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ÚVOD  

Od poloviny osmdesátých let dvacátého století v celé oblasti Sibiře a Střední Asie 

probíhá u tzv. "korennych narodov" revitalizace náboženských tradic, jejichž 

kontinuita byla v období Sovětského Svazu značně narušena. Zatímco u velkých 

náboženství (pravoslaví, buddhismus, islám) díky písemné fixaci obnovování 

náboženských tradic úspěšně navázalo na předrevoluční jejich přerušení, zcela jiná 

situace vznikla u náboženských tradic předávaných ústně, tedy také těch šamanských.  

Intenzivní tenze po duchovnu vycházející z vlastních etnických tradic, která se 

spontánně otevřela po mnohaletém období komunistické sekularizace, v případě 

šamanismu narazila na bariéry v adekvátním navázání na dorevoluční tradice. V první 

řadě to byl nedostatek živých nositelů a znalců vlastních zapomenutých zvyklostí, 

iniciovaných i neiniciovaných šamanů a dalších obřadních specialistů. Ti v ilegalitě 

přežili až do pádu komunismu, ale jejich množství bylo velmi nízké. Navíc tradiční 

návyk skrývání šamanské identity silně posiloval neochotu se o znalosti začít dělit 

veřejně. Na celospolečenské úrovni se tak projevila neznalost symboliky a jejího 

výkladu, která se začala běžně veřejně objevovat.  

Revitalizace šamanismu na Sibiři se do značné míry opírala o data a informace 

zaznamenané v odborných etnografických a religionistických dílech z konce 19. 

A počátku 20. století. Obdobně charakteristická je pro ni spolupráce se současnými 

odborníky těchto a dalších oborů (psychiatrie, lékařství, psychologie). Běžně tak tito 

specialisté představovali zároveň vedoucí činitele celého revitalizačního procesu, jako 

například v případě Burjatska dlouholetá předsedkyně první šamanské asociace 

Naděžda Stěpanova (původně vysokoškolská učitelka etnologie) nebo religionista 

Valentin Chagdajev. Na počátku devadesátých let se jednoznačně vyděluje skupina 

„nových šamanů“,1 pro něž je charakteristické vyšší vzdělání, politická a veřejná 

aktivita a primární působení v rámci městských komunit. Ti se se svým charakterem 

i metodami značně odlišují od venkovských původních „starých šamanů“. 

Celý průběh transformace šamanismu zcela odpovídá kontextu aktuálních 

problémů provázejíc jednotlivé společnosti, v rámci nichž se uskutečňoval a který 

                                                           
1 V dané dizertaci jsou navíc odlišování noví šamani první generace, tedy těch, kteří začali působit v období 

perestrojky a v devadesátých letech od nových šamanů druhé generace, kteří představují již jejich žáky. 
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přirozeně nesl dědictví sovětské kultury. Politické a hospodářské změny 

v postsovětském prostoru také umožnily otevřít se nositelům tradic vůči celé řadě 

nových vlivů ze zahraničí.  

Revitalizace šamanských kultů na Sibiři nese viditelné stopy tří hlavních částí, 

které tvoří její současnou podobu: (1) Předsovětské šamanské tradice, které 

sovětskou epochu v různé míře v jednotlivých oblastech přežily, (2) rusifikace a 

sovětizace forem kultury spojené se šamanismem respektive do šamanismu vnesené 

a (3) postsovětské vlivy charakteristické pro tzv. neošamanismus a New Age. 

Předsovětské šamanské tradice, někdy označované jako klasický či tradiční 

šamanismus, jsou právě tím výchozím bodem, s nímž bývá současný šamanismus 

srovnáván, a přirozeně představuje vývojový základ, který podléhal následným 

vlivům. Sovětský charakter kultury spojený se šamanismem nebývá většinou příliš 

zřejmý a to zejména pro samotné nositele tradic vzhledem k tomu, že pro ně 

představuje přirozené kulturní prostředí. Lze ho ilustrovat na příkladu vytváření 

formálních sdružování a vznik oficiálních organizací, tzv. šamanských asociací 

obvykle na etnických či subetnických (regionálních) úrovních. Jejich charakter a 

způsob sdružování ve svých vnějších projevech nese výrazný charakter 

socialistických organizací (struktura členění, způsob vedení „schůzí“, veřejný způsob 

prezentace). Podobné rysy lze nalézt také v oficiálně formovaných cílech těchto 

organizací. Třetí složka, postsovětské vlivy, dotváří charakter současného šamanismu. 

Výrazně se v ní odráží fakt, že do té doby opomíjený či utlačovaný šamanismus se 

v této době stal předmětem zájmu celé řady vědeckých oborů a to jak v Rusku, tak i 

v zahraničí. Od devadesátých let začínají na Sibiř přijíždět etnografové, religionisti, 

náboženští historici, ale také psychiatři, psychologové a zájemci o alternativní 

medicínu a duchovní život z celého světa s cílem navázat na zdejší zachované 

šamanské tradice a přenést je do svých vlastních duchovních a léčitelských systémů. 

Zvýšený zájem zvnějšku ve finále zapříčinil vznik tenze u některých nositelů 

původních tradic. Zatímco „staří šamani“ se obvykle zbytečnému (tj. mimo vlastní 

šamanskou praxi) kontaktu dodnes spíše vyhýbají, generace „nových šamanů“ právě 

na základě zvýšeného zájmu a nových zkušeností, s kterými během kontaktů se 

západní kulturou byly konfrontovány, začaly samy intenzivně rozvíjet a obohacovat 

tradiční šamanství o nové prvky. A to jednak určité „puristické“, kdy jsou z šamanismu 
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uměle odstraňovány evidentní ne-šamanské vlivy a ovšem zároveň do něho jsou 

volně přimíchávány zcela cizorodé prvky vycházející ze západní ezoterické, odborné i 

popularizační literatury, která pro mnohé burjatské šamany představovala minimálně 

zdroj inspirace. 

Dalším charakteristickým jevem, který revitalizace všeobecně doprovázel, je 

tendence k sjednocení lokálních a subetnických tradic do určitých „celo-národních 

šamanistických rámců“. Celý tento proces byl zahájen v druhé polovině devadesátých 

let, kdy burjatský šamanismus získal formální status jednoho ze "státních náboženství“ 

(na republikové úrovni), což ovšem jejich skutečnému stavu ne zcela odpovídalo. To 

přirozeně vedlo k vytvoření tendence k oficiální institucionalizaci jednotlivých 

„národních“ forem šamanismu jakožto plnohodnotného náboženství. Tím se otevřela 

možnost k určování „skutečného šamana“ odpovídajícího určité tradici vymezené na 

základě etnického (subetnického či lokálního) klíče a sjednotit tak rozdílné varianty 

některých kultových prvků. 

Během formování „šamanismu jako formy náboženství Burjatů“ postupně 

vykrystalizovala řada konfesních sporů. Ty se týkají jednak sociálně-politické 

struktury (hierarchie šamanů, systému šamanských vysvěcení, podílu na politické 

moci v rámci i vně šamanských organizací), ale také kosmologických a obřadních 

nejasností a odlišných přístupů vycházejících z různých lokálních tradic. V Burjatsku 

to vedlo k rozpadu původní jediné šamanské asociace, která byla postupně nahrazena 

řadou dalších skupin, jež mezi sebou v procesu vytváření „oficiální náboženské 

struktury“ vedou nepřetržitý dialog v rámci formálních akcí (šamanských konferencí, 

kulatých stolů apod.). 

Situaci ještě doplňuje současná politika Ruského státu. Moskevská vláda, která 

vždy kontrolovala místní samosprávu, začala v posledních letech realizovat územně-

správní reformu celé oblasti. Na jejím základě byly zrušeny dva ze tří autonomních 

burjatských celků (Usť-Ordynský burjatský AO v roce 2006 a Aginský burjatský AO 

v roce 2007) a otevřela se otázka nad sloučením samotné Republiky Burjatsko do 

jednotné Bajkalské oblasti, čímž by se politicko-správní členění vrátilo do situace 

v polovině 19. století.  

Oficiální šamanské asociace patří mezi nejaktivnější odpůrce sjednocovacích 

centralizačních kroků prováděných ruskou vládou. V posledních letech uspořádaly 
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několik veřejných rituálů, v nichž se obracely na své předky a na Třináct severních 

Chatů (kult nejvýznamnějších lokálních božstev), která podle jejich vlastního pojetí v 

současnosti vnímají jako „duchovní ochránce burjatského národa“. Šamanské asociace 

se na jedné straně měly stát prostředníkem mezi státem a mezi vyznavači starých 

burjatských kultů - šamany a šamanisty, na druhou stranu se dostávají do určité 

vedoucí pozice v boji za záchranu burjatských tradic a kultury (nejen šamanských).  

 

CÍLE PRÁCE, KONCEPČNÍ A METODICKÉ POSTUPY 

Dizertační práce volně navazuje na předešlou diplomovou práci o burjatském 

šamanismu obecně,2 kterou na základě informací získaných během řady terénních 

výzkumů prohlubuje a rozšiřuje. Jejím hlavním cílem je provést podrobnou analýzu za 

účelem zjištění současného stavu burjatského šamanismu, variant jeho společenského 

chápání a procesů, které v jeho rámci v období politicko-společenské transformace 

proběhly a probíhají.  

Základní pracovní metodou terénního etnografického (kulturně-antropologického) 

výzkumu získání relevantních dat byla metoda zúčastněného pozorování kombinovaná 

s volným i řízeným rozhovorem. Ten byl prioritně zaměřen na Burjaty-šamanisty, 

sekundárně také na ostatní obyvatelstvo Bajkalské oblasti (buddhisty, křesťany, 

ateisty) se snahou zjistit vztahy mezi jejich oficiálním vyznáním a šamanismem jako 

národní tradicí, folklorem, zvyky a duchovní a ezoterickou praxí.  

Terénních výzkumů proběhlo v letech 2003 – 2009 několik. V roce 2003 se 

jednalo o výzkumnou sondu s cílem prozkoumat možnosti studia problematiky 

šamanismu právě v oblastech obývaných Burjaty a mongolskými Chalchy a vybrat 

vhodné lokality pro další bádání. Na základě jejich výsledků byl uskutečněn terénní 

výzkum v roce 2004 v oblasti Tunkinské doliny (Kyren, Chorinsk, Kižinga, Ulan-Ude, 

Šumak), v roce 2006 v oblastech severovýchodního Mongolska (Chentinský a 

Dornodský ajmak, Ulanbátar)3 a v dalších oblastech Burjatska (Kurumkan, Olchon, 

Korsakovo, Magsachon).4 Poslední dva terénní výzkumy byly uskutečněny v letních 

měsících roku 2008 a 2009 a to za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy v 
                                                           
2
 HAVLÍČEK, Marek A. Burjatský šamanismus. Praha, 2007. 121 s. Diplomová práce., obr. příl. Vedoucí práce 

Oldřich Kašpar, případně HAVLÍČEK, Marek A. Burjatský šamanismus. Praha, 2006. 121 s. Rigorózní práce., 
obr. příl. Vedoucí práce Oldřich Kašpar. 
3 První dvě cesty byly uskutečněny za podpory účelového stipendia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. 
4
 Letní cesta do Burjatska byla uskutečněna za podpory soukromých sponzorů. 
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Praze.5 Během jejich realizace byla uskutečněna bádání v lokalitách Kižinga, Tunka, 

Aršan, Kyren, Charbjaty, v Okinskem rajonu, na Olchoně (Irkutská oblast) a v bývalém 

Aginském burjatském autonomním okruhu a v Čitě v dnešním Zabajkalském kraji. 

Během výzkumů byly využívány i metody audiovizuální antropologie: sběr 

informací, obrazových, zvukových a filmových materiálů. Sběr dat přitom byl 

zaměřen na body: 

- jak (strukturně, formálně a prožitkově) je chápán současný kolektivní i 

individuální šamanský a šamanistický obřad,  

-  vzhled a způsoby využívání šamanských a šamanistických sakrálních míst, 

šamanské atributiky a symboliky, 

-  podoba a využití šamanského panteonu, 

-  role, využití a formy tzv. šamanské extáze, 

- vztahy (šamanismu a šamanské revitalizace a etnické (národní) 

sebeidentifikace, 

- vlivy předrevolučních etnografických sběrů, komunismu, nacionalismu a New 

Age na současný šamanismus, 

- problematika medializace (mediální obraz šamanství, propagační činnost, 

využívání masmédií). 

- vztah šamanství a většinové společnosti 

STRUKTURA DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Dizertační práce je věnována problému současných podob fenoménu označovaného 

jako burjatský šamanismus. Vzhledem k tomu, že celý tento koncept je složen ze dvou 

částí, které samy o sobě představují určité koncepty, první etnický, druhý náboženský, 

odpovídá tomu i struktura práce. Strukturování kapitol je třístupňové, kdy na vyšší 

úrovni je práce členěna do čtyř kapitol (včetně úvodu) a na nižší úrovni je dělena do 

dalších podkapitol (v případě třetí kapitoly také do podkapitol druhého řádu, 

respektive oddílu). Celá struktura je pro přehlednost číslovaná.  

První kapitola přestavuje úvod. Druhá kapitola je věnována problematice současné 

burjatské etnicity a formování moderního burjatského národa a jeho tradičnímu 

                                                           
5
 Dvouletý projekt GaUK č. č. 8547/2008 „Současné formy Burjatského šamanismu“ z roku 2008. 
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rodovému a klanovému členění a jeho postupné transformaci na základě teritoriální 

příslušnosti. Otázka „burjatství“ přitom hraje klíčovou roli ve formování národního 

charakteru burjatských náboženství zejména v jeho současné revitalizované podobě, 

které do značné míry nese novum národnostního charakteru. Burjatské šamanské 

kulty až do období perestrojky byly výhradně záležitostí subetnickou (kmenovou a 

rodovou), popřípadě lokální a teprve s konfrontací tradičních šamanských kultů 

s konceptem „burjatství“, jehož prizmatem začaly být studovány již od 19. století, došlo 

i k jeho částečné adaptaci. 

Sám koncept burjatství i identita mongolojazyčných skupin Bajkalské oblasti přitom 

procházela intenzivním vývojem až do druhé poloviny dvacátého století, kdy se ustálil. 

Pro současné historické národní (či etnické) sebeuvědomění přitom hrají značnou roli 

různé způsoby sebeidentifikace Burjatů s různými skupinami, o nichž je doloženo, že 

danou oblast v minulosti obývali. Šamanismus, který v kontrastu s buddhismem a 

křesťanstvím vystupuje v roli „nejstaršího náboženství předků Burjatů“, vzhledem 

k neexistenci dokladů o dostatečně hluboké minulosti jednotlivých subetnických 

skupin bezprostředně odkazuje právě na etnickou minulost Bajkalské oblasti. Není 

přitom ani tak určující kým skutečně byli Burjati ve středověku (Kurikáni, Bargu, 

Mongolové) popřípadě ve starověku (Hunové), jako spíše kým být mohli. 

Třetí kapitola je zaměřena na problematiku šamanismu jakožto západního 

vědeckého konceptu a jeho postupného vývoje. Tato část je zcela nezbytná pro 

pochopení toho, jakým způsobem se různá vědecká pojetí odrážejí v současné 

sebeidentifikaci vyznavačů předbuddhistických kultů v Burjatsku. Patrné jsou v nich tři 

základní, stále se opakující tendence, které jsou aktuální i v současnosti a vůči nimž se 

šamanisti vymezují. První, pocházející z křesťanské kritiky pohanských kultů (a 

analogicky také buddhistické kritiky „nižších“ světských nebudhistických učení) 

přestavuje odmítavé stanovisko k šamanismu jakožto nečistému, křesťanství 

poškozujícímu okultismu. Druhé původně osvícenecké stanovisko šamanismus odmítá 

jako směsici iracionálních primitivních věr bez hlubší abstrakce. Třetí, původně 

romantistické pojetí pak představuje opačnou tendenci, tedy nekritickou idealizaci 

živého náboženství založeného na osobních spirituálních prožitcích, které jsou 

u exotických národů zachovány v mnohem větší míře, než v evropské (tj. křesťanské) 

kultuře. 
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Veškeré pozdější vědecké koncepty nacházejí uplatnění v sebepojetí šamanistů 

obdobným způsobem. Názorně se to projevuje v nejrůznějších mezinárodních 

setkáních šamanistů, šamanských konferencích a podobných akcích. Všechny tyto akce 

pak zpětně formují všeobecné celospolečenské pojetí šamanismu, které ve finále 

působí nejen na „nové šamany“, ale jsou s ním nutně konfrontováni i tradiční venkovští 

šamani, kteří se jakýmkoliv inovacím snaží vyhnout. 

Samotným burjatským šamanismem se zabývá čtvrtá kapitola, kde jsou 

postupně rozebrány kosmologie, rituální praxe, pojetí a tradiční typologie šamanů 

včetně příslušných atributů a to jak v minulosti, tak i v současnosti. V tomto místě 

práce ústí spojení obou koncepcí (burjatství a šamanismu) v současné pojetí 

burjatského šamanismu. V závěru kapitoly jsou popsány reprezentativní případy 

různých forem současného šamanismu a celá práce je uzavřena podkapitolou „Hlavní 

diskurzy současného šamanismu“. 

Na závěr jsou připojeny přílohy včetně tří filmových sestřihů z terénních výzkumů 

s krátkým objasňujícím komentářem v písemné formě. Díky metodám audiovizuální 

antropologie nabízí tyto přílohy možnost „nahlédnout“ přímo do nitra samotných 

šamanských obřadů. Lze si v nich povšimnout řady aspektů, které jsou jinak jen těžko 

popsatelné: jak vypadají současné šamanské obřady, v jakém duchu probíhají, za 

jakých podmínek a do jaké míry se v různých detailech odráží současná burjatská, 

ruská i globální kultura. Tomu odpovídá i tempo sestřihu, které tak nepředstavuje 

pouhou reportáž, nýbrž systematické sledování celého obřadu včetně rytmu provádění 

činností. S tím koresponduje také délka dokumentů, které dohromady trvají 148 minut.  

Tato práce představuje jen určitý vhled do procesu obnovování šamanských tradic 

na celospolečenské „všeburjatské“ úrovni a na utváření současného burjatského 

šamanismu jako náboženství. V žádném případě však plně nevyčerpává všechny 

varianty burjatské šamanské kultury, ale pouze reflektuje hlavní trendy v  současném 

dění burjatské religiozity a nabízí jejich interpretaci.  
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RESUMÉ V ANGLIČTINĚ 

Since the 1980s, a revival of religious traditions, whose continuity was disrupted 

considerably in the Soviet-era Russia, has been in motion in the entire area of Siberia 

and Central Asia, among the so called ‘rooted nations‘. 

While major religious groups, such as buddhism and islam, could successfully pick 

up the threads of their religious traditions thanks to their written resources; religions 

based mainly on oral transmission are facing the opposite situation, shamanism not 

being an exception. Intense tension coming from the spirituality of their own ethnic 

traditions, which spontaneously opened after many years of the Communist 

secularization, in the case of shamanism hit the barriers of how to adequately re-

establish the disrupted traditions (lack of living bearers and experts on their own 

traditions, initiated and uninitiated shamans, and other ceremony specialists, 

ignorance of symbolism). 

The whole process of rebirth, revival or revitalisation  of shamanism is entirely 

consistent with the context of current issues concerning constituent societies, which 

naturally carries the legacy of Soviet culture. Political and economic changes in the 

post-Soviet space also enabled the bearers of traditions to become open to a wide 

range of new influences from abroad. 

Revitalization shamanic cults in Siberia bears visible traces of three main parts that 

make up its current form: (1) pre-Soviet shamanic traditions which survived the Soviet 

era to different degrees, (2) russification or sovietization of forms of culture associated 

with shamanism, or in it introduced and (3) post-soviet influences characteristic of the 

so called Neoshamanism and New Age. We can say that all three parts are invariably 

represented in all variants of shamanic revitalizations, but their mutual share and 

method of application is different. 

The post-Soviet influences, completes the character of contemporary shamanism. It 

significantly reflects the fact that, until marginalized or oppressed, even shamanism at 

this time became a subject of interest to the whole range of scientific disciplines, both 

in Russia and especially abroad. Since the nineties, ethnographers, religious studies 

experts, religious historians started arriving in Siberia. Also healers, psychologists, and 

others interested in alternative medicine and spiritual life from around the world made 

their way to Siberia to connect with the preserved local shamanic traditions, and 
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transmit them to their own spiritual and healing systems. The increased interest from 

the outside ultimately caused tensions among  some bearers of the original traditions. 

While the "old shamans" usually kept avoiding unnecessary (i.e. outside the shamanic 

practices) contact, the generation of "new shamans", primarily on the basis of 

increased interest, and on the basis of new experience which, when in contact with 

Western culture, they were confronted with; started to develop and enrich the 

traditional shamanism with new elements. Therefore, for many Buryat shamans, 

Western esoteric scientific and popular literature represented at least a source of 

inspiration. However, they tend to find a source for re-arrangements of both their own 

shamanic cosmology, and their way of shamanic practice. Another characteristic 

phenomenon that generally accompanies revitalization is the tendency to integrate 

local and sub-ethnic traditions into certain "pan-shamanic national frameworks." 
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