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ANOTACE
Předkládaná  práce  se  zabývá  použitím  Dumézilovy  komparativní  metody  na 

náboženství pohanských Slovanů. Chci zde stručně nastínit život, metodu a dílo Gergese 
Dumézila a podívat se na vlivy, jaké na jeho práci měla Durkheimova sociologická škola a 
Lévi-Straussovský strukturalismus. Krátce také představím jádro autorovy ústřední teorie o 
trojfunkční  ideologii.  Dále  se  pokusím  o  trojfunkční  analýzu  stratifikace  slovanské 
společnosti  a  zdůrazním důležitost  prvofunkčních  náboženských  specialistů,  stejně  jako 
nutnost hledání (předpokládaných) jasně artikulovaných tripartitních struktur slovanského 
pohanství, zejména v kultické praxi. V poslední třetině této práce budou představeny čtyři 
možné dumézilovské přístupy ke slovanskému pantheonu. Každá funkce bude popsána na 
základě čtení primárních pramenů a sekundární literatury. V závěrečné kapitole pak bude 
předveden antitetický, ale komplementární charakter předložených akademických teorií a 
interpretací a poté zhodnocen dumézilovský přístup jako takový. Jeho přínos stejně jako 
jeho vnitřní obtíže budou zváženy i z hlediska známých problému religionistického studia 
slovanského náboženského systému obecně.

KLÍČOVÁ SLOVA 
slovanské  náboženství,  Georges  Dumézil,  indoevropská  trojfunkční  struktura, 

komparativní religionistika

ABSTRACT
The presented paper deals with the application of Dumézil's comparative mythology 

on religion of ancient Slavs. I will briefly introduce the life and method of Georges Dumézil 
and examine the influence of Durkheimian sociology and Lévi-Straussian structuralism on 
his research. A short summary of his focal theory of tripartite, three-functional ideology will 
be presented as well. Then I will present an analysis of Slavic archaic social stratification by 
means  of  tripartite  ideology;  I  will  also  accentuate  the  importance  of  Slavic  religious 
specialists, i.e. the „priestly class“, and also the need of searching of (supposed) clearly 
articulated tripartite theological structures of Slavic paganism, especially in cultic practices.  
In the last third of this work, four possible dumézilian interpretations of Slavic pantheon 
will  be  demonstrated.  Each function  will  be  examined on the  basis  of  primary  sources 
reading and secondary interpretations. In the concluding synthesis there will be shown the 
antithetic, yet complementary character of given academic theories and interpretations and 
subsequently  I  will  evaluate  the  dumézilian  hypothesis  in  general.  Furthermore  its 
contributions as well as inherent difficulties will be reconsidered in relation to the well-
known problems of the scientific study of the Slavic religious system in general.

KEY WORDS 
slavic  religion,  Georges  Dumézil,  Indo-European  tripartite  structure,  comparative 

mythology
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„Věda mladá a nová, jako je vskutku bájesloví naše, nedovoluje ovšem, aby zpytatel jednou 
na vždy uvázl v jistém jen domnění; potřeba káže, všude vůbec a hlavně tu, zachovati si  
ducha pohyblivého, pokročilosti náchylného.“

JAN IGNÁC HANUŠ,  O methodickém výkladu pověstí slovanských vůbec a o výkladu pověsti:  
"Tři zlaté vlasy Děda Vševěda" zvlášť, Praha: Král. Česká učená společnost, 1862, s. 4.

„The historian's task is to complicate, not to clarify.“
JONATHAN Z. SMITH, Map Is Not Territory: Studies in the  

History of Religions, Leiden: Brill, 1978, s. 129.

„Une description satisfaisante de la mythologie slave semble devoir rester à jamais le rêve 
irréalisable de tous les slavistes.“

VÁCLAV MACHEK, „Essai comparatif sur la mythologie slave“, in: 
Revue des études slaves 23 (1947), s. 48.
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I. ÚVOD  
I. 1 PROČ DUMÉZIL A SLOVANÉ?

Při bádání v oblasti slovanského archaického náboženství narážíme na mnohé 
obtíže,  které  jsou  obecně  vlastní  studiu  většiny  tzv.  mrtvých náboženských tradic. 
Hned v první řadě je to žalostně malé množství písemných pramenů. U Slovanů je 
situace  dokonce  taková,  že  nemáme  dochován  žádný  autentický  mýtus,  žádné 
theologické  spekulace.  Jak  se  s oblibou  uvádí,  Slované  bohužel  neměli  „svého 
Snorriho“,  který  by  –  analogicky  tomu,  jak  je  tomu  v tradici  staroseverské  – 
okomentoval a uspořádal dávno zapomenuté mýty do nějakého literárního kompendia. 
Co hůř, ani se nám ze slovanského kulturního prostředí nedochoval zlomek čehosi, co 
bychom mohli nazvat „slovanskou Eddou“, kterou by pak „slovanský Snorri“ vůbec 
mohl  citovat  a  komentovat.  To,  s čím  si  musí  badatel  zabývající  se  slovanským 
předkřesťanským náboženstvím vystačit,  jsou  zkratkovité  zprávy  v dílech  několika 
autorů z konce antiky, značně pokroucené údaje ve spisech středověkých křesťanských 
kronikářů  (Ebbo,  Herbord,  Helmold,  Thietmar,  Adam  Brémský,  Kosmas,  Saxo 
Grammaticus), fragmentární záznamy o kultu ve středověkých homiliářích a nakonec 
(z  větší  části  dost  možná  domnělé)  pozůstatky  archaické  mytologie  ve  folklórním 
dědictví slovanských národů posbírané v průběhu od 16. až 20. století. 

Všechna  tato  svědectví  je  však  nutno  označit,  slovy  antropologa  Clifforda 
Geertze, za „zředěný popis“ skutečnosti. Ve všech případech se jedná o podání lidí, 
kteří  s původní  tradicí  měli  pramálo  společného a  jejich  texty  proto  musíme vždy 
chápat jako nedokonalý, vnější,  etický a „zředěný“ popis slovanského náboženství, v 
němž  jsou  fragmenty  mytologických  předloh  často  velmi  obtížně  odhalitelné.  Je 
úkolem badatele, aby se pokusil ponořit do těchto „zředěných“ svědectví a následně do 
„bezedné  propasti  předpokládaných  mytologických  před-textů“,1 zařadil  vše  do 
smysluplného kontextu a vynesl na světlo svou interpretaci, svůj pokus o rekonstrukci 
emického, „zhuštěného“ popisu kulturních daností. 

Je  samozřejmě možné  pojmout  tyto  zlomkovité  zprávy  čistě  systematicky a 
následně z nich pozitivisticky vydestilovat všechny relevantní informace, které nám 
dodají souhrn všech poznatků o náboženství starých Slovanů. To ostatně vynikajícím 
způsobem provedl český slavista a archeolog Lubor Niederle v 1. svazku II. dílu svých 
Slovanských  starožitností,  které  se  v oblasti  vědeckého  poznání  slovanského 
náboženství  právem staly  na  dlouhou dobu kanonickým dílem,  což pro  ně ostatně 
(s malými výhradami) platí i dnes. Nicméně tímto postupem nedostaneme opět o nic 
více, než sice velmi detailní a systematicky utříděný, ale opět pouhý „zředěný“ popis 
skutečnosti. Abychom našli něco víc, je třeba jít dále a pokusit se o poměrně riskantní 
interpretační úkon. Je nutné snažit se dílčí poznatky o kultuře zařazovat do vícerých 
interpretačních rámců a  kódů,  které  by  daná kultura  (či  konkrétní  zkoumaný text) 
mohla obsahovat.

Zde  se  největším  problémem  zdá  být  naše  předporozumění  a  následně 
metodologie,  kterou  pro  tento  postup  zvolíme,  tedy  ona  „mřížka“,  kterou  si  na 
zdánlivě  nesourodý  objem poznatků  položíme,  abychom viděli  jejich  souvislosti  a 
význam. V dějinách religionistiky známe mnoho metodologických přístupů, které se 

1 M. GOLEMA,  Stredoveká  literatúra  a  indoeurópske  mytologické  dedičstvo:  Prítomnosť  trojfunkčnej  
indoeurópskej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov, Banská Bystrica: Univerzita 
Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006, s. 18.
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snažily  pojmout  mytologické  tradice  pokusem  o  holistický  popis  podle  jednoho 
jediného  interpretačního  klíče.  Za  všechny  můžeme  jmenovat  například  Max 
Müllerovu  školu  solární  mytologie,  ale  na  mysli  vytanou  i  pokusy  o  nejrůznější 
freudiánské, jungiánské či jiné výklady rozličných náboženství. V oblasti „slovanské 
religionistiky“ se takovéto holistické pokusy o výklad také objevily, a to zejména na 
konci  19.  století.  Ovšem i  dnes  je  možno vysledovat  určité  „školy“,  jež slovanské 
náboženství  jako  celek  intepretují  s  důrazem  na  jeho  solární/lunární  či 
horizontální/vertikální aspekt apod.

Žádný  z  těchto  přístupů  však  nelze  odsuzovat  generálně.  Samozřejmě,  že 
klasická  solární  teorie,  anebo  pojetí  naturistické  školy,  která  za  vší  mytologií  vidí 
pouze odraz ročního zemědělského cyklu, případně rozmarů počasí, jsou stojíce samy 
o sobě neudržitelné a často také nijak nekorelují s prameny, které máme k dispozici. 
Ukázalo  se  ostatně,  že  většina  těchto  teorií  19.  století  se  v dějinách  religionistiky 
později proměnila ve slepé uličky jejího vývoje. Úkolem badatele by však mělo být, 
jak se domnívám, žádný z těchto přístupů plošně nezavrhovat, nýbrž pracovat i s nimi 
(či s jejich „umírněnými“ variantami) jako s dílčími hypotézami, které mohou pomoci, 
když jinému přístupu takříkajíc dojde dech. Je mnohem přínosnější pokoušet se na 
materiál, jenž máme k dispozici, položit vícero rozličných „mřížek“, pomocí nichž se 
snažíme dobrat co nejpravděpodobnější interpretaci náboženských daností. 

S tímto pohledem také přistupuji  v této práci  k indoevropské tripartitní  teorii 
Georgese Dumézila. Ta, jak se můžeme přesvědčit u mnoha současných badatelů, kteří 
se o její aplikaci na slovanské náboženství pokoušejí, může skutečně přinést mnohé 
nové, dříve netušené pohledy na studovanou problematiku. Jako taková samozřejmě 
není samospásná a badatel  musí vedle jejích nesporných výhod obezřetně počítat i 
s jejími vnitřními omezeními – což ostatně platí i pro všechny ostatní religionistické 
teorie, s nimiž můžeme při bádání pracovat. Použití Dumézilovy metody však, jak se 
v této práci pokusím ukázat, může pomoci odhalit zajímavé interpretační možnosti a 
dokáže  pomoci  i  v  mnoha  konkrétních  problematických  případech,  s nimiž  si  jiné 
přístupy samy o sobě nevědí rady.  V této práci se tak chci pokusit jak o předvedení a 
zhodnocení jejích rozsáhlých přínosů, tak o poukázání na slabiny, nedostatky a nutná 
rizika, jež její aplikaci na slovanské náboženství přináší. 

Na  následujících  řádcích  se  tedy  setkáme  se  stručným představením života, 
metody  a  díla  Gergese  Dumézila,  podíváme  se  na  vlivy,  jaké  na  jeho  práci  měla 
Durkheimova  sociologická  škola  a  strukturalismus,  a  představíme  jeho  pohled  na 
náboženství  starých  Slovanů.  Ve  druhé  a  třetí  třetině  práce  již  přijdou  zásadnější 
témata: Za prvé se pokusíme zhodnotit, zda lze u Slovanů předpokládat trojfunkční 
stratifikaci  společnosti  tak  jako  u  jiných  indoevropských  národů,  zkusíme  obhájit 
existenci prvofunkčních náboženských specialistů napříč třemi slovanskými „areály“ a 
prozkoumáme,  zda  lze  v  oblasti  kultického  života  Slovanů  rozpoznat  nějaké 
theologické  struktury,  které  by  jasně  artikulovaly  trojfunkční  uspořádání  v  rámci 
pantheonu. Za druhé a na závěr se pak na základě prací několika badatelů pokusíme 
shrnout  možné  výstupy,  které  dumézilovský  přístup  k  rekonstrukci  slovanského 
pantheonu  může  přinést.  Slovanský  pantheon  tak  pro  nás  bude  čímsi  na  způsob 
lakmusového papírku, s jehož pomocí můžeme testovat platnost Dumézilovy teorie. 
Jedním z úkolů této práce bude zhodnotit, proč se jednotliví badatelé, kteří Dumézila 
na Slovany aplikují, takovým zarážejícím způsobem rozcházejí ve svých faktických 
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závěrech, konkrétně např. v různém rozdělení pantheonu podle trojfunkční struktury. 
Na závěr z toho vyvodíme důsledky pro další možnosti použití trojfunkční hypotézy v 
bádání na tomto poli.

I. 2 POZNÁMKA K CITACÍM

Sekundární literaturu cituji při prvním výskytu jako plný bibliografický údaj, v 
následujících  poznámkách  již  jen  ve  zkrácené  podobě.  Díla  Georgese  Dumézila 
uvedená v biografické části práce (oddíl II. 2) necituji v poznámkách pod čarou, nýbrž 
uvádím jejich název a rok vydání přímo v textu – část z nich mi totiž nebyla přístupná, 
ačkoliv  jejich  existence  musela  být  ve  výkladu  Dumézilova  badatelského  vývoje 
zmíněna. Dále v textu již konkrétní Dumézilovy články i monografie, jež jsem v práci 
použil, standardně cituji.

Staroruskou  středověkou  homiletiku,  tzv.  slova,  poučenija a  poslanija cituji 
podle  ruského  překladu  klasické  edice  Viljo  Manssiky,  která  byla  původně 
publikována  německy v  r.  1922 ve  slavné sérii  Folklore  Fellows  Communication.2 
Staroruskou kroniku, tzv. Pověsť vremennych lět (PVL) pak cituji ve vydání Sovětské 
akademie nauk z r. 1926.3 Antické a středověké prameny latinské a řecké cituji pouze 
jménem autora či díla (podle běžného úzu) následovaným příslušnou paginací – např.:  
HERBORD, Dialogus de vita Ottonis II.334 – a poté v závorce uvádím výskyt na stránce z 
etablovaných edic pramenů5 a posléze výskyt na stránce a řádce ve vynikající edici 
C. H. Meyera,  Fontes historiae religionis  slavicae,  Berolini:  de Gruyter,  1931 (pod 
zkratkou FHRS).6 Tedy např.:  HERBORD II.33 (vyd. Pertz 1868, s. 91–92; FHRS 27.7–
36). Český překlad, je-li nutný, uvádím buď přímo v textu práce, anebo v poznámce 
pod čarou v hranatých závorkách.  Úplný bibliografický záznam o edici  pramene a 
případně i o existujícím českém překladu je pak uveden na konci práce v seznamu 
pramenů. Za ním je jako příloha uveden i seznam všech použitých zkratek.

2 В. Й. Мансикка,  Религия восточных славян,  Москва: Российская академия наук,  Институт мировой 
литературы,  2005;  původně:  V.   J.  Mansikka,  Die  Religion  der  Ostslawen  I.  -  Quellen,  Helsinki: 
Suomalainen tiedeakatemia, 1922.

3 Полное  собрание  русских  летописей,  том  1:  Лаврентьевская  летопись,  Ленинград:  Издательство 
Академии Наук  СССР,  1926 (11846)  [čes.  př.:  Nestorův  letopis  ruský:  Pověst  dávných  let,  přel.  Karel 
Jaromír Erben, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954 (11867)].

4 Přičemž v případě, kdy od autora používám v práci pouze jedno jeho dílo, v následujícím textu uvádím pouze 
jméno autora, nikoliv již název díla – jako je tomu i v případě Herbordově.

5 Zejména v ediční řadě Monumenta Germaniae, která vycházela v druhé polovině 19. století. Přistupné jsou 
na  stránkách  Bavorské  státní  knihovny  (Bayerische  Staats  Bibliothek)  v  digitalizované  podobě:  
http://www.digitale-sammlungen.de/index.html [navštíveno 29.12.2011].

6 To platí jen o textech, jež se explicitně týkají slovanského pohanství; ostatní texty jsou samozřejmě citovány  
pouze ve  svých autonomních edicích.  Nicméně na některých místech,  kde  cituji  prameny o slovanském 
pohanství  jen pro srovnání či  ilustraci – bez přímého znění textu –,  uvádím kvůli lepší  přehlednosti jen  
stručnou lokalizaci ve FHRS.
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II. METODOLOGIE: GEORGES DUMÉZIL A TRIPARTITNÍ HYPOTÉZA  

II. 1 INDOEVROPANÉ A SYSTÉM TŘÍ FUNKCÍ

Pravděpodobně někdy v průběhu 3. tisíciletí př. n.  l.  začaly do kontinentální 
Evropy  postupně  pronikat  skupiny  lidí  hovořících  různými  jazyky  indoevropské 
jazykové skupiny. V průběhu dvou tisíciletí  pak napůl vyhladily, napůl asimilovaly 
původní  evropské  obyvatelstvo  (s  výjimkou  neindoevropských  Basků)  a  staly  se 
dominantní silou v celém evropském prostoru: od Malé Asie a ruských stepí až po 
Pyrenejský poloostrov a Britské ostrovy, a od jihu Apeninského polostrova a ostrovy v 
Egejském moři až po nejsevernější výběžky Skandinávie.7 Přinesly si s sebou mimo 
jiné  i  své  náboženství,  zřejmě  poměrně  rozvinutý  polytheismus,  jehož  jednotlivé 
projevy  v  symbolických  soustavách  napříč  indoevropskými  větvemi  vykazovaly 
velkou míru vzájemných korelací a podobností.

Francouzský  filolog  a  historik,  zakladatel  tzv.  nové  srovnávací  mytologie,8 
Georges  Dumézil  během šesti  desetiletí  důkladné  práce  objevil  a  později  detailně 
popsal  systém,  na  jehož  základě  klasifikovali  a  pořádali  své  vidění  světa  právě 
archaičtí  Indoevropané  –  systém  který  snad  byl  mateřským  lůnem  většině  indo-
evropských náboženských systémů. Tento trojfunkční systém, nazývaný též tripartitní  
ideologie či  systém  tří  funkcí,  podle  Dumézila  tvořil  společné  dědictví  všech 
Indoevropanů,  o  nichž  máme  písemné  záznamy,  a  pomocí  něho  tyto  národy 
uspořádávali své sociologické, kosmologické, theologické a mytologické vědomosti do 
tří tříd dělených podle základních funkcí : (I) funkce posvátné svrchovanosti, jež má 
dva póly, (a) panovnicko-právní, a (b) nábožensko-magický; (II) funkce fyzické síly, 
boje a války; (III) funkce prosperity, plodnosti, sexuality a bohatství.

Trojfunkční systém se projevoval na mnoha úrovních a v mnoha oblastech, což 
Dumézil  pokaždé dokazoval podrobnou analýzou pramenných textů,  které studoval 
vždy v původním jazyce, nikdy ne v překladech či přehledových pracích. Během let se 
Dumézilovi několikrát podařilo tuto hypotézu přesvědčivě obhájit proti pokusům o její 
falzifikaci. Na následujících řádcích se pokusíme nastínit, jakým vývojem si celá jeho 
teorie prošla, z jakého metodologického zázemí vyrůstala a jak se postupně měnila a 
cizelovala až do výsledné podoby. 

II. 2 ŽIVOTNÍ DÍLO GEORGESE DUMÉZILA

V následující podkapitole tedy představíme stručný profesní životopis Georgese 
Dumézila, nástin jeho nejpodstatnějších děl9 a postupný vývoj jeho nejvýznamnějších 
teorií a konceptů, s nimiž se budeme nadále v práci setkávat. 

7 J. P. MALLORY, In  Search  of  the  Indo-Europeans:  Language,  Archeology  and  Myth,  London:  Thames  & 
Hudson, 1989, s. 222–265; J. P. MALLORY – D. Q. ADAMS,  The Oxford Introduction to Proto-Indo-European  
and the Proto-Indo-European World, New York: Oxford University Press, 2006, s. 12–38; M. L. WEST, Indo-
European Poetry and Myth, Oxford – New York, Oxford University Press, 2007, s. 5–25.

8 Tento termín zavedl C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology: An Anthropologial Assessment of the  
Theories of Georges Dumézil,  third edition, Berkeley – Los Angeles – London: University of California 
Press, 1982 (11966).

9 Vzhledem k rozsahu práce  není  možné jmenovat  všechny Dumézilovy publikované články,  přednášky a 
monografie  –  a  to  ani  ty,  které  se  týkají  pouze  indoevropské  srovnávací  mytologie.  Kompletním 
bibliografickým soupisem Dumézilova impozantního životního díla (které dohromady čítá desetitisíce stran 
textu) je H. COUTAU-BÉGARIE,  L’Œuvre de Georges Dumézil: Catalogue raisonné suivi de textes de Georges  
Dumézil, Paris: Economica, 1998.
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Georges  Dumézil  se  narodil  v Paříži,  4.  března  1898 a  –  je  to  takřka  klišé 
v úvodech tohoto typu – již odmala se zajímal o historii, mytologii a společenské vědy 
obecně.  Byl  přijat  na  École  normale  supérieure,  odkud byl  roku 1916 povolán  na 
frontu; v roce 1919 úspěšně promoval z filosofie a dalším rokem se stal profesorem na 
lyceu v Beauvais. Nicméně brzy středoškolské kariéry zanechal a věnoval se různým 
zaměstnáním, přičemž roku 1924 obhájil a vydal disertaci, již psal u Antoine Meilleta. 
Tato  práce,  Le  festin  d’immortalité,  zabývající  se  komparací  konceptu  „nápoje 
nesmrtelnosti“ u několika indoevropských národů, je první z řady jeho děl, které byly 
silně  inspirovány  a  ovlivněny  tehdy  populárním  naturismem,  jenž  představoval 
zejména anglický antropolog James George Frazer. Disertace  Le festin d’immortalité 
byla Frazerem ovlivněna v celkovém přístupu k fenoménu náboženství a magie, ale 
styčné body s Frazerem můžeme nalézt i v tom, že byla prací ve formě „kabinetního 
srovnávání“ pomocí nepřesvědčivé geneticko-etymologické metody.

Vliv J. G. Frazera a jeho evropského kolegy, německého folkloristy Wilhelma 
Mannhardta,  je  silně  znát  i  v následujících  Dumézilových  mytologických 
monografiích. Z těch nejvýznamnějších jmenujme Le problème des Centaures (1929), 
Ouranós-Váruna (1934) a Flāmen-Brahman (1935). Jádro těchto prací bylo založeno 
na  (už z principu  chybném) onomastickém vyvozování  etymologických příbuzností 
konkrétních  božstev  či  náboženských  konceptů  napříč  archaickým  indoevropským 
světem. Ačkoliv se období let 1924–1935 ukázalo být v rámci Dumézilova vědeckého 
bádání  slepou uličkou,  přesto  jeho tehdejší  experimentování  a  objevování  položilo 
podstatné základy pro jeho srovnávací mytologii. Metodologie a závěry těchto prací 
jsou  sice  mylné,10 přesto v nich  Dumézil  objevil  a  definoval  problémy,  kterými  se 
nepřestal  zabývat  po  celý  svůj  život;  zejména  v  úvodu  k Le  festin  d‘immortalité 
nastínil badatelský směr, který nikdy neopustil.11 

Po vydání své disertace Dumézil usiloval o místo na univerzitě v Uppsale, které 
však  nezískal.  Roku  1925  tedy  nastoupil  na  místo  profesora  dějin  náboženství  na 
univerzitě  v Istanbulu.  V Turecku,  kde  strávil  šest  let,  se  probudil  jeho filologický 
duch a Dumézil  se začal  blíže zajímat  o kavkazské jazyky,  což je téma,  o kterém 
v rozmezí let 1931 až 1938 napsal devět knih (filology dodnes uznávaných za základní 
práce v této oblasti), z nichž první byla La Langue des Oubykhs z roku 1931. Začal se 
také  zabývat  mýty  těchto  kavkazských  národů.  Z tohoto  zájmu vznikla  roku  1930 
kniha  Légendes sur les Nartes, v níž si vůbec poprvé povšiml zvláštního potrojného 
schématu, který koreloval s tím, jejž už znal z indo-íránské kulturní oblasti. Myšlenku, 
že  potrojné  uspořádání  společnosti  je  společným  indoevropským  dědictvím  Indů, 
Íránců a Skythů (tedy předků Osetinců a Ubychů, jejichž legendy zkoumal), rozvinul v 
přelomovém článku  La  préhistoire  indo-iranienne  des  castes z téhož  roku.  Tuto 
myšlenku nadšeně přijal íránista Émile Benveniste, který ve stejném periodiku později 
publikoval článek,12 v němž uvedl předpoklad, že trojčlenné schéma se netýkalo jen 

10 Blíže viz C. S.  LITTLETON,  The New Comparative Mythology, s. 43–56, či I.  T.  BUDIL,  Za obzor Západu: 
Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase, Praha: Triton, 2007, s. 600n.

11 G. DUMÉZIL,  Mýty  a  bohové  Indoevropanů,  přel.  Ivo  Budil,  Praha:  Oikoymenh  1997,  s.  34;  P.  SAUZEAU, 
„Dumézil in Greece: From Frazer to Vernant. A study in comparative mythology and the anthropology of 
Ancient Greece“, s. 6.

12 É. BENVENISTE, „Les classes sociales dans la tradition avestique“, Journal Asiatique 221 (1932), s. 117–134. Je 
ovšem  nutné  podotknout,  že  Benveniste  nebyl  v žádném  smyslu  Dumézilovým  žákem  či  epigonem; 
Benveniste na myšlenku trojčlennosti v indo-íránské společnosti narazil ve stejné době prakticky nezávisle na 
Dumézilovi a došel ke stejným závěrům. Srov. C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 50–52.
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sociálního  uspořádání,  ale  že  mělo  funkci  obecně  symbolickou,  jež  se  projevovala 
zejména v oblasti náboženství a pojetí světa.

Tento objev měl v budoucnu sehrát ve srovnávací mytologii velkou roli.  Tou 
dobou však byl Dumézil  plně zaujat kavkazskou lingvistikou a v oblasti  mytologie 
(stále  pod  jasně  čitelným  vlivem  Frazerových  prací)  tzv.  „královskou  ideologií“, 
kterýžto záměr ho také v polovině 30. let přivedl k pracím Ouranós-Váruna a Flāmen-
Brahman.  Po  návratu  z Turecka  mu  však  byly  francouzské  akademické  kruhy 
zapovězené;  jak  píše  I.  Budil,  Dumézilova  „věrnost  tradiční  mytologické  škole 
vyústila  do  metodologické  pasti,“13 z  níž  se  jen  těžko  vymaňoval.  Dva  roky  pak 
působil  na  univerzitě  v Uppsale  a  roku  1933  byl  pod  patronátem přítele  Sylvaina 
Léviho jmenován lektorem na  École  Pratique des  Hautes  Études.  Zde se seznámil 
jednak se  sinologem Marcelem Granetem,  jenž na něj  měl velký akademický vliv, 
jednak  s učením  francouzské  sociologické  školy  vycházející  z tradice  Émila 
Durkheima. 

K dalšímu zásadnímu zlomu došlo mezi lety 1937 a 1938. Dumézil tehdy již 
zcela opustil frazer-mannhardtovské prizma a zpětně přezkoumával určité problémy, 
na které narazil v knize Flāmen-Brahman, kde se zabýval (mimo jiné) etymologickou 
i funkční paralelou římských flamen/rex a indických bráhman/rádž, v nichž rozpoznal 
dvě komplementární složky posvátné a výkonné Svrchovanosti. Nyní si povšiml, že 
trojice římských flamines maiores (tj. flamen Iovis, Martialis a Quirinalis) tvoří přesný 
instituční ekvivalent k sociální trojčlennosti, kterou rozpoznal r. 1930 u východních 
větví Indoevropanů. Zlomová zjištění prezentoval nejprve jako přednášku a později 
roku 1938 publikoval v Revue des histoire des réligions ve článku La préhistoire des  
flamines majeurs. Od této chvíle lze až do Dumézilovy smrti pozorovat jeho snahu 
doložit  existenci  této  trojčlenné  ideologie  (jak  ji  pojmenoval  později)  u  většiny 
indoevropských národů, u nichž máme dochovány písemné památky.

Dumézil začal svou novou hypotézu brousit do přesnějších tvarů. Napsal knihu 
Mitra-Varuna (1940, později ji zásadně přepracoval a znovu vydal roku 1948). V ní se 
v rámci  první  funkce  zaobíral  otázkou  jejího  rozdělení  na  magicko-náboženský 
a vládcovsko-právní  pól  –  tedy  něčím,  co  nazval  „podvojnou  svrchovaností“,  jíž 
v ideální podobě představovali právě tito dva indičtí bohové. Dále následoval první 
svazek z cyklu  Jupiter, Mars, Quirinus. Stejně jako v případě svazku  Mitra-Varuna, 
i zde si Dumézil k názvu propůjčuje exemplární případ z jedné indoevropské kultury, 
ačkoliv kniha je charakteru výsostně komparativního. V sérii  Jupiter, Mars, Quirinus  
I–IV (1941,  1944,  1945  a  1948)  se  Dumézil  zabývá  tripartitní  ideologií  v jejích 
obecných konturách a svůj pohled zaměřuje tentokrát zejména na západní větve rodiny 
indoevropských jazyků – směrem k Římanům, Germánům a Keltům (tuto oblast načal 
již v roce 1939 v knize Mythes et dieux des Germains a několika článcích). V oblasti 
římské mytologie setrval i v dalším, paralelní cyklu monografií, nazvaném Les Mythes  
Romains I–III (1942,  1943,  1947).  Z článků jmenujme jen ty  vůbec nejdůležitější: 
La triade  „Jupiter,  Mars,  Ianus“?  (1947),  kde  se  poprvé  zabýval  fenoménem 
„rámcových bohů“14 typu Ianus, Heimdall a Vesta; a  Le troisième souverain  (1949), 
v němž rozšířil chápání první funkce konceptem tzv. „dieux mineurs souverains“ typu 
Arjaman a Bhaga. 
13 I. T. BUDIL, Za obzor Západu, s. 601.
14 Toto téma rozvinul i ve stati „De Ianus à Vesta“ ve třetím svazku Les Mythes Romains (nazvaném Tarpeia:  

Cinq essais de philologie comparative indo-européenne) ze stejného roku.
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Nyní už jsme představili Dumézilovy nejzásadnější práce, které konstituovaly 
jeho  celoživotní  badatelský  záměr,  a  je  tedy  možné  probrat  se  zbytkem jeho  díla 
mnohem stručněji. Následující dekádu strávil Dumézil dalším promýšlením a propra-
cováváním  své  teorie  a  to  jak  po  stránce  obecně  teoretického  chápání  archaické 
indoevropské ideologie  tří  funkcí,  tak v oblasti  konkrétních,  specifických problémů 
a jejich detailů. Roku 1952 připravil Dumézil k vydání první obecnou syntézu svého 
díla pod názvem  Les dieux des Indo-Européens.  Jádrem je stručné objasnění teorie 
systému tří funkcí a jeho výklad na příkladech nejdůležitějších indických, íránských, 
římských a skandinávských bohů. 

Roku 1956 vydal (mimo jiné) důležitou knihu Aspects de la fonction guerrière, 
v níž se zabýval exkluzivně povahou druhé funkce a rozebral nejpodstatnější aspekty 
indoevropských  válečníků  známých  z hrdinské  epiky.  Stejně  tak  se  zde  poprvé 
podrobněji věnoval problému „tří hříchů hrdiny“. 

Druhá,  mnohem  propracovanější  syntéza  jeho  dosavadního  díla  vyšla  roku 
1958.  L’idéologie  tripartie  des  Indo-Européens15 ve  třech  částech  předkládá  ve 
zhuštěné formě nejdůležitější okruhy studia předchozích 20 let a jejich závěry. 

V nepřeberném množství  článků  se  v tomto  období  intenzivně  soustředil  na 
velmi specifické a detailní problémy v konkrétních kulturách – a jako vždy zůstával 
zejména  v oblasti  védské  Indie,  zarathuštrovského  Íránu,  antického  Říma  a  staré 
Skandinávie, ačkoliv práce týkající se Říma a Skandinávie výrazně převažují.16 V roce 
1959 pak stojí za zmínku reedice dvou staroseverských monografií – Loki (z r. 1948) 
a Mythes et dieux des Germains (původně v r. 1939 Les dieux des Germains). V mnoha 
článcích se také vrátil k osetinskému folkloru. 

Od poloviny šedesátých let pak začíná fáze, jíž sám Dumézil  nazval „phase 
de bilan“  a  v níž  se  opět  vrací  k nejpodstatnějším  otázkám  srovnávací  mytologie. 
Například Řím se dočkal rozsáhlého bilančního díla  La religion romaine archaïque 
(1966), druhá válečnická funkce dostala druhé, důkladně přepracované vydání Aspects 
pod názvem Heur et malheur de guerrieur (1960) a skandinávské mytologii se věnuje 
roku 1970 vydané přepracované vydání knihy Le saga de Hadingus (1953), tentokrát 
s podtitulem De mythe au roman. 

Nejvýznamnější  bilanční  syntézou  však  zůstává  Dumézilovo  opus  magnum, 
cyklus nazvaný Mythe et épopée; rozsáhlý syntetický nástin Dumézilova celoživotního 
mytologického bádání vyšel ve třech svazcích v letech 1968, 1971 a 1973, a posléze 
znovu mezi léty 1982 až 1985. Čtvrtý, závěrečný svazek bohužel kvůli autorově smrti 
11. října 1986 již nevyšel.

II. 3. METODOLOGICKÉ POZNÁMKY

Nyní se ve stručnosti shrneme tři elementární metodologické poznámky, které 
jsou  podle  mého názoru  nejpodstatnější  pro pochopení  Dumézilova  díla  i  způsobu 
práce:  Vliv  sociologické  školy  Émila  Durkheima,  Dumézilovo  pojetí  „ideologie“ 
a jeho vztah ke strukturalismu a chápání genetické srovnávací metody v religionistice.

15 Jádro této práce bylo znovu otištěno ve sborníku vydaném H. COUTAU-BÉGARIEM (Mythes et dieux des Indo-
Européens, Paris: Flammarion 1992) a jako jedna z mála (ze tří) Dumézilových prací vyšla také v českém 
překladu: G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, Praha: Oikoymenh 1997 (s. 69–160).

16 Srov. C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 102–115 a 128–138.
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II. 3.1 METODOLOGICKÉ POZNÁMKY 1: DURKHEIMOVA SOCIOLOGICKÁ ŠKOLA

Jelikož  Dumézilovy  nejrannější  „frazerovské“  studie  jsou  z hlediska 
metodologie bádání o trojčlenné ideologii víceméně irelevantní a jelikož se Dumézil 
od naturistické školy později důsledně distancoval,17 nepovažuji za nutné se obšírněji 
zmiňovat o jejím teoretickém a metodologickém zázemí. Důležitější roli ve vlivu na 
Dumézilovu práci sehrál sociolog Émile Durkheim.

Ve svých studiích z 30. a 40. let totiž Dumézil pojímá vztah mezi sociálním 
uspořádáním  a  strukturou  pantheonu  zcela  v duchu  tzv.  francouzské  sociologické 
školy, jejímiž nejvýznačnějšími představiteli byli právě É. Durkheim a Marcel Mauss. 
Dumézilovo přimknutí k la méthode sociologique, které je v jeho raných pracích tolik 
patrné,  bylo zřejmě zprostředkováno právě Maussem,  který byl  od druhé poloviny 
30. let  Dumézilovým kolegou na  École  Pratique  des  Hautes  Études.  Mauss  ovšem 
nebyl jediný: dalším článkem spojujícím Dumézila s durkheimiánskou sociologií byl 
Dumézilův mentor Antoine Meillet a podle C. S. Littletona nelze opomíjet ani možný 
vliv  Dumézilova  kolegy  Claude  Lévi-Strausse,  který  měl  k Durkheimovu  pojetí 
náboženství a společnosti také blízko.18

Dumézil  v tomto  období  chápe  tripartitní  strukturu  pantheonu  na  základě 
Durkheimova pojetí jako odraz (rovněž trojčlenné) sociální reality v ideologické sféře. 
Durkheim  totiž  uchopil  náboženství  jako  systém  „kolektivních  představ“,  které 
odrážejí kulturní  a společenskou realitu.  Konkrétní božstva, duchové a totemy jsou 
podle  něj  tedy  reprezentacemi  dané  společnosti  jako  celku,  anebo  alespoň  jejích 
podstatných segmentů – jinými slovy jsou abstraktním a obecným obrazem společnosti 
a  vztahů,  které  se  v jejím  rámci  vyskytují.19 Také  Dumézil  uznává  prvořadost 
společenských vztahů vůči jejich kulturní, „ideologické nadstavbě“.20 Stejně jako jsou 
pro  Durkheima  tyto  kolektivní  představy  díky  svému  původu  v sociální  realitě 
kategoriemi  porozumění,  pro  Dumézila  tvoří  trojčlennost  jakýsi  mediátor, 
prostředkující  mezi  konkrétní  sociální  skutečností  (le  fait  social)  a  jí  odpovídající 
theologicko-mytologickou  reprezentací.  V tomto  pojetí  tedy  povaha  indoevropské 
mytologie pramení ze sféry sociální skutečnosti,  tedy v zásadě z reálného rozdělení 
společnosti na tři hierarchicky uspořádané a funkčně specializované vrstvy.

Zde ale průběžně Dumézil narážel na zásadní problém, díky němuž musel celé 
toto pojetí (tj. „teorii odrazu“) ve svých pracích zásadně přehodnotit. Při rozšiřování 
evidence o přítomnosti  trojčlenné ideologie u rozličných indoevropských národů si 
nemohl nepovšimnout, že se tato ideologická struktura objevuje i u těch národů, kde 
společnost v době, z níž pocházejí písemné prameny, již dávno nebyla ve skutečnosti 
členěna podle trojčlenného schématu – anebo (pokud víme) podle něj nebyla reálně 
uspořádána vlastně nikdy ve své historii.  Bylo zřejmé,  že Dumézil  se  bude muset 
od klasického  Durkheimova  pojetí  víceméně  odvrátit.  Přišel  proto  s Durkheima 
modifikujícím, ale přesto poněkud nedostačujícím objasněním, že ideologie tří funkcí 
bývá často velmi odolná a konzervativní a může tak v ideologicko-náboženské sféře 
setrvat  i  v případě,  kdy  její  společenská  základna  přestala  v důsledku  nějakých 

17 Srov. Mýtus a epos I, s. 18–19.
18 C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 39–40.
19 Srov. É. DURKHEIM, Elementární  formy  náboženského  života:  Systém  totemismu  v Austrálii,  přel.  Pavla 

Sadílková, Praha: Oikoymenh, 2002, s. 16–27.
20 I. T. BUDIL, Za obzor Západu, s. 608. 
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sociálních a historických změn existovat: V sociální sféře mohla vymizet, leč udržela 
se především jako způsob myšlení na úrovni náboženské ideologie. 

Toto vysvětlení nebylo příliš uspokojující a vedlo nakonec k tomu, že musel své 
pojetí trojčlennosti ve vztahu ke společenskému uspořádání přehodnotit již naprosto 
radikálně. K tomuto zásadnímu „gnoseologickému obratu“21 došlo ke konci 40. let:

[U]rčitého rozhodujícího  pokroku jsem dosáhl  toho dne,  kdy  jsem si  někdy  
kolem roku 1950 uvědomil, že „trojčlenná ideologie“ není vždy nutně v životě  
společnosti doprovázena reálným rozdělením této společnosti podle indického 
vzoru, že může naopak tam, kde ji zjistíme, být jen ideálem (kterým již není a  
možná nikdy nebyla) a zároveň prostředkem analýzy a interpretace sil, které  
zajišťují běh světa a život lidí.22

II. 3.2 METODOLOGICKÉ POZNÁMKY 2: „IDEOLOGIE“
Tyto pochyby a úvahy ho postupně přivedly k pochopení trojčlennosti jakožto 

univerzálního  klasifikačního  systému  Indoevropanů,  který  se  projevuje  ve  všech 
symbolicko-náboženských  aspektech  jejich  kultury.  Ideologie  tří  funkcí,  ono  pro 
Indoevropany (a pouze pro ně, jak Dumézil zdůrazňoval) typické lnutí k trojčlennosti, 
tak  získává  status  autonomního  ideologického  konceptu,  relativně  nezávislého  na  
sociální  realitě  a  její  organizaci.23 Sociální  uspořádání  společnosti  stejně  jako 
uspořádání pantheonu jsou projevem ideologického schématu, nikoliv naopak.24

V trojfunkční  ideologii  tak  Dumézilovi  vyvstal  jakýsi  hluboce  zakotvený 
sjednocující  ideologický  princip,  „určitá  intelektuální  struktura  a  vzor  myšlení“25, 
„abstraktní schéma, druh logické matrice“26, v níž je zakotvena a pomocí níž dochází 
k pořádání mytologie, theologie a dalších kulturních projevů většiny Indoevropanů. 

Ideologie  je  podle  Dumézila  nejvlastnějším  jádrem  kultury  a  poskytuje 
fundamentální  rámec,  pomocí  něhož  jsou  fenomény  členěny  do  kosmologické  sítě 
souvislostí  a  obdařeny  smyslem;  v rámci  ideologie  společnost  konceptualizuje 
a strukturuje  své  náboženské  vidění  světa,  které  objasňuje  realitu,  ospravedlňuje 
sociální uspořádání a proniká do všech aspektů života jednotlivce i celé jeho kultury.27 
Ideologie je v tomto vidění vlastně identická s náboženstvím, se světonázorem obecně, 
který  „signifie  quelque  chose,  aide  la  société  qui  le  pratique  à se  comprendre,  

21 I. T. BUDIL, Za obzor Západu, s. 610.
22 G. DUMÉZIL,  Mýty a bohové Indoevropanů, s. 45 (ve skutečnosti citace z Mýtus a epos I,  s. 20); srov. také 

tamtéž, s. 49–50.
23 I přesto byla tato nyní překonaná problematika ve zvulgarizované podobě často předmětem kritik, které vůči  

Dumézilovi vznášeli někteří badatelé. Tak například John Brough, pomýliv si a zaměniv v Dumézilově pojetí 
„funkci“ a „sociální vrstvu“ napsal lehce pohrdavě: „Dumézil’s reconstructed system shows us a threefold  
structure  of  society:  kings,  warriors  and  common  people;  and  a  correspondent  threefold  divine  divine  
society,  the  joint  monarchs  (…),  a  warrior  god  and  the  common  gods.“  Dumézil  však  nikdy podobné 
prohlášení explicitně neformuloval a sám na tento Broughův citát poznamenává pouze: „Où ai-je écrit cette  
sottise?“ Viz G.  DUMÉZIL,  „Religion indo-européenne. Examen de quelques critiques récentes“,  in:  Revue 
d'histoire des religions 152/1 (1957), s. 13.

24 Srov. názorné schéma v C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 270.
25 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 85.
26 C. MALAMOUD, „Histoire des religions et comparatisme: la question indo-européene“, in: Revue d'histoire des  

religions 208/2 (1991), s. 117.
27 Srov. C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 227.
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à s'accepter, à être fière de son passé, confiante dans son présent et dans son avenir.“28 
Je to „essentiellement un mode de pensée, un principe formel de classification“.29

Základ systému tří funkcí byl v různých oblastech indoevropského světa vždy 
ovlivněn  místním  ideologickým  substrátem  a  specifickým  historickým  vývojem 
(Dumézil  to  nazýval  „champ  idéologique“).30 Toto  schéma  tedy  u  jednotlivých 
indoevropských  národů  v jejich  mytologii,  eposech,  historických  záznamech, 
pohádkách a mnoha dalších dokladech nabývá „neobyčejné strukturální komplexnosti 
a bohatství, které vysoko překonává úspornost původního jednoduchého trojčlenného 
sociálního schématu.“31

II. 3.3 METODOLOGICKÉ POZNÁMKY 3: GENETICKÁ KOMPARACE A STRUKTURALISMUS

Z metodologického  hlediska  bývá  Dumézilovo  dílo  často  srovnáváno  se 
strukturalistickou metodou francouzského antropologa Clauda Lévi-Strausse. Ačkoliv 
se Dumézil  od strukturalismu opakovaně distancoval (k tomu viz podrobněji níže), 
přesto jeho přístup v mnohém strukturalismus připomíná. Při prvním hlubším pohledu 
na práce obou zmíněných badatelů opravdu nalezneme několik styčných bodů. V první 
řadě  je  zájmem obou nalézt  a  popsat  systém vzájemně propojených organizačních 
principů, které jsou hluboce zakořeněny ve společnosti a kultuře a projevují se v široké 
paletě  nejrůznějších konceptů  a  jejich  vztahů.32 Dalším styčným bodem je,  že  oba 
vycházejí z Durkheimovy sociologie a oba ji svým způsobem překonávají a posouvají 
její sociologický pohled dál.

Nicméně na druhou stranu můžeme postřehnout i  zásadní rozdíly, a to nejen 
v metodě  samé,  ale  hlavně  –  jak  zdůrazňoval  sám  Dumézil  –  v širší  filosofické 
perspektivě.33 Zatímco  Lévi-Strauss  se  za  projevy  kultury  snaží  nalézt  hlubinné 
struktury či strukturální principy, které jednak vypovídají o stěžejních hodnotách dané 
kultury34 a  jednak  (a  to  bylo  pro  Lévi-Strausse  zásadní)  jsou  charakteristické  pro 
lidskou psyché jako takovou a jsou tedy univerzální všemu lidstvu,35 tak pro Dumézila 
jsou  tyto  struktury  vždy  integrální  součástí  tradice  pouze  jediné  konkrétní  kultury 
a žádný univerzalismus podle něj postulovat nelze.36 Trojčlenná struktura není výrazem 
všeobecně  lidské  zkušenosti,  ale  je  vlastní  jen  Indoevropanům,  ve  vymezené, 
specifické době a místě.

Dumézila s Lévi-Straussem spojuje také přesvědčení o nadřazenosti celků nad 
jejich složkami. Dumézil (v zásadě strukturalisticky) „zdůrazňuje holistický charakter 
mýtu,  který  představuje  organismus,  neredukovatelný  na  jednotlivé  části,  nebo 
28 G. DUMÉZIL, L´idéologie tripartie des Indo-Européens, Bruxelles: Latomus, 1958, s. 92.
29 G. DUMÉZIL,  Mitra-Varuna:  Essai  sur  deux  réprésentations  Indo-Européennes  de  la  souveraineté,  2e éd., 

Paris: Gallimard, 1948, s. 207.
30 W. W. BELIER, Decayed Gods: Origin and Development of Georges Dumézil's "idéologie tripartie", London: 

Brill, 1991, s. 52.
31 I. T. BUDIL, Za obzor Západu, s. 616.
32 Jak  si  navíc  povšiml  Littleton,  klíčovým  termínem  pro  oba  badatele  je  slovo  „opakování“:  společné 

strukturální  podloží  se  v kulturní  symbolické  soustavě  bez  ustání  replikuje  a  projevuje  se  v nesčetném 
množství fenoménů. Srov. C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 185.

33  Srov. G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 202–203.
34  Srov. např. obecně C. LÉVI-STRAUSS, Strukturální antropologie, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2006, s. 67n; či TÝŽ, 

„Asdiwalův příběh“, in: Strukturální antropologie – dvě, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2007, s. 138–172
35  Srov. R. CHLUP, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I“, in:  Religio 17/1 

(2009), s. 3–35
36  C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 270: „They [tj. Dumézil a Lévi-Strauss] are working at  

two wholly different levels of abstraction and inclusiveness.“
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uspořádaný systém, v němž je každý prvek definovatelný svým vztahem k ostatním 
elementům“.37 Postavení prvků v rámci systému (např. božstev v pantheonu) je pro něj 
proto ústřední, neboť „každý bůh a hrdina … vyjeví svůj plný význam pouze tehdy, je-
li posuzován ve svých vztazích k ostatnímbohům a k dalším hrdinům“.38 Žádný bůh 
nemůže být definován pomocí statických termínů. Je třeba zanalyzovat širokou škálu 
pozic, kterou božstvo polytheistickém systému zaujímá, a je třeba rozpoznat všechny 
formy asociací a kontrastů, s nimiž kultura experimentuje, byť jen implicitně.39 Proto 
také  jedním  z ústředních  bodů  Dumézilových  závěrečných  syntéz  bylo  snažit  se 
na jednu stranu postihnout konstitutivní rysy každé funkce zvlášť, ale zároveň také 
způsob, jakým se jednotlivé funkce spojují či rozdělují, jaké leží mezi nimi spojitosti 
a jaké ozvěny jedna zanechává v druhé.40 

Neochota  vytvářet  univerzální  hypotézy  o  povaze  hlubinných  struktur 
pochopitelně  vychází  z Dumézilova  přesvědčení  o  bytostné  „indoevropskosti“ 
trojčlenné ideologie.  Dumézil vždy velmi opatrně zůstával jen v hranicích, které mu 
vymezovala samotná data, a nikdy se nesnažil aplikovat tripartitní interpretaci někde, 
kde  ve  skutečnosti  neexistovala.41 Tento  přístup  ale  také  vyplývá  z jeho  nedůvěry 
ke všem apriorním modelům interpretace (která vznikla poté, co se ve svých raných 
studiích  takříkajíc  „spálil“  při  nepovedených  použitích  aprioristické  Frazerovy 
naturistické teorie) a z jeho povahy střízlivého historika-filologa:

Neznám žádné theologické, mytologické nebo institucionální atd. „struktury“ –  
ať už jde o tři funkce, roční období, ohně nebo vodstva – než ty, které jsou  
zapsány v indických,  íránských,  římských,  islandských aj.  dokumentech,  a –  
pokud  jde  o  dobu,  která  předcházela  těmto  dokumentům  –  než  ty,  které  
vyplývají  z jejich  srovnávání.  Žádná  struktura  se  neprosadila  a  priori ani  
extrapolací,  a  kdykoli  mě  nějaká  shoda  přiměje  k založení  nějakého 
komparativního díla, nevím nikdy předem, co naleznu.42

Navíc, zatímco Lévi-Strauss se v posledku soustředil zejména na ahistorické, 
synchronní  vzorce,  pro  Dumézila  byl  podstatný  diachronní,  historický  model 
komparace v rámci dané jazykové rodiny, a proto se soustředil na druh srovnávání, 
které sám nazýval „genetickou komparací“:

[N]eprovádíme srovnávání typologické,  ale  genetické; se všemi adaptacemi,  
které si vyžaduje odlišnost látek, se snažíme získat v indoevropské oblasti pro 
náboženská fakta to, co jiní komparatisté získali pro fakta lingvistická: pokud  
možno  co  nejpřesnější  obraz  určitého  jedinečného  prehistorického  systému,  
jehož dědictví z valné části tvoří určitý počet historicky potvrzených systémů.43

Odbočme nyní na malou chvíli k této otázce a podívejme se, jaké výhody má 
při  studiu  tzv.  mrtvých  náboženství  a  jejich  symbolických  soustav  v religionistice 
Dumézilova  genetická  komparace  oproti  tzv.  typologické  komparaci.  Typologická 

37  I. T. BUDIL, Za obzor Západu, s. 613.
38  G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 198.
39 Za tento přístup Dumézila chválí M. DETIENNE, Comparing the Incomparable, trans. by Janet Lloyd, Stanford, 

CA: Stanford University Press, 2008, s. 61
40 C. MALAMOUD, „Histoire des religions et comparatisme: la question indo-européene“, s. 118.
41 C. S. LITTLETON, The New Comparative Mythology, s. 272: „As he has often asserted, one must not only read  

(and re-read) the immediate context in which a tripartite pattern seems to be present, but also the entire  
context in which the assumed pattern occurs. Only in this way can one guard against seeing what in fact is  
not present.“

42 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 203.
43 Tamtéž, s. 195.

11



komparace srovnává jednotliviny z různých, vzájemně nespojených kultur izolovaně 
a pouze na základě vnějších podobností těchto jednotlivin-náboženských skutečností. 
Na základě takového srovnání, které může být v mnoha ohledech přínosné z hlediska 
obecné  fenomenologie  náboženství,  ovšem  nemůžeme  odhalit  přesný  sémantický 
obsah a význam těchto náboženských skutečností. Můžeme sice zachytit např. typo-
logickou podobnost symbolů, ale nemůžeme na tomto základě odhalovat a popřípadě 
ztotožňovat  jejich  významy  a  obsahy,  které  mají  pro  dané  kultury,  v  nichž  se 
vyskytují.44 Oproti tomu genetická komparace, Dumézilovo „konfiguracionistické“45 – 
nebo, chceme-li,  strukturálně-historické – srovnávání nachází ekvivalence, adekváty 
a paralely nejen ve formě, ale rovněž v obsahu a smyslu náboženských skutečností. 

Jak to? Na základě společného dědictví či prokázaných historických kontaktů 
totiž může být vztah mezi formou a obsahem fenoménu (tedy vztah, který je v případě 
typologické  komparace  neprohlédnutelný  kvůli  své  bytostné  arbitrárnosti)  mnohem 
jasnější a stabilnější46 – a to jedině díky podobnému postavení srovnávaných fenoménů 
v ideologickém rámci, který je oběma kulturám společný. Rozdíly mezi srovnávanými 
fenomény pak mohou být v rámci genetické komparace považovány za transformace a 
změny, které lze pomocí dostupných pramenů systematicky odhalit a popsat. Dumézil 
si je zde ovšem vědom, že vztah mezi formou a obsahem je arbitrární a že „význam“ 
tedy nelze nalézt na úrovni izolovaných prvků, ale pouze na úrovni vztahů mezi nimi – 
čímž se ale opět dostáváme k jednomu ze základních „paragrafů“ strukturalismu.

Jak  si  tedy  vyložit  jeho  slavný  výrok  „Nejsem,  nehodlám  být  ani  nebýt 
strukturalistou“47? Většinou se můžeme dočíst, že Dumézil odmítal být označován za 
strukturalistu  jednak  proto,  že  nesouhlasil  se  strukturalistickým  ahistorickým 
přístupem,  ale  zčásti  také  kvůli  své  charakteristické  nechuti  vůči tomu  být  nějak 
vědecky  škatulkován a  katalogizován na  základě  metody,  kterou používá  –  už  jen 
proto,  že  veškeré  „rozpravy  o  metodě“,  sémantické  spory  a  metodologické  meta-
teoretizování  neměl  vůbec  rád.48 Přesto  však  byl  za  strukturalistu  opakovaně 
označován, a to dokonce samotným Lévi-Straussem.

Např.  Didier  Éribon  o  Dumézilovi  odmítá  uvažovat  jako  o  strukturalistovi 
„contre son gré“ a jako o někom, kdo strukturalismus odmítal celý život, ačkoliv byl 
k němu stále přiřazován. Je totiž přesvědčen, že Dumézil o sobě samém od 30. do 
70. let uvažoval jako o strukturalistovi a několikrát svou metodu výslovně označil za 
„strukturální  analýzu“,  která  hledá  důkazy  právě  ve  „strukturách“.49 Svou  práci 
definoval  jako  „strukturalistickou“  explicitně  třeba  v r.  1952  ve  své  první  syntéze 
Les Dieux  des  Indo-Européens,  ale  i  jinde.50 Slovo  „struktura“  bylo  pro  Dumézila 

44 Srov. J. P. SCHJØDT, „Typological and Genetic Comparisons: Implications and Perspectives“, in: Erik 
Reenberg SAND, Jørgen Podemann SØRENSEN (eds.), Comparative Studies in History of Religions, 
Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1999, s. 121–130

45 D. ANTALÍK, Jak srovnávat nesrovnatelné, Praha: Oikoymenh, 1995, s. 86.
46 Srov. J. P. SCHJØDT, „Typological and Genetic Comparisons: Implications and Perspectives“, s. 127–128.
47 „Je ne suis pas, j‘ai pas à être ou ne pas être structuraliste.“ Viz G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 

202; původně v předmluvě k Mythe et epopée III: Histoires Romaines, Paris: Gallimard, 1973, s. 14.
48 Srov. G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 191.
49 D. ÉRIBON, „Dumézil, Lévi-Strauss et le structuralisme“, in: TÝŽ, Faut-il brûler Dumézil? Mythologie, science  

et politique, Paris: Flammarion, 1992, s. 329.
50 Pro velice důkladný seznam většiny důležitých zmínek o „struktuře“ viz  W. W. BELIER,  Decayed Gods:  

Origin and Development of Georges Dumézil's "idéologie tripartie", s. 24, pozn. 22–29.
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v podstatě synonymní s výrazy „systém“ a „ideologie“ a často jich používal nehledě 
na sémanticko-metodologické spory jeho žáků i odpůrců, které tím vzbuzoval.51 

Dumézilova  kritika  strukturalismu  se  podle  Éribona  týkala  skutečnosti,  že 
počátkem 60. let se strukturalismus stal velmi módní „scholastickou a žurnalistickou 
záležitostí“52 a  u  Lévi-Straussových  žáků  a  epigonů  se  proměnil  v pouhý  rigidní 
filosofický systém, zatímco Dumézil v něm nikdy neviděl víc než heuristický princip 
a účinnou analytickou metodu bádání.  Odmítal  ale  být  nadále  spojován s metodou, 
která se snažila předem postulovat výsledky namísto toho, aby je hledala v textech. 

Georges  Dumézil  a  Claude  Lévi-Strauss  spolu nicméně nikdy neměli  žádný 
osobní spor a měli k sobě a svým dílům vzájemný respekt. Ačkoliv, jak poznamenává 
Ivo  Budil,  byl  Dumézilovi  mnohem  bližší  „empirický“  přístup  strukturálního 
funkcionalismu Durkheimova a Radcliffe-Brownova ražení nežli Lévi-Straussův čistě 
strukturalistický  přístup,  přesto  nelze  spojitosti  mezi  těmito  dvěma  velkými 
„mytology“ 20. století pominout. 

51 Srov. G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 202.
52 D. ÉRIBON, „Dumézil, Lévi-Strauss et le structuralisme“, s. 332.
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III. SLOVANSKÉ POHANSTVÍ Z DUMÉZILOVSKÉHO HLEDISKA: VYHLÍDKY A     
RIZIKA  

III. 1 SLOVANÉ A DUMÉZIL SÁM

Jak bylo možná patrné již z předešlých řádků, Georges Dumézil svou vědeckou 
pozornost směrem na náboženský systém starých Slovanů sám nikdy neupřel takovým 
komplexním způsobem,  jako  to  udělal  u  jiných  národů.  Byl  si  sice  vědom,  že  je 
u Slovanů možné na základě mnoha shod s indoíránskou, germánskou i italickou větví 
Indoevropanů předpokládat,  že  se  u  nich  trojčlenná  ideologie  spolu se  specifickou 
theologií a vztahy mezi božstvy v nějaké podobě zachovala. Je tu ovšem jedno veliké 
„ale“: Nemáme to nijak explicitně dochováno v dobových pramenech.

Dumézil  vždy stavěl své vývody na důkladném a pečlivém čtení primárních 
textů,  jimž podle svých slov vždy sloužil  on,  než aby je nechal  sloužit  sám sobě, 
a proto  je  nasnadě,  proč  ke slovanskému kulturnímu okruhu nikdy  příliš  nepřilnul. 
Jmenuje celou řadu důvodů, proč u Slovanů nelze theologické struktury odpovídající 
třem funkcím jednoznačně zahlédnout: nesoustavnost a nejasnost dokumentů, jejich 
nedostatečné  datování  a  často  i  nespolehlivý  původ,  mnohé  výpůjčky 
z neindoevropských  náboženských  systémů…  To  vše  nutí  badatele  k rozsáhlým, 
prameny  jen  částečně  podloženým  úvahám  a  hrozí  zde  libovůle.53 Jeho  vlastními 
slovy: „Pokud jde o pohanská náboženství Slovanů, jsou příliš málo známa, než aby 
pokusy  o  trojfunkční  výklad  mohly  být  něčím  více  než  pouhými  brilantními 
hypotézami.“54 Oblast trojfunkčního bádání o slovanském náboženství nicméně o něco 
později označil za „staveniště budoucnosti“, jež skrývá vzácná svědectví.55 A stejně 
jako  se  tomu  stalo  v oblasti  keltské  a  baltské  mytologie,  jež  Dumézil  také 
„zanedbával“, se mnozí jeho žáci – vyzbrojeni metodologickou výbavou svého učitele 
– do nesnadné práce na tomto staveništi pustili. O nich však až o něco později.

 Nyní se obraťme k Dumézilově vlastnímu přínosu v této oblasti.  Nebyla by 
totiž pravda tvrdit, že se Slovany nezaobíral nikdy ve své kariéře. Jak jsme již měli 
možnost vidět, jeho záběr byl nesmírně široký a spektrum jazyků, které ovládal, bylo 
velmi  pestré.  Není  proto  překvapující,  že  tak  zajímavý  fenomén,  jakým  je 
jihoslovanská a východoslovanská epika, neušel jeho pozornosti. A ruské byliny byly 
paradoxně vůbec první téma, o němž publikoval akademický článek.

Poprvé se totiž slovanského prostředí dotkl v roce 192556 ve článku „Suchmantij 
Odichmantěvič,  bohatýr  s vlčími  máky“.57 V době  psaní  tohoto  článku  však 
do objevení tripartitní indoevropské ideologie ještě zbývalo mnoho let a Dumézil si 
zde  trojčlenného  schématu  všímá  pouze  jako  „únavného  pravidla  potrojnosti“ 
(la fastidieuse "règle de trois"),58 které je v pohádkách a bylinách běžné, což podle 
Coutau-Bégarieho59 vzhledem k pozdějšímu významu trojčlennosti nepostrádá vtipu.

53 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 124.
54 Tamtéž, s. 125.
55 G. DUMÉZIL,  Mýtus a epos I:  Trojfunkční  ideologie  v  eposech indoevropských  národů,  přel.  Jiří  Našinec, 

Praha: Oikoymenh, 2001, s. 660.
56 Článek však psal v červnu 1924. Jedná se o Dumézilův vůbec první publikovaný vědecký článek.
57 G. DUMÉZIL, „Soukhmanti Odykhmantievitch, le paladin aux coquelicots [Mélanges publiés en l'honneur de 

M. Paul Boyer]“, in: Travaux publiés par l'Institut d'Etudes Slaves II (1925), s. 280–288.
58 G. DUMÉZIL, „Soukhmanti Odykhmantievitch, le paladin aux coquelicots…“, s. 283.
59 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 172.
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Jeho následující článek, datovaný k říjnu 1925 a nazvaný „Byliny o Michajlu 
Potykovi  a  indoevropské  legendy  o  ambrózii“,60 je  již  zaměřen  mnohem  kompa-
rativněji  a  „indoevropštěji“.  Dumézil  se  zde  vrací  k tématu  své  čerstvé  disertace 
Le festin d'immortalité, k nápoji nesmrtelnosti. O indoevropské tripartitě pochopitelně 
nemluví  ani  zde,  nicméně  i  v celkové  podřízenosti  hledání  stop  svého  „le  cycle 
d'Ambrosie“  si  komparatista  Dumézil  všímá  několika  zajímavých  paralel  bohatýrů 
z bylin s jinými indoevropskými hrdiny – např. Michajlo a Marja jsou podle něj podo-
bní Gunnarovi a Brynhildě ze staroseverských epických básní a ság.61 Jinak je článek 
vynikající  specializovanou studií,  která dokazuje,  jak byl schopen osvojit  si  jazyky 
a edice primárních textů vždy té kultury, na niž se obrátil jeho profesionální zájem.

 Po objevu a rozboru trojčlenné ideologie se již Dumézil slovanskému prostředí 
příliš  nevěnoval.  Jedním  z  míst,  na  nichž  se  k  rozboru  ruských  bylin  vrací,  je 
IV. kapitola v prvním svazku  Mýtu a eposu nazvaná  Závěry a otázky.62 Zmiňuje zde 
zásadní  objev,  který  učinil  on  spolu  s několika  svými  žáky,  totiž  že  tři  nejstarší 
hrdinové  z ruských  bylin,  tzv.  „starší  bohatýři“  (staršije  bogatyri),  tedy  Volch 
Vseslavjevič, Svjatogor Kolyvanyč a Mikula Seljanovič, kteří se výrazně odlišují od 
„mladší  generace“  bohatýrů  ze dvora  knížete  Vladimira  (např.  Aljoša  Popovič, 
Dobryňa Nikitič  a vůbec nejvýznamnější,  Ilja  Muromec),  nápadně odpovídají  třem 
indoevropským funkcím. Volch Vseslavjevič, moudrý a lstivý kouzelník se spojitostí 
s divokou  zvěří  odpovídá  první  magicko-náboženské  funkci.  Silný  obr  Svjatogor 
Kolyvanyč, kterého sama matka země jen stěží unese, odpovídá druhé funkci bojové 
síly. A oráč Mikula Seljanovič, kterého „miluje matička syrá zem“ je interpretantem 
třetí zemědělské funkce plodnosti a prosperity.63

Interpretace  ruských  bylin  se  níže  v této  práci  ještě  lehce  dotkneme,  tudíž 
prozatím  nám  postačí  tato  stručná  zmínka,  která  snad  dokazuje,  že  systém 
trojfunkčního  pořádání  byl  Slovanům  (nebo  přinejmenším  ruským  pěvcům 
skomorochům)  znám  a  že  se  odrazil  v jejich  epice.  Nám  však  v této  práci  půjde 
zejména  o  rekonstrukci  pantheonu v tripartitních  intencích,  tedy  o  analýzu theolo-
gických konceptů, v nichž bychom mohli zahlédnout jasné stopy tripartitní ideologie. 
Žádný takový vhled Dumézil sám nepředstavil. Můžeme tedy tuto přítomnost tripartity 
v bylinách  považovat  za  jakousi  předběžnou  evidenci  indoevropského  dědictví 
v slovanské  kultuře  a  za  odrazový  můstek  k tomu,  abychom  zahájili  jednak  naše 
pátrání v pramenech a jednak recepci sekundární vědecké literatury.

III. 2 DISCLAIMER O „POHANSTVÍ“ A O ZNEUŽITÍ METODY

Dříve, než tak učiníme, musím ale ještě vyjasnit, co vlastně mám na mysli, když 
mluvím o „archaickém slovanském náboženství“. Toto pojmenování používám v práci 
zcela  homologicky  s  pojmy  „slovanské  pohanství“,  „slovanské  náboženství“,  či 
„náboženská kultura“, přičemž pojmy „náboženství“ či „pohanství“ nechápu jinak než 
jako analytický nástroj, který badateli-historikovi pomáhá zaměřit se na jisté aspekty 

60 G. DUMÉZIL, „Les bylines de Michajlo Potyk et les légendes indo-européennes de l'Ambroisie“, in: Revue des  
études Slaves 5 (1925), s. 205–237.

61 G. DUMÉZIL, „Les bylines de Michajlo Potyk…“, s. 231.
62 G. DUMÉZIL, Mýtus a epos I, s. 660–664.
63 Srov. tamtéž, s 661.
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lidských aktivit v určité době.64 Přesto jsem si vědom, že je třeba osvětlit jejich obsah, 
s nímž zde budu pracovat. 

Přikláním se zde k názoru, že slovanské archaické náboženství i přes lokální 
odlišnosti  bylo  po  část  své  existence  –  zejména  v  nepostižitelných  „počátcích“  – 
integrální symbolickou soustavou,65 o čemž mimo jiné například svědčí i theonyma 
Perun,  Veles  a  Svarog  (a  jejich  variace),  jež  se  shodně  objevují  napříč  celým 
slovanským světem, a že se tato předpokládaná jednota projevovala a je zahlédnutelná 
i pod nánosem již zmiňovaných pozdějších lokálních diferencí. Ačkoliv z historického 
hlediska nelze hovořit o „Slovanech“ jako takových dříve, než v období po 6. století,66 
kdy se objevují v byzantských písemných pramenech,67 přesto panuje víceméně shoda 
v  tom,  že  (proto)slovanský  jazyk  se  vyvíjel  již  daleko  delší  dobu  předtím,68 
pravděpodobně i spolu s náboženskou kulturou.

Po  zvážení  těchto  skutečností  tedy  můžeme  tvrdit,  že  předpokládaná 
symbolická soustava byla tvořena souhrnem hmotné a duchovní kultury slovanských 
národů  zhruba  v  období  od  4.–3.  století69 př.  n.  l.,  kdy  se  začal  krystalizovat 
praslovanský substrát,70 až do počátku christianizace slovanských národů v 8.,  9.  a 
10. století.  Většina  našich  pramenů  pochází  právě  z  období  vnější  i  vnitřní 
christianizace, tedy z období 10. až 16. století, kdy ještě pohanství v mnoha koutech 
evropského Slovanstva doznívalo. Geograficky byla tato náboženská kultura rozložena 
od  území  polabských  Slovanů  na  západě,  přes  balkánské  Slovany  na  jihu  až  po 
východní Slovany na území mezi Donem a Volhou.

Odborná debata se vede také o tom, kdy a v jaké míře, či zda vůbec měl na 
náboženskou  kulturu  (Pra)slovanů  ke  konci  1.  tisíciletí  př.  n.  l.  vliv  kontakt 

64 Srov. H.  RYDVING,  „Constructing Religious Pasts:  Summary Reflections“,  in:  LARS BOJE MORTENSEN (ed.), 
Making of  Christian Myths in the Perifery of  Latin Christendom (c.  1000–1300),  Copenhagen: Museum 
Tusculanum Press, 2006, s. 315.

65 K tomu srov. např. diskuzi a odkazy na literaturu v M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce: Sonda do slovanského  
archaického náboženství, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 309–311.

66 W. POHL,  „Počátky  Slovanů  –  několik  historických  poznámek“,  in:  P.  URBAŃCZYK (ed.),  „Neslované“  o 
počátcích Slovanů, Praha: Karolinum, 2011, s. 11–19: 15.

67 A to navíc dost pravděpodobně pouze jako vnější etnografická klasifikace byzantských autorů, kteří  pod 
pojem Sklavenoi zahrnovaly určité kmeny severně od hranice říše; jejich pravá etnicita je však sporná. To je  
hypotéza archeologa Florina Curty, viz  F. CURTA,  The Making of the Slavs: History and Archeology of the  
Lower Danube Region, c. 500–700, Cambridge – NY: Cambridge University Press, 2001.

68 Nejodvážnější  hypotézy  počítají  s  vývojem  protoslovanštiny  už  od  15.  století  před  naším  letopočtem, 
střízlivější  odhady hovoří  spíše o období po r.  500 př.  n.  l.  Srov.  J.  P.  MALLORY,  In Search of  the Indo-
Europeans: Language, Archeology and Myth,  s. 81. V otázce kontinuity hmotné kultury je však nanejvýš 
problematické zaběhlé ztotožňování „Protoslovanů“ s jednotlivými archeologickými kulturami (podle teorie 
Gustava  Kossinny  z  počátku  20.  století),  kdy  se  jako  „slovanské“  (arbitrárně)  identifikují  kultury 
zarubiněcká, przeworská a černjachovská (v případě „mladší“ hypotézy) či tzv. komarovský komplex (pro 
případ odvážnější „starší“ hypotézy). Na nepřijatelnost takovýchto tvrzení, dnes již archeology odmítaných, 
upozorňuje mj.  I. ŠTEFAN, „Etnicita v raném středověku aneb pátrání po původu kabátu, který už se dávno 
nenosí“, in: P. URBAŃCZYK (ed.), „Neslované“ o počátcích Slovanů, s. 103–109; o nesamozřejmosti běžného 
ztotožňování Slovanů s jakoukoliv kulturou, jež nám zanechala keramiku tzv. pražského typu a zahloubené 
pravoúhlé polozemnice hovoří W. POHL, „Počátky Slovanů...“, s. 15 a 18, obsáhle pak  F. CURTA, The Making 
of the Slavs, s. 9–35.

69 Tehdy pravděpodobně  došlo  k  vydělení  Praslovanů  z  dřívější  baltoslovanské  jednoty.  Názory  na  dataci 
etnogeneze Slovanů se však různí.  K tomu např. Z. MĚŘÍNSKÝ,  České země od příchodu Slovanů po Velkou  
Moravu  I.,  Praha:  Libri,  2009,  s.  34–37.  Kvalitní  kritický  sborník  k  celé  problematice  slovanské 
„etnogeneze“ je již zmiňovaný P. URBAŃCZYK (ed.), „Neslované“ o počátcích Slovanů.

70 Přičemž v případě hmotné kultury musíme pamatovat na archeologické obtíže zmíněné dvě poznámky výše.
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s íránskými kmeny Skythů,  Sarmatů a Alanů.71 V průběhu prvního tisíciletí  našeho 
letopočtu se Slované pak na různých místech svého rozrodu setkávali s jinými národy, 
které  jejich  duchovní  kulturu  nepochybně  pomáhaly  formovat.  Východní  Slované 
přicházeli  do  kontaktu  s  Ugrofiny  a  Balty,  Slované  jižní  pravděpodobně  s  Thráky 
a Góty, a u západněslovanských větví se často hovoří o vlivu východogermánském, 
baltském a spekuluje se i  o keltském ovlivnění.  Pravdivost i  míra těchto vlivů nás 
může nadále zajímat i s ohledem na to, že nehledáme nějakou esenciální originalitu 
slovanského náboženství, nýbrž stopy jeho bytostně indoevropských kořenů.

Druhá poznámka zde se týká metodologického problému, jenž souvisí s použi-
tím Dumézilovy srovnávací metody. Je totiž třeba na tomto místě upozornit, že v ná-
sledujících řádcích několikrát poruším základní pravidlo, jímž se Dumézil při své práci 
řídil (nebo přinejmenším tvrdil, že se jím řídí) – totiž heuristický charakter srovnávací 
mytologie. Standarní postup, kdy badatel důkladnou analýzou pramenů odhalí (korek-
tněji  řečeno interpretuje)  určité  skutečnosti  v  nich obsažené (např.  právě tripartitní 
strukturu),  zde totiž v několika případech obracím a namísto vycházení z predikátu 
předem postuluji  výsledek, jehož doklady pak hledám v pramenech a jejich sekun-
dárních interpretacích. Výkladový (heuristický) základ srovnávací metody je tak obrá-
cen, neboť se k předem ustavené hypotéze hledají odpovídající důkazy, které by ji 
potvrdily. Činím tak (a upozorňuji zde na to) proto, že tato skutečnost se týká většiny 
současných autorů, kteří se o aplikaci dumézilovských hypotéz na slovanské pohanství 
pokoušejí ve svých pracích (s výjimkou M. Golemy). Tento formální nedostatek zde 
tedy předem uvádím, přičemž ho kriticky zhodnotím ke konci práce, v oddíle VI.

71 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, Warszawa: WUW, 2006 (11982), s. 293;  M. GIMBUTAS, The Slavs  (Ancient  
Peoples and Places 74), London: Thames & Hudson, 1971, s. 63–79; J. PUHVEL, Srovnávací mytologie, Praha: 
NLN, 1997, s. 266–268.
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IV. ROZBOR SLOVANSKÉHO POHANSTVÍ S PŘIHLÉDNUTÍM K TRIPARTITNÍ     
IDEOLOGII 1: OBECNÁ POZOROVÁNÍ  

IV. 1 „TI, CO SE MODLÍ, TI, CO BOJUJÍ A TI, CO PRACUJÍ“: SPOLEČENSKÁ STRUKTURA

Ačkoliv  jsme  viděli  výše,  že  tripartitní  uspořádání  společnosti  není  u konk-
rétních  indoevropských  kultur  nutným  předpokladem  pro  existenci  trojčlenné 
ideologie (srov. II.3.1), přesto nebude od věci se na začátku našeho zkoumání podívat 
na sociální organizaci Slovanů podrobněji.

Tři  složky  společnosti  lze  lexikálně  i  ideologicky  rozpoznat  u  velké  části 
indoevropských národů:72 ve védské Indii se jednalo o trojici varn brāhman – kṣatriya 
–  vaiṡya,  v  předzarathuštrovském  Íránu  zase  o  strukturu  āϑravan-  –  raϑaēštar  –  
vastryō fšuyant, v řeckých Athénách klasické doby lze rozpoznat trojici  hieropoioi – 
fylakes – georgoi,  u ostrovních Keltů známe triádu  druides/fili  – fláith – bó airig,  
a u kontinentální Keltů je známa Caesarova zpráva o dělení společnosti na  druides – 
equites – plebes. K tomuto výčtu je též možno přidat dělení středověké společnosti na 
oratores – bellatores – laboratores, které bylo podle francouzského historika Jacquese 
Le Goffa vlastně dědictvím indoevropské tradice objevené Dumézilem.73 

U germánských národů předkřesťanské éry je situace o něco složitější a je třeba 
se na ni podívat podrobněji, neboť nám může vrhnout lepší světlo na problematiku 
uspořádání  společnosti  u  Slovanů.  Už  Caesar,  když  v  1.  století  př.  n.  l.  referoval 
ospolečenském uspořádání  Germánů,  byl  zaražen,  že  u  nich  zcela  chybí  třída  lidí 
odpovídající  galským  druidům,  jež  Caesar  dobře  znal  a  kteří  se  starali  o  věci 
náboženství  a  řídili  obětní  ceremonie.74 Veškerý  život  starých  Germánů  se  podle 
Caesara točil kolem válečných záležitostí – vita omnis in venationibus atque in studiis  
rei  militaris consistit.75 Na základě toho Dumézil vyvodil, že u nich musely nastat 
změny ve struktuře společnosti, v jejichž důsledku je tripartita méně rozpoznatelná.76

S germánským, resp. staroseverským pantheonem je pak situace velmi podobná 
– trojfunkční dělení sice lze rozeznat poměrně dobře a věrohodně, nelze ale přehlížet 
skutečnost,  že  naprostá  většina  staroseverských božstev  má  tendenci  inklinovat  ke 
druhé, bojové a válečnické funkci, nehledě na své původní zařazení. Ve snaze vyrovnat 
se  s  tím,  proč  germánský  pantheon  i  struktura  společnosti  ne  úplně  odpovídají 
indoevropským vzorům, vypracoval Dumézil pomocnou hypotézu o tzv. „glissement 
guerrier“ či „glissement militaire“77 – tedy hypotézu o tom, že druhá válečnická funkce 

72 K následujícímu viz J. P. MALLORY – D. Q. ADAMS, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the  
Proto-Indo-European World, s. 429n.

73 J. LE GOFF,  Time, Work and Culture in the Middle Ages, trans. by Arthur Goldhammer, Chicago – London: 
University of Chicago Press, 1980, s. 53–57, případně podrobněji TÝŽ, „Les trois fonctions indo-européennes, 
l'histoire et l'Europe féodale“ in: Annales: Économies, Sociétés, Civilisations 34/6 (1979), s. 1187–1215.

74 CAESAR, Comentarii de bello Gallico VI, 21.1: Nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, neque  
sacrificiis student  (vyd. Oehler, s. 112). Jistou protiváhu k Caesarovu tvrzení představuje Tacitova nepříliš  
jasná zpráva o jakýchsi kněžích pohanského kultu právě u západoevropských Germánů a rovněž Snorriho 
údaje o Óðinových kněžích. Na intepretaci těchto zapeklitostí zde však bohužel nezbývá prostor.

75 CAESAR, Comentarii de bello Gallico VI 21.3 (vyd. Oehler, s. 112).
76 G. DUMÉZIL,  Gods of the Ancient Northmen, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1973, 

s. 118.
77 G. DUMÉZIL, Mitra-Varuna: Essai sur deux réprésentations..., s. 148.
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si v této kultuře uzurpovala výsadní pozici, v důsledku čehož došlo i k posunutí hranic 
mezi jednotlivým funkcemi a řadu božstev postihla „militarizace“.78

Průnik druhé funkce na pozici prvofunkční suverenity a její naprostou asimilaci 
lze dobře ilustrovat na Dumézilově výkladu eddické básně Píseň o Rígovi (Rígsþula).79 
V  této  „sociogonické“  básni  bůh  Rígr  dává  zrodit  se  třem  stavům  ve  formě  tří 
eponymních postav. Potomkům vznešeného a bohatého Jarla (jarl – „hrabě, šlechtic“, 
srov. Angl. earl) je dáno bojovat a vládnout, potomkům statného a pracovitého Karla 
(karl  -  „sedlák,  zeman“)  je  dáno  pracovat  na  vlastní  půdě  a  potomkům  dítěte 
nazývaného  þræll („otrok“)  nezbývá  než  nuzně  se  lopotit  a  otročit.80 Jarl  
v Dumézilově výkladu odpovídá II.  funkci  (véd.  kṣatriya)  a  svobodný sedlák Karl 
III. funkci  (véd.  vaiṡya).  Nešťastný  þræll  pak  vybočuje  ze  systému  podobně  jako 
véd. ṣūdra – ten také stojí zcela mimo systém tří „vyšších“ varn a je považován za 
zástupce třídy zcela podřadné.81 Kvůli neexistenci (zániku?) kněžské vrstvy došlo tedy 
u Germánů k posunu společnosti tří stavů. Kromě zmíněné Rígsþuly to dokládají i raně 
germánské právnické texty, které jmenují triádu nobiles – ingenui – serviles.82 

Tato odbočka byla zapotřebí, neboť se zdá, že u Slovanů je ve sféře sociální 
organizace  důvodné  předpokládat  proces  podobný  germánskému  „glissement 
guerrier“.  Podle  všeho,  co  víme,  slovanská  sociální  struktura  byla  typicky 
indoevropská,  blízká  tomu,  o  čem  mluví  Hérodotos  v  5.  stol. př. n. l.  o  Thrácích 
a Tacitus v 1.–2. stol. n. l. o Germánech: Skládala se ze šlechty, svobodných rolníků 
a otroků.83 Podle Prokopiovy relace z 6. století84 Slované znali demokracii a nevládl 
jim jeden člověk, nýbrž všechno řešili společně – to podle Marije Gimbutienė indikuje, 
že Slované znali indoevropský koncept jednoho kmenového vládce a kmenové rady.85

Vzestup moci bohaté a podnikavé vojenské aristokracie, jejíž model „vládce + 
družina“  Slované  zřejmě  adaptovali  od  Sarmatů  a  Skythů,  můžeme  pozorovat 
ve svědectví latinských pramenů z průběhu 6. až do 9. století, kdy si silní náčelníci 
podmaňovali ostatní kmenové vládce, konsolidovali svou moc nad několika kmeny 
a stali se knížaty nad velkými oblastmi, v důsledku čehož mohlo dojít k postupnému 
vzniku slovanských států.86 Prameny v relacích o pohanských gentes nazývají vládce 
slovanských kmenů různě: rex („král“), dux („kníže, vévoda“) či princeps  („velitel“), 
78 Kromě G. DUMÉZIL, Gods of the Ancient Northmen srov. i W. W. BELIER, Decayed Gods..., s. 44–46.
79 G. DUMÉZIL, Gods of the Ancient Northmen, s. 118–125; původně „La Rígsþula et la structure sociale indo-

européenne“ in: Revue d'histoire des religions 154 (1958), s. 1–9.
80 Kritická edice básně:  U. DRONKE,  Poetic Edda, Volume II: Mythological Poems, Oxford: Clarendon Press, 

1997, s. 162–173 (dále komentář); český překlad:  Edda, přel. L. Heger, upr. H. Kadečková, Praha: Argo, 
2004, s. 171–182. Narativní struktura básně graduje od  zatracování þrælla až po chvalozpěv na Jarla a dává 
tak vyvstat účelu, za jakým byla zřejmě napsána – jde o legitimizaci pozice vládnoucí vojenské aristokracie.

81 Srov. G. DUMÉZIL, Gods of the Ancient Northmen, s. 120n a TÝŽ, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 69–70.
82 J. PUHVEL, Srovnávací mytologie, s. 224.
83  M. GIMBUTAS, The Slavs, s. 141; A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 80n.
84 PROKOPIOS, De bello Gotico III 14.22: „Τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, Σκλαβηνοί τε καὶ Ἄνται, οὐκ ἄρχονται πρὸς ἀνδρὸς  

ἑνὸς, ἀλλ̄  ἐν δημοκρατίᾳ ἐκ παλαιοῦ βιοτεύουσι, καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῖς τῶν πραγμάτων ἀεὶ τά τε ξύμφορα καὶ τὰ  
δύσκολα ἐς κοινὸν ἄγεται.“ (vyd. Weber 1833, s. 334; FHRS 5.2–5) - „Tyto kmeny, totiž Slované a Antové, 
nejsou ovládány jediným mužem, ale žijí odedávna v demokracii, a proto své věci jak příznivé tak nepříznivé 
projednávají společně.“ [přel. P. Beneš 1985, s. 211].

85 M. GIMBUTAS, The Slavs, s. 143.
86 Např. ve zprávách o kmeni „Čechů“ můžeme konrétně v průběhu 2. poloviny 9. století pozorovat, že nejprve 

za gens vystupuje vícero rovnocenných knížat a pak postupně dochází k dominanci pouze jednoho jediného 
svrchovaného knížete z středočeského rodu Přemyslovců. Podobná situace nastala kolem roku 800 v celé 
střední Evropě a později a za jiných podmínek i na Kyjevské Rusi. K tomu podrobněji D. TŘEŠTÍK, Počátky 
Přemyslovců: Vstup Čechů do dějin, Praha: Nakladatelství LN, 1997, s. 76n, 298n a zejména 443–445.
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nebo  primi,  primates,  primores  a priores  („předně  postavení“).  Ve  slovanských 
jazycích máme výraz pro knížete doložen v podobě strus.  князь, stčes.  kněz/knieže, 
stpol.  ksiądz,  hornoluž.  knjez, dolnoluž.  kněz, srbochorv.  knêz či bulh.  кнез, přičemž 
všechny  tvary pochází  ze stsl.  kъnędzь (přejato  nejspíš  z  pragerm.  *kuningaz, 
„z dobrého rodu“; srov. stsev.  konungr, sthn.  kuning, stangl.  cyning ad.).87 Doloženy 
máme také slovanské názvy pro vládce buď v podobě gospodь (< *gostь + *podь = 
„pán hostí“)88 či vladyka (< prasl. *voldyka < stsl. vladǫ, vlasti, „vládnout“).89 Polabští 
a pomořanští Slované měli třídu lidí nazývanou (lat.) withasii (< *vitędzьi),90 která se 
zdá být svého druhu vojenskou aristokracií, bojovníky či jezdectvem,91 a snad souvisí 
s „družinou“  tedy  malou  vojenskou  skupinou  bojovníků  fungující  jako  doprovod 
kmenových knížat.92 Tato sféra odpovídá II. indoevropské funkci a je plně v souladu 
s tím,  že  vládci  se  v  indoevropských společnostech  vždy  „rekrutovali“  z  vojenské 
aristokracie, jež náleží druhé funkci, ačkoliv institut vlády a suverenity jako takové je 
spjat spíše s funkcí první.93

Co se týče lexikálních dokladů jména svobodných rolníků,  můžeme jmenovat 
zřejmě  pouze  jejich  jméno  u  polabských  Slovanů,  u  nichž  byli  nazýváni  smerdy, 
z prasl. *smrьdъ  (srov. pl.  smerd, śmierdź, „sedlák“), které je příbuzné s lit.  smirdas 
a možná i  s írán.  mand = „muž“.94 Ti  odpovídají  III.  funkci,  která tvořila naprosto 
nezbytnou součást každé raně středověké společnosti. V nejširším smyslu opisuje třetí 
funkci termín ljudьie, jenž má zřejmě hluboké inde. kořeny.95

Konečně,  slovanská  společnost  znala  také  otroky.  Prasl.  *cholpъ (srov. 
rus. cholop,  „dlužník,  nevolník“),  které  uvádí  Gimbutienė,  má  ne  úplně  jasnou 
etymologii,  ale  podle  mého  mínění  poukazuje  jeho  etymon  spíše  ke  III.  funkci.96 
Jasnější je to se stsl.  rabъ, robъ  (< snad prasl. *orbъ), které  znamená „otrok“ a je 
příbuzné  s germ. Arbeit (srov.  slov.  rabota).  Otroci  byli  většinou členové nějakého 
podrobeného národa, anebo váleční zajatci, a byli předmětem čilého mezinárodního 
obchodu (kupříkladu raný přemyslovský stát ze své pozice tranzitního státu v obchodu 
s  otroky  hojně  profitoval).  Tato  „vrstva“  nesvobodných otroků odpovídá  indickým 
šúdrům anebo stsev. þræla – stojí zcela mimo trojfunkční systém.

87 Viz i jeho kontinuanty v angl.  king, či něm. König. Srov. V. MACHEK,  Etymologický slovník jazyka českého, 
Praha: Nakladatelství LN, 2010 (fotoreprint 3. vydání z r. 1971), s. 262.  Slovo tohoto základu následně v 
západoslovanských jazycích prodělalo sémantické rozdvojení: na rozdíl od původního označení představitele  
suverénní moci začalo označovat i  „kněze“ jakožto vykonavatele kultu nově přijatého křesťanství.  Viz k 
tomu vynikající  studii  B. VYKYPĚL,  Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských  
jazycích, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2004, s. 97n.

88 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 80.
89 B. VYKYPĚL, Studie k šlechtickým titulům..., s. 101n a V. MACHEK, Etymologický slovník jazyka českého, s. 693.
90 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 83.
91 K  ostatním  slov.  protějškům  lužických  výrazů  a  kontinuantům  prasl.  vitędzь viz  B.  VYKYPĚL,  Studie  k  

šlechtickým titulům..., s. 121–129. Zde též o problematice původu tohoto slova.
92 M. GIMBUTAS,  The  Slavs,  s.  141.  Družina a rus.  другъ zřejmě souvisí  se stsev.  dróttinn  a stangl.  dryhten 

(„kníže“; snad < *ðruhtinaz, „hlava *ðruhti-, tj. skupiny bojovníků“), srov.  J. PUHVEL, Srovnávací mytologie, 
s. 225 a B. VYKYPĚL, Studie k šlechtickým titulům, s. 23–28.

93 Vládce měl v indoevropských společnostech zcela jedinečné postavení, neboť v jistém smyslu zastřešoval a 
hájil všechny tři funkce napříč. Srov. G.  DUMÉZIL,  Mýty a bohové Indoevropanů, s. 69 a 94–95. Viz též  J. 
PUHVEL, Srovnávací mytologie, s. 280: „Ze stavu válečníků patrně pochází i hodnost krále (srovnej védského 
rádžanje a Indru jako krále), ale král se nejspíš již záhy oddělil od úzce specializovaných stavů jako ,úplný 
člověkʻ zodpovědný za celou společnost.“

94 M. GIMBUTAS, The Slavs, s. 142; A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 82.
95 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 81.
96 Srov. V. MACHEK, Etymologický slovník jazyka českého, s. 198.
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Jedinečný doklad stratifikace slovanské společnosti pochází z ruské duchovní 
písně (duchovnyj stich) zvané Golubinaja kniga.97 Ačkoliv se již jedná o křesťanstvím 
ovlivněný folklor (nejstarší zápisy této písně byly sebrány v 19. století), všeobecně se 
uznává,  že  kořeny  některých  motivů  této  básně  mohou  sahat  často  až  do  dob 
předkřesťanských. To by mohl být případ i pasáže, v níž na otázku po původu carů, 
knížat-bojarů a pravoslavných rolníků (tj. prostých obyvatel) dává  Golubinaja kniga 
následující odpověď:

Tak na naší zemi carové vznikli:
Ze svaté hlavy Adamovy;
Tak se počali knížata-bojaři: 
Ze svatých ostatků Adamových;
Z toho jsou rolníci pravoslavní:
Ze svatého kolene Adamova.98

Text  nápadně připomíná líčení  o  stvoření  čtyř  společenských tříd  ve  védské 
Indii, jak ho známe ze Rgvédu X, 91, z tzv. Purušasúkty, kde se popisuje jejich vznik 
z kosmické prabytosti jménem Puruša. „Adam“ z Golubiné knigy by tedy byl jakýmsi 
„křesťanským nátěrem“ na této původně indoevropské mytologické prabytosti.

Golubinaja kniga nicméně vůbec nezmiňuje třídu nevolníků či otroků. Řeč je 
zde pouze o carech,  knížatech-bojarech a rolnících.  Knížata-bojaři  snad odpovídají 
II. funkci; do druhé funkce však zřejmě spadají i carové, kteří zde uzurpují pozici, jež 
by analogicky patřila prvofunkčním bráhmanům (kteří byli stvořeni z lebky Purušovy), 
a doplňují tak výše zmíněný a níže v této práci rozvedený výklad o nejasné pozici 
krále/cara99 (svrchované vládce) na samotném rozhraní první a druhé funkce. Oproti 
tomu pozice rolníků, kteří vznikli z Adamova kolene (a jsou tedy v pravém smyslu 
jeho pokolením), je jasná – zjevně náleží třetí funkci. 

Z  předešlého  výkladu  můžeme  tedy  rekonstruovat  hypotetickou  triádu 
*kъnędzь/*voldyka  (II) –   *cholpъ/*smrьdъ  (III)  – a snad i  rabъ  (IV?),  tedy  kníže 
a jeho družina – rolník – otrok, odpovídající staroseverské trojici  jarl – karl –  þræll, 
resp.  nobiles – ingenui – serviles. Otroky přitom můžeme řadit i do III. funkce, neboť 
jejich autonomní postavení v rámci společnosti zřejmě není zcela zřetelné.

Takové rozdělení zde můžeme podložit také zjištěními rumunského archeologa 
a historika Florina Curty, předního odborníka na rané Slovany, který – ač neužívá ani 
nezmiňuje Dumézilovo trojfunkční členění společnosti – rozlišuje na základě pramenů 
tři  druhy společenských elit  u Slovanů,  kteří  v 6.–7.  století  pronikali  na Balkán.100 

97 Za  upozornění  na  tuto  skutečnost  děkuji  Michaele  Šebetovské,  jejíž  pracovní  překlad  zde  také  s  jejím 
dovolením cituji. Mnoho inspirativních myšlenek (včetně nutnosti zdravé skepse vůči nadšenému přijímání 
„indoevropskosti“ motivů) navíc padlo na přednáškách docenta Ilji  Lemeškina „Ruský folklor“,  které se  
konaly na Ústavu východoevropských studií FF UK v zimním semestru akad. r. 2011/2012.

98 „От того у нас в земле цари пошли: / От святой главы от Адамовой; / От того зачались князья-бояры: / 
От святых мощей от Адамовых; / От того крестьяны праославные: / От свята колена от Адамова.“ Viz 
А. В. ОКСЕНОВ, Народная поєзия: Былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести, Москва, 
СПБ, 1908, s. 304–311: 305.

99 K etymologii a sociolingvistickému rozboru pojmu car (*cěsar) viz B. VYKYPĚL, Studie k šlechtickým titulům, 
s. 117–122. Z hlediska trojfunkční ideologie viz níže v této práci, oddíl IV.2.

100 Pojednal o tom v F. CURTA, „Feasting with ''Kings'' in an Ancient Democracy: On the Slavic Society of the 
Early Middle Ages (Sixth to Seventh Century A.D.)“, in: Essays in Medieval Studies 15 (1999), s. 19–34 a 
stručně shrnuje v  F. CURTA,  „Utváření Slovanů: Návrat  ke slovanské etnogenezi“,  in:  P. URBAŃCZYK (ed.), 
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Curta zde aplikuje antropologický model tzv. big men a great men,101 které odlišuje od 
náčelníků.  Náčelník  je  podle  Curty  mužem,  jehož  moc  je  udělována  konsensem 
kmenové rady a často vychází i z rodové autority102 – ve slovanském prostředí tomuto 
typu odpovídá „král“ (basileus) byzantských pramenů; vyznačovali se diplomatickou 
vzdělaností  a  širokými  řadami  poddaných.  Oproti  tomu  great-man  získává  své 
společenské postavení skrze své mimořádné fyzické dispozice a osobní zásluhy,  to 
zejména ve válečných záležitostech – tímto typem mohl být např. sklavinský vůdce 
Ardagast.103 A nakonec, moc postav typu big-man plynula z manipulace s bohatsvím 
a byla  získatelná  a  zvětšitelná  –  sice  obtížně,  ale  přece  –  hospodářskou  soutěží 
s osobami  stejného  postavení.  Takovýmito  postavami  mohly  podle  Curty  být 
sklavinský Dauritas ze zprávy Menandra Protektora, anebo kupec Sámo, zmiňovaný 
Fredegarem.104 V  těchto  třech  typech  vysokých  postavení  můžeme  podle  mého 
přesvědčení spatřit jejich dělení na základě tří funkcí: náčelníci (I./II. funkce),  great-
men (II. funkce) a  big-men (III. funkce), což by nám mohlo potvrdit výše uvedenou 
rekonstrukci. To, že se nejedná o stratifikaci společnosti jako takové, nýbrž rozdělení 
představitelů jejích elit, nijak neodporuje Dumézilovým zjištěním, neboť podle něj se 
trojfunkční členění týká zejména těchto předně postavených, elitních a exempárních 
zástupců všech tříd společnosti.105

Můžeme tedy uzavřít,  že jak bylo vidno, v rekonstruované podobě slovanské 
společnosti můžeme konstatovat podobnosti s germánskou, osetinskou106 a potažmo 
védskou sociální stratifikací (přičemž souvislostmi s „militarizací“ božstev polabských 
Slovanů se ještě budeme zabývat). Jeden zásadní rozdíl od germánského sociálního 
modelu však staroslovanská společnost přeci jen měla – u Slovanů máme totiž jasně 
doloženu  existenci  kněžské,  čistě  prvofunkční  vrstvy  zaměřené  věci  spojené 
s náboženstvím a sférou práva a posvátna ještě  jiným způsobem,  než tomu bylo u 
kmenových předáků. Postavení těchto lidí coby „společenské třídy“ však nebylo úplně 
jednoznačné.

IV. 2 „TI, CO SE MODLÍ“, ANEB KNĚŽÍ A ČARODĚJOVÉ U SLOVANŮ

Naprostá většina indoevropských národů znala vyhraněnou třídu náboženských 
specialistů  a  myslitelů,  kteří  požívali  ve  společnosti  nemalé  autority,  zabývali  se 
theologickými  spekulacemi,  provozováním  rituálů,  orákulí  a  magie,  a  studovali 

„Neslované“ o počátcích Slovanů, s. 21–40: 30n.
101 Koncept big men poprvé popsal MARSHALL SAHLINS, „Poor man, rich man, big-man, chief: Political types in 

Melanesia and Polynesia“, in: Comparative Studies in Society and History 5 (1963), s. 283–303; k rozlišení 
big-men  a  great-men viz  potom  M. GODELIER,  The Making of  Great  Men: Male Domination and Power  
Among the New Guinea Baruya, Cambridge – Paris, 1986; oba cit. dle F. CURTA, „Utváření Slovanů...“, s. 31.

102 O archeologických dokladech  rodového přenosu  moci  a  zrodu nobility a  bojovnických  elit  v  kontextu 
středoevropského prostoru (a pochopitelně ne ve stejné souvislosti jako F. Curta) píše přední český archeolog 
J. KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha: NLN, 2005, s. 19–41; o dokladech dědičného nároku 
nobility zejm. s. 34. O výjimečnosti a „výběrovosti“ první funkce, již si její nositel nezaslouží ani bojovými  
zásluhami,  ani  ji  nedostává  na  znamení  vděčnosti  za  služby,  nýbrž  je  mu  posvátně  udělena,  hovoří  L. 
Gerschel, „Sur un schème trifonctionnel dans une famille de légendes germaniques“, in: Revue de l'histoire  
des religions 150/1 (1956), s. 55–92: 91; srov. G. DUMÉZIL, Mýtus a epos I, s. 633–634.

103 F. CURTA, „Feasting with ''Kings'' in an Ancient Democracy...“, s. 24.
104 Tamtéž, S. 25; F. CURTA, „Utváření Slovanů: Návrat ke slovanské etnogenezi“, s. 31.
105 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 69n.
106 Stejné schéma společenské struktury (tedy chybějící I. funkci) můžeme totiž vidět i u kavkazských Osetinců,  

viz G. DUMÉZIL, Mýtus a epos I, s. 471–472.
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i uchovávali  posvátné  texty  a  formule  jakožto  „paměťoví  specialisté“,107 strážci 
mýtopoetické tradice. Ať už šlo o endogamně sevřené a hermeticky uzavřené skupiny 
jako byli bráhmani védské Indie, íránští  āϑravani či keltší druidové, anebo o volněji 
pojaté instituce kněží např. v antickém Římě či Řecku, u všech nacházíme podobné či 
stejné charakteristiky jejich činnosti.108

U Germánů  i  Slovanů  ovšem naše  hledání  prvofunkčních  specialistů  mírně 
komplikuje  otázka  tzv.  „sakrálního  krále“,  krále-kněze.109 V  obou  kulturních 
prostředích  (ale  je  tomu tak  i  u  jiných indoevropských národů)  jsou  jisté  sakrální 
kompetence  u  krále  dosvědčeny  například  již  zmíněnou  sémantickou  ambivalencí 
pragerm. pojmu *kuningaz a jeho kontinuantů v germánských a slovanských jazycích. 
Koncept tohoto indoevropského sakrálního vládce (lat. rēg-, véd. rádž- a keltské ríg-) 
výstižně  popisuje  Vykypěl,  když  zmiňuje,  že  archetypální  rex  „představuje  jakýsi 
přechod mezi nobiles (milites) a sacerdotes: jeho postavení vyrůstá z milites (je v jis-
tém smyslu  jejich  sjednocujícím prvkem),  ale  určitými  svými  atributy  se  zařazuje 
do sacerdotes. Jinak řečeno, král vyrůstá z druhé funkce a směřuje do funkce první 
(jako  král-kněz,  král-divotvůrce  apod.)...“110 V  germánském  kulturním  okruhu 
nalézáme tento koncept v postavě jménem Konungr (Konr Ungr, „Mladý Král“), což je 
syn výše zmiňovaného Jarla z  Písně o Rígovi.111 Konungr je v nejpřesnějším slova 
smyslu  král-kněz:  je  znalcem run  (rúnar  kunna), umění  auspicia  a  oplývá  mnoha 
dalšími schopnostmi první funkce.112 U Skandinávců byla posvátná moc krále natolik 
akcentována,113 že ani nemáme dochovány žádné doklady o samostatné vrstvě kněží, 
jak jsme již viděli výše. 

U  Slovanů  nalézáme  stopy  po  sakrální  kompetenci  vládce  nejen  v  onom 
významovém  rozštěpu  pojmů  kněz  i  vladyka,114 ale  též  ve  zprávách  pramenů. 
O kultické  roli  kyjevského  knížete  Svjatoslava  a  rituálních  smluvních  přísahách 
ostatních knížat se zmiňuje Pověsť vremennych lět (dále PVL)115 a o tom, že veletský 
kníže Dragovit vykonával obřad v chrámu zase mluví Einhardovy anály k roku 789.116 
Na lehce spekulativní úrovni se pohybuje pokus E. S. Reismana vidět v kyjevském 
kultu  svatořečených  knížat  Borise  a  Gleba  varjažsko-ruskou  náhradu  kultu 

107 Termín „paměťový specialista“ si  vypůjčuji  od  JANA ASSMANNA,  Kultura a paměť:  Písmo,  vzpomínka a  
politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Praha: Prostor, 2001, s. 51n, kde hovoří o nositelích 
kulturní paměti v širším, ne pouze indoevropském smyslu.

108 Srov.  G.  DUMÉZIL,  Mitra-Varuna:  Essai  sur  deux  réprésentations...,  s.  23–30 a  TÝŽ,  Mýty  a  bohové 
Indoevropanů, s. 69–78.

109 Což není záležitostí čistě indoevropskou, nýbrž vlastní naprosté většině kultur.
110 B. VYKYPĚL, Studie k šlechtickým titulům, s. 19.
111 Srov.  G. DUMÉZIL, Mýtus a epos I, s. 191.
112 Rígsþula, strofa 44–48 (podle U. DRONKE,  Poetic Edda, Volume II, s. 172–173; čes. překl.  Edda, s. 181–

182).  K tomu, že Jarlův syn Konungr by mohl být reprezentantem „ztracené“ první funkce, tj. king-priest, 
viz  U.  STRUTYNSKI,  „History  and  Structure  in  Germanic  Mythology:  Some Thoughts  on  Einar  Haugen's 
Critique of  Dumézil“,  in:  G.  J.  LARSON (ed.),  Myth in Indo-European Antiquity,  Berkeley:  University of 
California Press, 1974, s. 29–50: 33.

113 Srov.  M. Bloch,  Králové  divotvůrci:  Studie  o nadpřirozenosti  přisuzované královské  moci,  zejména ve  
Francii a Anglii, přel. I. Kozelská, Praha: Argo, 2004, s. 81.

114 Vladyka v  jihoslovanském a  východoslovanském prostředí  mohlo  znamenat  jak  velmože,  tak  biskupa. 
K tomu B. VYKYPĚL, Studie k šlechtickým titulům, s. 101n.

115 Pověsť vremennych lět k r.  980/6488 (vyd. 1926, s. 52);  čes.  vydal  Erben, 1954, s.  70. Viz též shrnutí 
M. TÉRA, „Staroruští volchvové a jejich souvislosti s indoevropskými a eurasijskými duchovními tradicemi“, 
in:  M. PŘÍHODA (ed.),  Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: Tradice a alternativy, Červený Kostelec: 
Pavel Mervart, 2005, s. 39. Ke třem přísahám s Byzancí srov.  M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 26–28.

116 EINHARDUS, Annales regni Francorum sub anno 789 (vyd. Pertz 1845, s. 33; FHRS 5.26–6.4).
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skandinávského  (varjažského)  božského  krále-kněze  Óðina.117 Nicméně  jisté 
kompetence velmi podobné těm, jaké měli sakrální králové jinde, naznačují i vlastnosti 
českých a polských mytických knížat, tedy Přemysla a Piasta.118 

Díky tomuto krátkému exkurzu máme tedy možnost vidět, že za sémantickou 
dualitou výrazu označujícího pohanská kmenová knížata a později křesťanské kněze se 
skrývá archaická instituce hlavy kmene (náčelníka, knížete), který prováděl veřejné 
náboženské obřady, a že existují doklady, díky nimž můžeme předpokládat, že tuto roli 
měli  i  slovanští  předáci.  I  přesto se u Slovanů objevuje skupina lidí,  kteří  se stali 
ve věcech náboženského kultu profesionály. Ačkoliv specializovanou vrstvu kněžích 
nalézáme  v  pramenech  explicitně  pouze  u  polabských  a  pobaltských  Slovanů, 
na následujících  řádcích  se  pokusíme sledovat  i  různé  další  stopy,  které  by  mohly 
existenci prvofunkční vrstvy dosvědčit i v jiných slovanských oblastech.

U  Slovanů  usazených  v  Polabí,  tedy  u  kmenů  Obodritů,  Pomořanů,  Veletů 
a Ránů,  se  setkáváme s  organizovanou a  často hierarchicky uspořádanou kněžskou 
vrstvou,  která  požívala  v  očích  lidu  značné  autority  a  která  nebyla  ani  bez  vlivu 
mocenského. Latinské prameny tyto specialisty nazývají  pontifex,  sacerdos,  flamen, 
minister či  antistes.119 V rámci politické i kultické roztříštěnosti kmenového zřízení 
polabských  a  pobaltských  Slovanů  mělo  prakticky  každé  město  svého  božského 
„favorita“, jehož kult se zde stal takřka výhradním a kněží tohoto božstva získávali 
nemalé bohatství a společenský vliv.

Ve Štětíně,  důležitém přístavním městě na  řece Odře,  byl v každém ze čtyř 
chrámů jeden  sacerdos,120 přičemž nad nimi stál velekněz  (pontifex), patrně sloužící 
hlavnímu  štětínskému  bohu  Triglavovi.121 Bohatství  chrámů  plynulo  z  desátků 
odváděných z válečných kořistí  celého Pomoří.122 Ránskému Svantovítovi ve městě 
Arkona  na  ostrově  Rujana  byly  kromě  darů  od  prostých  lidí  a  kupců  odváděny 
každoroční  obětní  dávky123 Svantovítův  pontifex,  pod  nímž  byla  ještě  hierarchie 
nižších kněží,124 byl podle Helmolda ctěn více než sám kníže, který na něm byl závislý 
v rozhodování.125 Velekněz svolával sněmy, vyjednával s nepřáteli o míru126 a velel 
družině zasvěcené bohu, čítající 300 jezdců.127 Svarožicovi kněží v lutické Retře byli 
voleni  sněmem,  měli  výjimečně  prestižní  společenské  postavení,  mohli  jednat 

117 E. S. REISMAN, „The Cult of Boris and Gleb: Remnant of a Varangian Tradition?“, in: Russian Review, 37/2 
(1978), s 141–157.

118 K tomu D. TŘEŠTÍK, Mýty kmene Čechů: Tři studie ke „Starým pověstem českým“, Praha: Nakladatelství LN, 
2003, s. 112, 157–159 i jinde.

119 L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti: Oddíl kulturní, dílu II. svazek 1. (oddíl VI.: Víra a náboženství), Praha: 
Bursík a Kohout, 1924 (11916), s. 232, pozn. 1.

120 HERBORD, Dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis II.33: ...habuitque unum de quator sacerdotibus  
templorum custodem diligentissimum (vyd. Pertz 1868, s. 91; FHRS, 27.11–12).

121 EBBO, Vita Ottonis episcopi Babenbergensis  III.1 (FHRS 35.19–20)  [Cituji vždy pouze  FHRS, samostatná 
edice Ebbonova Vita Ottonis episcopi Babenbergensis mi bohužel nebyla přístupná.]

122 HERBORD II.32:  …et  quicquid  ex  praeda  navali  vel  etiam  terrestri  pugna  quaesitum  erat,  sub  lege  
decimationis congerebant (vyd. Pertz 1868, s. 90; FHRS 26.7–9).

123 HELMOLD, Chronica Slavorum I.6 (FHRS 42.32n), I.36 (FHRS 43.19–23) či I.38 (FHRS 43.29–32).
124 SAXO GRAMMATICUS,  Gesta Danorum,  XIV.567: ...minoris potentiae flamines...  (FHRS 51.16 ) [Holderova 

edice, z níž pochází paginace, mi rovněž byla nedostupná, proto Saxona cituji také pouze podle FHRS.]
125 HELMOLD I.36:  „...maior flaminis quam regis veneracio apud ipsos est.“ (vyd. Lappenberg a Schmeidler 

1937, s. 71; FHRS 43.20–21).
126 Vyjednával např. se saským Jindřichem Lvem, který oblehl Rujanu: HELMOLD I.38 (FHRS 43.24–26).
127 SAXO GRAMMATICUS XIV.566 (FHRS 50.39–51.6).
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s poselstvy a svými dlouhými vlasy a vousy se odlišovali  od ostatních obyvatel.128 
Důležité postavení na sněmech měli prý také kněží ve Volyni a ve Štětíně.129

Kromě kněžích  hlavních  bohů v  důležitých  kultických centrech  typu Štětín, 
Arkona,  Retra a Volyň máme zprávy také o kněžích marginálnějších.  Například se 
doslýcháme o kněžích jakési  lutické  bohyně v Retře,  Arkoně,  Korenici  a  Štětíně, 
o kněžích ve Volgastu, o knězi polabské bohyně Sivy, a o knězi oldenburského boha 
Provena, jehož dokonce známe jménem (jmenoval se Mike).130 

Kněží organizovali velkolepé slavnosti,131 prováděli oběti (přičemž středověké 
kronikáře zaujala zejména lidská oběť132) a řídili věštby. Z vína v picím rohu velekněz 
věštil na Arkoně133 i ve Štětíně.134 Ptakopravectví máme doloženo ze Štětína135 a z Ar-
kony i Štětína máme pak doloženo věštění za pomocí dřívek.136 Nejrozšířenější ovšem 
bylo věštění za pomoci koně (hippomancie), který překračoval na zemi ležící kopí – 
tak se tomu dálo na Arkoně, ve Štětíně i v Retře.137 Zajímavé jsou údaje Herbordovy 
o tom, že kněží při věštění a provozování obětí upadali do extatických stavů, mívali 
vidění, křeče a záchvaty strnulosti.138

Tolik tedy ve vší stručnosti k polabským Slovanům. V jiných oblastech žádnou 
skupinu lidí,  podobnou výše uvedeným kněžím, nenacházíme.  Z východoslovanské 
oblasti známe sice všeslovanské označení pro postavu obětníků – obětník se nazýval 
žrec,  *žьrьcь139 –   ale jejich skutečné rozšíření je sporné.140 Dále máme zprávy již 
pouze o čarodějích, tedy o lidech, které nesčetné latinské prameny nazývají sortilegi,  
augures,  phitones,  incantatores,  praecantores,  aruspices,  percantores,  magi,  arioli,  
carii,  divinatores,  venefici,  praestigiatores a  jejich  ženské  protějšky  vetulae,  
phitonissae, sortilegae, maleficae a mulieres.141 Jejich slovanské názvy z nejrůznějších 
dob jsou např. čarodějové, zaklínači, hadači, volchvové, bajani, věduni, vědmy, věščí, 
kudiesnici, vražové, vračové apod.142 Kvůli poměrné rozsáhlosti pramenného materiálu 
vybereme jen několik nejpozoruhodnějších dokladů.

128 Tak např. SAXO GRAMMATICUS XIV.565 (FHRS 49.40–42).
129 EBBO II.1 (FHRS 32.2–27) a III.16 (FHRS 39.26–31).
130 Neznámá bohyně: THIETMAR, Chronicon VII.64 (FHRS 11.5–12); Volgast: EBBO III.8 (FHRS 37.7–38); Siva: 

HELMOLD I.52 (FHRS 44.5–9); stargardský Prove: HELMOLD I.69 (FHRS 44.34–38) a I.83 (FHRS 45.16–35).
131 O  Jarovitově  dubnové  slavnosti  v  břežanském  Havelbergu  referuje  EBBO III.3  (FHRS 36.21–27);  o 

slavnostech ve městech Volyň a Pyrice hovoří EBBO II.1 (FHRS 32.2–27) a HERBORD II.14 (FHRS 24.20–25); 
o svátku ve Štětíně HERBORD II.32 (FHRS 26.35-36); o slavnostech oldenburského Provena ve vagerské zemi 
mluví HELMOLD I.83 (FHRS 44.19–22).

132 V Arkoně byl prý Svantovítovi jednou ročně obětován losem zvolený křesťan (HELMOLD I.52 (FHRS 44.27–
29) a II.108 (FHRS 47.8–10n)) a v Retře byli lidé obětováni Svarožicovi (THIETMAR VI.25 (FHRS 10.33–34)) 
i Radegostovi (ADAMUS BREMENSIS, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum III.51 (FHRS 14.27–35)).

133 SAXO GRAMMATICUS XIV.566 (FHRS 50.6–36).
134 HERBORD II.32 (FHRS 26.10–18).
135 HERBORD II.33 (FHRS 27.23).
136 Ačkoliv  HERBORD II.33 a  jeho  aliasque ligneas calculationes (Pertz  s.  91;  FHRS 27.21–22) je  nejasné. 

HELMOLD II.108 hovoří o losech, které vyzvídal Svantovitův kněz a král i lid se jimi řídil (FHRS 47.4–7).
137 O Arkoně  SAXO GRAMMATICUS XIV.567  (FHRS 51.27–37); o  Štětíně  HERBORD II.33  (FHRS 27.16–21)  a 

MONACHUS PRIEFLINGENSIS, Vita Ottonis II.11 (FHRS 41.16–24); o Retře THIETMAR VI.24 (FHRS 10.15–20).
138 HERBORD III.4 (FHRS 28.5–7), či III.24 (FHRS 31.13n).
139 Snad  pochází  z  rus.  жертва  (oběť),  příbuzné  s  lit.  girti  (slavit)  a  véd.  grnāti (přivolávat/žádat); 

A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 210.
140 L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 231.
141 Tamtéž, s. 211.
142 Srov. tamtéž, s. 208–211.
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V českém prostředí o existenci těchto lidových mágů, kteří i dlouhé období po 
oficiální  christianizaci  svěřepě  odmítali  vyhynout,  svědčí  např.  údaje  z  Kosmovy 
kroniky, kde se mluví o tom, jak kníže Břetislav (1002 – 1055), „roznícen jsa velikou 
horlivostí  pro  křesťanské  náboženství,  vyhnal  pryč ze  své  země všechny čaroděje, 
hadače a věštce,“143 tedy kromě toho, že zakázal spoustu dalších pohanských praktik. 
Proti  augures,  auguratrices,  carios,  incantatores  a percantatores pak  mezi  jinými 
pohanskými nešvary horlí i známý Homiliář opatovický.144

Svébytný  a  zajímavý  problém  v  neposlední  řadě  představují  staroruští 
volchvové, kteří v jistém smyslu snad mohou představovat dědictví  kněžské vrstvy 
u východních Slovanů. V  Pověsti vremennych lět vystupují volchvové jako opozice 
k nově se etablujícímu pravoslavnému křesťanství.145 Z církevního hlediska byli oni 
sami  i  vliv,  jaký  zřejmě  měli  ve  společnosti,  nebezpeční,  a  proto  se  v  pozdně 
středověkých penitenciálech od 12. až do 15. století setkáváme s opakovanými zákazy 
styku s volchvy a vyhledávání jejich pomoci.146 Volchvové nesou ve všech pramenech 
kontury čarodějů, hadačů, znalců lidového léčitelství a magie. Doloženy u nich máme 
extatické stavy a  specifické zacházení  s  amniem (plodovou blánou),  které  volchvy 
spojuje jednak s furlánskými benandanty (které skvěle analyzoval C. Ginzburg), ale 
i se středoasijskými šamany.

Etymologie jejich pojmenování je nejasná. Může souviset se slovesem vlъsnąti, 
„mluvit  nesrozumitelně,  mumlat“,147 ale  zajímavá  je  i  souvislost  s  hrdinou  bylin, 
čarodějem Volchem Vseslavjevičem, který by mohl být transpozicí boha Volose/Velese 
– všechny tři prvky rovnice zde spojuje praindoevropský kořen *ṷel- s více možnými 
významy:148 (i)  zakrýt,  zavřít,  (ii)  (o)točit (se),  (iii)  vidět,149 ale zejména (iv)  zemřít 
a (v)  tráva,  pastvina150 – poslední dva významy se sémanticky váží k pojmenování 
Jiného světa, světa zemřelých (např. stsev.  Valhöll, střec.  Elysion či lit. pojmenování 
duší zemřelých vėlės), předešlé tři významy zase směřují k magii, vědomostem, vidění 
apod. Celkový záběr všech přítomných sémantických polí tedy poukazuje na atributy 
vlastní „varunovskému“ božstvu, které vždy bylo u Indoevropanů patronem extatiků, 
básníků a čarodějů. 

O tom, že volchvové ctili podobné božstvo, může svědčit údaj PVL, že uctívali 
Antikrista.  Michal  Téra  zřejmě  správně  vykládá  tuto  zmínku  jako  křesťanskou 
interpretaci  chtonického boha  spojeného s  magií  a  posvátnem a  vhodně  dává  tuto 

143 KOSMAS, Chronica III.1: Brecislauz... ita modo principatus sui in exordio christiane religionis zelo succensus  
nimio omnes magos, ariolos et sortilegos extrusit regni sui e medio ... (vyd. Bretholz 1923, s. 161;  FHRS 
20.22–23; čes. překlad Hrdina 1975, s. 143).

144 Homiliarum de Opatoviz, vyd. Hecht 1863, s. 21 (FHRS 21.8–11), s. 74  (FHRS 23.1–15) a s. 79  (FHRS 
23.16–31).

145 Zejména v příbězích z let 1024 (PVL k r. 1024/6532, vyd. 1926, s. 103–104; Erben s. 115–116) a 1071 (PVL 
k r. 1071/6579, vyd. 1926, s. 122–125; Erben s. 133–136).

146 M. TÉRA, „Staroruští volchvové...“, s. 17–18.
147 Tamtéž, s. 20.
148 Jako první na spojitost  s  tímto kořenem upozornil  R. JAKOBSON,  „The Slavic God Velesъ and his Indo-

European  Cognates“,  in:  Selected  Writings  VII:  Contributions  to  Comparative  Mythology:  Studies  in  
Linguistic and Philology, 1972-1982, Berlin–New York–Amsterdam: Mouton Publishers, 1985, s. 33–48: 40.

149 P. VAVROUŠEK,  Praindoevropské  slovesné  kořeny,  s.  13  (on-line  dokument:  http://enlil.ff.cuni.cz/veda/ 
publikace  /  vape/KORENY.pdf  , navštíveno 7.1.2012). 

150 J. P. MALLORY –  D. Q. ADAMS,  The  Oxford  Introduction  to  Proto-Indo-European...,  s.  519.  Ke  všem 
významům viz též zevrubně  A. LUBOTSKY (ed.  & rev.), Proto-Indo-European  Etymological Dictionary:  A 
Revised Edition of  Julius  Pokorny’s  Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch,   Dnghu Association, 
2007, s. 3290–3307.
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zmínku do souvislosti se zprávami o slovanské „dualistické“ kosmogonii,151  jež říkají, 
že svět podle představ archaických Slovanů vznikl za součinnosti dvou protikladných 
sil – nebeského nečinného boha a démonického aktivního boha: tedy v dumézilovském 
žargonu  za  spolupráce  mitrovského  a  varunovského  pólu  náboženské  posvátné 
svrchovanosti.152 

Ačkoliv „dualistická“ kosmogonie a mnohé další prvky v chování volchvů by 
nás mohly vést až ke spojitosti s eurasijským (zejm. středoasijským) šamanismem,153 
přesto  můžeme  v  postavách  staroruských  volchvů  zahlédnout  nepochybné  stopy 
indoevropských  náboženských  a  rituálních  specialistů,  kteří  zdá  se  nebyli  bez 
společenského vlivu – ať už se jedná o zprávy z dob po christianizaci v  PVL, anebo 
o údaj arabského cestovatele Ibn Rusta z 9. století o jakýchsi „lékařích“, kteří měli 
moc nad samotným vládcem Rusů.154

Již  řada  badatelů  se  pozastavila  nad  skutečností,  že  zatímco  čarodějové 
a extatici se v určité formě objevují napříč celým slovanským kulturním okruhem, tak 
instituce kněžích se nám ukazuje přítomna pouze u Slovanů polabských. Východisek 
z tohoto rozporu je více. Můžeme považovat Polabany za „nejvyvinutější“, můžeme 
polabské  sacerdotes  považovat  za  unikátní  jev,  vytvořený  podle  křesťanského  či 
keltského vzoru, můžeme pomocí argumentu ex silentio tvrdit, že o kněžích ostatních 
oblastí  se  prameny  jednoduše  nezmiňují  díky  brzké  christianizaci,  ačkoliv  jejich 
přítomnost  díky  hojným  dokladům  kultu  můžeme  předpokládat,  anebo  můžeme 
spekulovat, že oni „čarodějové“ jsou vlastně pohanští kněží, kteří při soumraku starého 
náboženství  po christianizaci slovanských národů byli marginalizováni,  stáhli se do 
ústraní a zapříčinili tak existenci onoho tzv. dvojvěří a dlouhodobé přežívání lidového, 
„démonolatrického“  náboženství,  které  se  díky  nim  udrželo  jako  alternativa 
ke křesťanství  až  do  raného  novověku,  ačkoliv  bylo  tehdejšími  autoritami  silně 
a důkladně perzekuováno. 

Z našeho hlediska je to však víceméně jedno. Jak v institucionálních kněžích, 
tak  v  „čarodějích,  věštcích  a  hadačích“  máme  totiž  možnost  spatřit  prvofunkční 
specialisty, kteří měli na starosti uchovávání starého vědění a byli schopni vykonávat 
rituální praxi, ať už na úrovni celospolečenské, či na úrovni soukromé, domácí. 

Navíc  se  domnívám,  že  Dumézilův  koncept  polarity  mezi  právně-řádně-
společenským a magicko-chaoticko-divokým pólem v první funkci (tedy tzv. polarita 
Mitra  –  Varuna)155 by  mohl  na  tomto místě  být  vhodným způsobem,  jak  vysvětlit 
rozpor  mezi  „kněžími“  (polabskými  sacerdotes i  všemi  doklady  králích-kněžích) 
a „čaroději“ (tedy ruskými volchvy a postavami o nichž se zmiňuje Kosmas, Homiliář 
opatovický  či  folklorní  prameny).  Problematickým  bodem  takových  spekulací  tak 
přestává být skutečnost, že u hypotetické druhé složky prvofunkčních specialistů, tedy 
u  čarodějů,  zaklínačů  a  dalších  podobných  individuí,  nemáme  doloženu  žádnou 

151 M. TÉRA, „Staroruští volchvové...“, s. 29–33.
152 To již Téra takto explicitně neříká. Sleduji zde spíše zajímavou interpretační cestu vyšlapanou Martinem 

Golemou (M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 206–207).
153 M. TÉRA, „Staroruští volchvové...“, s. 47.
154 Viz tamtéž, s. 41–42; srov. L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 214.
155 Viz G. DUMÉZIL, Mitra-Varuna: Essai sur deux réprésentations... Nutno říci, že tuto polaritu na slovanském 

materiálu  zevrubně  testoval  M.  GOLEMA,  Stredoveká  literatúra  a  indoeurópske  mytologické  dedičstvo..., 
s. 157–207, jehož pokus mě velmi inspiroval.
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organizaci či hierarchii – jejich neoficiálnost, pokoutnost a okultnost v tomto případě 
zcela konvenuje s vlastnostmi varunovského pólu náboženské svrchovanosti.

Zajímavou, velice podnětnou a v této souvislosti relevantní hypotézu předložil 
Martin  Golema,  který  se  snaží  vidět  prvofunkční  specialisty  v  postavách 
velkomoravských  a  uherských  igriců,  které  jinak  označuje  uherská  Anonymova 
kronika  termínem  ioculatores a kteří byli dosud v odborné literatuře považování za 
ekvivalent pouhých šašků a bavičů.156 V přesvědčivém etymologickém a pramenném 
rozboru  Golema  ukazuje,  že  pod  nánosem pojmů středověké  literární  latiny  se  za 
zastřenými  obrazy  v  Kosmově a  Anonymově  kronice,  ale  i  jinde,  mohou  skrývat 
reprezentanti  paměťových  specialistů,  kteří  zajišťovali  kontinuitu  archaické 
mýtopoetické tradice, tedy jejich kompetence byly naprosto typické pro indoevropskou 
první funkci. Golemova studie je nesmírně inspirativní, neboť ukazuje, že s pomocí 
indoevropské  komparatistiky  je  možné  se  na  dávno  vyčerpaná  témata  dívat  zcela 
novýma  očima.  Rozsáhlý  materiál  „zředěných  popisů“  dokládajících  existenci 
nejrůznějších čarodějů, věštců a mágů u všech slovanských národů tak stále čeká na 
důkladnější prozkoumání.

IV. 3 „STATUAS TRIUM DEORUM VENERATUR“ ANEB TROJICE

Chceme-li  se  pokusit  rozpoznat  a  popsat  trojfunkční  strukturu  v  uspořádání 
panteonu u Slovanů, musíme v první řadě vyjít z údajů o „kanonických“, genuinních 
uspořádání  bohů,  jak  je  artikulovala  sama  daná  kultura.  Budeme  tím  respektovat 
zavedená uskupení, organizované vztahy mezi božstvy a přímo manifestní struktury,157 
a také nebudeme moci vyjít z úzkého rámce, jaký nám poskytují dochované prameny.

Tato analýza, vycházející ze zkoumání náboženských hymnů, dedikací, smluv, 
rituálů či oltářů vždy zasvěcených skupině božstev ostatně stála na počátku samotného 
Dumézilova objevu tripartitní  ideologie.  Tak ve védské Indii  nacházíme mnohokrát 
artikulované  trojfunkční  uskupení  bohů  Mitra-Varuna,  Indra  a  Ašvinové;158 stejní 
bohové se vyskytují mezi výčtem bohů ve slavné smlouvě mezi chetitským králem 
Šuppiluliumou I. a mitannským panovníkem Artatamou II.159 Kanonickou triádu bohů 
máme doloženu také z italického prostředí: v umbrijském Iguviu to byli Juu-, Mart- a 
Vofin(o)-,  v  latinském Římě  je  to  pak  známá  prekapitolská  trojice  Iuppiter,  Mars 
a Quirinus.160 Posledně  zmíněná  archaická  trojice  byla  i  po  svém nahrazení  trojicí 
kapitolskou (I.O.M., Iuno Regina a Minerva) spjata s několika významnými rituály, 
v nichž se opět manifestuje jejich soudržnost – ať už se jedná o oběť bohyni Fides, již 
vykonávali  společně tři  flamines maiores,  či  o rituál  zasvěcení armády podsvětním 
božstvům, jehož formule zapsal Titus Livius.161 

156 M. GOLEMA, „Igrici jako archaickí poeti a zřeci u pohanských Slovanov: Kam ukazujú stredoveké pramene i  
niektoré významové dimenzie praslovanského slova *jьgrьcь (jeho odvozenin a kontinuantov) vo vybraných 
slovanských etnojazykových tradíciach“, in: Studia Mythologica Slavica 13 (2010), s. 107–124.

157 Viz M. DETIENNE, Comparing the Incomparable, s. 68.
158 Tak  např.  Śatapatha  brāhmaṇa  IV.1.3–5  či  VII.2.2.12,  anebo  Taittiriya  saṃhita II.3.10.2b  [cit.  podle 

G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 99–100. Srov. tamtéž, s. 102–105.]
159 Jsou považování za projev indo-árijského substrátu v Mitannské říši, jejíž obyvatelé jinak sociolingvisticky 

náleželi k churritským jazykům. Srov. J. P. MALLORY – D. Q. ADAMS, The Oxford Introduction to Proto-Indo-
European..., s. 76–77 a podrobněji P. THIEME, „The 'Aryan' Gods of the Mitanni Treaties“, in: Journal of the  
American Oriental Society 80/4 (1960), s. 301–317.

160 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 112n; k homologii mezi Vofionem a Quirinem viz s. 116–117.
161 TITUS LIVIUS, Ab Urbe Condita III.25.6 [cit podle tamtéž, s. 113].
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Z  germánského  prostředí  pak  máme  zprávu  o  triádě  uctíváné  ve  svatyni 
v Uppsale – jedná se o údaj Adama Brémského o ctění  Óðina, Þóra a Freye (Wotan,  
Thor, Fricco).162 U Keltů, obzvláště irských, je situace o něco komplikovanější,  ale 
můžeme zde jmenovat alespoň galskou trojici Esus, Taranis a Teutates, o nichž hovoří 
římský básník Lucanus.163 U nejbližších příbuzných Slovanů, u Baltů, máme rovněž 
zprávy o trojici uctívaných bohů: jedná se o trojici Perkunas, Patrimpos/Patrympos 
a Patelo/Patollo z romuvské svatyně.164

Nicméně je třeba hned zpočátku říci, že u Slovanů takovouto jasnou evidenci 
tripartitního  pantheonu  nikde  nenacházíme.  Výčty  kyjevského  pantheonu  knížete 
Vladimira obsahují poměrně velký počet bohů, jejichž funkce často zůstavají mlhavé 
 anejasné,  natož abychom se pokoušeli  o jejich tripartitní  dělení.  Stejně tak v řadě 
ruských křesťanských homilií165 a penitenciálů166 od 11. až do 16. století nemůžeme 
čekat přítomnost indoevropské triády, neboť výčty bohů v nich obsažené jsou zřejmě 
svévolné a často jsou pouhým opakováním tradičních  topoi a jmen, jež jejich autoři 
znali ze starších spisů.167

IV. 3.1 RUGIEVIT, POREVIT A PORENUT

Jediný  doklad  trojice  vzájemně  svázaných  bohů  v  jedné  lokaci  tak  máme 
doložen pouze u pomořanských Slovanů na ostrově Rujána. Saxo Grammaticus mluví 
o třech svatyních v rujánském městě Korenici (Karentinis, dnešní Garz), v nichž prý 
stály  modly  bohů  Rugievita,  Porevita  a  Porenutia  (Rugieuithus,  Poreuithus,  Pore-
nutius),168 které byly zničeny biskupem Absalonem v r. 1168. Rugievit, jehož velká 
dubová modla měla sedm obličejů, u pasu sedm mečů a osmý v ruce, byl Saxonem 
přirovnán k bohu válek Martovi,169 o Porevitovi Saxo říká, že měl pět hlav a žádné 
zbraně170 a Porenutius měl podle něj čtyři obličeji a pátý svíral v rukou ve výši hrudi.171

162 ADAMUS BREMENSIS, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum IV.26–27 (vyd. Pertz 1846, s. 200–201).
163 MARCUS AENNEUS LUCANUS, Pharsalia I.444–446 (vyd. Weise 1835, s. 89).
164 Jak nás o tom v 16, století zpravují Matěj Stryjkowský ve své knize Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i  

wszystkiej Rusi  (1582) a jeho epigon Alexandr Guagnini v knize  Kronika Sarmacyey Europskiey (1578 – 
Guagnini ukradl a vydal upravený Stryjkowského text ještě před vydáním) – viz texty, překlady a komentář v  
M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 38–44; pro trojfunkční interpretaci viz tamtéž, s. 152 anebo J. PUHVEL, 
„Indo-European Structure of the Baltic Pantheon“, in: G. J. LARSON (ed.), Myth in Indo-European Antiquity, 
Berkeley: University of California Press, 1974, s. 75–86 a také: J. PUHVEL, Srovnávací mytologie, s. 255n.

165 Ty nejčastěji jmenují Peruna, Chorse a Mokoš s vílami, přičemž porůznu připojují ještě Sima a Rgla, Volose  
a Roda s Rožanicemi (Slovo někojego christoljubca; Мансикка, s. 137), Roda a Rožanice, Divu, Perepluta a 
Svarožice (varianty Slova svjatago Grigorьja; Мансикка, s. 144–145), či Dya a Trojana (Slovo i otkrovenije  
svjatych apostolъ; Мансикка, s. 163) a další. Srov. M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 18–22.

166 Ty opakují skupinu „víly, Perun, Chors a Mokoš“ ze Slov a přidávají Roda a Rožanice. Viz tamtéž, s. 22.
167 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 18.
168 SAXO GRAMMATICUS XIV.577 (FHRS 55–56).
169 SAXO GRAMMATICUS XIV.577: „...factum quercum simulacrum, quod Rugieuithum uocabant, ab omni parte  

magno cum deformitatis ludibrio spectandum patebat. … Preterea in eius capite septem humane similitudinis  
facies consedere, que omnes unius uerticis superficie claudebatur. Totidem quoque ueros gladios cum uaginis  
uni cingulo appensos eius lateri artifex conciliauerat. Octauum in dextra destrictum tenebat. … Hoc numen,  
perinde ac Martis uiribus preditum, bellis preesse crediderant.“ (FHRS 55.17–33)

170 SAXO GRAMMATICUS XIV.577:  „...ad  Poreuithum  simulacrum,  quod  in  proxima  ede  colebatur,  auidius  
porriguntur. Id quinque capitibus consitum, sed armis uacuum fingebatur.“ (FHRS 56.1–4)

171 SAXO GRAMMATICUS XIV.577:  „Quo  succiso,  Porenutii  templum  appetitur.  Hec  statua,  quator  facies  
representans,  quintam  pectori  insertam  habebat,  cuius  frontem  leua,  mentum  dextera  tangebat.  Hoc  
famulorum ministerio securibus icta concidit.“ (FHRS 56.4–7)
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Že  tito  bohové  byli  vnímání  jako  určitým  způsobem  provázaná  trojice, 
dosvědčuje  i  dánská  Knýtlinga  saga,  která  je  zmiňuje  jmény  Rinvit, Turupið 
a Puruvit172 a dodává pikantní historku o tom, jak tyto modly „učinily mnohé zázraky, 
jako například:  jestliže  někdo souložil  se ženou uvnitř  města a spojili  se jako psi,  
nemohli se dříve od sebe oddělit, dokud nebyli vyneseni z města.“173

Interpretovat tato božstva jako doklad trojfunkční ideologie je však nemožné, 
neboť kromě jejich polykefality,  určitých válečných aspektů a  zmíněné křesťansky 
moralistní historky z  Knýtlinga sagy se nemáme čeho chytit. Etymologie jmen nám 
také  nedá  žádné  směrodatné  indicie.  Rugievit/Rinvit  znamená  pravděpodobně 
„Pán Rujány“ (Rujána je něm. Rügen), ale A. Gieysztor navrhuje i výklad z kořene 
ruja- etymologicky souvisejícího s řevem či s říjí,174 což je nápad s nímž přišel už 
R. Jakobson.175 Jméno  Porevit/Puruvit  Gieysztor  vykládá  buď jako „Borovit“,  tedy 
„Pán boru“, či „Bořivit“, „Mocný v boji“,176  R. Jakobson založil svůj výklad Porevita 
na csl. pora, „síla“, z toho tedy „Porovit“, „Pán síly/Mocný pán“.177 Jinak bývá Porevit 
často ztotožňován s oldenburským Provem, potažmo s Perunem – M. Téra dokonce 
navrhuje  hypotézu u původním znění  jména „Porenvit“  či  „Perunvit“.178 Se ztotož-
něním s  Perunem se setkáváme i v případě Porenutia, jehož jméno se nejčastěji ety-
mologicky vykládá jako „Perunic“, tedy syn Perunův, či jeho apelativum.179 Zda je 
potom  Turupið  z  Knýtlinga  sagy  pouhou  zkomoleninou  Porenutia,  anebo  zcela 
samostatným bohem, zůstává otázkou. Samostatnost Turupiða uznával Niederle, který 
ho považoval za „cizí božstvo finnské“,180 tedy za Tarapita, anebo R. Pettazzoni, jenž 
jeho jméno vykládal jako „Toropiec“ od trepati, „třást, udeřit, spěchat“.181

Shrneme-li  si  interpretace,  kromě  A.  Gieysztora,  který  považuje  většinu 
polabských božstev za apelativa či hypostaze Peruna, interpretoval Rugievita, Porevita 
a Porenutia (ale i Svantovita či Triglava) jako hromovládné bohy války už V. Machek, 
který  jejich  jména  považoval  za  apelativa  védského  Indry,182 a  podobně  postupuje 
i M. Téra,  ačkoliv uznává,  že u žádného z bohů nemáme doloženu hromovládnost, 
tedy  právě  kýžený  zásadní  atribut  bouřného  boha. Proti  této  „hromovládné“ 
interpretaci  stojí  R. Pettazzoni,  jenž ve šlépějích  L.  Niederleho183 vykládá  rujánská 

172 Knýtlinga saga, c. 122 (vyd. Kolbeinsson 1828, s. 385; FHRS 85.8–14). B. KOLBEINSSON dodává  i varianty 
jejich jmen v manuskriptech: Rutvit – Turtuput/Turtupit – Primut/Prunvit, viz Jómsvíkíngasaga ok Knytlínga,  
með tilheyrandi þáttum: Eptir gömlum handritum, Kaupmannahøfn: Prentaðar hja H. F. Popp, 1828, s. 385.

173 Knýtlinga saga, c. 122: „En um morguninn eptir fóru þeir konungr til þess staðar, er Karenz heitir, ok let  
hann þar hoggva niðr þrju skurðgoð, er svá hetu: Rinvit, Turupið ok Puruvit, en skurðgoð þessi gjorðu svá  
mikil undr, at þegar ef nokkr maðr átti samlag við konu innan borgar, þá loddu þau saman sem hundar, ok  
eigi losnuðu þau, fyrr enn þau komu út af borginni. En þann dag, er þessi skurðgoð voru brend, þá kristnuðu  
þeir mikit fe af goðunum, gull ok silfr, silki ok pell ok guðvef, hjálma ok sverð, brynjur ok allskonar vopn. “ 
(vyd. Kolbeinsson 1828, s. 385; FHRS 85.8–18; čes. překlad dle M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 81)

174 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, Warszawa: WUW, 2006 (11982), s. 131.
175 R. JAKOBSON, „ Lingustic Evidence in Comparative Mythology“, in: Selected Writings VII, s. 12–32: 18.
176 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 132.
177 R. JAKOBSON, „ Lingustic Evidence in Comparative Mythology“, s. 18.
178 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 82.
179 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 132; R. JAKOBSON, „ Lingustic Evidence...“, s. 17.
180 L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 153.
181 R. PETTAZZONI, Il paganesimo degli antichi popoli europei, Roma: Societä Editrice Perrella, 1946, s. 340; cit. 

podle A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 133.
182 V. MACHEK, „Essai comparatif sur la mythologie slave“, in: Revue des études slaves 23 (1947), s. 48n.
183 L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 152.
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mnohohlavá božstva solárně;184 za něj se postavil naposled A. Szyjewski, který také 
vyzvedává solární a plodnostní aspekty všech „Vítů“.185 Ruští badatelé V. V. Ivanov 
a V. N. Toporov si všímají hlavně toho, že v „Saxonově trojčlenném systému“ zaujímá 
přední místo Rugievit, jenž předčí ostatní bohy počtem hlav a o jehož svatyni Saxo 
referuje  jako  o  maius  fanum,186 a  rozebírají  číselnou  symboliku  a  opozice  mezi 
jednotlivými božstvy,187 jež však pro naše účely bohužel nemají relevanci. 

Z  těchto  všech  vzájemně  nepříliš  koherentních interpretací  tedy  vidíme,  že 
snaha  rozdělit  tato  božstva  přísně  dumézilovsky  trojfuncionálně  pouze  na  základě 
nejistých  etymologií,  mlhavých  Saxonových  popisů  či  podle  počtu  hlav,  by  byla 
bláhová. Spíše se při celkovém pohledu na charakteristiky bohů polabských Slovanů 
zdá, že každé božstvo v sobě integruje více funkcí najednou188 – byla-li by to pravda, 
byl by to další projev onoho polabského henotheismu, jenž vyzdvihl na místo hlavního 
boha  vždy jednu postavu,  která  do sebe  nasála  charakteristiky  a  atributy  ostatních 
důležitých  božstev.  Tak  v  sobě  retranský  Svarožic-Radegost,  arkonský  Svantovit 
a volyňský  a  štětínský  Triglav  spojují  patronát  nad  věštebnými  úkony  (I.  funkce) 
i válkou (II.  funkce)  a wolgastský a havelberský (opolský) Jarovit  či  (hypoteticky) 
korenický Rujevit se kromě věšteb a války projevují i ve sféře plodnosti a zemědělství.

Tak či onak, bezpečně a jistě rozhodnout nelze – a k otázce funkčního zařazení 
jednotlivých polabských božstev se ještě níže vrátíme.

IV. 3.2 ORDERIKOVA TROJICE

Obtíže poněkud rozdílného rázu obnáší trojice, kterou u pomořanských Slovanů 
sídlících poblíž Litvy dokládá Ordericus Vitalis, když hovoří o tom, že tito pohané zde 
místo pravého Boha uctívají Óðina, Þóra a Freyju (Guodenen et Thurum Freamque).189 
V tomto případě se nejedná o germánský vliv, nýbrž spíše o interpretatio germanica, 
jak už poznamenal Niederle.190 Můžeme se tak pouze domnívat, zda Ordericus poctivě 
„přeložil“  jména  trojice  slovanských  bohů  na  základě  jejich  funkční  nebo  jiné 
podobnosti s bohy germánskými (vymyslel kalk), anebo zda o místních obyvatelích 
nevěděl  nic  než,  že  nejsou  dosud  křesťany  a  pouze  se  nepokusil  ilustrovat jejich 
„pohanský  blud“  prvními  pohanskými  bohy,  kteří  ho  napadli,  respektive  pomocí 
zavedeného  kulturního  či  literárního  topu  (které možná  znal  právě  z  Adama 
Brémského).191 

Nicméně,  i  kdyby byla pravdou první možnost a my bychom nakrásně měli 
v rukou  jedinečnou,  izolovanou  zprávu  o  existenci  trojfuncionálně  členěného 
uspořádání  slovanských  božstev  (Guodenen je  první  funkce,  Thurus druhá  funkce 
a Frea třetí), o jejich genuinním pantheonu nám to stejně neřekně zhola nic. Nemáme 

184 Vykládá tak i volyňského a štětínského Triglava: R. PETTAZZONI, „The Pagan Origins of the Three-Headed 
Representation of the Christian Trinity“, in:  Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 9 (1946), s. 
135–151: zejména 147–149.

185 A. SZYJEWSKI, Religia Słowian, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2010, s. 116–117.
186 В. В. ИВАНОВ — В. Н. ТОПОРОВ,  Славянские  яазыковые  моделирующие  семиотические  системы 

(Древний период), Москва: Издательство «Наука», 1965, с. 39–40.
187 Tamtéž, s. 50–51.
188 O tomto typu božstev (ale nikoli u Slovanů) mluví G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 125.
189 ORDERICUS VITALIS, Historia Ecclesiastica IV.II,191 (sub anno 1069): „In ea populosissima natio consistebat,  
quae gentilitatis adhuc errore detenta uerum Deum nesciebat; sed ignorantiae muscipulis illaqueata Guodenen  
et Thurum Freamque aliosque falsos deos immo deamones colebat.” (ed. Chibnall 2002, s. 226; FHRS 24.14–18) 
190 L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 152, pozn. 3.
191 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 79.
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vůbec  žádné  další  podobné  podklady  k  tomu,  abychom se  podle  nich  mohli  údaj 
o uctívání těchto tří božstev pokusit někam zařadit a následně interpretovat. Jakýkoliv 
trojfunkční  výklad,  založený  pouze  na  Orderikově  zprávě,  by  tedy  byl  velice 
nebezpečným počinem.

IV. 3.3 ZBRUČSKÝ IDOL

Další specifický problém představuje tzv. zbručský kamenný idol – k pokusům 
o  interpretaci  nejasného  objektu  přispěl  i  sám  Dumézil.  Jedná  se  o  kamenný 
čtyřhranný  sloup  o  výšce  2,67  metru,  pocházející  pravděpodobně  z  9.  století 
a nalezený roku 1848 v  korytě  zbručského potoka  poblíž  vsi  Lyčkivci  severně  od 
Husjatinu na dnešní Ukrajině. Vertikálně je rozdělen na tři vrstvy: Vrchní představují 
čtyři  postavy,  pravděpodobně  dvě  mužské  a  dvě  ženské,  jejichž  čtyři  hlavy  jsou 
spojeny pod jedním kloboukem. Atributy božstev se liší – ženská postava drží (zřejmě) 
picí roh, muž na pravé straně od ní je vyobrazen s mečem a koněm, žena na levé straně 
drží v ruce jakýsi kroužek; postava protilehlá ženě s rohem, tedy na zadní straně idolu, 
nemá atributy žádné. Ve středním pásu jsou ze všech čtyř stran malé postavy, které 
svým pohlavím odpovídají božstvům nad nimi a drží se za ruce. Na nejspodnějším 
pásu jsou zepředu a ze dvou stran (zezadu nikoli) vyobrazení bytostí, které jako by 
celou scénu podpíraly – jedná se buď o tři samostatné postavy, anebo o jednu bytost 
trojhlavou, vyobrazenou perspektivně ze tří příslušných stran.

Čtyřhlavost  tohoto  idolu  zavdala  důvod  k  jeho  pojmenovaní  „Zbručský 
Svantovít“ – kvůli tomu, že zcela překvapivě odpovídá Saxonovu popisu Svantovítovy 
čtyřhlavé modly v Arkoně na Rujaně.192  Jeho propozice se nejčastěji vykládají jako 
odraz slovanského vidění světa: Spojení čtyř světových stran a tří horizontálních sfér 
kosmu (nebe, země a podsvětí) do jednoho celku.193 Všechny pokusy o identifikaci 
jednotlivých božstev vyobrazených ve vrchním pásu  a výklady obsažené symboliky 
však selhávají  na  tom,  že  zřejmě  navždy  zůstávají  jen  „neprokazatelnými 
konstrukcemi  bez  opodstatnění.“194 Tomuto  popisu  bohužel  odpovídá  i  nejslavnější 
a často opakovaná hypotéza B. A. Rybakova, který božstva v prvním pásu označil za 
Mokoš (postava  s  picím rohem),  Peruna  (kůň a  meč)  a  Ladu (prsten),  chtonickou 
bytost v nejspodnější vrstvě pak nazval Velesem. Všechna božstva jsou pak pouze hy-
postazemi či tvářemi svrchovaného boha Roda.195 Stejná výtka ovšem musí směřovat 
i na adresu málo známé interpretace Dumézilovy. Přesto se zde o ní zmíníme.

Tři  postavy, které se od čtvrté zadní liší  tím, že každá je obdařena nějakým 
symbolickým  předmětem,  interpretuje  takto:  První  ženskou  postavu  s  rohem  a  jí 
odpovídající  postavičku  ve  středním  pásmu,  která  má  vpravo  od  hlavy  zřejmě 
vyobrazení  dítěte,  spojuje  Dumézil  s  třetí  funkcí,  s  plodností,  sexualitou 
a maternalitou.196 Mužskou  postavu,  jejíž  nohy  jsou  zakryty  vyobrazeními  meče 

192 Srov. SAXO GRAMMATICUS XIV.564 (FHRS 49–51).
193 A. SZYJEWSKI, Religia Słowian, s. 89.
194 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 121.
195 Б. А. РЫБАКОВ,  Язычество древних славян, Москва: «Наука», 1994 (11981),  s.. 459–464.  Kriticky se k 

jeho  výkladu  této  památky  naposled  vyjádřil  Л.  С.  КЛЕЙН, Возкрешение  Перуна:  К  реконструкции 
восточнославянского язычества, Санкт-Петербург: Евразия, 2004, с. 196–212;  Klejn zbručský idol ani 
nepokládá za slovanskou památku.

196 G. DUMÉZIL, „Un pillier galicien“, in:  G. DUMÉZIL,  La courtisane et les seigneurs colorés et autres essais, 
Paris: Gallimard, 1983, s. 199–208: 204.
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(šavle) a koně, spojuje s válečnickou druhou funkcí.197 Třetí postava, (pravděpodobně) 
žena s kroužkem – snad prstenem – představuje větší oříšek. Dumézil na základě jedné 
slovanské pohádky, sebrané Grimmem, v níž figurují jako magické předměty prsten, 
meč a chléb (trojfunkční symboly), vyvozuje, že božstvo s prstenem zřejmě náleželo 
první  funkci  posvátné  svrchovanosti.198 Odkazuje  zde  také  na  hringr germánského 
boha  spravedlnosti  Týa  a  na  prsten  Draupnir,  náležející  bohu  Óðinovi;  ženskost 
božstva je podle něj osvětlitelná s poukazem na božské královny z jiných mytologií – 
irskou Medb či  indickou Mādhavī.199 Čtvrtou,  bezpříznakovou  postavu je  nakonec 
podle  Dumézila  možné  vykládat  buď  jako  všezahrnující  božstvo  typu  zarathu-
štrovského Ahury Mazdy, anebo jako symbolického představitele čtvrté společenské 
třídy  –  nesvobodných  otroků.  K  předpokladu  takto  diferencované  společnosti  u 
Slovanů ovšem podle něj nejsou dostatečné důkazy.200

Ačkoliv my jsme se o něco výše snažili možné trojfunční (čtyřfunkční) dělení 
společnosti  u  Slovanů  analyzovat  a  dokázat,  naše  snažení  bylo  založeno  spíše  na 
předpokladech jdoucích za texty a jeho výsledky musí tedy zůstat pouhou hypotézou. 
Stejně tak zřejmě musí zůstat hypotézou Dumézilův výklad zbručského idolu. Jakkoliv 
je věcný a bezrozporný, nelze ho nijak objektivně potvrdit, ani vyvrátit. Pokud by však 
měl Dumézil pravdu, měli bychom před sebou východoslovanský doklad obdobného 
spojování tří indoevropských funkcí „pod jednu střechu“, jakého jsme už byli svědky 
v Polabí...

IV. 3.4 TRIGLAV

K podobné interpretaci ostatně svádí i postava božstva jménem Triglav, o jehož 
uctívání  v  pomořanských městech Volyň (dnešní  Wolin v  Polsku)  a  Štětín  (dnešní 
Szczecin) nám zanechali informace životopisci biskupa Otty Bamberského (Herbord, 
Ebbo a mnich prieflingenský) a Adam Brémský. 

Co se týče Štětína, životopiscům stál za zmínku pouze jeden ze čtyř místních 
chrámů – ten Triglavův, pravděpodobně nejvýznamnější a nejkrásnější.201 Idol božstva, 
jak jeho jméno napovídá, byl obdařen třemi hlavami.202 Podle kněžích měl tři hlavy na 
znamení toho, že vládne třem světům, totiž nebi, zemi a podsvětí203 (vzpomeňme na tři 
vrstvy zbručského idolu); oči a ústa měl však idol zakryty zlatými pásy, prý proto, aby 
neviděl hříchy lidí.204 Stejně jako arkonskému Svantovitovi, i Triglavovi byl zasvěcen 

197 Tamtéž, s. 202.
198 Tamtéž, s. 200–201, 204–205.
199 Tamtéž, s. 205.
200 Tamtéž, s. 206.
201 HERBORD, Dialogus  de  vita  Ottonis  episcopi  Babenbergensis II.33:  „Erant  autem  in  civitate  Stetinensi  

continae quator, sed una ex his, quae principalis erat, mirabili cultu et artificio constructa fuit... Erat autem  
ibi simulacrum triceps, quod in uno corpore tria capita habens Triglaus vocabatur.“ (vyd. Pertz 1868, s. 89–
90; FHRS 25.41n a 26.24n) Mnich prieflingenský však uvádí svatyně pouze dvě a tvrdí, že v obou byl ctěn 
Triglav, srov. MONACHUS PRIEFLINGENSIS, Vita Ottonis II.11: „In ea siquidem civitatem domus duae, quas ab eo  
quod inclusa deorum simulacra continerent, continas dixere priores, ingenti cura vel arte constructae, haud  
grandi ab invicem intervallo distabant,  in quibus ab stulto paganorum populo deus Triglous colebatur.“ 
(vyd. Petersohn 1999, s. 96; FHRS 41.4–9)

202 EBBO, Vita Ottonis episcopi Babenbergensis III.1: „...summo paganorum deo Trigelawo dicatus, tricapitum 
habebat simulacrum...“ (FHRS 35.34–35)

203 EBBO III.1:  „...asserentibus idolorum sacerdotibus ideo summum deum tria habere capita,  quoniam tria  
procuraret regna, id est coeli, terrae et inferni...“ (FHRS 35.36–36.1)

204 EBBO III.1: „...aurea cidari oculos et labia cotengebat … pro eo quod peccata hominum, quasi non videns et  
tacens, dissimularet.“ (FHRS 35.36 a 36.1–36.2)
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kůň – na rozdíl od Svantovita však černý – a na stěně svatyně viselo zdobené sedlo. 
Pomocí tohoto koně se také věštilo.205 Spojitost s koněm měl i Triglav volyňský, u nějž 
také figuruje koňské sedlo, sellam Trigelawi.206

Z našeho hlediska nejzajímavější je ale údaj Adama Brémského. Když mluví 
o významném přístavním městě Volyni, místního boha nenazývá jeho pravým jménem, 
nýbrž „Neptun trojí přirozenosti“,207 neboť ostrov, na němž Volyň leží, je prý omýván 
třemi vodami či  mořemi: jedním velmi zeleným, druhým bělavým a třetím divoce 
bouřlivým  (unum  esse  viridissimae  speciei,  alterum  subalbiade,  tertium  motu  
furibundo perpetuis saevit tempestatibus). Zde je velmi lákavé číst barevná specifika 
vodstev prizmatem indoevropské barevné symboliky:208 Zelená barva by tak mohla být 
známkou třetí zemědělské funkce, bílá barva je vždy u indoevropských národů spjata 
s posvátnem a svrchovaností a „bouřlivost“ třetího moře se zdá odkazovat na druhou 
válečnickou  funkci,  jejímiž  představiteli  obvykle  bývají  hromovládní  bohové.209 
Triglav by tak v sobě znovu spojoval všechny tři funkce podobným způsobem, jako 
jsme si to naznačili v případě jiných polabských henotheistických kultů výše (IV.3.1) 
a jako to naznačovala Dumézilova hypotéza ohledně zbručského idolu.

Všechny  ostatní  indicie,  které  nám středověcí  autoři  k  interpretaci  Triglava 
zanechali,  však  takovému  výkladu  nijak  nepomáhají.  Trojhlavost  idolu  (a polyke-
faličnost  u  slovanských  božstev  obecně)  je  dlouhodobě  předmětem  badatelských 
diskuzí a výklad jejího významu i původu se liší od autora k autorovi. Je Triglavova 
trojhlavost keltským vlivem? Křesťanským vlivem? Anebo je slovansky autochtonní 
a souvisí  s  komplexní  archaickou symbolikou čísla  tři?  K výkladu Triglava a jeho 
možného zařazení do předpokládáné trojfunkční struktury pantheonu se každopádně 
již brzy vrátíme. 

Nyní  totiž  přikročíme  k  ústřední  části  této  práce  –  k  pokusu  o  identifikaci 
a kategorizaci  slovanských  božstev  na  základě  indoevropské  trojfunkční  struktury 
pantheonu. Budeme se snažit nalézt slovanské adekváty či interpretanty představitelů 
tří funkcí na základě čtení pramenů a konfrontace teorií autorů, kteří sami z Dumézila 
vycházejí.

205 MONACHUS PRIEFLINGENSIS II.11: „Hastis pluribus sparsim positis, equum Trogloi per eas transire fecerunt...“ 
(vyd. Petersohn 1999, s. 97; FHRS 41.16–17n) a EBBO II.33. Spojitost Triglava se Svantovitem však nevede 
jen přes koně – již L.  Niederle (Slovanské starožitnosti II/1,  s.  150) si  povšiml,  že to, jak Ebbo nazývá 
Triglava „summus deus“ (EBBO III.1), má svůj korelát v Helmoldově pojmenování Svantovita „deus deorum“ 
(HELMOLD II.108).

206 EBBO II.13 (FHRS 34.24).
207 ADAMUS BREMENSIS,  Gesta  Hammaburgensis  ecclesiae  pontificum II.22:  „Ibi  cernitur  Neptunus  triplicis  

naturae:  tribus  enim  fretis  alluitur  illa  insula,  quorum  aiunt  unum  esse  viridissimae  speciei,  alterum  
subalbiade, tertium motu furibundo perpetuis saevit tempestatibus.“ (vyd. Pertz 1846, s. 62; FHRS 14.7–15)

208 K tomu stručně např. G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 87–89 či G. DUMÉZIL, Gods of the Ancient  
Northmen, s. 124; Dumézilovu analýzu barev v souvislosti s tripartitní ideologií dále rozvedla  EMILY LYLE, 
„Dumézil's Three Functions and Indo-European Cosmic Structure“,  in:  History of  Religions 22/1 (1982), 
s. 25–44.  K  barvám obecně  (bez  ohledu  na  tripartitu)  viz   J.  P.  MALLORY –  D.  Q.  ADAMS,  The  Oxford 
Introduction to Proto-Indo-European..., s. 331–334.

209 Nevadí, že posloupnost funkcí není hierarchická. Pořadí funkcí třetí – první – druhá zde odpovídá např.  
zjevování se funkcí v eposu o založení Říma, srov.  G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 159.
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V. ROZBOR SLOVANSKÉHO POHANSTVÍ S PŘIHLÉDNUTÍM K TRIPARTITNÍ     
IDEOLOGII 2: TŘI FUNKCE A BOHOVÉ  

V. 1 PLODNOST, ZEMĚDĚLSTVÍ, SEXUALITA: TŘETÍ FUNKCE

Naše pátrání, které bude mít charakter spíše povšechně ilustrační, než v pravém 
slova smyslu argumentační a průkazný, započneme u třetí indoevropské funkce – to 
jest v oblasti, již patronuje božstvo garantují plodnost polí i lidí, tedy úrodu i sexualitu, 
ale rovněž bohatství, hojnost a v jistém smyslu mírové soužití a pospolitost všech lidí.  
Budeme se pokoušet  ve slovanském pantheonu nalézt  postavu která by odpovídala 
bohu  stád  (naším  kandidátem  bude  Veles),  ithyfalickému  božstvu  (Jarovit/Jarilo), 
postávám božských blíženců (snad Lel a Polel), bohu všelidské pospolitosti a rodové 
sounáležitosti  typu Quirinus či Teutates (Rod), a zmíníme se také o ženské bohyni 
plodnosti typu Magna Mater (bohyně Mokoš).

V. 1.1 VELES JAKO TŘETÍ FUNKCE

Bůh Veles (strus. Вєлєсь či Волось) je v nejstarších pramenech charakterizován 
epitetem  skotij bogъ  (скотий богъ),210 což se obvykle vykládá jako „bůh dobytka“, 
potažmo přeneseně „bůh bohatství“ (srov. stsev.  skatt). To Ivanov a Toporov spojili i 
s tím, že na syntagmatické rovině je Veles ve smlouvách kyjevských knížat s Byzancí 
vždy spojován se zlatem – ve smlouvě z r. 971 (která je pod Velesovým a Perunovým 
patronátem) Slované přísahají pro případ jejího porušení: „...ať zezlátneme jako zlato 
a ať jsme rozsekáni vlastní zbraní“).211 Podle Ivanova a Toporova tu lze vypozorovat 
jednak základní opozici mezi Perunem a Velesem (tj. mezi válkou a hospodářstvím), 
která hraje zásadní roli v jejich „teorii základního mýtu“ a k níž se ještě vrátíme, ale 
zároveň konkrétní spojení Velese s hospodářstvím, majetkem, zemědělstvím a tudíž 
(implicitně)  se třetí  indoevropskou funkcí.  Sv.  Blažej,  který Velese  substituoval  po 
christinizaci Rusi, to svou rolí patrona chlévů a stád také potvrzuje. V jiné studii pak 
tito  ruští  badatelé  předložili  hypotézu,  podle  níž  byl  Veles  bohem  veškeré  Rusi, 
zatímco Perun byl božstvem spjatým zejména s vládnoucí knížecí družinou.212

Ačkoliv se tento výklad Velese v literatuře ustálil – u nás ho přijal a rozvinul 
například  Z. Váňa213 –,  po  bližším  pohledu  srovnávací  religionistiky  je  třeba  ho 
zásadně  přehodnotit.  Veles  totiž,  zdá  se  (ještě  to  obhájíme),  náleží  spíše  první 
indoevropské  funkci.  Spojení  chtonických  božstev  tohoto  typu  s  bohatstvím  není 
v indoevropské  mytologii  nic  výjimečného,214 pravděpodobně  se  však  nejedná 
o – s Dumézilem  řečeno  –  vlastní  střed  tohoto  božstva,  který  je  v  tomto  případě 
úrodnostními  kompetencemi  pouze  zastíněn,  jak  na  to  upozornil  M.  Golema.215 
Velesovi se tak budeme ještě podrobněji věnovat  v oddíle V.2.1. Potom uvidíme, že 
pro jeho zařazení do třetí dumézilovské funkce nenaznačuje téměř nic.

210 Všechny  výskyty  v  pramenech  shrnují ИВАНОВ –  ТОПОРОВ,  Славянские  яазыковые  моделирующие 
семиотические системы..., s. 14.

211 Pověsť vremennych lět k r. 971/6479 (vyd. 1926), s. 52: „...i da budemъ zoloti, jako zoloto, i svoim oružьem 
da isěčeni budemъ.“ [Čes. překlad podle:  M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 26.]

212 ИВАНОВ – ТОПОРОВ,  „К  проблеме  достоверности  поздних  вторичных  источников  в  связи  с 
исследованиями  в  области  мифологии  (Данные  о  Велесе  в  традициях  Северной  Руси  и  вопросы 
критики письменных текстов)“,  in:  Труды по знаковым системам 6 (1973), s. 46–82.

213 Z. VÁŇA, Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, s. 66 a 75–77.
214 J. PUHVEL, Srovnávací mytologie, s. 271.
215 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 169–170.
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V. 1.2 JARILO A JAROVIT

S jiným typem plodnostních božstev je situace mnohem zajímavější. Jedná se 
vlastně spíše než o božstva o folklorní postavy, neboť jejich existenci máme doloženu 
jen ze zpráv o sezonních rituálech východoslovanského folkloru. Máme zde na mysli 
pohřbívané  a  znovuzrozené  postavy  jménem  Jarilo,  Jarun,  Kostroma  či  Kupalo. 
Výchozím bodem se  nám může stát  Jarilo/Jarylo,  jehož svátek byl  ještě  na  konci 
19. století slaven v Bělorusku vždy 27. května216 – Jarilo byl popisován jako mládenec 
v bílé košili, který sedí na bílém koni a v rukou drží snop obilí a uťatou lidskou hlavu.  
Jeho vegetativně-regenerační funkce se projevuje tím, že Jarilo jezdí po kraji a odívá 
ho  listím  a  květy,  dává  vzejít  růstu  obilí  i  rození  dětí.217 Figura  Jarila,  obdařená 
výrazným  falem,  byla  při  tomto  svátku  rituálně  pohřbívána  a  následně  kříšena 
mladými dívkami.218

Souvislost  se  sezonními  slavnostmi  počátku  léta,  ale  i  rituální  pohřbívání 
a doklady o soubojích dvou skupin mládeže či o divokých, orgiastických tanečních 
slavnostech máme doloženy i u ruského Jaruna, u  Kostromy (tedy u postavy, kterou 
některé prameny nazývají dokonce bohem), či u Kupala. Kupalské svátky mají pak své 
analogie napříč celým slovanským světem (srov. např. staročes.  kúpadla) a můžeme 
v nich  opět  rozpoznat  výraznou  sexuální  symboliku,  rituály  spjaté  s  obnovou 
přírodního  cyklu  i  aspekty  svátku  konce  ročního  cyklu,219 kdy  je  slaven  svátek 
umírajícího a znovu zrozeného božstva vegetace.220

L. S. Klejn221 a v návaznosti na něm i M. Téra222 považují všechny tyto foklorní 
postavy  za  projevy  jednoho  společného  archetypu,  jenž  má  společný  základ  – 
archaické  božstvo,  které  přináší  zemi  plodnost,  úrodu  a  garantuje  rození  dětí 
i vegetační  cyklus  přírody.  Tímto  bohem  není  nikdo  jiný  než  reprezentant  třetí 
indoevropské funkce. Ztožňování folklorních postav s božstvy je sice na jednu stranu 
poněkud  problematické  (ve  folkloru  často  dochází  k  nejrůznějším  synkretickým 
tendencím slévání jednotlivých božstev dohromady apod.),  ale na druhou stranu již 
několika generacemi badatelů bylo poukázáno na zarážející  podobnost mezi těmito 
postavami  východoslovanského  folkloru  a  bohem  Jarovitem,  který  byl  ještě  ve 
12. století  uctíván v polabských městech Wolgastu a  Havelbergu (Opolí).223 Jarovit 
(v lat. pramenech  Gerovitus nebo  Herovith) byl Ebbonem a Herbordem intepretován 
jako bůh války a ztotožněn s římským Martem,224 zejména na základě zlatého štítu 
(aureus clipeus), který měl viset v jeho svatyni a který byl v časech války nošen před 
vojskem.225 Jeden údaj  však čistě  válečnickou povahu tohoto boha vylučuje:  Podle 

216 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 134n.
217 ИВАНОВ – ТОПОРОВ,  Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические  

вопросы реконструкции текстов, Москва: Наука, 1974, s. 181n.
218 K pohřbívání folklorních postav a k dalším reliktům tohoto zvyku viz M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., 

s. 245 а 249–251.
219 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 246.
220 A. SZYJEWSKI, Religia Słowian, s. 124.
221 Л. С. КЛЕЙН, Возкрешение Перуна: К реконструкции восточнославянского язычества, s. 287n.
222 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 260.
223 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 133–134.
224 EBBO III.8  (FHRS 37.36–37):  „...Gerowito,  qui  deus  miliciae  eorum fuit...“  ;  HERBORD III.6  (vyd.  Pertz 

1868, s. 115, FHRS 29.14–16): „...deo suo Gerovito, qui lingua latina Mars dicitur, erat consecratus, et in  
omni proelio victores sese hoc praevio confidebant.“

225 EBBO III.8 (FHRS 37.34–38) a HERBORD III.6 (FHRS 29.16–20).

36



Herborda byl biskup Otto svědkem slavení Jarovitova svátku v Havelbergu; svátek se 
konal  na  jaře,  okolo  10.  května,226 a  pohanský  kněz  při  něm  ústy  boha  takto 
promlouval ke svému lidu: „Já jsem tvůj bůh, já jsem ten, který odívá pole obilím  
a lesy listím, v mé moci jsou plody luk a stromů, plodnosti stád a vše, co slouží k užitku  
člověku. To vše daruji těm, kteří mě ctí, a odnímám těm, kteří se ode mě odvracejí.“227 
Tato  Jarovitova  charakteristika  je  velice  podobná  údajům,  které  máme  o  Jarilově 
působení;  obě  postavy  navíc  spojuje  etymologicky  totožný  kmen  jar-  znamenající 
„silný“, „mocný“, „prudký“.228

Téra pokládá Jarovita  za  božstvo třetí  funkce – dokladem mu pro to  je  jak 
spojitost s Jarilem, tak možná solární symbolika zlatého štítu.229 Domnívám se, že za 
výlučně plodnostní božstvo však Jarovita prohlásit zřejmě nemůžeme, obzvláště ne ve 
světle  toho,  že  i  arkonský  Svantovit  měl  určité  plodnostní  kompetence  (viz  jeho 
garance úrody na další rok zaznamenaná Saxonem230) a toho, že též jména Porevita 
a Rujevita  se dají vykládat tímto způsobem (pora, „životní síla“; ruja, „plodnost“), jak 
to naznačuje A. Szyjewski.231 Zajímavou podobnost s  doklady východoslovanského 
folkloru ovšem nijak přehlížet nelze, i když se v případě Jarovita nejspíš znovu jedná 
o již uvedené slučování funkcí v rámci kompetencí jednoho božstva. Pokud bychom 
ale  hledali  božského kandidáta,  v  jehož  postavě  se  centre  propre třetí  plodonosné 
funkce jasně odráží, Jarovit bude jediným bohem, u něhož je to doslovně doloženo 
písemnými prameny.

V. 1.3 BLÍŽENCI

Závěry indoevropské komparativní religionistiky nás dále vedou k pátrání po 
tom, zda u Slovanů můžeme předpokládat existenci božských blíženců – mužských 
dvojčat, kteří jsou v indoevropských mytologiích syny nejvyššího boha nebe. V rámci 
indoevropského univerza lze tento typ božstev rozpoznat např. v indických bratřích 
Aśvinech  (duál  Aśvínau),  synech  Djause, řeckých  Dioskúrech  (Dioskúroi,  „Diovi 
chlapci“),  římských  blížencích  Castorovi  a  Polluxovi  (Iouis  nepotēs)  či  o  synech 
nejvyššího boha z litevského folkloru,  Dievas dēli.232 Dumézil tato božská dvojčata 
řadil  do  třetí  funkce,  neboť  mají  vždy  určitý  vztah  k  plodnosti,  léčitelství  (léčení 
neplodnosti), pastevectví a též ke koním v jejich divoké podobě.233

Takovými božskými dvojčaty by snad mohli být Lel a Polel, zmiňovaní poprvé 
v Chronica Polonorum (1519) Matěje z Měchova (Maciej Miechowski) a ztotožňovaní 
právě  s  římskými  dioskúrickými  bratry:  „Ctili  Lédu,  matku  Castora  a  Polluxe,  
a blížence  Castora  a  Polluxe  narozené  z  jednoho plodu  oslavují  do  dnešního dne  

226 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 134.
227 HERBORD III.4  (vyd.  Pertz  1868,  s.  112,  FHRS 28.16–21):  „Ego sum deus tuus;  ego  sum, qui  vestio  et  

graminibus campos et frontibus nemora; fructus agrorum et lignorum, fetus pecorum, et omnia quaecumque  
usibus hominum serviunt, in mea sunt potestate. Haec dare soleo cultoribus meis, et his qui me contemnunt  
auferre.“ [Čes. překlad podle M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 245.]

228 S.  URBAŃCZYK,  Dawni  Słowiane:  Wiara i  kult,  Wrocław – Warzsawa – Kraków: Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauk, 1991, s. 181; Urbańczyk však považuje spojení Jarovita a běloruského Jaryla za „związek 
bardzo niepewny.“

229 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 322–324.
230 Srov. SAXO GRAMMATICUS XIV.564 (FHRS 49–51).
231 Tedy zejména proti výkladu Gieysztorovu zmíněnému v IV.3.1. Viz A. SZYJEWSKI, Religia Słowian, s. 117.
232 K otázce „božských dvojčat“ viz stručně, ale zcela zevrubně: M. L. WEST, Indo-European Poetry and Myth,  

Oxford – New York, Oxford University Press, 2007, s. 186–191.
233 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 103–104 a zejména 157–160.
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starými písněmi zpívajíce: 'Lada, Lada, Ileli, Ileli Poleli' a přitom tleskají a hlomozí  
rukama.“234 Jejich   matka  Léda/Lada prodělal/a  od  dob  Jana  Długosze  a  jeho 
pokračovatelů  (mezi  než  Matěj  z  Měchova  patří)  mnoho  proměn,  od  slovanského 
Marta až po slovanskou Venuši,235 nás však mnohem více zajímají dva bratři. Někteří 
badatelé obecně odmítají přijímat platnost Długoszova a Měchovského pantheonu a již 
od dob hyperkritického Aleksandera Brücknera se odvolávají na skutečnost, že jména 
bohů zřejmě tito kronikáři vyabstrahovali z textů sezonních lidových písní, kde tato 
slova  nejspíš  tvořila  pouhé  refrény  a  interjekce.236 V našem příkladě by  tak Matěj 
z Měchova  na  základě  podobnosti  refrénu  „Lada,  Lada“  se  jménem řecké  bohyně 
Lédy, matky Castora a Polluxe, zkonstruoval i tyto dva blížence z pouhých pijáckých 
pokřiků  „lelum polelum“.  Pokud  bychom však  přijali  možnost,  že  se  nejedná  jen 
o prázdné partikule,  ale  o  skutečná apelativa  pohanských božstev,  jak se  domníval 
K. Potkański,237 měli bychom před sebou doklad blíženeckých bohů, jejichž jména se 
tak ozývají v refrénech obřadních písní napříč slovanskou oikumenou.238 

K přítomnosti božských dvojčat ve slovanském patheonu se příznivě vyjádřil 
zejména A. Gieysztor, který navíc upozorňuje na archeologický nález z r. 1969, kdy 
byl v německém Meklenbursku, na Rybářském ostrově (Fischerinsel) uprostřed jezera 
Tollensee nalezen 178 cm vysoký dřevěný idol zobrazující dvě postavy spojené svými 
boky a hlavami dohromady.239 Tento nález (datovaný do 11. až 13. století) podle něj 
jasně  dokládá  úctu  k  blíženeckému  božstvu  u  Slovanů.  Ačkoliv  sice  nemůžeme 
jednoznačně říci, zda se skutečně jmenovali Lel a Polel, přítomnost božských blíženců 
ve slovanském náboženském systému je díky tomuto nálezu obecně přijímána.240

234 M.  MIECHOWSKI,  Chronica  Polonorum  II,  II,  XXIII  (cit.  a  čes  překlad  dle  M.  TÉRA,  Perun,  bůh 
hromovládce...,  s.  75):  „Adorabant  Ledam  matrem  Castoris  Pollucis,  Geminosque,  ab  uno  ouo  natos  
Castorem et Pollucem, quod aeditur in hodiernam diem, a cantantibus vetustissima carmina  Lada, Lada,  
Ileli, Ileli Poleli cum plausu et crepitu manuum.“

235 L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 172–175.
236 L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 171.
237 Potkański  navíc  poukazuje  i  na  některé  vegetační  konotace  podobných  pokřiků  a  refrénů  z  Ruska. 

K. POTKAŃSKI, „Wiadomosci Dlugosza o polskiej mitologii“, in: TÝŽ, Pisma pośmiertne 2, Kraków 1924, s. 1–
93: 82n.

238 Shrnutí literatury k ruským, českým, polským i bulharským písním viz L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti  
II/1, s. 175, pozn. 1.

239 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 200.
240 Např. Z. VÁŇA, Svět slovanských bohů a démonů, s. 175. Můžeme navíc doplnit, že možná náležitost Lela a 

Polela k třetí funkci by mohla být potvrzována tím, že se jejich jména zachovala právě v pijáckých písních.  
Jak píše Měchovského pokračovatel MATĚJ STRYJKOWSKÝ, Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszytkiej Rusi  
(cit. a čes. překlad dle  M. TÉRA,  Perun, bůh hromovládce..., s. 75–76): „Castora a Polluxe, římské bůžky,  
oslavovali a nazývali je Lel a Polel. To ještě můžeme slyšet v dnešní době mezi Mazury a Poláky, když se  
napijí, pak vykřikují 'Lelum po Lelum'.“ [„Castora też i Poluxa, rzymskich bożków chwalili, których Lelusem  
i Polelusem nazywali, co jeszscze i do dzisiejszych czassów u Mazurów i Polaków na besiadach, gdy sobie  
podleją, jaunie słyszemy, kiedy Lelum po Lelum vykrzykują.“] To by mohlo poukazovat k indoevropskému 
mýtu o vzniku nápoje nesmrtelnosti, potažmo alkoholu obecně, s nímž byli dioskúričtí bohové vždy spojeni,  
jak  analyzoval Dumézil. [K indickým, římským a staroseverským paralelám viz  G. DUMÉZIL,  Gods of the  
Ancient Northmen, s. 22–25, nebo G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 221–227.] Jedná se však jen o 
spekulativní návrh, jenž možná po hlubší analýze padne – pokud vůbec nějakou hlubší analýzu bude možné 
uskutečnit. Na druhou stranu nemáme absolutně žádné doklady k tomu, abychom u slovanských blíženců 
mohli předpokládat příběh související s „potíži se ženou“, konkrétně narativ o jejich pomoci dceři Slunce, 
který je jinak u indoevropských dioskúrických božstev běžný.
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V. 1.4 QUIRINUS?
Další  naší  otázkou je,  zda  můžeme v  rámci  systému slovanského pohanství 

nalézt božstvo představující „celkovou pospolitost mužů“, lidskou společnost – tedy 
božstvo podobného ražení jako je latinský Quirinus (<  *co-viria) či keltský Teutates 
(< teuta,  „kmen,  lid“,241 srov.  stsev.  þjóð se  stejným  významem).  Podle  zdání 
A. Gieysztora by mohl takovýmto bohem být ruský Rod, jenž má jasnou sémantickou 
spojitost  s  rozením,  rodem a  rodinou.  Představoval  by  tak  personifikovanou  ideu 
rodové a pokrevní pospolitosti a sounáležitosti. Souvislost s třetí funkcí je nápadná jak 
z etymologie jeho jména, tak z jednoho staroruského zápisu, kde se Rod vyskytuje 
v antropogenetické roli a je srovnáván s křesťanským Bohem: „To nikoliv Rod sedí  
v povětří a metá na zemi hroudy, čímž se rodí děti […] neboť všem je stvořitelem Bůh,  
a ne Rod.“242 Ačkoliv je kult tohoto boha doložen ruskou homiletikou pro období od 
11. do 16. století,243 která dokládá jeho význam, přesto nemůžeme charakterizovat jeho 
přesnou roli. Zmiňován je nejčastěji v páru s bytostmi zvanými rožanice či rodjenice 
(původně  se  snad jednalo  o  jednu bytost,  přičemž v  mladších  pramenech singulár 
a plurál  fluktuuje  spíš  ve  prospěch  plurálu)244 –  tyto  numinózní  bytosti  jsou 
ve folklorních podáních spojovány s narozením dětí a s přidělováním osudu; obětovalo 
se  jim  zejména  při  přechodových  rituálech  jako  bylo  právě  narození,  smrt,  ale 
např i postřižiny.245 Vazba těchto numinózních postav na plození, rození a přeneseně na 
souvislost rodu a celé společnosti je tedy zjevná.

V. 1.5 MOKOŠ JAKO TRIVALENTNÍ TRANSFUNKCIONÁLNÍ BOHYNĚ

V Dumézilově trojfunkčním systému mají bohyně místo pouze okrajové, jedna 
ženská božská bytost je však ústřední: Indoevropská bohyně typu Magna Mater, velká 
matka, která v sobě sjednocuje všechny tři funkce a stojí nad nimi: Je tak činná jak 
v oblasti náboženství, vlády a moci, tak ve válečném počínání a v neposlední řadě má 
i moc nad životem, plodností a sexualitou, ale i nad smrtí a umíráním.246 Zda a do jaké 
míry  je  tato  indoevropská  transfunkcionální,  trivalentní  bohyně  dědičkou  či 
transformací  neolitického  kultu  Bohyně  Matky,  necháme  nyní  stranou.  Pro  nás  je 
ústřední,  jestli   se  ve  slovanském maskulinním  pantheonu  nacházela  natolik  silná 
ženská postava, která by odpovídala bohyním jako byla germ. Nerthus/Freyja/Frigg, 
ír. Arεdvī  Sūrā  Anāhitā  („Vlhká,  Silná,  Neposkvrněná“),  keltské  tři  Brigity  či  tři 
Machy, anebo římské božské královny Junō a Didō.247

Odpověď zní zřejmě ano – mnohé rysy těchto bohyň vykazuje ruská bohyně 
Mokoš, která je zmiňovaná jako jediná bohyně ve Vladimírově pantheonu, objevuje se 
v  mnoha  penitenciálech  a  její  jméno  se  dochovalo  až  do  folkloru  19.  stol.248 
Etymologicky vychází  buď s  kořene *mok- („mokrý,  vlhký“),  či  z  kořene  *mákh- 
(srov. ír. mákha, „veliká, vznešená“) – oba sémantické okruhy jsou přitom koherentní 

241 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 205.
242 „To ti ne rod, sědja na vozdusě, mečet' na zemlju grudy, i v tom ražajutsja děti […] vsěm bo est' tvorec Bog,  

a ne rod.“ (Cit. podle A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 207, pozn. 524.)
243 Prameny shrnuje  L. NIEDERLE,  Slovanské starožitnosti II/1, s. 67–68 a některé cituje  M. TÉRA,  Perun, bůh 

hromovládce..., s. 19–22.
244 N. PROFANTOVÁ – M. PROFANT, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha: Libri, 2004, s. 193.
245 A. SZYJEWSKI, Religia Słowian, s. 192–193.
246 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 125–127.
247 Srov. M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 126–130.
248 Tamtéž, s. 127.
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vzhledem  k  vlastnostem  ostatních  inde.  bohyní.  V  epických  zpěvech  jí  zřejmě 
odpovídá postava zvaná Mať Syraja Zemľja, tedy Matička syrá zem.249 Mokoš byla 
spojována  s  porody,  s  ženskými  pracemi  (a  to  zejména  s  předením  vlny),  ale 
i s extatickými  stavy  u  žen.250 U  západních  Slovanů  pak  můžeme  stopy  podobné 
mateřské polyfunkční bohyně snad vysledovat v Helmoldově Sivě251 či Długoszově 
Živě (Zywye), Děvaně (Dzewana) a Mařeně (Marzyana).252 Vztah všech těchto bohyň 
k folklorním postavám Mařen,  Moran a  dalších personifikovaných Smrtí  a  Zim je 
nejasný, ale možný a velice pravděpodobný.253

Naše  stručné  ohlédnutí  se  po  slovanské  obdobě  indoevropských 
transfunkcionálních bohyň a potažmo po patronce třetí  funkce zde uzavřeme slovy 
Martina  Golemy:  „Jediná  všeslovansky  doložená  božská  bytost  ženského  pohlaví,  
která by snad mohla kandidovat na tuto [tj. třetí] funkci mezi božstvy nejvyšší úrovně  
(případně při tom splňovat i úlohu transfunkcionální bohyně), je Mokoš, ale jde pouze  
o domněnku, kterou není možné spolehlivěji doložit.“254

V. 2 VÁLKA, SÍLA, BOJ A DVA PÓLY NABOŽENSKÉ SVRCHOVANOSTI: DRUHÁ A PRVNÍ FUNKCE VE 
VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH

V  následující  podkapitole  pojednáme  o  dvou  zbývajících  dumézilovských 
funkcích ve slovanském pohanství naráz. Učiníme tak proto, že obě se nám v obraze 
slovanského  náboženství  jistým  způsobem  prolínají,  jak  jsme  ostatně  viděli  již 
v pojednání o skladbě společnosti v oddílech IV.1 a IV.2. Neboť novodobí interpreti 
slovanského pohanství se neshodnou na zařazení jednotlivých bohů, bude i pro nás 
nutné vypořádat se s rozpornými tezemi, kdy například bůh Perun může podle zdání 
jedněch  badatelů  patřit  do  II.  funkce  válečnické,  zatímco  podle  druhých  spíše  do 
I. funkce  vladařské.  Z  toho  důvodu  se  zdá  rozumné  a  užitečné  pojednat  o  obou 
funkcích najednou, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování již řečeného. V přímé 
konfrontaci  navíc  mnohem  více  vytanou  evidentní  rozpory,  ke  kterým  badatelé 
docházejí.

Jaké  typy  božstev  se  tedy  budeme  snažit  ve  slovanském  archaickém 
náboženství dále lokalizovat? V první řadě se podíváme na zub skutečnosti,  kterou 
Dumézil  nazýval  „podvojnou  svrchovaností“,  tedy  na  inherentní  polaritu  první 
legalisticko-náboženské,  „suverénní“  funkce.  Jako  prototyp  (či  archetyp?)  těchto 
„dvou  tváří  svrchovanosti“,  tohoto  bipolárního  prvofunkčního  rozdělení,  můžeme 
označit védská božstva Mitru a Varunu.255 Mitra je ta část, která může být označena 
jako víc lidská, mírná, klidná; Mitra je spojován s právem, zbožností, smířlivostí. Zato 

249 A. SZYJEWSKI, Religia Słowian, s. 129.
250 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 130.
251 HELMOLD I.52 (FHRS 44.7): „...Siwa dea Pelaborum...“
252 J. DŁUGOSZ,  Historiae  Polonicae I.47  (FHRS 67.20–27):  „...item deus  vitae,  quam vocabant  Zywye.  Et  

quoniam imperium Lechitarum in regione vastissimas silvas et nemora continente fundari contigerat, quos  
Dianam lingua eorum Dzewana, et Ceres Marzyana vocatae, apud illos in praecipuo cultu et veneratione  
sunt.“

253 Viz M. GOLEMA, „Kresťanske hagiografie  (Život  Marie Egyptskej,  Život  Margity/Mariny Antiochijskej)  a 
texty tzv. jarneho vynašania smrti (Moreny, Mařeny, Marzany) u zapadnych Slovanov: Pokus o paralelne 
čitanie“, in: Studia mythologica Slavica 12 (2009), s. 87–104.

254 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 95.
255 Dalšími příklady bipolární první funkce na úrovni božského patheonu jsou např. skandinávští Týr a Óðinn či 

irští Nuadu a Lug.  Viz G. DUMÉZIL,  Mýty a bohové Indoevropanů, s. 18–19, s. 102–104 a zejména pak této 
problematice cele věnovanou publikaci G. DUMÉZIL, Mitra-Varuna: Essai sur deux réprésentations...
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Varuna  představuje  to,  co  je  člověku vzdálenější  (ale  je  v  něm rovněž  přítomno): 
divokost,  chaotičnost,  frenetičnost;  je  spojován  s  magií,  zuřivostí,  inspirovaností 
a extatickými  stavy.256 Mitrovský,  vladařsko-právní  pól  budeme  dále  v  práci  kvůli 
stručnosti označovat jako Ia, varunovský pól magicko-náboženský pak jako Ib.

A v druhé řadě se pak pokusíme identifikovat slovanské interpretanty božstva 
válečnického:  Druhofunkčního  boha,  jehož  předchůdcem  byl  mocný  indoevropský 
hromovládce chránící svět lidí a bohů před nečistými silami Chaosu: Boha družiníků 
a válečníků, prototyp hrdiny-bojovníka z eposů.

V. 2.1 VELES JAKO PRVNÍ FUNKCE

Výše v pododdíle V.1.1. jsme již naznačili, že Veles/Volos,  skotij bogъ, patrně 
nepatří  do  hájemství  třetí  funkce,  ačkoliv  se  ho  tam Ivanov  s  Toporovem snažili 
umístit,  a  navrhli  jsme jeho pozici  v prvofunkční sféře indoevropských pantheonů. 
To se nyní pokusíme obhájit za pomoci poukázání ne Velesovu spojitost (1) s lesem, 
bažinatými  a  obecně  nedomestikovanými  prostory,  (2)  s  podsvětím,  zásvětními 
pastvinami a kosmickými vodami a (3) s básnictvím a božským zřením. Nejdříve však 
stručně k etymologii.

O etymologické souvislosti Velese/Volose s praindoevropským kořenem *ṷel-  
(vidět,  zemřít,  zakrýt) jsme  již  hovořili  v  části  o  náboženských  specialistech. 
Srovnávací  religionistika  za  150 let  své existence shledala,  že  tento  kořen  spojuje 
celou řadu indoevropských theonym. Námatkou: védský bůh Varuna (zde snad došlo 
k přesmyku likvid /r/ a /l/, který je v indoíránských jazycích běžný),257 indický démon 
Vala, litevský bůh a po christianizaci démon Velinas/Velnias, staroseverský bůh Ullr 
(a možná rovněž severský hrdina Vǫlundr), irští básníci filid, galská věštkyně Veleda, 
galořímský Vellaunos či chetitské theonymum Wališ. Níže zkusíme většinu uvedených 
spojitostí provázat s Velesem nejen etymologicky, ale zejména na úrovni tří zmíněných 
sémantických polí.258 Začněme tedy in medias res.

Ad 1: První teze zní, že Veles259 byl vládce nedomestikovaných oblastí, jakými 
v dobách od středověku do raného novověku byly lesy, bažiny, neobdělávané louky 
a podobné prostory, kam lidské působení již nedosahovalo. Zároveň chránil přechod 
mezi prostoren domestikovaným a nedomestikovaným a narušitele trestal.

Přímých  důkazů  pro  takové  tvrzení  mnoho  není.  V  závolžských  oblastech 
severovýchodního Ruska byl Volos ctěn jakožto lesní hospodář, patron lovu a pastvy, 
který se zjevoval ve formě medvěda.260 Dalším důkazem pak může být poněkud pozdní 
(16.  stol.)  zpráva  Matěje  Stryjkowského,  který hovoří  o  tom jak  Vladimír  svrhnul 
pohanské idoly v Kyjevě: „...A přikázal svrhnout, rozbít a ze základu vyvrátit modly  
256 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 19.
257 Etymologickou souvislost jmen Veles a Varuna prosazoval zejména Roman Jakobson, který poprvé tato dvě 

božstva spojil dohromady ve svém přelomovém a slavném článku z roku 1969 (R. JAKOBSON, „The Slavic 
God Velesъ and his Indo-European Cognates“, in: TÝŽ, Selected Writings VII: Contributions to Comparative  
Mythology, s. 33–48 [původně in: Studi lingvistici in onore di Vittore Pisani, Torino: 1969, s. 579–599]). Jiní 
badatelé  dávají  přednost  výkladu  z  kořene  var-  buď  ve  smyslu  „omezit,  uzavřít,  svázat“  (J.  PUHVEL, 
Srovnávací mytologie, s. 77) anebo ve smyslu „přikrýt, chránit“ (M. L. WEST,  Indo-European Poetry and 
Myth, s. 147). Že ale spojitost Velese s Varunou nestojí a nepadá s etymologií, uvidíme níže.

258 Snad jen s výjimkou posledních dvou jmenovaných theonym (Vellaunos a Wališ),  které pro nás nejsou 
bohužel ničím více nežli pouhými jmény, o nichž nejsme schopni říci nic bližšího.

259 Nadále budu používat teonyma Veles i Volos jako záměnná jména jednoho stejného boha.
260 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 97.
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Charsse, Striba, Mokossa a modlu Vlosa, který byl považován za boha skotu a lesů 
(jako byl  u Arkádů Pan Faunus atd.),  přikázal svrhnout do městské stoky a utopit  
v nečistotách.“261 Jinou indicií pro postulování opozice „lidské – nelidské“, jejíž druhý 
pól  měl  být  Velesovou  doménou,  našel  Roman  Jakobson  v  ruských  smlouvách 
s Byzancí, konkrétně v těch z let 907 a 971. V obou smlouvách se přísahající Rusové 
zaklínají  svým  bohem  Perunem a  Volosem,  skotím  bohem –  z  této  opozice 
svoimь/skotьemь (která se v obou smlouvách ještě zvýrazňuje kontrastním slovním 
pořádkem),  Jakobson  vyvozuje  jeden  důležitý  koncept  slovanského  pohanství: 
oddělení  sféry  lidské  a  zvířecí,  polidštěné  a  divoké.262 Tuto  myšlenku  dále  rozvíjí 
Martin Golema, který Velese přirovnává k řeckému bohu Hermovi, ochránci pastýřů, 
cest, hranic a periferií lidmi obydlených oblastí.263 Navrhuje chápat přívlastek tohoto 
slovanského boha  „bůh skotu“ právě s  ohledem na  tyto okrajové  oblasti,  pastviny 
a louky, na nichž se pásl dobytek a které byly nebezpečné právě kvůli bezprostřednímu 
kontaktu  s  divočinou a  lesem;264 označení  „skotij  bog“  je  podle  něj  pak  „vhodný,  
výstižný  a  velmi  kondenzovaný  atribut  právě  pro  suverénního  vládce  zvířat  
a divočiny.“265  

Ve smlouvách se také objevuje další pozoruhodný prvek: Veles má prý trestat 
překročení  smlouvy „zezlátnutím“ („...i  da budemъ zoloti,  jako zoloto...“).266 Že se 
v tomto případě jedná o nemoc žloutenku ukazují komparativní data: litevský Velnias 
trestá  lidi  zežloutnutím  a  litevští  duchové  mrtvých  vėlės  způsobují  žloutenku 
kousnutím.267 Rusové vymítali žloutenku z hlavy a očí nemocného člověka „zpět do 
otevřených polí, do modrých moří, do hlubokých bažin apod.“268  a na slovenské lidové 
zvyky homeopatické magie léčení žloutenky zlatem (obroučkou, pohárem) upozorňuje 
Golema.269 Jen perličkou navrch je, že védský Varuna měl mít pronikavě žluté oči.270

Lesy, bažiny, močály, mokřady, řašeliniště, jámy a další nepřístupné oblasti byly 
sídlem  většiny  baltských  božstev  a  démonů,  které  lze  spojit  s  Velesem  –  tak 
např. litevský Velnias/Velinas (a jeho transformace) je jednak bohem pastvin a stád, ale 
zároveň stvořitelem bažin a rašelinišť, patronem divoké zvěře; lesní jezírka a studánky 
se nazývají Velnio akis, „Velinasovo oko“, lesní mýtinky Velnio darželis, „Velinasova 
zahrada“  a  obecně  toponyma  obsahující  kořen  vel-  často  odkazují  k  bažinám, 

261 MATĚJ STRYJKOWSKÝ,  Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi  (cit. a čes. překlad dle M. TÉRA, 
Perun, bůh hromovládce...,  s.  40): „I kazał zarazem łamać,  tłuc i  z gruntu wywracać  bałwany Charssa,  
Striba, Mokossa, a Włosa bałwana, który był mian za bydłącego i leśnego boga (jako był u Arkadów Pan  
Faunus, etc.) kazał w wychód pospolity wrzucić i w neiczystościach utopić.“

262 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 34–35.
263 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 162.
264 Důkladně všechny tyto aspekty rozebírá ve studii M. GOLEMA, „Stredovekí svätí oráči a pohanská slovanská 

mytológia“, in: R.KOŽIAK, J. NEMEŠ (eds.), Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, Bratislava: Chronos, 2006, s. 
149–173 [vyšlo též jako „Medieval Saint Ploughman and Pagan Slavic Mythology“, in: Studia Mythologica  
Slavica 10 (2007), s. 155–177]. O tomto aspektu Velese viz s. 152–153.

265 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 162.
266 Pověsť vremennych lět k r. 971/6479 (vyd. 1926), s. 52.
267 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 38: „Člověk zežloutne a přijde  

vniveč.“ (Žmogus pagelsta ir ima nykti.)
268 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 38.
269 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 169.
270 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 38.
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mokřadům,  jezerům  a  podobným  lokacím.271 Také  jméno  staroseverského  Ulla 
(nom. Ullr) bylo v toponymech spojováno zejména s lukami, nivami a pastvinami.272

Vazbu  na  dobytek  lze  pak  u  Velesových  indoevropských  adekvátů  spatřit 
několikrát:  Varuna  je  na  mnoha  místech  spojován  s  kravami  a  ovcemi,  je 
archetypálním pastýřem.  Stejně tak řecký Hermés,  ten zas  hned po svém narození 
ukradl  Apollónovy  krávy,  a  s  krádeží  i  ochranou  dobytka  byl  pak  spojen  indický 
démon Vala.273 Ochráncem skotu byl i křesťanský Velesův substituent – sv. Blažej / 
Vlasius, který byl mezi východními slovany ctěn jako „korovij bog“ a jehož balkánský 
svátek  Vlasievdan byl  svátkem  dobytka.274 Sv.  Blažej  (ale  hlavně  sv.  Jiří  či 
sv. Sáva, kteří  zdá  se  také  nesli  jisté  stopy  Velese)  byl  provázán  též  s  folklorní 
postavou tzv. „vlčího pastýře“, který ochraňoval stáda před divokými vlky – důkladný 
rozbor provedla slovinská badatelka Mirjam Mencej275 a slovenské a české paralely 
stejného motivu popsal M. Golema.276 Veles tak v sobě snad snoubí rysy ambivalentní 
a  komlikovaně  konceptualizované  postavy  božského  pastýře,  jenž  dobytek  dokáže 
chránit paradoxně právě díky svým vazbám na divoké a nedomestikované prostředí.

Vlk,  medvěd a  jiná  divoká lesní  zvířata  jsou  s  Velesem v kontaktu i  jinak. 
Již jsme zmínili medvědí formu Velese na Rusi. Některé nepřípustné aspekty Velese, 
které  nemohly  být  transponovány  na  různé  světce,  našly  po  christianizaci  „úkryt“ 
v lidové démonologii. A jako se různé formy jména litevského Velinase/Velniase/vėlės 
či lotyšského Vélnse staly po křtu typickým označením pro čerta či ďábla,277 tak je 
možné, že některé Velesovy atributy (rohy, srst, les) nalezneme v postavách lesních 
démonů, jako byli kostromský Jols, ruský lešij,  lesovik,  ljutij zvěr či volosatik a snad 
i český divý muž či hejkal.278 Tyto postavy jsou často nějakým způsobem tériomorfní. 
S lovem a divokou zvěří byl pak spojován i severský bůh Ullr, božský lovec (veiðiáss) 
a ostrozraký lukostřelec,279 v jehož jméně snad také zaznívá kořen *ṷel-.280

Ad  2:  Druhá  teze  zní,  že  Veles  byl  strážcem  říše  mrtvých,  slovanským 
psýchopompem a vládcem podsvětních vod.281 Již jsme zmínili, že jména Velesových 
baltských kolegů začala po christianizaci označovat „čerta“ či „ďábla“. U Velese, zdá 
se, došlo ke stejnému, religionisticky nesmírně zajímavému procesu.

Dokládají to unikátní české zmínky ze hry Tkadleček z 16. století, v nichž Veles 
vystupuje jako démonická bytost po boku draka a čerta:282 „...ký jest črt, aneb ký veles,  
aneb ký zmek tě proti mně vzbudil?“ Roli Velese jako démonické bytosti nasvědčují 

271 K tomu podrobně viz M. GIMBUTAS, „The Lithuanian God Velnias“, in: G. LARSON – C. LITTLETON – J. PUHVEL 
(eds.), Myth in Indo-European Antiquity, Los Angeles: University of California Press, 1974, s. 87–92.

272 E. O. G. TURVILLE-PETRE, Myth and Religion of the North, Westport: Greenwood Press, 1975 (11964), s. 183.
273 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 41.
274 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 97–98.
275 M.  MENCEJ,  Gospodar  volkov  v  slovanski  mitologiji,  Ljubljana:  Oddelek  za  etnologijo  in  kulturno 

antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001; anglické resumé: s. 309–331, k Velesovi s. 328n.
276 M.  GOLEMA,  „Svätý Blažej  ako  ,vlčí  pastier‘  v  textovej  tradícii  z  českého,  slovenského  a  maďarského 

prostredia“, in: Studia Mythologica Slavica 11 (2008), s. 147–172.
277 M. GIMBUTAS, „THE LITHUANIAN GOD VELNIAS“, S. 88.
278 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 46;   M. GOLEMA,  Stredoveká 

literatúra  a  indoeurópske  mytologické  dedičstvo...,  s.  163;  J.  MÁCHAL, Bájesloví  slovanské,  Olomouc: 
Votobia, 1995 (11907), s. 111–127.

279 E. O. G. TURVILLE-PETRE, Myth and Religion of the North, s. 182.
280 Jiné etymologie spojují jeho jméno spíše s gótským wulþus se sémantickou hodnotou „sláva, skvělost“, či 

staroanglickým wuldor, „sláva, vznešenost, čest“. Viz TURVILLE-PETRE, Myth and Religion of the North, s. 184.
281 K poslednímu viz níže v této práci, pozn. 304.
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i slova  jednoho  husitského  kazatele,  který  nabádá,  aby  lidé  nechali  své  hříchy 
„u Velesa“. T.  Hájek pak uváděl Velese jako našeptávače hříchů a pozoruhodná je též 
zmínka  o  muži  z  Knihy  Jezusa  Siracha (1571),  který  si  přeje,  aby  se  jeho  žena 
proměnila v husu o odletěla „někam k Velesu za moře“, případně „někam k Velesu pryč  
na moře“.

Již jsme uvedli  spojitost inde.  kořene  *ṷel-  s mrtvými: ať už přes lit.  vėlės, 
stsev.  „mrtvý“,  valr (>  Valhǫll,  „Síň  mrtvých“),  řecká  Elysejská  pole,  chetitské 
u(ua)lant- a tocharské A walu,  označení mrtvého... Litevský Velionis je v pramenech 
ze  16.  století  nazýván  bohem mrtvých283 –  zde  je  jen  explicitně  řečeno  to,  co  za 
Velinasem a Velnsem pouze tušíme.284 

Skutečností  je,  že  Veles  byl  později  syntetizován s  postavou čerta  či  ďábla, 
z čehož  můžeme  pouze  předpokládat,  že  k  tomuto  kroku  vedly  jeho  kompetence 
v oblasti smrti a mrtvých. Není zřejmě náhodou, že pro slovanské i baltské čerty jsou 
typické  nejrůznější  zoomorfní  atributy  jako  je  srst,  ocas  či  zejména  dobytčí  rohy 
a kopyta.   Unikátní  české zmínky o Velesově vazbě na vodu a vzdálené moře pak 
vedou  spojnici  zpět  k  baltským  „varunoidům“  –  moře  můžeme  vykládat  buď 
s poukazem na nedomestikovaný bažinatý prostor, na „vodní“ zásvětí, tj. na podsvětní 
řeku vedoucí do světa zemřelých,285 či na kosmické vody a Jiný svět ve zcela obecném 
smyslu. Veles by tak byl božstvem, které jednak tomuto cizímu světu vládne a jednak 
střeží i umožňuje přechod do něj.286 Objevili bychom v něm onoho chtonického boha, 
o němž PVL tvrdí, že ho ctili volchvové jako Antikrista, a tak i ideálního představitele 
varunovského pólu náboženské svrchovanosti v dumézilovském schématu.

Ad 3: Třetí teze zní, že Veles byl bohem, který ve slovanském prostředí působil 
také jako patron básníků, věštců a vůbec prvofunkčních specialistů, jimž propůjčoval 
inspiraci, poznání a moudrost.  Etymologickou nit vinoucí se přes kořen  *ṷel- mezi 
Velesem,  irskými  pěvci  filid,  označením  básnického  umění  (felmac)  v  irštině 
a keltskou větkyní  jménem  Veleda (o  níž  mluví  Tacitus) popsal  Jakobson.287 Jiným 
dokladem Velesovy básnické kompetence je Slovo o pluku Igorově, které legendárního 
básníka a věštce Bojana nazývá „Velesovým vnukem“ (Velesovъ vnukъ).288 

Komparativní data z indoevropských náboženství nás pak vedou k postavám 
jako je germánský bůh básníků a extatiků (ale i mrtvých) Óðinn, náš známý litevský 
Velnias, který byl také jednookým a nevyzpytatelným dárcem moudrosti a poezie,289 
snad irský jednooký bůh Lugh či výřečný svazovač Ogma, anebo védský Varuna, který 
je  podle apelativ  také moudrý a vševědoucí.  Všechna božstva spojují  zejména dva 

282 Jako první všechny tyto zmínky uvedl do povědomí  R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-
European Cognates“, s. 36 a podle Jakobsona je také cituji.

283 M. GIMBUTAS, „The Lithuanian God Velnias“, s. 87.
284 Litevští  Patollo či  Pecullus, kteří se objevují po boku Perkunase a Potrimpa jsou zřejmě transformacemi 

velniovského  božstva.  Jejich  jména  pak  lze  vykládat  i  následovně:  Pattolo ve  srovnání  se  sanskrtským 
pátálam („podsvětí“) a Pecullus < Pekols, srov. „peklo“. Tak M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 96.

285 Tento nápad přejímám od A. Szyjewského: A. SZYJEWSKI, Religia Słowian, s. 57.
286 Za  samostatnou  studii  by  stálo  zkoumání  tohoto  Velesova  možného  atributu  s  poukazem  na  postavy 

„mořských carů“ z ruských bylin a ze všeslovanského folkloru, z pohádek, balad atd. Tito „morští carové“, 
vodníci apod. jsou vždy v určitém smyslu vládci cizího světa, do něhož se hrdina dostává.

287 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 40.
288 Slovo o plъku Igorevě (vyd. Erben 1869), s. 5.
289 M. GIMBUTAS, „The Lithuanian God Velnias“, s. 89.
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sémantické  okruhy:  za  prvé  vševidoucnost  a  omniscience  a  za  druhé  záliba 
ve svazování a poutání. Oba se pojí s magií.

Na vševědoucnost poukazuje již jeden z významu inde. kořene  *ṷel-, „vidět, 
zřít, (s)patřit“. Varuna je mnohokrát popisován jako všeznalý, vševidoucí a tisícioký,290 
Óðinn své jedno oko obětoval do Mímiho studně, aby odměnou získal zrak magický,291 
litevský Velinas má zase „velké oči“ (dideles akys), jimiž prohlédne až za brány Jiného 
světa,292 staroseverský lovec Vǫlundr je ostrozraký (veðreygr)293 a záhadný bůh Ullr 
(ve formě Ollerus u Saxona) je znám také jako mág, který cestuje na runami pokryté 
kosti.294 Jakobson vykladá samotné Velesovo jméno jako „genius of vision“ či „good 
in vision“,295 ale faktem je, že žádný pramen pro nás nemá jasný údaj o zázračnosti či  
výjimečnosti  Velesova  zraku  –  takové  tvrzení  lze  vydedukovat  jen  na  základě 
komparativních údajů.  Stejné je  to  i  s  jeho funkcí  božského mága a  kouzelníka – 
v tomto případě je největším želízkem v ohni srovnání s epickou postavou kouzelníka 
Volcha/Voľgy Vseslavjeviče z ruských bylin.296 U Velese však jasnou evidenci magie 
v pramenech nenacházíme,  ač  se  o jeho kompetencích v oblasti  magie  v literatuře 
běžně hovoří. 

Poutání,  smlouva  a  trestání  jejího přestoupení,  jsou  pak specialitou zejména 
Varunovou. Oběšení, které je jen spoutáním v jeho jedné velmi specifické modalitě, 
a smrt  jako finální  pouta  je  pak  doménou Ódinovou případně  Esusovou.  U Velese 
nacházíme pouze garanci smluv a trestání jejich přestoupení. Na Velesovy kompetence 
v oblasti smrti oběšením usuzujeme jen na základě komparace s baltským Velinasem, 
který  byl  bohem oběšenců;  Veles  vykazuje  jedině  stopy  zásvětního  boha  mrtvých 
obecně.

V. 2.2 TRIGLAV A ČERNOBOG: VARUNOVSKÝ PÓL U POLABSKÝCH SLOVANŮ

Roman  Jakobson  sice  komparativně  religionisticky  i  lingvisticky  prokázal 
spojitost  Velese  s  védským  Varunou,  nicméně  do  souvislosti  s  Dumézilovým 
trojfunkčním systémem toto zjištění, pokud je mi známo, nedal. To učinil až polský 
historik  Aleksander  Gieysztor,  který  Velese  jednoznačně  umístil  do  sféry  první 
funkce297 –   tedy  nahlas  řekl  to,  co  Jakobsonova  analýza  ukázala  implicitně. 
Jakobsonovy a Gieysztorovy práce tak jedinečným způsobem prokazují  přítomnost 
varunovského pólu náboženské svrchovanosti u Slovanů v postavě boha Velese.

Co však s polabskými a pobaltskými Slovany, u nichž není theonymum Veles 
nijak  dochováno?  Lze  u  nich  nalézt  božského  představitele  varunovského  pólu? 
Giyezstor i  Golema se domnívají,  že ano: V první řadě je to štětínský a volyňský 
Triglav, o němž jsme již hovořili výše. Gieysztora k hypotéze, že by Triglav mohl být 
„vtělení Velese“298 u západních Slovanů, přivádí několik stop. Černý kůň štětínského 
Triglava prý naznačuje, že se jednalo o chtonické věštné božstvo299 a Gieysztor také 

290 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 40.
291 E. O. G. TURVILLE-PETRE, Myth and Religion of the North, s. 63–64.
292 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 39.
293 U. DRONKE, Poetic Edda, Volume II: Mythological Poems, s. 245 a 246 (báseň) a 307 (komentář).
294 E. O. G. TURVILLE-PETRE, Myth and Religion of the North, s. 184.
295 R. JAKOBSON, „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, s. 44.
296 Důkladný rozbor viz M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 161–178.
297 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 140 a 146–147.
298 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 155.
299 Tamtéž, s. 151.
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upozorňuje, že Triglavova socha byla buď celá pozlacená (vzpomeňme na Velesovo 
„zlato“), anebo byly zlaté alespoň ony tři pásky, které měl bůh přes oči i ústa na všech  
třech svých hlavách – údajně proto, aby neviděl hříchy lidí.300 Také spojil západního 
Triglava s démonickou a ambivalentní trojhlavou bytostí jménem Trojan, známou z 
balkánského  folkloru  (například  v  Bosně  byl  označován  jako  „car  všech  lidí  
i dobytka“),  a  také  s  ruským  Trojanem,  známým  z  výčtů  v  některých  ruských 
textech.301 Od  věci  není  ani  Gieysztorův  poukaz  na  řeckého  Herma  nazývaného 
Trikefalos  (Trojhlavý)  –  Hermés/Mercurius  je  častým  kandidátem  na  možného 
interpretanta varunovského božstva; v nejrůznějších případech interpretatio romana či 
graeca nahrazovali antičtí i středověcí autoři Mercuriem bohy jako Lugh či Óðinn.

Ačkoliv  Gieysztor  neuvedl  žádné  dokonale  přesvědčivé  argumenty,  zdá  se 
přesto, že jeho výklad nejasného pomořanského božstva není nemožný a můžeme ho 
dále  rozvést.  Zlaté  pásky  přes  obličej  (oči  a  ústa)  je  možno  interpretovat 
v dumézilovském duchu jakožto „paradoxní zmrzačení“ (mutilation paradoxale), které 
je pro bohy první funkce typické: Varunovská božstva obvykle trpí nějakým očním 
defektem  či  extrémním  stavem  těchto  orgánů  (Ódinn,  Velinas,  Lugh,  Varuna...), 
mitrovská  božstva  zase  mají  nějakým  způsobem  zmrzačenu  pravou  ruku  (Týr, 
Nuadu...).302 Božstvo  magie,  vidění  a  vědění  tedy  nemá  zrak,  nebo  ho  má  nějak 
zásadně poškozen, a božstvo řádu, spravedlnosti a smluv paradoxně nemá ruku, kterou 
by smlouvy mohlo uzavírat či spravedlnosti činit zadost. Triglavovy zakryté oči by tak 
mohly  vyjadřovat  jeho  vševidoucnost,  případně  naznačovat  básnickou  inspiraci 
obrácením zraku do „vnitřního vidění“ (podobně jako irští básníci mívali při skládání 
básní zakryté oči303).  Zakrytá ústa by pak hypoteticky mohla naznačovat paradoxní 
zmrzačení věštného boha.304

Golema vidí varunovský pól první funkce hlavně v bohu Černobohovi, o němž 
se  zmiňuje Helmold.305 Vyvozuje tak ze zjevných chtonických konotací  Černoboha 
jakožto ďábla a navíc i z jeho polarity k onomu jménem neznámému „dobrému bohu“ 
(bonus  deus), který  byl  jeho  antitezí.  Dávný  problém  onoho  tzv.  „slovanského 

300 EBBO III.1: „...aurea cidari oculos et labia cotengebat … pro eo quod peccata hominum, quasi non videns et  
tacens, dissimularet.“ (FHRS 35.36 a 36.1–36.2)

301 A. GIEYSZTOR,  Mitologia  Słowian,  s.  155.  Jedná  se  zejména  o  Slovo  i  otkrovenije  svjatych  apostolъ  
(Мансикка, s. 163) a apokryf Choždenije Bogorodicy po mukam (Мансикка, s. 287).

302 G. DUMÉZIL, Mitra-Varuna: Essai sur deux réprésentations..., s. 163n.
303 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 322.
304 Zajímavou  varunovskou  stopu  dále  představuje  Adamova  reference  o  Triglavovi  jako  „Neptunovi  trojí 

přirozenosti“ a Ebbonův nepřímý údaj o tom, že Triglavovi se nejspíše obětovalo před výpravami na moře. 
Podrobnější analýza a komparace by pak snad mohla prokázat souvislost s jinými indoevropskými božstvy 
vod a moří jako byli řecký Tritón (a jeho otec Poseidón), latinský Neptunus, irský Nechtan, indo-íránský 
Apam Napát (doslova „Vnuk vod“) či dost možná i staroseverský Njǫrðr/Nerthus a řecký Néreus, což jsou 
bohové, s nimiž jsou vždy nějak spojeni též koně anebo věštebné či inspirované stavy. Prokázala by se tak  
buď Triglavova spojitost s varunovskými božstvy, které vládnou podzemním a kosmickým vodám, anebo 
jeho příbuznost s poněkud jiným typem božstva, které představuje tzv. „oheň ve vodě“.

305 HELMOLD I.52: „Mají pak Slované podivnou pověru, neboť při svých hodech a pitkách podávají dokola číši,  
nad níž pronášejí slova, ať nedím požehnání, nýbrž proklínání, ve jménu bohů svých, dobrého totiž i zlého,  
vyznávajíce,  že dobrý bůh řídí  všechen zdar a prospěch, zlý  pak všeliké neštěstí.  Proto také zlého boha  
nazývají svým jazykem Diabol nebo Černoboh (Zcerneboch), to jest černý bůh.“ (čes. překl. Vrátný 1947, 
s. 84)  -  „Est  autem  Slavorum  mirabilis  error;  nam  in  conviviis  et  computacionibus  suis  pateram  
circumferunt, in quam conferunt, non dicam consecrationis, sed execracionis verba sub nomine deorum, boni  
scilicet atque mali, omnem prosperam fortunam a bono deo, adversam a malo dirigi profitentes. Unde etiam  
malum  deum lingua  sua  Diabol  sive  Zcerneboch,  id  est  nigrum deum,  appellant.“ (vyd.  Lappenberg  a 
Schmeidler 1937, s. 102–103; FHRS 44.17–24).
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dualismu“ tak Golema invenčně řeší jeho převedením na indoevropskou polaritu typu 
Mitra a Varuna.306 Dalšími podobně „temnými“ božstvy by mohli být také Tjarnaglófi 
(tj.  snad  Černohlav  nebo  možná  zkomolený  Triglav)  z  Knýtlinga  sagy či  jménem 
neznámá  trojhlavá  božstva  z  Brandeburku  a  Míšně,  jejichž  idoly  byly  údajně 
pomazány černou smolou.307

V. 2.3 PERUN JAKO DRUHOFUNKČNÍ BOUŘLIVÝ BOJOVNÍK

Velká většina badatelů se shodne, že obraz boha jménem Perun do velké míry 
odpovídá  typu božstva  válečníků,  indoevropskému  vzoru  epických  hrdinů, 
hromovládci a bojovníku s démonickými silami. Takovými bohy byli například védský 
Indra,  římský Mars,  severský Þórr,  keltský Taranis,  chetitský Tarḫunaš či  Perunovi 
nejbližší příbuzní, litevský Perkūnas a lotyšský Perkons. Nemá smysl na tomto místě 
shrnovat všechny nejdůležitější prameny, z nichž se o Perunovi něco dozvídáme,308 
podstatné je,  že se jedná o nejlépe „dochovaného“ a popsaného slovanského boha. 
Tato skutečnost  svědčí  mimo jiné  o  jeho nesporném významu v  rámci  symbolické 
soustavy  slovanského  pohanství:  Z  ruských  středověkých  kronik  a  náboženských 
traktátů nám vystupuje obraz mocného hromovládného boha, hlavního představitele 
Vladimírova  kyjevského pantheonu z  r.  988.  Perun byl  patrně  patronem knížecích 
družiníků a zřejmě i válečníků obecně.309 

Vynikajícím  způsobem analyzoval  Perunovo  postavení  v  rámci  slovanského 
náboženského systému Michal Téra,  který se také v závěru své práce jednoznačně 
přiklání  k  Perunově  umístění  do  sféry  II.  dumézilovské  funkce.310 Téra  považuje 
Peruna za dědice indoevropských hromovládců, za mladé a silné atmosférické božstvo, 
které je následníkem starého, „unaveného“ uranického boha typu deus otiosus, o němž 
nepřímo hovoří  slovanský folklor;311 motiv následnosti  lze  vysledovat  i  v  bylinách 
v příbězích  o  unaveném  obru  Svjatogorovi,  který  předává  svou  sílu  mladému 
bohatýrovi  Iljovi  Muromcovi.312 V  rámci  pantheonu  Téra  identifikuje  s  tímto 
uranickým božstvem Svaroga.313 

Za podobné válečnické božstvo považuje Téra i polabské a pomořanské bohy 
Svantovita a Svarožice. Ačkoliv uznává, že u nich nelze nijak prokázat hromovládnost, 
jejich militarita, poskytování válečných věšteb i částečná garance plodnosti a úrody ho 
vede  ke  stejnému  typu  božstva  v  trojfunkčním  systému,  jakým  byl  Perun.314 
Téradokonce za  možné podoby Perunova jména považuje záhadné slovanské bohy 
jménem Porevit, Porenut a Prove.315

Na syntagmatické  rovině  bývá  Perun  spojen  s  vrchem,  se  skálou,  s  dubem 
(či stromem  obecně)  a  v  neposlední  řadě  se  svými  hlavními  atributy,  s  hromem 

306 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 206–207.
307 A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 147–148.
308 Vyčerpávajícím způsobem to ve své knize provedl M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 17–45; před ním 

též L. NIEDERLE, Slovanské starožitnosti II/1, s. 93–105.
309 Vypovídají o tom mnohé doklady o obětech Perunovi, viz A. GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 96n.
310 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 309–325, zejm. 318 a 324.
311 Viz tamtéž, s. 329.
312 Tamtéž, s. 316–317.
313 Tamtéž, s. 66–70 a zejm. 317.
314 Tamtéž, s. 320–321.
315 Tamtéž, s. 321.
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a bleskem.316 Slovanský hromovládce hrál  důležitou roli  v  předpokládaném souboji 
s hadem  či  drakem,  kterýžto  boj  byl  nejspíše  kosmogonického  charakteru.317 
V lidovém  synkretickém  náboženství  hrál  tento  bůh  (transformovaný  do  podoby 
křesťanského Boha,  nebo do postav  světců  sv.  Ilji/Eliáše  nebo sv.  Jiřího)  ještě  do 
19. století  ústřední  roli  jakožto  garant  plodnosti  a  ochránce  lidského  světa  před 
démony, které sráží hromem a bleskem ze svého vozu jedoucího po nebi.318

V. 2.4 PERUN, VELES A TZV. TEORIE „ZÁKLADNÍHO MÝTU“
V souvislosti  s Perunem hraje v indoevropské komparativní religionistice již 

delší dobu významnou roli hypotéza o tzv. „základním mýtu“ (osnovnoj mif) od dvou 
zmiňovaných ruských sémiotiků. Ivanov a Toporov na základě analýzy slovanského 
a baltského (zejména běloruského a litevského) folklorního materiálu rekonstruovali 
rámcové dějové schéma mýtu o boji hromovládce s protivníkem:319 (A) Bůh bouře se 
nachází na vrcholu světového stromu, v nebi, odkud hledí do čtyř světových stran; 
(B) jeho protivník, zmej (drak/had), se nachází u kořenů světového stromu; (C) zmej 
ukradne dobytek (rohatý skot) či lidi a ukryje je ve skále; bůh bouře skálu rozbije a 
dobytek (či lidi) osvobodí; (D) zmej se následně v úprku před bohem bouře schovává 
za nejrůznější živé bytosti (člověka, koně, krávu...) či za strom nebo kámen; (E) bůh 
bouře  na  koni  či  ve  voze  svým mlatem zabíjí/rozbíjí  protivníkovy  úkryty;  (F)  po 
porážce zmeje se objevuje voda (déšť); zmej se pak ukrývá v podzemních vodách.

Ačkoliv  rekonstrukce  obecného  schématu  tohoto  mýtu  se  ukázala  jako 
životaschopná  a  mnoha  badateli  byla  nadšeně  přijata,  přesto  v  sobě  skrývá  jeden 
zásadní  háček.  Jako  protivníka  Perunova  totiž  badatelé  ve  slovanském  okruhu 
identifikovali  boha  Velese  –  zejména  na  základě  srovnání  s  rolí  jeho  příbuzného, 
litevského  Velniase,  s  nímž  bojuje  Perkūnas,  ale  i  pomocí  dalších  asociací.320 
Tento krok byl  ovšem některými  badateli  kritizován:321 Nemáme totiž  vůbec žádné 
přímé důkazy, které by nás opravňovaly se domnívat, že Perunovým protivníkem byl 
právě  Veles.322 Ačkoliv  můžeme  vysledovat  jisté  stopy  ambivalentního,  napjatého 
vztahu mezi oběma těmito božstvy, nijak nás nevedou k závěru, že by Veles byl oním 
démonickým protivníkem boha  bouře  v  kosmologickém souboji.  Teorii  základního 
mýtu se pokusil naposled obhájit poměrně zajímavě M. Golema.323 Navrhuje chápat 
vítězství  hromobijce  Peruna  nad  magickým  a  divokým  Velesem  jako  periodické 
střídání a přelevání sil  plodnosti  mimo sféru lidí a  zase zpět ve vegetačním cyklu. 
Proti sezonnímu, nedefinitivnímu charakteru vítězství hromovládce nad protivníkem 
se  postavil  M.  Téra,  který  říká,  že  tento  mytický  souboj  souvisí  primárně 
s kosmogonií, se stvořením světa z chaosu, a že sezonně mohl být jen připomínán.324

316 ИВАНОВ – ТОПОРОВ, Исследования в области славянских древностей, s. 7–30; případně: TÍŽ, Славянские 
яазыковые моделирующие семиотические системы..., s. 12–14.

317 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 238–239.
318 Tamtéž, s. 267–286 a kondenzovaně na s. 329.
319 ИВАНОВ – ТОПОРОВ, Исследования в области славянских древностей..., s. 5.
320 ИВАНОВ – ТОПОРОВ, Исследования в области славянских древностей..., s. 31–107.
321 Např. Л. С. КЛЕЙН, Возкрешение Перуна: К реконструкции восточнославянского язычества, s. 58–65.
322 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 236–239.
323 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 163–167.
324 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 238. Třeba zde podotknout, že Térova námitka může padnout, pokud 

budeme  (v  poněkud  eliadovské  perspektivě)  chápat  připomínání  kosmogonického  mýtu  právě  jako 
periodické obnovování a znovuzrozování se přírody po zimě.

48



Odmítneme-li charakterizaci Velese jako Perunova dračího protivníka, vidíme, 
že  protikladný  vztah  Perun  –  Veles  mohl  teoreticky  být  dvojího  charakteru 
a trojfunkční  uspořádání  pantheonu a  jeho vnitřní  vztahy popsané Dumézilem nám 
mohou pomoci jeho dvě možné podoby popsat:

1) Buď se jedná o vztah Perun – Veles jako typ Mitra – Varuna, tedy opozice 
v rámci  vnitřní  polarity  I.  funkce.  Tato  možnost  v  zásadě  odpovídá  vegetačnímu 
výkladu Golemovu (střídání lidského a ne-lidského v přírodě),325 jinak tuto možnost 
nejvíce promyslel  zejména A. Gieysztor,  který vidí  v Perunovi mitrovskou postavu 
(viz níže).

2) Anebo Perun – Veles  jako typ Indra – Varuna, případně Þór – Óðinn, což by 
představovalo typické a nepřekonatelné napětí mezi silným hromotlukem II. funkce 
(který navíc přibírá i kompetence ve sféře plodnosti, což sedí jak na Peruna, tak na 
Þóra) a svrchovaným magickým bohem I. funkce. Další modalitou, či spíše variantou 
tohoto typu vztahu by nejspíš byl typ Indra – Vrtra (tj. varunoid, had spjatý s Varunou, 
ale ne přímo Varuna osobně).326

Jakkoliv  se  nám může  zdát  pravděpodobnější  ta  (Ia vs. Ib)  či  ona  (Ib vs. II) 
možnost,  jediné  jisté  je,  že  Perun  i  Veles  představují  důležitý  pár  prominentních 
božstev s hlubokými indoevropskými kořeny.

V. 2.5 GIEYSZTOROVA TEORIE: PERUN JAKO MITRA; SOLÁRNÍ BOŽSTVA VE II. FUNKCI

Vraťme  se  však  znovu  k  I.  funkci.  Zatím  jsme  se  v  rámci  prvofunkční 
svrchovanosti  pokusili  identifikovat  ve  slovanském systému pouze  její  varunovský 
pól.  Pokud  tedy  máme  možnost  zahlédnout  ve  slovanském  pantheonu  funkci  Ib 
(varunovský  pól),  musíme,  jak  správně  upozorňuje  M. Golema,  následně  hledat 
i funkci Ia (mitrovský pól), neboť prvofunkční polarita tvoří jeden ze základních pilířů 
trojfunkční ideologie.327

Říkali jsme, že nejčastěji je Perun dáván do souvislosti s II. funkcí, nicméně 
Aleksander  Gieysztor  představil  i  jinou  možnost  výkladu,  jíž  jsme  se  dotkli  před 
malou chvílí – navrhuje totiž Peruna chápat jako silně polyfunkční božstvo328 a jako 
jeho vlastní  střed chce vidět  oblast  vlády a svrchovanosti.329 Přináší  tak pohled na 
uspořádání  vztahu mezi  Perunem a Velesem přesně podle  vzoru Mitry  a  Varuny330 
a Peruna  vidí  v  první  řadě  jako  ochránce  a  garanta  míru,  smluv  a  společenské 
dohody.331 Perun je garant řádu světa, který do svých kompetencí nutně přibral i válku, 
zatímco Veles si zjevně uchoval zejména své kompetence magické a eschatologické.332 
Gieysztor dále považuje za takovéto mitrovské bohy Svantovita, Rujevita i Jarovita, 
které všechny má za Perunovy hypostaze, jež přibraly i jiné atributy.333

325 Golema však nijak nepředpokládá, že by Perun náležel  mitrovskému pólu I.  funkce; chápe Peruna jako 
slovanský adekvát brutálního a silného védského Indry, ale zdůrazňuje jeho schopnost přinášet déšť, jaro a  
jejich prostřednictvím i přinášet potenciální bohatství přírody do lidské sféry na úkor magického boha Velese,  
pána divočiny. Srov.  M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 167–168.

326 M. GOLEMA,  Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo...,  s.  164;  J. PUHVEL,  Srovnávací  
mytologie, s. 264.

327 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 181–183.
328 GIEYSZTOR, Mitologia Słowian, s. 98.
329 Tamtéž, s. 111–114.
330 Tamtéž, s. 140.
331 Tamtéž, s. 145.
332 Tamtéž, s. 292 a 307n.
333 Tamtéž, s. 217–237.
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Jelikož  Gieysztor  odsunul  Peruna  z  II.  funkce  do  první,  musel  nutně 
identifikovat jako představitele válečnické funkce jiná slovanská božstva. Podle něj 
jsou  to  solární  a  ohniví  Svarog,  Svarožic-Radegost  a  se  Svarožicem  ztotožněný 
Dažbog.334  Chápu-li správně Gieysztorovu roztříštěnou argumentační linii, největším 
argumentem  je  mu  Jakobsonova  na  Dumézilových  a  Benvenistových  zjištěních 
založená etymologie spojující Svaroga s védským Indrou Vṛtrahanem (Indra „Vṛtrův 
zhoubce“), íránským  Vərəθraɣnou či arménským Vahagnem,335 která umožňuje krok 
„Svarog =  Vərəθraɣna =  Indra Vṛtrahan => II. funkce“.

V. 2.6 MITROVSKÝ PÓL PODLE JAKOBSONA A GOLEMY

Ačkoliv je Gieysztorova hypotéza o Perunovi jako mitrovském božstvu vcelku 
zajímavým nápadem, mezi badateli představuje spíše ojedinělý exces, který navzdory 
ucházející Gieysztorově argumentaci obsahuje i mnoho nejasností. Navíc jeho největší, 
výše  uvedený  argument  může  být  vlastně  použit  i  k  vyvrácení  hypotézy,  že  by 
svarogovská božstva patřila do II. funkce.

Jiný badatel, Martin Golema, totiž Svaroga identifikoval s  mitrovským pólem 
náboženské svrchovanosti a použil k tomu velmi podobné argumenty, které Gieysztora 
vedly  k  zařazení  Svaroga  do  válečnické  funkce.  Zatímco  Gieysztor  chtěl  vidět 
v Perunovi  mitrovského ochránce  smluv,  dohod a  společnenského řádu na  základě 
staroruských smluv s Byzancí a Perunovy antiteze k Velesovi, Golema totéž – tedy 
garanci sociální struktury a „společenské“ smlouvy mezi mužem a ženou – připisuje 
právě Svarogovi.336 Činí tak zejména na základě údaje z Kroniky Jana Malaly, která na 
místo boha, který první ukoval zbraně, zavedl jednoženství a za jehož vlády lidé začali 
odvádět daně, staví ve slovanském překladu Svaroga.337 Oheň, žár a slunce, tj. atributy 
přítomné  ve  Svarogově  charakterizaci,  Golema  považuje  za  spojnice  vedoucí 
ke světlému nebeskému Mitrovi. Golema sice Jakobsonův výklad Svaroga jako  Indry 
Vṛtrahana/Vərəθraɣny  neuvádí,  ale  můžeme  zde  doplnit,  jak  právě  tato  vazba  je 
schopna pomoci doložit jeho hypotézu: Není totiž vůbec nutné vidět v Jakobsonově 
ztotožnění  Svaroga  s  Vərəθraɣnou  nutně  spojistost  vedoucí  k  Indrovi  a  tudíž 
ke II. funkci a vyvozovat z toho, že Svarog je jen Perunův málo dochovaný alonym 
vyjadřující jeho kovářskou epifanii,  jak by tomu chtěl Gieysztor.  Je naopak možné 
spatřit v tomto indoevropském „Vṛtrově zhoubci“  modifikaci védského Mitry a jeho 
málo  se  projevujícího,  ale  přítomného  bojového  aspektu,  který  popsal  Dumézil 
(„Mitra armé“).338 Mitra nebyl jen smířlivým bohem smluv a zákona, ale v mnohých 
transformacích  a  přelivech  funkcí  mezi  sebou  mohl  získat  rovněž  válečnické 
kompetence (nicméně svým způsobem  specifické válečnické kompetence),  podobně 
jako má válečné aspekty i mitrovský pól u Germánů, Dumézilem rozpoznaný v bohu 
Týovi,339 jenž byl v interpretatio romana nazýván Mars Thingsus, tedy „Mars sněmu“ 
(< stsev. þing, „sněm“).340

334 Tamtéž, s. 167–179.
335 R. JAKOBSON, „ Lingustic Evidence in Comparative Mythology“, in: Selected Writings VII, s. 12–32: 27–29.
336 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 188n.
337 Text  Kroniky Jana Malaly  mi bohužel nebyl  přístupný a proto pouze odkazuji  na Téru, který ho cituje 

(fragmentárně): M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 67, pozn. 28.
338 G. DUMÉZIL, Mitra-Varuna: Essai sur deux réprésentations..., s. 137–140.
339 G. DUMÉZIL, Gods of the Ancient Northmen..., s. 35–48; G. DUMÉZIL, Mitra-Varuna: Essai sur deux réprésen-

tations..., s. 142–159.
340 E. O. G. TURVILLE-PETRE, Myth and Religion of the North, s. 181.
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Kromě Svaroga má Golema ještě výraznějšího kandidáta na pozici mitrovského 
pólu – je jím obodritský bůh Prove, o němž hovoří Helmold.341 Golema se příklání 
k etymologii  z  prasl.  *pravъ-:  Prove  je  podle  něj  tedy  božským  garantem  práva 
a spravedlnosti,342 jehož „hovořící jméno“ úzce popisuje jeho kompetence a funkční 
atributy. Na základě Helmoldova údaje o tom, že v Proveho posvátném dubovém háji 
se každý týden konal lidový sněm, na němž probíhaly soudy, Golema spojuje tohoto 
boha  s  výše  zmíněným  Týem/Martem  Thingsem,  jednorukým  patronem  práva 
a soudnictví,  po  němž  se  jmenuje  jeden  den  v  germánském  týdnu  –  úterý,  tedy 
angl. tuesday či  něm.  Dienstag  (srov.  staroangl.  tiwes  dag).343 Ačkoliv Helmoldovo 
svědectví  o  sněmu  a  „hovořící“  nomen  omen  Prove-Právo  mají  velkou  hodnotu, 
problém leží jinde: Helmold hovoří o konání sněmů „omni secunda feria“,344 což sice 
znamená „každý druhý den v týdnu“, ovšem v počítání latinském, v němž týden začíná 
nedělí  –  secunda  feria tak  znamená  pondělí,  nikoliv  úterý.  I  když  je  tedy  třeba 
nejsilnější  a  nejzjevnější  Golemův  argument  opustit,  právní  aspekt  je  u  Proveho 
uznáván více badateli345 a můžeme ho tedy (s jistou bezpečnostní rezervou) považovat 
za interpretanta mitrovského pólu minimálně pro oblast polabských Slovanů. Zda jím 
jinde  byl  Svarog  či  Perun,  či  zda  se  Ia.  funkce  a  II.  funkce  prolínají  podobně 
neprůhledným způsobem,  jako jsme v  sociálním uspořádání  z  hlediska  trojfunkční 
struktury  nebyli  schopni  jasně  odlišit  knížete  a  knížecí  družinu,  to  zde  nemůžeme 
jednoznačně říci.

V. 3 PŘEHLEDNÉ SHRNUTÍ

U všech tří funkcí jsme si pro každou z nich představili nejpravděpodobnější 
kandidáty z řad slovanských božstev, přičemž místy jsme mohli vidět, jakého boha na 
které pozici prosazuje konkrétní současný badatel – ovšem ne vždy tomu tak kvůli 
specificky strukturovanému výkladu bylo a občas tak díky nejasnostem a variantám 
zařazení  různých bohů mohl vzniknout  zmatek.  Nyní si  tedy pro větší  přehlednost 
shrneme, jaké sestavení a naplnění trojfunkční struktury pantheonu navrhuje každý ze 
čtyř  nejvýznamnějších  zastánců  dumézilovského  výkladu  slovanského  náboženství. 
V následující  tabulce  tak  náležitě  vystanou  evidentní  rozdíly  i  shody  v  jejich 
jednotlivých podáních:

341 HELMOLD I.69 (FHRS 44.34–45.4) a  HELMOLD I.84 (FHRS 45.11–46.9).
342 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 185.
343 J. PUHVEL,  Srovnávací  mytologie,  s.  224;  srov.  P.  SHAW,  „The  Origins  of  the  Theophoric  Week  in  the 

Germanic Languages“, in:  Early Medieval Europe 15/4 (2007), s. 386–401; za upozornění na tento článek 
děkuji Martinu Golemovi.

344 HELMOLD I.84 (FHRS 45.22–24): „Illic omni secunda feria populus terrae cum regulo et flamine convenire  
solebant prpter iudicia.“ [Čes. překlad K. Vrátný 1947, s. 126–127: „Tam se každé pondělí scházíval lid té  
země s knížetem a knězem za příčinou soudů.“]

345 Např.  Z. VÁŇA,  Svět  slovanských  bohů  a  démonů,  s.  95; N. PROFANTOVÁ –  M. PROFANT,  Encyklopedie  
slovanských bohů a mýtů, s. 182.
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Ivanov a Toporov postavili  záhadného Striboga na pozici I.  funkce pouze na 
základě jedné dosti neprůkazné etymologie346 a opozice Perun a Veles je pro ně jednak 
obrazem hromovládce a jeho protivníka,  jednak obrazem protikladnosti  vojenské a 
zemědělské třídy.

Aleksander Gieysztor se jako první pokusil aplikovat na slovanské náboženství 
Dumézilovu vnitřní distinkci v I. funkci. Na místo varunovského pólu posadil Velese a 
Triglava/Trojana,  mitrovský  pól  podle  něj  ztělesňoval  Perun  ve  své  vladařsko-
mocenské podobě. Ve druhé funkci tak chce vidět solární božstva spojená s válkou, 
ve třetí pak ženské božstvo Mokoš/Živa, staroruského Roda a vyjadřuje se kladně i pro 
existenci slovanského blíženeckého božstva.

Martin  Golema  také  pracuje  s  prvofunkční  dichotomií,  ale  na  pozici 
mitrovského pólu vidí  spíše  Svaroga a obodritského Proveho.  Varunovský pól  pak 
představuje démonický Veles a chtonický Černobog. Podvojný charakter prvofunkční 
svrchovanosti  Golema  důkladně  promyslel  a  jeho  abdukce  tak  představují  zatím 
nejpromyšlenější pokus o aplikace Dumézila na Slovany, a to ačkoliv se Golema blíže 
nezabýval II. a III. funkcí.347

Michal  Téra  se  nejvíce  věnoval  druhé  funkci,  do  níž  jednoznačně  umístil 
Peruna.348 Jeho studie o Perunovi vykresluje tohoto boha jako nejvýznamnější božstvo 
starých Slovanů. Ačkoliv Téra uznává Perunovy svrchované kompetence, odmítá ho 
zařadit  jinam než do II.  funkce. Jeho pokus tak spolu s Gieysztorovou mitrovskou 
hypotézou dotvářejí komplexní obraz Peruna jako boha, který dost možná ztělesňoval 
nejasně prohlédnutelné provázání první a druhé funkce u archaických Slovanů.

346 Viz Мифы народов мира 2, 1988, s. 471. Jedná se o etymologii, kterou jako první předložil Mark Vey 
[М. Вей,  „К  етимологии  древнерусского  Стрибога“,  in:  Вопросы  языкознания 3  (1958),  s.  96–99; 
cit. dle:  M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 131], když Striboga vyložil z *ptri a *bhagos > *stri-bogъ, 
tedy „bůh předků,  bůh otců“.  To Ivanovovi  a  Toporovovi  stačilo,  aby v  něm viděli  vládcovského boha 
nerozlišené svrchovanosti.

347 Golema navíc zajímavých způsobem aplikoval i Dumézilovu tezi o „menších svrchovaných bozích“ typu 
Arjaman a Bhaga – ve slovanském prostředí je rozpoznal v bozích Stribogovi a Dažbogovi. Srov. M. GOLEMA, 
Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 191n.

348 Přesto představil velice promyšlený nárys „obecných kontur“ slovanského pohanství z hlediska trojfunkční 
struktury. I přes znalost Golemovy studie ovšem nepracuje s podvojným charakterem I. funkce. Na druhou 
stranu se věnuje problematice následnosti uranického a atmosférického božstva, která snad hrála v systému 
náboženství  Slovanů  určitou  významnou  roli,  a  důkladně  promýšlí  i  otisky,  jaké  trojfunkční  archaický 
pantheon zanechal v lidové kultuře a v epice. Viz M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 309–325.
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Proč však dochází k podobným neshodám? Proč se jednotlivé rekonstruované 
pantheony od sebe tak liší?  Domnívám se, že cílem či výstupem trojfunkční analýzy 
slovanského  archaického  náboženství  by  neměla  být  podobná  pevně  daná tabulka 
s jasně  a  bezrozporně  naplněnými  jednotlivými  položkami  –  je  třeba  uvědomit  si 
zejména hypotetickou a pracovní povahu takových pokusů o klasifikaci, která pramení 
z inherentní rozpornosti a mnohovýznamovosti náboženských soustav. Co nám různé 
výstupy  rekonstrukce  slovanského  trojfunkčního  pantheonu  můžou  poskytnout  je 
v první  řadě  mnohem  lepší  a  komplexnější  nahlédnutí  rolí  jednotlivých  božstev, 
v nichž se z našeho pohledu přelévají a mísí funkce. K tomuto problému a k dalším 
věcem se vyjádřím ještě v VI., závěrečném oddíle.

Ačkoliv  jsem  se  snažil  o  nestrannost,  přesto  jsem  byl  v  průběhu  práce 
pochopitelně  nucen  zaujmout  k dumézilovským  interpretacím  slovanských  božstev 
vlastní stanovisko, které jistě několikrát prosvitlo i skrze výše uvedený text. Osobně 
jsou  mi  nejbližší  (a  jedná  se  opravdu  spíše  o  osobní  pocit,  nežli  o  promyšlený 
akademický úsudek) následující kontury staroslovanského pantheonu: I. funkci nejlépe 
analyzoval  M. Golema  (a: Svarog,  Prove;  b: Veles,  Černobog)  a  jeho  vývody  je 
užitečné doplnit Gieyszto-rovými zjíštěními (Triglav/Trojan). Druhou funkci v celé její 
komplexnosti a „imperialističnosti“ popsal M. Téra. Ačkoliv nemohu souhlasit s jeho 
ztotožněním Peruna s obodritským Provem a dalšími podobně znějícími božstvy, jeho 
rozbor  militarizace  polabského  henotheistického  pantheonu  stojí  za  pozornost. 
S Gieysztorovými  výsledky ohledně II.  funkce příliš  souhlasit  rovněž nemohu (jak 
jsem uvedl V.2.6). Co se týče třetí funkce, tu naopak nejdůkladněji z uvedených autorů 
prozkoumal právě A. Gieysztor, o nějž jsem opřel v zásadě celý oddíl V.1. Třetí funkce 
je  nicméně  v  oblasti  trojfunkčního  bádání  o  Slovanech  asi  nejvíce  opomíjená349 
a zasloužila  by  si  další  analýzy.  Zejména  folklorní  materiál  jistě  obsahuje  mnohá 
neocenitelná  data – jde jen o to  se do budoucna již  více  nebát mannhardtovských 
démonů,  frazerovských  „adonidů“  a  jiných  metodologických  bubáků  minulosti, 
a znovu  se  pokusit  popsat  a  pochopit  úlohu  plodnosti  v  symbolické  soustavě 
náboženství  archaických  Slovanů.  Jistě  v  něm  nehrála  nikterak  menší  roli,  než 
ušlechtilá prvofunkční dualita či bojová ideologie druhé funkce.

V. 4 JINÉ INDOEVROPSKÉ „MONOMÝTY“, EPIKA A DALŠÍ MOŽNOSTI BÁDÁNÍ

Práce se chýlí  ke  konci a  na  tomto místě je  zapotřebí  již  jen velmi stručně 
upozornit na to, že tripartita není jediným možným polem pro indoevropsky pojatou 
komparaci v rámci slovanského pohanství. Možnosti jsou jak v dalších indoevropsky-
srovnávacích oblastech (kosmogonie,350 bůh bouře a drak,351 kůň a vládce,352 oráči-
dvojčata353,  tři  hříchy  hrdiny,354 historizace  mýtu,355 zakladatelská  válka  funkcí,356 

349 Ostatně podobně „macešským“ způsobem se k třetí funkci obecně stavěl i sám Dumézil.
350 M. GOLEMA, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo..., s. 206–207.
351 M. TÉRA, Perun, bůh hromovládce..., s. 227–238.
352 D. TŘEŠTÍK, Mýty kmene Čechů: Tři studie ke „Starým pověstem českým“, s. 101–167.
353 Tamtéž. Srov. J. PUHVEL, „Remus et frater“, in: History of Religions 15/2 (1975), s. 146–157. 
354 G. DUMÉZIL,  „Les trois derniers voyages d'Iľja de Mourom“, in: G. DUMÉZIL,  La courtisane et les seigneurs  

colorés et autres essais, Paris: Gallimard, 1983, s. 192–198.
355 J. PUHVEL, Srovnávací mytologie, s. 273n.
356 M. GOLEMA,  „Kosmova a Dalimilova ,dívčí válka‘ jako metafora indoeurópskej vojny funkcií“, in:  Studia 

Mythologica  Slavica 8  (2005),  s.  137–156  a TÝŽ,  Stredoveká  literatúra  a  indoeurópske  mytologické  
dedičstvo..., s. 31–99.
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trojfunkční bohyně357...). Z důvodu nedostatku náležitého prostoru muselo být z této 
práce  vypuštěno  rozsáhlé  a  nesmírně  metodologicky  i  tematicky  zajímavé  téma 
transformace  mytologie  v  hrdinské  epice  východních  (byliny)  a  jižních  Slovanů 
(junácké zpěvy). Proto zde pouze odkazuji na zajímavé výsledky zejména Térových 
a Golemových studií bylin358 a Golemova geniálního rozboru přemyslovské pověsti: 
povolání Přemysla,359 dívčí války360 a lucké války.361 Rovněž v jistých starých i nových 
problémech  bádání  ve  slovanském  pohanství  (např.  hypotetický  „solarismus“ 
slovanského  náboženství,  otázka  „slovanského  dualismu“,  vztah  folkloru 
a „mytologie“,  tzv.  „nižší  a  vyšší“  mytologie  atd.)  se  nachází  prostor  pro  aplikaci 
dumézilovského  přístupu.  Některá  z  těchto  témat  již  byla  zpracována,  jiná  na 
důkladnější rozbor teprve čekají. To však již bohužel nemůže být tématem této práce.

357 M. GOLEMA, „Kresťanske hagiografie (Život Marie Egyptskej, Život Margity/Mariny Antiochijskej) a texty 
tzv. jarneho vynašania smrti (Moreny, Mařeny, Marzany) u zapadnych Slovanov: Pokus o paralelne čitanie“,  
in: Studia mythologica Slavica 12 (2009), s. 87–104 a TÝŽ, „Svätý Blažej ako ,vlčí pastier‘ v textovej tradícii 
z českého, slovenského a maďarského prostredia“, s. 157–163.

358 M. TÉRA,  Perun,  bůh  hromovládce...,  s. 287–306  a  M.  GOLEMA,  Stredoveká  literatúra  a  indoeurópske  
mytologické dedičstvo..., s. 161–178.

359 M. GOLEMA, „Medieval Saint Ploughman and Pagan Slavic Mythology“, in: Studia Mythologica Slavica 10 
(2007), s. 155–177.

360 Viz výše pozn. 356.
361 M. GOLEMA, „Slovanský  mýtus  a epos:  Pôvod,  niektoré  kontinuanty  a alternácie  postavy-funkcie 

reprezentujúcej  právny  pól  indoeurópskej  náboženskej  suverenity  v slovanských  literatúrach“,  in: 
Conversatoria Litteraria 2 (2009), s. 59–75.
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VI. ZÁVĚR  

 Ve IV. a V. části této práce jsme na sebe hromadili pouze víceméně vyhovující 
a dumézilovskou hypotézu potvrzující fakta.  Pokusili jsme se z hlediska trojfunkční 
ideologie  rekonstruovat  možnou podobu stratifikace slovanské společnosti  či  jejích 
elit, zkoušeli jsme obhájit existenci slovanských prvofunkčních specialistů, pokoušeli 
jsme se najít  přímé doklady tripartity v kultických zvyklostech a následně jsme se, 
opřeni o výsledky jiných badatelů, snažili shrnout některé možné podoby slovanského 
pantheonu a naznačili jsme nepřímo i jeho (z našeho pohledu) nejpravděpodobnější 
kontury. Hromadění vyhovujících fakt bylo snad užitečné, ovšem z hlediska správného 
„popperovského“ zhodnocení Dumézilovy teorie bychom měli nacházet hlavně fakta 
nevyhovující, snažit se celou tolik podezřele sedící a konzistentní hypotézu rozvrátit, 
zviklat, falzifikovat.

Když  se  tedy  podíváme  na  vnitřní  omezení  našeho  přístupu,  nejproble-
matičtějším bodem aplikace Dumézilovy koncepce na Slovany se zdá být skutečnost 
již zmíněného (oddíl III.2) dosazování předem známého mustru. Tripartitní ideologie 
(či zakladatelská válka... mýtus o boji s drakem... atd.) už vlastně v našem případě není 
výsledkem  předchozího  bádání  a  poctivých  analýz  materiálu,  nýbrž  šablonou, 
východiskem pro výklad daných fakt.  Pokus o rekonstrukci pantheonu pohanských 
Slovanů za pomoci Dumézila je vlastně pokusem aplikovat přísně heuristickou metodu 
jako  komparativní  berličku, předem připravenou  šablonu do  níž  se  materiál  nějak 
vměstná. To je problém, který se s sekundární recepcí Dumézilova díla pojí obecně: 
Často se extrapolace trojfunkční ideologie na jednotlivé danosti vnímá jako  cíl, jako 
finální  meta,  jejíž  dosažení  pak  implikuje  komparativní  úspěch  akademikův. 
Letmé seznámení se  pouze s výsledky Dumézilovy práce a následná aplikace těchto 
výsledků na  libovolný materiál  se  však  nejeví  být  správnou cestou.  Dumézilovým 
odkazem by rozhodně nemělo být to, že se shora ustaví teorie, jejíž platnost je pak 
potvrzována hledáním vyhovujících faktů ve sféře symbolické náboženské soustavy, 
např. té slovanské.

Mnohem důležitější a plodnější se mi zdá klást důraz na nutnost důkladného 
seznámení  s  metodou,  jakou  Georges  Dumézil  používal.  Ačkoliv  sám  autor  se 
přísnému  vymezení  své  metodiky  opatrně  vyhýbal,  použiv  jednou  slova  Marcela 
Graneta  o  tom,  že  „metoda  je  cesta  objevená  poté,  co  jsme  jí  prošli“,  my  máme 
možnost  tuto  Dumézilovu  „cestu“  přesto  nahlédnout  prostřednictvím  jeho 
obdivuhodného životního díla  a inspirovat se v první  řadě právě  způsobem,  jakým 
tento akademik pracoval. A je jisté, že na této cestě nenalezneme ledabylé dosazování 
a  „tlačení“  libovolných  božstev  do  trojfunkční  struktury,  nýbrž  poctivou  analýzu 
primárních pramenů,  skvělou jazykovou vybavenost,  opatrnou,  důkladnou a dlouze 
stavěnou řadu argumentů a komparací, ale i pokoru před materiálem a ochotu vzdát se 
nějakého  dílčího  nebo  zcela  podstatného  závěru  či  argumentu,  byť  by  byly 
sebepěknější – a začít znovu. Podle mne jediným, kdo by splňoval většinu zmíněných 
kritérií,  je  Martin  Golema,  jenž  skutečně  kriticky  pracuje  s  texty,  zejména  se 
slovanskou epikou,  a  přítomnost  tripartitní  ideologie  je  schopen věrohodně  doložit 
v mnoha případech, aniž by se musel nutně opírat o nejasné etymologie theonym apod.

Dumézilova srovnávací  metoda  je  v jádru velmi  střízlivá.  Musí  se  s ní  však 
zacházet velmi obezřetně, poučeně a nesmí se bezhlavě zneužívat a násilně cpát tam, 
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kam  nepatří.  Kosmogonický  mýtus,  mýtus  o  zakladatelské  válce  či  mýtus 
eschatologický (které Dumézil také dopodrobna analyzoval v různých kulturách) není 
úplně snadné objevit tam, kde jsou textově zcela nedoloženy. Tripartita ovšem takové 
štěstí  nemá a  s trochou snahy ji  lze  „objevit“  takřka  všude.  A neúplně dochovaný 
slovanský pantheon je před takovýmto „objevováním“ obzvlášť zranitelný.

Dalším poněkud nevyjasněným bodem je oprávněnost samotné komparativní 
metody. Vypůjčíme si pro obhajobu  na tomto místě příklad z lingvistiky, konkrétně ze 
srovnávací  indoevropské  jazykovědy,  která  se  snaží  rekonstruovat  předpokládaný 
indoevropský  prajazyk  –  tedy  dělá  něco,  co  Dumézil  inspirován  právě  srovnávací 
jazykovědou 19. a 20. století prováděl ve sféře indoevropské mytologie a ideologie. 
Při rekonstrukci jakéhokoliv prajazyka je naprosto nezbytné, jak píše Petr Vavroušek, 
aby došlo k propojení  vnitřní a  vnější rekonstrukce daného jazyka.362 Přeneseme-li 
tento požadavek na problematiku „rekonstrukce“ náboženských soustav, znamená to, 
že  výklad  v rámci  jedné  dané  symbolické  soustavy  či  kultury  (čili  vnitřní 
rekonstrukce)  musí  být  nedílně  spojen  s  komparací  s ostatními  geneticky  nebo 
geograficky spřízněnými kulturami (čili vnější rekonstrukce). 

Vnitřní rekonstrukce, tedy to, co v případě náboženství nazývá Håkan Rydving 
„lokalizovanou  kontextualizací“,363 je  nutným  vhledem  a  zahrnutím  všech  daností 
primárně do symbolické soustavy té které jedinečné kultury. Podle tohoto předpokladu 
by  měl  být  každý  náboženský  systém  pokud  možno  vyložitelný  sám  ze  sebe 
a komparace  s jinými  systémy by proto  měla  být  teprve  druhotným interpretačním 
aktem. Problémem u Slovanů ovšem je, že „vnitřní rekonstrukce“ nebude nikdy příliš 
uspokojivá. Při výkladu pramenů vždy nutně brzo narazíme na mez, za níž jednoduše 
jít nelze, pokud se nechceme uchýlit k pouhým na vodě založeným spekulacím, anebo 
k argumentům ex silentio – a s ani jedním se nemůžeme jako religionisté spokojit.364

Stejně tak si  uvědomíme, že bez zahrnutí  komparativního přístupu a „vnější 
rekonstrukce“ se zřejmě dál nehneme – ať už si tedy zvolíme komparaci jen mezi 
třemi různými větvemi Slovanů, nebo komparaci mezi geneticky spřízněnými národy 
(tedy v tomto případě srovnávání na indoevropské půdě), či komparaci pojatou zřejmě 
nejvelkoryseji,  založenou na strukturách a archetypech, které jsou společné (snad?) 
celému lidstvu.

Mnohá nedorozumění také plynou z mylného mínění kritiků,  kteří  soudí,  že 
dumézilovci  se  snaží  nahlížet  na  mytologii  jako  na  uzavřený  a  logický  systém. 
Například Zdeněk Váňa tak píše, že „výběr božstev, jež mají reprezentovat jednotlivé  
společenské kategorie [což je samozřejmě také kardinální nepochopení, viz výše oddíl 
II.3.2], není zcela přesvědčivý, neboť funkce božstev se často prolínají a celkový obraz  
náboženských představ je vůbec mnohem složitější, než aby jej bylo možno vměstnat  

362 P. VAVROUŠEK, O rekonstrukci praindoevropštiny, Praha: Filozofická fakulta UK, 2009 (20071), s. 13.
363 H. RYDVING, „Constructing Religious Pasts: Summary Reflections“, in: LARS BOJE MORTENSEN (ed.),  Making 

of Christian Myths in the Perifery of Latin Christendom (c. 1000–1300), Copenhagen: Museum Tusculanum 
Press, 2006, s. 315–322: s. 316.

364 Ovšem v okamžiku, kdy si tuto mez uvědomíme, získáme náhle jistou míru pochopení pro řadu slovanských 
mytologických  falz,  která  vznikla  na  přelomu  19.  a  20.  století  právě  z čisté  a  nefalšované  touhy  po 
pramenech, které neexistují.
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do jednoduchého schématu.“365 To je skutečnost,  kterou jsme my ostatně viděli  na 
příkladě srovnávací tabulky s jednotlivými interpretacemi badatelů v oddíle V.3.

Mytologie samozřejmě bezrozporným a jednoduchým systémem není, Dumézil 
si toho byl vědom a nikdy netvrdil, že by jím byla. Uvědomoval si, že postavy bohů 
nejsou  přísně  odlišené  entity,  které  by  bylo  možné  zasadit  do  patřičných  škatulek 
a vymezit  vůči  ostatním podle  jednou  provždy  daných  kritérií.  Je  evidentní,  že  se 
funkce v jeho podání prolínají a přelévají. Důležité však je, že za tím vším je stále 
slyšet ozvěna původní tripartitní ideologie, v jejímž kontextu jsou funkce vždy sice 
nějakým způsobem kontradiktorické, ale přesto komplementární.366 Žádná klasifikace 
není dokonalá a každá je vnitřně rozporuplná – náboženská klasifikace světa nikdy 
nevytváří  logický a se vším koherentní systém. Slovy Radka Chlupa, i  klasifikační 
systémy a modely mají svoji situační logiku.367 

Pokud jsme se pokoušeli nahlížet na fungování mytologie jako na strukturální 
obdobu fungování jazyka,  musíme si uvědomit,  že jednou z nejcharakterističtějších 
vlastností  většiny  přirozených jazyků je  právě  jejich  polysémantičnost,  která  často 
hraničí až s vágností a nepřesností. Je otázkou, jestli někdy budeme schopni zmapovat 
systém slovanského pohanství  do té míry, abychom se v jeho mnohovýznamových 
elementech  byli  schopni  pohybovat  aspoň  s  minimální  pravděpodobností  toho,  že 
nejsme zcela mimo. Vzhledem ke stavu pramenů se taková naděje zdá poměrně malá, 
ale přesto existuje. 

Není podle mne přípustné zcela paušálně odmítat  použití trojfunkční ideologie 
u Slovanů s poukazem na zdánlivě nesmiřitelné neshody badatelů v případě konrétního 
naplnění  jednotlivých funkcí.  Vzhledem k výše  řečenému se  zdá  na  prvním místě 
podstatné  pokusit  se  pochopit,  jak  k  přelévání  a  putování  funkcí  docházelo 
v konkrétních  indoevropských  kulturních  okruzích  na  základě  jejich  „champs 
idéologique“. Pokus o překlenutí  trojfunkčního systému by pak mohl být umožněn 
právě důkladnou analýzou typických inklinací jednotlivých božstev mezi sebou: Každá 
funkce zanechává určité odrazy i  ve funkcích jiných,  k nimž inklinuje – typickým 
příkladem  je  bůh  hromovládce,  obvykle  druhofunkční  válečník,  jenž  však  často 
získává  kompetence  i  v  prvofunkční  sféře  výkonu  svrchovanosti  a  spravedlnosti, 
a stejně tak ve třeťofunkční sféře jakožto garant deště, vláhy a jimi způsobené úrody 
a hojnosti.  Pokud by se podařilo zmapovat tuto vzájemně provázanou síť souvilostí 
v rámci  každého  indoevropského  okruhu  s  ohledem  na  místní  sociokulturní 
a historická  specifika,  dalo  by  se  hovořit  o  získání  více,  či  méně  spolehlivého 
„rekonstruktu“.  Tedy  nikoliv  jen  abstraktního  vzorce,  jenž  by  ukazoval  pravidelné 
korespondence  mezi  jednotlivými  symbolickými  soustavami,  nýbrž  rekonstruktu, 
u něhož stejně jako u rekonstruktu jazykového předpokládáme, že byl kdysi součástí 
nějakého přirozeného,  funkčního systému a je základem, z něhož můžeme odvodit 
všechny další doložené varianty.368

Použití  podobné  sítě  souvislostí,  čili  rekonstruktu  formálního  základního 
schématu, spolu s podrobně vypracovanou „vnitřní rekonstrukcí“ archaického slovan-

365 Z. VÁŇA, Svět slovanských bohů a démonů, s. 36. 
366 J. KOZÁK, „Óðinn a medovina básnictví: Dva aspekty iniciačního procesu“, in: Religio 18/2 (2010), s. 191–

216: 194.
367 To je jedna z mnoha inspirativních myšlenek, které padly na přednáškách Radka Chlupa „Řecké náboženství  

I a II“ konaných na FF UK v akademickém roce 2009/2010.
368 Zde znovu parafrázuji P. Vavrouška, srov. P. VAVROUŠEK, O rekonstrukci praindoevropštiny, s. 13.
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ského  náboženského  systému  by  tak  mohlo  tvořit  cestu,  kterou  se  vyplatí  dál  jít. 
Dumézil  hledal  (a  našel)  „pokud  možno  nejpřesnější  obraz  určitého  jedinečného 
prehistorického  systému,  jehož  dědictví  z  valné  části  tvoří  určitý  počet  historicky 
potvrzených systémů.“369 Nechtít tento obraz použít při bádání v relevantní kulturní 
oblasti zdá se být poněkud neproduktivním či snad i zaslepeným krokem. I tak je stále 
neméně  důležité  mít  na  paměti  střízlivou možnost,  že  náš  hypotetický rekonstrukt 
vlastně  nemusí  být  ničím  více,  než  jen  aproximačním  „výzkumným  modelem“ 
a „provizorní  formou  poznání“,370 která  nám  pouze  umožňuje  se  v  náboženských 
systémech orientovat a rozumět jejich vnitřnímu uspořádání.

Vypůjčím si  na  závěr  pěknou metaforu  od francouzského historika  Jacquese 
Le Goffa, který přirovnal písemné prameny k partiturám. Úkolem historika je podle 
něj  tyto  partitury  znovu  objevit,  rozšifrovat  a  zahrát,  nechat  je  ožít  a  rozeznít: 
„Dešifrovat,  nacházet,  předávat,  navracet  životu.“371 Pokud  však  tuto  metaforu 
použijeme na náš případ a budeme chtít nechat ožít slovanské „partitury“, vidíme, že 
naším největším problémem je,  že u Slovanů máme z  těchto materiálů dochovány 
pouhé žalostné fragmenty: Povětšinou nacházíme izolované tóny (často navíc každý 
v jiném klíči), občas se objeví torzo nějakého povědomého leitmotivu, nebo zajímavá 
harmonická linka, která se zdá kopírovat linku známou odjinud, a do toho velmi zřídka 
a naprosto nečekaně zazní nečekaně mohutný a sám o sobě promyšleně celistvý akord, 
který však se zbytkem, zdá se, vůbec, ale vůbec neladí. O podivné, dezinterpretující 
a občas i falešně znějící úryvky coververzí rovněž není nouze. Nacházíme-li se tedy 
jakožto  hudebník  v  podobné  situaci  a  zároveň  víme,  že  máme  od  jiných,  ale 
„příbuzných“ skladatelů dochovány jen minimálně porušené anebo celistvé partitury 
(a to  nejen  krátkých  etud,  ale  místy  i  komplexních  symfonií),  které  už  generace 
muzikologů srovnávaly mezi sebou, byla by velká škoda tyto nevyužít ke srovnání 
s našimi skromnými fragmenty, a pokusit se zjistit, co a jak z nich bylo „opsáno“, jaké 
nápěvy byly v té kultuře obecně známy, jaké postupy se při skládání hudby používaly 
a jaké  ladění  či  nástrojové  obsazení  si  zase  daná  kultura  určitě  nemohla  dovolit. 
Snad si  pak  díky  tomu  budeme  moci  naše  úryvky  prastarých  partitur  pobrukovat 
s alespoň trochu větší jistotou, že přibližně odpovídají způsobu, jak si je broukali kdysi 
ti, pro něž byly každodenní životní zkušeností.

369 G. DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů, s. 195 [kurzíva Dumézilova].
370 D. ANTALÍK, Jak srovnávat nesrovnatelné, s. 202.
371 J. LE GOFF, Hledání středověku: Rozhovor s Jeanem Mauricem de Montremy, Praha: Vyšehrad, 2003, s. 25.
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VII. 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

angl. = anglický
arm. = arménský
csl. = církevněslovanský
čes. = český
lat. = latinský
lit. = litevský
lot. = lotyšský
inde. = indoevropský
indoír. = indo-íránský
írán. = íránský
něm. = německý
pl. = polský
prainde. = praindoevropský
prasl. = praslovanský
rus. = ruský
strus. = staroruský
stčes. = staročeský
stsl. = staroslověnský
stsev. = staroseverský
véd. = védský
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