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MARIO UNTERSTEINER, La F i s i o l o g i a del Mito, Firenze, la Nuova 
Italia Editrice, 1972, δευτέρα έκδοσις, σ. 520. 

Ό ομότιμος Καθηγητής της 'Ιστορίας της 'Αρχαίας Φιλοσοφίας εις το Κρα-
τικον Πανεπιστήμιον του Μιλάνου Mario Untersteiner είναι γνωστός δια το πλου-
σιώτατον έργον του. "Αξιαι μνείας είναι αϊ εκδόσεις του των αποσπασμάτων του 
Παρμενίδου, του Ζήνωνος του Έλεάτου, του Ξενοφάνους, των Σοφιστών ', μετά 
πολλών καί συνήθως διεισδυτικών σχολίων ώς καί πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας. 
Το έργον του Ή Φυσιολογία τον Μύθου, το όποιον αναλύεται ενταύθα, ανήκει 
εις τα συνθετικά έργα του. Εις την αυτήν κατηγορίαν ανήκουν τα έργα του 
Sofisti, Torino, 1949, μεταφρασθέν εις τήν άγγλιλήν υπό της Κ. Freeman, The 
Sophists, Oxford, Blackwell,1954, Origine detta tragedia καί άλλα. 

Ό ορός «φυσιολογία», ό όποιος υπενθυμίζει τον Honoré de Balzac, ανταπο
κρίνεται προς τήν πρόθεσιν του συγγραφέως. Πρόθεσίς του είναι να καθορίση τα 
κύρια χαρακτηριστικά του Ελληνικού μύθου, τάς λειτουργίας του εν σχέσει προς 
τήν κοινωνικήν ζωήν και τον πνευματικόν πολιτισμον της Ελληνικής αρχαιότη
τος, τήν έξέλιξίν του από της Κρητομηκυναϊκής εποχής μέχρι τοΰ τέλους του 
τετάρτου αιώνος π. Χ. Ή μέθοδος τήν οποίαν ακολουθεί είναι συνθετική. Καθο
ρίζει τάς μορφάς και τάς λειτουργίας τοΰ μύθου ώς έκδηλουνται εις τήν θρη-
σκείαν καί τήν λατρείαν, το έπος, τήν τραγωδίαν, τήν ίστοριογραφίαν, τήν φιλο-
σοφίαν καί τήν ρητορικήν. Ή μέθοδος αυτή συνεπάγεται εν μειονέκτημα, το 
όποιον είναι εκ τών πραγμάτων δύσκολον να άποφευχθή. Ή διαπραγμάτευσις 
τών μύθων τών τραγωδιών του Αισχύλου λ. χ. (σ. 327 κ. έ. ) καταλήγει εις γενι-
κάς θεωρήσεις επί τοΰ περιεχομένου των (επεισόδια, χαρακτήρες καί τύχη τών 
ηρώων, ήθικαί αντιλήψεις κ.λ.π. ). 

Δέν είναι ώς εκ τούτου πάντοτε σαφής ή διάκρισις μεταξύ τοΰ μυθικού στοι
χείου της τραγωδίας καί τών στοιχείων εκείνων τα όποια οφείλονται εις τήν 
τραγωδίαν ώς έκφρασιν θρησκευτικής εμπειρίας καί συμπεριφοράς ή ώς έργον 
τέχνης ή καί ώς πολιτικον πρόγραμμα. Το άναπόφευκτον τοΰτο μειονέκτημα 
περιορίζεται είς μεγάλον βαθμόν, δταν εξετάζεται ή σχέσις τοΰ μύθου με τήν ρη
τορικήν, τήν φιλοσοφικήν σκέψιν, ή τήν ίστοριογραφίαν, ίσως διότι ό μΰθος απο
τελεί άπλοΰν καί μή εσωτερικώς άναγκαΐον έκφραστικον σχήμα ώ: προς αύτάς. 

'Οπωσδήποτε, αν ό συγγραφεύς ήκολούθει αυστηρώς είδολογικήν μέθοδον, αν δη
λαδή καθώριζε μόνον τήν μορφήν, τήν δομήν καί τήν συμβολικήν λειτουργίαν 
τοΰ μύθου, χωρίς άναφοράν εις το περιεχόμενόν του, ή σχέσις τών μύθων προς 
τον έλληνικόν πολιτισμον καί το έλληνικόν πνεΰμα θά παρέμενεν ασαφής καί 
αφηρημένη. 

'Ακολουθών τον Μ. Nilsson, τον W. Nestle καί, ώς προς τήν μυθικήν σκέψιν 
κατά τον 4ον αιώνα, τον Ρ. Decharme, ό συγγραφεύς συσχετίζει τους μύθους με 
τον Έλληνικόν πολιτισμον. Έ κ της μελέτης τοΰ έργου του συνάγεται δτι θεωρεί 
τήν έπιστήμην της ερμηνείας τών μύθων ώς μέρος της Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ 
πολιτισμού, τουλάχιστον είς Ο,τι άφορα εις τήν φάσιν τοΰ Αίγαιακοΰ πολιτισμού. 
'Αρχικώς οι μΰθοι, ώς λ. χ. ό μΰθος τοΰ Κρόνου πού εκφράζει τήν λατρείαν τών 
υψωμάτων καί των ορέων, άποτελοΰν μορφοποίησιν συλλογικών παραστάσεων 
θρησκευτικού καί ιδία λατρευτικοΰ χαρακτήρος. Κατά τήν κλασσικήν καί μετα-
κλασσικήν έποχήν ή επιστήμη της ερμηνείας τών μύθων εντάσσεται κυρίως είς 
τήν Ίστορίαν της λογοτεχνίας, της φιλοσοαίας καί της τέχνης. 'Ενδεχομένως άπο-

1. (σεφά Bibliotheca di Studi Superiori, La Nuova Italia Editrice Firenze). 
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τελεΐ παράλειψιν του έργου το γεγονός δτι δέν αποσαφηνίζεται ή πιθανή σχέσις 
του μυθικού τρόπου σκέψεως με το άρχαϊκον Άττικον δίκαιον, ιδίως κ*τά τήν 
φάσιν της εξελίξεως αύτοΰ προ τοΰ Σόλωνος και του Κλεισθένους, δτε το δί
καιον ειχεν εισέτι ιερόν χαρακτήρα, έθεμελιοΰτο εις το Jus talionis και έρρύθμιζε 
τα μεταξύ των οικιών ιδία σχέσεις. Θα ήτο επίσης ενδιαφέρον να μη θεωρήται 
μόνον ή μυθική σκέψις ως προετοιμασία ή προδιαγραφή της λογικής σκέψεως 
ως πράττει ό συγγραφεύς ακολουθών έν πολλοίς τον W. Nestle. Θα ήτο ΐσως 
πληρεστέρα ή κατανόησις αυτής, αν ήτο δυνατόν να καθορισθή ή σχέσις αυτής 
προς τάς μορφάς έκείνας συλλογικής συμπεριφοράς λ. χ. τάς προσφωνήσεις, τους 
κανόνας της ευγενείας, τάς περί τήν τροφήν συνηθείας κ.λ.π., τάς οποίας το 
άτομον υιοθετεί αυθορμήτως καί οδτως ειπείν αυτομάτως, χωρίς προηγουμένην 
έξέτασιν ή δισταγμόν. Κατά τον Claude Levi - Strauss Anthropologie Structurale 
σ. 31 κ. έ.) αϊ «ασυνείδητοι» αύται μορφαί συμπεριφοράς συνισ"θΰν το κύριον 
άντικείμενον της Εθνολογίας. Θα ήτο λίαν ενδιαφέρον να άποσαφηνισθή ή σχέ
σις τής πρωίμου Ελληνικής σκέψεως προς αύτάς. Γενικώς, ό τρόπος προσεγγί
σεως της Ελληνικής μυθικής σκέψεως τον όποιον ακολουθεί ό συγγραφεύς θα 
ήτο δυνατόν να χαρακτηρισθή ώς προεκτείνων μίαν Έγελειανήν περί αυτής άντί-
ληψιν. Ή μυθική σκέψις αποτελεί προετοιμασίαν καί παραστατικήν εκφρασιν 
τής λογικής σκέψεως. Ταυτοχρόνως ό συγγραφεύς υιοθετεί εις τον πρόλογόν του 
τήν άποψιν δτι οι μΰθοι, τουλάχιστον μέχρι τοΰ Σωκράτους, αποτελούν ιδεολο
γικά «είδωλα», δια των οποίων ή αρχαία Ελληνική κοινωνία, ιδίως τής προ-
κλασσικής εποχής, λαμβάνει συνείδησιν καί αναπτύσσει έντονωτέραν πίστιν ε'ς 
τάς ήθικάς αξίας, τάς οποίας προϋποθέτει ή ίίπαρξίς της. Εις τήν Είσαγωγήν 
(σ. 1—11) κατόπιν γενικής αναφοράς ε'ις τάς θεωρίας τών E. Cassirer, W. Otto, 
περί μυθικής σκέψεως, ό συγγραφεύς καθορίζει τήν Ιννοιαν του μύθου Μΰθος 
είναι διήγησις θρησκευτικού χαράκτηρος. Τα συμβάντα εις τα όποια αναφέρεται 
ό μΰθος τοποθετοΰνται εις το άπώτερον παρελθόν. Ή κυρία λειτουργία τοΰ μύ
θου είναι να έξηγήση τήν προέλευσιν, τήν έξέλιξιν καί τήν σκοπιμότητα δια τον 
άνθρωπον, τήν οποίαν έχουν ώρισμένα φυσικά φαινόμενα ή φυσικαί δυνάμεις. 
Οι μΰθοι είναι δημιουργήματα τής συλλογικής φαντασίας. Δι' αυτών ήδη αποσα
φηνίζεται ατελώς δ,τι το σκοτεινόν, άκαθόριστον ή μυστηριώδες εμφανίζουν ώρι
σμένα φυσικά φαινόμενα. Ό μΰθος προδιαγράφει ώς εκ τούτου τάς λογικάς 
εξηγήσεις. Χαρακτηρ'.στικον τούτων είναι το αίτημα τής επαληθεύσεως καί ή 
τήρησις τής αρχής τής μή αντιφάσεως. Ή μετάβασις άπο τήν μυθικήν εις τήν 
λογικήν έξήγησιν δέν εμφανίζει έν τούτοις χαρακτήρα αδήριτου άναγκαιότητος. 
Συντελείται δταν αναπτύσσεται ή επιστημονική γνώσις καί δταν ή κοινωνία 
υιοθετεί θετικον δίκαιον μή έχον ίερατικον χαρακτήρα, δταν δηλαδή συντελείται 
ή μετάβασις άπο τήν «θέμιν» εις τον «νόμον». Ό συγγραφεύς θεωρεί ώς μονο
μερή καί σχηματικήν τήν άποψιν τοΰ W. Otto, καθ' ην ό μΰθος προέκυψε εκ 
τής θρησκευτικής λατρείας. Πιστεύει δτι υπάρχει αμοιβαία έξάρτησις μύθου καί 
λατρείας. Ό μΰθος αποτελεί μορφοποίησιν μιας αναπτυσσόμενης κατά τήν 
λατρείαν συγκινησιακής εμπειρίας. "Οταν ό μΰθος λάβη ώλοκληρωμένην μορφήν, 
επηρεάζει τους λατρευτικούς τύπους καί τήν κατά λατρείαν άναπτυσσομένην συμ-
περιφοράν. 

Το πρώτον κεφάλαιον (σ. 12—46) έχει ώς άντικείμενον τήν έξέτασιν τών κο
σμογονικών καί θεογονικών μύθων, ώς άνεπτύχθησαν εις το πλαίσιον τοΰ Μεσο-
γειακοΰ πολιτισμ' ΰ καί είδικώτερον τοΰ πολιτισμού τοΰ Αίγαιακοΰ χώρου. 

Εις τον χώρον αυτόν επικρατεί ή πίστις εις μίαν Θεότητα ή οποία εκφράζει 
τήν γονιμότητα τής φύσεως. Ή θεότης αυτή θα ήτο δυνατόν να χαρακτηρισθή 
ώς «Γή - Μήτηρ». Ή ζωολατρεία είναι μία Ικφρασις τής συνειδήσεως δτι ή 
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γονιμότης της φύσεως είναι δυνατόν νά έκφρασθή κατά ποικίλους τρόπους. Αϊ 
μεταμορφώσεις της Θεότητος αυτής εκφράζουν κατά τρόπον παραστατικον την 
εννοιαν της ζωικής εξελίξεως. Κατά την φάσιν αυτήν έκδηλοΰται δια των μύθων 
ή αφαιρετική ικανότης τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, τίθεται το πρόβλημα τής ένό-
τητος (μίαΘεότης) καί τής πολλαπλότητος, (πολλαπλαΐ λειτουργίαι καί μορφαί). 
Έκδηλοΰται κατά τρόπον παραστατικον ή συνείδησις δτι ή φύσις έχει δυνα-
μικον καί εξελισσόμενον χαρακτήρα. Ή πίστις εις αήν Μητέρα - Γήν δέον νά 
συσχετισθή με την ΰπαρξιν μιας μητριαρχικής κοινωνικής δομής καί με την 
έπειρίαν του «μάνα», δυνάμεως ή οποία είναι δυνατόν νά διαβιβασθή εις ποικί
λους φορείς. Με την έμπειρίαν αυτήν συνειδητοποιείται νατά τρόπον εισέτι συγ-
κεχυμένον καί άκαθόριστον ή έννοια τής ουσίας χωρίς να διακρίνεται άπο τήν 
εννοιαν τής αίτιότητος, τής ποιότητος καί τής δυνάμεως. 

Εις το Β' κεφάλαιον (σ. 47 — 92) εξετάζονται οι μύθοι των 'Αχαιών καί των 
Δωριέων. Τήν μυθικήν σκέψιν χαρακτηρίζει τώρα στροφή προς την μοΐραν καί 
τον προορισμον του άνθρωπου. Την στροφήν αυτήν εκφράζει ό μύθος του 'Ηρα
κλέους, δια του όποιου εκφράζεται το αίσθημα δτι ό άνθρωπος είναι ον το όποιον 
προώρισται να αντιμετώπιση τον πόνον, με τήν εννοιαν τής φυσικής καί εν ταυτω 
ηθικής δοκιμασίας, καθώς καί τής προσπάθειας πού επιβάλλεται δια νά ύπερνι-
κηθή ή δοκιμασία αύτη. 

Ή στροφή αύτη τής μυθικής σκέψεως προς τα προβλήματα τοϋ ανθρώπου 
είναι εμφανής εις τήν ποίησιν του 'Ομήρου καί του 'Ησιόδου, ή οποία εξετά
ζεται εις το τρίτον κεφάλαιον (σ. 93—145). Εις τον "Ομηρον καί τον Ήσίοδον 
αί μυθικαί παραστάσεις θεωρούνται ως ύποθετικαί εξηγήσεις δια των οποίων 
προσδίδεται νόημα είς τήν έμπειρίαν πού αναπτύσσει ό άνθρωπος δια τον εαυτόν 
του καί τον κόσμον. Ή δογματική πεθοίθησις δτι è μύθος έ*φράζει απολύτους 
αληθείας περιορίζεται. 

Οι μύθοι του 'Ησιόδου εκφράζουν τήν μετάβασιν του αρχαίου 'Ελληνικού 
πολιτισμού από τήν χθονίαν λατρείαν εις τήν λατρείαν των θεών του 'Ολύμπου, 
επίσης εκφράζουν προϊουσαν συνείδησιν τής τάξεως καί τής αρμονίας, ή όποια 
διέπει τον κόσμον. Ή κυκλική άντίληψις δια τήν έξέλιξιν του ανθρωπίνου γένους, 
ή οποία αναπτύσσεται υπό του 'Ησιόδου, προϋποθέτει δτι ό κόσμος είναι αιώ
νιος καί δτι αποκλείει οιανδήποτε δημιουργικήν έξέλιξιν ή παρέμβασιν. Θά ήτο 
ενδιαφέρον νά έξετασθή κατά πόσον ό εξανθρωπισμός αυτός του θείου, ό όποιος 
ύποδηλουται διά του μυθικού στοιχείου είς τον Ήσίοδον, συνδέεται καί με τήν στα-
τικήν άντίληψιν διά το πραγματικόν, ή όποια χαρακτηρίζει κατά τον Μ. Halbwache 
(Fsqw'sse (Γtine psychologie des classes sociales) τήν άγροτικήν νοοτροπίαν. 

Εις τον Γ'Ομηρον ό μύθος εκφράζει μίαν προσπάθειαν νά λυθή το ηθικόν πρό
βλημα καί ιδίως το πρόβλημα τής ηθικής ευθύνης. Ό άνθρωπος είναι υπεύθυνος 
διά τάς αποφάσεις καί τάς πράξεις του ακόμη καί δταν ύπαγορεύωνται ύπό των 
θεών. Οι θεοί έ'χουν έξανθρωπισθή καί ή σχέσις του άνθρωπου προς αυτούς δεν 
διαφέρει ουσιωδώς άπο τήν σχέσιν του προς τού: συνανθρώπους του, καί δή 
άπο τήν σχέσιν του ευγενούς πολεμιστου προς τον άρχηγόν του. Ή ευθύνη του 
άνθρωπου περιορίζεται μόνον άπο τον «μόρον» του, ό όποιος είναι το σύνολον 
τών προσιτών εις αυτόν πράξεων καί σκοπών. Ή υπαρξις «ύπερμόρου», δηλαδή 
ανέφικτων σκοπών, δεν οφείλεται δμως εις άμεσον παρέμβασιν τών θεών άλλα 
είς τον ηθικόν νόμον ό όποιος επιβάλλει, ό «μόρος» εκάστου νά περιορίζεται 
υπό του «μόρου» τών άλλων. Συνεπώς ή καθορίζουσα τον «μόρον» εκάστου 
άνθρωπου καί Θεοΰ «αΐσα» προδιαγράφει τήν «Δίκην» του 'Ησιόδου. 

Εις το τέταρτον κεφάλαιον (σ. 147—284) αναλύεται ό μύθος κατά τήν έπο-
χήν τής κρίσεως του 'Αρχαίου 'Ελληνικού πολιτισμού (8ος - 6ος α'ιών). Κατά 
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τους αιώνας αυτούς επικρατεί διττή τάσις. Τά θέματα και αί κατηγορίαι της 
μυθικής σκέψεως άφομοιοΰνται υπό του θεωρητικού στοχασμού, 'ίνα ικανοποιη
θούν έπιστημονικαί, ήθικαί και κοινωνικαί άνάγκαι. Ή πρώτη αύτη τάσις είναι 
έκδηλος εις την λυρικήν ποίησιν (ιδίως εις τον Άλκαΐον καΐ τον Στησίχορον), 
εις τους ετυμολογικούς μύθους, ο')ς λ. χ. χρησιμοποιούνται υπό του Θεαγένους 
του Ρηγίνου. Έ ξ άλλου αϊ κατηγορίαι και αί άρχαΐ της λογικής σκέψεως, λ. χ. 
ή κατηγορία της ουσίας ή ή αρχή της μή αντιφάσεως, εκφράζονται δια πάρα 
στάσεων ε'ιλημμένων εκ παλαιοτέρων κοσμογονικών μύθων, ώς λ. χ. το ύδωρ ή 
ή πάλη τών στοιχείων αντιστοίχως. Ή τάσις αυτή να αναχθούν αί λογικαί κατη
γορίαι και άρχαί εις μυθικά σχήματα καθίσταται έκδηλος βταν άντιμετωπίζωνται 
προβλήματα τής τύχης της ψυχής μετά τον θάνατον ( Ε μ π ε δ ο κ λ ή ς Πυθαγό
ρειοι) καί του γίγνεσθαι (Ηράκλειτος) . Ή τάσις όπως έκφράζωνται λογικαί 
κατηγορίαι καί άρχαί δια μυθικών σχημάτων είναι έκδηλος εις τους προσωκρα
τικούς φιλοσόφους. Προϋποθέτει δέ ή χρήσις αυτή τάς έξης αρχάς* α) τήν έλλει-
ψιν διακρίσεως μεταξύ του υποκειμενικού καί του αντικειμενικού, β) τήν έλλει-
ψιν διακρίσεως μεταξύ του φυσικού καί του ηθικού νόμου, γ ) τή-·1 έλλειψιν δια
κρίσεως μεταξύ του φυσικού αιτίου καί τής ηθικής ευθύνης. 

Εις το πέμπτον κεφάλαιον του έργου (σ. 285—468) εξετάζεται ό μύθος εν 
συσχετίσει προς μίαν έποχήν σταθεροποιήσεως καί εν συνεχεία παρακμής υπό 
λανθάνουσαν εισέτι μορφήν τής αρχαίας Ελληνικής πόλεως ( 5ος - 4ος αιών). 
Ή γενική τάσις τής εποχής αυτής είναι ό παραμερισμός ή καί ή άποσύνθεσις 
τής μυθικής σκέψεως, τουλάχιστον μέχρι του Πλάτωνος και του 'Αριστοτέλους. 
Ό Πίνδαρος δεν εκλογικεύει τους μύθους, άλλα θα ήτο δυνατόν να λεχθή δτι, 
προσδίδων εις αυτούς αίσθητικήν μορφήν τους μεταβάλλει εις ηθικά αιτήματα 
καί αξίας. Ούτω ή θεία Νέμεσις ανάγεται εις το ηθικόν αίτημα τής έπανορθώ 
σεως τού γενομένου κακού. 

Έ ν ω ή ηθική του Πινδάρου αποτελεί δικαίωσιν αριστοκρατικών άξιων ή 
ηθική τών τραγικών είναι αντιφατική καί τήν αντιφατικότητα αυτήν εκφράζουν 
οι μύθοι, ώς χρησιμοποιούνται εις τον Αίσχύλον καί τον Σοφοκλέα. Ό Οιδίπους 
λ. χ. είναι ταυτοχρόνως ένοχος καί αθώος. "Ο μύθος του Οιδίποδος εκφράζει τους 
κανόνας καί τάς ήθικάς παραστάσεις μιας εξελισσόμενης κοινωνία; εις τήν οποίαν 
ή ανοχή τής αιμομιξίας εκτοπίζεται βαθμιαίως άπο τήν άπαγόρευσιν αυτής. 
Το τραγικον εις τον Αίσχύλον αντικατοπτρίζει τήν κατάστασιν μιας κοινωνίας 
ή οποία τείνει να περιορίση το συνδεόμενον με τήν οίκίαν «θείον» δίκαιον καί να 
ύποκαταστήση εις αυτό το άνθρώπινον καί «πολιτικον» δίκαιον χωρίς να έχη 
συντελεσθή έξ ολοκλήρου ή έξέλιξις αυτή. 

Ό μύθος περιορίζεται εις μέσον επιτρέπον τήν όλοκλήρωσιν μιας ιστορικής 
έξηγήσεως, Οταν δεν υπάρχουν έξηκριβωμέναι πληροφορίαι εις τον Έρόδοτον . 
Ό Πρωταγόρας εις τον όμώνυμον διάλογον τού Πλάτωνος χρησιμοποιεί τον μΰ-
θόν του δια νά εξήγηση τήν γένεσ.ν τής πολιτικής τέχνης εκ τής πολιτιστικής 
εξελίξεως. Ό μύθος είναι το σχήμα το όποιον αρμόζει εις τήν άνασύνθεσιν τών 
πολιτιστικών εξελίξεων καί εν γένει τού απωτέρου παρελθόντος τού ανθρωπίνου 
γένους. Ό Untersteiner επαναλαμβάνει εις το σημεΐον τούτο (σ. 359—361 ) τήν 
άμφίβολον άποψίν του δτι ή πολιτική τέχνη του Πρωταγόρου αντιστοιχεί προς 
τον «κρείσσονα λόγον», τήν άποψιν ή οποία κατά τον Πρωταγόραν είναι ωφέ
λιμος καί αποτελεσματική δια τήν πόλιν. 

Ούτω ό Πρωταγόρας θεωρεί τήν μυθικήν έκφρασιν τού λόγου ώς προϋπόθεσιν 
διά τήν κοινωνικοπολιτικήν αποτελεσματικότητα του. Ό Γοργίας προεκτείνει 
τήν τάσιν αυτήν. Χρησιμοποιεί τον μΰθον τής Ε λ έ ν η ς δια να πείση μάλλον ή να 
δείξη δτι ό άνθρωπος δέν ευθύνεται διά τάς πράξεις του. Ή άποτελεσματικότης 
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του μύθου εξαρτάται άπό τον «καιρόν» δηλαδή την στιγμήν κατά τήν οποίαν 
τον χρησιμοποιεί ò ρήτωρ. Ε ξ α ρ τ ά τ α ι επίσης άπο τήν «πιθανότητα» του, δηλαδή 
τήν πειστικότητα του δια τους άκροατάς. Ό Πρόδικος και ό 'Αντισθένης χρησι
μοποιούν τον μυθικόν λόγον κατά τρόπον άλληγορικόν, συνεχίζοντες τήν παρά-
δοσιν του Θεαγένους του Ρηγίνου. Ό Πρόδικος χρησιμοποιεί τον μΰθον του 
'Ηρακλέους δια νά έκφραση τήν ήθικήν του τήν θεμελιωμένην επί του πόνου και 
της εργασίας. Ό 'Αντισθένης χρησιμοποιεί τον μΰθον του Προμηθέως δια να 
καταδικάση τον πολυτελή βίον και τήν τεχνικήν πρόοδον, τον δε μΰθον τοΰ 
'Οδυσσέως δια νά έξάρη τον πλάνητα βίον και τον κοσμοπολιτισμόν των Κυνι
κών. Ό Untersteiner ακολουθεί εις το σημεΐον τοϋτο τήν κρατοΰσαν άλλα άμφι-
σβητουμένην υπό τοϋ D. R. Dudley (A Ristori) of Cynicism ) άντίληψιν οτι ή 
Κυνική σκέψις αρχίζει με τον 'Αντισθένη. 

Ή «άποσύνθεσις» αυτή τοϋ μυθικού λόγου, τήν οποίαν πραγματοποιούν οι 
Σοφισταί, αντικατοπτρίζει τήν ήθικήν κρίσιν τήν οποίαν διέρχεται ή αρχαία Ε λ 
ληνική πόλις κατά το τέλος τοΰ 5ου και κατά τάς αρχάς τοΰ 4ου αιώνος π. Χ. 
"Ή κρίσις αυτή συνίσταται εις το γεγονός οτι γεννάται αμφιβολία δια το εάν 
είναι αρκετή ή αναφορά ε?ς το «νόμιμα» της πόλεως, δηλαδή τάς κρατούσας 
ήθικάς αντιλήψεις και συλλογικάς μορφάς συμπεριφοράς δια νά καθορισθή το 
ηθικώς ορθόν. 

Τήν κρίσιν αυτήν επεδίωξαν νά υπερνικήσουν ό Σωκράτης, ό Πλάτων καΐ ό 
'Αριστοτέλης. Οΰτω ήχθησαν εις μίαν νέαν και θετικήν άξιολόγησιν της μυθικής 
σκέψεως. Ό Σωκράτης εις τον Ενθύηρονα ιδίως προτείνει, συνεχίζων τήν σκέ-
ψιν τοΰ Ξενοφάνους, μίαν κάθαρσιν των μύθων, ίνα το περιεχόμενόν των έναρμο-
νισθή προς τάς απαιτήσεις της ηθικής συνειδήσεως. Δια της καθάρσεως αυτής 
ό μΰθος αποκτά παραδειγματικήν ήθικήν λειτουργίαν. Ό Άχιλλεύς εις τήν Άπο-
λογίαν τοΰ Πλάτωνος καθίσταται το παράδειγμα το όποιον προβάλλει κατά 
τρόπον προσωποποιημένον τάς απαιτήσεις της Σωκρατικής ήθικήν αϊ όποΐαι 
κατ ' αυτόν τον τρόπον άσκοΰν συναισθηματικήν ελξιν. 

Τήν παραδειγματικήν λειτουργίαν διατηρεί ό μΰΟος και ε'ς τον Πλάτωνα 
{Μενέξενος - Κριτίας), χωρίς όμως ή λειτουργία αυτή νά αναφέρεται μόνον εις 
θέματα ηθικής. Το μυθικόν παράδειγμα δυνατόν νά χρησιμοποιηθή καΐ προς άπο-
σαφήνισιν λογικών ή γνωσιο?^ογικών σχέσεων, ως λ. χ. δταν πρόκειται να άπο-
σαφηνισθή ή ειδοποιός διαφορά της πολιτικής τέχνης εν σχέσει προς τήν ποιμε 
νικήν (Πολιτικός). Τοΰτο συμβαίνει ιδίως δταν αί σχέσεις αύται δεν είναι δυνατόν 
νά καταστούν σαφείς δια τών κατηγοριών TY,C νοήσεως. Έ ξ άλλου ή γνώσις 
της τύχης της ψυχής προ ή μετά τήν έπί/ειον ζωήν της είναι προσιτή δια τοΰ 
μύθου. Ό μΰθος ολοκληρώνει και προεκτείνει τον λόγον. Έ ξ άλλου ό μΰθος αρμό
ζει είς τήν γνώσιν τοΰ γίγνεσθαι τόσον τοΰ ανθρωπίνου όσον και τοΰ φυσικού 
ή τοΰ κοσμικού. Ούτω ό μΰθος είναι το κύριον μέσον δια τήν άνασύνθεσιν τοΰ 
Ιστορικού παρελθόντος (Πολιτικός, Μενέξενος, Νόμοι). Έ ξ άλλου μυθικά είναι 
τα σχήματα τά όποια χροσιμοποιοΰνται δια νά έκτεθή ή γένεσις τοΰ κόσμου 
καΐ τοΰ άνθρωπου εις τον Τίμαιον. Το γίγνεσθαι όμως είναι κατά τον Πλάτωνα 
κατωτέρα μορφή τοΰ πραγματικοΰ, άντιδιαστελλομένη ως γνωστόν προς τον 
κόσμον τών ιδεών, ό όποιος αντιστοιχεί προς το είναι. Έ ξ αύτοΰ συνάγεται 
οτι ή μυθική γνώσις, ή οποία αρμόζει εις το γίγνεσθαι, είναι κατωτέρα μορφή 
γνώσεως, ή οποία καταλήγει εις το «εικός» ή ι ό «πιθανόν» ουχί δε εις τό αληθές. 
'Ακόμη και τών έσχατολογικών μύθων τα συμπεράσματα, αν και μας πληροφο
ρούν περί πραγματικοτήτων απρόσιτων εις τον καθαρόν λόγον, δεν υπερβαίνουν 
τό έπίπεδον τοΰ «εικότος» ή τοΰ «πιθανοΰ». 

Και ό 'Αριστοτέλης συσχετίζει ως ό Πλάτων τό άντικείμενον καί τήν μέθοδον 
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του φιλοσοφικού στο 'ασμοΰ με τον μυθον. Ή συσχέτισις αυτή είναι ιδιαιτέρως 
εμφανής εις τους Πλατωνίζοντας διάλογους του και ιδία εις τον Ενδημον ή 
Περί Ψυχής. Ή μυστικίζουσα εμπειρία του νέου 'Αριστοτέλους δτι το σώμα 
είναι το δεσμωτήριον της ψυχής, εκφράζεται μέ μυθικά σχήματα, αν καί αυτά 
χρησιμοποιούνται έν εϊδει παραβολής. Μυθικον χαρακτήρα έχει καί ή αναφορά εις 
τήν πολιτιστικήν έξέλιξιν τήο άνθρωπότητος (κατακλυσμοί, γένεσις τών τεχνών 
κ.λ.π.) έν συναρτήσει προς τήν γένεσιν του φιλοσοφικού στοχασμού εις τον περί 
Φιλοσοφίας διάλογόν του. Εις το Corpus ή μυθική σκέψις συσχετίζεται μέ τήν 
γένεσιν του φιλοσοφικού στοχασμού, ιδίως δταν ό 'Αριστοτέλης εξετάζει τους 
προσωκρατικούς φιλοσόφους, οί όποιοι καθώρισαν τήν ύλικήν αϊτίαν, ως ό Θαλής 
το ύδωρ. Ή υλική αιτία αποτελεί έκλογίκευσιν φυσικής δυνάμεως, ή οποία έξε-
φράζετο προηγουμένως δια μυθικών σχημάτων. Τέλος οί μύθοι εκφράζουν τήν 
κοινήν σοφίαν δια τον άνθρωπον, τήν φύσιν καί τήν κοινωνίαν ως συνοψίζεται 
είς τά «ένδοξα» μιας πόλεως. Αϊ φιλοσοφιχαί αναλύσεις αϊ όποιαι ως άφετη-
ρίαν έχουν τα «ένδοξα», είναι δυνατόν να αρχίσουν άπο άνάλυσιν του περιεχομένου 
των μύθων. Τούτο ισχύει ιδίως δια τήν Ή θ ι κ ή ν καί τήν 'Ρητορικήν. Κατά τον 
Άριστοτέλην οί μΰθοι είναι αναγκαίοι δια να πεισθούν οί πολλοί νά υιοθετήσουν 
απόψεις καί συμπεριφοράν σύμφωνον προς το κοινωνικον συμφέρον καί δια να 
υπακούουν εις τους νόμους {Μετά τα Φυσικά Λ, 7, 1074 β 5 κ.έ. ). Ή λειτουργία 
αυτή τών μύθων ανήκει εις το άντικείμενον της πολιτικής φιλοσοφίας καί εξε
τάζεται υπ' αυτής. 

Ή συνάρτησις, τήν οποίαν έπιχε'ρεΐ ό Πλάτων, τών φαινομένων του γίγνε
σθαι προς τήν μυθικήν σκέψιν, συνεχίζεται υπό τοϋ Σπευσίππου. Ό Σπεύσιππος, 
κ α τ ' αντίδιαστολήν προς τον Πλάτωνα, θεωρεί γενετικώς τήν ϊδέαν του άγαθου. 
Δια να αποσαφήνιση τήν γένεσιν καί έξέλιξίν της χρησιμοποιεί μυθικά σχήματα. 
Ό Ξενοκράτης τέλος συσχετίζει τα «άγραφα δόγματα» τοϋ Πλάτωνος μέ μυθικά 
σχήματα. Τά σχήματα αυτά χρησιμοποιεί δια νά έκφραση δυίζουσαν περί δντος 
άντίληψιν, καθ' ην ή νόησις (Ζευς ύπατος) είναι αρχή της τάξεως καί της αρμο
νίας, ή δε Δυάς (Ζευς νέατος) είναι ή αρχή της ύλης, τήν οποίαν ό Untersteiner 
ταυτίζει προς τήν αρχήν του κακοΰ. "Η ταύτισις αυτή αντιμετωπίζεται μέ έπι-
φύλαξιν υπό τίνων ερευνητών (βλ. Α. Η. Armstrong, ed., Lnier Greek and early 
medieval philosophy, Cambridge 1970, s. 3 8 ) . 'Οπωσδήποτε είς τον Ξενοκράτη 
καί τήν Άκαδημίαν αναπτύσσεται μία τάσις προς μετάβασιν άπο του λόγου είς 
τον μυθον ή προς έ'/φρασιν φιλοσοφικών εννοιών δια μυθικών σχημάτων. 

Το έ'ργον του Untersteiner αποτελεί μίαν πλήρη καίώλοκληρωμένην εκθεσιν 
τών πορισμάτων της συγχρόνου φιλολογικής, φιλοσοφικής καί ιστορικής έρεύνης 
έπί της μορφολογίας, τών λειτουργιών καί της εξελίξεως της αρχαίας Ελληνικής 
μυθικής σκέψεως. Θεμελιουται δέ έπί πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας, ή οποία έ'χει 
ένταχθή οργανικώς είς τήν διαπραγμάτευσιν του θέματος του υπό του συγγρα
φέως. "Αν καί δεν αποτελεί το όριστικον κ?ί τελικον έπί του θέματος έ'ργον, 
ιδίως εξ αίτιας ώρισμένων ακαθόριστων εκφράσεων ως «μεσογειακή θρησκευτι-
κότης» (σ. 294) , αποτελεί συνθετικήν έ'κθεσιν έπί της μυθικής σκέψεως πολύ-
τιμον δια τον έρευνητήν της αρχαίας Ελληνικής σκέψεως. 
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