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Veles. Slovanské božstvo v komparativní perspektivě 
 
Objektem komparativního zkoumání se v diplomové práci stal slovanský bůh Veles, jehož 
důležitost v předkřesťanském období není zpochybňována, ačkoli prameny vypovídající o této 
postavě jsou skoupé a kusé. Dokonce sám výčet středověkých památek, ve kterých se 
theonymum vyskytuje, je dost omezen. Za takových podmínek, chceme-li porozumět funkční 
povaze a přívlastkům zkoumané postavy, není jiná cesta, než zasadit mýtickou bytost do 
širšího srovnávacího rámce a vnímat ji v řadě dalších „příbuzných“. Touto cestou podpořenou 
o etymologicky výklad dílčích mýtonymů se vydala i autorka diplomové práce, a tak vnikla 
působivá řada spojující slovanského Velesa, baltského Velniase, severského Óðinna, 
osetinského Afsati, a jejich pozdějších „reprezentantů“: Volcha, vodníka, čerta, vlčího 
pastýře, sv. Blažeje ad.  
 
Genetická komparace vyžaduje dokonalou znalost nejbližšího a vzdálenějšího terénu, přičemž 
badatel musí kráčet k cíli s ohledem na problematiku etnogeneze a glotogeneze. Některé 
„národní“ tradice jsou již poměrně dobře známé a zpracované, ovšem kamenem úrazu se 
tradičně stává baltská látka (litevská, lotyšská a pruská), která – jak tomu je i v případě 
slovanského Velese – má často naprosto klíčový význam. Cesta, která vede ke zevrubnému 
výzkumu tradice Slovanům nejbližší, byla svého času naznačena J. Dobrovským. Avšak od té 
doby se našlo jen málo zájemců, kteří se odhodlali pustit i do jazykovědné baltistiky, což je 
předpoklad pro zdárné využití geograficky blízkých, ale jazykově vzdálených (často zcela 
nedostupných) dat. Jako školitel jsem měl možnost sledovat, jak Michaela Šebetovská 
v průběhu několika let odhodlaně nabývala nezbytné znalosti v oboru baltistika. Toto úsilí, jak 
vypovídá práce předložená k obhajobě, se ukázalo jako smysluplné a užitečné. Autorka práce 
prokázala svou kompetenci v oboru, a tím i službu české komparativní religionistice. Chci 
věřit, že autorka diplomové práce u toho nezůstane, a baltoslovanský zřetel profesně uplatní i 
v dalších svých dílčích výstupech.  
 
Ne se všemi závěry v části „Sémantické okruhy“ (jednookost Veliase anebo v podkapitole 
„Pouta a smyčky…“) můžu osobně souhlasit, ovšem i autorka si plně uvědomuje 
hypotetickou povahu některých svých interpretací. Není nutno zdůrazňovat, že práce, kterou 
doporučují k obhajobě a hodnotím známkou výborně, je dobře strukturovaná. Níže se 
zastavím u některých nesrovnalostí a problémových bodů:  
 
s. 14 zdá se být problematické slovní spojení folklorní bytosti (snad postavy).  
 
s. 17 věta: „Jak podotýká Téra, toto určení komplikuje nedostatek pramenů u obou postav…“ 
Při prvním výskytu příjmení (zde a u jiných citovaných autorů) je nutno uvádět jméno.  
 
s. 18-19 věta: „Tento kořen v sobě nese vícero významových okruhů: zemřít, tráva, vidět, 
chtít, (o)točit (se), trhat, vlažný, jinde nalezneme společně s tráva též možný význam vlasy, 
vlna a les a mimo to i další význam ošálit.“ Význam by bylo vhodné, jak tomu je jinde, uvést 
bez kursivy a v závorkách.  
 
s. 30-31 Autorka v části pojednávající o pramenech zodpovědně verifikuje jednotlivé zdroje, 
ovšem v některých případech tento kritický přístup (samozřejmě prospěšný a i nutný) je až 



přílišný. Týká se to např. Slova o pluku Igorově. Zdá se být neodůvodněná věta: „Hlavní potíž 
je v tom, že se SPI dochovalo jen v opisech a není k dispozici rukopis…“  Striktně za to 
takový rukopis přece máme – tedy kopii Slova, pořízenou pro potřebu Kateřiny II. Jsou to 
regulérní opisy, ovšem ne tak staré jako ten, který se do našich dnů nedochoval. Autorka zde 
rovněž uvádí: „není jasné, zda se v případě tohoto díla nejedná o podvrh“, „otázka pravosti 
SPI zůstává nevyřešena, a tak nezbývá než tento pramen brát s rezervou a pracovat s ním 
nanejvýš opatrně“… Domnívám se, že v odborné rovině tento problém již neexistuje (zvlášť 
po lingvistickém výzkumu A. Zalizňaka z r. 2017). Problém způsobuje laická „vědecká“ 
veřejnost (jako Keenan aj.). Je to stejné, kdybych se opíral o autentická data z rukopisů 
Královédvorského a Zelenohorského a to na základě toho, že jejich pravost doposud není 
vyřešená a zpochybněná (a jako argument – dosavadní existence České společnosti 
rukopisné). Odkaz č. 59 je v této souvislosti poněkud zavádějící: lze chápat, že Zalizňak je 
odpůrcem pravosti.  
 
s. 42 Chybí překlad u výrazů: piktasis, negerasis, nelabasis. 
 
s. 49 překlep ochcočil 
 
s. 33 pak 72-73 Výklad: „… český text z překladů Knihy Ježíše Siracha. Muž v něm přeje své 
manželce, aby se proměnila v divokou husu, odletěla k Velesu za moře a už se nikdy 
nevrátila. Několik skutečností nasvědčuje tomu, že takto manžel zlé ženy pouze poeticky 
vyjádřil, že by si nepřál nic jiného, než aby zemřela“ a „Je tedy možné zmiňovanou pasáž z 
Knihy Ježíše Siracha interpretovat tak, že za moře k Velesu cestovala nezbedná žena po své 
smrti, kdy se její duše proměnila v ptáka“. Lze vysvětlit i jednodušším způsobem, jako aluze 
na nářek se vším co z toho vyplývá. Srov.:  
 

Как бы была я вольна пташеца, 
Дак я б слетала бы через тридеветь озёрушков, 
Да я достала бы, победнушка, 
Да уж той воды живой 
И оживила б тебя бедного. 
 
nebo  
 
На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть:  
«Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ,  
утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ». 

 
s. 75 úsek textu: „Nyní se vrátíme ke smlouvě z roku 971 zaznamenané v PVL. Jak jsme 
viděli, dochoval se její text v několika opisech a má dvě hlavní verze, které se liší v podobě 
trestu, který měl za nedodržení smlouvy nastat. Původní je pouze jedna verze, ovšem není 
zcela jisté, která z nich to je“. Tvrzení, že „původní je pouze jedna verze“ není zcela nutné. 
Skriptor, pokud byl nositelem folklorní tradice, což je více nežli pravděpodobné, mohl 
opisovaný fragment pozměnit textovým (významovým) alternantem. Tedy obě varianty 
v rámci „vibrace“ textu můžou být – ryze teoreticky – pravé. 
 
s. 79 a dřivě lit. Vokietukas je interpretován jako „němčík, cizák“. V textech mytických 
pověstí se ovšem vyskytují i jiné sémantické odstíny: „pan, fešák“, tedy osoba, která se svým 
vzhledem (především oděvem) liší od rolníků.  
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