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Úvod  
 
V dizertačnej práci sledujem konštituovanie symbolu protivníka v kontexte staroiránskej, 

mazdaistickej mytológie. Dualistická koncepcia sveta charakteristická pre mazdaizmus 

chápe bytie ako neustálu interakciu dvoch antagonistických zložiek, pozitívnej a negatívnej 

alebo boha a diabla, a  abstraktný pojem negácie nadobúda v mazdaistických mýtoch  

formu protivenstva, ktoré je v mýtoch personifikované a zároveň ontologizované.   

Mazdaizmus je jedno z najstarších monoteistických náboženstiev (predpokladá sa, že jeho 

korene siahajú až do 2. tisícročia pred Kr.), ktoré sa v aktualizovanej úprave súvisiacej 

s jeho kultúrno-historickým vývojom zachovalo až dodnes; ak opomenieme skupiny, ktoré 

sa sformovali v dôsledku migrácie (v súčasnosti ide predovšetkým o emigráciu z dôvodov 

politicko-náboženských) mimo jeho historickú pravlasť (napr. v Európe či v USA), dnes 

žijú prívrženci mazdaizmu prevažne v severnej Indii, pričom na území dnešnej Iránskej 

islamskej republiky sa podľa oficiálnych štatistík k tejto viere hlási menej než 1 % 

z celkového počtu obyvateľstva1.  

Na označenie tohto náboženského smeru sa v literatúre ustálilo niekoľko synonymických 

pomenovaní: zoroastrizmus, zaratuštrizmus, zaratustrizmus – ide o substantíva odvodené 

od lingvistických variantov vlastného mena reformátora mazdaizmu, Zaratuštru. V práci 

spomínané označenia používam spolu s termínom staroiránsky taktiež synonymicky.  

 

Ciele dizertačnej práce  
 
Cieľom dizertačnej práce je poukázať na morfológiu mytologického symbolu na základe 

porovnania a analýzy vybraných mýtov v kontexte mazdaistických náboženských predstáv, 

kde úloha protivníka pripadla božiemu náprotivku, diablovi, ktorý vystupuje vo funkcií 

oponenta, resp. protivníka. Východiskovým materiálom bolo dvadsaťtri kozmogonických 

mýtov (vrátanie ich variantných foriem). Vzhľadom na vlastné jazykové dispozície 

a vybavenosť som pri ich štúdiu čerpala z existujúcich sekundárnych prekladov (Klíma, 

1985; Muller, 1880, 2001; Muller, 1880, 2004; Muller, 1882, 2000; Muller, 1887, 2001; 

                                                 
1 AXWORTHY, Michael, 2009. Dějiny Iránu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7106-994-
2 uvádzaA údaj z roku 2007, celkový počet obyvateľstva 70,4 miliónov obyvateľov; podľa oficiálnych 
výsledkov sčítania ľudu v roku 2011 zverejnených Iránskym štatistickým centrom ide o 74,96 miliónov – 
dostupné na http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=972&articleType=ArticleView&articleId=200. 
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Zaehner, 1955; Zaehner, 1961). Vybraný mytologický prvok sledujem v troch rovinách: 

mytologickej, semiotickej a etnografickej, s prihliadnutím na ich väzby.  

 

Teoretický a metodologický rámec dizertačnej práce  
 
Práca vychádza zo štrukturalistickej tradície výskumu kultúry (Lévi-Strauss, 1993, 2000a, 

2000b, 2006a, 2006b, 2008a, 2008b), z historickej a porovnávacej religionistiky, zo štúdia 

náboženských, mytologických a slovesných foriem (Boyce, 1974, 1984; Dragomanov, 

1961; Dumézil, 1997; Forsyth, 1987; Hausing, 1986; Eliade, 1995, 1997a, 1997b, 1997c, 

2003, 2006; Kramer, 1997; Lincoln, 1986; Meletinskij, 1989, Muller, 1880, 2001; 1880, 

2004; 1882, 2000; 1987, 2001, Propp, 1969; Sarkhosh-Curtisová, 1998; Tokarew, 1978; 

Werner, 2002; Widengren 1961, 1965; Zaehner, 1955, 1956, 1961), zo substitučných teórií 

o znaku a význame (Foucault, 1995, 2004; Ricoeur, 1996; Eco, 2009, 2011; Kevelson 

1998) a z filozofie symbolických foriem (Cassirer, 1996a, 1996b).  

Mýtus chápem jednak ako nábožensko-slovesný útvar, čo využíva vlastné systematické 

princípy mýtotvorby, vďaka ktorým o ňom môžeme hovoriť ako o jednej zo symbolických 

foriem ľudského myslenia, čo vyplývajú zo schopnosti ľudskej mysle vytvárať mentálne 

obrazy, reprezentácie. Táto práca však mýtus zároveň poníma ako štrukturálny prvok 

v systéme kultúry, v tejto súvislosti môžeme hovoriť aj o jeho jednotlivých komponentoch 

ako o prvkoch významovej štruktúry mýtu. Z hľadiska korelácie výraz – význam sú prvky 

mytologického sujetu variabilnými veličinami. 

 

Štruktúra dizertačnej práce  
 
Dizertačná práca je štruktúrovaná nasledovne:  

Kapitola 1. 1 Východiská a metodológia práce stanovuje výkladový rámec a teoretické 

východiská práce, metodológiu práce so skúmaným materiálom, zameriava sa na 

problematiku historických prameňov študovaných mytologických textov.  

Kapitola 1. 2 Terminológia zachytáva terminologický rámec práce, ide predovšetkým 

o stanovenie terminologického aparátu v práci – o zadefinovanie termínov obraz, 

predstava, reprezentácia, predstavivosť, znak, symbol, mýtus, dualizmus.  

Kapitola 2 Historiografia štúdia mytológie. Evolucionizmus, funkcionalizmus, 

štrukturalizmus pojednáva o základných prístupoch štúdia mýtov v dejinách disciplíny. 
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Teórie evolucionizmu (2. polovica 19. storočia) aplikovali tézy biologickej evolúcie na 

dejiny kultúry, a v zmysle Darwinovej vývojovej koncepcie, smerujúcej od jednoduchších 

foriem k zložitejším, pasovali mýtus za predchodcu jazyka (E. B. Taylor, J. G. Frazer, J. J. 

Bachofen, L. H. Morgan a i). Funkcionalistické teórie (20. a 40. roky 20. storočia) 

vychádzali z premís Durkheimovej sociologickej školy a skúmali mýtus z hľadiska jeho 

funkčnosti v kultúre, predovšetkým jeho prepojenia s rituálom (B. Malinowski, A. R. 

Redcfliffe-Brown, E. E. Evans-Prichards a i.). Štrukturálna antropológia konštituujúca sa 

koncom 60. rokov 20. storočia (najmä jej francúzska vetva spájaná s C. Lévi-Straussom) 

zohrala významnú úlohu (aj) pri hľadaní nových východísk štúdia mýtov. Vo svojich 

teoretických východiskách nadviazala na tradície európskej filozofie (Rousseau, Cassirer), 

psychológie (Freud), etnológie (Mauss) a lingvistiky (Saussure). Pre štrukturalistov 

predstavuje kultúra štruktúrovaný systém jednotiek, pričom metodológia 

štrukturalistického prístupu ku kultúrnym javom smeruje k odhaleniu nemenných vlastností 

kultúrnych systémov alebo štruktúr pod zdanlivou jedinečnosťou a rozmanitosťou navonok 

zjavných a pozorovateľných javov.  

Kapitola 3 Systematickosť mytologického myslenia a predmet mytologického vedomia sa vo 

svojich  podkapitolách (3. 1; 3. 2; 3. 2. 1 a 3. 2. 2) sústreďuje na špecifiká mýtu ako jednej 

zo symbolických foriem ľudského myslenia a pojednáva o jemu vlastnej systematizácií 

mytologickej reality, o predmete mytologického myslenia ako sa javí v mytologickom 

vedomí, o jeho modalite a o vzťahu príčiny a následku v mytologickom priestore a čase, 

o reflexii dichotómie posvätné – profánne v mýtoch a o špecifiku mytologického 

časopriestoru, ktorých je redukovanie mytologického času na čas genézy.  

Mytologické myslenie sa v niektorých zásadných bodoch odlišuje od tzv. empirického 

myslenia: mýtu predovšetkým chýba rozhodujúci moment oddelenia objektívneho od 

subjektívneho vnímania, súcna vstupujúce do mytologického vedomia mytologické 

myslenie reflektuje ako objektívne a reálne. K základným funkčným princípom 

mytologického myslenia patrí spredmetnenie obsahov vedomia, objektivizácia znaku, 

stotožnenie celku s jeho časťami, indiferencia kauzálneho vzťahu príčiny a následku (v 

tejto súvislosti hovoríme o špecifickej kauzalite mýtu, ktorá vyúsťuje do hierarchizácie 

mytologických bytostí a síl). Modalitu a rozdelenie mytologického priestoru určuje 

dichotómia kategórií posvätné a profánne, v rámci ktorej dochádza ku klasifikácií priestoru 

v mytologickom myslení a v neposlednom rade sa za špecifikum mytologického myslenia 

považuje redukovanie mytologického času na čas pôvodu, čím je vo všeobecnosti 

zdôvodnená posvätnosť mytologického obsahu vo vzťahu k jeho recipientom (v širšom 



 5 

kontexte v rámci jednotlivých kultúrnych štruktúr). Mytologická realita predstavuje realitu 

sui generis a mýtus ako jedna zo symbolických foriem predstavuje jeden zo spôsobov 

ľudského myslenia nazerania na svet.  

V kapitole 4 Morfológia mytologického protivníka sledujem mytologický prvok v kontexte 

mazdaistických kozmogonických mýtov. Konkrétne ide o mýtus o stvorení sveta (o 

stanovení času a ohraničení priestoru), o dvoch prvotných duchoch, o zmluve medzi dvoma 

duchmi (bratmi), o výzbroji (odeve) dvoch bratov (duchov), o stvorení pravdy a lži, 

o vzniku pohorí, o pôvode vody a rastlín, o smrti jednorodeného (primordiálneho) býka, 

o smrti prvého človeka Gajómarta, o vzniku prvého ľudského páru a mýtus o znečistení 

ohňa. Analýza mytologických textov spočíva v ich vzájomnom porovnaní. Ak vezmeme do 

úvahy teoretické východiská a metodologický rámec práce, ide o sledovanie metamorfózy 

vybraného prvku mytologického sujetu v rovine znakovej (výrazový znak, variabilný 

mytologický prvok substituuje význam), v rovine mytologickej (sujet mýtu) a v rovine 

etnografickej (funkčné a významové prepojenie mýtu a kultúry). Jednotlivé mýty sú 

očíslované, súbor textov obsahuje aj niektoré ich varianty.  

 

Závery dizertačnej práce  
 
Skúmané mazdaistické mýty reflektujú postavu mytologického protivníka v dvoch 

základných aspektoch: ako narušiteľa a zvodcu, pričom tretí aspekt, komický, v niektorých 

prípadoch tiež asociovaný s touto postavou (porovnaj napr. Gurevič, 1996, Dragomanov, 

1961, Forsyth 1987), v týchto mýtoch absentuje, hoci náznak akejsi kváziredukcie 

démonizácie diabla reflektujú mýty M2 – M2b (o zmluve medzi dvoma duchmi, keď diabol-

Ahriman akceptuje podmienky zmluvy, následkom čoho je stanovený čas a výsledok 

kozmického boja medzi oboma duchmi, a teda aj temporalita a zánik diabla ako 

kozmokonštitučného princípu). Mazdaistický dualizmus vychádza z dichotómie 

abstraktných kategórií pravda – lož (aša – drudž), intenciou mytologického myslenia 

dochádza k ich personifikovaniu v rámci opozícií boh (Ohrmazd) a diabol (Ahriman), resp. 

v neskorších formách mazdaizmu sú tieto opozičné kategórie tvorené hypostázami (Dobré 

verzus Zlé zmýšľanie, Spenta Mainju verzus Akóman) oboch prvotných princípov bytia. 

Diabol v aspekte narušiteľa vystupuje vo všetkých spomínaných kozmogonických mýtoch: 

v M1 – M1b (o dvoch prvotných duchoch) ide o negatívny prvok narúšajúci prvotnú 

harmóniu „stavu vecí“, ale aj ich statickosť. V mytologickom sujete protivník-narušiteľ 
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spôsobuje pohyb a je iniciátorom fabuly (Propp, 1969). V mazdaistickej mytológii je bytie 

vo svete reflektované ako interakcia dvoch kozmokonštitučných antagonistických prvkov, 

v prípade diabla, Ahrimana, ide o kozmokreátorstvo s negatívnym indexom. V mýtoch M5 

(o prirodzenosti, teda vzniku, hôr), v M6 – M6b (o pôvode vody riek a dažďa), v M7 – M7a  (o 

pôvode rastlín) a v M11 (o znečistení ohňa) má invenciou mytologického myslenia v rámci 

architektoniky mýtu narušenie formu povrchovej deformácie pôvodných súcien: 

interakciou diabla vznikne slaná voda, jedovaté rastliny, hory či dym. V mýtoch M8 – M8b 

(o smrti jednorodeného, prvého, býka), M9 – M9a (o smrti Gajómarta, prvého človeka) a tiež 

v M10 (o vzniku prvého ľudského páru) je narušovanie klasifikované ako prerušenie života, 

smrť. V semiotickej rovine teda platí nasledujúci transformačný reťazec: [význam, funkcia] 

„protivník“ sa transformuje na [znak] „diabol, Ahriman“ na [sekundárny znak] „démon 

sucha Apaoša“  [aspekt] „narušiteľ“ [znak] „deformácia“, resp. [znak] „smrť“. Zvodcovský 

aspekt diabla je v mazdaizme reflektovaný ako súbor negatívnych eticko-axiologických 

kategórií, ktorým na úrovni mytológie zodpovedá početná suita Ahrimanových démonov 

(démon lačnosti, Nepravdivá reč a pod.). Aj Lévi-Strauss charakterizuje mytologického 

zvodcu ako rušivý prvok. Podľa neho zvodca je tvor, ktorý nemá spoločenský status 

zodpovedajúci jeho správaniu, koná na základe svojich daností (telesná príťažlivosť, 

sexuálna potencia a pod.), takým spôsobom, aby podkopával sociálnu povahu manželstva. 

V rámci Lévi-Straussovej dichotómie príroda – kultúra, v dôsledku zvodcovho pôsobenia 

teda dochádza k miešaniu prírody a kultúry (Lévi-Strauss, 2006a: 285). V kontexte 

mazdaizmu ide o prienik elementov chaosu do kozmu (porovnaj podkapitola 4. 1. 1, kde sa 

spolupôsobenie oboch princípov označuje ako obdobie zmesi, prípadne aj obrázok 2, kde je 

graficky znázornené rozdelenie kozmu do troch úrovní: hore „sídli“ Ohrmazd, ktorého 

„trónom“ je svetlo či nebo, pod ním sa nachádza Prázdnota a dolu v Temnote prebýva 

Ahriman; pozri aj M1 – M1b). V M8 - M8b o smrti prvého býka vystupuje mytologický 

protivník ako syntaktický prvok spájajúci rovinu mytológie a etnografie: smrť 

mytologického zvieraťa má svoj ekvivalent v kultovej zložke v rituálnom obetovaní býka. 

Rituál zohráva kľúčovú úlohu v mazdaistickom kulte, predpokladá sa, že má pôvod ešte 

v predzaratuštrovskom období. Obetovanie a s ním spojené rituálne skonzumovanie častí 

obetovaného zvieraťa je repetované za účelom obnovy vitálnych funkcií bytia (sveta) – 

v mytologickej rovine (M8 - M8b) túto tézu reflektuje vznik podmienok pre život a začiatok 

kolobehu života, ktorý nasledoval bezprostredne po smrti prvotného zvieraťa. 

Reprezentáciou makrokozmu v etnografickej rovine je mikrokozmos – človek;  substancie 

obsiahnuté v kozme majú svoje náprotivky v ľudskom tele: voda odkazuje na krv, vietor 
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má svoj ekvivalent v ľudskom dychu, oheň v telesnej teplote a zem, resp. hlina, vo 

svalovine a mäse. Následkom transfigurácie tela na mytologickej úrovni je vznik 

a zachovanie kolobehu života, na úrovni etnografickej má rituál zabezpečiť prosperitu 

jedinca a v širšom zmysle života či sveta, podmienkou však je, že rituál je praktizovaný 

podľa predpisov. Na mytologickej úrovni je za smrť zvieraťa zodpovedný protivník 

a v tom prípade nejde o prosperitný akt, ale o násilné prerušenie života – priesečník medzi 

oboma rovinami predstavuje mytologický komponent protivník, ktorý nie len že vystupuje 

ako transponačný prvok, ale aj ako záporný exponent, čo prenáša rovnaký akt z jednej 

roviny do druhej a pridáva mu negatívnu hodnotu. V prípade M10, keď prvý ľudský pár 

prostredníctvom kontaktu s diablom-zvodcom vykoná prvú obetu nesprávnym spôsobom 

(resp. na mytologickej úrovni vyhlási za svojho stvoriteľa diabla a obetiny určené bohu 

a božským bytostiam uchytí pes a sup) môžeme hovoriť o tzv. negatívnej paradigme 

repetujúcej stvoriteľský akt. Diablov kontakt so súcnami, ktorý mytologická rovina 

interpretuje ako istú formu degenerácie a deformácie súcien (M6 – M7a) transponovaním do 

etnografickej roviny našiel svoj ekvivalent najmä v rozvinutom aparáte purifikačných 

obradov, pričom ako mytologicky podložené a zdôvodnené sa považujú predovšetkým tie, 

ktoré nie sú ukotvené v základných hygienických princípoch; ide o obrady súvisiace s tzv. 

mŕtvou matériou (o mazdaistických normách ako správne naložiť s odstrihnutými vlasmi, 

nechtami a biologickými exkrétmi informuje napr. Vendídad, Vídevdát), samostatné 

predpisy sa týkajú očisty ohňa, ktorý sa považuje za personifikáciu Ohrmazda.  

 

Predstava diabla ako jedného z kozmokonštruktívnych prvkov, hoci s negatívnym 

exponentom, má v sebe istý paradoxný náboj. Sú hypotézy (Boyce, 1974; Dumézil, 1997; 

Eliade, 1997b, 1997c; Kramer, 1997; Tokarew, 1978), podľa ktorých tento paradox súvisí 

s bipolaritou postáv starších (pravdepodobne polyteistických) náboženských foriem, čo 

podporuje aj fakt, že vzhľadom na širší lingvisticko-historický kontext došlo v mazdaizme 

k významnej transformácii starých indoiránskych významových apelatívov na označenie 

boha, konkrétne ide o významový posun pomenovaní asura, ahura a déva. Intenciou 

Zaratuštrových reforiem boli dévovia démonizovaní, kým ahurovia v ranom mazdaizme 

naďalej zotrvávajú ako pomenovanie pre skupinu bohov. Iné staršie védske texty, 

pochádzajúce z rovnakej jazykovej pravlasti, odrážajú totiž opačný stav: indoiránski 

dévovia v nich naďalej zostávajú ako pomenovanie pre bohov a asurovia je pomenovanie 

pre démonov. V Aveste (predovšetkým v jej najstarších častiach) sa o dévoch príležitostne 
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hovorí ako o bohoch, ktorých vláda nebola dobrá (Jasna 44,202); termín ahura sa však stal 

pevným komponentom Ohrmazdovho mena (Ahura Mazda – Dobrý, resp. Múdry pán) 

a v Aveste sa mimo tento kontext nevyskytuje3. 

Dvojaká povaha bohov je téma, ktorý sa objavuje v histórii náboženstva, podľa M. 

Eliadeho (Eliade, 1997b) súvisí s ambivalentným charakterom kategórie sacrum, pričom 

ide o jav vyskytujúci sa pomerne často v indickej mytológii a viedla k vytvoreniu 

niektorých konceptuálnych mytologických dvojíc, ktorých juxtapozícia implicitne definuje 

obe protikladné roviny (Mitra-Varuna, resp. Mitravaruna, Vrtra-Varuna a pod.). Intenciou 

mazdaizmu, resp. Zaratuštrových reforiem, pravdepodobne došlo k definitívnemu 

oddeleniu negatívnych a pozitívnych atribútov historicky pripisovaných jednej božskej 

postave, čím sa v rámci formovania monoteistického náboženstva zdôraznila univerzálna 

a absolútna povaha každého jedného princípu.  

                                                 
2 KLÍMA, Otakar, 1985. Oběti ohňům. Praha:  Odeon. ISBN 01-079-85. 
3 VAVROUŠEK, Petr, 2002. Učení nejstaršího mazdaizmu. In: Chatreššar 2001. Ročenka Ústavu starého 
Předního východu a srovnávací jazykovědy,  ZEMÁNEK, P., Eds. Praha: Filozofická fakulta, s. 49 – 86. 
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