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     Doktorandka   Mgr.  Darina Zaicová sa vo svojej práci zamerala  na dualistickú koncepciu 

bytia ako ju reflektuje staroiránska mytológia. Svoju pozornosť sústredila na kozmogonické 

mýty,  ktoré prezentujú svet bytia ako výsledok pôsobenia dvoch antagonických princípov. 

Zachované písomné pramene sa väčšinou obmedzujú na vymenovanie stvoriteľských aktov 

Ahura Mazdu, pôsobenie jeho protivníka vyplýva z jeho podstaty ako protiklad skutkov 

Ahura Mazdu.  Mazdaizmus patrí medzi najstaršie náboženstvá sveta, ktoré si zachovalo 

veľkú časť  svojho historického dedičstva až do súčasnosti. Najstaršie formy indoiránskeho 

náboženstva a mytológie zreformoval prorok Zarathuštra a v tejto forme sa zachovali, hoci 

v jednotlivých historických  obdobiach dochádzalo aj k ďalším zmenám.   Dnes žijú 

prívrženci zoroastrizmu predovšetkým  v Severnej Indii a malé skupiny v Iráne. Štúdium 

zoroastrického náboženstva je významné najmä pre religionistiku, nakoľko toto náboženstvo 

významne ovplyvnilo neskoršie monoteistické náboženstvá ako judaizmus, kresťanstvo 

a islam.  

     Cieľom práce doktorandky bolo poukázať na morfológiu mytologického symbolu na 

základe porovnania a analýzy vybraných mýtov v kontexte náboženských predstáv, kde vo 

funkcii božieho náprotivku vystupuje Ahriman. Východiskom práce bolo dvadsaťtri mýtov. 

Autorka čerpala z prekladovej literatúry, pričom si je vedomá istých obmedzení. Vybraný 

mytologický prvok sleduje v troch rovinách: mytologickej, semiotickej a etnografickej. 

Metodologicky vychádza z Lévy-Straussovho štrukturalizmu, z historickej a porovnávacej 

religionistiky a z teórií o znaku a význame. 

     V prvej časti sa autorka venuje teoretickým východiskám a metodológii. Samostatnú 

subkapitolu venuje terminológii, ktorú používa a tiež historiografii štúdia mytológie. V tretej 

kapitole sa doktorandka venuje systematickosti mytologického myslenia, pričom sa osobitne 

venuje aj mytologickému časopriestoru a vplyvu dichotómie sacrum – profanum na tento 

časopriestor. 



     K samotnému jadru práce sa  autorka dostáva v štvrtej kapitole Morfológia mytologického 

protivníka.  

     Mám isté výhrady voči používaniu termínu diabol v súvislosti s Ahrimanom. Ide 

o prenášanie termínu z veľmi odlišného kultúrneho prostredia. Autorka práce napokon sama 

konštatuje na str. 10, že : „Mytologický dualizmus mazdaizmu totiž poníma dobro a zlo ako 

dve rovnocenné konštitučné zložky sveta a samotné bytie sa z tohto pohľadu javí ako ich 

kontinuálna interakcia.“  Aj v ugrofínskej mytológii, v ktorej sú kozmogonické mýty typicky 

dualistické, sa diabol objavuje až pod silným vplyvom kresťanstva, pôvodne ako stvoritelia 

vystupujú bratia, stelesňujúci princíp dobra a zla. Angra Mainju je síce oponentom, alebo 

protipólom Ahura Mazdu, no domnievam sa, že v tomto prípade je jeho označenie ako diabla 

nepresné. Jazykovej bariéry si je vedomá aj autorka a pripúšťa možnosť významových 

posunov pri práci zo sekundárneho jazyka. Tak je to aj v prípade zboru božských bytostí 

Ameša Spenta, pre ktoré sa ustálilo pomenovanie Nesmrteľní Svätí a o ktorých G. Dumézil 

hovorí ako o archanieloch. /str. 25/ 

     Napriek tomu, že  autorka používa zaužívanú  českú transkripciu, v niektorých prípadoch 

zapisuje mená v anglickej transkripcii, napr.  Kusrav I. /Chosrov/, Eznik z Kolbu /Jeznik 

Koghbaci/. /str. 27, 24/ 

     Darina Zaicová preukázala dobrú znalosť danej problematiky a relevantnej literatúry, ku 

ktorej pristupuje dostatočne kriticky. Jej práca vyhovuje kritériám kladeným na spracovanie 

dizertačnej práce, preto prácu doporučujem na obhajobu. Po úspešnej obhajobe doporučujem 

udeliť akademický titul PhD. V odbore etnológia. 
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