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SAMOTHRAKÉ
Vita Creuzer szimbólumelméletéről és a mitológia lényegéről

„Két csapatba oszlanak meg a holtak lelkei.
Az egyik szakadatlanul bolyong körös-körül a Földön.
A másik kartáncba kezd az Ég világló csillagaival.
Ehhez a sereghez csatlakozom, melyet az Isten maga vezet."

Egy hellénisztikus sírsztélé felirata ez, melyet a samothrakéi misztériumok egyik be
avatottjának állítottak. A szöveget Creuzer SYMBOLIK-jából idézem1 * azzal a szándék
kal, hogy mottóul szolgáljon a romantikus mitológus munkájának alábbi értelmezé
séhez, sőt ezen túl ahhoz a vitához is, amelyet műve kiváltott. Archaikus tudás beava
tottjának lenni -  ez a vágy sarkallta Creuzert számos kortársával -  Friedrich Schlegel- 
lel, Novalisszal, Baaderrel, Hölderlinnel, Schellinggel, sőt Goethével -  egyetemben. 
Csakhogy Creuzer tudósnak vallotta magát, s nem költőnek vagy bölcselőnek, s ez 
eleve elválasztja őt a többiektől. A lélek megmérettetésének hasonlóan súlyos kocká
zatával kevesen alkottak őutána is tudós munkát: azzal a kockázattal, hogy vajon örök 
tévelygésre lesz-e (jóvátehetedenül) ítélve, vagy pedig ő is csatlakozhat ahhoz a sereg
hez, amelynek égi kartáncát a csillagok karvezetője, Dionysos, vezérli.

Az ilyen vállalkozásoknak azonban eleve balul kell végződniük, legalábbis rövid tá
von. A tudós kortársak ugyanis mit sem akartak tudni Dionysos kartáncosairól; ők 
igazi polgár módra vágytak aludni éjszaka, a boldog lelkek égi seregletérői való nyug
talanító álmok nélkül/Mélységesen aggasztotta őket, hogy valaki közülük z„szíveszen
vedélyéből” alkot, s rögtön ama gyengék után kezdtek kutatni, amelyek elárulták, hogy 
hiányoznak a biztossá tett eredmények.3 Karöltve léptek föl a nyugtalanító dilettan
tizmusnak deklarált művel szemben, akármennyire különbözőképpen vélekedtek is 
egyénenként.4 És így rövid egy évtized leforgása alatt vége szakadt a SYMBOLIK „földi 
halhatatlanságának” -  tudományosan melléfogásnak bizonyult.

1

Vizsgáljuk meg újra ezt a vitát, egykori és azóta felhozható pro és kontra érveivel
együtt, hiszen nem (volt) csekély a tét. Sőt a tanulsága sem semmis vagy elavult. Min
denekelőtt azért nem, mert a mitológiáról való újkori gondolkodás történetében ek
kor tisztázódtak először az egymást kizáró ellentétes lehetőségek, ekkor, tudományos 
iskolákba szerveződésük kezdeti pillanatában mutatkoztak meg először a klasszikus 
ókorhoz és a mitológia modern tudományához fűződő alapbeállítódások. Másodsor
ban pedig azért nem, mert e vita történeti kontextusán túlmenően is érinthet minket, 
mivel olyan alapvető viszonyulási lehetőségeket prezentál, a mítoszról való gondolko
dás olyan alapparadigmáit kínálja, amelyek az egyes művek elévülésétől függetlenül 
tovább munkálnak a mitológia jelenségének véget nem érő problematizálásában.

A kritikai álláspontok felsorolásában és rendszerezésében (ezúttal is)5 Gottfried
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Hermann-nak Creuzerhez írt levelét választom vezérfonalamul, mint a legjózanabb 
vitairatot, mely egyszersmind a legvilágosabb áttekintést nyújtja.

Hermann kritikája mindenekelőtt azt az alapvető creuzeri meggyőződést támadja, 
miszerint „a mítoszok nem magyarázhatók fogalmakkal, hanem közvetlenül kell azokat tapasz
talni és szemlélni”.6 Ez a romantikusnak nevezhető felfogás ellene szól annak az ésszerű 
különbségtételnek, állítja Hermann, hogy a természeti vallásokat éppen az választja 
el a kinyilatkoztatástól, hogy míg az előbbiek ésszel felfoghatók, addig az utóbbi hiten 
alapul. Ezeket a vallásokat tehát racionálisan kell magyarázni, mégpedig mint egyfajta 
primitív tudományt, képbe öltöztetett természetmagyarázatot: „a mitológia abban áll, 
amit a rómaiak rerum divinarum et humanorum scientiának neveztek, azaz a fizikai és a morális 
világ eredete és összefüggései magyarázatának, valamint annak, ami bennük lejátszódik. Ezt a 
mitológia igen egyszerű módon teszi, éspedig úgy, hogy megszemélyesíti azt, amiről beszél, és olyan 
nevekkel látja el, amelyek a lényeget fejezik ki”?

Ezzel nemcsak a „racionális”-,.irracionális”, „felvilágosodott”-„romantikus” foga
lompár jelenik meg a vitában, hanem az e minősítések mögött rejlő dilemma is: hogy 
vajon kívülről vagy belülről kell-e szemlélni a mitológiát, illetve: hogyan viszonyulhat a 
nyugati kor embere az ókori mitikus képzetekhez? Vajon egy elmúlt történeti világ 
ráhagyományozott töredékeinek kell hogy tekintse, vagy pedig korára nézve is érvé
nyes, időtlen igazságokat fedhet fel benne?

Az erre a dilemmára adható válaszok négy csoportba sorolhatók. Ezek közül első
ként Hermann a mítoszok úgynevezett „költői” értelmezését jellemzi, azaz amaz esz
tétikai felfogást, mely a mitológiában a teremtő fantáziát méltatja, a művészettel közös 
képző-formáló szellemet, amelyre azt például Kari Philipp Moritz, Schiller, Goethe, 
Wilhelm von Humboldt vagy Friedrich Schlegel visszavezették. „A mitológiai költemé
nyeket -  írja Moritz -  a fantázia nyelvének kell tekinteni. És mint ilyen, mondhatni egy önálló 
világot alkot, amely ki van emelve a valóságos dolgok összefüggéséből. ”8 A mitológia a természet 
műalkotása, állítja róla Friedrich Schlegel, amely az egésznek a szerkezetével, a fantázia 
teremtette szépséges kháosszal ejt bámulatba minket. A második típusba az „euhéme- 
risták” tartoznak, akik történeti valóságra, illetve valamely (szociális) realitásra vezetik 
vissza a mítoszokat, mint például Wieland Gottlob Heyne, illetve Németországon kí
vül Fouchet vagy Dávid Hume, akik eltorzított történeti híradásokat láttak a görög 
hérósztörténetekben.9 A harmadik lehetőséget maga Hermann fejti ki, aki szerint a 
mítoszok képes beszédbe foglalt filozofémák, a mitológia tehát egyfajta primitív való
ságmagyarázat.10 Végül a negyedik csoportba tartozna Görres és Creuzer „theológiai" 
mítoszszemlélete, mely vallási hittételeket feltételez a mítoszokban, s az elbeszélt tör
téneteket ránk hagyományozott ősi, szakrális költészetnek tekinti, amelyet a beavatot
tak ősi bölcsességeként egy bizonyos papi kaszt őrzött meg, jelképes beszédbe burkol
va, képi formában.11 „E nézetek között tehát az a különbség -  összegzi Hermann - ,  hogy az 
első arra kérdez, mit beszélnek el, a második, hogy mi történt, a harmadik, hogy mit gondolhattak, 
a negyedik pedig, hogy mit hittek...”12

E négy álláspont közül az első egyezett meg leginkább a korszak uralkodó eszmei
ségével, a klasszika esztétizmusával. A tudomány számára pedig minden bizonnyal a 
második bizonyult a legmegbízhatóbbnak, kialakítván az „euhémerizmus” historista 
válfaját, a történeti filológiát, mely az alapító Heyne után olyan nagy tudósokat vall
hatott sorai között, mint August Boeckh, Lobeck vagy Lachmann. Mégis, a történeti 
filológia gyors, alig másfél évtizednyi győzelmi menete ellenére még ezek a tudósok 
sem titkolhatták az irányzatok egyoldalúságai keltette hiányérzetüket. Ezekre muta
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tott rá Hermáim, miközben Krisztus történetének egyetemességében remélte meg
pillantani azt a példát, amely kibékíthetné egymással a régiek vallásairól alkotott kü
lönféle nézeteket, s összebékíthetné őket valamifajta teljes emberi tudássá.13

Az ilyesfajta szintézis reménye azonban szükségképp csak ábránd maradt. Hiszen 
még azok az „ötvözések” sem bizonyultak szerencsésnek, amelyek a „pogány” hitvilá
gokat kívánták egyesíteni. Creuzer mondhatni valamennyi kritikusa élesen szembe
szállt az egyiptomi, az indiai, a közel-keleti és a görög mitológia között formális ro
konságok alapján vont analógiákkal, valamint e mitikus világmagyarázatoknak egy
másból való eredeztetésével. A szimbolika univerzalitása sem ezen a szinten, sem a 
kereszténység beteljesítő szintézise felől nem mutatkozott működőképesnek. Az isten
ségről való gondolkodásban a történeti és földrajzi különbözőségek ellenére megsej
tett közös eszmei és képi alap nem volt tudományosan bizonyítható: az eszme és az 
anyag közötti szakadék áthidalhatatlannak bizonyult. Mint már a kortárs romantikus 
mitológus, Johann Arnold Kanne megjegyezte, hogy Creuzer „űz eszme és a filológiai 
irány egyaránti igenlésével két szék között apad alá esett”.14 Hasonló értelemben nyilatkozott 
róla több mint egy jó évszázaddal később Walter F. Ottó is, egyenesen fölöslegesnek 
nyilvánítva a SYMBOLIK-ban alkalmazott történeti-tudományos bizonyítást!15 Es ez az 
értékelés ráadásul nemcsak romantikus részről vagy a XX. századi fenomenológus 
nézőpontjából tűnt relevánsnak, de elhangzott már Karl-Ottfried Müller és Ludwig 
Schorn levélváltásában is, amikor is arról beszélnek, hogy ugyan szilárdabb érvelésen, 
több megfontoltságon alapul a „Hermann-féle egyoldalúság”, mégis Creuzer szemlélet- 
módja az „izgalmasabb”, az érzékenyebb, a mélyebb. „Hermann a filozófiát és az elvont 
reflexiót kívánja elismerni a mitológia alapjául, Creuzer ellenben a theológiát, éspedig az istentől 
átlelkesült szemléletet. Az előbbi hagyományosan azt feltételezi, hogy az első vallás az emberi nem 
kezdeti nyers időszaka, a fétiskultusz volt, az utóbbi pedig azt az új tételt állítja fel, hogy a kezdet 
világosság, istenszemlélet volt...” -  írja Schorn, mire Müller így válaszol: „ Úgy vélem, Her
mann előnye a biztosabb és szilárdabb módszer, Creuzerépedig a vallásos, a mély szemlélet.” 
Kifelé óvatosan titkolta azt, amit egy másik levélben elismert: azt, hogy mondhatni 
egész életén át a creuzeri kihívásra válaszolva alkotott, vele vitatkozott implicit módon, 
sőt a SYMBOLIK még arra is ösztönözte, hogy szanszkritul kezdjen tanulni.16

Müller eme további útjának végállomását ismerjük, s talán nem vagyunk vele szem
ben igazságtalanok, ha megjegyezzük: hiába marasztalta el Hermannt, mint a gondolat 
fanatikusát, hiszen ő maga átesett a ló másik oldalára: a tettek fanatikusa lett. A roman
tikusokkal és Hermann-nal vívott harcában nemcsak egyre merevebben tagadja, hogy 
a mítoszokban bármilyen általános világlátás jutna kifejezésre, hanem egyre kizáróla- 
gosabban eredeztette azokat valamely helyi eseményekből, s így végül ő maga is egy
fajta euhémerizmusnál kötött ki.

Ezért Creuzer nem is tekintette Müllert „mitológusnak”. Hiszen a mítoszok külső 
keletkezési körülményeinek vizsgálata puszta „értelmi manőver”, mely legfeljebb fi
lológussá tesz, de nem mitológussá. Ugyanis „nem minden filológus lehet jó mitológus”, 
érvel Creuzer, mivel ez utóbbinak „átfogó ismerettel, tudományos süliemmel és érzékkel kell 
rendelkeznie”, „...és így felfegyverkezvén gyors szellemi látással kell megragadnia a mítoszok 
értelmét”.17 Az, amit itt Creuzer „gyors szellemi látásnak” nevezett, rokon a schellingi „in
tellektuális szemlélettel”, sőt a hölderlini „intellektuális-történeti”, azaz „mitikus" gondolko
dással is. Mindegyik esetben az analitikus értelmi munkával szembehelyezett szellemi 
tevékenységről van szó. Hölderlin ezt így jellemzi: „a vallásos viszonylatok a róluk alkotott 
képzetben »intellektuális-történetiek«, azaz mitikusak... anyaguk szerint ugyanis nem puszta esz
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méket, fogalmakat és jellegeket tartalmaznák, sem pedig puszta eseményeket, tényeket, sőt még 
külön-külön mindkettőt sem, hanem e kettőt egyben”.1® A creuzeri szimbólumot -  mint a 
mítosz „előttesét” -  hasonló módon fogjuk jellemezni a következő fejezetben, amely 
mint nem emberi csinálmány, mint nem puszta történeti realitás kíván egészen más 
megközelítésmódot, mint amire egy filológus képesítve van. Hasonló kiválasztottság
tudat, a filológusok szürke tömegéből való kiemeltség öntudata munkált később több 
XX. századi vallásfenomenológusban is, Ottótól kezdve Kerényin át Eliadéig.19

Ez a kiválasztottságtudat ugyanakkor bizonyos értelemben esztétikaellenes is, amit 
szigorúan elhatárolnék bármiféle művészetellenességtől. A Goethe-kor -  máig ható -  
esztétizmusa ellen lázad Creuzer, amikor Nietzsche gondolatait előlegezve tekinti 
nyárspolgár szépelgésnek kora Homéros-értelmezését. „Ezeknek az esztétáknak és költői 
telkeknek terhes, ha arra emlékeztetik őket, hogy az emberiség széthullásának és tehetetlenségének 
milyen mély érzékeléséből születtek meg a régiek legnemesebb és legmélyértelműbb költeményei és 
allegóriái”20 -  írja műve harmadik kiadásának polemikus előszavában. Tudjuk, hogy 
a derűs, harmonikus, olymposian fennkölt Homérosról alkotott illúziót Nietzschének 
sem sikerült szétfoszlatnia egy fél évszázaddal később. Wilamowitzcal folytatott vitája 
pontosan folytatta a Creuzer és Voö között lezajló összetűzést, noha e korábbi vita 
lényegesen terjengősebbre nyúlt. A SYMBOLIK ellen írt voBi mű, az ANTISYMBOLIK 
teljes két kötetre rúg, s velejét tekintve abban is megelőlegezi a későbbi polémiát, hogy 
úgy tűnik, ez a bírálat vezette be először a görögségről vallott nézeteknek dionysosira 
és apollóira történő polarizálását, ami azután oly nagy karriert futott be. Sőt ezen túl
menően még azt is állíthatjuk, hogy e megkülönböztetés már itt, a foganásakor egy
aránt vonatkozik az általános szemléletmódra (lásd klasszikus-romantikus), a mód
szerre (a szimbólumelméletre mint olyanra) és tárgyi kérdésekre is. E legutóbbit utol
jára hagyva kezdjük a módszertani problémánál, melynek tárgyalása során arra a sa
játos creuzeri herméneutikára kell figyelmeznünk, amely lényegében rejtve maradt 
a kortársak előtt.

2

A XVIII-XIX. század mitológusainak fő kérdése ez: mire vezethető vissza a mítosz 
jelensége, ha egyáltalán visszavezethető valamire? Primitív filozofémára (Hermann), 
történeti eseményre (Heyne, Müller), természeti allegóriára (Buttmann)? Vagy ön
magából kellene megérteni, mint az esztétikumot (Moritz, Goethe), „tautégorikusan” 
(Schelling)? A kérdés tehát azonos, bármennyire különbözők is a válaszok. A filozófus 
Schellinget kivéve mindannyian „aitiológiailag” gondolkodnak: valamely első okra 
akarnak visszakövetkeztetni, genezist kutatnak. Bizonyos értelemben a leginkább 
Creuzerre áll ez, hiszen a SYMBOLIK lényegi tézise az, hogy a mítoszok a szimbólu
mokból, azaz egyfajta ősképekből eredeztethetek. Olyan közkeletű összegzése ez a 
műnek, hogy még az is így tudja, aki sohasem olvasta; mint ahogy még azt is hozzá
fűzheti, hogy ez az a régi tévedés, amely már a maga korában nevetség tárgya lett.21 
Kevésbé ismeretes viszont az a felismerés, hogy Creuzert nem annyira a visszavezetés 
eredménye(ssége), a föllelt „ok” érdekelte, mint ennek hogyanja, sőt e hogyan proble- 
matikussága. Az út maga, az elágazásaival és a bizonytalanságaival.

Creuzert mindenekelőtt az foglalkoztatja, hogy hogyan viszonyul (a régi) ember az 
istenséghez, milyen módon juthat az isteni közelébe? Hiszen az embernek az a sajátja,
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„hogy az összes élőlény közül egyedül élvezi azt a kiváltságot, hogy istenekkel áll kapcsolatban, 
akik éjszaka álmokkal, nappal a madarak röptével, az áldozati álhit belsőségeivel, továbbá a föld 
kigőzölgései és mélyei által vagy megszentelt tölgyek révén, illetve egyéb más jelekkel”22 jelentik 
ki magukat, válaszolnak rejtett utalásokkal az embert önmagát érintő kérdésére. Az 
ember tehát lényege szerint, kezdettől fogva egy sajátos herméneutikai szituációban 
van benne, s ebből nem tud kilépni, de a „végére járni” sem tud, hiszen amíg él, benne 
van. Ezért végül is az ismeretlenbe, sőt a megismerhetetlenbe tett ugráshoz hasonlít 
a kezdetekre való kérdezés, annak a firtatása, hogy honnan ered és miből táplálkozik 
e szüntelen istenértelmezés, ami a mítoszok sajátja. Ezt a sötét, végső soron a maga 
jelszerű megjelenésében is hozzáférhetetlennek mutatkozó kezdetet nevezi Creuzer 
szimbólumnak, Demetriust idézve: „eoike de kai héallégoria tó skotó kai té nükti... ”, „Hasonlít 
pedig az allégoria [=szimbólum] a sötétséghez és az éjhez...”23

Szümbolon: az, amit összevetnek, két részből összetesznek, mint például a kettétört 
cserepet, botot vagy táblácskát. Azokat a rejtvényszerű, enigmatikus képi, illetve nyelvi 
megnyilatkozásokat jelöli, fűzi tovább Creuzer platónikus indíttatású gondolatmene
te, amelyek a kép vagy a szó véges, lehatárolt alakjába azt kívánják belefoglalni, ami 
eo ipso nem foglalható bele: azaz a végtelent, a maga kimeríthetetlen sokszerűségében 
és megragadhatatlanságában, amilyenek az isteni lényegek.24 Ez a véges forma és vég
telenül sokszerű idea, az egy alak és kimeríthetetlenül sok jelentés közötti feszültség 
alkotja a szimbólum lényegét. „A szimbólum jelentőségteljessége és fölrázóereje forma és lé
nyeg inkongruenciájából, valamint tartalmának a kifejezés formájához képest megmutatkozó túl
telítettségéből ered."25 „Ez elmond mindent, ami jellemző erre a formára: a pillanatnyiság, a 
totalitás, a kifürkészhetetlen eredet, a szükségszerűség.” Pillanatnyi, mert egyetlen pil
lantás, egyetlen rá irányuló tekintés fogja be: rövid, mert „olyan, mint a hirtelen megjelenő 
szellem, vagy mint a villám, mely egy csapásra bevilágítja az éjszakát",26 ámde csak egy szem- 
pillantásra, hogy megmaradjon a „lebegés” a világló fényesség és az őt befogadó sö
tétség között;27 kifürkészhetetlen eredetű, mert nem emberi csinálmány. Ugyaninnen 
ered a szükségszerűsége is, az, hogy bármennyire is „inkonzisztens” benne kép és eszme, 
mégis összevettetik, megfejthetetlen és analizálhatatlan egységbe kapcsolódik össze: 
szümbolon.

Hogyan viszonyul mármost a mítosz a szimbólumhoz? A mítosz Creuzer szerint nem 
más, mint a szimbólum exegézise. „...A legrégibb mítoszok... nem mások, mint kibeszélt szimbó
lumok...”26 A szimbólumban ugyan képi alakot ölt az eszme, de megmarad a maga föl- 
fejthetetlenségében és pillanatnyiságában, a megmutatkozás hozzáférhetetlenségé
ben. Ezért rá van utalva az értelmezésére, arra, hogy „kibeszéljék”, hogy történetben 
fejtsék ki, azazhogy mítoszok kapcsolódjanak hozzá. És mivel a szimbólum „túltelí
tett”, ezértsok különböző történettel értelmezhető. Egy-egy szimbólum több mítosszal 
értelmezett, sőt az egyes mítoszok is variábilisak, változataik tucatjára bomlanak. Ide 
vezethető vissza az a közismert probléma is, hogy „a" mítosz valójában nem is létezik: ki
zárólag csak a saját hagyományában, mint hagyományozott él, azaz mint „önmagának” költői, 
művészi, papi, tudós vagy filozófus interpretációja. Amiként ő maga a megfejtetlenül ma
radó szimbólum exegézise, úgy egy ő maga is saját maga értelmezésével. Creuzernek ezt a 
sarkalatos állítását később Bachofen is magáévá tette, amikor így írt: „A mítosz... a szim
bólum exegézise. Amit a szimbólum egységesen magában hordott, azt göngyölíti ki a mítosz egy
mással belsőleg összekapcsolt eseményekben. [...JA szimbólum sejtelmet ébreszt fö l bennünk, s ezt 
csak a nyelv tudja megmagyarázni,”29

Ha viszont a mitológia mint a szimbólumról folytatott sokféle, variábilis beszéd, mint
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különböző magyarázatok összessége, azonos a saját hagyományával, akkor alapvetően 
elhibázottnak kell tekinteni a Creuzert ért kortási kritikák jelentős részét: hiszen a 
S y m b o l ik  szerzője eleve nem törekedhetett a mítoszok úgynevezett „eredeti értelmé
nek” rekonstrukciójára, hanem csakis a maga herméneutikus szituációjából beszélhetett 
tovább róluk. így bizonyultak szalmacséplésnek a vitairatok az erre a felismerésre talán 
elsőként jutó Hegel szemében:

„Azt vetették Creuzer szemére, hogy az újplatónikusok nyomdokain haladva a hasonló további 
jelentéseket csak belemagyarázza a mítoszokba, és olyan gondolatokat keres bennük, amelyekről 
nemcsak hogy nincs történetileg megalapozva, hogy valóban megvolnának bennük, hanem ame
lyekkel kapcsolatban történetileg is kimutatható, hogy ezeket a gondolatokat először bele kell vin
nünk, ha meg akarjuk találni őket, mivel a nép, a költők és papok -jóllehet másfelől sokat be
szélnek a papok nagy s titkos bölcsességéről -  mit sem tudhattak az efféle gondolatokról, amelyek 
nem illenek koruk műveltségének egészéhez. Ez persze tökéletesen igaz. Valóban, azok az általános 
gondolatok, amelyek mitológiai képzeteik alapjául szolgálták, nem az általánosságnak abban a 
formájában lebegtek a népek, költők és papok szeme előtt, hogy azokat tehát először szándékosan 
szimbolikus alakba burkolták volna. Ezt azonban Creuzer sem állítja. De ha az ókori népek nem 
is azt gondolták mitológiájukban, amit mi most látunk benne, ebből semmiképpen nem következik, 
hogy képzeteik nem önmagukban véve szimbólumok, s ennélfogva így kell őket vennünk,”30

Hegel jól értette Creuzert: véleménye szerint a mitológia nem rejtvényfejtés, ha
nem aüé-goria, azaz másként, mindigmáskéntbeszélés ugyanarról.S1 Ez az „ugyanaz” azon
ban ezzel egyszersmind egyre inkább hozzáférhetetlennek bizonyul, egyre inkább ma
gába záródik. A magyarázat ittál valamire, referál valamiről, ami „maga” nincs, nem ér
hető el, nem ragadható meg, ami kvázi csak feltételezett. Rokon ez az érvelés azokkal 
a mai gondolatokkal, miszerint a mitológia azonos a mítoszon való munkálkodással, azaz 
nincs valamiféle „primer történet”, amelyet azután követne a magyarázata, hanem 
maga a mítosz a herméneusis. Ez a közösség Creuzer és a felvilágosodás hagyományához 
kapcsolódó Hans Blumenberg és a romantikusok örökségét is felújító Manfred 
Frank32 között azonban rögvest korlátozásra is szorul, mivel élesen elválasztja őket a 
paideia platónikus eszmeisége, ahogyan azt Creuzer magáénak vallotta.

A  SYMBOLIK b e v e z e tő je  íg y  h a n g z ik :  „Boldogok a múlt ama népei, amelyek mindjárt kez
detben tiszta bölcsességre ébredtek, és folytonosan ebben a fényben jártak! E népeknek egészen 
más képzésre volt szükségük, mint azoknak, amelyekről mi fogunk beszélni. Az előbbieknek maga 
a szellem közölhette magát tiszta prózában, s az ő tiszta gondolkodásuk számára az igazi megneve
zés lehetett a legmegfelelőbb. Am hogy vajon az emberiség eredeti állapotának tekinthető-e az élet 
e nem veszélyeztetett tisztasága, s hogy vajon valamilyen folyamatos elsötétedésből magyarázha- 
tók-e a későbbi gondolkodásmódok, az ilyen irányú vizsgálódásoktól tartózkodni fogunk. A  m i 
f e la d a tu n k  a b b a n  á l l, h o g y  le í r ju k  n e m ü n k  k is z o lg á lta to tt  á l la p o tá t  é s  a m a  k o rs z a k á t,  
a m e ly tő l tá v o l á ll a  s z e lle m n e k  a  g o n d o la to k b a n  é s  a  k ife je z é sb e n  m e g m u ta tk o z ó  u r a l 
m a .”33

„Nemünknek ezt az állapotát és korszakát” szemlélteti Creuzer implicit értelmezése sze
rint az Á l l a m  VII. könyvének barlanghasonlata. Az ugyanis, amit Creuzer a szimbó
lumértelmezéstől vár, hasonlatos ahhoz az úthoz, ahogyan Platón hasonlatában isme
retre juthat a barlangban lekötözött ember. Az emberi képzés, a paideia folyamatának 
interpretált hasonlat ugyanis körkörös utat szemléltet, a barlang falára kivetülő ár
nyaknak valósként való felfogásától föl a fényre jutásig, az ideaszemléletig, és vissza le 
a homályba. Creuzernél is ez a körkörösségjellemzi az ismeretre jutást, melynek moz
gatója ugyancsak a platóni Erósz:
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„Ha mármost a lélek valami nála magasabb rendűre törekszik, s az ideák világába kíván 
fölemelkedni, vagyis képben akarja megragadni a végtelent, akkor először is egy éles ellentmon
dásba ütközik: Hogyan is lehet az, ami határokkal rendelkezik, „edénye”, lakhelye a végtelennek? 
Vagy hogyan is képviselheti az érzéki azt, ami maga nem ragadható meg az érzékekkel? [...JA 
lélek fájdalmas vágyakozása ez, hogy megszülje a végesben a végtelent. Az e világi alvilág éjsza
kájába száműzött szellem föl szeretne emelkedni, el szeretne hatolni a derűs nappal tiszta vilá
gosságáig. Önmagában, elrejtetlenül szeretné megpillantani azt, ami egyedül valóságos és vál
tozatlanul létező, és ennek képmását szeretné felállítani az árnyékokhoz hasonlatos e világi lét 
változandó világában. ”34

A szimbólum, legyen képi vagy nyelvi, ennek a visszatérésnak a gyümölcse: a „tükör 
által homályosan" történő látásnak felel meg. És mint ilyen is tünékeny, pillanatnyi: fel
villanó megmutatkozás, mely a maga pillanatnyiságával, mondhatni időn kívüliségé
vel rá van utalva a történetté, idővé váló értelmezések folyamatára: a mitológiára. Ez 
a folyamat tehát ismételt körbejárás, amelyben egyetlen „föl” és „le” sem ugyanaz: az 
értelmezések sokfélék, változatosak, sohasem egyesülnek egyetlen igaz, örök érvényű 
szemléletben.

Ezzel az álláspontjával Creuzer nemcsak a művelődésnek, a képzésnek a német 
klasszika, illetve az úgynevezett „neohumanizmus” korában mérvadó értelmezésével 
került szembe -  mivel nem rögzített egy emberképet, mivel nem állított föl kötelező 
mintákat, mivel nem maradt Európa-centrikus35 - ,  hanem még azzal a vallástudo
mánnyal is bizonyos mértékig konfliktusba került, amely hozzá hasonlóan „platóni- 
kus” a zo k b a n  gondolkodik, amelyik a mitológia megjelenítette istenalakokban az 
eszmék tiszta, elrejtetlen megjelenését pillantotta meg, mint például Hegel vagy ké
sőbb Walter F. Ottó. „A szimbólum néma jel -  írja Ottó creuzeri allúzióval - ,  titok, amely 
tiszteletet követel meg. A mítosznak ellenben érthetőnek kell lennie. ” Ezután azonban egy „salto 
mortale”-val fölé helyezi az érthetőt a titoknak, az ésszerűen világosat a sejthetőnek: 
„A mítosznak egyenesen kell szólnia olyan lényegiségekről, amelyek az ember fölött állnak, és 
ezért megkívánják tőle a tiszteletüket. A mítosz az emberfölöttit leplezi le, míg a szimbólum 
mintegy csak annak hátrahagyott lenyomata, s ezért akkor is érvényesül, ha nem sokat gondolnak 
vele.

Ottó nem áll egyedül ezzel a gondolatával, hanem osztozik ebben mindazokkal, 
akik a mítoszok időtlenül érvényes, immanens, „objektív” igazságáról beszélnek. Az 
ilyen szemléleti módok ugyanis megmaradnak a platóni hagyomány kései örökösé
nek, akár pszichologizálnak, akár esztétizálnak, akár retorikai megközelítést alkalmaz
nak. Legtöbbjük expressis verbis ki is jelenti, hogy vállalja a „platónikus” minősítést, 
mint például Kerényi Károly vagy Mircea Eliade.37 Ez utóbbi mitológus ugyancsak 
„az emberiség közös szimbólumkincsére” apellál. Úgy véli, hogy a mítoszban közvetlenül 
valóságossá válik az az ősminta, az az eredeti történés, amelyet elbeszél: „A mítosz szent 
történeteket beszél el, mini őseredeti eseményt, amely az idők kezdetén, ab initio zajlott le. Szent 
történetet elbeszélni azonban valamilyen misztérium felfedésével egyenértékű... Mihelyt a mítoszt 
egyszer már »elbeszélték«, vagyis feltárult [sic!], támadhatatlan igazsággá válik: abszolút igaz
ságot alapoz meg. ”38 Ezt az abszolút igazságot nevezi Eliade szentségnek, ami végső so
ron csak másik neve a „szimbólum"-nak, „minden valóságosan létező végső okának”. Mítosz 
és szimbólum viszonyát tehát ugyanazzal a „tautegorikus” kapcsolattal írja le, mint 
Ottó, egynek véve a feltárulkozásban a magyarázót a magyarázottal, s ezzel megszüntet
ve a creuzeri megkülönböztetés adta herméneutikai játékteret.

Creuzer érdeme ebben az összefüggésben azé az alapítóé, aki ugyanakkor bizonyos
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értelemben túl is jutott saját koncepcióján, mégpedig az említett herméneutikus 
irányba, melynek lehetősége abból eredt, hogy szembeállította a szimbólum némasá
gával a mítosz nyelviségét. Míg a szimbólum képben, táncban, zenében stb. véghezvitt 
„rituálé”, addig a mítosz olyan nyelvi reprezentáció, mely történettel értelmez, reflek
tál. A mítosz nyelvisége tehát a referencia révén visszautal minket a kezdethez, a meg
nevezés problémájához. Ha ugyanis a szimbólum azzal jellemezhető, hogy -  Creuzer- 
rel szólva -  „bensőséges házasságban él benne kép és szó”, akkor, mint „nem önkényes jel” 
visszautal bennünket a nyelv konvencionalitása mögötti megegyezésre. Ebben az értelemben 
nevezi Manfred Frank a mítoszt „kötetlen jel”-nek, „vad” állapotban lévő „szé”-nak, 
melynek értelmét csupán az eredeti alapító mozzanat hozzágondolásával lehet megfej
teni. Míg a nyelvi jel jelentése tudható, addig a szimbolikus összefüggés csak sejthető, 
„hihető” — az eredeti legitimáció elfogadásával.39

Acreuzeri elmélet pontosan ezen a sarkalatos ponton választható el azoktól az újabb 
mítoszelméletektől, amelyek (felvilágosodott alapon) abban az értelemben nevezik 
„szó”-nak a mítoszt, ahogyan a név „megtöri az ismereüenség hatalmát”, az attól való 
eredendő szorongást, ahogyan „megragad”, „rendet” teremt és „feloszt”. Mert noha 
Creuzernél is magában foglaya a mítosz a rajta való munkálkodást, ez mégsem pusztán 
a logosz racionalizáló tevékenységét jelenti, hanem az „értelmezést”, mint emlékezetet. 
A mítosz: beszéd, történet, amennyiben „amiről beszélünk, az nincs jelen, nincs birtokunk
ban”.40

A „jelenlét” feltételezése a creuzeri gondolkodás felől tekintve kétszeresen is kép
telenségnek bizonyulna. Egyfelől az lenne a fenti Novalis-idézet szellemében, mivel 
az, amiről a mítosz beszél, eleve a beszéd ténye által csak emlékezet jellegű lehet. Másfelől 
ezt erősíti meg a görögök saját híradása is, éspedig az a sajátos Hérodotos-passzus, 
miszerint a görög vallás a pelasgok néma áldozati rítusaira nyúlik vissza, arra az idő
szakra, amikor „űz isteneknek mégnem volt nevük".41 Ez a hérodotosi állítás abban erősíti 
meg Creuzert, hogy valóban nyelvelőttesnek tekintse a rítusban, táncban, cselekede
tekben megnyilvánuló első szimbólumokat, amelyek a belőlük születő első istenne
vekkel közvetítettek a homérosi mitológia kialakulása felé. Ez a Hérodotos-hely azon
ban eléggé enigmatikus ahhoz, hogy más különféle elméletek is rá hivatkozhassanak. 
Hans Blumenberg például ugyancsak erre a locusra alapozza azt a Creuzerével ellen
tétes tézisét, hogy a néma szertartásban megnyilatkozó eredeti ismeretlenség keltette 
ősszorongást kellett legyőzni a névadással, a mítosszal. Mások pedig éppenséggel azzal 
magyarázzák a pelasg istenek állítólagos névtelenségét, hogy ők voltak a névadók, ők 
alkották meg mint első istenek a kozmosz rendjét a néven nevezéssel. A némaság esze
rint mintegy a név szülőhelyére utalna.42

Az istennevek problémájába egyébként Creuzer is belebonyolódott, mert akár
mennyire alaposan rendszerezte is az elmélete a szimbólumok rangsorát a „névszimr 
bólumtól” a legmagasabb rendű szimbolikus formáig, az emberalakig, a konkrét törté
ned anyaggal mégsem tudott bánni. Etímologizáló névfejtései gyakran Max Müller 
módszerét előlegezik, például akkor, amikor Pelops mítoszát az „elefántcsont váll” me
tafora „félreértéséből” eredezteti.43 A kettejük közötti különbség csupán az, hogy 
Creuzer sohasem beszél „puszta” metaforáról, puszta nyelvi helytelenségről, hiszen a 
metaforának -  nézete szerint -  őriznie kell az istenséggel való közvetlen kapcsolat em
lékét. A szimbólumot egyébként is szoros rokonság fűzi a mitikus nevekhez: közös ben
nük a jel önkényességének visszavétele s „jelentésüknek” kizárólag az „alapító moz
zanatban” -  azaz a „teremtésben”, a genezisben -  való elrejtettsége.44 Megfejtésük
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mindig sokszerű és bizonytalan marad, megtartja az ismereüenség auráját. Ugyanak
kor valóban a legmaradandóbbak, mintegy zárványai a letűnt mitológiáknak, melyek 
még akkor sem veszítik el utaló jellegüket, ha már elveszett vallásos hagyományra re
ferálnak, s még akkor is jelzik azt a szférát, ahová a velük jelölt mitikus személyek 
tartoznak, ha ezek az istenek vagy héroszok már nem élnek elevenen az emlékezetben. 
Ezen összefüggések alapján állíthatta Schelling, hogy „a nyelv maga is csak elhalványult 
mitológia”.

Úgy vélem, itt húzódik az a határ, ameddig jelen írás elhatolhat. Az általunk be
mutatott -  és részben „konstruált” -  „mitológus” nem haladhat túl azon a sejtésen, 
hogy a mitológiában végül is valami végső legitimáció után kutat. A nyelv konvencio- 
nalitása mögötti megegyezésre kérdez, s ezzel egyszersmind minden valóságosan lé
tező végső okát firtatja. Erre vonatkozólag azonban már ő maga is csak szimbolikusan 
-  azaz mítoszalkotón -  beszélhet, például amikor Schellinggel szólva „szilárd várkas
télynak” nevezi a mitológiát, vagy Hegellel szólva „biztos menedéknek” mondja. Holott 
ugyanakkor azt is tudja, hogy legfeljebb „újraföllelt” otthonról volna szabad beszélnie. 
„Szilárd várkastélya”, „biztos menedéke” ugyanis csak egyetlenegy volt és van a nyugati 
emberiségnek. E kifejezések soha nem vethetik le az eredetüket, s más kontextusban 
való alkalmazásuk csak arra mutathat rá, hogy eredeti jelentésük és erejük elveszíté
séből ered az, ha a régiek titkos tudására vagy egy „művészetvallás” utópiájára alkal
mazzák őket.

3

Manfred Frank sarkított fogalmazását idézve: a szimbolizmus dionysosi vallás, a mí
toszon alapuló pedig apollói. Éspedig annyiban, amennyiben szükségképpen egymás
ra utaltak: a szimbólum exegéziseként felfogott mitológia nem más, mint Dionysos, 
Apollón által való magyarázatában. Ez a tézis ugyan rendkívül egyszerűsít, mégis ér
demes rá hivatkozni, mert rávilágít arra, hogy miért Dionysos alakja kavarta föl a leg
inkább a SYMBOLIK körüli vitát, és miért eleve ez az isten állt tárgyilag is a szimbolika 
centrumában.

A kor esztétizáló és/vagy moralizáló mitológusai Dionysosban a római Bacchus gö
rög mását látják: az öröm, a mámor, a kiáradó élet istenségét. Kari Philipp Moritz „a 
természet belülről áradó életteljességének”, „az egész jótékony természet jelképének” nevezi őt. 
„Ó tanította az általa leigázott népeket a magasabb rendű életélvezetekre, a szőlőművelésre 
és a törvényekre. ” Dionysos alakjában „a halandók az élvezet olyan magasrendűségét és öröm- 
teliségét tisztelték, mely bele van szőve az emberi természetbe”,45 írja, s ezzel nemcsak újrafo
galmazta a „triumpháló örömisten” korabeli mitológiai közhelyét, de egyszersmind hite
lesítette is azt a (protestantizmus által megnyomorított) beteg lélek természetszerű vá
gyakozásával ama pogány életteljességre és örömre, amit a boristen képzelt alakjába 
projiciált. Hasonló vágyakozásból foganhatott Heinse természetes embere, a dionysosi 
életet élő Ardinghello is, a hédoné nagy mestere, sőt Schiller elégiájának fáradtabban, 
közhelyesebben csengő sorai is a „nagy Mámorosztóról”. És persze még arra is akad teó
ria, hogy miért helyénvaló csodálni a pogány életöröm isteni reprezentánsát: azért, 
mert adománya, a bor, megfékezi a vadságot, kultúrát teremt, rendet és törvényt hoz 
a népek között, mondja egybehangzóan Moritz, VoB, Solger és mások.46

Ezzel a klasszicizáló képpel szöges ellentétben fogalmazódott meg Creuzer gondo
latmenete a misztériumisten Dionysosról, aki eredetileg az első három kabír egyike
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lenne, az, akit szétszaggattak, és aki épen maradt phallosából újjászületett. Ez, az or- 
phikusok Zagreusa Creuzer számára is a természet kiáradó erejét jelképezi, ámde egé
szen más értelemben, nem az öröm és a mámor egyaránt „kicsapongó” és határt szabó 
természete révén, hanem ama titkos életerőre utalva, amely egy a fában, a virágban, 
az állatban, az emberben, sőt az egész világmindenségben is. A borban lakozik: mint 
életadó inspiráció, mint szellem, amelyen a világ léte és minden bölcsesség alapul. A 
Dionysos adta mámor és őrület így végül is csupán egy magasrendű inspiráltság ki
fejezése: a világmindenséget átható szellemmel egyesült ember beavatottságának ki
fejezési formája -  rítusban, költészetben, orákulumban.

Ez a neoplatónikus ihletésű, mindenekelőtt Proclosra támaszkodó Dionysos-értel- 
mezés tehát úgy emeli ki ezt az istent a politeista pantheonból, hogy azonosítja a koz
moszt ádelkesítő szellemmel. Dionysos „világgá lett”, ő „minden”. Ebben egyetért 
Creuzerrel Schelling is,47 ügy fűzve tovább e gondolatot, hogy ez a Dionysos mint a 
szellemeknek -  a halhatatlan lelkeknek -  Ura azt a fordulatot jelképezi az istenvilágon 
belül, mely a természeü, e világi (mitikus) megjelenés felől vezet a kinyilatkoztatás 
transzcendenciája felé. Ez a Dionysos a mitikus theurgia potenciája, „a növekvő Hold”, 
az „eljövendő szimbóluma”, s mint ilyen, éppúgy magában foglalja a kezdetet, az ősvi
lági, a titánok által szétszaggatott Zagreust, aki világgá lett, mint „fölszabadító Bakkhosz” 
(Lysios), a szellemek Ura, valamint az isteni gyermek Iakkhost, az eljövendő, kinyilatkozó 
Istent. A dionysosi istenháromságnak ez, a szellem mint eljövendő felől konstruált 
egysége pontos ellentétét alkotja annak az egységnek, amelyet Creuzer múltra irányuló 
szinkretizmusa kísérelt meg egybelátni. A mitológus és a filozófus között megnyilvá
nuló szellemi affinitás ugyanis éppenséggel látásmódjuk homlokegyenest ellenkező 
irányultságán alapult. Míg Schelling egy eljövendő szellemi kinyilatkoztatást hirdet, 
egy eljövendő Személyt, mely a szellem legmagasabb rendű megnyilatkozása lesz, ad
dig Creuzer a múltba tekint, ott keresi a maga istenét: Hádésban. A halhatatlan lelkek 
örök égi karvezetőjének tekintett misztériumisten számára azonos a „barátságos Há- 
désszal”, az „enyhet adó tűzzel” mint (sajátosan átértelmezett hérakleitosi) árkáéval. A ha
lálnak ez a személytelen, minden életet magába fogadó ősbirodalma képezi Creuzer 
számára azt az egységet, amely mintegy ellenpontja az apollói individuációnak. A min
den élet sötét és titokzatos fundamentumának tekintett hádési Egynek még e földi 
élet során való átélését tették lehetővé az egykori misztériumvallások, melyek az egyip
tomi, indiai és keleti kultuszokból merítve a görög Dionysos-kultusz „orgiáiban”, il
letve az orphikus és eleusisi beavatásokban teljesedtek ki, véli a SYMBOLIK. Ebben a 
szinkretizmusban -  a schellingi, sőt mint kiderül, a nietzschei szemlélet ellenpontja
ként -  ugyanaz a remény munkál, mint Bachofenben, aki egy fél évszázaddal később 
a görög nekropoliszokat járva ugyancsak a Halál birodalmában kereste minden tudás 
örök, üdvözítő alapját. A SÍRSZIMBOLIKA (GráBERSYMBOLIK) egyik passzusában a je 
len írás mottójául szánt hellénisztikus sírfelirat modern mását idézve fejti ki azt a 
(Creuzerével rokon) meggyőződését is, hogy a halál csupán átmenetet jelent egy ma
gasabb rendű asztrális létbe, s hogy „a testi élet ilyenformán a terhességhez hasonlítható, s 
a halál a szüléshez, amely új, isteni természetű lénynek ad életet”. „Ki tudja -  idézi Euripidést 
—, hogy nem az-e az élet, amit halálnak neveznek, és nem az élet-e a halálf”48 Az euripidési 
kétely azonban Creuzer és Bachofen számára már inkább hit, illetve pontosabban an
nak pódéka: mintegy a maguk üdvözülését keresve folytatnak „ásatásokat” a múlt ha
talmas temetőkertjében, melyben együtt tárható föl az összes valaha létezett isten, Osi- 
ristól Dionysoson át Krisztusig. Ebben a vonatkozásában vált már a kortársak megíté
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lésében is alapvető tévedéssé az univerzális szimbolikára törekvés, mivel szinkretiz
musa csak a Halál egyneműségén alapulhat, ami viszont a mi nyugati-keresztény hi
tünk szerint ellensége minden életnek; legfőképpen Krisztusnak.

Ezen a lényegileg ellentétes Dionysos-képen alapul továbbá az a vita is, amelyet 
Creuzer és Schelling folytatott egymással a samothrakéi misztériumok lényegéről. 
Creuzer közismerten emanációs rendszernek tekintette a kabír istenségek hierarchikus 
sorát, amelyen át a világrendet alkotó őserők (a hérakleitosi és empedoklési kozmo- 
góniák philia-neikos, eiréné-polemos párosa) létrehozzák a hét bolygó együttesével jel
képezett kosmost. Ezt a lefelé szálló, a világba lehatoló isteni hierarchiát fordította meg 
Schelling A SAMOTHRAKÉI ISTENSÉGEKRŐL (ÜBER DIE GOTTHEITEN VON SAMOTHRA- 
KE) írt vitacikkében, amelyet filológiai segédletül szánt a WELTALTER-fragmentumok- 
hoz. Schelling az első négy kabír istenséget, Axieros-Démétért, Axiokersa-Persephó- 
nét, Axiokersos-Dionysost és Kasmilos-Hermést olyan befejezetlen, fölfelé emelkedő is
tensornak értelmezi, amely az embert a legfőbb, majdan eljövendő isten felé kalauzolja. 
Az első három isten ugyanis világi, kozmikus jellegű, kezdve Ceres-Démétérrel, azaz 
az éhséggel, a szükséggel, ami a kezdete minden valóságos létének, folytatva Perse- 
phónéval, az egész látható természet őskezdetével, majd Dionysosszal, a szellemvilág 
urával, akivel kezdetét veszi a világ szellemibe fordulása, egészen az utolsó kabírig, 
Hermésig, aki maga már nem világi isten, hanem hírnöke a felső, eljövendő kabír 
rendnek, ama theurgikus természetnek, amely már nem világi erő, hanem maga a vi
lágfölötti, transzcendens isten. Ezek az istenségek csak így együtt, e láncban üdvözítők, 
állítja Schelling, mivelhogy a legmélyebbről a legmagasabbra jutó életet ábrázolják a 
maga fokozatai szerint, „az egész világmindenség általános mágiáját” a „maga folyamatos 
theurgiájában, amely által a láthatatlan, a valóságon túli szüntelenül kinyilatkozik és valósággá 
válik”.

Míg tehát Schelling a misztériumok tanításában fokozatos megmutatkozásokban 
történő ascensiót látott, közvetítést az eljövendő, önmagát kinyilatkozó legfőbb személy 
felé, addig Creuzer ugyanebben emanációt látott, mely az értelmezés során szükség
képpen visszafordul; hiszen az értelmező dolga éppen abban áll, hogy visszafelé re
konstruálja a végtelen véglegessé válását, és így az e világi képtől hatoljon vissza a szel
lemhez, ama múltbéli legelső kezdetig, amely mint személytelen ős-egy elvész a misztéri
uméj, a keletkezés, a születés megfoghatatlan sötétségében. Ez az az éj, amibe belefut, 
belevész az értelmezés, visszafelé haladván a mitológiától, a világos magyarázattól an
nak alapja, a szimbólum felé. Eoike de kai hé allégoria tó skotó kai té nükti, idéztük: azaz: 
„hasonlít pedig a szimbólum a sötétséghez és az éjhez...”. Ezt az éjt csak azok a csillagok vi
lágítják be, akiket Dionysos táncba visz.

Schelling a maga gondolatmenetét követve a filozófia platóni feladatára ismert, 
amikor a kabírkultusz éjszakájában a szellem adventját üdvözölte. Ez a Samothraké fölé 
boruló éj telve van & fényre való vágyakozással, a fénnyel terhes. „Merthogy a dolgok teljes 
természetén belül az éj a legrégebbi -  írja -  ezt tanították mindazok a népek, amelyek éjszakák 
szerint számolták az időt... Mert mi is az éjszaka lényege, ha nem a hiány, az ínség és a vágy? 
Hiszen ez az éj nem azonos a sötétséggel, a fény ellenlábasával, hanem a fényre vágyakozó lény, 
a sóvárgó, a foganni kívánó éj...” Az „istenalkonyt” megélő Creuzer viszont, vele ellentét
ben, az éjszakai isten világában49 a szimbólumok amaz éjére lelt, ahová már nem ha
tolhat el az apollói mitológia világossága: e kettő ugyan egymásra utalt, mégis kölcsö
nösen kizárja egymást, mint nappal és éj a hésiodosi THEOGONIÁ-ban:
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„...A sötét éj borzalmas palotája 
áll ott, kék felhők közt elrejtőzve egészen.
[...ja  rézküszöbön jön szembe naponta 
Éjszaka és Nappal, s egymás közelébe hogy érnek, 
egymást üdvözlik, de az egyik jön ki az ajtón, 
megy be a másik, nincs együtt soha otthon a kettő, 
mert ha az egyik házon kívül járja a földet, 
benn maradt és ott vár idejére a házban a másik, 
míg a sor aztán rákerül és útjára elindul.
Az visz földi lakóknak fényt, s mindent bevilágít, 
ez karján a Halál testvérét hozza, az Alvást,
Nüx, a veszélyes, szürke, ködös felhőbe takarva. ”

(744. skk.)

E hésiodosi sorok egyfelől világos határt szabnak a közös házban együtt sohasem 
tartózkodó nappalnak és éjnek, másfelől viszont azt is állítja, hogy a nappal is az éj 
palotáját lakja. Talán e költői metaforára is emlékezett Creuzer, miközben a szimbó
lumelméletén töprengett. Képzeletét megragadhatta a soha meg nem szűnő körfor
gás, az örökké körös-körül vezető ösvény Nüx házától Nüx házáig. A khthónikus val
lások beavatási kultuszainak körbejárása végül is szüntelenül visszavezetett ahhoz a 
skepsishez, amelyből kiindult a SYMBOLIK metodológiai bevezetője, bebizonyítván, 
hogy zz „erős vár”, a „biztos asylum” a legbizonytalanabb, a leghozzáférhetetlenebb ti
tok, akárcsak a Halál testvérét, az álmot karján hordozó Nüxnek szürke, ködös felhőbe 
takart otthona. És ha reménysugarat látott fölvirradni, római Kelemennel mondhatta: 
„a nap és az éj mutatja meg nekünk a feltámadást”, s amaz orphikus kígyóra emlékezve 
folytathatta az idézetet: „az éjszaka lenyugszik, a nap felemelkedik. A nap elmúlik, az éjszaka 
közeledik”.
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