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„Skryté príbuzenstvo“ medzi mýtom a metaforou v literárnom stvárnení 

skutočnosti z pohľadu estetickej reflexie 

 

Žaneta PITTNEROVÁ 

 

Mytologická výpovednosť a výpovednosť slovesného umenia predstavujú v dejinách 

kultúry dve podoby stvárnenia ľudskej skúsenosti. Táto skúsenosť bola už od prvopočiatkov 

ovplyvňovaná jednak poznávaním sveta a jednak vysvetľovaním jeho pôvodu a usporiadania. 

Nemalú úlohu tu zohrávalo sociálno-kultúrne prostredie, v ktorom sa formovalo kultúrne 

vedomie ľudstva. Vyústením vzájomnej previazanosti vnímania a prežívania bol vznik 

mytologických príbehov prevažne literárnej podoby, ktorá sa neskôr stala inšpiračným 

zdrojom pre iné formy umenia.  

Na ceste skúmania umenia v kontexte vzťahov mýtus - umenie – estetika sa musíme 

vrátiť späť do histórie a pristaviť sa minimálne pri teoretických úvahách romantikov. 

Myslitelia romantického umenia na čele s Friedrichom Schlegelom dospeli k prvému 

zásadnému zvratu v kultúrno-umeleckej mytologickej paradigme. Na jednej strane 

proklamovali spätosť romantizmu so stredovekým umením a zrieknutie sa umeleckých 

princípov staroveku, na druhej strane však oživovali mnohé zákonitosti starovekej kultúry, 

prostredníctvom ktorých chceli vytvoriť novodobú senzibilitu v umení. Jedným z činiteľov 

týchto zákonitostí bol i nový prístup k mytológii a mýtom. Romantici si uvedomovali silný 

vplyv mytológie v dovtedajšom umení a pociťovali potrebu zaujať voči nej určitý (pokiaľ 

možno „romantický“) postoj. Pomerne presne, to podľa nášho názoru, vystihol Umbeto Eco 

v práci Dějiny krásy, kde skonštatoval, že bezprostrednou snahou romantikov bolo vytvorenie 

akejsi „novej mytológie“, ktorá „báje staroveku nahradí diskurzom, ktorý by niesol moderné 

obsahy a zároveň disponoval rovnakou komunikačnou bezprostrednosťou, akou sa 

vyznačovali grécke mýty“ (Eco, 2005:317). Výsledkom takto chápanej mytológie sa malo 

stať úplné oslobodenie ľudského ducha, nespútaného ani zásadami obsahu ani zásadami 

formy. 

Podobný postoj zaujal i ďalší romantický mysliteľ F.W.J. Schelling, ktorý sa v diele 

Filozofia umenia snaží o vytvorenie akejsi paralely ku gréckej mytológii, najmä pre jej 

schopnosť spojiť nekonečný zmysel so symbolmi zastupujúcimi všetky idey. Podstatou 

„novej mytológie“ mala byť nevedomá nekonečnosť, podľa ktorej umelec vo svojej tvorbe 

koná nevedome – bez toho, aby si racionálne uvedomoval, čo a ako tvorí. Prostredníctvom 
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intuície tak vytvára nekonečné a absolútne diela, ktorých obsah sa nedá jednoznačne vyložiť 

tak, ako je tomu v príbehoch mytológie. Interpretácia mýtov v umení sa tak posúva do nových 

súvislostí. 

Umelci nadväzujúci na romantikov a pokračujúci v tomto „novom mýtickom duchu“ 

takto dospeli až k vytváraniu predstavy čistého, na seba spoliehajúceho sa umenia. 

V slovesnom, resp. v básnickom umení sa „objaví“ pojem ars pura, či ars absoluta. Dochádza 

taktiež k zmene postavenia samotného umelca, ktorý sa vďaka svojej tvorbe stáva akýmsi 

vyvoleným vizionárom. Skutočná pravda sa dá pochopiť len prostredníctvom intuície 

a skrytých symbolov. Umenie tak nahrádza náboženstvo a tiež mytológiu. Prostredníctvom 

skrytých symbolov sa odkrýva nová skutočnosť s množstvom vnútorných významov. 

Na základe povedaného, môžeme teda v dejinách moderného umenia pomerne 

jednoznačne rozlíšiť dva základné prístupy k mýtu: prvý používa alebo využíva  mýtus v jeho 

klasickom význame, teda snaží sa o viac či menej presné vyobrazenie mytologického príbehu, 

druhý pristupuje k mýtom z akéhosi „bezpečného“ odstupu od ich klasických interpretácií 

a následne demonštruje radikálne odlišný prístup k nim. Vyvrcholením tejto druhej polohy sa, 

zdá sa, stáva umenie súčasných umelcov. 

Myslíme si, že je namieste položiť si otázky: Aké postavenie zaujíma mytológia 

v súčasnom umení? Čo všetko je v kontexte súčasného umenia schopný pojem mytológia 

v sebe koncentrovať? Keďže mýty majú s jazykom mnoho spoločného, pretože pracujú so 

slovami a s ich doslovnými, alebo metaforickými významami, na ceste skúmania mýtov, a ich 

významu pre estetické myslenie, sa bezpochyby dostaneme k pojmu metafory. Metafora je 

v prvom rade lingvistický akt, a teda je záležitosťou jazyka. Obom položeným otázkam, preto 

predchádza otázka: Aký je vzťah medzi jazykom a mýtom?  

Štrukturalisti Lévi-Strauss a Roland Barthes ponúkajú vysvetlenie takzvanej dvojitej 

artikulácie: jazyk je kódom prvého rádu a je predmetom tradičnej lingvistiky, mýtus je kódom 

druhého rádu, je teda metajazykom, a to, čo robí mytológ je kódom tretieho rádu (Michalovič, 

Zuska, 2009 : 143-179). Lévi-Strauss hovorí aj o vzájomnej blízkosti medzi jazykom, mýtom 

a hudbou. 

Jurij M. Lotman v práci Štruktúra umeleckého textu rozdelil jazyky do niekoľkých 

skupín: prvú skupinu označil ako prirodzené jazyky (napríklad slovenský jazyk), druhú 

skupinu podľa neho tvoria takzvané umelé jazyky (napríklad vedecký jazyk), tretiu skupinu 

tvoria takzvané druhotné jazyky alebo druhotne modelujúce systémy (napríklad mýty, 

náboženstvo, či umenie). Lotman do skupiny druhotne modelujúcich systémov zaradil aj 

umenie, pretože umenie vytvára komunikačný znakový systém podľa vzoru prirodzeného 
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jazyka. Lotman tak pojem umenia zrovnoprávňuje s pojmom textu. V takto chápanom 

umeleckom texte dochádza k vzťahu primárneho a sekundárneho semiologického systému, 

pričom sekundárny semiologický systém (mýtus) využíva jazykové prostriedky primárneho 

semiologického systému. Tieto znaky však mení, vytvára nové označované a aj nový znak. 

Mýtus tak pracuje s tradičnými jazykovými prostriedkami, privlastňuje si ich, no zároveň 

posúva ich zmysel. Umelec spracúva mytologické podnety, čím sa jeho práca stáva kódom 

tretieho rádu. 

Teraz je namieste položiť si ďalšiu otázku: Môžeme za mýtus považovať len hovorený 

prehovor, alebo akúkoľvek formu prehovoru presahujúci rámec hovorenej reči? Takto 

položenou otázkou sa dostávame k rozsiahlemu filozoficko-umeleckému problému mýtu 

a mytológie. Rozpracovanie tohto problému  môže byť prínosom pre prístup k novým 

umeleckým smerovaniam. 

Mýtus má interdiciplinárnu povahu, je predmetom výskumu filozofie, sociológie, 

antropológie, mytológie, psychológie, atď. Pri množstve záverov, ktoré o mýte urobili 

jednotlivé vedné disciplíny, zaoberajúce sa otázkou mýtu,  nie je v podstate možné vymedziť 

jednoznačnú definíciu pojmu mýtus. No napriek tomu je možné, zhrnúť jednotlivé poznatky 

o mýte do niekoľkých bodov. Jedným, a pre túto prácu možno najdôležitejším bodom, je 

konštatovanie, že mýtus má metaforickú štruktúru (i keď nebol pôvodne vnímaný 

metaforicky) a je nositeľom veľkého potenciálu symbolických významov. Tieto symbolické 

významy možno pochopiť a tiež ich interpretovať rôznym spôsobom. Podmienkou existencie 

mýtu je doslovná viera v reálnosť jeho obrazov, alebo obsahov. Umelecká tvorba si takúto 

vieru bezprostredne nevyžaduje. Napriek tomuto rozdielu, je možné skonštatovať, že podstata 

mýtického a umeleckého myslenia a uvažovania je veľmi podobná (aj keď nie totožná).  

Keďže chceme uvažovať o umeleckom a mýtickom v literárnych súvislostiach, je 

nemieste porovnanie mýtu a viacvýznamovej literárnej metafory, či literárneho obrazu. 

Povedané slovami Wittgensteina oba typy diskurzu predstavujú akúsi „jazykovú hru“. 

Napriek tomu, že sa mýtus nepýta, čo je bytie, či ako sa toto bytie stáva, hovorí o ňom, 

resp. rozoberá otázky existencionálne, etické, či otázky viery. Jeho estetické pôsobenie je len 

akýmsi dôsledkom, je v mýte sekundárne. Naproti mýtu je pre umelecké dielo estetické 

pôsobenie prioritné (alebo malo by byť) i keď etické otázky, či otázky o zmysle bytia sú pre 

neho významné, ale tvoria „len“ akúsi potencionálnu formu rozhovoru medzi tvorcom 

a prijímateľom. 

Pokiaľ by nás zaujímal iba obsah, základným rozdielom medzi mýtom a umeleckou 

resp. literárnou metaforou by bola viera, či neviera v reálnosť obsahov.  
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Význam literárnej metafory je závislý od celkového kontextu literárneho diela. Mýtus 

je ale schopný kontext meniť, resp. dať mu nový rozmer. Mýtus je teda schopný zasiahnuť 

a ovplyvniť celú štruktúru literárneho diela svojím premietnutím sa do neho (či už ide, alebo 

nie o autorský zámer). 

Obsah mýtov, ako aj pokusy o ich teoretické uchopenie a výklad tvoria základ 

filozofických úvah od počiatkov vedeckej filozofie.  Niektoré z filozofických úvah 

zaoberajúce sa mýtom, ako napríklad  uvažovanie Feocharija Charlampijeviča Kessidiho, 

ktoré prezentoval v práci Ot mifa k logosu, považujú mýtus za možnú formu obrazného 

myslenia. Základom tohto tvrdenia je úzka spätosť mýtov resp. mytológie s umeleckou 

tvorbou (najmä pokiaľ ide o jej spätosť s poéziou a rozprávkou). No mýtus si, na rozdiel od 

umeleckej tvorby, vyžaduje bezprostrednú vieru v reálnosť obrazov. Umelecká tvorba si 

takúto vieru nevyžaduje. 

Dlho predtým, ako je vedomiu daný svet ako celok empirických vecí a ako komplex 

empirických vlastností, je mu daný ako celok mýtických síl a pôsobení. Mytológia tvorí 

materskú pôdu a duševný prazáklad filozofického nazerania na svet. Existuje tesná metodická 

súvislosť medzi svetom mýtov a svetom vedy, alebo empirickou skutočnosťou javov, teda 

skutočnosťou prírody.  

Ak sa oprieme o filozofiu E. Cassirera, ktorú zhrnul vo svojej práci Filozofia 

symbolických foriem II (Mýtické myslenie) možno mýtus chápať ako nevyhnutnú funkciu 

chápania sveta. Pokiaľ uvažujeme o mýte ako o funkcii, dostávame sa k samotnému jadru 

mýtov, ako k produktívnemu a utvárajúcemu motívu filozofie, čo nám umožní vymedziť 

miesto mýtu v systéme duchovných foriem.  

Pri takomto vymedzení  považujeme za nutné vyhnúť sa špekulatívnoalegorickému 

výkladu mýtu. Čím ostrejšie sa totiž snažila filozofia vytvoriť hranicu, ktorá by oddeľovala 

„svet logu“ od „sveta mýtických síl a božstiev“, tým zreteľnejšie sa vyjavoval a vyjavuje fakt, 

že aj keď možno oba svety už nemôžu stáť bezprostredne vedľa seba, dochádza 

prinajmenšom k pokusom tvrdiť o jednom z týchto svetov, že je predstupňom toho druhého. 

Ak si má mýtus udržať ešte nejaký bytostný význam, potom musí byť, podľa Cassirera, 

uznaný ako „predznamenanie“ pojmu „bytia“, ako pojmu filozofického.  

Ak uznáme Kessidiho „mýtus ako formu obrazného myslenia“, tak musíme 

konštatovať, že obrazný obsah mýtu skrýva nejaký racionálny obsah poznania. Práve preto 

bol historicky mýtus chápaný tak, že bol de facto pretlmočený do pojmovej reči filozofie 

a mýtický svet obrazov sa až do 18. storočia dostal do nemilosti. V svete mýtu bolo videné 

len niečo sprostredkujúce a chápal sa teda ako do „seba uzatvorený celok“ stojaci v protiklade 
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k „celku čistého poznania“. Filozofické znovuobjavenie mýtu spočíva v tom, že bol uznaný 

ako forma resp. ako určitý stupeň samostatného vedenia, ktoré v sebe zahŕňa pojmový obsah 

o tom, ako to vystihol Cassirer, čo nikdy nie je a predsa sa stále stáva.  

Spomínané znovuobjavenie mýtu sa vo všeobecnosti pripisuje Schellingovi 

a romantikom, aj keď, ako upozorňuje Cassirer, už dávno pred nimi Giambattista Vico, 

označovaný za zakladateľa novej filozofie mytológie, vyslovil zaujímavú myšlienku, že 

skutočný a pravdivý pojem ducha je triádou reči, umenia a mýtu. No táto Vicova myšlienka 

dosiahla plnú systematickú jasnosť až v romantickej filozofii. 

Je to práve Schelling, ktorý vo svojej filozofii mytológie prekonáva princíp alegórie, 

keď postupuje od zdanlivého vysvetlenia alegórií k základnému problému symbolického 

výrazu. Ak sa oprieme o Ernsta Cassirera a jeho Filozofiu symbolických foriem II (Mýtické 

myslenie), musíme konštatovať, že Schelling nahrádza alegorický výklad mýtického sveta 

„tautegorickým“ výkladom, t.j. takým výkladom, ktorý považuje mýtické útvary za 

autonómne útvary ducha, ktoré musia byť pochopené z nich samých, zo špecifického princípu 

utvárania zmyslu a tvaru. Mýtus nie je, na základe jeho uvažovania, nutné analyticky 

vykladať, ale je treba snažiť sa mu synteticky porozumieť. Jeho filozofické porozumenie 

začína pohľadom na skutočnosť, že mýtus sa nepohybuje v nejakom vymyslenom, či 

vybájenom svete, ale že mu prislúcha zvláštny spôsob nutnosti a tým, podľa predmetného 

pojmu idealistickej filozofie zvláštny spôsob REALITY. Iba tam, kde je takáto nutnosť 

preukázateľná majú svoje miesto rozum a aj filozofia. V oblasti, ktorá je sama o sebe bez 

bytostnej pravdy sa filozofia nemá čoho zachytiť.  

Na druhej strane však, ako to bolo už v histórii filozofie mnohokrát prezentované,  

neexistuje nič protikladnejšieho ako filozofia a mytológia. No práve v tomto protiklade, ako 

hovorí Schelling, tkvie určitá výzva, ktorá má za úlohu odhaliť v onom zdanlivom nerozume 

rozum. Tento „rozum“ sa však, ako už bolo povedané, nemôže týkať len obsahu, ale tiež 

formy. Forma by sa mala rovnako ako obsah prejaviť ako niečo nutné a teda rozumové. 

Cassirer, v súlade s celkovou koncepciou Schellingovej filozofie, chápe uskutočnenie tohto  

zásadného úmyslu v dvojakom smere – v smere subjektu a v smere objektu a s ohľadom na 

sebavedomie a s ohľadom na absolútno. Vlastný fenomén, ktorý má byť v mýte resp. 

prostredníctvom mýtu pochopený, nie je, podľa neho, mýtický obsah predstavy ako takej, ale 

význam, aký má pre ľudské vedomie a duševnú moc, akú nad ním vykonáva. Nie látkový 

obsah mytológie, ale intenzita s akou ju vedomie prežíva.  

„Teoretická výstavba obrazu světa začíná v okamžiku, kdy vědomí poprvé jasně 

rozlišuje mezi „zdáním“ a „pravdou“, mezi pouze „vnímaným“ nebo „představovaným“ a 
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„skutečně jsoucím“, mezi „subjektivním“ a „objektivním“ (Cassirer, E.: Filosofie 

symbolických forem II.,1996: 95). 

Ak v našich úvahách o vymedzení miesta aké mýtus zaujíma v systéme duchovných 

foriem ostaneme v intenciách uvažovania E. Cassirera, musíme ďalej konštatovať, že 

z pohľadu vedomia vzniká mytológia nutným procesom. Vedomie sa možno v niektorých 

momentoch stavia proti tomuto procesu, no vcelku nie je možné tento nutný proces zastaviť, 

ani ho vrátiť späť. Mytológia teda vzniká vo vlastnom zmysle niečím, čo je na akomkoľvek 

výmysle nezávislé. Dokonca čo mu je formálne a bytostne protikladné.  

Podľa Cassirera, národu nie je určená jeho mytológia dejinami, ale naopak, jeho 

dejiny sú určované jeho mytológiou.  Podľa Schellinga je ľudské vedomie činným subjektom 

mytológie. Mimo vedomia, teda nemá mytológia žiadnu realitu, ale keď sa rozvíja len v jeho 

určeniach, teda v predstavách, potom tento priebeh, táto následnosť predstáv samých nemôže 

byť opäť iba predstavovaná, ale muselo k nej skutočne dôjsť, musela sa vo vedomí skutočne 

udiať. Mytológia, ako konštatuje Cassirer v súlade so Schellingovou filozofiou, nie je teda iba 

dodatočne predstavovanou náukou o bohoch.  

V súlade so Schellingovou filozofiou je toto dôkaz o tom, že mýtus má vlastnú 

a pôvodnú životnú formu, teda je zbavený každého zdania jednostrannej subjektivity. Život 

neznamená, podľa Schellingovho názoru, ani niečo úplne subjektívne, ani niečo úplne 

objektívne, ale znamená niečo, čo existuje presne na hranici, ktorá delí oboje – je indiferentná 

medzi subjektívnym a objektívnym. 

Ak sa opäť oprieme o Cassirerovu Filozofiu symbolických foriem II (Mýtické 

myslenie) a použijeme toto stanovisko pre mýtus, potom i tu musí pohyb a vývoj mýtických 

predstáv v ľudskom vedomí – pokiaľ má mať tento pohyb vnútornú pravdivosť – byť 

objektívnym dianím, teda musí zodpovedať nutnému vývoju v samotnom absolútne.  

Mytologický proces je, podľa Cassirera, procesom, v ktorom sa boh sám stáva, 

v ktorom sa ako skutočný boh postupne sám vytvára. Každý jednotlivý stupeň tohto 

vytvárania má svoj vlastný význam, avšak zmysel a cieľ tohto vytvárania sa odhaľuje až 

v celku, v nepretržitej súvislosti mýtického pohybu postupujúceho všetkými momentmi. 

Mytologický proces je teda procesom znovuobjavujúcej sa a tým uskutočňujúcej sa pravdy. 

Pre Schellinga je proces, vďaka ktorému vzniká mytológia, subjektívny potiaľ, pokiaľ 

sa vo vedomí vykazuje tvorením predstáv. Obsahom tohto procesu nie sú iba predstavované 

potencie, ale potencie samy, ktoré vytvorili vedomie a pretože vedomie je iba zakončením 

prírody, teda i prírodu. Tým sú skutočnými mocnosťami. Mytologický proces sa nezaoberá 

prírodnými objektami, ale vytvorenými potenciami, ktorých pôvodným  výtvorom je samotné 
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vedomie. Tu je teda to miesto, kde vysvetlenie plne preniká objektivitu, kedy sa stáva plne 

objektívnym. Cassirer považuje tento moment za dosiahnutie najvyššieho pojmu a najvyššej 

formy objektivity, akú vôbec Schellingov filozofický systém pozná. 

Mýtus bol teda pochopený ako nutný moment procesu sebavývoja absolútna, čím 

dospel ku svojej bytostnej pravde.  

Objektivita mýtu, podľa Cassirera, spočíva predovšetkým v tom, v čom sa zdá najviac 

vzďaľuje od skutočnosti vecí, od skutočnosti v zmysle naivného realizmu a dogmatizmu – 

zakladá sa na tom, že nie je odrazom daného bytia, ale vlastným, typickým spôsobom 

zobrazovania, v ktorom vystupuje vedomie z čírej receptivity zmyslového vnemu a stavia sa 

proti nej. Mýtus teda v sebe skrýva svoju vlastnú pravdu potiaľ, pokiaľ označuje jednu z ciest, 

ktorými ľudstvo dospelo k svojmu špecifickému sebavedomiu, i k svojmu špecifickému 

predmetnému vedomiu. 

Mýtické vedomie sa podľa Cassirera k svojmu predmetu nespráva pochybovačne 

a nepociťuje potrebu preskúmavať ho. 

Namiesto hľadania jednoty v časti, vidí Cassirer, ako prospešnejšie hľadanie jednoty 

v charakteristickej forme. Tento postup dáva vzniknúť novému duchovnému celku – svetu 

„symbolického významu“. Mýtus zahŕňa a preniká celok bytia, predstavuje jednotné hľadisko 

vedomia, kde sa v novej podobe zjavuje povaha rovnako ako duša, vonkajšie rovnako ako 

vnútorné bytie. Ide o to, uchopiť túto jeho modalitu a pochopiť ju v jej podmienkach. 

Jednota formy spôsobuje, že nekonečne rozmanitý svet mýtov nie je iba 

konglomerátom ľubovoľných predstáv a každého vzťahu jednotlivých nápadov, ale že sa 

spája do charakteristického duchovného útvaru. Ako konštatuje Cassirer, keď sa teda 

zaradenie mýtu do celkového systému symbolických foriem ukazuje bezprostredne ako 

prospešné, potom so sebou nesie – ako sa zdá – to isté nebezpečie. Lebo porovnávanie 

mýtickej formy s inými základnými formami ducha hrozí totiž istou nivelizáciou jej vlastnej 

obsažnosti, akonáhle porovnávanie chápeme iba v obsahovom zmysle a iba v obsahových 

zhodách alebo vzťahoch. 

Ak zhrnieme už povedané, tak pre Schellinga obsahuje mytológia filozofickú pravdu, 

pretože, okrem iného vyjadruje  reálny vzťah ľudského vedomia k bohu. Pre feuerbachovský 

prístup k mytológii je to naopak empiricko-reálna jednota ľudskej prirodzenosti, ktorá tvorí 

východisko ako pôvodný kauzálny faktor mytologického procesu, ktorý vysvetľuje, že sa 

tento proces bytostne rovnakým spôsobom vyvíja za najrôznejších podmienok 

a z najrozmanitejších časopriestorových východísk. Kritická fenomenológia mýtického 

vedomia  miesto toho postupuje tak, že nevychádza ani z božstva, ako z metafyzickej, ani 
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z ľudstva, ako z empirickej praskutočnosti, ale že subjekt kultúrneho procesu ducha uchopuje 

iba v jeho čistej aktualite, v rozmanitosti jeho tvarov a snaží sa určiť imanentnú normu. Ako 

tvrdí Cassirer, ľudstvo si svoj ideálny pojem konštruuje až v celku týchto činností a podľa 

svojej konkrétnej dejinnej existencie – práve v ňom dochádza k postupnému oddeľovaniu 

subjektu a objektu od Ja a sveta, ktorým sa vedomie vymaňuje zo svojej pôvodnej otupenosti, 

z uzatvorenia do čistého súcna a zmyslového dojmu a afektu, a formuje sa v kultúrnom 

vedomí.  

Z hľadiska takto stanoveného problému nemôže už byť ďalej spochybňovaná  

relatívna pravda, ktorá sa musí mýtu priznať. Objektivita mýtu sa neprejavuje predmetne – čo 

platí z kritického hľadiska pre každý druh duševnej objektivity, ale je treba ju určovať 

funkcionálne. Teda nespočíva ani v metafyzickom ani v empiricko-psychologickom bytí, 

ktoré by sa nachádzalo za ním, ale v tom, čo sám je a čo vykonáva, v spôsobe a vo forme 

objektivizácie ku ktorej dospieva.  

Každý obraz sveta je, podľa Cassirera, možný len vďaka objektivizácii, pretváraniu 

vnemov v sebe do určitých a štrukturovaných predstáv. Rozmanitosť zmyslových vnemov sa 

spája do duševnej jednoty, v ktorej sa zasa dajú dokázať najrôznejšie významové odtiene. 

V súlade s Cassirerovou filozofiou, predstava  pre nás získava predmetný charakter 

vtedy, keď ju zbavíme jej náhodnosti a vymedzíme na nej objektívne nutný zákon. Rovnako 

voči mýtu môžeme teda otázku objektivity vymedziť len v tom zmysle, že umožňuje 

rozpoznať nejaké jemu vlastné pravidlo, nejakú jemu vlastnú nutnosť. 

V histórii filozofie nechýbali pokusy urobiť mýtus zrozumiteľným tým, že bol 

prevádzaný na nejakú inú formu ducha, či už na poznanie, na umenie, alebo na jazyk. Prepojiť 

jazyk a mytológiu sa snažil už Schelling, keď označil jazyk ako akúsi „výslednú mytológiu“. 

Max Muller sa napríklad pokúšal mýtus a jazyk prepojiť tak, že sa snažil slovo a jeho 

mnohoznačnosť dokázať ako prvý podnet k mýtickému tvoreniu pojmov. Za ich spájajúci 

článok považuje Muller metaforu, ktorá svojou zakorenenosťou v bytnosti a funkcii jazyka 

poskytuje rovnako predstavivosti onen smer, ktorý vedie k útvarom mýtu. Pre Mullera je 

mytológia nevyhnutná, je  nutnosťou jazyka, ak v jazyku rozpoznávame vonkajšiu formu 

myslenia, predstavuje „temný tieň“, ktorý jazyk vrhá na myšlienku a ktorý nikdy nezmizne, 

aspoň do toho času, pokiaľ sa jazyk a myšlienka nebudú úplne kryť, čo sa nemôže nikdy stať. 

Mytológia v najširšom slovazmysle predstavuje moc, ktorá prostredníctvom jazyka 

pôsobí na myšlienku, a to v každej možnej sfére duchovnej činnosti. Okolnosť, že jedno a to 

isté slovo je používané pre celkom rozdielne predstavy, je tu  kľúčom výkladu mýtu. 

Prameňom a zdrojom všetkého mýtického zmyslu je tu teda jazyková dvojznačnosť. Mýtus 
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sám tu teda nie je ničím iným ako akýmsi „ochorením ducha“, ktorého poslednou príčinou je 

„choroba jazyka“. Muller tieto svoje tvrdenia dokazuje na príkladoch gréckej mytológie 

a gréckeho jazyka. 

Cassirer  uvažuje o spôsobe akým sa v rozličných duchovných formách prejavu 

spájajú predmet s obrazom, obsah so znakom a v akom sa súčasne oboje navzájom strieda 

a jeden voči druhému zachováva samostatnosť. Tu sa však ako základný článok súladu 

ukazuje, že sa aktívna tvorivá sila znaku osvedčuje práve tak v mýte ako v jazyku, 

v umeleckom diele rovnako tak ako v tvorbe základných teoretických pojmov o svete 

a súvislosti sveta. 

Humboldt o jazyku povedal, že ho človek kladie medzi seba a vnútorne i zvonku na 

neho pôsobiacu prírodu – že sa obklopuje svetom hlások, aby do seba mohol prijať 

a spracovať svet predmetov: to platí úplne rovnako o útvaroch mýtickej a estetickej fantázie. 

Sú nielen reakciami na vnemy, ktoré zvonku pôsobia na myseľ, ale skôr skutočnými 

duchovnými akcentami. 

Spolu s Cassirerom môžeme skonštatovať, že vierou v objektívnu bytnosť 

a objektívnu silu znaku je preniknutý každý začiatok mýtu a zvlášť všetko magické ponímanie 

sveta. Slovné, obrazové a jazykové kúzla tvoria základný obsah magickej činnosti 

a magického videnia sveta. 

Mýtický svet nie je konkrétny preto, že by sa zaoberal len zmyslovo predmetnými 

obsahmi a že by vylučoval a odmietal všetky iba abstraktné momenty, všetko čo je iba 

význam a znak – ale preto, že v ňom bez rozdielu do seba navzájom vchádzajú oba momenty, 

vecný i významový, že v ňom zrastajú v bezprostrednú jednotu. Mýtus ako pôvodný spôsob 

utvárania od samého začiatku vytyčuje oproti svetu zmyslovopasívneho dojmu určitú hranicu 

– a tiež sám, rovný umeniu a poznaniu, vzniká v procese rozlišovania, v procese oddeľovania 

od bezprostredne skutočného t. j. od jednoducho daného. 

Ak svet jazyka, rovnako ako svet mýtu zo začiatku bez výhrady trvá na jednote slova 

a bytnosti označovaného a označujúceho – potom sa ich stále určitejšie odpútavanie prejavuje 

tou mierou, s ktorou v jazyku vystupuje do popredia jeho samostatná myšlienková základná 

forma ako vlastná sila logu. 

Cassirer pokračuje v tejto úvahe o „odpútavaní“ jazyka od mýtu v tom zmysle, že k 

 novému stupňu „odpútavania“ sme potom vedení v umení. Ani v umení neexistuje od 

začiatku ostré a zreteľne ohraničenie ideálneho a reálneho, tiež tu nie je vytvorené poznávané 

bezprostredne ako výsledok tvorivého procesu zobrazovania, ako čistý výtvor „produktívnej 

obraznosti“ a nie je uvedomované ako takýto výtvor. Práve v umení totiž obrazový svet, ktorý 
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duch stavia proti čistému vecnému a predmetnému svetu, získava imanentnú platnosť 

a pravdivosť. Ten sa ani nezameriava, ani neodkazuje na niečo iné, ale proste vôbec „je“ 

a existuje v sebe samom. Zo sféry pôsobenia, v ktorej zostáva mýtické vedomie a zo sféry 

významu, v ktorej zostáva jazykový znak, sme naraz prenesení do oblasti, v ktorej ako také je 

uchopené iba čisté „bytie“, ono jemu vlastné bytostné určenie obrazu ako takého. Až týmto sa 

svet obrazu formuje do v sebe uzatvoreného kozmu, ktorý spočíva v svojom vlastnom 

ťažisku. A až vtedy je duch, a to patrí k nemu, slobodný vzťah. Estetický svet sa, merané 

merítkami večného „realistického“ názoru, stáva svetom „zdania“, avšak práve tým, že toto 

zdanie opúšťa vzťah k bezprostrednej skutočnosti, k svetu súcna a pôsobenia, v ktorom sa 

pohybuje tiež magicko-mýtické nazeranie, získava tým nový prístup k „pravde“. Takto sa 

v porovnaní mýtu, jazyka a umenia, nech už ich prejavy v konkrétnych historických javoch do 

seba akokoľvek bezprostredne presahujú, prejavuje predsa len určité systematické 

odstupňovanie, akýsi ideálny pokrok, za ktorého cieľ je možné označiť to, že duch nielen je 

a žije vo svojich vlastných výtvoroch, vo svojich vlastných symboloch, ale že ich tiež chápe 

ako to čo sú. Vo vzťahu k tomuto problému sa teda potvrdzuje to, čo Hegel označil ako 

priebežnú tému Fenomenológie ducha: cieľ vývoja leží v tom, že duchovné bytie bude poňaté 

a vyjadrené nie iba ako substancia, ale „práve tak ako subjekt“. 

V tomto ohľade, ďalej uvažuje Cassirer, problémy, ktoré vyrastajú z „filozofie 

mytológie“ opäť bezprostredne nadväzujú na problémy, ktoré sú dané filozofiou a logikou 

čistého poznania. Veda sa totiž od ostatných stupňov duševného života neodlišuje tým, že by 

sa, bez akéhokoľvek sprostredkovania cez znaky a symboly, mohla priamo zaoberať 

nezahalenou pravdou, pozerať na pravdu „vecí o sebe“ – ale tým, že si symboly, ktoré 

potrebuje, uvedomuje a chápe inak a hlbšie, než ako to robia ony. A tohto výkonu tiež 

nedosahuje okamžite, skôr sa i tu na novom stupni opakuje typický základný vzťah ducha 

k svojim vlastným výtvorom. Tiež tu musí byť získaná a zaistená sloboda voči týmto 

výtvorom. Použitie hypotéz a postulátov poznania musí aj vo vede predchádzať ich vlastnej 

funkcii ako postulátov a pokiaľ nie je tohto dosiahnuté, nevie vedenie svoje vlastné princípy 

nazerať a vyjadriť nijako inak, než vo zvecnenej, to znamená – v mýtickej forme. 

Toto sú úvahy na predbežné označenie a vymedzenie miesta, aké mýtus zaujíma 

v systéme duchovných foriem.      

Ak umenie resp. umelecký proces nahliadame ako nástroj na tvorbu nových, či 

inováciu starých znakov, pričom každý takýto znak bol pôvodne metaforou, dostávame sa k 

„tenkej červenej čiare“ medzi mýtom a metaforou v umeleckom videní skutočnosti. Pri 
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takomto nazeraní sa nám, z pohľadu estetiky, postupne odkryjú a načrtnú nové témy, ktorých 

skúmanie môže byť pre súčasné estetické myslenie prínosom. 
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