajonu, je také jedna šamanská organizace. 
Ještě je jedna šamanská organizace na území Ulug-Chemského rajonu, na 
území Dzun-Chemčikského chošúnu a na území Barun-Chemčikského 
chošúnu. Vidíte, sedm organizací. Oni mají statut, mají stanovené místo, 
kde se setkávají, odkud vyjíždějí na služební cesty do měst, vesnic. Naši 
šamani také uskutečňují zahraniční služební cesty. Naše tuvské šamanstvo 
je velmi váženým kolektivem, jsme velmi váženým místem pro ostatní 
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šamany. Například jsme pomáhali založit sdružení šamanů Chakasie, 
sdružení šamanů Altajské republiky. Také pomáháme některým ajmakům 
Mongolské republiky. Také máme šamany v jiných městech. V Leningradu, 
v Moskvě, Novosibirsku, na Východě. Zkrátka tuvské šamanstvo má 
mezinárodní charakter. Názorný příklad: letos v létě [2003] proběhlo 
druhé mezinárodní sympozium šamanů a ,šamanologů' Tuvy, Ameriky a 
Evropy. Já jsem byl předsedou. Toto sympozium proběhlo k desetiletému 
výročí prvního sjezdu, který proběhl v roce 1993. Ano, takovou rozsáhlou 
práci, jakou provádí tuvské sdružení šamanů, jste vůbec neviděla! A už 
nepotkáte. A neuvidíte. Jste šťastný člověk, navštívila jste naši republiku, 
učíte se tuvský jazyk. 

Ještě mám krátké sdělení: 12. března tohoto roku bylo zasedání 
členů vlády Republiky Tuva. Mne tam pozvali. Jsem autorem dvou 
monografií. První monografie se jmenuje Tiva čonnul] burungu užurlarl -
Dávná etika tuvského národa. Druhý díl se jmenuje Tiva čonnul] iCliktlg 
čal]či1darl - Posvátné tradice tuvského národa. Vláda Republiky Tuva se 
nyní usnesla, že od první do jedenácté třídy se budou vyučovat Tiva čal]či1 
- tuvské zvyky. Je to naše kultura. Je to kultura vytvořená géniem 
tuvského národa, je to taková kultura, jako je bible, jako je korán, jako je 
učení Buddhy. Tuvané potřebují především tuto kulturu. Tuvské zvyky. 
Dříve byla tato kultura zakázána. A nyní se bude vyučovat. Program už je 
hotov. Já mám také program. Budu vystupovat 24. a 25. [března]. Jedna 
přednáška se jmenuje ,Kult dítěte v tradiční tuvské rodině', potom ,Jurta, 
tradiční obydlí kočovníků', ,Obřady spojené s jurtou', pak ,Šamanismus 
jako náboženství', ,Specifika tuvského šamanismu', ,Obřadní praxe 
Tuvanů'. Rodokmeny, ekologie, hospodářství, věci ekonomické, sváteční, 
mládežnické. ,Chov dobytka jako hlavní rys hospodářství', ,Kočovnický 
způsob života ", ,Kult rodné země', ,Sběr a lov jako základ hospodářství 
Tuvanů', potom ,Lidové znalosti ekologické, matematické', ,Tradiční oděv 
Tuvanů' a ,Posvátný význam tuvského oděvu'. Budu mít šestnáct 
přednášek. Ty měly začít už v roce 1991, až teď se probudili. S tímto 
vzděláním už u nás nebude zlodějna. Nebude alkoholismus. Nebude 
narkomanie. Ačkoli jsem zde pracoval, oni mne neviděli. Teď se probudili a 
teď se budou učit. Ejhle, jak se ke mně historie vrací. Jsem velmi 
skromný. Když mne zvou, nikdy neodmítnu. Kdejakých amatérů si váží, já 
je všechny zavrhuji. Oni jsou ... Já jsem skutečný orientalista, etnograf, 
astrolog. Takový je rozdíl. Já jsem takový, oni jsou jiní. Nu tak. Třináct let 
prošlo naprázdno. Nyní se na mne obracejí. V zahraničí jsem měl 125 
přednášek. A nyní dvě doma. n 

49 



2.3 Tradiční tuvské kulty 

v této kapitole popisuji to, co bylo v Tuvě tradičně předmětem 
uctívání a jaké byly konkrétní projevy víry. Výčet není vyčerpávající, 
soustředila jsem se především na tu prvky duchovní kultury, které 
souvisejí s mnou nasbíraným materiálem. Nejsou zde zachyceny například 
komplikované představy o duši, pohřební obřady a jiné přechodové 
rituály, rozvinutý kult míst je představen jen ve stručnosti. Vše se týká 
pouze animistické tradice, buddhistická tradice je úplně vynechána. 

Informace jsem čerpala zejména z mýtu, legend a vyprávění 
zachycených v dílech tuvských autoru. Knihy zachycující tuvské tradice 
začaly vycházet od devadesátých let 20. století v souvislosti s takzvaným 
národním obrozením, které po rozpadu Sovětského svazu zasáhlo v ruzné 
míře všechna sibiřská etnika. Záměrně se neopírám o informace ze zpráv 
zhruba dvacítky lingvistu, etnografu a dalších cestovatelu, kteří Tuvu 
navštívili na konci 19. století a na počátku 20. století, ani o pozdější studie 
ruských etnografu, ale vycházím výhradně ze záznamu tuvských autoru. 
Výsadní postavení mezi nimi má samozřejmě Monguš Kenin-Lopsan. 
Pracovala jsem zejména s jeho knihou" nVa xamnarnii] torulgalarl. Mify 
tuvinskich šamanov". Všechny ukázky z této knihy jsem překládala 
z tuvského jazyka se zpětnou kontrolou přes ruskou verzi. 

2.3.1 Nebe 

Běžný tuvský výraz pro nebe je deer, ve vysokém (slavnostním) 
jazykovém stylu je to de1}ger. Další názvy pro nebe ve smyslu božstva 
jsou kuday, kurbustu143

, xaylrakan. Nebe jakožto jedna ze tří sfér se 
nazývá Ustuu oraan, "Horní svět". Dalšími častými přívlastky nebe jsou 
kok deer (modré nebe) a tos deer (devět nebes). 

Spojení "de1}ger-le bo!" vyjadřuje překvapení, údiv, "kok deer bo!" 
by se dalo přeložit jako "čestné slovo!". 

Tuvané nebe nazývají svým otcem, považují ho za puvodce země i 
všeho živého na ní: "Ríká se, že světlo a teplo, které přichází z bílého 
nebe, dělá z černé Země matku člověka. Říká se, že všechny rostliny, 
zvěř, skot a lidé na černé Zemi jsou plody bílého nebe.,,144 Nebe bývá 
nazýváno bílé, protože z nebe přichází světlo slunce, měsíce, planet 
(Venuše) a hvězd. 145 

143 mo. Xormusta, z perského Ahura Mazda 
144 "Ak deerden kelgen Či"rik bolgaš šTk kara Černi kižinil) iyezi ki"lrp kaar dižir. Kara Čer 
kiYinga xamlk OnOš, al)-mel), mal-magan, kiži amTtan ak deernil) Ore-sadlzTndan 
bottangan dižir." Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalarT. Mify tuvinskich 
šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 11. 
145 "Ol deer ak bolur, čOge deerge čiYik xerelderlig XOn, Ay, Šolban bolgaš si7distarTnda 
turup turar." Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"irJ torulgalari. Mify tuvinskich šamanov, 
Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 11. 
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"Tuvští šamani velmi uctívali bílé nebe a černé nebe. Bílé nebe a 
černé nebe se nacházejí velmi daleko, mnohem dál, než je modré nebe, 
které je viditelné našim očím. 146 

"Říká se, že v horním světě je devět nebes. Na úplném vršku těch 
devíti nebes je bílé nebe, odkud pochází mráz. Proto se nebeské bytosti 
azar a xoor47 nebojí mrazu. 148 

Nebe se tradičně dělí do několika vrstev, jejichž počet se ruzní podle 
puvodu mýtu. Monguš Kenin-Lopsan uvádí devět nebes, která považuje za 
základní autochtonní vědomost tuvských šamanu o nebi. Je pravda, že 
číslo devět je spojeno s mnoha posvátnými představami Tuvanu. Ale není 
jasné, zda je výrazem "devět nebes" myšleno devět vrstev nebe, nebo 
jestli je tím vyjádřena nějaká kvalita nebe, například celost, úplnost. 
V knize o tuvských tradicích Monguš Kenin-Lopsan těchto devět nebí 
konkretizuje (viz kapitolu 2.2.2), v rozhovoru (viz kap. 2.2.3) výraz 
překládá i jako "devět planet", podobně jako šamanka Naďa (viz kap. 
2.5.2). 

Další, pravděpodobně buddhistické prameny hovoří o třiceti třech 
vrstvách nebe. 149 Šolbanay Baldan uvádí též sedmnáct nebes orla 
zmiňovaných v jedné tuvské pohádce. Tento údaj se mi nepodařilo 
ověřit. 150 

"Říká se, že je devět nebes a že je modré nebe. Na modrém nebi 
přes den září slunce a v noci je okrášleno měsícem a hvězdami, to se říká. 
Devět nebes se nachází velmi daleko, dál než měsíc, slunce a hvězdy. 
Kromě toho se ještě říká, že je nebe Azar, tam žijí lidé Azar. 1S1 

146 "Tiva xamnar ak deerge, kara deerge končug čOdOp čoraannar. Ak deer, kara deer 
bistil) karaavíska kostop turar kok deernil) lrak Ostonde turar dižir." Vyprávěl kuular Orus 
DOl)gOr-oolovič, lama, žil v letech 1917-1992, narodil se v chošúnu SOt-Xol. In: Kenin
Lopsal), M. B., Tiva xamnarn'il) torulgalarL Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 
2002, s. 287, 294. 
147 Azar jsou indičtí asurové (viz dále), bytosti xoor se mi nepodařilo dohledat v žádném 
jiném pramenu. 
148 "Ustoo oranda tas deer bar dižir. Ol tas deemil) el) Ostonde ak deerge sook tlví1gan 
dižir. inčaarga ol ak deerde azarlar, xoorlar dep ulus sooktan kortpas dižir." Vyprávěl 
Kertek Sergey Soybunovič, který žil v letech 1919-1987 v chošúnu Bay-Tayga. In: 
Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarnrl) torulgalarL Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, 
Kyzyl 2002, s. 285, 29l. 
149 Baldan, Š. D., Tiva drlda šažrn terminologiyaii (xamnaaškrn bolgaš buddizm) 
[náboženská terminologie v tuvštině (šamanismus a buddhismus)], diplomová práce na 
FF TKU, Kyzyl 2001, s. ll. 
150 "Ezimil) 17 deeri" AČ"iťi Kezer Mergen, Kyzyl 1965, s. 122. In: Baldan, Š. D., Tiva dHda 
šažrn terminologiyazr (xamnaaškrn bolgaš buddizm) [náboženská terminologie v tuvštině 
(šamanismus a buddhismus)], diplomová práce na FF TKU, Kyzy I 2001, s. ll. 
151 "Tos deer bar, kok deer bar dižir. Kok deer deerge xOndOs xOn kostOr, lnčaarga ay 
bolgaš sí1dístar dOne čaraš kostor deemi lnča dižir. Tas deer deerge aynll) xOnnOI) bolgaš 
sí1Ó1stamíÍ] frak lnÓlÍ1da turar deerler dižir. Don l!Jay Azar deeri bar dižir, lnda azarlar dep 
kiži!er čurttap tur ar. " Vyprávěl Kavaakay Sat Columovič, který žil v letech 1917-1986 
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Bytosti Azar jsou puvodně indickými nižšími božstvy asury (sa. 
asura)152. "Říká se, že mezi nebesy je jedna země, země Azarů, kde mají 
svůj rodný ajmak. Azarové žijí prý se svými ženami a někdy sestupují na 
zem, kde se mohou stát šamany."153 

Čeleeš (duha) byla považována za laso bytostí Azar. "Azarové mají 
velmi silného šamana, který když si chce vzít nějakého člověka na zemi, 
tak po dešti spustí z Nebe laso neboli duhu. Člověk spálený duhou se prý 
brzy zblázní. ,,154 Na jeho vyléčení je třeba povolat šamana, který svuj 
puvod odvozuje od bytostí Azar. Z nebe bytostí Azar prý pochází také 
medvěd, předek člověka: "Tělo medvědice je podobné tělu ženy, tělo 
medvěda se podobá tělu muže. Říká se, že rodnou zemí medvěda je nebe 
bytostí Azar. Říká se, že medvěd je předkem člověka. ,,155 

Nebeské bytosti Azar (asurové) nejsou doloženy u jiných kočovníku 
centrální Asie a duha bývá okolními etniky považována za dobré znamení. 
Puvod odvozovaný od medvěda a kult medvěda obecně je typický pro 
Sibiř, v Mongolsku zcela chybí. 

Pravidelné obřady určené nebi se prováděly každý den ráno, 
kolektivní obřad zasvěcený nebi (deerni dagiTr) probíhal jednou ročně. 

"Ať je člověk daleko na cestách, na lovu nebo ve svém ajlu, musí 
uctít nebe. Obětuje (rozstřikuje) nebi čerstvě uvařený čaj a nebeští vládci 
ochraňují zdraví a štěstí lidí, kteří žijí na zemi. 

Kdysi prováděli ti nejsilnější šamani každoročně obřad obětování 
nebi (deerni dagii"r). Tento obřad probíhal na vrcholku vysokého horského 
hřebenu ... Po skončení obřadu vždy bývaly deště a byla velká úroda. 156 

v chošúnu Č66n-Xemčik. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn'il) torulgalar'i. Mify 
tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 284, 290. 
152 Slovo asura se často překládá jako démon, ale v Tuvě nemá tyto negativní konotace. 
Ostatně v hindských védách bylo slovo asura zprvu užíváno ve významu "božstvo", až 
později se tento termín začal objevovat jako symbol temných sil. Podobně v buddhismu 
bývají někdy počítáni k dobrým, jindy k špatným zpusobum existence. Řadí se mezi nižší 
božstva, titány. 
Lexikon východní moudrosti, Votobia, Olomouc 1996. 
153 "Azar deer, ol bolza OstiiO oranda bir deerde azarlar dep torel aymak čurttap turar 
deeni ol. Azarlar-bile kadl xoorlar dep ulus baza čurttap tur ar dižir, bir čamdikta olar 
čerge dOžOp kelir, olaml xamnar korOp bolur." Kenin-Lopsal), M. B., Tiva čonnul) burul)u 
užurlar'i [Tradiční etika Tuvanu], Novosti Tuvy, Kyzyl 1994, s. 82. 
154 "Čer kiiihda kandlg kižini aliksaan boldur, azarlamll) ulug xaml čurttap turganl 
Deerden šambazln azl čeleežin čaaških soonda badlrTptar dižir. Čeleeške šondurgan kiži 
doraan alblstaar dižir." Vyprávěl Sat Sotpa Oyduyevič, který žil v letech 1901-1976 
v chošúnu Č66n-Xemčik. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn'il) torulgalar'i. Mify 
tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 10, 12. 
155 "Kls adlgnll) maga-bodu kaday kižige domey. Er adlgnii] maga-bodu er kižige domey. 
Adlgnii] alls čurtu Azarlar deeri dižir. Aďíg - kižinil) ogbezi dižir." Vyprávěl Kuular Toktugu 
Kal)-Demirovič, šaman narozený v roce 1932 v chošúnu Ovlir. In: Kenin-Lopsal), M. B., 
Tiva xamnarn"il) torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 23. 
156 "TI"va kiži ;rak čer čoraaš, al)nap čoraaš azl aal-čurtunga orgaš, deerge alban čOdOOr. 
XayihdTrgan šayihii) Ostiin alban deerlerže uglay čažar, ol čOl deerge deerlemil) eeleri 
čerde čurttap tur ar kižilemi keergep turzun deeni ol bolur dižir. 
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Při špatném počasí se prováděla zvláštní modlitba nebi. 157 Protože o 
špatných věcech není dobré mluvitI aby se nepřivolaly/58 mají tyto 
modlitbYI které se obracejí k nebil aby odvrátily špatné počasíl charakter 
obecné prosby. Tuvané totiž podobně jako Mongolové věří v sílu slova. V 
tOl že vyřčené slovo se stává samostatnou entitou l má fyzickou 
přítomnostI existujel a muže tedy i uškodit. Proto i například tato modlitba 
vyjadřující přání ve zlepšení počasí je zcela obecná: 

"Deer xaylrakan, oršee!" (Smiluj sel božstvo nebes) 

Podobná modlitba je zachycena i v tomto vyprávění: 
"Když se nebe zatáhlo, foukal vítr a padalo mnoho sněhu, můj 

dědeček zapálil san, do vědra nalil mléko a kropáčem ho rozstřikoval 
směrem k nebi. Slyšel jsem, jak říká: 

,Deer adam, oršee! (Smiluj sel muj otče nebe) 
Deer adam, bolgaa!' 159 (Dovoll muj otče nebe)" 

Nebo například takto se šaman obracel k nebi a zemi l aby odvrátil 
příchod špatných věcí: 

Tos deerim oršee! 
Dolaan burganiin oršee! 
Dovuraktlg čerim oršee! 
Tos tal]diin oršee! 160 

(Smilujte sel mých devět nebes) 
(Smilujte sel mých sedm burchanu) 
(Smiluj sel má prašná zemi) 
(Smilujte sel mých devět hor) 

Výraz dolaan burgan je převzat z mongolštiny (mo. doloon burxan). 
Tuvský výraz je čedi-xaan l "sedm chánu" a podobně jako mongolských 
"sedm božstev/burchanu" označuje souhvězdí Velkého vozu. 

Burun šagda kOštilg er xamnar či1d10-na deerní dag1p turgan. Deer dagí1gaz1n bedík 
s1nn10 bažlnga erttírer turgan ... Deer dagflgaz1n erttírerge, ča"s čaar bolgaš ulug dOžOt 
bolur dí žír. " Vyprávěl Kavaakay Sat Čolumovič, který žil v letech 1917-1986 v chošúnu 
Č66n-Xemčik. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarnTIJ torulgalaťi. Mify tuvinskich 
šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002/ s. 284,290. 
157 "Tlva kíží deerdive xOnnOo čažTg čašpas." Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva čonnulJ burulJu 
užurlaťi [Tradiční etika Tuvanu]/ Novosti Tuvy, Kyzyl 1994, s. 87. 
158 "bagay čuve boldurbazln baš bururngaar eldeertíp tur ar", Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva 
čonnulJ burulJu užurlar"i [Tradiční etika Tuvanu], Novosti Tuvy, Kyzyl 1994, s.82. 
159 "Deer bOrgep, xat xadTp, ulug xar urup keerge, k1rgan- ačam sao sal1p algaš, xuuoga 
sOt kutkaš, tos-karaa-bíle deerže čažlp turar1n korgen men. K1rgan-ačam bOdOO s1m1ran1p 
turarin diÍJnaan men: Deer adam, oršeef Deer adam, bolgaaf" Vyprávěl Xertek Okaan 
Maga-Šuvuevič, narozený v roce 1927 v chošúnu Bay-tayga. In: Kenin-LopsalJ, M. B., 
Tiva xamnarn"ilJ torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 12. 
160 Vyprávěl Balgan KOžOget Lenčajevič, klrgan xam (starý šaman) narozený v roce 1913 
v chošúnu Bay-tayga. Zemřel v roce 1994. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tí"va čonnulJ burulJu 
užurlaťi [Tradiční etika Tuvanu], Novosti Tuvy, Kyzyl 1994, s. 82. 
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2.3.2 Země 

Běžný tuvský výraz pro zemi je čer, uctivým výrazem je slovo 
Ódilgen. Země je spojena s ženským principem. "Říká se, země je moje 
matka, protože tak jako krmí matka své dítě mlékem, tak živí země 
dospělého člověka vlastním bohatstvím. ,,161 K zemi se pojí černá barva. 
Říká se: "Má matka černá zem. ,,162 

"Moje babička každé ráno čajem uctívala Zemi, kropenkou ho 
rozstříkávala. Obracela se k vysokým horám tajgy, k lesům, k vodě. Říkala 
tato slova: 

Má matko země, daruj mi užitek. 
Má matko země, daruj mi úspěch. 
Má matko země, střež mé děti. 
Má matko země, ochraňuj můj rodný ajl. ,,163 

o pevném spojení člověka se zemí svědčí také zvyk zakopávání 
placenty: 

"Tuvané dříve uctívali Zemi. Země je spojená s pupkem člověka. V 
dřívějších dobách, když se v jurtě narodilo dítě, vykopali v jurtě malou 
jamku a tam uložili placentu. Tento zvyk je projevem spojení člověka se 
zemí. Země je posvátná. ,,164 

o vzniku země vypráví také tento mýtus. 
O třech pohromách 
Když plochá věc vlála ve větru a kulatá se kutálela, byly na zemi tři 

pohromy. Nejprve se rozhořel oheň a pokryl celý svět. Po něm se rozlila 
potopa a uhasila požár. Nakonec se zvedla vichřice a rozbila na kusy horu 
Silmber-Uula, která byla přímo na severu. Ale zrnko prachu z větrem 
zničené hory Silmber-Uula se rozrostlo a vysušilo potopu. 

Říká se, že vichřice stvořila svět. Říká se, že díky vichřici se ze země 
objevily řeky, hory, nížiny, jezera a také lidé. 165 

161 "Čer iyem dižir, čOge deerge čaš urugnu iye kiži emiinil) sOdO-biJe čemgerer,ozOp 
ke/gen kižiJerni čer bodunul) bay/aa-bíle aškari"p-čemgerer." Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva 
xamnarn"i1J torulgalari. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzy I 2002, s. 16. 
162 "Kara čer iyem" Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"i1J torulgalari. Mify tuvinskich 
šamanov, Novosti Tuvy, Kyzy I 2002, s. 16. 
163 "Meel) klrgan-avam ertennil)-ne šayln Čerge čOdOp, tos-karaa-bi/e čažar turgan. 
Siinlranlr sosteri baza bar:Čer iyem, kežikten xaylr/a. Čer iyem, o/čadan xaylr/a.Čer iyem, 
ažl-tOlOm karakta.Čer iyem, aa/-čurtum čag/akta." Z vyprávění Xertek Okaan Maga
Šuvueviče, narozeného v roce 1927 v Baj-tajze. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn'ilJ 
torulgalari". Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzy I 2002, s. 16. 
164 "Burungu ti"va/ar Černi nom dižir. Čer biJe kižinil) xini tuduš bo/ur. Šaanda šagda ogge 
čaš urug tOrOttOnerge, urug si"rtiín og ištinge xenzig uurgay kaskaš, al)aa ča/aar turgan, 
o/ čal)či1 čer bíle kižinil) tudužun íleredip tur ar. Čer - lďlktlg." Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva 
čonnulJ burulJu užurlari [Tradiční etika Tuvanu], Novosti Tuvy, Kyzyl 1994, S. 14. 
165 "Uš xa/ap 
Ka/bak čOve xadlp turda, borbak čOve čug/up turda, čer de/egey kiri"nga Oš xa/ap bo/gan 
čOve-dir. Baštay ot xa/ap xayni"p Ongeš, de/egeyni ši"va suggu/aštir aga bergen čOve-dir. 
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Některá slova v tomto mýtu poukazují na jeho cizí puvod, přestože 
příběh je dle dostupných informací originální. Tuvské slovo xa/ap 
(katastrofa) je nápadně podobné mongolskému slovu ga/av, které se však 
překládá jako "věk, eón". Hora Siimber (sa. Sumeru, hora Meru) byla 
mytickým centrem světa ve staré Indii. Slovo uu/ je z mongolštiny, kde 
označuje horu, tuvský výraz pro horu je dag. 

Země je uctívána jako celek i ve svých jednotlivých částech. 
Významné jsou zejména hory, které jsou většinou spojeny s mužským 
principem, a řeky, které jsou spojeny s principem ženským. Na ruzných 
významných místech v krajině jsou obětiště (ovaa), kde se obětUje pánum 
daného místa. Jsou to obvykle prameny, prusmyky, brody, vyvýšená 
místa a podobně. 

Tos tal]ďim, oršeezin. 
Tos deerim, oršeezin. 
Tos xemim oršeezin. 
Tos artlm oršeezin. 166 

(Ať se smiluje mých devět hor) 
(Ať se smiluje mých devět nebes) 
(Ať se smiluje mých devět řek) 
(Ať se smiluje mých devět prusmyku) 

Všechna místa na zemi mají svého pána, ochranného ducha, 
neexistuje místo, které by nemělo svého ochranného ducha. 1G7 Tento duch 
se tuvsky nazývá ee (eezi), mongolsky ezen, což znamená pán, hospodář. 
Jsou to bytosti, které mění svojí podobu (xuvu/gazln ami1:annar) a obvykle 
nejsou vidět (xey čiive). Také se nazývají biirii/baazln ami1:annar (tvorové 
biirii/baazln, tento složený výraz se mi nepodařilo přeložit). Člověku se 
eezi muže zjevit a přinést mu dobré věci (bude-Ii se člověk chovat uctivě), 
ale také mu muže uškodit. Člověk se také po setkání s eezi muže stát 
šamanem. Eezi obvykle mívá podobu člověka (muže i ženy), někdy též 
zvířete (např. hada). Mezi tyto pány místa (oran eezi) patří také někteří 
démoni (dii/geezinnig ami1:an): a/bls, šu/bus, diirel], četker. 168 

001) soonda sug xa/ap ilyer/ep ilngeš, ot xa/aptr ožilr baskan čilve-dir. Adak soonda xat 
xa/ap xaďip Ongeš, čige sOl)gu čilkte turar Silmber-Uu/a dep u/ug tayganl buza-čaza 
xadlp kaapkan. Xat xa/aptll) buza xadaanl Silmber-Uu/adan dovurak-doozun bodarap 
taraaš, sug xa/aptl soo/dur bazlp kaapkan. 

Xat xa/ap čer de/egeyni čayaap kaggan dižir. Xat xa/aptll) ertken čerinden xemner, 
dag/ar, šlnaa/ar, da/ay/ar bo/gaš kižinil) ilre-saáfi ti"vi1gan dižir." 
Vyprávěl Sat Sotpa Oyduyevič, narozený v roce 1901 v chošúnu Čoon-Xemčik. In: 

Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalari. Mify tuvinskich šamanovI Novosti Tuvy, 
Kyzyl 2002, s. 15. 
166 Vyprávěl Kuular Kendenčik Sembilovič, který žil v letech 1904-1975 v chošúnu Čoon
Xemčik. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva čonnul) burul)u užurlari [Tradiční etika Tuvan~], 
Novosti Tuvy, Kyzyl 1994, s. 89. 
167 "Čer bilrilzil tuskay eelig bo/ur. Eezi čok čer turbas dižir." Vyprávěl Ooržak Eres-ool 
Očur-oolovič, narozený v roce 1943 v chošúnu SGt-Xol. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva 
xamnarn"il) torulgalari. Mify tuvinskich šamanovI Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 335, 344. 
168 "Šu/bus deerge čer eezi amltan-dlr." nebo "četker... oran de/egey eezi" nebo "diirel) 
oran tal)dl eezi dižir". Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalari. Mify tuvinskich 
šamanovI Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 335, 242, 258. 
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A/bls mívá většinou podobu ženy, obvykle mladé a krásné. Muže mít 
měděné nehty, měděný nos nebo pod nosem u horního rtu nemá jamku a 
nemá ji ani okolo páteře. Před obličejem si proto drží rukáv a záda 
neukazuje. Vyskytuje se na ruzných místech, obvykle pod prudkými srázy, 
u divokých řek anebo v písčitých místech. Zjevuje se zejména při západu 
slunce, krásně zpívá. Muž, který ji potká, se do ní zamiluje a zblázní se, 
toulá se sám po pustých místech, žije s ní. Muže ho vyléčit jen silný 
šaman, který a/bls přemuže. Sloveso a/blstaar se obecně používá ve 
významu IIzbláznit se" .169 

Šu/bus muže mít podobu muže i ženy, muže vypadat i jako zvíře. 
V podobě člověka muže mít měděný nos a jedno oko. Jeho charakter je 
ničivý, ohrožuje lidi i zvířata. Člověk, ze kterého se stal šu/bus, se nazývá 
šu/busčuy ber gen kiži nebo šu/bustan aaraan kiži (člověk nemocný od 
šu/bus). Takového člověka muže vyléčit jen buga xam (šaman-býk).17o 

Diirel) bývá většinou muž, někdy též žena a přebývá ve vysokých 
horách. Setkání s ním obvykle člověku lIotevře bílou cestu" (ak oruun 
a/giClar), tedy přinese štěstí a bohatství, ale člověk muže také po setkání 
s diirelJ, onemocnět a zemřít. Také mívá měděné nehty a nos.171 

Cetker je jakýsi běs, který posedne člověka nebo obytné místo ajl. 
Postaví-Ii si někdo jurtu na místě, kde byl ajl s četkerem, brzy se prý 
stane nějaké neštěstí a někdo zemře. Zabránit tomu muže jen buga xam 
(šaman-býk) .172 

Mezi další neobvyklé tvory, kteří podle tradice přebývají na zemi, 
patří obludy moos a mangis (mo. mangas) a kiži biiriis (mo. xiin goroos 
dosl. člověk-zvěř), divoké zvíře, opice podobná člověku (kiži diirzii/iig 
sarbaškln), my bychom řekli lIyetti". 

Voda je nazývána krevním systémem země. 173 Uctívána jsou jezera, 
řeky i potoky. Nejuctívanějšími místy jsou prameny (sug baži~ aržaan bažl, 
dosl. IIhlava vody"), obávané jsou brody (kežig). Mezi pány jezer (xOldil) 
eezi) bývá zmiňován muž, žena, býk, a/bis, mezi pány řek (xemnil) eezi) 
muži a ženy. U brodu muže být aza. 

169 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"ir) torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti 
Tuvy, Kyzy I 2002, s. 227-239. 
170 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti 
Tuvy, Kyzy I 2002, s. 243-249. 
171 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti 
Tuvy, Kyzy I 2002, s. 249-260. 
172 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti 
Tuvy, Kyzyl 2002, s. 240-243. 
173"Sug - černil) suda/i"." Baldan, Š. D., Tiva ďilda šaž"in terminologiyaii (xamnaašl<in 
bolgaš buddizm) [náboženská terminologie v tuvštině (šamanismus a buddhismus)], 
diplomová práce na FF TKU, Kyzyl 2001, s. 7. 
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Například z řeky Xemčik se na horním toku zjevuje xemnil) eezi 
v podobě krásné ženy a u ústí je jiný xemnil) eezi, který má podobu 
urostlého jezdce na koni. 174 

Za posvátné jsou také považovány některé stromy. Jsou to obvykle 
mimořádné, samostatně stojící stromy. Obvykle je to modřín. Existují tři 
druhy posvátných stromu: xam lyaš (stom šaman), bay lyaš (strom 
hojnostO, tel lyaš (strom dvojího puvodu) - z jednoho kořene vyrustají 
dva ruzné stromy, např. modřín a bříza. Rozdíl mezi xam lyaš a bay "iyaš 
se mi dosud nepodařilo přesně definovat. U všech těchto stromu se 
pravidelně provádějí posvěcovací obřady dagiTr. 

Monguš Kenin-Lopsan vybral z vyprávění, která zaznamenal, devět 
nejuctívanějších vysokých hor (tal)dí) Tuvy a ztotožnil je s posvátnými 
devíti horami zmiňovanými v ruzných modlitbách. Jsou to tyto hory: 

1. Xaan-Tayga na jihovýchodě Tuvy v oblasti Kungurtug. 
2. Xaan-Deer v pohoří Samlna (Sol)gu Tal)dí) u řeky Xemčik. 
3. MOl)gun-Tayga na jihozápadě Tuvy nazývaná také MOl)ge-

Del)ger-Xaylrakan nebo MOl)ge-Deer-Burgan. 
4. Bay-Tayga xaylrakan na severozápadě Tuvy. 
5. Klzí'l-Tayga xaylrakan v chošúnu Sut-XOI. 
6. Buura-Tayga xaylrakan v chošúnu Ulug-Xem. 
7. Tal)dl-Uula xaylrakani poblíž říčky Mežegey. 
8. Ódugen-Tayga xaylrakan v chošúnu Tožu. 
9. Ondum-Tayga xaylrakan v pohoří Akademika Obručeva. 

Za příznivý směr je považován východ, za nepnzmvy sever. 175 

Všechny jurty, čumy176 a sruby se stavějí dveřmi na východ. 

174 "XemčiktilJ OstUO baži"nda kadTn kiži ol šapkTn xemnilJ eezi boop kostOr dižir. lnčaarga 
XemčiktilJ Šom-Šum aksTnda baďip čTdar čerinde turar eezi er kiži boop kostOr dižir. \1 

Vyprávěl Sat Eres-ool Solaanovič, narozený v roce 1942 v chošúnu SOt-X61. In: Kenin
LopsalJ, M. B., Tiva xamnarnrlJ torulgalari. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 
2002, s. 349, 353. 
175 Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"ilJ torulgalari. Mify tuvinskich šamanov, Novosti 
Tuvy, Kyzy I 2002,5. 476-477,486-487. 
176 Cum (čadTr) je kónický stan kruhového pUdorysu, uprostřed je ohniště. Kostru tvoří 
trojnoha ze svázaných břeven, na kterou se kladou další břevna. Pokrývá se kurou 
(modřín, bříza), kožešinami nebo nyní i plátnem, případně igelitem. Je to tradiční obydlí 
obyvatel tajgy, zejména východního chošúnu Tožu. Nyní žijí v čumu především v létě a 
v zimě bydlí ve srubu. 
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2.3.3 Podsvětí 

K objektům uctívání patří také podsvětí. Podsvětí se nazyva aldíT 
oran (dolní svět) nebo kara1} ortemčeyni oraní" (temné místo světa). 

"Tuvané uctívali tři světy. Horní svět [nebe], Střední svět [zemi] a 
Dolní svět [podsvětí].177 

Podzemnímu světu vládne chán Erlik, žijí tam duše mrtvých, které 
se mohou stát démony aza, pocházejí odtud démoni buk. 

Buk i aza patří do kategorie neviditelných věcí (xey čiive), které se 
také nazývají xuvulgazíh ami1:annar (proměňující se tvorové), jejich 
zařazení do sféry podsvětí je jen jednou z možností jejich kategorizace. 

Buk vznikne, když člověk udělá nějaký přestupek (krádež, pomluva, 
zabití). Buk potom ohrožuje celou rodinu provinilce, začnou jeden po 
druhém umírat. Buk může být neviditelný, nebo na sebe vzít podobu 
zvířete i člověka. Přemůže ho šaman nebo lama.178 

Démon aza vzniká po smrti člověka z jeho duše siinezin. 179 

"V některé dny přicházejí ze země chána Erlika na tento svět aza. 
Sedmý a čtyřicátý devátý den po své smrti přicházejí zpět do svého kraje. 
V tyto dny pozvou jeho příbuzní silného šamana, který zapálí oheň, spálí 
to nejlepší z jídla a mluví s duší toho zemřelého. Na místě, kde je 
rozdělaný oheň, uspořádají příbuzní zemřelého doy (tryznu), jedí to 
nejlepší jídlo, pijí araku a navzájem se hostí tabákem, ale nesmějí se opít 
ani rozpoutat rvačku. ,,180 

Pokud nejsou správně provedeny posmrtné obřady, zůstane aza na 
zemi a škodí lidem. Tito démoni také vyplňují vůli svého chána: 

177 "nva/ar Dš oranga čDdDDr čoraannar. ustUD oranga, Ortaa oranga, A/díT oranga čDdDDr 
čoraannar." Sdělil Kuular Orus DOlJgur-oolovič, lama narozený v roce 1917 v chošúnu 
SOt-X5I, zemřel v roce 1992. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"i1J torulgalar"i. Mify 
tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 326-328. 
178 "Bank čDve ki/Trga, buk tlptlr dížír. Oor kTllrga, buk ti"ptlr dížír. NDgill ki1Trga, buk tlpti"r. 
Kíží tlnlnga čederge, buk tlptlr." Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"i1J torulgalaťi. Mify 
tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 260-269. 
179 Aza deerge o/gen kížíníl) sDnezínínden tTptTr čDve." nebo "O/gen kížíníl) sDnezíní aza 
apaar dížír." Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"i1J torulgalaťi. Mify tuvinskich šamanov, 
Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 216, 222. 
180 "Erlík oranlndan člrik ortemčeyge aza/arnii] kefír xDnnerí bar. Kíží o/geš, čedí xonup 
čorda baza dorten tos xonup čorda, aza/ar o/ kížíníl) čurtun ergíp kelír. O/gen kížíníl) čedí 
xonuunda šií"rak xam kížíní xoop ekkeer. O/ xam ot klpslp, čemníl) deežízín orttedíp 
turgaš, o/gen kížíníl) sDnezíní-bíle čugaa/ažlr. Ot kTviskan čerge OIgen kížíníl) tOre/derí doy 
baza ki1Tr, čemníl) deežízín číír, araganl ížer, dal)za so/čup taakpnažlr, čDg/e ezírtír ížíp 
bo/bas, čDg/e soš-sodaa kiTip bo/bas." Vyprávěl MOlJguš Osur-ool Amašl<inovič, narozený 
v roce 1926 v chošúnu C55n-Xemčik. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"i1J 
torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanovI Novosti TuvYI Kyzyl 2002 1 S. 2101 222. 
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"Erlik chán je velmi mocný, do libovolné země posílá démony aza. 
Když žije jím vybraný člověk na světlé zemi, pošle tam aza, aby mu 
sebrali duši a vrátili se s ní zpět. 

Člověk, kterému Erlikovi démoni sebrali duši, těžce onemocní, a 
proto pozve silného šamana. Pokud je šaman tak silný, aby duši z Erlikova 
světa přivedl nazpět, ten nemocný člověk se uzdraví. 

Pokud šaman nemůže svou silou démony porazit, ten nemocný 
člověk zemře a tři dny nato zemře také sám šaman. 11181 

181 "Erlík xaannl končug kOšWg bo/gaš tura/aan čerindive aybi1aar aza/arllg dižir. Čirik čer 
klrlnda a/lr deen kižizi dirig turda-/a, lnaar aza/arln čorudupkaš, 001) sOnezinin tutturup 
ekke/direr. 

Erlík xaannii] azazlnga sOnezinin a/zlpkan kiži sa/gadap aaťíy beer, lnčangaš končug 
šií"rak xamnl xogdurup ekkeer. ŠTirak xam Erlik oranlndan demgi o/ aaťig kižinil) sOnezinin 
xunaap ekkeer bo/za, o/ kiži dirig artar dižir. 

Aza/arga kOš četpes xam bo/za, demgi o/ aarig kiži olOr, 001) soonda Oš xonganda, xam 
bodu baza olOr dižir." Vyprávěl Kuular Toktugu Kal)-Demirovič, šaman narozený v roce 
1932 v chošúnu Ovur. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarnTI) torulgalaťi. Mify 
tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 82, 88. 
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2.3.4 Slunce 

Slunce, tuvsky xiln, je součástí nebes a je spojeno také s ohněm. 
Slunce bývá někdy spojeno s ženským principem, jindy s mužským. 

"Slunce nazýváme svou matkou, protože matka neustále hospodaří 
doma, stará se o děti. Po svítání vždy vyjde na východě slunce. Měsíc 
nazýváme svým otcem, protože otec je neustále na cestách, moc doma 
nesedí. Také měsíc není na nebi vidět každý den, jednou se ukáže, jindy 
zmizí. ,,182 

"Od dávných dob chodí slunce okolo země. Slunce je živá bytost, 
protože dýchá, má vševidoucí oči a bijící srdce. Slunce vychází brzy ráno 
na východě a večer odchází na západ, kde kdesi přenocuje. 

Samo slunce je mimořádně horké a má třicet dveří. Když slunce 
najednou otevře všech třicet dveří a vyjde, znamená to, že je poslední 
neboli třicátý den, protože měsíc má třicet dní. 

Slunce nikdy nestojí na jednom místě. Slunce má sedmdesát vozů. 
V jasný den, když si slunce sedne na těchto sedmdesát vozů a vypraví se 
na dalekou cestu, rozlehne se slabý hluk. Když přichází noc a slunce se 
posadí na těchto sedmdesát vozů a vypraví se na cestu, hluk zesílí. 

Slunce má mužské znaky, a proto se počítá mezi mužské bytosti. 
Říká se, že slunce samo nemůže zakrýt své paprsky. ,,183 

Se sluncem jsou spjata také některá tabu: "Když se člověk dívá ke 
slunci, nesmí si ulevovat, plivat ani křičet. Když zemře člověk, který se ke 
slunci choval špatně, přijde do podsvětí a bude mu uříznutjazyk.\\184 

182 "Xilnnil iyem deer, čilge deerge tlva kižinil) avazl ilrgillčil og ee/ep, aŽl-tolilp 
xaygaarap o/urar, oon ii]ay dal) adarga-/a, xiln čoon čilkten ilnilp ke/ir. Aynl adam 
deer. Čilge deerge tlva kižinil) adazl daadl čerge čoruur, ogge šoo/ug o/urbas, lnčarga Ay 
baza xiln bilril deerge kozillbes, birde kostilr, birde čider." Vyprávěl MOlJguš K6rgen-ool 
Čalč"ikovič, žil v letech 1924-1992, narodil se v chošúnu Č66n-Xemčik. In: Kenin-LopsalJ, 
M. B., Tiva xamnarn"ilJ torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 
20. 
183 "Šag-šaandan tura xiln černi do/ganlp turar dižir. Xiln bo/za tlnar tlnistlg, koor 
karaktlg baza sogar čilrektig dirig amltan dižir. Xiln dal)gaar erten murnuu čilkten ilngeš, 
ša/a kežee barlÍn čilkče aža beer, o/ inaar bargaš, bir-/e čerge dilnnep xonar. 

Xiln bodu kedergey izig bo/gaš ilžen xaa/ga/lg dižir. Xiln o/ ilžen xaa/gazin ažltkaš, ilnilp 
keerge, bildilu xiln bo/ur azl ilžennii] xilnil bo/ur, čilge deerge bir ayda ilžen xonuk bar. 

Xiln čal)gis čerge turbas dižir. Xiln čeden čuuza tergelig. Óák xilndils xiln čeden čuuza 
tergezinge saadapkaš, lrak čerdive čoruptarga, daaš-šimeen xire/ig bo/ur. Diln dilžilp 
keerge, xiln čeden čuuza tergezinge o/urupkaš, čoruk čoruurga, daaš-čšimeen u/gaái 
beer dižir. 

Xilnnill) bodu er xindiktig bo/gaš er amltanga sanattlrlp čoruur. Xiln bodunul) xerelin 
čer/e boogdap šldavas amitan dižir." Vyprávěl Sat Sotpa Oyduyevič, který žil v letech 
1901-1976 v chošúnu Č66n-Xemčik. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"i1J torulgalar"i. 
Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 297, 301. 
184 "Xilnče korilp a/gaš, čiigep bo/bas, dilkpilrilp bo/bas, a/glri"p bo/bas dižir. Xilnče bak 
čal)naan kiži olil bergeš, aza oraninga baarga, di1in odura kezip kaaptar dižir." Kenin-
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Slunce se uctívá spolu s dalšími božskými entitami každý den ráno 
čerstvě uvařeným čajem. Obvykle je tato činnost vyhrazena paní domu, 
je-Ii muž sám na cestách, obětuje on. 18S 

"Říká se, že člověku, který uctívá slunce, se všechno daří (dosl. 
naplňuje se jeho cesta). 11186 

Obřad obětování slunci (xiinnii dagiTr) se prováděl jen mimořádně a 
podobně jako obřad zasvěcený nebi sloužil k přivolání deště. 

"Viděl jsem obřad zasvěcený slunci, na který lidé z našeho rodu, 
kteří žili v Šagaan-ArTg, pozvali silného šamana. Pamatuji se, že ten den 
všichni lidé vystoupili na vrchol hory Buura tayga. Přinesli hodně araky a 
dobrého jídla. 

Tehdy mi bylo jedenáct let. To léto byla velká vedra, tráva, obilí i les 
byly spálené. Malé říčky vyschly ... 

Pamatuji se, že poté, co proběhl na vrcholku hory Buura tayga obřad 
zasvěcený slunci, pršelo několik dní. 

Říká se, že když se provede obřad zasvěcený slunci, počasí se 
zlepší. 11187 

Jeden starý šaman řekl, že obřad dagiir zasvěcený slunci v Tuvě 
nikdy nebyl,188 je tedy možné, že v předcházející ukázce ve skutečnosti šlo 
o obřad zasvěcený nebi (deerni dagiTr). 

LopsalJ, M. B., Tiva čonnulJ burulJu užurlar'i [Tradiční etika TuvantJ], Novosti Tuvy, Kyzyl 
1994, s. 13-14. 
185 Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva čonnulJ burulJu užurlar"l [Tradiční etika TuvantJ], Novosti 
Tuvy, Kyzyl 1994, s. 87. 
186 "XOnge čOdOOr kižinil) čoruu čoguur dižir." Vyprávěl MOlJguš Balďiž"lk Sagaanovič, 
narodil se v roce 1910 v chošúnu Ovur. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"llJ 
torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzy I 2002, s. 298, 302. 
187 "Bistil) Šagaan-Arig ii7čaar čurttap čoraan bir kezek kiží!er bir u/ug xam xoop a/gaš, 
XOnnO dagi"di"p turganii7 korgen men. inčan xamik u/us Buura tayga bažii7di"va One 
bergen. Araga dari bo/gaš a"š-čem enderik čuve. 
inčan on bir xartrg boor men. Xa/apti"g kaal) bo/gan. O"t-sigen, taraa-bi"daa bo/gaš i"yaš

daš kada bergen. DamTrak xemner sayii7 kurgadTr katkan ... 
Buura taygazii7iÍ) bažii7ga xunnu dagi"p kaan soonda, kaš xondur u/ay ča"staanii7 am

daa utpaan men. 
XOnnO dagi7rga, agaar-boydus ekižíír dižir." Vyprávěl MOlJguš Uynuk-ool Baazanovič, 

narodil se v roce 1911 v chošúnu Ulug-Xem. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"ilJ 
torulgalar"i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 298, 302. 
188 "Tíva kiži xunnu dagi"vas čoraan, Xunge čudup čoraan. Tíva kiži Ayni" dagi"vas čoraan, 
Ayga čudup čoraan." Vyprávěl Balgan Kužuget Lenčajevič, ki"rgan xam (starý šaman), 
narozený v roce 1913 v chošúnu Bay-tayga. Zemřel v roce 1994. In: Kenin-LopsalJ, M. 
B., Tiva xamnarn"llJ torulgalar'i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 
311, 315. 
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2.3.5 Měsíc 

MěsíCr tuvsky aYr je někdy spojován s mužským principem r jindy 
s ženským. 

"Od dávných dob chodí Měsíc okolo země. Měsíc je živá bytost, 
protože dýchá, má vševidoucí oči a bijící srdce. Měsíc pochází z ženského 
plemene, proto se říká, že Měsíc je žena. Měsíc vychází na východě a 
zapadá na západě. Měsícje bytost, která může být vidět ve dne i v noci. 

Měsíc má patnáct dveří. Když se těchto patnáct dveří zavírá, Měsíc 
se zmenšuje, až z něj zůstane jen něco malého černého. Když se těchto 
patnáct dveří otevírá, Měsíc se zvětšuje, až je veliký a úplně kulatý. 

Říká se, že Měsíc je chladná bytost. ,,189 

Také s měsícem jsou spjata některá tabu: "Člověk nesmí plivat 
směrem k Měsíci ani směrem k němu házet hlínu. ,,190 

Pravidelně se obětuje také novému měsíci: "Když je Měsíc v novu, 
Tuvané třikrát obejdou svou jurtu po směru slunce, rozstřikují přitom 
ranní čaj a pronášejí modlitby. Jurtu zevnitř očišťují kouřem jalovce a také 
jalovcovým kouřem očišťují děti. Rozstřikují čaj a modlí se, aby v jurtě 
nebyly nemoci. ,,191 

Obřad dagiTr zasvěcený měsíci v Tuvě nikdy nebyl.192 

189 "Šag-šaandan tura ay černí do/ganlp turar dížír. Ay baza tlnar tlnisťíg, koor karaktlg 
bo/gaš sogar čOrektíg amltan dížír. Aynll] alis uksaa-sa/ga/l kis amltan dížír, lnčangaš Ay 
kaday kíží dížir. ay murnuu čOkten Ongeš, bariTn čOkče čorup kaar. ay xOndOs, baza dOne 
baza kostOr amltan dížír. 

Aynl on beš xaa/ga/lg dižir. On beš xaa/gazl xagdlna beerge, Ay deergexenzíg kara čOve 
apaar. O/ on beš xaa/gazl ažlttlna beerge, Ay deerge kedergey u/ug top-togerik apaar 
bo/gaš bOlOl]nerdír kostOp turar. 

Aynl sooksumaar amltan dížír." Vyprávěl Sat Sotpa Oyduyevič, který žil v letech 1901-
1976 v chošúnu Čččn-Xemčik. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva xamnarn"i1J torulgalarL Mify 
tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 304, 308. 
190 "Tíva kiži ayže dOkpOrOp bo/bas, dovurak čažlp bo/bas dižir. " Vyprávěl MOlJg uš Ba Id"iž"ik 
Sagaanovič, narodil se v roce 1910 v chošúnu OvOr. In: Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva 
xamnarn"i1J torulgalať'i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 307, 309. 
191 "Aynll] čaazlnda tlva kiži čurttap organ oon Oš do/gandfr xOngeer ergilip, ertengi šayln 
čažlp čara/baríTr. Aynii] čaazfnda og ištin artis-bi/e a/ban artizaar bo/gaš urug-darignl baza 
artizaar turgan. Aarí"g-xamčik og ištínge turbazin deeš čažig čažar turgan. " 
Kenin-LopsalJ, M. B., Tiva čonnulJ burulJu užurlar"i [Tradiční etika Tuvanu], Novosti Tuvy, 
Kyzyl 1994, s. 87. 
192 "Tíva kiži aynl daglvas čoraan, am-daa Ay daglvas čal]čil xeveer." Vyprávěl MOlJguš 
Balďiž"ik Sagaanovič, narodil se v roce 1910 v chošúnu OvOr. In: Kenin-LopsalJ, M. B., 
Tiva xamnarn"i1J torulgalať'i. Mify tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 307, 
309. 
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2.3.6 Hvězdy 

Tuvané uctívali také některé hvězdy, zejména souhvězdí Velkého 
vozu, které se tuvsky nazývá Čedi-Xaan, "sedm chánu", nebo názvem 
přejatým z mongolštiny Dolaan-Burgan (mo. doloon burxan) , "sedm 
božstev". 

"Tuvané neuctívají všechny hvězdy. Tuvané uctívají některé hvězdy. 
Nejuctívanější jsou hvězdy Čedi-Xaan neboli Dolaan-Burgan. Když se na 
obloze objevilo souhvězdí Dolaan-Burgan, svařil ďověk, který byl na lovu, 
čaj, naplnil naběračku a rozstřikováním ho obětoval. Protože se ví, že 
veškeré plody země/úlovek velmi závisí na božstvu Dolaan-Burgan, zpíval 
starý při tom lovec tuto modlitbu: 

Ty jsi korouhev mé sytosti. 
Mých sedm božstev, smilujte se. 
Ty jsi oheň mého nezmrznutí. 
Mých sedm božstev, smilujte se. 

Tady je můj čaj, 
bytost se rty se ho nedotkla. 
Tady je můj čaj, 
bytost s ústy ho neochutnala. 

Mých sedm božstev, obětuji vám svůj čaj! 
Mých sedm božstev, uctívám vás svými modlitbami! 
Mých sedm božstev, smilujte se! 
Mých sedm božstev, dejte mi to, co mi můžete dát!,,193 

193 "Tiva kiži si1dls-/a bo/ganlnga čildilves. Tiva kižinil) čildililr si1dlstarl bar. Bir končug 
čildililr si1dlzl Čedi-Xaan azl Do/aan-Burgan bo/ur. Do/aan-Burgan deerge kostilp kelirge, 
al)nap čoraan al)čl kiži šayln xaylndlrgaš, dazi1 ka/ganga do/dur uzup a/gaš, čažlp ča/ban7r 
čoraan. 

Černil) o/ča-ažiT Do/aan-Burgandan končug xamaaržlr dep bilip čoraan al)čl ašak a/gis-
yoreelin mlnčaar ldar: 

Todug čoruum silldezi sen. 
Do/aan-burganiín, oršee. 
DOl)mas čoruum odu sen. 
Do/aan-Burganlm, oršee. 
Erinnig čilvege 
Emetpeen šayiir1 čilve. 
Aastlg čilvege 
Amzatpaan šayiín čilve. 
Čažiíín čaštiín, Do/aan-Burganiín! 
Ča/baríp čildillilm, Do/aan-Burganiín! 
Meni keerge, Do/aan-Burganiín! 
Beeril)ni ber, Do/aan-Burganlm!" 

Vyprávěl MOf)guš Bora-X55 Keldegeyovič, žil v letech 1892-1970 v chošúnu Č55n
Xemčik. In: Kenin-Lopsaf), M. B., Tiva xamnarn"if) torulgalať"i. Mify tuvinskich šamanov, 
Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 312, 315-316. 
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Obřad dagiTr zasvěcený souhvězdí Čedi-Xaan, o kterém se píše 
v následující ukázce, sloužil k vyléčení nemocného a božstvu byl při něm 
zasvěcen skopec. 

"Tuvané odpradávna prováděli obřad zasvěcený božstvu Čedi-Xaan. 
Tento obřad zasvěcený božstvu Čedi-Xaan mohl provést pouze šaman. 
Když mi bylo čtrnáct let, těžce onemocněl mt1j švagr Sarlglar Šožal a jeho 
život byl vážně ohrožen ... 

Viděl jsem, jak silný šaman Kužuget Bora1Jay prováděl šamanský 
obřad zasvěcený božstvu Čedi-Xaan, protože pt1vod té nemoci byl 
v Horním světě. Šamanský obřad prováděl od večera, a když začalo svítat, 
skončil. Celou noc šaman zpíval modlitby božstvu Čedi-Xaan a vyprošoval 
si od hvězd duši nemocného. Šaman si nechal přivést černého skopce 
s bílou skvrnou na hlavě a zasvětil ho božstvu Dolaan-Burgan. Přinutil ho 
třikrát se božstvu poklonit, potom mu okolo krku uvázal pruh bílé látky a 
propustil ho. Božstvu Čedi-Xaan se vždy zasvěcovala domácí zvířata 
,s horkým dýcháním'194 ... 

Zasvěcený skopec umřel stářím. Kt1ži z něho nestáhli a tělo odvezli 
daleko od ajlu. n195 

194 V centrální Asii jsou ovce a koně považováni za zvířata "s horkým dýcháním" a kozy a 
skot za zvířata "se studeným dýcháním". 
195 "Tíva kiži šag-šaandan tura Čedi-Xaannf dagfp čoraan. Čedi-Xaannf čligle xam kižige 
dagfdar čoraan. inčan on dort xarllg turgan men. Meel) čestem Sarfglar Šožal slldanlp 
aaraaš, bergedey bergen ... 

Aadgnll) ugu-dozli UstOli orandan bolgan, lnčangaš Čedi-Xaannf ulug xam Kužliget 
Boral)ay daglp xamnaanfn korgen men. Kežee dline xamnaaš, dal) adlp orda seriy 
bergen. Dal)nl atslr ol xam Čedi-Xaannf algap yoreep, ol slldlstardan aarlg kižinil) aml
tlnln di/ep xamnaan člive. Kalčan-kara irtti ldlktaaš, ol xam ol irtti Dolaan-Burganče liš 
katap teyletkeš, moynunga ak pos baglaaš, sanpkan člive. Čedi-Xaannf dagi7rda izig 
tinlštfg xoy malláiktaar člive deer čoraan ... 

idiktTg irt kfrfp olgen. Kežin soybaan, aaldan fradlr čalaraáip kaapkan. " Vyprávěl Balgan 
KOžOget Lenčajevič, klrgan xam (starý šaman), narozený v roce 1913 v chošúnu Bay
tayga. Zemřel v roce 1994. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarnTI) torulgalarL Mify 
tuvinskich šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 311, 315. 
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2.3.7 Oheň 

Odpradávna byl uctíván také oheň. Tuvané ho považují za božstvo 
(burgan), stvořitele (čayaač"i), mladší slunce (biče xiln). 

"Oheň rozdělaný doma (v jurtě) se nazývá malé slunce a my ho 
silně uctíváme. Oheň je mým božstvem." 196 

Také ohni se obětuje každé ráno čerstvý čaj. Zde je jedna 
z modliteb, které během toho hospodyně recitovala: 

Dršee, xayilrakan. 
Dru korup teyledim. 
Ot čayaačTm, oršee. 
Oran Tal)diin oršee. 

ČalbiiStTg burganiin sen. 
ČayaannTg dozum sen. 
Čalbardiin iyin, sogurdum iyin. 
Šayiin čažTp baraalgadiin. 

AžT-tOlum xunu sen. 
Aas-kežik buyanT sen. 
Aštavaziin kučuzu sen. 
Ak oruum xumagalar sen. 197 

(Smiluj se, božstvo) 
(Pozvedám k tobě svou modlitbu) 
(Smiluj se, ohni-stvořiteli) 
(Smiluj se, mé horstvo) 

(Ty jsi mé plamenné božstvo) 
(Ty jsi muj pravý kořen) 
(Pomodlila jsem se a poklonila) 
(Svým čajem jsem ti posloužila) 

(Ty jsi slunce mých potomku) 
(Ty jsi milost štěstí) 
(Ty jsi síla přemáhající muj hlad) 
(Ty střežíš mou bílou cestu) 

Každý rok na podzim se tradičně provádí obřad posvěcení ohně (ot 
dagiTri). Na tyto domácí Obřady byl do každé jurty pozván šaman nebo 
lama, který obřad provedl. V době náboženského pronásledování (v letech 
1929-1991) tyto obřady prováděli iyi kornur kižiler (lidé s dvojitým 
viděním), tj. osobnosti komunity, které měly mimořádné schopnosti, ale 
nebyly nikdy korunovány na šamany.198 Pokud prý člověk neprovede tento 
obřad, opustí ho duše. Na duchu ohně závisí zdraví, bohatství a xey-a"t 
(dosl. "vzdušný kuň", mo. xii mori, zjednodušeně řečeno životní síla, 
štěstí) .199 

196 "Og ištinil] odun biče xOn dižir, bister al]aa končug čOdOOr bis. Ot deerge meel] 
burganlm." Vyprávěla Šagďir Seržik Maniirovna, narodila se v roce 1922 v chošúnu Bay
Tayga. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalarL Mify tuvinskich šamanov, 
Novosti Tuvy, Kyzyl 20021 s. 338, 346. 
197 Vyprávěl MOl)guš Korgen-ool Čalč"ikoviČI žil v letech 1924-1992, narodil se v chošúnu 
Čoon-Xemčik. In: Kenin-Lopsal)l M. B' I Tiva xamnarn"il) torulgalarL Mify tuvinskich 
šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002 1 s. 57 1 62. 
198 Vyprávěl Damďin Konstantin Čuldumovič, lama narozený v roce 1912 v chošúnu 
Čoon-Xemčik. In: Kenin-Lopsal)l M. B' I Tiva xamnarn"il) torulgalarL Mify tuvinskich 
šamanovI Novosti TUVYI Kyzy I 2002 1 s. 57, 62. 
199 flOt daglvayn baar bo/za, kižinil] sOnezini čay/aar dižir... Kižinil] kal]-kaďik bo/uru, 
todug-dogaa čurttaarl baza xey-a"ďi ot eezinden xamaržn dižir, lnčangaš či1diÍ)-na ottu 
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S ohněm je spjata řada tabu. Do ohně se nesmí plivat, ani házet 
žádné nečistoty, odpad, ani vedle ohně nesmí být nepořádek nebo něco, 
co páchne. Přes oheň se nesmí skákat, nelze jej ani překročit, nebo 
dokonce šlápnout na místo, kde dříve byl oheň (na opuštěném kočovišti). 
Po náhodném porušení těchto tabu, jež rozhněvají ducha ohně, je třeba 
povolat silného šamana, aby člověka očistil. Porušení těchto tabu mohlo 
vést k nemoci nebo smrti členu rodiny, k rozchodu manželu.2oo 

Při překočování na nové místo bylo potřeba přenést též oheň (žhavé 
uhlíky), nebo, pokud byl přesun delší, tak alespoň popel, aby také duch 
ohně mohl překočovat spolu s rodinou. Pokud dříve oheň vyhasl a nebylo 
možno jej rozdělat, nesmělo se požádat o oheň v cizí jurtě, nýbrž bylo 
potřeba požádat blízkého příbuzného (muž se obracel ke svému strýci po 
mateřské Iinii).201 

dagldar čoraan čOve." Vyprávěl MOl)guš Bald'iž"ik Sagaanovič, narozený v roce 1910 
v chošúnu OvOr. In: Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalarT. Mify tuvinskich 
šamanov, Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 60, 65. 
200 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn'il) torulgalarT. Mify tuvinskich šamanov, Novosti 
Tuvy, Kyzyl 2002, s. 58-66. 
201 Vyprávěl MOl)guš KalindOO ČOdey-oolovič, šaman a topič ve škole v obci Solčur 
v chošúnu OvOr, narozený v roce 1940 v chošúnu Čoon-Xemčik. In: Kenin-Lopsal), M. B., 
Tiva xamnarn"il) torulgalari. Mify tuvinskich šamanovI Novosti Tuvy, Kyzyl 2002, s. 60, 
66. 
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2.4 Projevy víry - poznámky z terénního deníku 

v této kapitole jsem se zaměřila na jednotlivé projevy animistických 
kultu, které jsem zaznamenala během svého pobytu v Tuvě. 

Jsem si vědoma, že má pozorování jsou jen malým výsekem 
současné reality. Slovy Clifforda Geertze: "Etnografický výzkum jako 
osobní zkušenost spočívá ve schopnosti vyznat se v nové situaci, což je 
vyčerpávající záležitost, která je vždy úspěšná pouze částečně; 
antropologické psaní jako vědecké snažení spočívá ve snaze formulovat to 
základní, o čem se člověk domnívá, vždy přehnaně, že to odhalí/. ,,202 

Názor, že subjektivní a interpretativní podstata antropologického 
pozorování je vlastní každému terénnímu výzkumu, rozvinul právě Clifford 
Geertz. To, co si antropolog v terénu zapisuje, není ve skutečnosti to, co 
se děje a co se říká, ale nutně je to interpretace té skutečnosti, která už 
byla obvykle interpretována jejími aktéry. 

"Chování je třeba věnovat pozornost, a to poměrně detailní, neboť 
právě v toku chování - či přesněji sociálního jednání - nacházejí kulturní 
formy své vyjádření. ,,203 

Přináším zde tedy záznamy jednotlivých projevu chování a jejich 
interpretací vlastními aktéry, které jsem dále interpretovala jako projevy 
puvodních animistických kultu. Další interpretaci těchto dat, tedy 
zhodnocení a zasazení do kontextu celku duchovní kultury, provedu 
v závěru této práce. 

Na svatbě, které jsem se zúčastnila v Kyzylu, jsem jako čestný host 
dostala uža - tučný skopový biskup a záda. Kara-Kis Kiinzat-oolovna, 
starší Tuvanka, která se považuje za buddhistku, mi potom doma pomohla 
ukrojit dva plátky k jídlu, ale než jsme začaly jíst, ukrojila kus tuku a 
položila ho na plotýnku elektrického sporáku: "To je oběť duchu ohně. 
Zítra to mtJžeš vyhodit." Pak odříkala několik manter za dobré 
znovuzrození pro tu ovcí a řekla, že teď mtJžeme jíst. 

Když předtím na svatební hostině praskl některý z balonktJ, řekla 
Kara-Kis ugbay, že je to dobře, protože takový ostrý zvuk zažene zlé 
duchyaza. 

Typický projev přizpusobení starých tradic novému prostředí. Oheň 
byl nahrazen sporákem, duchu ohně se tedy obětuje tam. 

Tradičně mohl zlé duchy zahnat jakýkoli silný nebo neobvyklý zvuk, 
spolehlivě také zlé duchy zahání zvonění zvonku. 

Na nedělním shromáždění baptistické církve Krista Spasitele 
v Kyzylu jsem zaznamenala toto veřejné svědectví tuvské ženy, která se 
stala křesťankou: "Když mtJj otec umíral, řekl mi: ,Když ses narodila, 
umřela tvoje babička, matka tVOjí matky. Nebyla nemocná. Pozvali jsme 

202 Geertz, C., Interpretace kultur, Slon, Praha 2000, s. 24. 
203 Ibid., s. 28. 
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šamana a ten řekl: To dítě je špatné. ' Předtím mi to [otec] neřekl. Matka 
mi v ten pátek [když umíral otec] řekla: ,Neměla jsem tě ráda. 1 [Potom 
jsem byla nemocná.] Nemohla jsem chodit, ležela jsem v posteli a sestry 
se o mne staraly. Mé děti přicházely a plakaly. Sestry mi říkaly: Na co 
potřebuješ ruského boha, k čemu ti je, vidíš, co je s tebou! Prosila jsem 
Boha: ,Bože, jestli jsi, Ježíši, jestli jsi opravdu Bllh, dej mým dětem 
radost. 1 Modlila jsem se a usnula. Ráno jsem se probudila a sestry se 
usmívaly. Přišly děti a usmívaly se. [Byla jsem zdravá.] Možná že šaman 
věděl, že jsem Boží dítě." 

Tímto svědectvím tuvská žena (téměř sama ve společenství 
složeném výhradně z Rusu) ilustruje odmítavý postoj větŠiny Tuvanu ke 
křesťanským církvím. Postoj šamana sama interpretuje tak, že šaman 
věděl, že se má stát křesťankou. 

Na cestě mikrobusem do MOl)giin-Taygy jsme krátce zastavili 
v prllsmyku Xondergey pohoří Tal)dl-uula. Z mikrobusu vystoupila starší 
žena a mladá dívka a rychle zamířily do lesa. Vydala jsem se za nimi po 
uŠlapaném sněhu směrem ke stúpě, všude kolem na stromech bylo 
navěšeno čalama. Žena vytáhla z tašky krabici mléka, sušenky a lahev 
vodky. Řekla, že každý, kdo tudy jede poprvé, musí obětovat pánllm 
tohoto prllsmyku, a že tedy i já musím nutně duchllm obětovat. Nejprve 
dívka a pak já jsme rozstříkly z víčka do čtyř stran vodku a pak mléko, 
také jsme se všechny tři symbolicky napily. Ke stúpě jsme položily několik 
sušenek a zbylé jsme jedly. Stúpu jsme neobcházely. Na ženino přání 
jsme se společně vyfotografovaly a pospíšily zpátky do mikrobusu. 

Tato příhoda vypadá jako typické uctívání ovó, kterých je v Tuvě 
mnoho. Jen místo ovó je zde buddhistická stúpa a čalama je navěšeno na 
nejbližších stromech. Na některých místech Tuvy je ovó a vedle něj stúpa, 
zde byla jen stúpa. 

V chošúnu MOl)giin-Tayga jsem pobývala u jedné tuvské rodiny na 
samotě Ak-Baštlg kodee. Jeden den jsme se s Kara-Kis Močak-oolovnou 
vydaly k ovó pod horou Ak-Baštlg. Toto ovó tvoří kónická hromada tyčí 
ověšená čalama. Jedna tyč zhruba uprostřed je zvlášť dlouhá a na jejím 
vršku je dřevěný špalík. Prý je to bayza (hraniční mezník). Pod ovó je 
ohniště a dvě jednoduché lavice. Na jednom z kamen II zapalujeme z trávy 
a papírkll ohýnek a spalujeme několik bonbon ll, jíme zbylé dva, pak Kara
Kls přivazuje na ovó bílou a modrou šňllrku jako čalama. Společně ovó 
třikrát obcházíme ve směru slunce a jdeme domll. 

Kara-Kls mi řekla, že pánem hory Ak-Baštlg je mužská bytost ("Ak
Baštlg - er eezi. ") Dle jejích slov Monguš Kenin-Lopsan říká, že v MOl)giin
Tayze jsou hlavně kis eezi (duchové místa ženského principu), ale zde je 
er eezi. 

Podle jedné teorie vznikala ovó okolo hraničních míst, která později 
zposvátněla. Svědčil by pro to hraniční mezník bayza umístěný na tomto 
ovó. Nikde jinde v Tuvě jsem se nesetkala se zmínkou, že by na ovó měl 
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být hraniční mezník. Ale některá tuvská ovó mají výrazně dlouhou 
středovou tyč. 

Spalování obětin je překvapivé, obvykle se na ovó jen zanechávaly. 
U ovó také obvykle nebývá ohniště. 

Obcházení ve směru slunce je velmi časté a je možná zvykem 
převzatým z Tibetu. 

V Ak-Baštlg kodee jsem jsem pár set metdl od ajlu nalezla neveliký 
pokroucený modřín, který byl ověšen čalama. Když jsem se ptala, jaký je 
to strom, nechtělo tom se mnou nikdo mluvit. 

Očividně jsem narazila na nějaké tabu, pravděpodobně šlo o xam
lyaš, šamanský strom. V knize Kenin-Lopsana se píše, že podle tuvské 
tradice se dříve nesměly "šamanské mýty" (xamnar torulgalari) vyprávět 
cizímu člověku (dosl. "člověku cizích kostí", oske sook kižige), za kterého 
byl považován člověk z cizího rodu, rodiny nebo z cizího kraje, provincie, 
země. 204 

Děti, které mne doprovázely na pěší cestě z Ak-Baštlg kodee do 
vesnice Mugur-Aksi~ mi cestou ukázaly"xam dn" (modřín-šaman). Je to 
výrazný vysoký modřín bez spodních větví, který roste dole u řeky na 
okraji vesnice. Pokud se k němu prý člověk modlí, má energii. 

Používání slova energie (tuv. energiya je převzaté z ruštiny), které 
v tradičním slovníku scházelo, je vlastně opis zvnějšku, který použil rodilý 
mluvčí, jenž má zkušenosti s evropskou kulturou (ruský jazyk, vysílání 
ruské televize). Díky zkušenosti s "dvojí kulturou" jsou někteří Tuvani 
schopni "přeložit" nám takto to, co je v kultuře tak samozřejmé, že pro to 
chybějí potřebné výrazy. 

Kok-Xam (modrý šaman) z místa Ak-Tal u vesnice Xovu-Aksl vyléčil 
Oksanu z náměsíčnosti, když jí bylo devět let. 

Tato zkušenost je svědectvím toho, že i v šedesátých letech 20. 
století, v době pronásledování, šamani v Tuvě pusobili. 

"Azlyanii) čuree - er a"ttlg eezi" (Duch kamene Srdce Asie má 
podobu muže na koni.) 

Srdce Asie zvané také Srdce Tuvy je velký kámen ležící u cesty mezi 
chatami poblíž Kyzylu. V roce 1999 ho [zde] nalezl spisovatel K. E. Kudaži, 
který ho prý hledal třicet let. Poté kámen posvětili šamani a lidé ho prý 
nyní vyhledávají, aby se nabili energií, zajistili si dlouhý život. 

Tento příběh je dle mého názoru jedním z nově vytvořených mýtu. 

204 "Hva čalJči1 yozugaar allrga, oske sook kižige xamnar toru/gara/i"n čugaa/aaťi xorug/ug 
turgan. Oske sook kiži deerge-/e kandi"g-bir aa/ga baza-bir oske aymaktllJ, tOre/ bolOktOlJ, 
azi" xarí" černilJ, xari" možunulJ, xari" čurttulJ čedip ke/gen kižizi bo/ur." Kenin-Lopsal)l M. B' I 

Tiva xamnarn"il) torulgalarL Mify tuvinskich šamanov, Novosti TUVYI Kyzyl 2002, s. 532-
533. 
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Starší bratr Miša mé učitelky Oksany žije se ženou ve vesnici lyi-Tal 
v chošúnu Ulug-Xem. Lidé z okolí si k němu chodívají pro radu, protože 
"zná věci". Oksana sama v jeho schopnosti nikdy nevěřila, až pomohl 
jejich známému SiTn-oolovi vyhrát soud. SiTn-ool vozil automobilem 
značky Kamaz benzin z Chakasie. Jednou nad ránem zastavil poblíž 
průsmyku, aby se trochu prospal. Když spal, z protisměru do něj narazilo 
auto, jehož řidič usnul za jízdy. Řidiči se nestalo nic, ale zahynul majitel 
vozu, který spal na místě spolujezdce. Příbuzní zemřelého podali žalobu na 
řidiče a ten na SiTn-oola. Soud se táhl tři roky. Oksana a její manžel Genja 
tam s ním také jezdili, protože tam (v Abakanu, Krasnojarsku?) jsou samí 
Rusové, báli se o něj. Vyhledali pomoc všude možně, u lamů, u šamanů, 
aby soud dobře dopadl, ale pořád se to táhlo. Nakonec řekli Mišovi. Ten 
udělal z těsta jakési kuličky a dal jim pokyny, kde je mají vyhodit a co u 
toho říkat (v průsmyku atp.). Také jim řekl, že až teď přijedou k soudu, 
tak jim do patnácti minut řeknou, že SiTn-ool je nevinen. Vskutku se tak 
stalo, přesně patnáct minut po začátku soudu byl osvobozen. 

IIKuličky z těsta" jsou zřejmě obětiny, které vlivem buddhismu 
začaly nahrazovat dřívější zástupné oběti zvířat. Mongolsky se tyto 
zástupné obětiny nazývají zolig. 

Nedaleko lyi-Talu, poblíž Ežimu, je Ak baštlg ovaa (ovó s bílou 
hlavou). Místní se tam bojí chodit. Na Oksaninu intervenci Miša souhlasil, 
že tam můžeme jet, a také tam provedl obřad. Po příjezdu na místo 
necháváme auto u cesty a jdeme čekat do přístřešku poblíž ovó. Miša 
zatím chodí sem tam kolem ovaa a práská bičíkem (kiinči). Pak nám 
dovoluje jít blíže. Sedáme si na lavičku a pozorujeme, jak pálí jalovec 
(artlš), rozděluje jídlo a obchází sem a tam a něco mumlá, říká a zpívá a 
práská bičíkem. Pomalu se stmívá. Oksana je nervózní, její manžel Genja 
spíše znuděný, já ostražitá. Ovaa tvoří jeden velký kámen s ulomeným 
vrškem. Na něm je navěšeno čalama. Zřejmě je to starý turkický 
náhrobek v podobě člověka, ale nemohu se podívat zblízka. Miša říká, že 
"hlava" kamene je dole, a to je dobré znamení. "Hlava" je nedotknutelná, 
nahoru a dolů se přesunuje sama. Miša se kamene dotýkal pouze bičíkem. 
Odcházíme, fotografovat nesmím. Cestou zpět mi vyprávějí zázračné 
příběhy vztahující se k tomuto kameni. Příběhů je mnoho, většinou jsou 
strašidelné. Kdysi odvezli celý kámen do Sankt-Petěrburgu a on se 
zázračně vrátil. Ty, kteří ho odvezli, potkal špatný osud. Kámen se 
zázračně vrátil zpět na své místo. Potom jeden člověk vzal "hlavu" a hodil 
ji do řeky. Tentýž den večer začala jeho syna bolet hlava a brzy zemřel. 
Onen člověk pak také zemřel. Kámen se zázračně vrátil. 

Pánem ovaa je stařík (ašak). O tomto kameni slyšela Oksana 
poprvé, když jí bylo asi deset let, ale byla tam poprvé až teď s námi. Je to 
problematické (za řekou a přívoz je daleko) a také se bála. Miša aklzl zde 
provedl obřad sal), abychom naznačili pánu místa, že jsme přišli s dobrými 
úmysly. Ovaanll) eezi Mišovi řekl, že tři nebo čtyři dny před námi tam prý 
byli "špatní" lidé, nevěděli, jak se chovat, a také odnesli placatý kámen, 
na němž se obvykla sal) obětuje. 
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Některá místa jsou považována za nebezpečná, protože jejich "pán" 
má divokou povahu. Proto není dobré na takové místo zbytečně chodit2Qs

• 

Bičík klmčl, který obvykle pomáhá vyhánět zlé duchy, je jednou 
z typických pomucek šamana. Vyprávění o lidech, kteří zneuctili posvátná 
místa a pak za to byli duchy potrestáni, je mnoho. 

Čoygana, sedmnáctiletá dcera mé učitelky Oksany, je typicky 
městské dítě. Na venkov jezdí nerada, staré příběhy ji nezajímají. Když 
jsem se jí ptala na bytosti xuvulgaazln, znala jen aza, potom se 
rozhovořila o pánech míst. 

"Aza je obluda, duch. Každé místo má svého pána, hospodáře. Není 
to ani člověk, ani zvíře. Je spíše strašný než hodný. Je třeba si ho vážit. 
Moje teta vyprávěla o pánu jezera Tere-Xol. Je to býk. Když se vynoří 
z jezera, bučí. A to bučení je slyšet až do Erzinu. To je více než pět 
kilometrů. 

pána je třeba si vážit, uctívat ho. Dává se mu vždy první jídlo 
(začátek jídla). Proto, abychom vyjádřili: Vážíme si tě, ty jsi pán, nezlob 
se. To samé se dělá doma. Když někdo z hostů něco přinese, třeba 
sušenky nebo bonbony, vždy se první dá do kamen. Stačí malý kousek, 
třeba jen polovina bonbonu. V nových domech, v nichž nemají kamna, se 
to dá domácím zvířatům, kočkám, psům. Když jsme byli u jedné příbuzné 
v novém domě, dávala vždy první manželovi, protože on je pán domu. 

Ne, pravidelné obřady vztahující se k ohni neznám. Když býváme 
často nemocní, když se nám špatně spí, když jsou problémy, pozve máma 
šamana, aby to tam očistil. Nebo pozve lamu, aby četl knihu. Šaman 
oČišťuje zpěvem. Jalovcem (artis) očišťuje šaman i lama. Jalovcem může 
očišťovat kdokoli. Když dítě špatně spí, očišťUje se postel. Všechny rohy 
dokola. Ale to ví lépe Sayzana. Lama oČišťuje čtením knih. U nás doma se 
očišťování provádí tak jednou za 3-4 roky. Všichni jsme vždycky doma. 
Posledně [jaro 2004] byl u nás lama. Četl knihy, tak to očistil. 

Když člověk umírá, chce si s sebou vzít milovaného člověka. Šaman 
pozná, kdo to je, a ochrání ho. Na ruku mu přiváže červenou nitku, tu 
nitku člověk nesmí sundat, nosí ji, dokud nezmizí. Dokud se nepřetrhne. 

Po smrti člověka pohřbí. U toho jsou příbuzní a šaman. Děti tam 
nechodí. Sedmý den se připomíná také na hřbitově. Devětačtyřicátý den 
chodí na hřbitov jen vzdálení příbuzní, blízcí jsou doma, přicházejí lidé. 
Pak se připomíná ještě 1 rok a 3 roky. 

při narození dítěte žádné Obřady nejsou. Ve třech letech se dítěti 
prvně stříhají vlasy (ča"š kezer). Dříve se nestříhají, aby se nepřivolaly zlé 
věci. Teď už to lidé moc nedodržují. Mojí mladší sestře Čisimaa jsme 
ostříhali vlasy, asi když jí byl jeden rok, lezly jí do očí. 

205 O kultu míst v Mongolsku viz: Vobořilová, J., Některé projevy uctívání přírody 
v chování a řeči mongolských nomádu, diplomová práce na Ústavu Dálného východu FF 
UK, Praha 2004. 
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Po narození dítěte jdou lidé do xiiree a ptají se, jaké jméno je pro 
dítě vhodné." 

Páni jezer v podobě býka, kteří v noci bučí, jsou zmiňováni v Tuvě i 
Mongolsku. 

V popisu obětování první části jídla duchům Čoygana směšuje 
několik rozdílných věcí. Zmínka o tom, že místo do ohně se v nových 
domech tyto obětiny dávají zvířatům, je možná, i když překvapivá. Ale to, 
že žena dává jídlo jako první svému manželovi, je zcela jiný tradiční zvyk. 
při rozdělování jídla vždy první dostane jídlo pán domu, pokud pomáhá 
s rozdělováním jídla ještě jiná žena, dává první jídlo svému manželovi. 

U řeky Alaš v chošúnu Bay-Tayga jsou na jednom místě na stromech 
u břehu řeky přibité lebky koní. Také je zde přibitá celá kostra ovce. 
Stromy s lebkami koní jsem viděla také u jezera Kara-XOI a na osamělém 
modřínu mezi starými turkickými mohylami v místě zvaném Turallg. 
Nikdo, koho jsem se z místních ptala, mi k tomu nepodal žádné 
vysvětlení. 

Před brodem řeky Alaš u jezera Kara-XOI jsme zastavili. Z auta se 
vyndal hrnec s uvařeným masem a lahev vodky. Starší muž obětoval pánu 
řeky, my jsme se také najedli a napili. Pak jsme řeku v pořádku přejeli, 
voda jen trochu natekla do kabiny auta. Jedna z žen se celou dobu 
neslyšně mod/i/a. 

Kočovníci si koní velmi váží. Hlava mrtvého koně by neměla být 
nikdy nechána na zemi. V Mongolsku se lebky obvykle dávají na ovó, 
Tuvané je prý obvykle věší na stromy. Pro kočovníky centrální Asie byla 
jednou z důležitých obětí oběť koně. Kůň se obvykle obětoval nebi. 
V některých horských oblastech Sajano-Altaje možná existují dodnes. 
Nelze říci, zda se v tomto případě jedná o koňské oběti, pravděpodobně 
jde spíše o takto "pohřbené" lebky. Celá ovce pověšená na stromě je 
určitě oběť. 

V ajlu FF Tos kilometr" (devátý kilometr) nedaleko Kyzylu jsem bydlela 
několik dní v jurtě v rodině příbuzných Oksanina manžela Genji. Nad 
hlavou postele paní domu na severní straně jurty jsem si povšimla 
několika přivázaných červených stužek, barevných copánkll, kostí a 
malých sáčkll. Když jsem se zeptala, co to je, Odpověděla mi paní domu, 
že to je čalama, a bylo vidět, že je jí má otázka nepříjemná, dále jsem se 
tedy neptala. Na všechny mé předchozí otázky ohledně vybavení jurty 
odpovídala ochotně, smála se, že si vše zapisuji. 

Jednou jsem při potulce okolní stepí objevila místo s koňskou 
lebkou. V betonovém podstavci byla zapíchnutá asi tři metry vysoká 
železná trubka a na jejím vršku byla koňská lebka. Jinak okolo nic nebylo. 
Když jsem se po návratu domll do jurty na to místo ptala, bylo mi pouze 
řečeno, a( tam raději nechodím. 
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S touto jurtou se JIZ nekočuje, stojí postavena na pevných 
základech, má cihlová kamna. Dveře vedou na východ. 206 

Domnívám se, že to, co mi žena označila jako čalama, byli ochranní 
duchové dětí (eeren). Koňská lebka na tyči byla zřejmě takto uctivě 
"pohřbena" v místě, kde nejsou žádné stromy. Neochota vysvětlit mé 
dotazy je dána pravděpodobně tabuizovaností tématu. 

Po vytvoření, posvěcení a zničení mandaly Kálačakry, během 
velkého buddhistického svátku v Tuvě, byl písek z mandaly mnichy 
rozvezen na dlzná uctívaná místa Tuvy, aby celou zemi posvětil. V Kyzylu 
byl písek vhozen bogdgegénem na soutoku Biy-Xemu a Kaa-Xemu do 
Ulug-Xemu (Jeniseje). Poté, co bogdgegén hodil na soutoku písek do řeky, 
si lidé hromadně nabírali z poměrně špinavého Jeniseje vodu a pili ji, 
případně nabírali do lahví a brali s sebou domď se slovy, že je to aržaan. 
Dokonce i Marina lvanovna, buddhistka, lékařka pracující na infekčním 
oddělení kyzylské nemocnice, žena, která si vždy bezprostředně poté, co 
přišla domď, umyla ruce, se této vody napila a řekla, že je posvěcená, 
tudíž zdravotně nezávadná. 

Aržaan je posvěcená nebo posvátná léčivá voda. Muže to být léčivý 
pramen, svěcená voda v kostele nebo takto posvěcená voda v řece, 
případně jezeře. Spojení, že posvěcená voda je zdravotně nezávadná, 
velmi dobře ilustruje zpusob myšlení Tuvanu. 

Kara-kis Klmzat-oolovna si při zastávce na jedné z našich 
společných cest povšimla, že na oblohu vyšel měsíc. Se sepjatýma rukama 
se mu poklonila a poučila mne, že měsíce a slunce je třeba si vážit. Pokud 
je na nebi slunce i měsíc, je to dobré znamení. 

Uctívání slunce a měsíce je doloženo již v středověkých pramenech, 
v současném Mongolsku již vymizelo. Kara-k"is Kimzat-oolovna je 
buddhistka, ale spojování tradičních kultu a buddhismu je velmi časté 
v Tuvě i u Mongolu. 

206 Platí pro turkická etnika, Mongolové mají vchod tradičně na jih. Vnitřní uspořádání 
jurty je stejné. Napravo je ženská část, nalevo mužská. Uprostřed jsou kamna (ohniště), 
proti vchodu je nejčestnější místo, býval zde oltář, seděl zde pán domu nebo čestní 
hosté. 
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2.5 Šamani a šamanská sdružení 

v této kapitole se zabývám tuvskými šamany a jejich postavením 
v pruběhu 20. století a v současnosti. 

Jak již bylo řečeno v kapitole 1.4, člověk se nestává šamanem 
z vlastní vule, ale tím, že si ho vyvolí duchové, kteří ho začnou 
kontaktovat. Takový člověk začne vidět a slyšet věci, které ostatní 
nevnímají, vidí budoucí události, často omdlévá, je nemocný. Tehdy 
obvykle jeho příbuzní, nebo on sám, pozvou šamana a ten během 
šamanského obřadu zjistí, zda má onen člověk "šamanský kořen" (xam 
čayaan-dostOg), tedy talent nebo předpoklad k tomu, aby byl šamanem, 
nebo zda je příčina jeho obtíží jiná. Pokud člověk má "šamanský kořen" a 
rozhodne se stát šamanem, musí se naučit s duchy pracovat. Dříve ho 
tomu obvykle delší dobu vyučoval zkušenější šaman, ale v době, kdy bylo 
provozování šamanské činnosti zakázané (1929-1991) a obřady byly 
prováděny tajně, dal šaman často novému adeptovi pouze několik rad, 
případně pomucek (zrcadlo kOzOl)gO), a nový šaman si musel poradit sám. 
Takoví šamani dnes často říkají, že to, co mají dělat a jak to mají dělat, se 
dověděli od svých duchu. Tradice "učňovské" výuky šamanu byla 
obnovena v devadesátých letech. 

Neexistuje žádná jednotná "klasifikace" tuvských šamanu. S termíny 
užívanými například sousedními Altajci, tedy "bílý šaman" a "černý 
šaman", jsem se v Tuvě nikde nesetkala, přestože někteří etnografové a 
"šamanologové" tyto výrazy v souvislosti s tuvskými šamany používají. 

MOl)guš Kenin-Lopsan rozděluje šamany podle jejich puvodu 
(uktug), podle toho, od kterého ducha mají svuj dar. Rozlišuje těchto pět 
druhu šamanu: šamani nebeského puvodu (deerden ukta/gan xamnar), 
šamani od pánu nebe a země (čer, sug eezinden xamnaan xamnar), 
šamani po předcích (lzlguur sa/gaan xamnar), šamani puvodem od a/bls 
(a/bis uktug xamnar), šamani puvodem od aza (aza uktug xamnar).207 

Schopný šaman byl nazýván u/ug xam (velký šaman) nebo šiTrak 
xam (silný šaman). Šaman, který předváděl efektní podívanou, například 
chodil po žhavém uhlí, nechal do sebe střílet a bodat nožem, polykal 
žhavé uhlíky nebo vybíral holou rukou pečivo z rozpáleného oleje a neměl 
potom žádná viditelná zranění, se nazýval i1bi-šidilig xam (šaman, který 
ovládá kouzla). 

Mezi šamanem a šamankou se nerozlišuje, při zpřesnění se pro 
šamanku používal výraz xam kaday. 

K popisu schopností jednotlivých šamanu se používají například tyto 
výrazy: o"tču (léčí bylinkami), čatčl (pomocí kamene čat (7) ovládá 
počasí, stav vody v řece), čarlnčl (věští z opálené lopatky), tOlgeči (věští 
z karet nebo kamínku), domču (léčí lektvary a zaříkáváním), bOdOO bilir 
(ten, kdo zná skryté, věštec). 

207 Kenin-Lopsal), M. B., Tiva xamnarn"il) torulgalarL Mify tuvinskich šamanov, Novosti 
Tuvy, Kyzyl 2002,5.88-167. 
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Tyto schopnosti nejsou vazany jen na šamany, mohou je ovládat i 
lidé, kteří se šamany nikdy nestali. Tito lidé se obvykle nazývají ottilr koor 
kiži (člověk, který vidí skrz tj. předvídá) nebo iyi koor kiži (člověk, který 
vidí dvakrát tj. předvídá). V době, kdy bylo provozování šamanské činnosti 
zakázané, bylo v Tuvě mnoho takovýchto specialistu. Lidé se k nim 
obraceli, protože často nebyli k dispozici šamani ani lamové. 

Vztah šamanu a buddhistických lamu má v Tuvě specifickou podobu. 
Tibetský buddhismus se v Tuvě hromadně rozšířil od konce 18. století. 
V roce 1929 bylo v Tuvě dvacet pět klášteru (xilree) a 4813 lamu.208 V té 
době zde bylo prý 725 šamanu. 209 Lidé se obraceli k šamanum i lamum, 
podle toho, co konkrétně potřebovali nebo kdo byl pro ně snáze dostupný. 
Ve většině případu se činnost šamanu a lamu překrývala. Lamové 
očišťovali od zlých duchu, léčili, věštili, sestavovali horoskopy, posvěcovali 
prameny, ovaa a další místa. Prý se dokonce stávalo, že lama měl za ženu 
šamanku. 

Hlavní činností šamanu bylo léčení nemocných. Nemocného šaman 
pomocí obřadu očišťoval od zlých duchu, hledal jeho ztracenou duši. 
Někteří šamani prověřovali také puls nemocného, léčili pomocí bylinek. 
Šamani očišťovali místa od zlých duchu, vyráběli a oživovali ochranné 
duchy (eeren), prováděli posvěcovací obřady (dagiTr). Věštili z kostek (šo), 
kamínku (xuvaanak), opálené lopatky (čarln) a dalších věcí. Přivolávali 
déšť a další duležité změny počasí. Také vyprovázeli duši zemřelého na 
onen svět (obřady 7 dní, 49 dní, 1 rok, 3 roky po smrti člověka), hledali a 
navraceli věci ztracené a ukradené, zázračně získávali věci chybějící (např. 
tabák). Mohli proklínat, uškodit tomu, kdo jim nějak ublížil. Navzájem 
mezi sebou bojovali, který z šamanu prohrál, zemřel. Také nyní šamani 
věští, očišťují, léčí, posvěcují, vyprovázejí duše zemřelých, vyrábějí a 
oživují ochranné duchy. Mezi nové obřady patří například očištění 
automobilu. 

K hlavním šamanským pomuckám patří dil1)gilr (kruhový šamanský 
buben ve tvaru disku potažený z jedné strany kuží), orba (palička na 
buben potažená z jedné strany zvířecí kožešinou), kilzil1)gil (malé kulaté 
zrcátko z mědi, mosazi nebo bronzu), kimčl (knuta, bič, vyrobený obvykle 
z červeného tavolníku nebo z čimišníku). Dalšími atributy jsou šamanský 
oděv (xam xevi, tonu) a pokrývka hlavy (xam borgil). Duležitou roli hrají 
postavičky pomocných duchu (eeren), které jsou považovány za živé 
bytosti. 

Šaman je považován za člověka s čistými, bílými kostmi (arlg 
sooktilg, ak sooktilg), což ho odlišuje od obyčejných, prostých "černých" 
lidí (karačal kiži). S tím souvisí to, že šamani dříve nebyli pochováváni do 
země jako ostatní lidé, ale jejich tělo bylo spolu s jejich atributy položeno 
na dřevěnou konstrukci seri. Tento zpusob pohřbu byl v Tuvě po roce 

208 Podrobněji o buddhismu v Tuvě viz Řezníčková, K., "Šamanismus" a buddhismus 
v Tuvě a jeho konkrétní projevy, písemná práce k postupové zkoušce na katedře 
kulturologie, FF UK, Praha 2003, s. 21-27. 
209 Údaj z roku 1931. In: Budegeči, T. (ed.), Šamanizm v Tuve. Shamanism in Tuva, 
Gosudarstvennyj Licej RT, Kyzyl 1994, s. 3. 
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1929 zakázán, v padesátých letech bylo zničeno (spáleno) mnoho starých 
ser i, a pokud vím, nebyla tato tradice pohřbívání obnovena. 

Po roce 1929 byla činnost šamanu zakázána, byly jim zabaveny 
hlavní atributy, byly na ně uvaleny vysoké daně, někteří byli vězněni. 
Jejich rodiny byly perzekvovány. Přesto mnozí nadále tajně pokračovali ve 
své činnosti, objevovali se i noví šamani. Obřady se prováděly potichu, 
vskrytu (buduu xamnaar), většinou s pomocí kuzul)gu a klmčl. 

Situace se uvolnila po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. 
Obnova tradičního náboženství se v Tuvě, podobně jako v jiných 
sibiřských oblastech, spojila s probuzeným národním uvědoměním. 
Buddhismus a "šamanismus" jsou v Tuvě nyní považovány za prostředek 
ochrany národní integrity. 

Na podzim roku 1993 vydala vláda Tuvy vyhlášku, v níž se zavazuje 
finančně podpořit založení vědeckého centra pro zkoumání šamanismu, 
ministerstvu zdravotnictví doporučuje provést zkušební spolupráci mezi 
lékaři a šamany a místním úřadum zadává povinnost zajistit prostory, v 
nichž by šamani registrovaní ve sdružení DUl)gur mohli léčit své 
pacienty.210 

V zákoně o svobodě náboženského vyznání, který vydala tuvská 
vláda v roce 1995, má status tradičního náboženství (a tedy i podporu 
vládního programu rozvoje) buddhismus, šamanismus a pravoslaví.211 

Nyní se každý šaman, který chce pracovat oficiálně, zaregistruje 
v některém šamanském sdružení a obdrží "prukaz šamana" (xamnll) 
šlnzilgazi), tedy vlastně jakési potvrzení, že muže vykonávat svou činnost. 
V takovémto prukaze společnosti DUl)gur je fotografie a jméno šamana a 
datum, odkdy je členem sdružení. Informace jsou uvedeny tuvsky, rusky 
a anglicky. Vše je stvrzeno podpisem Monguše Kenin-Lopsana. 212 

Všechny své klienty by si měl šaman objednávat prostřednictvím 
svého sdružení. Klient potom zaplatí podle stanovených ceníku sdružení a 
šaman dostane jen část peněz, zbytek jde na provozní náklady sdružení a 
na pojištění a daně. Svou registrací šaman získá oficiální pracovní místo, 
zázemí šamanského domu a přísun klientu. Většina šamanu z venkova 
vždy alespoň načas pracuje v hlavním městě, kde k nim přichází více 
klientu. 

V roce 2000 bylo v šesti šamanských sdruženích přes 200 
registrovaných šamanu.213 

210 Vyhláška vlády Republiky Tiva z 15. října 1993, Č. 383. In: Budegeči, T. (ed.), 
Šamanizm v Tuve. Shamanism in Tuva, Gosudarstvennyj Licej RT, Kyzyl 1994, s. 41-43. 
211 Chomušku, O. M., Religija v Tuve. Metodičeskoe posobie, TivGU, Kyzyl 2001, s. 9. 
212 Tento průkaz a mnohé další zajímavé fotografie si lze prohlédnout na stránkách 
českého fotografa Standy Krupaře, který jezdí mezi šamany do Tuvy již několik let; 
http://www.krupar.com/index.php?fiJe=www/en/gallery/gallery.html&cat=5 (15. 4. 
2007). 
213 Chomušku, O. M., Religija v Tuve. Metodičeskoe posobie, TivGU, Kyzyl 2001, s. 13. 
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2.5.1 Šamanka Kara-k"is Surul]ovna DOl]gak 

S touto šamankou jsem se setkala v domácnosti Kara-k'is Močak
oolovny, v jejíž rodině jsem bydlela (chošún MOr)gun-Tayga, vesnice 
Mugur-Aks"i). Kara-k"is Močak-oolovna mi řekla, že pozvala na návštěvu 
svoji sousedku Kara-ki"s Surur)ovnu DOr)gak, která je sarlg šažln kiži 
(doslova "člověk buddhismu")214, abych se jí mohla zeptat na to, co 
potřebuji. 

Rozhovor byl veden v tuvštině a probíhal 7, ledna 2004 ve vesnici Mugur-Aks"i. 
V kulatých závorkách jsou uvedeny mé dotazYr v hranatých závorkách jsou doplňující 
vysvětlení. Mnou nešikovně vedený rozhovor na šamanku zřejmě zpočátku pusobil jako 
výslechr proto jsem po chvíli raději vypnula diktafon a zapisovala si jen poznámky, To 
situaci výrazně zlepšilo, 

("Jaký je tento rok?") 

"Začátkem tohoto roku jsem byla ve společnosti DUl)gur. Když jsem 
tam přišla, řekli mi, že jsem taková šamanka, jako jsem nyní. Stala jsem 
se šamankou společnosti DUl)gur." 

(" Vy pracujete ve společnosti DUl)gur?") 

"Teď pracuji v Adlg eeren. Ve společnosti Adlg eeren. To je v Kyzylu, 
v ulici Rabočaja 90. Teď patřím k této společnosti a zde chodím, pouze 
když mne pozvou. " 

(" Vy bydlíte také v Kyzylu?") 

"Ne. Teď bydlím tady. Ale patřím k tomu společenství v Kyzylu. Moji 
přátelé (kolegové) jsou tam a ředitel je tady. Jmenuje se to Adlg eeren. 
Tady jdu, pouze když mne pozvou. Očišťování, oČišťování domu, posmrtné 
obřady, horoskopy, očišťování ztracených IidF15. Dělám zkrátka všechno ... 
Doklady mám, jen jsem je nechala tam v šuplíku." 

([Nerozumím] "Jaké doklady?") 

"Je tam napsáno šaman Adlg eeren. A moje fotografie. Je tam 
napsáno šamanka společenství Aáig eeren. Tady (šamanská) společnost 
není, chybí tu. " 

214 Moje hostitelka Kara-k"is Močak-oolovna zde z nějakého duvodu místo slova xam, 
šaman použila výraz "člověk buddhismu". Mohlo by to být projevem náboženské 
indiferencer že je to zkrátka "někdor kdo se stará o věci kultu"r nebo tohor že svoji 
sousedku nepovažuje za pravou šamanku, 
215 OČišťování ztracených lidí se dělá r když se člověk ztratí a není možné ho pohřbít. 
Proto, aby jeho duše nebloudila. 
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[dále bez diktafonu[ zapisuji si jen poznámky] 

Kara-Kis Surul)ovna DOl)gak se narodila v srpnu 1949. Její 
prababička z matčiny strany byla šamanka. Od roku 1993 léčí bylinkami 
(em o "ttar) [ od roku 1997 je šamankou. V roce 2001 posvětila místní 
MOl)gun ovaa. 

Ochotně mi ukazuje[ jaké pomucky používá při své činnosti. Mohu si 
je prohlédnout[ ale nesmím se jich dotknout. V jednom hedvábném sáčku 
má věštecké kamínky xuvaanak. Je to jedenačtyřicet malých kamínku[ 
které nasbírala v okolních horách. Mají modrozelenou barvu[ jeden z nich 
je oranžový a jeden je černý. Jsou to demir urudazl dašti:.216 (kameny 
železné rudy). V druhém sáčku je kuzul)gu[ kulaté mosazné zrcátko o 
pruměru asi 10 centimetru[ které se věší na šňurku kolem krku. S jeho 
pomocí "vidíš lidi, kteří jsou za tebou, vlevo a vpravo". V třetím sáčku má 
dlrgaktar (pařátky) neboli sbírku zvířecích drápu[ kopýtek a ptačích 
nožiček; tvoru[ kteří jsou jejími pomocnými duchy. Jsou to adlg (medvěd)[ 
xavan (bazlg/17 (divoké prase)[ kara-kuš (tetřev) [ aglnak (bělokur 
rousný) a ugu (výr). V dalším sáčku je artis (jalovec)[ který se používá na 
okuřování. Mezi její další pomucky patří kiinčl dep soosken (bič 
z tavolníku). Poslednímu souboru pomucek příliš nerozumím. Nazývá ho 
olug mel)gilerni čedi čuzun (sedm druhu olug mel)gl) 218, takže 
pravděpodobně souvisí s horoskopy. Je to sedm běžných špulek nití (bílá[ 
žlutá[ zelená[ červená, modrá[ ružová[ fialová)[ nužky a ještě další dvě 
nitě: šedá, tu nazývá kiSkl čer (zimní zem) a khaki - kuzun (na podzim?). 

Lidé si ji obvykle zvou[ aby provedla obřady po smrti člověka. Je to 
sedmý den[ čtyřicátý devátý den[ jeden rok a tři roky po smrti člověka. 

Ukazuje mi svuj modrý brokátový dél, který má převázaný žlutým 
chatakem: " Teď jsem si oblékla obyčejný plášť (tuv. ton). Šamanský šat 
mi ještě nedošili. Starý šat jsem odložila. " 

Vytahuje z kabelky paličku a vyjímá z obalu buben. "Tohle se 
jmenuje orba (palička) a toto je dUl)gur (buben)." Palička má dřevěnou 
rukojeť[ její druhá polovina je potažena kožešinou[ na svrchní straně jsou 
rolničky. Buben má pruměr asi padesát centimetru, je plochý[ z jedné 
strany potažený kuží[ která je přetažena přes strany a dovnitř. Boky jsou 
hladké. Na zadní straně bubnu je rukOjeť ve tvaru rovnoramenného kříže[ 
na níž je uvázán kovový zvonec a barevné stužky čalama. 

Z mikrotenového sáčku vyndává stočenou čelenku ze stříbrného 
brokátu[ na horní straně má našita ptačí pera. Prostřední pero je orlí[ po 
stranách jsou pera soví. Na čelence nejsou žádné symboly. Dolu z čelenky 
visí barevné korálky, které částečně zakrývají obličej. "Pokrývka hlavy 
šamana se dělá z takovýchto věcí: ugu čugler (soví pera), ezir čug (orlí 

216 uruda je pravděpodobně ruda, slovo převzaté z ruštiny 
217 slovo bazig se mi nepodařilo přeložit 
218 slovo o/ug se mi nepodařilo přeložit, mohlo by to být o/ut (sezení), tedy prvek 
horoskopu - dřevo (modrá), oheň (červená), země (žlutá), železo (bílá), voda (černá) 
mel)gi je jeden z aspektu horoskopu, jichž je šest barev a devět čísel: 1 bílá, 2 černá, 3 
modrá, 4 zelená, 5 žlutá, 6 bílá, 7 červená, 8 bílá, 9 červená 
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pero), také tam bývá aglnak (bělokur rousný) a také ala-saaskan 
(straka). 11 

Obléká si čelenku a s bubnem a paličkou v ruce se chystá zazpívat 
pro mne algis, v němž se obrací k MOl)gi.in-Tayze a žádá o to, aby 
nadcházející rok Opice byl příznivý: "Když šaman provádí obřad, dívá se 
ve směru slunce. Ve směru vycházejícího slunce. n 

"M(1)gun taygam tayga taygam ooy 
Oran dunu/' ergeleri ooy 
Ege korup dumalažap ooy 
Ustuu ... burgannarlooy 
Sarbaškln ... 
... čiJl erte berdi ooy 
Sarbaškln čiJl unup keldi ooy 

11 

(Má stříbrná tajgo) 

(Horní. .. božstva) 
(Opice ... ) 
( ... roku brzy dala) 
(Přišel rok Opice) 

Pózuje mi na fotografii, pak vše balí a přesouvá se do kuchyně, kde 
jí Kara-Ki"s Močak-oolovna nalévá čaj a hostí ji kozím masem. 

Text algyše se mi bohužel nepodařilo přepsat a přeložit ani s pomocí 
rodilého mluvčího. 
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2.5.2 Šamanka Nadežda Mižit-Doržu uruu Sat 

Šamanka Nad'a pochází z chošúnu Čoon-Xemčik. Od roku 1993 
pracuje jako šaman, pomáhá Iidem. 219 Setkávala jsem se s ní v březnu 
2004 v šamanském domku DUl]gur. 

Naďa pro mne nakreslila a podrobně popsala šamanský oděv (viz 
přílohu) a napsala mi rusky tento text, ve kterém popsala to, co 
považovala za důležité. 

"Šaman a Učitel (lama) jsou duchovní v{jdci, kteří uskutečňují 
spojení mezi vyššími dobrými a temnými silami, šamani vykonávají 
spojení nadpřirozených sil s člověkem. 

Nečistou sílu lze usmířit přes prostředníka (tj. mezi) - to dělá 
šaman, tak plní svoji funkci: zbavuje člověka nemoci, odstraňuje 
nepřátele, navrací ukradený majetek, vykonává obřady sedmého a 
čtyřicátého devátého dne, tj. spojení se zemřelými. 

Šaman nikdy nebude vystupovat v roli lamy, Tuvani se obraceli 
k šaman{jm, aby je zbavovali problém{j, a do současnosti se k nim 
obracejí, aby jim pomohli. 

Šaman je vzdělanec: 
1. psycholog 
2. hudebník 
3. vypravěč 
4. pohádkář 
5. umělec 
6. astrolog 
7. ten, kdo je zdatný v ručních pracích 
8. odborník 
9. historik 
10. dobře zná etiku, estetiku 

Šamanismus je starobylý systém lidských znalostí o sobě a o světě 
založený na vnitřním prožívání získaném jako výsledek z vlastní 
zkušenosti pozorování (extatické zkušenosti) a naši místní obyvatelé 
Tuvané pokračují v nastoupené cestě šamanismu a trvale udržují spojení 
s přírodou. 

219 "čurtu - Čoon-Xemčík. 1993 člldan egelep xamnarnii] kli1p čorguzar ažlldarln čonunga 
ačl-duzazln čedíríp čoruur xam. 11 Informace vyvěšené v šamanském domku DUf)gur. 
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Šamanské zrcadlo 

Šamanské zrcadlo se tuvsky nazývá kiiziif}gii. Kiiziif}gii je tenká 
deska nalité černé tekutiny. Zaměňuje buben při hledání světů nebo se 
pouz/va k předpovídání budoucnosti. Práce se zrcadlem kiiziingii je 
bránou, při dlouhé meditaci bez pohnutí zornic a bez mrkání víčky je 
potřeba ho nastavit tak, aby neodráželo šamana samého. Dobře se 
medituje se zrcadlem kiiziingii za úplňku, je potřeba kiiziingii namířit na 
lunu, která poslouží jako obrazovka. (Zrcadlo začne být horké.) 

Držení těla při práci se zrcadlem nehraje velkou roli, hlavní je, aby 
byla pozice pohodlná a bylo možné v ní klidně prosedět asi půl hodiny. 
Svaly obličeje musí být uvolněné a pohled meditujícího směřovat jakoby 
dovnitř očí odrazu - a to je také cíl meditace s kiiziingiJ2o. Když se ho 
docílí, je potřeba zavřít oči a sedět se zavřenýma očima jednu až tři 
minuty a pak se nadechnout a vydechnout. 
V současné době kiiziingii bývá z jasně vyleštěného kovu, bronzu nebo 
mědi. 11 

Zrcadlo kiiziif}gii nosí Naďa na šňurce na krku, schované pod 
oděvem. Po čase mi ho opatrně ukázala, ale nemohla jsem si ho pořádně 
prohlédnout ani se ho dotknout. Vypadalo jako vyleštěný měděný plíšek o 
pruměru asi pět centimetru. 

Naďa mi vyprávěla příběh, jak se k ní dostalo. Bylo to v září 2003. 
Patřilo puvodně jednomu muži z Čadanu, o kterém nikdo nevěděl, že byl 
šamanem. Než umřel, předal ho jedné ženě, aby ho doručila Nadě. Ta 
žena ale šamana neposlechla, chtěla si zrcadlo nechat. Měla ho u sebe 
celý měsíc. Pak začala být těžce nemocná a zrcadlo raději odevzdala. 221 

Brzy se uzdravila. 

Naďa mi také načrtla a popsala, jak vypadá eeren, který chrání děti. 
Z plsti se udělá panenka, na konce rukávu se přišije kousek liščí kožešiny, 
protože liška je chytrá, vidí na dolní svět. Liška je silný symbol, pokud 
člověku přeběhne přes cestu, je to špatné znamení. Dopředu na opasek se 
přišije mušlička, na rukáv se přiváže váček s pupečníkem dítěte. Věší se 
v jurtě na východní (severovýchodní) straně, nad matčinu postel. 

Pokud se rodina usadí na novém místě, je třeba najít xam dlt 
(šaman-modřín) a pozvat šamana, aby třikrát během roku provedl obřad 
posvěcení (xam dlt dagiTri). Potom se obřad provádí jednou za rok. 

Také je třeba provést posvěcení pramene (sug bažiT dagiTr). Zdroj 
vody by měl být na sever od jurty. 

220 Použití zrcadla k meditaci není typické pro tradiční kulturu Tuvy. 
221 Toto je typický příklad nemoci, která je považována za projev vule duchu, kteří si tak 
"vymáhají" splnění šamanova příkazu. 
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2.5.3 Šaman Lazo Dovu-oglu Monguš 

Šaman Lazo pracuje v Kyzylu, v šamanské organizaci DUl)gur. Je 
zde nejsilnějším šamanem, je vidět, že si ho ostatní váží. Obrací se 
k němu hodně lidí z celé Tuvy. Jezdí také po Rusku a do Evropy léčit a 
očišťovat. Nemá žáky, nikoho neučí, zvláště ne cizince. Setkávala jsem se 
s ním v březnu 2004. Rozhovory probíhaly v tuvštině. 

V čekárně šamanského domku DUl)gur takto inzeruje svoji činnost: 
Narodil se v den Šagaa, na nový rok lunárního kalendáře roku Tygra [rok 
1950J v místě Xorum-Dag v chošúnu Čoon-Xemčik v rodině pastýře koní, 
vyr{1stal u otcovy starší sestry, která byla šamanka. Lazo Dovu-oglu je 
pnpraven vám kdykoli pomoci. Mnoha lidem již přinesl pokoj. 
Specializace: bolesti hlavy, pohmožděniny, psychické nemocí, záda, krk, 
klouby, srdce a osrdí, ženské nemoci a těhotenské obtíže. Používá tuvské 
šamanské atributy, zrcadlo, bič a posvátné zvířecí zuby a drápy a jejich 
energií, tak je na dán uzdravovat. Očišťuje od neštěstí, prokletí a temných 
sil. M{1že vám věštit z kostek vaši cestu a dát r{1zné rady. Od roku 1997 je 
členem šamanské společnosti "Dul)gur". M{1že vám také pomocí přestat pít 
alkohol a kouřit tabák. 222 

Hned v úvodu prvního rozhovoru mne upozornil, že cizí lidi neučí, že 
šamany nevychovává. Zřejmě se domníval, že jsem další z řady 
"duchovních turistu", kteří do Tuvy přijíždějí s cestovními kancelářemi. 
Předstíral, že nemluví rusky, a moje chabé znalosti tuvštiny mu přišly 
zábavné. Sešla jsem se s ním několikrát, většinu rozhovoru jsem 
nahrávala, ale nic podstatného mi vlastně neřekl. Pochlubil se svými 
atributy, ukázal mi fotografie a pustil nahrávky z obřadu, pár věcí 
vysvětlil. Přináším tedy jen několik informací, které mi přišly podstatné. 

Obřady provádí hlavně s pomocí bubnu. Má dva bubny, každý je 
určen pro jiný typ obřadu. Oba jsou kruhové, z jedné strany potažené 
kuží, s devíti výstupky na bocích. Jak mi řekl, tyto výstupky symbolizují 
devět posvátných hor Tuvy. První buben má na vnitřní straně mimo jiné 
řadu zvonečku a rolniček. Ochotně ho bere do ruky a ukazuje mi ho, mohu 
si na něj i sáhnout. Jak říká, všem dovoluje, aby se jeho atributu dotkli, 

222 "Monguš Lazo Dovu-og/u 5sarlg mel]giJig, par člllnníi], Šagaa xiiniinde Čoon xemčiktil] 
Xorum-Dagga dudar suybaar, xam uktug čí1glčl kayga/díi] og-bii/ezinden čal]gls 00/ bo/up 
torutOngeš, adazlníi] čal]gis ugbazl xam daayavizlnll] azlrandl og/u bo/up osken. Lazo 
Dovu-og/u si/erge baraan bo/urunga kezeede be/en. Baš burungaar amlrgln-na arat 
čonum. Ki1lr aží1dati: baží" aariTr, kemdeen, tenek-aaraannami~ oorga, moyun, xo/-biit 
čiistemi, čurek bo/gaš ižin baarní~ xereežen čonnul] aatig/atin baza ištig-saattlg ene 
kadíhnami~ Tiva xamnamii] edílep čoraan xer-xerekse/deri, kiiziingu, kímčl bo/gaš ldíktrg 
al]-mel]nemil] azlg-dlrgaktatih ažTg/ap baza energiya kiičiizii bíle emnep domnaar sa/ím 
čayaanlg. Xay-bačntl, karglš-tí/ekti, kara kiišterni ati"g/aar. Šo-tOlge-bíle oruk čoruktu 
yanzl-biiriin arga-siimeni beeringe be/en. 1997 člldan Tíva xamnaamíi] "Diil]gur" 
níítíle/inil] kežigiinnu. Araga išpes, taakpl dirtpas, si/erge baza sume/eveyn turar-dir. " 
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někteří šamani to nedovolují. f/Každý šaman to dělá podle toho, jak sám 
chce. Já to vždy dovoluji. Ale během toho vždy vytvářím ochranu. Aby se 
tomu člověku nestalo nic špatného a ani mému atributu aby se nic 
špatného nestalo. Mám na to zvláštní zaříkání, které šeptám. Potom je 
možné se podívat i dotknout se, obléci si." 

Druhý buben visí na stěně přikrytý bílým chatakem, jeho vnitřní 
stranu zdobí mimo jiné lebky malých šelem [sobol?] a řada drobných 
kostí. Když se na něj ptám, ani se na něj nepodívá a raději odvádí hovor 
jinam. 

K jeho duchum-pomocníkum patří medvěd, divoké prase, orel, výr a 
posvátná střela (kJik ok). Posvátná střela je vlastně několik střel, 
spojených k sobě šňurkami. Základ tvoří dva delší, asi sedmdesát 
centimetru dlouhé šípy, pak je zde mezi četnými provázky přivázáno ještě 
několik kratších šípu. Tuto posvátnou střelu dostal Lazo od svého dědečka, 
je přes sto let stará. 

Léčení, při kterém vyhání zlého ducha, trvá obvykle asi dvě a pul 
hodiny. Očišťuje pálením jalovce, bubnuje, zpívá algyše. Rád pracuje 
s ohněm. V ohni se mu vždy zjevují duchové místa a duše zemřelých. 
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2.5.4 Šaman Alďin-Xerel Dopayovič Čoodu 

S šamanem Aldoin-Xerelem jsem hovořila 24. března 2004 v domě šamanlJ Tos 
Deer. Rozhovor jsem bohužel nenahrávala, zapisovala jsem si jen poznámky. Hovořil se 
mnou rusky, v hranatých závorkách jsem uvedla doplňující vysvětlení. Po skončení 
rozhovoru mne Ald"in-Xerel očistil kouřem z jalovce a řekl si o 300 rublu za konzultaci. 

Ald"in-Xerel pochází z chošúnu Tes-Xem, zde pracuje necelé tři roky. 
Je to zajímavá práce, na světě je mnoho utrpení a toto je cesta, jak 
pomoci člověku. Svoji sílu čerpá z tajgy. Každý den ráno je potřeba 
nakrmit své pomocné duchy. Duchové reagují na zvuk bubnu, na alg"iše, 
tak dochází k navazování spojení. 

Když byl v šesté nebo sedmé třídě, jeho matka doma zemřela. Viděl 
ji ve snu v červené truhle a celou noc plakal. Vrátil se domu, byl nemocný. 
Jednou ucítil horký vítr od matčiny mohyly, to mu duch tajgy otevřel 
cestu. Jeho příbuzní pozvali šamana, aby věštil, a ten řekl: IIMáš bílé 
kosti." Starší bratr jeho matky byl komunista, nechtěl, aby se stal 
šamanem, a poslal ho do Moskvy na univerzitu studovat techniku. 

Když se vrátil, dlouho pobýval v tajze. Bez náboženství nemuže 
člověk žít, nežije naplno. Pán tajgy ví, kdy člověk umře, a také ví, že bude 
žít příštím životem. Ald"in-Xerel začal pracovat tak, jak byl k tomu vyzýván 
(tj. stal se šamanem). Nyní jsou také IImagičtí šamani", kteří si zahrávají 
se silami. Ale neznáš-Ii ducha svého bubnu, co uděláš, až ho uvidíš? 

Artis (jalovec), kterým se očišťuje, má oči vevnitř, umí ukázat 
budoucí, to málokdo ví. Každý člověk má svého ochranného ducha. 
Jestliže nepřinášíš duchum dary, nebude se ti dařit, nepřijdou klienti. 
Ald"in-Xerel má pět dětí, jeho žena je také šamanka. 

V posledních letech se objevilo hodně sektářu [nové, zejména 
křesťanské náboženské společnosti], balamutí lidi, jejich agitace je 
protivná. Vláda s tím nic nedělá. 

Jestliže člověk zemře, tak hned neví, že je mrtvý. Dva dny chodí za 
svými známými. při obřadě sedmi dní [po smrti člověka] mu šaman 
přinese jídlo a řekne mu: IIZemřel jsi. Tady máš jídlo a jdi." při obřadě 
devětačtyřiceti dní [po smrti člověka] sdělí mrtvý svoji závěť. Co se má 
komu dát a jak pokračovat. 
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2.5.5 Šaman Gennadij Timofejevič Čamz"ir"in (Gendos) 

Gendos je šaman a hudebník. Je dobrým zpěvákem stylu karglraa 
alikvotního hrdelního zpěvu xoomey, hraje na několik hudebních nástroju, 
skládá hudbu. Ve své hudbě vychází z tuvské tradice, ale hodně 
experimentuje. Od devadesátých let jezdí často do Evropy, kde se jeho 
jméno stalo pojmem v alternativní hudbě. V ruzných státech Evropy 
pořádá pravidelné semináře, jejichž předmětem je výuka hrdelního zpěvu 
a šamanismus. 223 

S šamanem Gendosem jsem hovořila 30. května 2006 v Praze. Bylo to po 
koncertě tuvské kapely Huun-Huur-Tu, na který se Gendos přišel také podívat. Rozhovor 
byl veden v ruštině a nahrán na diktafon. Nahrávka je bohužel velmi nekvalitní, přináším 
tedy přepis relevantních částí rozhovoru. V kulatých závorkách jsou uvedeny mé dotazy, 
v hranatých závorkách jsou doplňující vysvětlení. 

"Ptáte se mne, proč jsem tady. Jmenuje se to kulturní výměna. 
Jsem propagátorem naší kultury. To, co si myslím, dávám ostatním. Když 
mohu, přicházím vždy do klubu, kde hrají moji přátelé [Huun-Huur-Tu], a 
očišťuji to místo. Je to velmi důležité. To, co hrají oni, je folklor. Tradiční 
lidový folklor. A já hraji tradiční šamanskou hudbu. Na moje semináře 
přicházejí lidé, kteří mají všelijaká přání, například černá. Víš o černém a 
bílém šamanismu? Ukazuji lidem, co to je šamanismus, jak se to dělá. Jak 
hraji, jaké jsou písně, jaké je myšlení. Ale hlavní je očišťování. Kamkoli 
jdu, cítím energii toho místa, kdo je pánem toho místa. Potom, když hraji, 
je to pro mne jako kohoutek, jako zdroj. Když hraji, vydávám ze sebe 
všechno. To černé je velmi nebezpečné. " 

(" Vaši hlavní pomocní duchové jsou tady, nebo v Tuvě 7") 

"Ne. Jsou stále se mnou. Ne každý člověk se může věnovat 
šamanismu. Můj dědeček byl šaman. V každé rodině může být několik 
šamanů. Já jsem nejstarší, ta cesta připadla mně. To bylo před pěti lety. 
Dědeček byl můj učitel. Řekl mi: Jsi povinen to dělat. 

A v Evropě pracuji už třináct let. Tady v Česku, Německu, Francii, 
Rakousku, Polsku ... Velmi mnoho pracuji. " 

("Není pro vás těžké pracovat tady v Evropě ?") 

"V Evropě je toho mnoho, co obyčejní lidé neznají. Cítím místa, 
která jsou silná, kde jsou průsečíky, která jsou dobrá. Například v Evropě, 
tady Praha, to je práh, že. Tady je takové místo. Přednedávnem jsem byl 
u Nové Paky, tam je také takové místo. Také z kultury můžeš čerpat 
energii. Například tady je mnoho starých chrámů. Opuštěných starých 
chrámů. Jdeš tam a cítíš, že tam energie je." 

223 Viz např. http://kristalovykabinet.unas.cz/gendos.html(10. 3. 2007) nebo 
http://www.acb.cz/jedlova.aspx (10. 3. 2007). 
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("Je tedy možné energii také čerpat z kultury, nejen z přírody? Ze 
starých budov? Takjsem to pochopila. ") 

"Ano, je to možné. Například město. Tam je mnoho aut, techniky, 
kamenných domll Z toho je také možné čerpat energii. 

Je taková představa, že každý má svého pomocného ducha. Je 
potřeba ho poznat a pak je možné komunikovat s ostatními duchy. 
Nejprve musíme začít u sebe, pak okolo sebe. " 

("Jezdíte často do Tuvy? Nepotřebujete ji kv{}Ji energiir) 

"Je to potřeba. Tuva mi dává energii. Někdy tam stačí pobýt krátce. 
Pomáhá to. Řeky, hory. Když je ti špatně, pomáhá vystoupit na vysokou 
horu. " 

("Někteří lidé zde v Evropě se chtějí stát šamany, učí se tomu 
z knih ... ") 

"Šamanismu se lze učit. Vy jste byla v Tuvě. Tam lidé mají dostatek 
zkušeností. Viděla jste, že tam přijíždějí lidé z Evropy, žijí u šaman{} ... 
Šamanismu je možno se učit. Bez učitele je to velmi nebezpečné. Otevře 
se cesta, člověk se stane šamanem a neumí si s tím poradit. Šamanismus 
je nebezpečný, s šamany je spojeno mnoho nebezpečí. 

Je to velmi nebezpečné. Například já. Dělám semináře a byl jsem 
velmi znečištěný. Mám mnoho podobných historek. Například přišli 
Angličané a chtěli si nahrát šamanskou hudbu. A nešlo to. A nikdo neví 
proč. 

Budete psát o šamanech a sama ten svět nikdy nepocítíte. " 
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2.5.6 Lama Buyan baškY 

Rozhovor s buddhistickým mnichem Buyanem (gelong Buyan bašk"i224
) byl veden v 

ruštině a proběhl 29. listopadu 2003 v centrálním kyzylském duganu (chrámu) Cečenling 
a týkal se buddhismu v Tuvě. Přetiskuji zde pouze jednu otázku a odpověďr která se 
týkala koexistence buddhismu a šamanu v Tuvě. V kulatých závorkách je uveden muj 
dotazr v hranatých závorkách jsou doplňující vysvětlení. 

("Co si myslíte o tom, že se zdejší lidé obracejí jak k lamt1m, tak k 
šamant1m ?") 

" Víte, lidé začali v současné době více hledat nějakou ochranu, 
útočiště, oporu. A tak se obracejí k šamant1m a také se obracejí sem, 
do xOree225

• Co se stane zde: přijdou a vysvětlí svt1j problém, hovoří o 
svých obtížích. Prosí, abychom jim věštili, abychom přečetli modlitby, aby 
se tomu všemu vyhnuli. Toto všechno v buddhismu samozřejmě je. Ale 
skutečný buddhismus je, pokud se člověk sám mt1že poučit, ve svém 
vlastním srozumitelném jazyce o buddhismu. Obdržet učení od zkušeného 
učitele, lamy, mistra. Následovat ho a stát se více, řekněme opravdově 
šťastným. Naplnit svt1j vztah k buddhismu. V buddhismu je možno 
dosáhnout plného štěstí a plně se vyhnout utrpení. Chuuraci [novici] a 
mniši, kteří se učí v klášterech, toho dosahují rychleji a snáze. Ale je také 
mnoho lidí, kteří mají rodinu, práci, studium. Ti nemohou. Ale mohou 
získat učení určené jim a proměňovat ho v život. 

A to, že chodí k šamant1m: já šamany dobře neznám. Jediné, co 
mohu říci, je, že oni skutečně významněji pomáhají. Jsou takoví. Ale ve 
srovnání s buddhismem nemají učení, filozofii, a proto tak, jak je každý 
z nich naplněn svým rozumem, tak sám sebe přináší. Přestože má nějaké 
nadpřirozené schopnosti, které mohou pomoci, už zt1stane takovým, 
jakým byl vychován, jaký je. Zato v buddhismu, což je dobře, se chuuraci 
a mniši učí učení Buddhy, filozofii a pokaždé se proměňují. To neznamená, 
že mám něco proti šamanismu, u nich je také mnoho dobrého. A to, že 
lidé chodí jak do xOree, tak k šamant1m, je úplně normální. Na tom není 
nic špatného. " 

224 Tiul gelong (tib. gelong /dge-slong/) označuje plně ordinovaného mnichar gecchOl 
/dge-cchulj je mnich nižšího stupně a xuurak (burj. xuvarak) je novic. Baškr znamená 
učitel a je běžně součástí uctivého oslovení. Buyan bašk"i je pravou rukou tuvského 
hlavního lamy (kamby-Iama)r je to Tuvan. 
225 XOree (mo. xOree) je větší buddhistický chrám (do 1000 mnichu). Přísně vzator žádný 
takový v Tuvě nenír ale běžně se tak nazývají. Správněji by mělo být dugan (tib. 
dukhang j'du-khang/r jak v úvodu celého rozhovoru říká sám Buyan baškL Takové 
dugany jsou nyní v Kyzylu tři. 
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Závěr 

Tuvská tradiční duchovní i hmotná kultura je mnoha ohledech blízká 
ostatním kočovnickým kulturám centrální Asie, především sousední 
kultuře mongolské. Nejduležitější kulty tohoto komplexu nomádských 
kultur centrální Asie a jejich předměty byly popsány již ve středověku a 
tyto popisy platí do velké míry dodnes. 

Zároveň nalézáme v duchovní kultuře Tuvy prvky, které ji spojují 
s oblastí Sibiře (kult medvěda, kulty spojené s chovem sobu atp.) ale i 
další odlišnosti, jejichž puvod nejsme schopni přesně určit (existence 
nebeských bytostí Azar; negativní vnímání duhy; to, že pány míst mohou 
být negativní entity jako je a/bls atp.). 

Tuvská duchovní kultura byla v minulosti také ovlivňována mnoha 
cizími náboženstvími, s kterými přišla do styku a které zapracovala do 
uceleného pohledu na svět. 

Potlačování náboženských projevu, které v Tuvě začalo po roce 
1929, vedlo k přerušení a oslabení vlivu tradice na všední život Tuvanu. 
Zároveň začal do tuvské kultury pronikat evropský (ruský) zpusob 
myšlení, podobně jako již dříve do ostatních oblastí Sibiře. V době 
náboženského pronásledování byly potlačovány všechny viditelné projevy 
tradiční kultury. 

Byla ničena uctívaná a posvátná místa (ovó, seri). Buddhistické 
kláštery byly většinou zrušeny a rozbořeny, jejich majetek zabaven. 
Významní lamové byli popraveni, ostatní vězněni nebo rozehnáni. 
Šamanum, kteří patřili spíše k chudším vrstvám obyvatelstva, byly 
zabaveny kultické atributy (oděv, buben atp.), byly na ně uvaleny vysoké 
daně, jejich rodiny byly perzekvovány. Šamani, kteří byli považováni za 
zvlášť silné (a měli tedy velký vliv na svou komunitu) byli popravováni a 
anebo vězněni. 

Podle tradičních představ je člověk, který se stal šamanem, spojen 
s tímto posláním na celý život a nemuže najednou "přestat", zejména 
když komunita jeho činnost potřebuje. Mnoho šamanu tedy ve své činnosti 
pokračovalo v tajnosti, a to již bez patřičných atributu. Šamanský buben 
nahradilo zrcadlo kuzuf]gu a bič (klmči). Tyto atributy byly dříve také 
používány, ale neměly tak velký význam. Byla přerušena tradice výuky 
nových šamanu a noví šamani často dostali od zkušenějších jen několik 
základních rad. 

Také se objevilo mnoho lidí s určitými, z našeho pohledu 
nadpřirozenými, schopnostmi a ti - přestože se nestali šamany - účinně 
pomáhali své komunitě. Základní tradice tedy nebyla nikdy úplně 
přerušena, tak jak se tomu stalo například v ostatních oblastech Sibiře, 
přestože mnoho tradičních vědomostí bylo s výměnou generací lidmi 
zapomenuto. 
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Na počátku devadesátých let došlo snad mezi všemi etniky 
tehdejšího Sovětského svazu k "probuzení" národního uvědomění a 
vzedmula se vlna nacionalismu. V Tuvě a dalších oblastech Sibiře bylo toto 
"národní probuzení" spojeno s obratem k tradiční duchovní kultuře, k 
náboženství. V té době v Tuvě stále žili významní lidé, kteří si dobře 
pamatovali dobu před perzekucemi: například šaman Balgan Kužuget 
Lenčaevič, lama Orus Kuular DOl)gur-oolovič a šamanka Sar"iglar 
Taktal)maa. 

Největší zásluhu na obnově tradiční tuvské kultury má Monguš 
Kenin-Lopsan, který vyrostl v tradičním a podnětném prostředí a poté 
získal vzdělání evropského typu; jeho učitelem byl významný ruský 
lingvista Malov. Zejména díky jeho vlivu začal Kenin-Lopsan od čtyřicátých 
let 20. století zaznamenávat projevy tuvské duchovní kultury a vytvořil 
z ní systém, který má typické znaky asijského přístupu k třídění jevu: 
klade do jedné roviny prvky, jež z našeho pohledu patří do odlišných 
kategorií. Podobná osobnost například v sousedním Mongolsku chyběla, a 
proto tam tradice nemohla být v takové míře obnovena. Je však třeba 
poznamenat, že řada vyprávění, jež Monguš Kenin-Lopsan zaznamenal, je 
tvořena střípky pamětí lidí, kteří dané události zažili v dětství, a jejich 
interpretace tedy nemusí přesně odpovídat tomu, jak událost tehdy 
vnímali starší členové komunity. Přesto položil základy, na nichž se dalo 
dále stavět, a uvedl tak do pohybu práci mající za cíl záchranu vlastní 
kultury. 

Dalším výrazným podnětem, jenž se zasloužil o obnovu tuvské 
duchovní kultury, je zájem euroamerických "hledaču duchovna" a 
"šamanologu", kteří svým zájmem o tuvské šamany také přispěli k jejich 
proměně a přizpusobení se současné situaci. To je ovšem zcela typický 
projev tradičního "pragmatismu" kočovníku centrální Asie. 

Významný posun ve vnímání vlastní duchovní kultury v Tuvě nastal 
už s rozšířením ruského jazyka (většina Tuvanu je nyní bilingvní) a tím i 
pojmových kategorií, které umoznU]1 vlastní duchovní kulturu 
interpretovat moderní terminologií. Jako typický příklad lze uvést nyní 
v Tuvě často používané slovo energie (tuv. energiya) , jež jako opis 
"zvnějšku" vysvětluje puvodní chápání věcí, které je dnes i pro většinu 
mladších Tuvanu obtížně srozumitelné. Vzniká tak most mezi generacemi, 
který je zárukou toho, že tuvská tradiční kultura nebude ztracena. Díky 
tomuto vlivu evropské kultury se tedy i nám otevírá pohled do zpusobu 
myšlení, který by pro nás jinak byl úplně uzavřený. Je potvrzenou 
zkušeností, že lidé, kteří nemají žádné zkušenosti s jinou kulturou, nejsou 
schopni právě člověku z jiné kultury tu vlastní přiblížit, protože jejich 
pojmové aparáty a zpusoby uvažování o věcech se naprosto míjejí. 
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Přílohy 

Krátké uvedení do tuvštiny 

Tuvština je turkický jazyk jižní Sibiře. Podle obecně rozšířené teorie 
patří turkické jazyky spolu s mongolskými a tunguso-mandžuskými jazyky 
do altajské jazykové rodiny. Současní turkologové (např. C. Sch6nig, P. B. 
Golden)l považují turkické jazyky za samostatnou jazykovou rodinu. 
Tuvština patří do jižní skupiny severovýchodní (sibiřské) větve turkických 
jazyku spolu s altajštinou, chakaštinou, šorštinou, tofalarštinou a 
čulymštinou. Severní skupinu tvoří jakutština a dolganština. Tuvština je 
aglutinační jazyk, nezná gramatické rody a odvozená slova a všechny 
gramatické kategorie vyjadřuje pomocí sufixu (přípon) navazovaných do 
řetězcu za slovní základy. 

Příklady: 
mal + čln + nar + l + n = malčlnnarln = jeho pastevce 
dobytek + suf. činnosti člověka + plurál + posesiv + akuzativ 
duza + la + š + pa + dl + I] = duzalašpadll] = nepomohl jsi 
pomoc + suf. slovesa + suf. cooperativa + zápor + perfektum + 2. os. sg. 

Diachronní poznámky 
Tuvština má mnoho archaických znaku, spolu s šorštinou a 

chakaštinou je jazykem nejbližším jazyku orchonsko-jenisejských 
památníku, staroturečtině. 
Staroturecké j se mění na č; b se někdy mění na m (zejména pokud slovo 
obsahuje nazálu); ze š a č se stává š. 

Příklady: 

staroturečtina tuvština čeština 
toquz tos [thos] devět 
adaq adak (noha), spodní část 
tav daq hora 
bol bol být, stávat se 
joq čok ne (absolutní) 
baš baš fba"š] hlava 

1 Golden, P. 8., An Introduction to the History of the Turkic People, Otto Harrasowitz, 
Wiesbaden 1992, s. 20. 



Samohlásky tvoří osm fonému. 

široké úzké 
zadní a Oj nelabiální 

o u labiální 
přední o O labiální 

e i nelabiální 

Dlouhé samohlásky jsou sekundární, převážně vznikají asimilací 
souhlásky (g, k, I, 1), r) a spojením dvou ruzných samohlásek v jednu. Je 
známo pouze jedno současné tuvské slovo se zachovanou dlouhou 
starotureckou samohláskou: dOOn (včera). Dále bývají dlouhé samohlásky 
ve slovech přejatých z mongolštiny a ve slovech tzv. turko-mongolských. 
V písmu se dlouhé samohlásky označují zdvojením daného písmene. 

Příklady: 

dOOn 
001 oglum 
urug uruum 
og 00 
koor kor-
deer (del)ger) 
ovaa (mo.ovoo) 
aarž"í (mo. aarc) 
seriin (mo. serOOn) 
bOOrek (mo. boor) 
čaan (mo. zaan) 

včera 
chlapec, syn (muj syn) 
dcera (moje dcera) 
jurta (jeho jurta) 
vidět 
nebe 
ovó (uctívané místo) 
tvaroh 
chladno 
ledvina 
slon 

Glotalizované (faryngalizované) samohlásky se vyskytují vždy jen 
v první slabice. Poukazují na staroturecký krátký vokál v kombinaci se 
silnou souhláskou. V tuvštině je celkem asi pět tisíc glotalizovaných slov, 
ale jen u devíti z nich má glotalizace také grafickou podobu (tvrdý znak). 
V některých dalších slovech se glotalizace označuje pouze tehdy, stojí-Ii 
slovo samostatně. 

Příklady: 

at jméno 
a"t kuň 
aat- kolébat 
et majetek 
e"t maso 
eet záliv na řece 

glotalizace se označuje vždy: 



a"t kuň 
e"t maso 
ka"t patro 
o"t tráva 

glotalizace se označuje jen u slov v základním tvaru: 
a"š (ve spojení a"š-čem) jídlo 
dO"š poledne 
ča"s déšť 
čó"p sedlina, spleť 
čO"k náklad 

většinou se neoznačuje: 
baš [I;>a"š] hlava 
kaš [ka"š] kolik 
kuš [ku"š] pták 
ad. 

Diftongy v tuvštině nejsou, výslovnost slov přejatých z ruštiny se 
řeší vložením [j] (teatr -> [ťejatr]) nebo ubráním samohlásky (aeroport -
> [areport]) 

Hláska e je v písmu zastoupena dvěma znaky: 3 a e. 
3 se používá na začátku slova (slabiky) a v dlouhých hláskách, e uprostřed 
slabiky. Pokud je písmeno e na začátku slabiky, čte se jako [je]. 

příklady: . , 
MeH men Jď 

o. 
M33ti meel) mu] 
ye Oye čas 
3Bec eves ne (relativní) 

souhlásky 

bilabiály labio- alveoláry palatály veláry 
dentály 

explozivy pb t kg 
nazály m n I] 

vibranty r 
frikativy f sz šž xy 
afrikáty č 
laterály I 
approximanty v y 



b d na začátku slova se vyslovují téměř nezněle 
p t na začátku některých slov se vyslovují jako ph th 

příklady: par [phar] tygr 
g na konci slabiky se vyslovuje jako V (zadní g) 
z s se vždy vyslovují měkce 
f c šč se vyskytují jen v přejatých slovech (převážně z ruštiny) 

základní slovotvorná pravidla 

struktura slabik 

v 
vv 
ve 
vve 
vee 
ev 
evv 
eve 
evve 
evee 

stavba slov 

úvod: 

střed: 

závěr: 

a 
ee 
6g 
001 
art 
bo 
čaa 
bir 
baar 
d6rt 

ale 
pán 
jurta 
chlapec 
průsmyk 
toto 
nový 
jedna 
játra 
čtyři 

bdkmpstxčš 
yn 
I 

vgdžzyklmnl)prst 
b 

gyklmnl)prstš 

synharmonie hlásek 

původní tuvská slova 
slova přejatá z mongolštiny 
slova přejatá z mo., čín., tib., sao 

původní tuvská slova 
slova přejatá z mo. 

původní tuvská slova 

Synharmonie samohlásek je neúplná, řídí se podle první slabiky 
v kategorii přední a zadní, nelabializuje. Po nelabiále nikdy nenásleduje 
labiála, 0/6 je vždy jen v první slabice. 



Souhláska mezi dvěma samohláskami se vždy stává znělou, p se 
mění na v. Po znělé souhlásce vždy následuje znělá, po neznělé neznělá. 

Příklady: 

k"IS 
ki"ilm 
xap 
xav"lm 
6kpe 
6gbe 

dívka 
moje dívka 
rukavice 
moje rukavice 
plíce 
předek 



Orientační tuvsko-český slovník 

TUVSKY ČESKY STAROTURECKY 
aal ajl 
aari"g nemoc 
aari"g-arži"k nemoc 
aarťir aart- pusobit bolest 
aay-dedir sem a tam 
aayi"-bile podle, po, směrem 
ača ačaz"i tatínek 
ada adaz"i otec 
adaar ada- jmenovat, nazývat 
adak spodek, dolní část adaq 
adi"g medvěd 
ak'i ak"iz"i starší bratr; uctivé oslovení staršího muže 
akša aška peníze 
ala strakatý (o koni) 

1. služba; daň; povinnost 2. pracovní; erární 
alban 3.nutně, jistě 
aldi"n zlato 
algaar alga- požehnat, blahořečit alqa-, alq"i-
algaaški"n požehnání; ponaučení na cestu 
algani"r algan- vykřikovat zaklínadla (o šamanovi) 
algap yoreer 1.požehnat 2.velebit, chválit 
algi"š algyš, modlitba, požehnání; ponaučení na alq"iš 
arir al- brát, vzít (pro sebe) al-
ali"s 1. kořen, pramen, podstata 2. konec, výsledek 
am teď, nyní 
am-aaa ještě 

a mi"di"ra I život, existence, bytí 
al) zvěř 
al)aa ol + Dat. tam 
al)g'i zvláštní, oddělený; zvlášť, odděleně 
a I) gi"d a kromě 
araga aragazi" araka, pálenka; vodka, alkohol 
arga a"rga les (horský, tj. jehličnatý) 
argar argali, archar, ovce středoasijská (avis 
ari"g I čistý ar"iy 
ari"g II lužní les (listnatý les u řeky) 
a rt'inda vzadu, zezadu 

arti"š art"iž"i jalovec (Juniperus sabina nebo pseudosabina) artuč, art"iz 
arti"žaar art"iža- okuřovat dýmem jalovce 
arzi"lal) lev arslan 
aš hladový 
at ad"i- jméno at 
a"t a"ďi kuň at 
ava avaz"i maminka 
ay měsíc aj 
aybi"č'i posel, služebník 
aži"glaar až"igla- užívat, používat 
aži"k I otevřený 
až'ik II užitek, zisk, výdělek 
aži"kťig užitečný, výhodný 
až'i-tol potomci, děti 
baar I játra 

II 1.jít, jet, odjíždět někam 2. pam.sl. 
baar bar- zakončení děje 
badi"rar bad"ir- spustit, snížit Ci přeneseně) 
bagay ba"gay špatný, ubohý, prostý 
bak ba"k špatný, hloupý 
bar mít, být, existovat (není to sloveso) bar 



TUVSKY 
bari"in 
baš 
baš burungaar 
baš mungaš 
baškalaar 

bazar 
be 
bedik 
beer 
belgi 
belgiči 
belgileer 
bildingir 
biliiškin 
bilzek 
b'iškak 
b'izaa 
bo 
bodaraar 
boduun 
bogun 
bok 
bolbas 
bolgaar 
bolUk 
bolur 
boor 
boor 
boostaa 

borbak 
bort 
boru 
bot-bodu 
boydus 
budun 
buduš 
budu u 
buduu 
burundaa xun 
burungu 
burungu xun 
but 
buur 
čaagay 
čagirar 
čaglaktaar 
čakpa 
čalaar 
čalbar"fir 
čalb"fiš 
čamdik 
čamd'ikta 

čalJčil 
čalJnik 
čarar 
čarin 
čarin sali'r 

ba"š/ba"ž"i 

baškar-

bas-

ber-

bodara-

bogu 

bolgaa-

bol-
bol-
bog-

bo"rt; borgu 

bot-bottar"i pl, 

čag"ir-
čaglakta-

čala-
čalbar-

čar-

ČESKY 
západní 
hlava; vršek; počátek 
dříve, napřed 
1. slepá ulička 2, riskantní 
usměrňovat, řídit 

1. tížit, tlačit 2, potlačit 3, přemoci 4, šlapat", 
kobyla 
1.vysoký; vysoko; výška 2, vyvýšenina, hora 
dát (od sebe) 
věštění, hadačství 
věštec, čaroděj 
hádat, věštit 
jasný, srozumitelný; jasně, pochopitelně 
1. představa 2. porozumění 3. myšlenka 
prsten 
kožešina z tlapky, nohy zvířete 
tele 

STAROTURECKY 

~~o bu 
rust, množit se, rozprostírat se (vysoký styl) 
obyčejný, základní 
dnes bu kun 
odpad, smetí 
nelze, je zakázáno 
ráčit 
skupina, okruh, kategorie 
být, jevit se; stávat se 
I být, jevit se; stávat se 
utáhnout, zavázat, přehradit; dusit, zabíjet 
krk, hrdlo 
1.hrouda, chomáč, klubko; kulatý 2. kus 3. 
jen, pouze 
čepice 
vlk, vlčí bori 
1. sám 2, svuj 
příroda 
celý 
1.struktura 2.charakter 3,kvalita, vlastnost 
I potichu, skrytě 
II 1.poslední den lunárního měsíce 2,předvečer 
před třemi dny 
dávný, minulý, dřívější, starý 
předevčírem 
noha, končetina 
los 
bohatý, dobrý, skvělý, hojný 
vládnout 
ukrýt se (před nepohodou) 
ploutev 
pozvat, vyzvat 
modlit se, prosit o přízeň 
plamen 
někteří 
někdy 
zvyk, tradice 
blesk, bleskový 
rozdělit 
lopatka 
věštit z opálené lopatky 



TUVSKY ČESKY STAROTURECKY 
čar'inč'i věštec, (dosl. lopatkovač) 
čarlir čarTI- rozdělit se, rozloučit se, rozbít se, puknout 
čas jaro 
čay léto 
čayaar čayaa- tvořit, vytvářet 
čaylaar čayla- I odejít, ustoupit, uniknout 
čaylaar čayla- II strávit léto 
čažar čaš- 1. zasévat 2.rozstříkávat 3. rozsypávat 
čaž'ig posvěcená tekutina rozstříkávaná při obřadech 
čedi-xaan souhvězdí Velký vuz, dosl. sedm chánu 
čekpe rosomák 
čel] I ledová tříšť (na řece) 
čel] II rukáv 
čel] rukáv jel) 
čer země jer 
čes měď 
česte švagr (muž starší sestry) 
čider čit- mizet, ztrácet se 
či"ďig smradlavý, smrdutý 
čige přímý, přímo 

čiigeer čiige- 1. stát se lehkým, ulevit si 2. porodit 3. zlevnit 
č"ildak tildaa duvod, příčina 
č'ilgi" stádo koní 
čil]ge tenký, slabý 
čižeeleerge například 
čižektig přibližný, podobný 

vycházet, vyhovovat; uskutečňovat se, 
čoguur čogu- naplňovat se 
čok ne (absolutní) joq 
čook blízký; blízko 
čoon východní 
čop správně 
čoruur čoru- jít, jet, odjet daleko; být 
čučak dětský dél 

1. strašný, ošklivý, špinavý 2. strašně 
či.idek (pozitivní) 
či.ig čUU pero 
čuglur čuul- kutálet se 
či.ik čUgU strana (světová), směr 
či.i"k náklad, zátěž 
či.ile karma 
či.ile-sarim osud 
čUl]ma kozorožec 
čurek čuree srdce 
či.ii.il 1.položka, kapitola, článek 2. tvoří abstrakta 
daa také 
daadi" stále, úplně, pouze 
daarag"ilar ??? 
daarta zítra 
dag hora tav 
daga dagazT podkova 

1.posvěcovat; vykonávat sváteční obřad 2. 
dělat obklad? 3. přenes. rozmazlovat; 

dag"iir dagT- zbožňovat někoho 
dalay moře 
dalgan mouka; dalgan (moučka z praženého ječmene) 
dal] úsvit 
dal] adar dal) at- svítat 
dal]zi" soupis, seznam, záznam 
dal)z'ilaar dal)zi"la- zapisovat 



TUVSKY 
daraaz"jnda 
das 
deer 

deer 
deer 
deer 
deerbek 
deeži 
delgem 
demgi 
demir 
del)ger 
diil) 
diis 
dilgi 
dil)mi 
ďirbagťig 
diskek 
diskek karaa 
diš 
ďit 

dogduraar 
dolaana 
dolagana 
dolar 
dolgand·ir 
dolu 
dolu 
dom 
doraan 
dos 
diik 
dumčuk 
dumčuk 
dUl)ma 
durguzunda 
duruyaa 
diirzii 
dus 
diiš 
diiš 
diiiin 
diižer 
edileer 
edilel 
ee 
eeleer 
eeren 
eerilgelig 
eerlir 
ege 
elčigen 
eldeertir 

da"sjda"z"j 
dee"r 

deg-

de-, di-

diži 

dogdura-

dol-

d6z0 
dOgO 

du!)maz"i 

duzu 
dOžO 
dO"šjdO"žO 

dOš-
edile-

eezi 
eele-

eeril-

eldeert-

ČESKY STAROTURECKY 
další, následující 
sup 
III nebe ta!)ri 
I 1.sahat, dotýkat se 2. vycházet (o slunci) 3. 
trefit se 
IV do (postpozice s D.) 
II mluvit, hovořit te-
železný kruh, kroužek; obruč 
to nejlepší (z jídla); vzorek, ukázka 
široký;šíře 
ten, onen, ten samý 
železo; železný 
nebe, nebesa 
veverka 
kočka 
liška tilkO 
hrom 
rys 
koleno; kolenní 
kolenní čéška (dosl. oko kolena) 
zub 
modřín 
jemně tlouci 
hloh 
hloh 
naplnit se 
okolo, dokola 
I kroupy 
II plný, úplný; úplně 
zaříkávání nemocí; lektvar 
hned, brzy, okamžitě 
základ, kořen 
vlas, chlup, srst, vlna 
nos 
nos 
mladší sourozenec; uctivé oslovení mladší 
v pruběhu 
jeřáb (Grus) 
vzhled, podoba, zevnějšek 
sul 
sen 
poledne 
včera 

spustit se, spadnout, sestoupit 
používat; vládnout; nosit (na sobě) 
1. užívání 2. majetek 3. výrobek 
pán, hospodář 
1.zaujímat(místo) 2.hospodařit 
ochranný duch (rus. obereg) 
? 
1.otáčet se, vinout se, kroutit se 2.zvykat si 
úplně, docela 
osel 
nazývat jinak, opisovat, uplatňovat tabu 



TUVSKY ČESKY STAROTURECKY 
emig prso, vemeno 
enik štěně 

elJ nej-
ereen-šokar pestrý 
erge ergezi 1. právo 2. správa, vedení 3. blaho 
ergek palec 
ergiir ergi- obcházet, objíždět; kolovat, jít kruhem 
ergiler ergil- otáčet se, dělat kruh 
erten ráno, zítra 
ertengi ranní 
erter ert- procházet, předhánět 
et edi majetek 
ezir orel 
ežik dveře 
YdYk posvátný, svatý; svátost, svatyně - nom. i 
ileredir ileret- projevit, vyjevit, objasnit 
·ilgal rozdíl, odlišnost 
"ilgavYr odlišnost, rozdíl 
Ynaar I tam (daleko) 
Ynaar "ina- souhlasit 
Inčan tehdy, v tu dobu 
·inčangaš proto, tedy, a tak 
Ynda tam 
inek kráva il)ďk 
·irak dálka, daleko, daleký 
irbiš levhart sněžný, irbis (Uncia uncia) 
irt skopec (kastrovaný beran) 
Yškaš podobný; podobně; jako 
"jl "ilit pes "it 
ivi sob 
Yyaš dřevo, strom 
iye (ie) iyezi matka 
iye (ije) ano 
kaar kag- nechávat, opouštět; položit, umístit 
kaargan havran (vrána?) 
kaastalga ozdoba 
kadak chata k, šátek který se dává jako projev úcty 
kadak tudar darovat chatak 
kadY 1. soused 2. spolu, dohromady 
kadlg tvrdý, hrubý 
kagar xak- bít, tlouci 
kalbak 1.šířka; široký 2.plošný, jednotný 3. plochý ... 
kandYg-bir nějaký, kterýkoliv 
karaktaar karakta- střežit, hlídat 
kara-kuš tetřev 
kargani·r kargar- proklínat 
kargYš kletba 
kaš ka"š 1.kolik 2.několik 3.nepočetný 
kat kad"i plod, bobule 
kazar kas- kopat (jámu) 
kažaa kažaaz"i ohrada, dvur 
kažar mazaný, lstivý 
keer kel- přijít, přijet (sem) 
keergeer keerge- smilovat se, slitovat se; ušetřit 
kelir kel- přijít, přijet (sem) 
keš keži kuže, kožešina 
kežig brod, přívoz 
kežik dobro, prospěch, užitek, bohatství 
kidis plsť 
kiirer kiir- 1. vnést, dovézt, vložit 2.uvést, vpustit 



TUVSKY 

k"ilagar 
k"irir 
k"imč"j 

k"ir 
kirer 
kirgan-ača 
k"irgan-ava 
k"is 
kiš 
k"iš 
kiži 
kiži-burus 
kodee 
kodee suur 
kol 
kOl)guluur 
koor 
korunčiiktelir 
kostur 
kožer 
kožuun 
kuču 
kulak 
kulun 
kur 
kus 
kuš 
kuš 
kuškUl 
kut 
kuzul)gu 
la/ -Ie -na/ -ne 
maak 
magarig 
mal)aa 
m"inaar 
m"inda 
m"ind"ig 
mi"ygak 
močuur 
mOl)gun 
moyun 
murnunda 
murnuu 
nemežir 
niiti 
nugUl 
og 
ogbe 
og-bUle 

krl-

kir-

kor-
korOnčOktel-
kozOI-
kM-

ku"š 

kudu 

močO-

moynu 

nemeš-

00 
ogbezi 
og-bOlezi 

ČESKY 
1.blýskavý, třpytivý; lesklý, hladký 2"čistý, 
jasný 
dělat 
bič, knuta, karabáč 
1.hrana, plocha 2"horský hřbet 
vejít 
dědeček; uctivé oslovení starého muže 
babička; uctivé oslovení staré ženy 
dívka 
sobol 
zima; zimní 
člověk; on 
yetti 
venkov, vesnice, usedlost 
vesnice 
základní, hlavní 
zvoneček 
dívat se, vidět 
odrážet se, zrcadlit se 
ukázat se, být vidět 
kočovat 
chošún, kraj (administrativně-územní 
moc, síla 
ucho 
hříbě 
pás 
podzim 
pták 
síla, energie 
jeřábek 

STAROTURECKY 

qrz 

qrš 
kiši 

duše, životní síla qut 
šamanské zrcadlo (kulatý kovový plíšek) 
1. jen (zesiluje) 2" jako (srovnávací) 
barevná stuha (ozdoba na čapce) 
velkolepý, skvělý, úžasný 
tady, zde, sem 
sem, tam (blízko) 
tady 
takový 
laň 
skonat, zemřít (uctivě) 
stříbro 
krk, šíje 
zepředu 
jižní 
doplňovat se, připojovat se 
celkový, obecný, všeobecný 
pomluva; hřích 
jurta, domov 
předek, praděd 
rodina 



TUVSKY CESKY STAROTURECKY 
ok o"gu kulka, střela 
oktaar o"kta- I nabíjet 
oktaar okta- II házet 
oktargay vesmír 
ol on, ten ol 
olča nález, kořist, zisk, zdar, přírustek 
onzagay mimořádný 

ol] 1.barva 2.líc 
001 chlapec; dítě oyul 
oon 'il]ay dále, potom, na to 
oorga záda, hřbet 
oran země, stát; země, svět; země, kraj, místo 
orgaaday ženšen 
orguur 6rgO- 1.darovat, předložit 2. obětovat 
oršeer 6ršee- smilovat se, ušetřit, odpustit 
ortemčey svět (abstrakt.) 
ošku koza 
ot odu oheň 
o"t o"du tráva, bylina 
ot-kos oheň 
ottur 1. skrz 2. celý 
ottur koor vidět skrz, předvídat 
ovaa ovó 
oyun hra ojun 
ožer 6š- hasnout, zhasínat 
par phar tygr 
saaskan straka 
salaa salaaz"i prst 
salbak 1. vlákno 2. třásně 3. střapec, hrozen 
salgal 1. odkaz, dědictví 2. pokolení, generace 
salir sal- dávat, pokládat, předkládat 
sal] san, obřad okuřování pálením jalovce 
sal] salir pálit san, provádět obřad okuřování jalovcem 
sarrik jak 
saržag máslo 
saylik konipas 
sek segO II mrtvola, mršina 
sek segO I interpunkční znaménko 
seleme šavle 
s"fin jelen (Artyodacty/a) 
sim"iran'ir s"im"iran- 1.šeptat 2. zaříkávat 
s"ip s"iv"i 1.násada, rukojeť 2.stéblo 
sirga náušnice 
sodaa rvačka 
sogar sok- bít, tlouci 
sogun střeia, šíp 
solal]g"i záře 
sOl]gu severní 
sook zima, chladno 
sook kost 
soosken tavolník (Spiraea aqui/egifo/ia) 
sos slovo 
sug suu I voda, vodní sub, suv 
sug II částice hromadná nebo obecná 
sulde sOldezi erb, korouhev; duch 
sunezin sOnezini duše, duch 
sut mléko; mléčný 
šaanak vřes 
šag doba, čas čaq 
šak 1. hodina 2.doba 3.hodiny 
šalba laso, smyčka 



TUVSKY 
šarlan 
šay 
šažin 
š'iirak 
ši'kpi"iš / š"iv'ik 
šilen 
šinaa 
šinzilga 
šivar 
šokar 
šondurar 
šoolug 
ta 
tal 

talaar 
talaar 
tami 
taraa 
tarbagan 
tarbidaar 
tavarilga 
tavaržir 
tayilbir 
te 
tel 
teve 
teyleer 
todargay 
toger 
togerik 
tolge 
tolge sarir 
tolgeči 
tolgeleer 
ton 
toner 
toogu 
tool 
torgu 
tos 
tos 
tos-karak 
toylu 
tudar 
tudugžu 
tuduš 
turuš 
udur 
udur 
ugba 
uger 
uglaar 
ugu 
uk 
uk 
uk 
ular 
ulašfir 
uner 
unuš 

š'ip-

šondur-

tala-

tharaa 

tarbi"da-

tavar"iš-

theve 
teyle-

t6k-

t6lgele-

t6n-
th66gu 
thool 

thos 

tut-

ugbazi" 

ugla-

un-

ČESKY STAROTURECKY 
osika 
čaj 
učení, náboženství šaiin, šasani 
silný; ostrý (ve smyslu to je caol) 
1.metla, rákoska 2. klestí 
volavka 
dolina, nížina 
potvrzení (dokument) 
pokrýt, přikrýt 
pestrý, skvrnitý, zdobený 
spálit se 
ne moc 
nevím, kdo ví 
vrba tal 
I dobývat, získávat víc, než je třeba; rozbíjet, 
loupit 
1. špatný, ničemný 2. nesmět 3. nebýt 
propast, podsvětí 
zrno, obilí tari"y 
svišť sibiřský (Marmota sibirica) 
zaklínat, zaříkávat (obvykle spolu 
událost, příhoda, náhoda 
setkat se; být vystaven čemu 
vysvětlení, objasnění, výklad 
kozorožec (samec) 
mládě (jehně,kuzle,tele) krmené dvěma 
velbloud teva 
modlit se, klanět se, křižovat se 
jasný, konkrétní 
vylít, vysypat 
kulatý 
1. los 2. věštění, hadačství 
hádat, věštit 
věštec, čaroděj 
1. házet los 2. hádat, věštit 
dél, plášť, kabát ton 
končit 
dějiny, historie 
pohádka 
hedvábí 
II březová kura 
I devět toquz 
kropáč, kropenka (dosl, devítiočka) 
blýskavý, třpytivý 
držet, tisknout, brát do ruky; stavět, tvořit 
porodní bába (muže to být i muž) 
jednolitý, spojitý 
poloha, postoj 
I proti, naproti, anti
II hned, vzápětí 
starší sestra; uctivé oslovení starší ženy 
souhvězdí Malý vuz (nebo Plejády?) 
směřovat, obracet se kam 
sova, výr velký 
I punčocha 
II daný, zmiňovaný 
III rod, druh, puvod 
velekur altajský (Tetroga/lus altaicus) 
nepřetržitě, neustále 
vyjít, vyjet 
rostlina 



TUVSKY ČESKY STAROTURECKY 
iireer ure- bourat, ničit, kazit, rušit 
iirer ur- foukat, nafukovat 
iirgiilčii neustále, nepřetržitě, pravidelně 
urug s'i'rti"j placenta 
iiriil) zrno, semínko 
iiš m"iygak souhvězdí Orion (doslova tři laně) 
uurgay jáma 
iiye čas 
iiyer potopa, povodeň 
iiyerleer uyerle- rozvodnit se 
uža tučný ovčí biskup a záda 
xaača střešní otvor jurty 
xaay nos, čenich, rypák 
xad"iir xad"i- foukat, vát 
xad"il) bříza 
xalayfir xalayt- sklonit, naklonit 
xaldadi"r xaldat- nakazit, infikovat 
xam xam"i šaman, šamanka qam 
xamaar"išfir vzhledem, v souvislosti 
xamaarž·ir xamaar"iš- týkat se něčeho, záviset na čem 
xamnaar xamna- šamanovat 
xaragan čimišník (Caragana sibirica Royen) 
xarti"ga sokol, jestřáb (dravci obecně) 
xat vítr 
xavan prase 
xay-bači"t neštěstí, běda; hřích 
xayi"ndi"rar xay"ind"ir- vařit 
xayi"ra milost 
xay·irlaar xay"irla- darovat, odměnit (vysoký styl) 
xayni"r xay"in- vařit se, vřít 
xay-xalap bída, havárie, katastrofa, pohroma 
xek kukačka 
xem řeka 
xenzig maličký 
xereksel náčiní, nástroj, pomucka 
xevir tvar, vzhled 
xin pupek 
xindik I pupek; temeno hlavy 

II stříbrná kulatá ozdoba vplétaná do copu 
xindik nevěsty nebo ženicha 
xol ruka qol, q61 
xola měď; mosaz 
xolbaž"ir xolbaš- být ve spojení, souviset s něčím 
xom kuže, useň 
xonuk den (24 hodin) 
xoralí'g škodlivý, nebezpečný 
xoruglug zakázaný, zakázáno (tabu) 
xoy ovce qon, qO] 
xoylaarak placatka, čutora (kožená) 
xiileelge povinnost, závazek; funkce 
xiiler bronz 
xumagalaar xumagala- chránit, střežit; šetřit, vážit si čeho (Ak.) 
xiin 1. slunce 2. den, denní kun 
xiindiiliig vážený, ctěný 
xiinniil) denně 
xii rel) hnědý 
xiiriim modlitba 
xuuI) malé dřevěné vědro 
xuvaanak věštecké kamínky 
yoreel požehnání; ponaučení na cestu, přání 



Šamanský plášť, jak jej nakreslila a popsala šamanka Naďa 

(Viz kap. 2.5.2) 

"Střih všech šamanských plášťD je stejný. Nemají límec ani knoflíky, 
zavazují se třemi až šesti tkaničkami, jen od pasu nahoru, aby 
umožňovaly svobodný pohyb. 

Ve váčcích taalllJ je uvnitř zrní nebo mouka. Mezi váčky na rukávech 
a dole jsou čalama. Na lokti jsou tři či"lan eeren (hadi), kteří odhánějí zlé 
duchy. Hadi jsou zepředu i zezadu, mDže jich být až tolik, kolik je dní 
v roce, ale symetricky. Na konci mají střapec. 

Zezadu na vrchu pláště je pás, na něm jsou tři kruhy, na kterých visí 
tři pevné pásy. Na prostředním je 9 planet - nebes žluté barvy. Na levém 
je prázdnota - paralelní svět a na pravém 7 červených - vesmír. Mezi nimi 
jsou zvonky. Přes toto všechno visí hadi. Na nárameníky se dává peří 
havrana. 

Každý šaman si dál doplňuje další vlastní eereny. MDžou to být 
sookter - kosti, zuby, čalama. 

Oživování šamanského pláště nesmí nikdo jiný vidět. Šaman odjede 
do tajgy, najde vhodné místo a rozdělá oheň. Nový plášť pověsí na strom. 
Celý měsíc tam sám žije a povolává své duchy - pomocníky. " 
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1. Pohled zepředu 



2. Pohled zezadu 



3. Pohled zezadu 
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4. Rozložený šamanský oděv 
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5. Rozložený šamanský oděv, pohled shora 
13 přívěšktJ - taali"1) (dosl. sedlová brašna) dole a na rukávech 
další čísla ukazují na čllan eeren (ochranný duch had) 



6. Vzadu uprostřed 
měděný kroužek 
9 kusl1 
žluté, vyšít krupku 
šrafovaná bílá linie 
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rovné tenké linie tří barev - červená, zelená 
vínově červená látka 
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7. Vzadu napravo 
měděný kroužek 
červená kolečka, sedm kusti 
hladce vyšít červenou barvou 
rovné linie mezi kroužky - bílé 
vínově červená látka 

vf;zael-i tJ7~~ 
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8. Vzadu vlevo 
dvojité červené linie 

I 
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9. Kónické zvonečky 
3 nebo 6 nebo 7 nebo 9 kusll 
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10. Taallf) neboli rusky "nákladní vaky" se šijí z tenké ovčí klJže 
1. druh se přišívá do podpaždí z levé i z pravé strany 
6 malých váčklJ a 1 velký, 7 kuslJ; 2 páry 
2. druh se přišívá dollJ na podolek, 7 nebo 9 kuslJ 
a na rukávy se přišívá na levý a pravý po třech kusech 
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11. Šňflra, pentle - had 

; " " .i 
' .-'~/' 

všechny mají zelenou nebo duhovou barvu 

---- --- --., 

hádek má hlavu kónickou nebo oválnou nebo obdélníkovou 
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12. Nárameník 
čtverec, 1 pár 
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tkaničky na zavazování 
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13. Hlavní šamanské symboly 
Je to slunce, měsíc, oči, nos, ústa, obočí nakreslené na čepici 
Síla, život, moc; Slunce; Měsíc; Plodnost 
Některé symboly 1. řeka 

2. (stoupající) klesající pohyb, síla 



1. Spolupráce šamanu během obřadu začátku nového roku - Šagaa 



2. Šaman Lazo Dovu-oglu Monguš 



3. Stúpa v průsmyku Xondergey pohoří Tal)d"i-uula 

Stúpa a ovó u hory Xayirakan v chošúnu Ulug-Xem 



4. Šamanka Kara-k"is SOrOr)ovna DOr)gak 



5. Šaman Gennadij Timofejevič Čamiir"in (Gendos) 
(Fotografie převzata z: www.pracovnia.pljimagesjgendos_350.jpg) 



6. Kara-k"is Močak-oolovna DOl)gak u ovó pod horou Ak-Bašťig 



7. Pohled do jurty v ajlu Tos kilometr. Nad postelí jsou eereni, místo 
tradičního oltáře rodinné fotografie a televize 

Buddhistka Kara-k"is Kimzat-oolovna Salčak u svého domácího oltáře 



Seznam informátorti 

Čamz"ir'in, Gennadij Timofejevič, šaman. 

Čoodu, Ald"in-Xerel Dopayovič, šaman, Kyzy!. 

Dambaa, Čoygana Genadievna, mladá dívka, Kyzy!. 

Dambaa, Oksana Vasil'evna, lingvistka, střední věk, Kyzy!. 

DOl)gak, Kara-Kis Močak-oolovna, střední věk, MOl)gun-Tayga. 

DOl)gak, Kara-k"is Surul)ovna, šamanka MOl)gun-Tayga. 

gelong Buyan bašk"i, lama, Kyzy!. 

Kenin-Lopsal), Monguš Bora-xooyevič, etnograf, pokročilý věk, Kyzyl. 

Monguš, Lazo Dovu-oglu, šaman, Kyzy!. 

Monguš, Marina Ivanovna, střední věk, buddhistka, Kyzy!. 

Salčak, Kara-k"is Kimzat-oolovna, starší žena, buddhistka, Kyzy!. 

Sat, Nadežda Mižit-Doržu uruu, šamanka, Kyzy!. 
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