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Z okazji setnej rocznicy urodzin
Wa l t e r a F r i e d r i c h a O t t o
2 2. 0 6. 1 9 7 4
Theophania jest otwartym i szczerym wyznaniem pobożności pogańskiej; pobożności, która nie potrzebuje żadnych świętych pism, ma
charakter niedogmatyczny, nie zajmuje się kwestiami zbawienia i zmartwychwstania oraz nie zna żadnego wszechmogącego boga-stwórcy,
a jedynie rzeszę boskich i półboskich istot. Z tego powodu była i jest
ona dla wielu czymś wielce gorszącym. Nie tylko dla pierwszych chrześcijan i ich teologów, dla których pogaństwo, uznawane za sferę działania demonicznych i magicznych mocy, nie mogło pozostawać sprawą
obojętną. O tym, że uznanie pogańskiej pobożności za część chrześcijańskiej historii religii jest niemożliwe, świadczy choćby najnowsza faza
teologii protestanckiej i jej próby demitologizacji wiary. A ponieważ
mit i słowo oznaczają w istocie jedno i to samo, nie tylko w języku greckim, oczyszczanie tekstów ze wszelkich elementów mitycznych oznacza
rodzaj grabieży, co wyraźnie widać, biorąc pod uwagę ubóstwo i utratę
mocy obrazowania słowa.
Pytanie, które trzeba na wstępie postawić, dotyczy stosunku mitologii do mitu, to znaczy naukowego badania obszaru niemającego nic
wspólnego z nauką. Zasługa nauk o starożytności może polegać jedynie
na wiernej, możliwie najbardziej dokładnej rekonstrukcji źródeł oraz
ich analizie, nie zaś na interpretacji i objaśnianiu tego, co przynależy do
całkiem innych dziedzin i co nieuchronnie musiałoby prowadzić do zafałszowań i błędnych ocen. Nie pozwala na to ani estetyczne podejście
do mitu, nieuwzględniające podglebia, które go zrodziło, ani symbolizowanie, które w miejscu jego specyfiki umieszcza określone znaczenia. Niedorzeczne jest również naturalizowanie mitu, które eliminuje
boskość, rozumiejąc ją jako rodzaj naturalnego procesu czy też mocy
natury, i zajmuje się wyszukiwaniem przyczynowo-skutkowych i teleo
logicznych wyjaśnień takiego stanu rzeczy. Typowe dla tego rodzaju
prób jest sprowadzanie mitów do animistycznych, fetyszystycznych,
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ewolucyjnych, psychologicznych i psychoanalitycznych „początków”.
Przynależy tu również personifikacja, która nie jest niczym innym, jak
pomyślaną regresywnie depersonifikacją.
Wiele tego rodzaju propozycji odznacza się wysokim stopniem
przenikliwości – przenikliwość staje się tym większa tam, gdzie tym
mniej daje się dostrzec sensu – wszystkie zaś mają charakter sztuczny
i naciągany; nie tylko niewłaściwie rozumieją istotę mitu, lecz także
przyczyniają się do jego destrukcji. Przechodzą obojętnie obok faktu
istnienia bogów, ich świata i zakresu sprawowanej przez nich władzy,
z których wyrosły przecież eposy Homera, grecka liryka, tragedia, architektura świątyń i plastyczne przedstawienia postaci bóstw i herosów.
„Boskości można jedynie doświadczyć”, powiada Otto. A doświadczenie mówi nam, że „bogów nie można wynaleźć, wymyślić czy wykoncypować”. W jakim jednak doświadczeniu przejawia się, obecna
jest boskość? Nie każde zdaje się sięgać aż tak daleko. W tego rodzaju
doświadczeniu zawierają się już akceptacja i uznanie, bez których nie
ma reakcji. Taki stosunek, opierający się na ofiarowywaniu i udzielaniu,
nie może zostać wymuszony przez wolę i wiedzę. Nie ma w nim mocy.
Muzy przybliżają się tylko do człowieka, który jest wrażliwy na sztukę,
Hory tylko do tego, kto pozostaje w zgodzie z ich rytmem i zmianami
w trakcie całego roku, a Charyty obdarowują tylko tego, kto chce przyłączyć się do ich tańca.
Dlatego we wszystkich epokach jedynie żyjący poetycko człowiek
znajdował do nich wszystkich drogę i dostęp. Bez tego rytmu, którego
boskie źródło było doskonale znane Grekom, bez jego ruchu, który zawsze jest uroczysty i odświętny, wszystko pozostaje nieme. Bez rytmu
nie ma święta, bez rytmu wszelkie czynności zatracają swój uroczysty
i podniosły charakter.
Friedrich Georg Jünger

