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KRISTÝNA TITĚROV Á: 
KULT VELKÉ BOHYNĚ 

, 
Z KUL TUROLOGICKEHO POHLEDU 

, , 
DIPLOMOV A PRACE 

, , 
POSUDEK VEDOUCIHO PRACE 

Diplomantka zvolila téma s ambicí, překračující pouhou kulturněhisto
rickou studii či mezioborový kulturologický výlet na půdu religionistiky: 
Historické transformace kultu Velké Bohyně jako předmět své práce 
spojila s hypotézou vlivu tohoto kultu na pohled na ženu a na její posta
vení ve společnosti. Záběr práce je rozumně redukován na evropskou 
kulturu a konstitutivní potamické kultury, v čase ale diplomantka usiluje 
o komplexnost, dovádějící výklad od paleolitických počátků až ke kultu 
Panny Marie (nepočítáme-li lakonický dovětek o "pohanském" femi
nismu a náboženství Wicca). S některými výchozími autory, mezi nimiž 
zjevně dominuje jako hlavní inspirační zdroj a autorita antropoložka Ma
rija Gimbutas, totiž sdílí přesvědčení o rekonstruovatelnosti jediné ne
přerušené linie, kotvené v hlubinných strukturách lidské psychiky. 

Samotné kulturněhistorické studii je logicky předřazena čtveřice 
kapitol, v nichž diplomantka exponuje svůj předmět a možnosti jeho in
terpretace s důrazem na dílo Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga a 
Ericha Neumanna. Velká Bohyně je jí odtud "projekcí ontogenetické před
stavy symbiotické matky, kterou zakoušíme v prenatálním stádiu (primordiální 
moře) a ve svém raném dětství", která jako archetyp přechází do našeho 
kolektivního nevědomí a s níž se lidstvo "setkává na fylogenetické úrovni 
právě jako s univerzální mateřskou postavou, jejíž doménou je nejen mateřství, 
ale i smrt a regenerace" (s. 41 - 42 předložené práce). Z vyrovnání 
s představou matriarchátu u Johanna J akoba Bachofena a u zmiňované 
Mariji Gimbutas pak vyvozuje hypotézu o souvislosti paleolitického a 
neolitického kultu Velké Bohyně a jisté dominance žen v dobové společ
nosti. Další hypotézou je vývojový model postupného opouštění inte
grující role Velké Bohyně. 



Z těchto východisek pak diplomantka provádí svůj podrobný 
historický přehled proměn kultu Velké Bohyně. Přes mimořádné nároky, 
které tak rozsáhlá historická rešerše klade, a nerovnoměrné pokrytí sle
dovaných období plně kvalitní literaturou, se jí podařilo zkonstruovat 
obraz proporční a dostatečně plastický. Nikde se v něm jedno sledované 
téma nevytrácí na úkor druhého a vstupní hypotézy jsou verifikovány 
s dostatečnou přesvědčivostí. Výsledný obraz je samozřejmě diskutabilní 
tak, jako jsou diskutabilní vstupní hypotézy. Sám bych například váš
nivě polemizoval s autorčiným přesvědčením o míře viny křesťanství na 
dezintegraci člověka. Jako vedoucí práce jsem jí ale samozřejmě ponechal 
svobodu názoru a jako posuzovatel výsledné podoby musím konstato
vat, že jsem ji nikde nepřistihl při účelové manipulaci 
s kulturněhistorickou realitou. Naopak s uspokojením konstatuji, že vy
hraněný autorčin názor dává práci specifický energetický náboj. 
S podobným uspokojením musím zdůraznit, jak organicky práce spojuje 
základní" vnitřní" disciplíny našeho oboru. 

Samostatné ocenění zasluhují literární kvality práce. Díky promyš
lené skladbě a citu pro rytmus a "tah" textu se podařilo na omezenou 
plochu diplomové práce směstnat velmi bohatý obraz sledované pro
blematiky v podobě, která respektuje čtenáře. 

Předložená diplomová práce Kristýny Titěrové Kult Velké Bohyně 
z kulturologického pohledu tak představuje vyváženou odbornou syntézu, 
kterou mohu bez dalších připomínek plně doporučit k obhajobě. 
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