FACTORS HISTÒRICS QUE AFAVORIREN EL PAS DEL
MITE AL LOGOS
Podem dir que, en general, allò que va possibilitar l’aparició del nou discurs
racional-filosòfic va ser la inadequació o desadjustament entre la imatge de la realitat
que era descrita, dotada de sentit i justificada per part del relat mític grec, i la nova
realitat efectiva de la societat grega, la qual ja no es podia reconèixer ni identificar
nítidament amb els personatges i valors que en tal tradició mitològica es vehiculaven.
Així, ens convé distingir entre dos períodes de la societat grega, que corresponen a dues
mentalitats diferents, o el que és el mateix, a dues maneres d’entendre la pròpia identitat
individual dels seus habitants: l’arcaic i el clàssic.
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Cal afegir a tot l’anterior tres factors històrics més:
-

-

-

En primer lloc, a Grècia, a diferència d’Egipte, no existia un vast i únic
territori unificat sota un únic govern autoritari. Aquesta situació era
producte de la geografia del territori grec que és especialment muntanyós, la
qual cosa facilitat l’aïllament entre les diferents poblacions humanes. Aquest
aïllament generà l’existència de les polis o ciutats-estat independents, amb
legislacions i ordenacions polítiques diferents per cadascuna d’elles.
En segon lloc i lligat amb l’anterior, no existia a Grècia una classe sacerdotal
encarregada de mantenir l’ortodòxia i el culte d’acord amb la tradició mítica.
Això feia que la modificació, dubte o crítica del mateix fos més possible. En
contrast, a Egipte, sí que existia aquesta classe sacerdotal altament
organitzada que a més estava lligada i legitimava al poder polític, doncs el
sistema era teòcratic. Així, en tant que el règim polític es recolzava en la
religió i viceversa, el culte mític estava altament protegit (la mateixa situació
que al món Occidental es produí durant l’època medieval).
Lligat amb l’anterior, els avanços en enginyeria naval i la millora de la
navegació que possibilitaren el comerç, permeteren que mitjançant aquesta
activitat, els grecs entressin en contacte amb altres cultures que manifestaven
costums i creences mítiques diferents. El coneixement d’aquestes provocà
una relativització de la tradició pròpia, la qual deixava de ser vista com
l’única i inqüestionable opció possible.

