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Hodnocení konspektu opravujícím:
	Referát správně vystihuje, co je/není mýtus, ryzí mýtus a jak se mýtus zjevuje. Hodnotím plným počtem bodů.

Podle autora ryzí mýtus není nějaký způsob myšlení nahrazený dnes rozumem, ale je prazjevením bytí světa, které každému způsobu myšlení předchází. Tato pravda bytí světa se sama zjevuje (jak vyjadřují řecké Múzy), například ve slově.
I. Co mýtus není
V běžném myšlení je „mytické“ označením pro mylné zkušenosti a domněnky, dnes již překonané dík vědeckému kauzálnímu myšlení. Je ovšem na pováženou, že toto kauzálního myšlení vůbec neuvažuje, že by mohlo existovat něco, co se vymyká jeho možnostem, něco, co nedokáže ani  potvrdit ani vyvrátit, a že na právě takových nezkoumatelných zkušenostech by mohly být založeny některé „mytické“ představy. A přitom například vědci – psychologové se nedokáži shodnout na svých základních názorech.  Závažnější je užití přívlastku „mytické“ pro označení představ starých národů o božství a jeho konání, tzn. představ lidem podobné bytosti, která vládne všemu bytí a dění – ty se považují za omyl pochopení bytí nejvyšší jsoucnosti, resp. posvátného základu světa. Tento omyl musí být vymícen, aby mohla zvítězit „pravda“ – otázka však je, zda vůbec existuje pravda božského očištěná od mýtu? Podle Otty nikoliv – mýtus je vždy již zde, tzn. vždy je tu mytický (řekněme názorný) tvar božství, ať jsme si ho vědomi nebo ne. Pro pravdu je typické, že „dosvědčuje samu sebe“ – takovou přesvědčivost měl ryzí mýtus vždy, dokud byl živý.
Mýtus je mylně považován za způsob myšlení, později překonaný logem. (Dlužno podotknout, že existují mýty opravdové a „mýty“, které jsou jen plodem potřeby výkladu spolu s radostí z fantastičnosti – třeba u Platóna). Ovšem mýtus je způsobem myšlení stejně málo, jako básnictví – které je ostatně „stínem jeho bytnosti“. Za povšimnutí stojí, že v básnictví opravdu uchvacuje jenom taková krása, která je současně pravdou (narozdíl od umělé líbivosti) – zdá se, že nemluví básník, ale samo bytí věcí (podle čehož lze též rozlišit mýty opravdové a „umělé“). To symbolizují řecké Můzy, hovořící skrze umělce. Z pojetí mýtu jako způsobu myšlení plynou dva omyly – že je něco takového jako „mytický obraz světa“ a že v mýtu je vysloveno „jaké je postavení člověka ve světě“. Existují sice mýty podávající obraz světa, lze je však za mýty označit jen podmíněně. Je třeba odlišit „mytično“  a vyvratitelná pozorování a přesvědčení (nezapomínejme však, že i věda se mýlí). Omyl druhý plyne z toho, že religionistika zná jen člověka post-mytického, charakterizovaného vůlí a účelovým jednáním, který podle sebe myslí svět a v něm jakési „mocnosti“ (narazí-li na nepřekonatelné překážky, které jim pak přisuzuje).
Ryzí mýtus je zjevením bytí. To však není spjato se starostí o existenci – ta je až důsledkem oproštění od mýtu a vůle „žít jen ze sebe“. S tím nastupují i takové nebezpečné životní postoje jako sebezrcadlení a psychoanalýza.
II. Co tedy mýtus je?
Ač je nám jasné, co je básnictví či náboženství, pojmově to vyjádřit nedokážeme – a stejně je pojmovému zkoumání nepřístupný i mýtus.

Ve staré řečtině „mýtus“ označuje „slovo“, a to slovo zpravující o něčem skutečném, „slovo“ jako bezprostřední svědectví toho, co bylo, jest a bude. Teprve později získává význam nepravdivého (hovoří o minulosti, která je čím vzdálenější, tím odlišnější od přítomnosti, až se zdá býti klamem). „Logos“ – pocházející z „vybírat“ – má také význam „slovo“, ale slovo uvážené, které může někoho přesvědčit, proto se stává označením rozumu.

Mýtus je prazkušenost, která se stala zjevnou (je-li uvědomovaný, tj. nepotlačený do podvědomí). „Prazkušenost“ je jakási základní zkušenost, základní koncepce předcházející a zakládající veškeré myšlení, a tudíž nepřístupná racionální kritice. Patří k bytí člověka a není obvykle uvědomována. Protože je tímto základem, je ryzí mýtus pravdivý – „pravdivost“ je něco úplně jiného než „správnost“ vztahující se k výsledkům myšlenkových postupů. Moderní člověk mýtu nepozbyl, jen jej zcela zatlačil do nevědomí. Proto se zabývá jsoucny (a je vynalézavý a zručný), zatímco prehistorický člověk, jemuž byl mýtus zjevný, je výrazně bližší bytí věcí (pročež je tvůrčí). Mýtus se nám odcizil, neboť se již nesetkáváme s bytím věcí (jež mluví z prapřírody a toho, co je věčné). Člověk se chce setkávat jen se sebou, tzn. svými výtvory (technika, racionalita) – to svědčí o hrozivé úzkosti ze setkání s bytím (zatímco národy žijící v mýtu z něj čerpaly).

Ustrojení mýtu
	U všech národů existuje rozmanitost mýtů, tyto jednotlivé mýty samy jsou však nepodstatné – jsou zasazeny v celku většího mýtu (např. všechny řecké mýty o bozích jsou jen podoby jediného mýtu o řecké podobě boha). To je ryzí mýtus, který je všeobsáhlý, týkající se celku skutečnosti světa (je „prafenomenálním obhlédáním celku“). Proto též oslovuje celek člověka (viz 2.).
	Ryzí mýtus je absolutně závazný pro celé bytí člověka (zatímco logos je závazný jen pro účelové chování při zacházení s věcmi) – nechce-li býti bezvýznamným, pochybným člověkem.

Ryzí mýtus je tvůrčí, musí se předvádět jako útvar, ať obrazový nebo v životním postoji. Tvoří to, co je životné – tím se liší od toho, co se mýtu podobá, ale není jim, od nepůvodního, neživého a netvůrčího. Mýtus je tvořivost. Projevem toho, prvním a bytostným působením mýtu, je jeho závaznost pro člověka – forma základních jednání je určena mýtem, jehož pradění do jisté míry opakují. Mýtus představuje pra-vědění lidstva o předpokladech jeho vlastní existence. Dík tvůrčímu charakteru mýtu je tento vždy spjat s kultem, s jednáním. Kult je specifický postoj člověka, v němž se mýtus ztvárňuje – viz opakování (ne nápodoba!) mytického děje. Ryzí mýtus je sebezjevování bytí.
Původní pravda bytí světa, kterou mýtus bytostně jest, se člověku zjevuje jakožto tvar, tzn. ztělesňuje se (stává se tvarem) v postoji a jednání, a to ve třech rovinách: 1. ve zbožně-vytrženém zastavené člověka; 2. v činnosti, pravidelně se opakujícím jednání, v kultu; 3. ve slově – jazyk není „nástrojem“ vyjadřování, „jazyk je sám pravdou mýtu“, resp. je tvarem (mytické) pravdy, zjevující se ve slově – patří tedy ke kultu. Příkladem hymny, modlitby a vypravěčské předvedení mytického děje jako věčného pradějství.
III. Jak se děje to, že pravda (mýtu) se zjevuje ve tvaru?
Mýtus není důsledkem nějakého rozvažování a jeho pravda se neotvírá myšlenkové úvaze – může se člověku zjevit pouze sama. Proto mají Řekové božstvo zjevování – Můzy. Vzdávat chválu stavbě a božské hloubce světa znamená ukazovat bytí v jeho bytostné podobě a v jeho podivuhodnosti. Přitom v jednotlivém jevu se zjevuje celé bytí. Nejen slovem, ale i hudbou – která je se slovem úzce spjata – zjevuje bytí sebe. Zde je tedy odpověď na onu otázku – bytí se zjevuje samo.
Vše, co platí o zjevování mýtu ve slově, platí rovněž pro výtvarné umění. Tedy všechno opravdové básnictví je „mytické“, tzn. je zjevení pravdy bytí. Proto je „dynamické“ jako mýtus, tj. zmocňuje se člověka a nechává mu nahlédnout bytostnou hloubko všech věcí.

