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Hodnocení konspektu opravujícím:
	Referát hodnotím jako velmi dobrý. Jeho největším nedostatkem je přílišná stručnost, kvůli níž je většina textu "přeletěna" značně povrchně. Často jsou přitom opomíjeny aspekty důležité pro výstavbu výkladu (u výkladu symboliky středu pisatel opomíjí to, že se primárně jedná o posvátné hory, které jsou středem, ale také pupkem světa, tedy místem stvoření; ...), také ale některé momenty výkladu samotného (při "novém nazírání dějin" u Židů není zmíněna role proroků, celý židovský postoj je pak (vzhledem ke svému významu) pojat dosti nedůsledně; závěr je zvláště příliš stručný; ...). Ze stylistického a formálního hlediska se má výhrada týká jen nadužívání odstavců (jeden a půl řádku na odstavec lze omluvit jenom výjimečně, jinak je text příliš rozsekaný); pisatelem zvolená forma úpravy pak rovněž spíše mate (ale neodráží se v hodnocení). Jinak se text dobře čte (tedy pokud není rozkouskován odstavci) a dobře shrnuje základní (byť do jisté míry ochuzenou) výkladovou linii autora. Příště méně šetřit místem! [12 bodů z 15]

Eliade prostřednictvím mýtů a rituálů zkoumá „archaickou ontologii“, která podle něj spočívá v tom, že realita všeho se odvíjí od mýtu, tj. od opakování mytických vzorů. Důsledkem tohoto pohledu je i zneuznání dějin jako přinášejících něco nového a snaha o „zrušení času“ vůbec, které se projevuje vírou v cyklický čas, jenž je pravidelně rušen a znovu „tvořen“. Dotýká se rovněž pozdějších koncepcí dějin (kosmické cykly, „konečný dějiny“ a historicismus) a toho, jak člověka zbavují „strachu z dějin“.

Úvod
Mýtem zde zpravidla není myšleno jedno konkrétní „vyprávění“, ale celý komplex mytických představ, které jakoby tvoří svůj vlastní, věčný a neměnný svět posvátna, nacházejí se ve vlastním prostoru a čase, jenž není součástí „profánního“ času. (Mýty se mění a vznikají, ale tento svět sám je neměnný.) Mytický svět je jiný, protože má jiný (ontologický) status – je totiž pravou realitou (narozdíl od našeho profánního světa, jenž realitu získává jen účastí na mýtu, jen jeho „zpřítomněním“). Je obýván bohy, předky a hrdiny.
Eliade k podpoře své teze čerpá z mýtů celého světa, od Indiánů po Japonce, byť se soustředí na oblast Orientu a Středomoří. Dlužno podotknout, že se vždy jedná o jistou interpretaci mýtu a jeho symboliky. Eliadeho hypotéza je jistě důkladná a propracovaná, ale stále je to jen hypotéza (čímž se nechci nijak vyjadřovat k její „pravdivosti“, ale jen objasnit její status).
1. Archetypy a opakování
Cílem autora je prozkoumat archaickou ontologii, tzn. koncepci bytí a reality archaického člověka. Pojem „archaický“ zde označuje nejstarší takovou koncepci (která se však v určité podobě udržuje i do dnes). Není vyjádřena explicitně, ale její stopy lze nalézt v symbolech, mýtech a rituálech. 
Podle této ontologie (dle Eliadeho) nic – věci ani lidské úkony – nemá pro člověka hodnotu samo o sobě, tu nabývá, stávajíc se tak reálným, jen účastí na realitě, která je přesahuje, na posvátnu. Realita předmětů a úkonů tak pochází z toho, že jsou napodobením, opakováním mytického vzoru (archetypu, tzn. úkonu kdysi poprvé provedeného bohem, předkem či heroem). Autor předvádí řadu příkladů takového zjevného opakování (činností opakujících jednání bohů či dalších archetypů). Žádné profánní činnosti neexistují – vše má svůj mytický vzor. Archaický člověk tedy prakticky nežije v profánní přítomnosti, ale v mýtu.

Pro archaického člověka je tedy mýtus skutečnější než (jeho přítomná) skutečnost. Proto má vše (činnosti, stavby, země sama ...) ve světě archaického člověka svůj mimozemský archetyp, jak autor ukazuje na řadě příkladů.
Všechny důležité stavby získávají svou realitu účastí na symbolice Středu Světa (místo počátku Stvoření a spojení Pekla, Země a Nebe) – jsou jeho reprezentací, či přesněji jsou s ním ztotožněny. Všechny jsou Středem (což se může zdát absurdní jen z našeho „racionálního“ pohledu). Podobně každý rituál se koná v době počátku, Stvoření – on jej nenapodobuje, ale opakuje, činí znovu. V obou případech se tedy přenášíme do mýtu (mytického prostoru či mytického času), získávajíc tak skutečné bytí. Profánní čas se ruší. V rituálech má proto důležité místo právě kosmogenický mýtus (tj. příběh o Stvoření).
Pozn.: není důležité, že někdy přichází mýtus po ritu - «mýtus „se opožďuje“ pouze ve své formulaci, jeho obsah je však archaický» [s.24].

Archaický člověk současnost interpretuje jako opakování mýtu (ztotožňuje vládce s mytickým hrdinou, jeho nepřátele s hrdinovými odpůrci atd.).
Lidová paměť pracuje právě s archetypy a kategoriemi mytických akcí – událost je v paměti zbavena svých specifických, tzn. historických rysů a je zařazena do mytického schématu (např. hrdina se musí oženit s vílou, a tak v lidovém vyprávění se s ní ožení, i kdyby ve skutečnosti zemřel svobodný). Existuje řada dokladů takové „mytizace“ historické postavy.
2. Regenerace času
Snad všude je nějaká koncepce začátku a konce určitého časového období, dochází v nich k periodickému obnovování života i času samého symbolickým aktem opakování Stvoření (kterému někdy předchází zrušení starého času, starých pořádků, tzn. návrat k Chaosu před stvořením – dějí se věci normálně nepřijatelné, např. ženy vládnou mužům, pořádají se orgie aj.). Dochází tak ze „zrušení dějin“ – čas totiž periodicky začíná od začátku.
Podle Eliadeho původ těchto obřadů nelze hledat v přírodních cyklech (byť jsou s nimi úzce spjaty).
Scénáře opakování Stvoření jsou zvlášť výrazné u historických národů, které díky svému způsobu života, vzdálenějšího přírodě a jejím cyklům (městský život aj.), byly blíže uvědomění si nevratnosti dějin, a proto silněji potřebovaly dokazovat opak.
Takových „nových začátků“ je mnohem víc, nejen jednou za „rok“ – např. svatba, volba náčelníka také zahajují „nové dějiny“, novou éru.

Tyto rituály obnovení jsou projevem vůle znehodnotit, zrušit čas, víry, že není-li času věnována pozornost, neexistuje. Primitiv žije stále v (mimočasové) přítomnosti. Eliade se ptá, zda touha po zrušení času není touhou po bytí – zjevně se přeci jedná o směřování k „absolutní skutečnosti“, k původu smyslu a tím i pravého bytí – k mýtu.
Představa mytického světa se promítá do představy Zlatého věku, kdy lidé žili v blaženosti.
3. „Neštěstí“ a „dějiny“
Člověk nedokáže snášet dějiny, to znamená utrpení a neštěstí, které přinášejí, pokud by měly být jen samoúčelnou náhodou. Potřebuje v nich vidět smysl, aby je dokázal přestát a nepodlehl zoufalství a rezignaci. Nedokáže se smířit s myšlenkou, že svět je absurdní, že nevinní a spravedliví v něm mohou trpět „pro nic“.

Pro archaického člověka zbavovalo dějinné události náhodnosti to, že byly opakováním mytického vzoru (třeba utrpení, jež podstoupil bůh, nebo trestu za odchýlení od norem). Žije v „mimočasové přítomnosti mytického času“.

Nové nazírání dějin se objevuje  v židovské tradici – dějiny nejsou nahlíženy jako „věčný návrat stejného“, ale jako lineární příběh směřující ke konečné spáse, jako dějiny návratu k Bohu. Každá historická událost tak má hodnotu „sama o sobě“ jako další krok k cíli.
Zároveň se objevuje nový zdůvodňující vztah – víra. Zatímco archaický člověk jednal a rozuměl světu na základě znalosti pravidel světa, věřící jedná a přijímá svět, protože věří v Boha a jeho moudrost.
I židovský pohled je antihistorický – dějiny jsou snášeny s vyhlídkou na to, že jednou skončí.
Také v íránské tradici jsou dějiny neperiodickým obdobím před počátkem bezčasí (tzn. jedná se rovněž o koncept konečného času).

Dalším, rovněž pozdějším výkladem dějin jsou teorie kosmických cyklů. Přidržují se cyklického času, ale délka cyklu zde výrazně přesahuje délku lidského života a zpravidla se cyklus skládá z několika stádií. Bez výjimky má cyklus sestupnou tendenci (tzn. dochází k úpadku světa) a lidé se zpravidla nacházejí v jeho poslední, nejpokleslejší fázi, po níž už následuje jen zničení a znovuzrození Kosmu. Oproti archaické koncepci má tato teorie tu přednost, že ospravedlňuje – dává jim smysl – historické katastrofy a úpadek lidstva. Stejně jako židovství dává dějinám metahistorický význam.
Jsou-li dějiny stálým opakováním, pak z pohledu věčnosti jsou statické, pomíjivost je jen zdánlivá, a mají tedy postavení archetypu, jsou naplněné bytím.
4. Hrůza z dějin
Teprve moderní člověk je vědomě a z vlastní vůle historický (tzn. jedná svobodně a tvoří dějiny). Koncepty lineárních dějin, které jsou za to zodpovědné, se začaly vyvíjet v novověku (např. osvícenství a jeho víra v pokrok; jsou však inspirovány křesťanstvím, tzn. židovstvím). Přesto však svět i dnes sdílí s teoriemi cyklického času či času konečného (např. marxismus se svým rájem beztřídní společnosti). Podle autora stále ještě většina lidí žije v tradiční, antihistorické perspektivě.
Skutečný historicistický postoj (od Nietzschova „osudu“ až po Heideggerovu „časovost“) proti hrůze z dějin neposkytuje obrany, útěchy.

Ve sporu tradičního a moderního pohledu lze argumentovat svobodou jednání („tvoření dějin“ moderním člověkem). Ve skutečnosti je však vliv moderního člověka na (velké) dějiny takřka vždy mizivý, je jen v jejich vleku. Zato archaický člověk má jinou svobodu – svobodu od svých dějin, neboť pravidelně začíná znovu.

Eliade uzavírá, že koncept opakování může být bez následků překonán jen filosofií svobody, jež nevylučuje Boha (takže, oproti historicismu, člověka chrání před beznadějí a hrůzou z dějin).

