
RESUMÉ V ČESKÉM JAZYCE 

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 

(buddhismus, islám), díky jejich písemné fixaci obnovování náboženských tradic 

úspěšně navázalo na 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, jak na přerušené tradice adekvátně navázat (nedostatek 

živých nositelů a znalců vlastních tradic, iniciovaných i neiniciovaných šamanů, 

neznalost vlastní mytologie a symboliky).  

Celý průběh obrození a revitalizace šamanismu zcela odpovídá kontextu aktuálních 

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

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 něho vnesené a (3) postsovětské vlivy 

charakteristické pro tzv. Neošamanismus a New Age. Lze říci, že všechny tři části jsou 

bez výjimky zastoupeny ve všech variantách šamanských revitalizací, jejich vzájemný 

podíl a způsob uplatňování je odlišný. 

Postsovětské vlivy dotváří charakter současného šamanismu. Výrazně se v ní odráží 

fakt, že do té doby opomíjený či dokonce utlačovaný šamanismus se v tomto období stal 

předmětem zájmu celé řady vědeckých oborů a to jak v Rusku, tak zejména v zahraničí. 

Od devadesátých let začínají na Sibiř přijíždět etnografové, religionisti, náboženští 

historici. Přijíždět začali ovšem také léčitelé, psychologové a další 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 i nadále vyhýbali, generace „nových šamanů“ právě na 

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

západní kulturou byli konfrontováni, začali sami intenzivně rozvíjet a obohacovat 

tradiční šamanství o nové prostředky. Západní ezoterická (Carlos Castaneda), odborná 

(Mircea Eliade, Stanislav Groff) i popularizační literatura pro mnohé burjatské šamany 

představovala minimálně zdroj inspirace, zpravidla v ní však nacházeli zdroj k hlubšímu 

uspořádání jak své vlastní šamanské kosmologie, tak i způsob své šamanské praxe.  

Dalším charakteristickým jevem, který revitalizace všeobecně doprovází, je tendence 

k sjednocení lokálních a subetnických tradic do určitých "celo-národních šamanistických 

rámců“.  

 


