
 1 

                           

OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

Darina Zaicová: Aspekty antromorfizace ďábla v kontextu staroíránské mytologie. 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2012, 108 str.  

 

 

Především je třeba vysoce ocenit výstižné vymezení předmětu a cílů předložené 

práce. Autorka se konkrétně zabývá vyhraněným mytémem protivníka ve vybraných 

textech staroíránské mytologie, přičemž vhodně akcentuje dualistickou koncepci a 

opozičnost. Ve své analýze vychází především z materiálu, který se většinou dochoval 

ve fragmentech. Přednost disertace  spočívá mimo jiné v tom, že se autorka opírá o 

poměrně rozsáhlou bibliografii, v níž převažují cizojazyčné publikace.    

Podotýkám, že pro východní epický oikotyp jsou příznačné kosmogonické mýty či 

legendy o nepodařeném stvoření (miscreation). Tyto dosti frekventované legendy 

s etiologickými rysy často čerpají z biblického podání a apokryfních textů, někdy však 

z předkřesťanské tradice a vyskytují se až na Balkáně. Na jedné straně závaznou 

představu o stvoření přináší 1. Mojžíšova kniha Genesis, na druhé straně  však existují 

široce rozprostraněné varianty frekventovaného výpravného typu, který je ve svém 

pojetí nezakrytě opoziční. Zde ďábel vystupuje jako druhá tvůrčí bytost, i když ne zcela 

rovnocenná. Jeho tvůrčí akty napodobují tvůrčí akty Boží, ale nedokonale nebo 

nepodařeně. Ostatně autorka  na tento mytém ve své práci upozorňuje alespoň okrajově 

včetně odkazu na publikaci Michaila Dragomanova o dualistickém stvoření světa, 

čerpající většinou z bulharského slovesného materiálu.  

Samozřejmě Darina Zaicová sleduje velmi cílevědomě zvolenou problematiku, avšak 

neškodilo by se rozhlédnout také po jiných tradicích v tomto středoasijském  areálu. 

Dále bych se například zcela nebránil vzít v úvahu  základní knihu o postavě trickstera 

Paula Radina, přičemž trickster nemusí přímo fungovat jako  komická figura, ale jako 

určitý dablér kosmické hry.  

Nebylo by možná od věci odvolat se rovněž na religiozní monismus křesťanské 

církve, popřípadě na judeo-křesťanské tradice vůbec, kde vznikají zvláště u teologů 

značné rozpory  při  objasňování původu zla. Především máme na mysli místo ďábla 

v bibli; je až neuvěřitelné, jak se tu zřídka vyskytuje. Ďábel se výrazněji vyskytuje až 

v Knize Jobově, kde není ani náznakem nějakým protivníkem nebo protihráčem Božím, 

nejsou tu ani stopy po nějaké jeho vlastní moci, kterou by měl ze sebe a jež by mu 
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propůjčovala tvůrčí možnosti. V souvislosti s Jobem vzniká rovněž otázka funkce 

starozákonního Jahva a  také se předpokládá, že  postava Joba by mohla mít sumerský 

kořen. To však navozuje další úvahy, jež jdou za rámec oponentského posudku. 

Vraťme se však k autorčině disertaci, jež má značný význam pro vysvětlení 

staroíránského dualismu počítajícího se dvěma proti sobě působícími bytostmi, Ahurou 

Mazdou a Ahrimanem. Obě bytosti mají stejné potence a šance a lze z nich odvodit 

například dvojí stvořitelství. Právě křesťanská církev oficiálně vyznávala religiózní 

monismus, narozdíl od zoroastrismu a pod jeho vlivem vzniklých východních 

dualistických herezí mimo jiné v podobě manichejství. Mimochodem - manichejská 

hereze sahala až za vznik křesťanství. 

Dále Darina Zaicová se ve svém bádání snaží uplatnit fenomenologickou metodu, jež 

má své důležité místo v religionistice i při studiu mýtu. Na první pohled je  předložená 

práce terminologicky přesně pojata a pojem dualismu jednoznačně zvládnut. Pokud jde 

o teoretiky mýtu, hlavní slovo dostává nejen Ernest Cassirer, nýbrž i Mircea Eliade a 

Claude Lévi-Strauss.  Doplňuji, že za uznávané badatele v oblasti mýtu  jsou 

považováni též Robert A. Seagal (kupříkladu Theorizing about Myth) a William G. 

Doty (třebas Mythography. The Study of Myth and Rituals). 

Jádro práce představuje 4. kapitola nazvaná „Morfológia mytologického protivníka“. 

Zde přicházejí na řadu důkladné rozbory základních textů s odkazy na relevantní 

literaturu předmětu. Do tohoto kontextu autorka zasazuje  referenční práci k folklorní 

naratologii: Morfologii pohádky Vladimira Jakovleviče Proppa. V textových analýzách 

Dariny Zaicové  sehrává mimořádnou roli taktéž Neil Forsyth se svou publikací The Old 

Enemy. Satan and the Combat Myth z roku 1987. Ta právě umožnila precizovat 

bezesporu ambivalentní figuru ďábla či satana. 

Lze říci, že závěr disertace má povahu takřka samostatné kapitoly. Sumarizuje,  

upřesňuje a navíc syntetizuje  poznatky získané minuciózní textovou analýzou. Za 

výhodu je možno považovat, že  postavě ďábla se autorka věnovala už ve své 

diplomové práci, přičemž  základem byl slovenský folklor.         

 K pojetí a provedení práce nemám jako oponent meritorní výhrady ani závažné 

připomínky. Shora uvedené poznámky nemají vliv na příznivý dojem z disertace,  lze je 

chápat spíše jako náměty pro debatu v rámci obhajoby disertace. Koneckonců je  

chvályhodné, že se Darina Zaicová  nesnažila o určité, volnější exkurzy do jiných 

tradic, ale přímo úporně dodržovala cíle disertace, nastolené v úvodu. Jak už bylo 
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řečeno, do budoucna možná by bylo vhodné například si  stanovit problém: jak se 

staroíránské tradice setkávají s judeo-křesťanskými, popřípadě jinými.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Celkově lze konstatovat, že Darina Zaicová ve své disertační práci osvědčila 

schopnost získat relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že je schopna na 

přijatelné úrovni teoreticky pracovat v příslušné oblasti studia a že umí získané 

poznatky interpretovat. Předložená práce je pečlivě provedena jak po stránce 

metodologické a teoretické, tak i praktické. Stylisticky je text   velmi dobře zvládnut; je 

přehledný a čtivý.   

 

Závěr: Protože Darina Zaicová  podala zdařilý badatelský výkon, práci lze přijmout jako 

vhodný podklad pro jednání komise, které by mělo vést k přiznání titulu Ph.D.  
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