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O P O N E N T S K Ý  P O S U D E K  N A  D I P L O M O V O U  P R Á C I   

Bc. Michaely Šebetovské 

„Veles: Slovanské božstvo v komparativní perspektivě“ 

předkládané v  roce 2017 na Ústavu fi losofie a religionistiky  

Cílem práce je, jak již její název napovídá, rekonstrukce charakteru slovanského božstva jmé-
nem Veles/Volos a to za pomoci komparace s příbuznými či podobnými postavami u jiných in-
doevropských národů. Vedle úvodu, etymologického exkursu a závěru stojí hlavní tělo práce, 
které je rozděleno na tři části: prameny, příbuzné postavy a sémantické okruhy. V oddíle věno-
vaném pramenům jsou primární zdroje pokryty vyčerpávajícím způsobem, vzhledem k  tomu, 
že jich je dochováno jen několik málo. Autorka tedy vychází z  těchto zlomků a z možných ety-
mologií a pokouší se o velmi odvážný počin   ̶ o dokreslení obrazu, z něhož je nám známo jen 
několik tahů štětcem.  

Autorka si klade racionální otázku: jak lze postupovat, vím-li jen tak málo, a přesto se nechci 
vzdát a chci se pokusit charakter božstva zrekonstruovat? Jako odpověď si volí genetickou kom-
paraci, tj. přihlédnutí k paralelám u příbuzných národů. Právě podobné božské postavy jsou 
obsahem druhé části těla práce, kde jsou za hlavní kandidáty vybráni indický Varu ṇa, litevský 
Velnias, severský Óðinn a osetský Afsati. U prvních dvou postav kromě podobných motivů a 
rysů hraje roli i pravděpodobná etymologická příbuznost jejich jmen. Výsledkem „konzul-
tace“ s těmito postavami jsou rozhojněny („amplifikovány“ řekl by Jung) a dokresleny motivy, 
které nacházíme v narážkách v pramenech o Velesovi a práce tak dospívá k  třetímu oddílu, 
v němž jsou takto amplifikované motivy shnízděny do sémantických okruhů.  

1) STRUKTURA ARGUMENTACE 

Autorka při výkladu čelila obtížnému úkolu, totiž požadavku lineárního výkladu souvislostí a 
paralel, které vytvářejí nelineární síť. Nutno říci, že se  s výzvou vyrovnala výborně. Zvolila roz-
dělení na tři výše zmíněné oddíly, v nichž se k motivům a tématům opakovaně vrací, ale naštěstí 
nikoliv proto, aby se pouze opakovala, ale aby pokaždé přistoupila k  tématu z odlišného úhlu a 
propojila jej s ostatními. Výklad tedy dle mého názoru funguje velmi dobře. Následují konkrétní 
námitky a postřehy: 

1) Na řadě míst jsem si opakovaně poznamenal, že by práci prospěl přehledový výklad o 
proběhlé badatelské diskuzi na téma Veles, tedy jakási rešerše, v  níž by bylo jasně a na 
jednom místě řečeno, jaká srovnávání již byla podniknuta, jaká témata jsou typicky v po-
předí a co bývá kritizováno. Na pozadí tohoto přehledu by byl daleko jasnější autorčin 
vlastní přínos. Občas je zničehonic (např. s. 64 „Uspenskij se pokoušel hledat i folklorní 
postavy…“) zmíněna diskuse nad nějakým tématem, ale čtenář je ponechán ve tmě oh-
ledně celkového obrázku o bádání o Velesovi a o diskusích, které byly vedeny.  

2) Jako součást tohoto výkladu, nebo jako apendix k  práci, by také bylo skvělé alespoň 
stručně na jednom místě shrnout nejčastější omyly, bludy a podvrhy, které se bádání o 
Velesovi týkají, vzhledem k tomu, že jedním z cílů práce je mj. právě s těmito omyly se 
vyrovnat a nabídnout racionálně a metodicky podloženou rekonstrukci.  
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3) Kapitola věnovaná etymologii i přes autorčinu snahu působí poněkud nekompletně a 
vágně. Bylo by vhodné sledované slovní kořeny srovnat do přehledné tabulky, případně 
jasněji vyznačit vzájemné vztahy slovních forem a jejich diachronní sémantiky. Zde by 
bývala prospěla podrobnější konzultace s odborníkem na srovnávací indoevropskou ja-
zykovědu.  

4) Prezentace tří IE funkcí (s. 14-15) by byla srozumitelnější, kdyby byla ilustrována typic-
kými příklady. 

5) Díky tomu, že se autorka periodicky vrací k  tématům, bylo by dobré je napříč práce pro-
pojit odkazy, alespoň při jejich prvním výskytu, aby si mohl čtenář síť souvislostí lépe 
poskládat. Např. na s. 33 se poprvé objevuje postava čerta, zde bez komentáře o tom, co 
si pod tím máme představovat, což se dozvíme až na s. 56. Na takovýchto místech by 
křížový odkaz byl užitečný. 

6) Výklad o souvislostech Velesova charakteru se staroseverskou  obětí Víkara diskutovaná 
na s. 77 je popsána příliš nekonkrétně, kdo pasáž nezná, nebude chápat, o čem se mluví.  

7) Tezi na s. 85 příliš nechápu: „Ovšem budeme se níže zabývat tím, že Veles byl ambiva-
lentní postavou, která mohla dokonce mít původně dvě odlišné podoby, které časem 
splynuly.“ – Rána s čistého nebe: Jaké dvě podoby? Ambivalence přeci neznamená splý-
vání dvou původně oddělených obsahů.  

H o d n o c e n í :  7  b o d ů  z  8 .  

2) FORMÁLNÍ ÚROVEŇ 

Práce je psána ošklivým fontem a svou úpravou rozhodně oko neoblaží, ale text i rozvržení je 
funkční, což postačuje. Obsahuje tu a tam drobné chyby:  

1) „euhemérismus“ (správně „euhémerismus“), s. 29 
2) občas chybí kurzíva u titulů (např. s. 70, „Píseň o Vaftrúdnim“; s. 80, „Píseň o Hárbar-

dovi“) 
3) překlepy, nedodržování standardu u přepisů („Vafþrúdnismál“, správně „Vafþrúðnis-

mál“), jestliže je standardem jméno Óðinn, tedy užívání znaků -ð- a -þ- , pak by měly být 
konzistentně všude, např. s. 80, „Hárbardovi“, správně „Hárbarðovi“ 

4) vady v odstavcích (2. odstavec na s. 76 „též [nová řádka] Velnias“)  
5) překlepy („předěty“ místo „předměty“, s. 77), nečeská gramatika („Bojan je poetem“, 

správně „poetou“) 
6) drobnost zanedbatelná, možná jen záležitost odlišného standardu: přepis sanskrtu, s. 46, 

„ṛtá“ vs. „r̥tá-/ r̥táṃ“ (takto podle mě správně), rozhodně ale chybí kurzíva 
7) občas nepřeložené termíny („piktasis, negerasis, nelabasis,“ s. 42) 

Asi nejproblematičtější z hlediska formálního je bibliografie, která je velmi nepřehledná. Pro-
spělo by jí rozdělení na primární a sekundární prameny, případně ještě separátně příručky a 
slovníky. Přehlednosti by výrazně prospělo, kdyby namísto odsazené první řádky byla předsa-
zená (jak to bývá normální) a kdyby mezi každými dvěma položkami bylo vertikální odsazení 
(stačí málo, 2-3 body).   

H o d n o c e n í :  6  b o d ů  z  8 .  
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3) PRÁCE S PRAMENY 

Autorka zvládá výborně práci jak s primárními prameny, tak s prameny sekundárními a užívá 
je se vší erudicí a kritičností. Znalost relevantních jazyků (litevština, lotyština, ruština, staro-
severština) dává autorce pevný základ a cit pro charakter kultur a pramenů. Nicméně práce 
přeci jen není dílem filologa, což je znát (ale argumentaci, snad s výjimkou etymologické, to 
nijak nevadí). Osobně nemohu do detailu ověřit kvalitu práce s  ruskojazyčnou nebo baltskou 
literaturou, nicméně řadu pasáží jsem konzultoval s odborníky, kteří mi kvalitu potvrdili.  

Drobné postřehy: 

1) K tématu uzlů, lan a pout (např. s. 46, ale i jinde) jsem postrádal Eliadeho komparativní 
esej o bohu svazovači a symbolice uzlů (M. ELIADE: Obrazy a symboly), která stojí pravdě-
podobně na pozadí některých autorčiných úvah a souvislostí, ale není citována a ni uve-
dena v bibliografii. 

2) V případě Óðina by bylo dobré odkázat zájemce o bližší informace na existující mono-
grafie (např. Kris KERSHAW: The One Eyed God; Stephan GRUNDY: Cult of Ódinn). 

H o d n o c e n í :  8  b o d ů  z  8 .  

4) VLASTNÍ PŘÍNOS 

Ačkoliv nemohu (kvůli nedostatečně předestřenému přehledu předchozího bádání zmíněnému 
výše) v některých bodech přesně určit, kde končí a začíná autorčin vklad, přesto je zřejmé, že 
se jedná o práci velmi originální a plnou samostatného přemýšlení, vlastního výzk umu, která 
přináší množství nových souvislostí, interpretací a postřehů.  

H o d n o c e n í :  7  b o d ů  z  8 .  

5) OBECNÝ PŘESAH PRÁCE. 

Práce je religionistickou v plném smyslu toho slova, stojí na pomezí dumézilovské nové nom-
parativní mytologie a eliadovské fenomenologie náboženství (i když to druhé neříká). Je velmi 
relevantní pro zájemce a odborníky nejen o slovanské náboženství nebo indoevropské nábožen-
ské tradice, ale také pro religionisty se zaměřením na fungování mýtu a studium pantheonů 
obecně. Autorka svým zaměřením na studium liminální mytologické postavy spojené s  motivy 
chaosu, bohatství, proměn a ambivalence tedy mimochodem z jiné strany zpracovává další 
fasetu problematiky Hranic a Jiného světa ležícího za nimi, což je jedno ze stěžejních témat 
„Pražské mytologické školy“.  

H o d n o c e n í :  7  b o d ů  z  8 .  

Drobné námitky, postřehy a doplnění k některým místům výkladu (netřeba diskutovat): 

1) S. 72,  příliš věcně-doslovné chápání Velesova bohatství („tím, kdo původně získával bohatství 
z korábů, byl Veles“), jeho bohatství  jistě není toho druhu, které je třeba těžit z  korábů. 

2) Za srovnání s materiálem by stála postava irského Tethry a „dobytku Tethry“ (což také není 
normální dobytek).  

3) Z řady příkladů (s. 60-63) se zdá, že jeden ze sémantických okruhů je blízký typu „Pána Zv í-
řat“ (např. v Indii Śiva paśupati, přičemž sanskrtské paśu- znamená jak „dobytek“, tak „smyčka“, 
což propojuje s tématem uzlů). 

4) Souvislost mezi tím, že Veles je úzce spjatý s bohatstvím na jedné straně a chaosem na druhé lze 
podpořit upozorněním na to, že právě chaos je místem (potenciálního) nekonečného bohatství . 
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5) S. 50 – spíše, než popisovat Óðina obecně (což autorka dělá navzdory tomu, že říkala opak) a ještě 
tak, že charakteristiku svěří do rukou Snorriho Sturlusona, bych doporučoval raději poctivě pro-
česat mnohé Óðinovy rysy a vybrat zvláště ty, které jsou relevantní, např. typická šalebnost a 
dvojstrannost, proměna rákosu v  kopí a naopak (autorka ji zná, ale neprodá ji, jen v  náznaku ji 
zmiňuje na s. 77), obdoba Velniasova rysu proměn zlata v  hnůj a naopak; zdůraznit, že Óðinn se 
také po christianizaci stává Ďáblem. 

6) S. 63. spojuje Óðina s vlky skrze Geriho a Frekiho, ale vlčí charakteristiku ilustruje ještě lépe 
úplná paralela k „Velniovým psům“ a to kenning „Óðinovi psi“ ( Viðris grey, HHbI 13). 

7) s. 87. Kosmogonie – dievas a velnias, severskou paralelou je spíš než „Burovi synové“ souboj 
Heimdala a Lokiho o „ledvinu moří“ 

8) s. 89. opozice mezi Þórem a Óðinem je hledaná trochu násilně, daleko přirozenější je jako opo-
nent Loki a jeho monstrózní potomstvo.  

9) s. 32. Vel a Velial a jejich spojení s  Velesem v ruských pramenech, nicméně zdá se, že v  ruských 
pramenech je typický tvar jména Volos a nikoliv Veles, stále by to platilo?  
 

Principielní námitky (k diskusi): 

1) Při srovnávání např. Velnia, Varuny, Óðina s  Velesem by bylo dobré postupovat srovná-
ním „charakteristických posunů“ jednotlivých kultur (tj. celkovostně), nesrovnávat izo-
lovaný element, ale chápat ho v rámci celku (např. historizace u Římanů, martializace u 
Germánů, mytická hyperbolizace u Indů). Případně se podívat, jak se má paralela Thor-
Donar-Perun-Perkunas-Indra a další podobné linie adekvací a podle jejich posunů usou-
dit analogicky na typ posunu u Velese. 

2) Například je velmi nečekané (a rekonstrukcí bychom k  tomuto rysu nejspíše nikdy ne-
došli), že Dievas hraje roli božského „zloděje“ typu Prométheus, kterou bychom čekali 
spíše u postav tricksterovského typu. Dievas je v této roli tedy inverzní oproti např. ety-
mologicky a geneticky identickému řeckému Diovi (který je naopak tím, kdo je okraden), 
na čemž je vidět, že etymologická příbuznost jména nemusí znamenat, že lze rysy pří-
buzného boha automaticky přenášet do vedlejší oblasti – jeho role může být přesně 
opačná, než čekáme.  

3) Shrnutí práce: škatulka „funkce“ je zde spíš na překážku, Velesův rekonstruovaný cha-
rakter vyvstal celkem přesvědčivě, ale je právě poměrně dost osobitý (což je signál po-
ctivě provedené komparace, která se nikam manipulovat nesnaží), než aby se dal jedno-
duše nacpat do první nebo třetí funkce. Má to vůbec smysl? 
 

Jako podklady k diskusi by nám mohly posloužit též tyto otázky: 

1) Bylo by možné k „dokreslení“ Velesova charakteru použít i nějakou jinou metodu? Měla 
autorka na výběr, nebo volila z  nutnosti, protože ji nic jiného ani nepřišlo možné?  

2) Je celkem nepochybné, že slovanské, baltské, germánské a indoíránské jazyky jsou ge-
neticky spřízněné, ale platí totéž o kulturách, národech a náboženstvích, které se jejich 
mluvčích napříč časem týkaly? Je to opravdu tak jednoduché?  

3) A pokud ano (což říká dumézilovská komparativní škola a jedná se i o autorčinu premisu), 
jak lze vztah příbuznosti chápat? Když jsme u paralely s  jazyky, tak např. některé sou-
časné IE jazyky jsou typologicky vzato izolační, jiné flektivní, takže se může stát, že ně-
který IE jazyk bude svým fungováním vlastně bližší některému non -IE jazyku, než IE 
jazyku, který je již typologicky velmi vzdálený. Není genetické srovnávání v tomto 
směru zavádějící? Elementy mohou sdílet shodný původ, ale mohou v  různých příbuz-
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ných kulturách plnit zásadně odlišnou funkci (například Dyaus -Týr). Respektive ele-
menty, které vypadají příbuzné, mohou mít úplně různé původy (zoologická ilustrace: 
nosorožcův roh vs. narvalův roh, který je ve skutečnosti přeměněný zub)  

4) Proč autorka zahrnula do srovnání právě čtyři postavy ze čtyř kultur (Baltové, Germáni, 
Indové a Osetové) a nechala stranou Kelty  (Tethra?), Římany, Řeky (Plútón/Hádés?), 
Peršany (Ahriman?) a další IE? Domnívá se, že jí vybrané národy „uchovaly původního 
Velese“, zatímco ty ostatní ho „již ztratily“?  
 
 

C e l k o v é  h o d n o c e n í :  7  +  6  +  8  +  7  +  7  =  3 5 ,  t j .  v ý b o r n ě .     

Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci, oponent ji 
proto doporučuje  k obhajobě se známkou výborně . 

 
V Praze dne 6. 6. 2017 

Mgr. Jan Kozák, PhD. 
Ústav filosofie a religionistiky 


