
Práce je rozdelena na Cást I a Cást II. V Cásti I autor shrnuje badatelské metody, jež jsou v rámci
Egyptologie využívány k interpretaci mytologických textu – euheméristická (historizující) a teorie
prosazovaná tzv. Školou mýtu a rituálu. Autor ukazuje jejich základní nedostatky a dochází k
záveru, že historizující metoda je redukcionistická a teorie Školy mýtu a rituálu se mýlí v názoru
na zpusob, jakým se k sobe vztahuje mýtus a rituál. Autor tvrdí, že strukturalistická metoda je
schopna se vyhnout pastem, do níž predešlé dva prístupy spadly.
Cást II je zasvecena aplikaci strukturalistické metody na mytologické príbehy starého
Egypta – konkrétne analýze tzv. Astartina papyru. Autor nejprve shrnuje veškerou relevantní
literature vztahující se k tomuto papyru a podává i její chronologický seznam. Následuje shrnutí
základních principu strukturalistické metody tak, jak ji ve své díle rozpracoval Claude Lévi-Strauss
a další badatelé. Vzhledem k tomu, že tato teorie ve své cisté podobe obsahuje i nekolik mylných
predpokladu, autor nabízí i shrnutí tech základních námitek, jež se prímo vztahují i k této páci a
které jsou namírené proti strukturalistické metode a vysvetluje, jak se jiní badatelé (zejména pak
Edmund Leach a Terence Turner) s temito námitkami úspešne vyrovnali tím, že
strukturalistickou metodu upravili do podoby, jíž autor aplikuje i ve své práci. Aby mel autor
k dispozici interpretacní rámec do nehož by mohl výklad Astartina papyru zasadit (papyrus sám je
príliš fragmentární na to, aby byla možná prímá analýza), následuje strukturální analýza Príbehu o
dvou bratrech a Usirovského cyklu. V následujících kapitolách autor vysvetluje, jakým zpusobem
jsou tyto mýty propojené s Astartiným papyrem a také jakým zpusobem muže docházet k výmene
mýtu mezi odlišnými kulturami. V záverecných kapitolách autor dospívá k záveru, že
strukturalistická analýza je velmi dobrým nástrojem pro poruzumení mytologii obecne a Egyptské
zejména. Na záver podotýká, že závery úspešné strukturalistické analýzy musejí být
konfrontovány s archeologickým materiálem. Pouze tak mohou být její závery potvrzeny a muže
také dojít k jejich propojení se socio-kulturní situací starovekých Egyptanu.


