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WALTER HIRSCH, P i a t o n s Weg zum Mythos , εκδοτικός οίκος Walter 
De Gruyter, Berlin. New York 1971 σσ. XX/399, Ganzi. DM 68. 

Το ανωτέρω βιβλίον του νυν καθηγητού της φιλοσοφίας έν τφ Παν/μίω του 

Κιέλου κ. W. Hirsch αποτελεί καρπον των προσπαθειών του συγγραφέως από 

του 1961 μέχρι του 1965. Κατά το χρονικον τούτο διάστημα ό είρημένος μετά 

τών φοιτητών του φιλοσοφικού αύτοΰ φροντιστηρίου του Παν/μίου της Κολωνίας 

ήρμήνευε πλατωνικούς διάλογους καί ούτω άπετελέσθη ή παρούσα μελέτη σχέ-

σιν έχουσα προς τήν πορείαν της πλατωνικής Σκέψεως, βσον άφορί* είς τήν εν-

νοιαν του Μύθου. Αΰτη κατετέθη έν ετει 1967 έν τω Παν/μίω της Κολωνίας 

ώς διατριβή επί υφηγεσία (Habilitationsschrift). 

"Οντως ό Πλατωνικός Μύθος δύναται να θεωρηθή ώς εν έκ τών πλέον δυσ

επίλυτων προβλημάτων της πλατωνικής φιλοσοφίας, τοΰτο δέ μαρτυρεί ή πολυά

ριθμος περί του περί οδ ό λόγος θέματος βιβλιογραφία. 

"Επειτα ή έννοια του Πλατωνικού Μύθου δεν θα ήδύνατο να διερευνηθή τε

λείως, ώς Ισχυρίζεται ό συγγραφεύς, άνευ του φιλοσοφικού έ'ργου του Martin 

Heidegger (πρβ. W. Hirsch, «Platon und das Problem der Wahrheit» in Dur

chblicke, Martin Heidegger|zum 80 Gebartstag, Festschrift Flm 1970 σ. 207 κ. 

έξης) δια τον όποιον ούτος αισθάνεται εύγνωμοσύνην καί σεβασμόν. 

Πράγματι δ Πλατωνικός Μΰθος, ώς ό Walter Willi αναγράφει έν Versuch 

einer Grundlegung der platonischen Mythopoiie, Zürich 1925 (=προσπάθεια θε

μελιώσεως της πλατωνικής μυθοποιίας), εμφανίζει έξέλιξιν καί μεταλλαγάς, ακρι

βώς ώς καί αυτός ούτος ό Νους του φιλοσόφου. Τρία είναι οοτως ειπείν τα στά

δια εξελίξεως του Πλατωνικού Μύθου* εν πρώτοις ό Μΰθος σημαίνει Λόγον μη 

έ'χοντα σχέσιν προς τήν άλήθειαν, είτα Λόγον ψευδή μεν άλλα περικλείοντα πως 

σπέρματα αληθείας καί τέλος δτι ό Μΰθος ύπέρκειται του Λόγου, δτι δηλαδή 

το περιεχόμενον έν σχέσει προς τήν άλήθειαν του Μύθου ύπέρκειται αύτοΰ. 

Θα ήδύνατο να παρατήρηση τις δτι έν τοις πρώτοις εργοις του φιλοσόφου ο 

Λόγος καί ό Μΰθος συμπορεύονται, είτα δμως ό Μΰθος παρουσιάζεται έν τω 

τέλει τών διαλόγων καί τέλος πολλάκις ένδεδυμένος δια βαθύτατου φιλοσοφικού 

νοήματος (πρβ. Φαίδωνα καί Πολιτείαν κ.ά.). 

Επίσης θα έδει να μνημονευθώσιν ένταΰθα καί οι δια παραβολών Μΰθοι, οί-

τινες σχέσιν εχουσι προς τήν περί ιδεών θεωρίαν τοΰ φιλοσόφου. 

Τέλος αϊ Μΰθοι τών πλατωνικών «έ'ργων» «Πολιτικός», «Τίμαιος» καί «Νο

μοί» έγκλείουσι τήν έννοιαν της φιλοσοφίας της φύσεως καί τήν φιλοσοφίαν τοΰ 

πολιτισμού. 

Κέντρον, ούτως ειπείν, της εργασίας ταύτης είναι ή μεθοδική πορεία τής πλα

τωνικής Σκέψεως άπο τοΰ Μύθου είς τον Λόγον, ώς καί ή ακριβής σημασιολο

γική έρευνα τών Μύθων έν τοις πλατωνικοϊς διαλόγοις· τα μέχρι τοΰδε έξαχθέντα 

πορίσματα περί τοΰ φιλοσοφικοΰ χαρακτήρος τών πλατωνικών Μύθων άπο τής 

19ης έκατονταετηρίδος καί εξής προεξάρχοντος ιδία τοΰ Έγέλου (ίδέ G. W. F. 

Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 1 τόμος έν J. Hoffmei-



- 3 9 6 -

ster, Phil. Bibl. τόμ. 166, Λειψία 1940 σ. 211) μέχρι των ήμερων ημών περιέ

χονται λεπτομερώς και αναλύονται ένδελεχώς ούτως, ώστε ό αναγνώστης νά έχη 

ακριβή έποπτείαν της εσωτερικής και εξωτερικής Ιστορίας των πλατωνικών Μύθων. 

Τα τρία Μέρη, εις α διαιρείται κυρίως ή εργασία του συγγρ., είναι ό Λόγος 

και ό Μύθος, ήτοι ως έν τω Λόγω υποκρύπτονται αϊ άρχαί του Μύθου, ούτω 

καί έν τώ Μύθω αποκαλύπτονται τα δρια του Λόγου. Έ ν τοις ανωτέρω εξετά

ζονται έξαντλητικώ; αί Ιννοιαι «Αρετή», «Ιδέα» και «Λόγος» ως και «Ψυχή», 

«Διαλεκτική» καί «Μΰθος»* τέλος έν τώ τρίτω μέρει έν τη «Μυθο-λογία», ήτοι έν 

τη αναπτύξει του Μύθου, περιλαμβάνονται αί Ιννοιαι «Αλήθεια», «Καλοκαγαθία» 

καί αί μερικώτεραί πως : «Βίος», «Πόλις» καί «Κόσμος». 

"Οντως έν τω κεφαλαίω «αλήθεια» περιέχεται ή αρχή καί ή πληρότης της 

ζωής τής ψυχής έχουσα ως άντικείμενον κυρίως τήν κατασκευήν του Μύθου έν 

τό> πλατωνικώ «Φαίδρω», ήτοι 245 C 5-246 Α2, 246 A3—246 D3, 246 D 3 -

248 C2, 218 C2=249 D3 καί 249D4—250 ΕΙ* είτα έν τω κεφαλαίω «Καλοκα

γαθία» περιέχεται ή «Ιστορία» τής ψυχής έν τω χρόνω καί άκολουθοΰσι τά : 

«βίος», ήτοι ή «ιστορία» του άτομου, ή «πόλις», ή «ιστορία» τής κοινωνίας καί 

τέλος ό «κόσμος», ήτοι ή «ίστορία»τοΰ Παντός. 

Πάντα τά ανωτέρω κεφάλαια έπεξηγοΰσι τήν πορείαν τής πλατωνικής Σκέ

ψεως προς τον Μυθον, όστις καί αποτελεί το γεγονός τής φιλοσοφίας αύτου. Βε

βαίως ή έννοια του Μύθου παρά Πλάτωνι άπησχόλησε τήν πλατωνικήν έ'ρευναν 

από παλαιού χρόνου ως δεικνύει ή ατελεύτητος σειρά τών πλατωνικών ερευνη

τ ώ ν αί έργασίαι βντως τών Ρ. Stöckein (=Über die philosophische Bedeutung 
von Piatons Mythen έν Philol.,—Bd XXX, τεύχος 3, Leipzig 1937), R. Wiggers 

( = Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des philosophischen Mythos der Griechen 
(διατριβή έπί διδακτορία), Rostock 1925) καί κυρίως τών δύο μεγάλων κλασσικών 

φιλολόγων Κ. Reinharet (=Platons Mythen, Bonn 1927) καί P. Friedländer 
(=Mythos έν Platon τόμος 1ος, Berlin 19643 σ. 132—222) μεγάλως προώθησαν 

τήν πλατωνικήν περί του Μύθου φιλολογίαν. 

Ή εργασία του συγγρ. αποτελεί αύστηρον οικοδόμημα λογικής έν σχέσει προς 

τάς μνημονευθείσας πλατωνικάς εννοίας, δι' ών έστήριξε το ανωτέρω' έπειτα ή 

άπο πάσης απόψεως τελεία φιλολογική καί φιλοσοφική συγκρότησις του συγγρα

φέως συνετέλεσεν εις τήν επιτυχή ύπερπήδησιν πλείστων δσων δυσκολιών καί δυσ

επίλυτων προβλημάτων, άτινα εμφανίζει ή πλατωνική έρευνα" τά πορίσματα επί

σης τής παλαιάς καί νεωτέρας έρεύνης συνεζητήθησαν ένταΰθα αρκούντως ικανο

ποιητικώς, ώς καί τά χωρία τών πλατωνικών διαλόγων, έν οϊς περιέχονται αί διά

φοροι μορφαΐ τών Μύθων* τέλος ή μέθοδος καί ή διάταξες τής ολης συνεπικουρού

μενης διά βοηθητικών πινάκων, ώς καί ή παράθεσις τών πηγών μετά τών επι

τευγμάτων τής νεωτέρας έρεύνης προσδίδουσι τήν κατά πάντα υπό πάσαν έποψιν 

άρίστην έμφάνισιν του περί ού ό λόγος άξιολογωτάτου πονήματος. 
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