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30. Η φύση, η θέαση και το Έ ν α

I l l 8 Περί φύσεως και θεωρίας και του ενός

Παίζοντες
δη την πρώτην πριν έπιχειρεΐν σπου- 1
δάζειν ει λέγοιμεν πάντα θεωρίας έφίεσθαι και εις τέλος
τοϋτο βλέπειν, ού μόνον έ'λλογα άλλα καΐ άλογα ζ φ α καΐ
την έν φυτοΐς φύσιν και την ταϋτα γεννώσαν γήν,
και πάντα τυγχάνειν κ α θ ' δσον οΐόν τε αύτοϊς κατά φύσιν 5
έχοντα, άλλα δε άλλως και θεωρεϊν και τυγχάνειν και τά
μεν αληθώς, τα δε μίμησιν και εικόνα τούτου λαμβάνοντα —
άρ' αν τις άνάσχοιτο το παράδοξον του λόγου; ή προς
ή μας αύτοϋ γινομένου κίνδυνος ουδείς εν τ ω παίζειν τα
αυτών γενήσεται. άρ' ούν και ημείς παίζοντες έν τ ω ίο
παρόντι
θεωροϋμεν;
ή και ήμεϊς
καΐ πάντες
δσοι

1. Ευθύς εξαρχής ο Πλωτίνος διατυπώνει μια βασική πεποίθηση της
παρούσας π ρ α γ μ α τ ε ί α ς : «όλα τείνουν προς τ η θέαση». Αυτή η θέση
παραπέμπει στη θέση του περίφημου μαθηματικού ΕύδΌξου, ότι τ α πάντα
τείνουν προς την ηδονή. Ο Πλωτίνος καθιστά σαφή την παραπομπή
χρησιμοποιώντας παρόμοια διατύπωση: μιλά γ ι α «έλλογα και άλογα
ζώα», όπως ακριβώς ο Αριστοτέλης (δες Ηθίχά Νιχομ. Χ 2 , 1172b 9-10):
«Ευδοξος μεν ούν την ήδονήν τάγαθον ω ε τ ' είναι δια το π ά ν θ ' όράν
έφιέμενα αυτής, κ α ι έλλογα και άλογα». Σε αντιπαράθεση προς τ η θέση
του Εύδοξου ο Πλωτίνος επιμένει στην καθολικότητα της τάσης προς τ η
θέαση. Επεκτείνει μάλιστα τ η θέαση όχι μόνο στα akoya ζ ώ α , α λ λ ά και
στα φυτά (natura naturata) και στη γ η από την οποία αναφύονται (natura
naturans)' η θέαση είναι ικανότητα οποιασδήποτε φύσης (γρ. 5: κ α τ ά

1

Εαν καταρχήν παίζοντας, πριν επιχειρήσουμε να σοβαρευ
τούμε, ισχυριζόμασταν ότι όλα τείνουν προς τ η θέαση, και
προς αυτόν τον στογο απο&Κέπουν όχι μόνο τ α έλλογα αλλά
και τ α άλογα ζώα, καθώς και η φυσική δύναμη που υπάρχει
5 μέσα στα φυτά, καθώς και η γ η που παράγει τ α φυτά - και
ότι όλα τ α όντα πετυχαίνουν τ η θέαση κατά τον βαθμό που
τους είναι δυνατό και σύμφωνα προς τη φύση τους, μόνο που
κάθε είδος ασκεί και πετυχαίνει τ η θέαση κατά διαφορετικό
τρόπο: άλλα την ασκούν αληθινά, άλλα συλλαμβάνουν μόνο
μια απομίμηση και μια εικόνα της - άραγε θα ανεχόσουν
αυτή την παραδοξολογία; Ε λοιπόν, όσα λέμε θα μείνουν
ανάμεσα μας' άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, εάν παί
1
ξουμε με όσα μας ανήκουν .
10
Άραγε κι εμείς που τώρα παίζουμε, μήπως ασκούμε τ η
θέαση; Τόσο εμείς, όσο και όλοι όσοι παίζουν, συμπεριλαμβά-

φύσιν).

λογου») πρέπει να αποδειχθεί, αν έχει αξιώσεις ισχύος· και όσο λείπει η
απόδειξη, η διατύπωση μόνο σαν ένα αθεμελίωτο παιχνίδι λέξεων μπορεί
να σταθεί. Μια δεύτερη απάλυνση της οξύτητας επιχειρεί ο Πλωτίνος,
ϊ^ο^τας
οτι δεν συμμετέχουν όλα τ α όντα εξίσου στη θέαση, και δεν το
επιτυγχάνουν ολα στ αλήθεια., α λ λ ά μερικά μόνο κ α τ ' απομίμηση και
συλλαμβάνοντας το εικονικά. Έ τ σ ι γνωστοποιείται μια βασική οντολογική
διαβάθμιση των όντων, ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης του βλέπειν.

Αυτή τ η σκανδαλώδη άποψη προσπαθεί αρχικά ο Πλωτίνος να απαλύ
νει, γράφοντας οτι πρόκειται για ένα παιχνίδι (γρ. 1: «παίζοντες»).
Σημαίνει άραγε τούτο ότι δεν πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά; Κάθε
ά λ λ ο ! Αλλά μια θέση τόσο ευρεία και παράδοξη (γρ. 8: «το παράδοξον του

Πράγματι η θέση του Πλωτίνου πρέπει να ιδωθεί εντελώς σοβαρά, και
αυτό θα επιχειρηθεί σε όλο το παρόν προοίμιο (Κεφ. 1-8). Η θέαση
χαρακτηρίζει χατα. τον Πλωτίνο όχι μόνο τ α φυόμενα, αλλά επίσης την
ψυχή και τον νου, αυτές τις ανώτερες υποστάσεις (δες Κεφ. 5-8).
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παίζουσι τοϋτο ποιοϋσιν ή τούτου γε παίζουσιν εφιέμενοι.
και κινδυνεύει, εϊτε τις π α ι ς εϊτε άνήρ παίζει ή σπου
δάζει, θεωρίας ένεκεν ό μεν παίζειν, ό δε σπουδάζειν, και
πραξις πάσα εις θεωρίαν την σπουδήν ϋχειν, ή μεν is
αναγκαία [και] επί πλέον, την θεωρίαν Ιλκουσα προς το έξω,
ή δε εκούσιος λεγομένη έ π ' έλαττον μέν, δμως δε και αύτη
έφέσει θεωρίας γινομένη, άλλα ταϋτα μεν ύστερον νϋν
δε λέγωμεν περί τε γης αύτης και δένδρων και δλως φυτών,
τίς αυτών ή θεωρία, και π ώ ς τ α παρ* αύτης ποιούμενα 20
και γεννώμενα επί τήν της θεωρίας άνάξωμεν ένέργειαν,
και π ώ ς ή φύσις, ήν άφάνταστόν φασι και άλογον είναι,
θεωρίαν τε έν αύτη έχει και α ποιεί διά θεωρίαν ποιεί,
ή ν π ω ς έχει [και π ώ ς ] .

2. γρ. 12: «τούτο ποιοϋσιν» = θεωροϋσιν, δηλ. ασκούν τ η θέαση,
συμπεριλαμβάνονται στη θέαση.
3. Εδώ η παραδοχή που έγινε παραπάνω, ότι αυτή τ η στιγμή
παίζουμε, όπως και κάθε παιχνίδι παίρνεται στα σοβαρά. Το παιχνίδι
αντιδιαστέλλεται βέβαια προς το «σπουδάζειν», προς τ η σοβαρή ενασχό
ληση των ώριμων ανθρώπων, α λ λ ά τελικά συγκαταλέγεται στο πράττειν,
στην πρακτική δραστηριότητα. Ο Πλωτίνος βιάζεται εδώ να διατυπώσει
μια δεύτερη θέση, ίσως ακόμα περισσότερο σκανδαλώδη: κάθε πράττειν
έχει ως στόχο του τη θέαση (ο Πλωτίνος λέει εντυπωσιακά: «κάθε
πράττειν σπουδάζει τ η θέαση»)· το τελικό αίτιο, στο οποίο αποβλέπει κάθε
παιγνιώδης και κάθε σοβαρή δραστηριότητα, είναι η θέαση (δες γρ. 14:
«θεωρίας ένεκεν»).
4. Μια τρίτη παράδοξη θέση διατυπώνεται εδώ σύντομα και εξίσου
αθεμελίωτα με τις παραπάνω. Ο Πλωτίνος διακρίνει το πράττειν σε
αναγκαίο και σε ελεύθερα επιλεγμένο, σε ακούσιο και σε εκούσιο. Το
παιδικό παιχνίδι πρέπει να υπαχθεί στο αναγκαίο πράττειν, γιατί τ α
παιδιά δεν μπορούν να επιλέξουν ακόμα μια σοβαρή δραστηριότητα. Ε
λοιπόν αυτό το ανελεύθερα πραγματοποιούμενο
πράττει
τείνει με περισσό
τερη ένταση προς τη θέαση. Σίγουρα το παιδί εκλαμβάνει τ η θέαση με το
αφελές νόημα τ η ς απλής αισθητηριακής θέασης: θέλει να βλέπει ένα
συνεχές και άμεσο αποτέλεσμα των πράξεων του. (Γι' αυτό και τ α
λιγότερο προικισμένα παιδιά στρέφονται προς την τεχνολογία και τ η
χειρωνακτική εργασία, λέει ο Πλωτίνος παρακάτω, δες Κεφ. 4, γρ. 4 5
κ . ε . ) . Έ τ σ ι η θέαση εξωτερικεύεται, έλκεται «προς το έξω» (γρ. 16),
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νονται μέσα στη θέαση · παίζουν από επιθυμία για θέαση.
Τελικά είτε παίζει κάποιο παιδί είτε σοβαρεύεται κάποιος
άντρας, η θέαση είναι ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει το
15 παιδικό παιχνίδι και η αντρική σοβαρότητα: κάθε πράξη
μεριμνά για θέαση 3 .
Η αναγκαία πράξη μεριμνά εντονότερα, και μάλιστα
έλκοντας τ η θέαση προς τ α εξωτερικά, ενώ αυτή την οποία
ονομάζουμε «εκούσια πράξη» μεριμνά λιγότερο έντονα· εντού
τοις και αυτή είναι στραμμένη προς τ η θέαση. Αλλά επί
τούτου αργότερα 4 .
Τώρα ας μιλήσουμε γ ι α την ίδια τ η γη και για τ α δέντρα,
20 εν γένει γ ι α τ α φυτά, και ας εξηγήσουμε τι είναι γ ι ' αυτά η
θέαση, και γιατί μπορούμε να αναγάγουμε τα προϊόντα και
τα γεννήματα της γης σε αποτελέσματα της θέασης, και με
ποιο νόημα η φύση — την οποία εκλαμβάνουν ως αναίσθητη
και ασυλλόγιστη - έχει τ η θέαση εντός εαυτής, και όσα
παράγει, τ α παράγει για χάρη της θέασης, την οποία κατά
κάποιον τρόπο διαθέτει 5 .

γίνεται μια αισθητηριακή επαφή με τ α όντα. Γενικά το πράττειν είναι μια
εξωτερίκευση, μια προσαρμογή των εσωτερικών στα εξωτερικά δεδομένα,
δες παρακάτω Κεφ. 6, γρ. 3 0 . Με αυτή τ η λιγότερο ή περισσότερο
άβουλη εξωτερίκευση της θέασης ασχολείται ο Πλωτίνος στο Κεφ. 4, γρ.
31-47 και Κεφ. 6, γρ. 1 κ.ε.
5. Με αυτά τ α λογία ο Πλωτίνος εισάγει στην κύρια ανάπτυξη του
αίματος: θ α αποδειχθεί κ α τ ' αρχήν ότι η φύση ( π . χ . η γ η , τ α δέντρα,
γενικά τ α φυτά) ασκεί τ η θέαση και οι πράξεις της έχουν ως σκοπό τ η
θέαση. Γιατί όμως επιλέγεται η φύση ως αφετηρία; Ο Πλωτίνος επιση
μαίνει ότι η φύση ισχύει γενικά ως κάτι αναίσθητο και άλογο, ως κάτι που
παράγει φυσικά όντα χωρίς να βλέπει τ ι κάνει («άφαντάστως», θα πει σε
ένα άλλο χωρίο, δες Ενν. Π Ι 6 [ = 2 6 ] , 4, 23) και χωρίς να συλλογίζεται
και να κρίνει («άνεπίκριτος», θα πει στο ίδιο εκείνο χωρίο, γρ. 21). Άρα
ακριβώς στην περιοχή της φύσης το πρόβλημα εμφανίζεται οξύτερο και
κ α τ ' εξοχήν παιγνιώδες. Αλλά ξεκινώντας από τ η φύση ο Πλωτίνος
ενδιαφέρεται κυρίως να βάλει την οντολογική βάση, γ ι α να προχωρήσει
αργότερα στις υψηλότερες βαθμίδες της θέασης, έτσι όπως αυτή εμφανίζε
ται μέσα στην ψυχή και στον νου. Αυτό που κυρίως τον απασχολεί δεν
είναι λοιπόν μια α π λ ή έφεση, α λ λ ά η οντολογική διαβάθμιση των όντων.
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"Οτι μεν ουν ούτε χείρες ενταύθα ούτε πόδες ούτε
τι δργανον έπακτον ή σύμφυτον, ύλης δε δει, εφ' ής
ποιήσει [και ην έν] εϊδη ποιεί, παντί που δήλον. δει δε
και το μοχλεύειν άφελεΐν εκ της φυσικής ποιήσεως.
ποίος γαρ ώθισμος ή τίς μοχλεία χρώματα ποικίλα και
παντοδαπά και σχήματα ποιεί; έπεί ουδέ οί [κηροπλάσται ή]
κοροπλάθαι, εις ους δη και βλέποντες ώήθησαν την της φύ
σεως δημιουργίαν τοιαύτην είναι, χρώματα δύνανται ποιεΐν
μη χρώματα άλλαχόθεν έπάγοντες οΐς ποιοϋσιν. άλλα γαρ
έχρήν συννοοϋντας [ώς] καί επί τών τάς τέχνας τάς
τοιαύτας μετιόντων, δτι δει τι έν αύτοϊς μένειν, κ α θ ' δ μένον
διά χειρών ποιήσουσιν ά αυτών έργα, επί το τοιούτον
άνελθεϊν της φύσεως καί αυτούς καί συνεΐναι, ώς μένειν
δει καί ενταύθα την δύναμιν την ου διά χειρών ποιούσαν
καί πασαν μένειν. ού γαρ δη δεΐται τών μεν ώς μενόντων,
τών δε ώς κινουμένων — ή γαρ υλη το κινούμενον, αύτης
δε ούδεν κινούμενον — ή εκείνο ούκ εσται το κινούν

6. Με ποιον τρόπο η φύση (ως natura naturans) παράγει τ α φυσικά
όντα; Οι τ ε χ ν ί τ ε ς παράγουν χρησιμοποιώντας τ α χέρια τους η και τ α
πόδια τους, χρησιμοποιώντας επίτηδες φτιαγμένα όργανα όπως σφυριά,
βελόνες, π α τ η τ ή ρ ι α , αργαλειούς κτλ. Από όλα αυτά η φύση τίποτα δεν
έχει α ν ά γ κ η . Ο Πλωτίνος ανατρέχει λοιπόν στα τέσσερα αριστοτελικά
αίτια και διαπιστώνει ότι η φύση ως παραγωγική δύναμη χρειάζεται
τουλάχιστο δύο από αυτά, την ύλη και τ η μορφή' διότι πράγματι η φύση
διαμορφώνει την άμορφη ύλη.
7. Κάποια ύλη διαμορφώνουν και οι τεχνίτες χρησιμοποιώντας μια
πληθώρα μηχανών και μοχλών. Αλλά η φύση διαμορφώνει χωρίς να έχει
ανάγκη από τέτοια μηχανικά μέσα. Αναδείχνεται λοιπόν οχι κατώτερη,
α λ λ ά ανώτερη από τους τ ε χ ν ί τ ε ς που εξαρτώνται από μηχανήματα. Κ α ι
ακόμα περισσότερο: η φύση είναι εκείνη που φτιάχνει τ α χ ρ ώ μ α τ α , και οι
τεχνίτες που τ α χρησιμοποιούν ( π . χ . όσοι φτιάχνουν κούκλες η α γ ά λ μ α τ α
ή ζωγραφιές) ανατρέχουν στη φύση, γ ι α τ ί οι ίδιοι είναι ανίκανοι να τ α
παραγάγουν.
Ποιοι είναι αυτοί, που σύμφωνα με τον Πλωτίνο παρομοίασαν τ η φύση
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Ό τ ι εδώ δεν χρειάζεται ούτε χέρια ούτε πόδια, ούτε
κανένα επιπρόσθετο ή έμφυτο όργανο, ότι αντίθετα χρειάζε
ται υλη, βάσει της οποίας η φύση μέσω της δημιουργίας της
φτιάχνει μορφές - αυτό είναι ασφαλώς φανερό στον καθένα 6 .
Αλλά και η χρησιμοποίηση μοχλών πρέπει να αποστασιοποι
ηθεί από τ η δημιουργία της φύσης. Γιατί ποια ώθηση ή ποια
πίεση μέσω [χο-χλού μπορεί να παραγάγει τ α ποικίλα και
πολλαπλά χρώματα και σχήματα; Αυτοί που πλάθουν κού
κλες — γιατί αυτούς είχαν κατά νου όσοι θεώρησαν ότι τέτοια
είναι η δημιουργία της φύσης - δεν μπορούν δα να παραγά
γουν χρώματα, αλλά τ α προσάπτουν στα πλάσματα τους
αφού πρωτύτερα τα αντλούν από αΧλού1.
Ε λοιπόν και όσον αφορά όσους ασκούν τέτοιου είδους
τέχνες, είναι αναγκαίο να σκεφτούμε ότι κάτι πρέπει να
βρίσκεται μέσα τους, βάσει του οποίου γίνονται ικανοί να
πλάθουν κάθε έργο των χεριών τους· αντίστοιχα πρέπει να
ανατρέξουμε σε κάτι παρόμοιο και όσον αφορά τη φύση, και
να συλλογιστούμε οτι κι εδώ πρέπει να υφίσταται η δύναμη
που δεν δημιουργεί με χέρια, και μάλιστα υφίσταται ως κάτι
ολόκληρο 8 .
Διότι δεν της χρειάζεται κάτι που να παραμένει ακίνητο,
ενω κάτι άλλο να κινείται' η ύλη είναι αυτό που κινείται, η
δύναμη όμως παραμένει ακίνητη. Εκείνο που κινείται, δεν
μπορεί να είναι το πρωταρχικά κινητικό, και ούτε είναι η

με τους κουκλοποιούς; Ή δ η ο Αριστοτέλης έχει κάνει μια τέτοια σύγκριση,
δες Περί ζώων μορίων 6 5 4 b 29-32: «ώσπερ γαρ οί πλάττοντες εκ πηλοϋ
ζώον . . . , τον αύτον τρόπον ή φύσις δεδημιούργηκεν εκ τών σαρκών το
ζώον». Την παρομοίωση άντλησαν κατόπιν οι Στωικοί και την χρησιμοποί
ησαν επανειλημμένα.
8. Αφού παραπάνω διέκρινε τ η φύση από την τέχνη, εδώ ο Πλωτίνος
διαβλέπει τ α κοινά τους στοιχεία. Έ ν α τρίτο αριστοτελικό αίτιο, η
κινητήρια αιτία ( = «όθεν ή αρχή τ η ς κινήσεως»), δεν μπορεί παρά να
είναι κοινό και στις δυο περιοχές. Η κινητήρια αιτία των τεχνιτών είναι η
διανοητική παράσταση του τ ι μπορούν να παραγάγουν η κινητήρια αιτία
της φύσης είναι η φυσική δύναμη, που δρα χωρίς να χρησιμοποιεί χέρια.
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π ρ ώ τ ω ς , ούδε ή φύσις τοϋτο, άλλα το άκίνητον το έν τ ω
δλω. ό μεν δη λόγος, φαίη άν τις, ακίνητος, αυτή δε
άλλη παρά τον λόγον καί κινούμενη, άλλ' εί μέν πασαν 20
φήσουσι [καί ό λόγος] - εί δέ τι αύτης άκίνητον, τοϋτο καί
[ό] λόγος, καί γαρ είδος αυτήν δει είναι καί ούκ έξ ύλης
καί είδους· τί γαρ δει αύτη ύλης θερμής ή ψύχρας; ή γάρ
υποκείμενη καί δημιουργούμενη υλη ήκει τοϋτο φέρουσα,
ή γίνεται τοιαύτη ή μη ποιότητα έχουσα λογωθεϊσα. ού 25
γαρ πϋρ δει προσελθεϊν, ίνα πΰρ ή ύλη γένηται, άλλα
λ ό γ ο ν δ καί σημεϊον ού μικρόν τοΰ έν τοις ζώοις καί έν
τοις φυτοϊς τους λόγους είναι τους ποιοΰντας καί την
φύσιν είναι λόγον, δς ποιεί λόγον άλλον γέννημα αύτοΰ
δόντα μέν τι τ ω ύποκειμένω, μένοντα δ' αυτόν, ό μεν ούν 30

9. Αλλά και μέσα στην κινητήρια α ι τ ί α υπάρχει μια βασική διαφορά:
Για να βάλει σε εφαρμογή την παράσταση του, ο τ ε χ ν ί τ η ς πρέπει να
κινήσει τ α χέρια του η τ α πόδια του, τους μοχλούς ή τ α μ η χ α ν ή μ α τ α του.
Έ τ σ ι η παράσταση παύει να είναι κάτι που παραμένει μέσα στους τεχνίτες
(γρ. 1 1 : «τι έν αύτοϊς μένειν»), και χρησιμοποιεί κινούμενα μέσα. Αντί
θετα η φυσική δύναμη παραμένει ακίνητη και δεν μεσολαβείται από κάτι
κινούμενο· η φύση ως κινητήρια αιτία είναι εκείνο το «πρωταρχικά
κινητικό» (γρ. 17-18: «το κινούν πρώτως») που ο Αριστοτέλης ονόμασε
«ακίνητο κινούν» (δες Μεταφυσ.
1072a 24-25). Ο Πλωτίνος τονίζει εδώ
τον ακίνητο και καθολικό χαρακτήρα τ η ς φύσης ως κινητήριας δύναμης.
10. Ο Πλωτίνος αναμετριέται εδώ με τ η στωική άποψη περί «λόγου».
Αντί να θεωρήσουν οι Στωικοί τ η φύση ως ακίνητη δημιουργική δύναμη,
ισχυρίζονται οτι τέτοια δύναμη είναι ο «λόγος» ( = η λογικότητα, η
αιτιότητα), ενω η φύση κινείται. Μια πρώτη πλωτίνεια παρατήρηση
επισημαίνει ότι η λογικότητα είναι μέσα σε κάποιου είδους φύση, π . χ .
μέσα στα έλλογα ζ ω α , και άρα μέσα στη φύση υπάρχει κάτι αχίντμο, που
μπορεί να ονομαστεί λογικότητα.
Το χωρίο είναι φιλολογικά προβληματικό· προφανώς από λάθος αντι
γραφής η έκφραση «και ό λόγος» εμφανίζεται δύο φορές στις γρ. 21-22.
1 1 . 'Οταν η φύση θεωρείται κινούμενη, προφανώς συγχέεται με την
ύλη· έτσι λ έ γ ε τ α ι ότι η φύση άλλοτε είναι θερμή και άλλοτε ψυχρή. Αλλά
η φύση — παρατηρεί τώρα ο Πλωτίνος — δεν μπορεί να είναι ύλη· ως
διαμορφώνουσα την ύλη η φύση είναι μόνο μορφή. Αφετέρου στην ύλη δεν
μπορούν να αποδοθούν ιδιότητες όπως το θερμό και το ψυχρό, γ ι α τ ί η ύλη
καθ' εαυτήν δεν έχει καμιά ιδιότητα, είναι μόνο το διαμορφώσιμο ( =
δυνάμει θερμό ή ψυχρό) υλικό, ένα «ύποκείμενον». Μόνο εάν υπάρξει λόγος

60

Η φύση, η θέαση και το Ένα

[30]

φύση -ίο έτσι κινούμενο, αλλά μόνο η ακίνητη αρχή μέσα στο
9
σύμπαν .
Θα μπορούσε κάποιος να αντιπροτείνει, ότι αυτό που
20 παραμένει ακίνητο είναι ο λόγος, ενώ η φύση είναι κάτι
άλλο από τον λόγο και κινείται. Αλλά ακόμα και αν η φύση
θεωρηθεί εντελώς κινούμενη — εάν μολαταύτα υπάρχει κάτι
ακίνητο μέσα τ η ς , αυτό είναι ο λόγος 1 0 .
Διότι η φύση είναι κ α τ ' ανάγκην καθαρή μορφή και όχι
συντεθειμένη από ύλη και μορφή· διότι σε τι θα της ήταν
χρήσιμη η θερμή ή η ψυχρή ύλη; Αυτό το φέρει η κείμενη25 από-κάτω και διασκευαζόμενη ύλη· ή μάλλον η ύλη που αφ'
εαυτής δεν έχει καμιά ποιότητα, μεταποιείται κάτω από την
επίδραση ενός λόγου". Διότι δεν χρειάζεται να προστεθεί
φωτιά, για να γίνει η ύλη φωτιά' αρκεί να προστεθεί ένας
λόγος. Ό χ ι μικρή απόδειξη τούτου είναι ότι μέσα στα ζώα
και στα φυτά υπάρχουν οι δημιουργικοί λόγοι, και ότι η ίδια
η φύση είναι ένας τέτοιος λόγος, ο οποίος παράγει ως
30 γέννημα του ένα δεύτερο λόγο, ο οποίος παρέχει σ' αυτό που
κειτεται-από-κάτω κάτι από τον εαυτό του, αυτός όμως
εξακολουθεί να εμμένει ο ίδιος 1 2 .

( = α ί τ ι α ) , π . χ . εαν προσεγγίσει σε μία φωτιά, μεταποιείται μια ύλη σε
κάτι θερμό. Τότε η υλη καταλαμβάνεται και κυριαρχείται από κάποιον
λο-γο («λογούται», λέει ωραιότατα ο Πλωτίνος στη γρ. 25). Είτε λοιπόν η
φύση εκληφθεί αριστοτελικά ως μορφή, είτε εκληφθεί στωικά ως λόγος,
δεν επιτρέπεται να συγχέεται με την ύλη.
12. Μήπως η στωική θεωρία περί λόγου είναι εσφαλμένη, και αρκεί
να προσεγγιστούν δύο ύλες, π . χ . ένα ξερό κλαδί και μια φωτιά, για να
επιδράσει η μία στην ά λ λ η και να μεταβληθεί το κλαδί σε σ τ ά χ τ η ; Ο
Πλωτίνος αρνείται κατηγορηματικά αυτή την υπόθεση, και μάλιστα
υποστηρίζοντας κάπως παράδοξα ότι δεν χρειάζεται να προστεθεί μια
φωτιά για να πυρακτωθεί το κλαδί: «αρκεί να προστεθεί ένας λόγος»!
θ έ λ ε ι προφανώς να πει ότι η τυχαία φωτιά μπορεί να αντικατασταθεί από
κάτι άλλο, π . χ . απο έναν κεραυνό ή από κάποια τ ε χ ν η τ ή απανθράκωση·
οχι το συγκεκριμένο υλικό, αλλά μια αιτία ( = «λόγος») είναι αυτό που
επιδρά μεταποιώντας: δημιουργώντας ή φθείροντας.
Ως αποδεικτικό στοιχείο αναφέρει την πεποίθηση, ότι τόσο μέσα στα
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Αυτός ο λόγος, που αφορά την ορατή μορφή, είναι ο
κατώτερος και χωρίς ζωή· δεν μπορεί να παραγάγει μια
περαιτέρω μορφή. Εκείνος όμως που κατέχει τ η ζωντάνια,
είναι συγγενικός προς εκείνον που δημιουργεί τη μορφή και
έχει από μέρους του την ίδια δύναμη: δημιουργεί μέσα στο
πλάσμα 1 3 .

λόγος ό κατά την μορφήν την όρωμένην έσχατος ήδη καί
νεκρός καί ούκέτι ποιεΐν δύναται άλλον, ό δε ζωήν έχων ό
τοϋ ποιήσαντος την μορφήν αδελφός ών καί αυτός την
αυτήν δύναμιν Ιχων ποιεί έν τ ω γεννωμένω.
Π ώ ς ουν ποιών καί ούτω ποιών θεωρίας τινός αν 3
έφάπτοιτο; ή , ε'ι μένων ποιεί καί έν αύτω μένων [καί]
εστί λόγος, είη αν αυτός θεωρία, ή μέν γαρ πραξις
γένοιτ' αν κατά λόγον έτερα οδσα δηλονότι τοϋ λόγου· ό
μέντοι λόγος καί αυτός ό συνών τη πράξει καί επιστατών
ούκ αν εϊη πραξις. εί ουν μη πραξις άλλα λόγος, θεωρία·
καί έπί παντός λόγου ό μέν έσχατος έκ θεωρίας καί θεωρία
ούτως ώς τεθεωρημένος, ό δε προ τούτου πας ό μέν άλλος
άλλως, ό μη ώς φύσις άλλα ψυχή· ό δ' έν τη φύσει καί ή

φυτά όσο και μέσα στα ζώα υπάρχει μια δημιουργική
τάση ( = «λόγος
ποιών», δες γρ. 28) που τ α ωθεί να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν εως
τον μαρασμό και τον θάνατο.
Αυτή είναι η φύση, χάρη στην οποία
αναφύονται τ α φύσει όντα. Η μείξη ύλης και μορφής διαμορφώνει την υλη
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε παρέχει στο άμορφο υπόστρωμα κάποια εξωτε
ρική μορφή, ένα ορατό αποτύπωμα
τ η ς δημιουργικής τάσης, χωρίς ετούτη
να χάσει την αυθυπαρξία της ή να μειωθεί ως προς την αρχέγονη
δημιουργική τ η ς ικανότητα. Έ τ σ ι ο Πλωτίνος διατηρεί τον αόρατο και
απαραβίαστο χαρακτήρα τ η ς φύσης ως αναφύουσας σε οξεία διάκριση προς
την ορατή και φθαρτή μορφή των φύσει όντων.
13. Η ορατή μορφή ενός φύσει όντος είναι αναμφισβήτητα ένας
«λόγος», ένα αίτιο που διαμορφώνει την ύλη των φυτών και των ζ ω ώ ν
αλλά είναι ο έσχατος στην ιεραρχία, πράγμα που καταδείχνεται όταν το
φυτό ή το ζώο πεθαίνει: η μορφή αποσυντίθεται και δεν μπορεί να
παραγάγει μιαν ά λ λ η μορφή. Αυτός είναι ο «έν υλη λόγος» ή «ενυλος
λόγος» ή «ενυλον είδος» (δες Ενν. IV 3 [ = 2 7 ] , 1 1 , 10 και 2 0 , 37).
Ωστόσο ο Πλωτίνος διαχωρίζει εδώ έναν ακόμα «λόγον», εκείνον ο
οποίος κατέχει και παράγει ζ ω ή («λόγος ζωήν έχων», δες γρ. 32)· σε
αντιπαράθεση προς εκείνον, ο οποίος δημιουργεί την εξωτερική μορφή, ο
λόγος τ η ς ζωής δημιουργεί τ η ζ ω ή μέσα στο γεννώμενο πλάσμα. Έ τ σ ι
αναδείχνεται μια τριαδική διαβάθμιση του λόγου: φύση που διαμορφώνει —
φύση που παράγει ζ ω ή — ένυλη μορφή.
14. Στο τρίτο αυτό κεφάλαιο ο Πλωτίνος αναλαμβάνει να ορίσει τ η
σχέση μεταξύ φύσης και θέασης. Αλλά σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν
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Πως λοιπόν ως δημιουργικός, και μάλιστα με αυτό το
νόημα δημιουργικός, έχει ο λόγος κάποια σχέση με τ η θέαση;
Κ α τ ά το μέτρο που δημιουργεί μένοντας ανάλλαχτος και
εμμένοντας εντός εαυτού είναι λόγος, πρέπει βέβαια αυτός
τούτος να είναι θέαση 1 ' 1 . Διότι η πράξη πραγματώνεται δα
5 σύμφωνα προς τον λόγο, άρα διαφέρει από αυτόν αλλά ο
λόγος, ακόμα και αυτός που είναι συνδεδεμένος με την πράξη
και την επιστατεί, δεν μπορεί βέβαια να είναι πράξη. Εάν
λοιπόν δεν είναι πράξη αλλά λόγος, τότε είναι θέαση 1 5 .
Σε κάθε λόγο ο κατώτατος του βαθμός είναι αποτέλεσμα
θέασης: με το νόημα του βλεπόμενου. Ολόκληρη η ανώτερη
βαθμίδα συμπεριφέρεται πολύμορφα, κατά το μέτρο βέβαια
που δεν είναι φύση αλλά ψυχή. Κ α τ ά το μέτρο όμως που

παραπάνω η φύση δεν είναι τ α φύσει όντα και οι άγονες μορφές τους· η
φύση είναι ο «λόγος», η δημιουργική αιτία από την οποία προκύπτουν οι
μορφές και η ζ ω ή των φύσει όντων. Κ α τ ά το μέτρο που ένας τέτοιος
«λόγος» παραμένει αμετακίνητος και εμμένει εντός εαυτού, εύκολα φανε
ρώνεται ως θέαση. Ας εξετάσουμε το γ ι α τ ί .
15. Ο Πλωτίνος αποστασιοποιεί αρχικά τον λόγο από το ανθρώπινο
πράττειν. Για να μπορέσει να πράξει ένας άνθρωπος, πρέπει πρωτύτερα να
σκεφτεί και να αποφασίσει έλλογα.
K a t ενώ η πράξη είναι μια εκδήλωση
όσων σκεφτήκαμε, η σκέψη ( = ο λόγος) είναι αυτό που παραμένει μέσα
μας αμετακίνητο, καθορίζοντας και «επιστατώντας» την πράξη. (Ο Π λ ω 
τίνος δεν διστάζει να απονείμει στην αποφασίζουσα σκέψη τον γνωσιαχό
ρόλο του «έπίστασθαι», έστω και αν τον μισοκαλύπτει κάτω από τ η
μετοχή «επιστατών» που δηλώνει κυρίως τον καθοριστικό ρόλο του επι
στάτη και επόπτη). Κ α τ ά το μέτρο λοιπόν που η φυσική λογικότητα δεν
είναι κάποιες εκδηλωνόμενες πράξεις, α λ λ ά είναι μια αιτία («λόγος») που
παραμένει αμετακίνητη μέσα στα φύσει όντα, είναι ένας επιστάτης,
ένας
θεατής των φυσικών μεταβολών, τις οποίες δημιουργεί και καθορίζει.
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φύσις, άρά γε καί αυτός έκ θεωρίας; πάντως μην εκ ίο
θεωρίας, άλλ' εί καί αυτός τεθεωρηκώς αυτόν; ή π ώ ς ; Ιστι
μέν γαρ αποτέλεσμα θεωρίας καί θεωρήσαντός τίνος· π ώ ς
δε αύτη Ιχει θεωρίαν; την μέν δή έκ λόγου ουκ έ'χει (λέγω
δ' έκ λόγου το σκοπεϊσθαι περί τών έν αύτη), δια τί οδν
ζωή τις ούσα καί λόγος καί δύναμις ποιοΰσα; άρ' δτι το 16
σκοπεΐσθαί έστι το μ ή π ω έ'χειν; ή δέ έχει, καί διά τοϋτο
δτι έχει καί ποιεί, το οδν είναι αύτη δ έστι τοϋτό έστι το
ποιεΐν αύτη [καί δσον εστί τοϋτό έστι το ποιοΰν]. έστι δε
θεωρία καί θεώρημα, λόγος γάρ. τ ω οδν είναι θεωρία καί
θεώρημα καί λόγος τούτω καί ποιεί ή" ταΰτά έστιν. ή ποίη- 20
σις άρα θεωρία ήμΐν άναπέφανται· έστι γάρ αποτέλεσμα θεω
ρίας μενούσης θεωρίας ούκ άλλο τι πραξάσης, άλλα τ φ
είναι θεωρία ποιησάσης.
Καί εϊ τις δέ αυτήν έροιτο τίνος ένεκα ποιεί, εί 4
τοϋ έρωτώντος έθέλοι έπαίειν καί λέγειν, είποι α ν
«έχρήν μέν μη έρωτάν, άλλα συνιέναι καί αυτόν σιωπή,
ώσπερ εγώ σ ι ω π ώ καί ούκ εϊθισμαι λέγειν, τί οδν συνιέναι;
16. Ποιος βλέπει και ποιος βλέπεται μέσα στη φύση εκλαμβανομενη
ως θέαση; Οι κ α τ ώ τ α τ ε ς μορφές της φύσης, οι ένυλες μορφές των φυτών
και των ζώων, είναι βέβαια απλώς βλεπόμενες: προκύπτουν από τ η
διαμορφωτική δύναμη της φύσης ως επιστατούσας και δεν έχουν δημιουρ
γ ι κ ή ικανότητα· α π λ ώ ς βλέπονται. Αντίθετα οι ανώτερες μορφές δεν είναι
α π λ ώ ς το αποτέλεσμα θέασης, α λ λ ά — τουλάχιστο όσες είναι «ψυχή»,
όπως θα φανερωθεί στα Κεφ. 5-7 — ασκούν επίσης εποπτικό και αρα
δημιουργικό ρόλο.
Τι γίνεται τώρα με την κατεξοχήν φύση, δηλ. με εκείνη τ η δημιουρ
γ ι κ ή αιτία (natura naturans) μορφών και ζωής που δεν είναι ούτε ενυλη
μορφή ούτε ψυχή; Ο Πλωτίνος διαβεβαιώνει ότι αυτή είναι πέρα γ ι α πέρα
θέαση: α) ως αποτέλεσμα θέασης εκ μέρους άλλου, δηλ. εκ μέρους τ η ς
ψυχής 4 β) ως αυτοθεώμενη και άρα έχοντας ικανότητα να θεάται τον εαυτό
τ η ς . Το ότι η φύση αυτοθεάται, είναι εύλογο βάσει όσων ειπώθηκαν
παραπάνω: η φύση ως δημιουργική ζωής και μορφών έχει την ικανότητα
να επιστατεί και να εποπτεύει τ η ζ ω ή και τ ι ς ένυλες μορφές. Η
δημιουργική φύση (naturans) θεάται λοιπόν τ α δημιουργήματα της ως δικό
τ η ς εαυτό (naturata). Αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι η φύση έχει ερευνητική
και ζ η τ η τ ι κ ή ικανότητα· αυτό που θεάται, ήδη το κατέχει, και αυτό είναι
ο εαυτός τον οποίο η ίδια δημιουργεί.
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βρίσκεται μέσα στη φύση και είναι φύση, είναι και αυτή
αποτέλεσμα θέασης; Σίγουρα είναι πέρα για πέρα αποτέλε
σμα θέασης.
Αλλα είναι αποτέλεσμα θέασης ακόμα και με το νόημα
του αυτοβλεπόμενου; Ή πώς αλλιώς; Σίγουρα η φύση είναι
αποτέλεσμα θέασης, με το νόημα ότι κάποιος την έχει δει·
αλλά πώς αυτή η ίδια έχει θέαση; Σίγουρα δεν έχει θέαση
που να προκύπτει από διαλογισμό [ = «έκ λόγου»]. (Διαλογι
σμό ονομάζω την ερευνητική ανασκόπηση πάνω στο δικό της
περιεχόμενο). Αλλά γιατί δεν θα μπορούσε να έχει αυτή τ η
θέαση, αφού δα είναι ζ ω ή , λόγος και δημιουργική δύναμη;
Ί σ ω ς επειδή η έρευνα και η αναζήτηση σημαίνει ένα όχιακόμα-έχειν. Αυτή όμως έχει τ η θέαση, και ακριβώς δυνάμει
αυτού του έχειν δημιουργεί 1 6 .
Το Είναι της λοιπόν, αυτό που η φύση είναι, έγκειται στο
ότι δημιουργεί. Αλλά η φύση είναι ταυτόχρονα βλέπειν και
κάτι βλεπόμενο, διότι είναι λόγος. Μέσω του ότι είναι
βλέπειν, βλεπόμενη και λόγος, η φύση δημιουργεί, καθόσον
είναι ολα ετούτα. Η δημιουργική της δραστηριότητα αναδεί
χτηκε λοιπόν ως θέαση. Είναι αποτέλεσμα θέασης, η οποία
παραμένει καθαρή θέαση, και δεν πράττει τίποτε άλλο, παρά
17
μόνο δημιουργεί μέσω του ότι είναι θέαση .
Εαν κάποιος την ρωτούσε: ένεκα τίνος δημιουργεί, και η
φύση ήθελε να ακούσει τον ερωτώντα και να απαντήσει,
σίγουρα θα έλεγε: «Δεν θα έπρεπε να με ρωτάς, αλλά να
καταλάβεις από μόνος σου σωπαίνοντας, όπως κι εγώ
18
σωπαίνω και δεν συνηθίζω να μιλώ . Τι πρέπει λοιπόν να

17. Εδω συνοψίζονται όσα ειπώθηκαν παραπάνω: Ο δημιουργικός
χαρακτήρας τ η ς φύσης συνίσταται στο ότι αυτή θεάται τ α δημιουργήματα
τ η ς και αρα τον εαυτό τ η ς . Είναι αφενός αποτέλεσμα
θέασης,
αφετέρου
πράξη θέασης, που δεν πράττει τίποτε άλλο από το να δημιουργεί όσα η
ίδια θεάται.
18. Οσα πρόκειται εδώ να αποκαλυφθούν, έχουν ένα μυστηριακό
χαρακτήρα, γ ι α τ ί αφορούν τ α άδυτα της φύσης. Επιχειρώντας να προστα
τεύσει αυτό το μυστήριο ο Πλωτίνος μιλά για ένα σιωπηλό λόγο της

65

Ill 8, 4

Περί θεωρίας

δτι το γενόμενόν έστι θέαμα έμον σιωπησάσης, καί φύσει
γενόμενον θεώρημα, καί μοι γενομένη έκ θεωρίας της ώδί
την φύσιν έ'χειν φιλοθεάμονα υπάρχει, καί το θεωροΰν μου
θεώρημα ποιεί, ώσπερ οί γεωμέτραι θεωροϋντες γράφουσιν
άλλ' έμοΰ μή γραφούσης, θεωρούσης δέ, υφίστανται αϊ τών
σωμάτων γραμμαί ώσπερ έκπίπτουσαι. καί μοι το της
μητρός καί τών γειναμένων υπάρχει πάθος· καί γάρ εκείνοι
είσιν έκ θεωρίας καί ή γένεσις ή έμή εκείνων ουδέν
πραξάντων, άλλ' δντων μειζόνων λόγων καί θεωρούντων
αυτούς έγώ γεγέννημαι.»
Τί οδν ταΰτα βούλεται; ώς ή μέν λεγομένη φύσις ψυ
χή οδσα, γέννημα ψυχής προτέρας δυνατώτερον ζώσης,
ήσυχη έν εαυτή θεωρίαν έχουσα ού προς το άνω ούδ' αδ
έτι προς το κάτω, στασα δέ έν φ εστίν, έν τη αυτής
στάσει καί οίον συναισθήσει, τή συνέσει ταύτη καί
συναισθήσει το μετ' αυτήν είδεν ώς otóv τε αυτή καί
ούκέτι έζήτησεν άλλα θεώρημα άποτελέσασα άγλαον καί

φύσης· υπενθυμίζει έτσι τον μύθο με τον Σειληνό και τον Μίδα, όπου ο
δεύτερος δεν θα έπρεπε να «βιάζει» τ α μυστικά του πρώτου. Η φύση δεν
μιλά, α λ λ ά ξέρει μόνο να δημιουργεί θεώμενη, κι αυτή είναι μια σιωπηλή
δημιουργία της φύσης («σιωπησάσης», λέει ωραιότατα ο Πλωτίνος στη

γρ. 5).
19. Ένεκα τίνος δημιουργεί η φύση; Αυτό το ερώτημα είναι διττό, γ ι '
αυτό και με διττό τρόπο απαντάται: το «τίνος ένεκα» αφορά αφενός την
κινητήρια α ι τ ί α , αφετέρου το τελικό αίτιο.
Η ίδια η φύση έχει προκύψει από τ η θέαση ως λειτουργία τ η ς ψυχής
καί του νου, η οποία σε τελική ανάλυση είναι μια αυτοθέαση (γρ. 13-14:
«θεωρούντων αυτούς»). Ως γόνος μιας τέτοιας αυτοθέασης θεάται και η
φύση τον εαυτό τ η ς δημιουργώντας τον, δηλαδή δημιουργώντας φύσει όντα
και μορφές. Ό ν τ α ς λοιπόν δημιουργημένη ως θέαμα, δημιουργεί και η φύση
θεάματα.
Αλλά το να θεάται κανείς, δεν είναι μια εμπρόθετη πράξη που
αποβλέπει σε κάτι άλλο· είναι αυθύπαρκτη δημιουργικότητα. 'Οπως λοιπόν
οι «γονείς» της φύσης (δηλαδή η ψυχή και ο νους) την δημιούργησαν χωρίς
πρόθεση, έτσι και από αυτήν δημιουργούνται τ α φύσει όντα χωρίς σκοπιμό
τ η τ α , χωρίς να σχεδιάζονται οι μορφές και ot ζωές, παρά «κάπως σαν
βροχόπτωση» («ωσπερ έκπίπτουσαι» λέει ο Πλωτίνος στη γρ. 10 υπαινισ
σόμενος την έκπτωση των όντων από τις ανώτερες βαθμίδες ύπαρξης στις
κατώτερες).
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5 καταλάβεις; Ό τ ι το δημιούργημα μου είναι ένα θέαμα δικό
μου, της σιωπούσας, ένα αντικείμενο θέασης που προέκυψε εκ
φύσεως, και έχει λάβει από εμένα — η οποία επίσης προέκυψα
από μια τέτοια θέαση — την τάση να θεάται. Και η θέαση
μου δημιουργεί το βλεπόμενο, όπως ακριβώς ιχνογραφούν οι
μαθηματικοί μόνο εφόσον θεώντατ και ενώ εγώ βέβαια δεν
10 ιχνογραφώ, αλλά μόνο βλέπω, προκύπτουν οι -γραμμές των
σωμάτων κάπως σαν βροχόπτωση. Με εμένα δεν συμβαίνει
τίποτε διαφορετικό, από εκείνο που συνέβη με τη μητέρα μου
και τους γονείς μου: κι εκείνοι προέκυψαν από μια θέαση, κι
έτσι η γέννηση μου συνέβη χωρίς εκείνοι να κάνουν κάποια
πράξη· διότι αυτοί είναι ανώτερες διαμορφωτικές δυνάμεις
[ = «λόγοι»], και εγώ γεννήθηκα μέσω της αυτοθέασης
τους» 1 9 .
15
Τι σημαίνουν ετούτα; Σημαίνουν ότι η επονομαζόμενη·
«φύση» είναι ψυχή, γέννημα μιας ανώτερης ψυχής που ζει
εντονότερα, και σωπαίνοντας ασκεί εντός εαυτής τ η θέαση,
όχι στραμμένη προς τ α επάνω και ούτε προς τ α κάτω, άλλα
ιστάμενη εκεί που βρίσκεται, μέσα στο εντός-εαυτής-στέκεσθαι και αυτοσυναισθάνεσθαι. Και μέσα σ' αυτή την αυτοκα20 τανόηση και αυτοσυναίσθηση θεάται όσα είναι μεθύστερα του
εαυτού της, κατά τις δυνάμεις τ η ς . Και τώρα πια δεν ζητά
τίποτε άλλο, μιας κι έχει γεννήσει ένα θέαμα λαμπρό και
χαριτωμένο 2 0 .

Ας προσεχτεί ότι η ψυχή και ο νους ονομάζονται εντελώς απροσδόκητα
«μείζονες λόγοι» (γρ. 13), υπαινιγμός μιας αιτιακής αλυσίδας, της οποίας
τ α αποτελέσματα είναι «λόγοι» ( = αιτίες) περαιτέρω αποτελεσμάτων
κ.ο.κ. Ο Πλωτίνος έχει συνεχώς στον νου του την οντολογική διαβάθμιση
των πάντων και δεν χάνει ευκαιρία να την αναφέρει η να την υπαινίσ
σεται.
2 0 . Εδώ ο Πλωτίνος εμφανίζεται ως ερμηνευτής των μυστηριακών
λόγων που λέει η φύση σωπαίνοντας. Αλλά τ α συμπεράσματα που βγάζει
είναι ακόμα πιο εκπληκτικά από τ α λεγόμενα: Συμπεραίνει ότι η φύση
είναι μόνο κ α τ ' όνομα φύση, ενώ στ' αλήθεια είναι μια δεύτερη ψυχή, που
έχει προκύψει από τ η δημιουργική ικανότητα της κατεξοχήν ψυχής, η
οποία βέβαια είναι ανώτερη (γρ. 16: «πρότερα») και ζει εντονότερα,
δυναμικότερα από τ α φύσει όντα. Τι πετυχαίνεται με αυτό το συμπέρασμα;
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χαρίεν. καί ει τις βούλεται σύνεσίν τίνα ή αίσθησιν αύτη
διδόναι, ούχ οίαν λέγομεν επί τών άλλων τήν αίσθησιν ή την
σύνεσιν, άλλ' οίον εί τις τήν τοϋ { κ α θ ' ) ύπνου { τ η ) τοϋ έγρηγορότος προσεικάσειε · θεωρούσα γάρ θεώρημα αύτης άνα- 25
παύεται γενόμενο ν αύτη έκ τοϋ έν αύτη καί σύν αύτη
μένειν καί θεώρημα είναι, καί θεωρία άψοφος, αμυδρότερα
δέ. ετέρα γάρ αυτής εις θέαν εναργεστέρα, ή δέ εϊδωλον
θεωρίας άλλης, ταύτη δή καί το γεννηθέν υ π ' αυτής
ασθενές παντάπασιν, δτι ασθενούσα θεωρία ασθενές θεώ- 30
ρήμα π ο ι ε ί · έπεί καί άνθρωποι, δταν άσθενήσωσιν εις το
θεωρεϊν, σκιάν θεωρίας καί λόγου τήν πράξιν ποιοΰνται.
δτι γάρ μή ίκανον αύτοΐς το τής θεωρίας ύ π ' ασθενείας
ψυχής, λαβείν <νώ) ού δυνάμενοι το θέαμα ίκανώς καί διά
τοϋτο ού πληρούμενοι, έφιέμενοι δέ αυτό ίδεΐν, εις πράξιν 35
φέρονται, ίνα ϊδωσιν, δ μή νώ έδύναντο. δταν γοΰν
ποιώσι, καί αυτοί όραν βούλονται αυτό καί θεωρεϊν καί

Ο Πλωτίνος θέλει να φανερώσει τ η συγγένεια της φύσης προς τ ι ς τρείς
ανώτερες υποστάσεις: προς το Έ ν α , τον νου χαι την ψυχή. ΓΓ αυτό και τ η ς
αποδίδει χαρακτηριστικά εντελώς ανάλογα προς εκείνα των τριών υποστά
σεων: την αυτοθέαση, την αυτοσυναίσθηση και την αυτοκατανόηση.
Ωστόσο φροντίζει να αποδώσει στη φύση και κάποια στατικότητα (γρ. 1819: «στάσα δε έν ω εστίν, è · τ η αυτής στάσει»), έτσι ώστε να μην
εξομοιωθεί η φύση εντελώς με την ψυχή, που είναι στραμμένη προς τον νου
και έλκεται ερωτικά προς αυτόν.
2 1 . Ούτε η αυτοσυναίσθηση ούτε η αυτοκατανόηση της φύσης μπορεί
να ταυτισθεί με τ ι ς αντίστοιχες λειτουργίες της ψυχής. Κ α τ ά τ ί διαφέρουν
λοιπόν οι φυσικές από τις ψυχικές λειτουργίες; Ο Πλωτίνος επιμένει στην
αταραξία της φύσης σε αντιπαράθεση προς τ η δραστηριότητα και τ α ρ α χ ή
της ψυχής. Η φύση αρκείται σε μια επαναπαυμένη
θέαση που δεν κινείται
προς κάτι έξω από τον εαυτό τ η ς , α λ λ ά παραμένει «εντός εαυτής και μεθ'
εαυτής» (γρ. 26: «έν αυτή καί συν αύτη»). Αυτός ο αυτοπαθής χαρακτή
ρας της φύσης αναλογεί με τ η συνείδηση που έχει ο κοιμισμένος, εφόσον
και αυτός δεν βλέπει κάτι άλλο, α λ λ ά μόνο μέσα στον εαυτό του - ο
κοιμισμένος δεν δραστηριοποιείται τείνοντας προς κάτι, α λ λ ά αρκείται
στον εαυτό του.
2 2 . Εδω προσδιορίζονται τ α χαρακτηριστικά της θέασης που ιδιάζει
στη φύση: η φύση θεάται χωρίς να μιλά και χωρίς να ακούει· δεν
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Εάν κάποιος θέλει να της αποδώσει μια κάποια κατανό
ηση ή συναίσθηση, αυτό δεν θα γίνει με το νόημα που
εκλαμβάνουμε τ η συναίσθηση και την κατανόηση που υπάρ
χει στα άλλα όντα, αλλά όπως θα συνέκρινε κάποιος τ η
25 συνείδηση του κοιμισμένου με τη συνείδηση του ξύπνιου: η
φύση αναπαύεται, διότι θεάται την εικόνα του εαυτού τ η ς , η
οποία προκύπτει με το ότι η φύση παραμένει εντός εαυτής
και μεθ' εαυτής, και με το ότι η ίδια είναι κάτι βλεπόμενο 2 1 .
Η θέαση της είναι αθόρυβη· αλλά είναι και πιο θαμπή.
Διότι υπάρχει μια ά λ λ η θέαση που είναι σαφέστερη, ενώ η
θέαση της φύσης είναι μόνο η απομίμηση μιας άλλης. ΓΓ
30 αυτό και το δικό της γέννημα είναι πέρα για πέρα ασθενικό'
διότι μια ασθενική θέαση παράγει ένα ασθενικό βλεπόμενο 2 2 .
Ακόμα και οι άνθρωποι, όταν είναι ανεπαρκείς στη θέαση,
στρέφονται προς το πράττειν, δηλαδή προς μια σκιά της
θέασης και της λογικότητας. Ανίκανοι να επιδοθούν στη
θέαση εξαιτίας της αδυναμίας της ψυχής τους, δεν μπορούν
να συλλάβουν το θέαμα επαρκώς με τον νου τους. Αφού
35 λοιπόν δεν οδηγούνται σε πληρότητα, και όμως ποθούν να το
ιδούν, καταφεύγουν στο πράττειν, για να ιδούν με τ α μάτια
τους αυτό που δεν μπόρεσαν να συλλάβουν νοητικά. Ό τ α ν
πάντως αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν κάτι, θέλουν να το
ιδούν και να το αισθανθούν, και το ίδιο προσδοκούν και από

εκδηλώνεται λεκτικά και ούτε στήνει αυτί για ν' ακούσει· βρίσκεται σε
πλήρη επανάπαυση. Αλλά όσα θεάται η φύση, είναι θαμπότερα από όσα
θεάται η ψυχή. Ο Πλωτίνος δικαιολογεί αυτή την ασάφεια τόσο αντικει
μενικά (επειδή τ α ψυχικά θεάματα είναι εναργέστερα) όσο και υποκειμε
νικά (επειδή η θέαση που ιδιάζει στη φύση είναι εντελώς ασθενική). Έ τ σ ι
φανερώνεται ότι όσα θεάται η φύση είναι ένα «εϊδωλον» (δες γρ. 2 8 '
μεταφράζω «απομίμηση») που οφείλεται και στο ότι η φύση βλέπει
ασθενικά. Ο Πλωτίνος θέλει ίσως να πει ότι από τ η φυσική γέννα
προκύπτουν απομιμήσεις απογόνων, και ότι αυτό που θεάται το φυσικό μάτι
δεν είναι τ α ίδια τ α π ρ ά γ μ α τ α .
Η πεποίθηση ότι υπάρχει μια απομίμηση τ η ς θέασης («μίμησ^ν και
εικόνα τούτουη) σε αντίθεση προς την αληθινή θέαση, διατυπώνεται ήδη
στο Κ ε φ . 1, γρ. 7.
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αισθάνεσθαι καί τους άλλους, δταν ή πρόθεσις αύτοΐς, ώς
οίονται, πράξις ή . πανταχού δη άνευρήσομεν τήν ποίησιν
καί τήν πράξιν ή άσθένειαν θεωρίας ή παρακολούθημα·
άσθένειαν μέν, εί μηδέν τις εχοι μετά το πραχθέν, παρ
ακολούθημα δέ, εί έχοι άλλο προ τούτου κρεϊττον τοϋ
ποιηθέντος θεωρεϊν. τις γάρ θεωρεϊν το άληθινον δυνά
μενος προηγουμένως έρχεται επί το εϊδωλον τοϋ άληθινοΰ;
μαρτυροΰσι δέ καί οί νωθέστεροι τών παίδων, οι προς τάς
μαθήσεις καί θεωρίας άδυνάτως Ιχοντες έπί τάς τέχνας
καί τάς εργασίας καταφέρονται.
Άλλα περί μέν φύσεως είπόντες δν τρόπον θεωρία ή
γένεσις,
έπί τήν ψυχήν τήν προ
ταύτης
έλθόντες
λέγωμεν, ώς ή ταύτης θεωρία καί το φιλομαθές καί το
ζητητικον καί ή έξ ών έγνώκει ω δις καί το πλήρες
πεποίηκεν αυτήν θεώρημα παν γενομένην άλλο θεώρημα
ποιήσαι· οίον ή τέχνη [ποιεί], δταν έκαστη πλήρης ή ,
άλλην οίαν μικράν τέχνην ποιεί έν παιγνίω ίνδαλμα έ'χοντι

2 3 . Με αυτές τις γραμμές ο Πλωτίνος διαβεβαιώνει την υπεροχή τ η ς
θέασης έναντι του πράττειν. Από ανεπάρκεια για θέαση στρέφονται
κάποιοι άνθρωποι προς το πράττειν: επειδή η ψυχή τους δεν είναι ικανή για
θέαση. Ετσι αρκούνται σε μια υποτυπώδη θέαση, σε μια σκιά του αληθινού.
Και ο συχνά ανομολόγητος σκοπός του πράττειν είναι κατά τον Πλωτίνο
να συλληφθούν με τ α αισθητά μάτια όσα δεν μπορούν να συλληφθούν με τ η
νόηση. Πρόκειται για μια αναγκαστική προσφυγή στη φύση, επειδή η
ανθρωπινή ψυχή και ο ανθρώπινος νους αδυνατούν να παράσχουν την
ποθητή πληρότητα.
24. Ο Πλωτίνος διακρίνει δύο είδη ανθρώπων της πράξης: όσους
πράττουν επειδή αδυνατούν να θεαθούν, και όσους πράττουν για να
συνοδεύσουν τ η θέαση. Οι πρώτοι ακόμα και μετά την πράξη τους δεν
συγκροτούν μέσα τους κανένα αντικείμενο θέασης. Οι δεύτεροι όμως
κατορθο^νουν να συλλάβουν μέσα τους, πέρα από το αισθητό επίτευγμα της
πράξης τους, ενα ανώτερο π ρ ά γ μ α , του οποίου το αισθητό είναι απομί
μηση.
Στην τελευταία πρόταση του κεφαλαίου παρέχεται μια ακόμα διάκριση
των ανθρώπων: σε ευφυέστερους και σε λιγότερο ευφυείς· και είναι οι
δεύτεροι αυτοί που «καταπέφτουν» στα τεχνικά ε π α γ γ έ λ μ α τ α .
2 5 . Μέσα στα επόμενα τρία κεφάλαια (Κεφ. 5-7) πρόκειται να
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τους άλλους, έστω και αν η πρόθεση τους, όπως πιστεύουν,
στρέφεται μόνο προς το πράττειν 2 3 .
40
Παντού λοιπόν θα βρούμε ότι το δημιουργείν και το
πράττειν είναι είτε αδυναμία της θέασης ή συνακόλουθο της:
αδυναμία, όταν κάποιος μετά την πραγμάτωση της πράξης
του δεν έχει μέσα του τίποτα· και συνακόλουθο, όταν κάποιος
βάζει μέσα του και μπορεί να θεάται κάτι άλλο, ανώτερο από
εκείνο που δημιούργησε 2 4 .
Διότι ποιος άνθρωπος από όσους μπορούν να θεαθούν το
45 αληθινό, θα προτιμούσε τ η σκιά του αληθινού; Επικύρωση
τούτου παρέχουν τα παιδιά που είναι λιγότερο προικισμένα:
μιας και δεν είναι ικανά γ ι α επιστημονική μάθηση, καταπέ
φτουν στην τεχνολογία και στις χειρωνακτικές εργασίες.
5

Αφού όμως μιλήσαμε για τη φύση, με ποιο νόημα η
φυσική γένεση είναι θέαση, ας στραφούμε τώρα προς την
ψυχή, η οποία υπερέχει της φύσης, και ας εξηγήσουμε κατά
ποιον τρόπο η ψυχική θέαση, η φιλομάθεια, η .ερευνητική
5 ορμή, η εγκυμοσύνη όσων γνωρίζει και η πληρότητα της την
εξωθούν, αφού η ίδια έχει καταστεί αντικείμενο θέασης, να
παραγάγει ένα δεύτερο αντικείμενο θέασης 2 5 .
Παράδειγμα είναι η καλλιτεχνική δημιουργία: όταν μια
τέχνη έχει οδηγηθεί σε πληρότητα, δημιουργεί μιαν ά λ λ η ,
τρόπον τινά μια μικρή τέχνη κάπως σαν παιχνίδι, το οποίο
είναι ομοίωμα όλων των περιεχομένων της. Ωστόσο και τ α

καταδειχτεί η παραπάνω διατυπωμένη θέση (Κεφ. 1, γρ. 2) ότι τ α πάντα
τείνουν προς τ η θέαση, όσον αφορά την ψυχή. Ο Πλωτίνος διατυπώνει εδώ
το ζητούμενο: Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια ψυχική θέαση — που
φανερώνεται στην ανθρώπινη φιλομάθεια, στην ερευνητική ορμή κτλ. —,
πώς κατορθώνει η ψυχή να δημιουργεί μέσα της ένα αντικείμενο θέασης
και να επιδίδεται στη θέαση του, έτσι ώστε ως θεώμενη να θεάται τον
εαυτό τ η ς ; Συνάμα ο Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία να χαρακτηρίσει την
κατοχή της γνώσης ως «εγκυμοσύνη» (δες Πλάτωνος Θεαίτητο
151b 8)
και ως «πληρότητα», ώστε να υπαινιχθεί ότι ήδη η έκφραση και διατύ
πωση μιας γνώσης είναι ένα προϊόν που παράγεται (ως κάτι ορατό!) από
την ίδια την ψυχή.
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α π ά ν τ ω ν άλλως μέντοι ταϋτα ώσπερ αμυδρά καί ού δυνά
μενα βοηθεϊν έαυτοΐς θεάματα καί θεωρήματα, το πρώτον
[το λογιστικον] οδν αυτής άνω προς τοϋ άνω άεί πληρούμενον καί έλλαμπόμενον μένει εκεί, το δέ τη τοΰ μεταλαβόντος πρώτη μεταλήψει μεταλαμβάνον (πρόεισι)· πρόεισι
γάρ άεί ζωή έκ ζ ω ή ς · ενέργεια γάρ πανταχού φθάνει καί ούκ
εστίν δτου αποστατεί, προιοΰσα μέντοι έα το πρότερον [το
εαυτής πρόσθεν] μέρος ού καταλέλοιπε μένειν · άπολιποΰσα γάρ
το πρόσθεν ούκέτι έ'σται πανταχού, άλλ' έν φ τελευτά μόνον.
ούκ ίσον δέ το προϊόν τ ω μείναντι. ει οδν πανταχού δεϊ
γίνεσθαι καί μή είναι δπου μή τήν ένέργειαν τήν αυτήν
άεί τε το πρότερον έτερον τοΰ υστέρου, ήκει δέ ή ενέργεια
έκ θεωρίας ή πράξεως, πραξις δέ ουπω ήν - ού γάρ οίον
τε προ θεωρίας — ανάγκη άσθενεστέραν μέν ετέραν
ετέρας είναι, πάσαν δέ θ ε ω ρ ί α ν ώστε την κατά τήν
θεωρίαν πράξιν δοκοΰσαν είναι τήν άσθενεστάτην θεωρίαν
είναι· ομογενές γάρ άεί δεϊ το γεννώμενον εΐναι, άσθενέσ-

26. Ο Πλωτίνος φέρνει ως παράδειγμα παρόμοιας γέννησης την
καλλιτεχνική δημιουργία: Ο καλλιτέχνης που έχει ωριμάσει και έχει μέσα
του σε πληρότητα τ η δημιουργική ικανότητα, παράγει σχεδόν παίζοντας
μια απομίμηση τ η ς τ έ χ ν η ς , κάτι σαν μια μικρογραφία τ η ς , ένα καλλιτέ
χνημα που περιέχει όλα τ α καλλιτεχνικά στοιχεία. Για το ότι η καλλιτε
χνική δημιουργία είναι κάτι σαν παιχνίδι, εφόσον μιμείται τ η φύση και
άρα είναι οντολογικά κατώτερη από αυτήν, δημιουργώντας «άμυδρα και
ασθενή μιμήματα... ου πολλοϋ άξια», δες Ενν. IV 3 [ = 2 7 ] , 10, 17-19.
Ο Πλωτίνος προσθέτει προσεκτικά ότι τόσο οι γνώσεις ως γεννήματα
της ψυχής όσο και τ α κ α λ λ ι τ ε χ ν ή μ α τ α ως γεννήματα του εγκυμονα
καλλιτέχνη είναι θαμπά (γρ. 8: «αμυδρά») θεάματα, που δεν μπορούν να
σταθούν αυτοδύναμα στη ζωή αυτοαναπαραγόμενα, ά λ λ α έχουν ανάγκη
από μια «ψυχή».
2 7 . Τι είναι ψυχή; Ο Πλωτίνος έχει ασχοληθεί σε ά λ λ α του κείμενα
επανειλημμένα με αυτό το ερώτημα. Ωστόσο και εδώ θεωρεί αναγκαίο να
κάνει βασικές διασαφηνίσεις, που θα του χρησιμεύσουν κατά την πορεία
του κειμένου. Ξεκινά από μια βασική διάκριση τ η ς ψυχής σε ανώτερο και
σε κατώτερο μέρος. ( Κ α τ ά πόσο αυτή η διττότητα αντιστοιχεί στη
διάκριση τ η ς ψυχής που αναφέρθηκε παραπάνω, στο Κεφ. 4, γρ. 15-16,
δεν είναι σαφές). Το ανώτερο μέρος τ η ς ψυχής παραμένει πάντα «επάνω»,
δηλαδή σε στενή συνάρτηση προς τον νου' από αυτόν πληρούται και
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δυο αυτά θεάματα είναι θαμπά και δεν μπορούν αφ' εαυτών
να κρατηθούν στη ζ ω ή 2 8 .
Το ανώτερο μέρος της ψυχής, το οποίο εκεί επάνω π λ η 
ρούται πάντοτε και φωταγωγείται από το Ανώτερο, παραμέ
νει εκεί επάνω· αλλά το άλλο τμήμα συμμετέχει σ' αυτό
δυνάμει μιας συμμετοχής, η οποία είναι η πρώτη από όσες
μπορεί κάποιος να συμμετάσχει, και έτσι προχωρεί. Διότι
από μια ζωή προκύπτει επανειλημμένα [ = αιώνια] μόνο
ζωή· γιατί η ενέργεια της εισδύει παντού, και δεν είναι
πουθενά απούσα 2 7 .
Ενώ η ψυχή έτσι προχωρεί, αφήνει το ανώτερο μέρος της
να παραμένει στον ίδιο τόπο· γιατί εάν αυτή εγκατέλειπε το
ανώτερο μέρος τ η ς , αυτό δεν θα ήταν πια παντού, παρά μόνο
εκεί οπού αυτή τελειώνει. Αλλά αυτό το μέρος που προχωρεί,
δεν είναι ίσο με εκείνο που παραμένει. Εάν λοιπόν η ενέργεια
πρέπει να φτάνει παντού, εάν δεν υπάρχει τόπος όπου να μην
είναι ίδια η ενέργεια, και εάν το πρωτύτερο διαφέρει πάντα
από το υστερότερο, εάν τέλος κάθε ενέργεια προκύπτει είτε
από θέαση είτε από πράξη, μια πράξη όμως ακόμα δεν
υπήρξε - διότι είναι αδύνατο να υπάρξει πράξη πριν από τ η
θέαση - , κ α τ ' ανάγκην η θέαση γίνεται ολοένα ασθενέστερη,
αλλά εξακολουθεί να είναι θέαση· έτσι ώστε η πράξη που
προκύπτει από θέαση φαίνεται να είναι το πιο ασθενικό είδος
θέασης. Διότι κάθε τι γεννημένο πρέπει να είναι πάντα
ομοειδές [με τον γεννήτορα], αλλά ασθενέστερο, γιατί κατεφ ω τ α γ ω γ ε ί τ α ι με άμεση θέαση. Το κατώτερο μέρος της ψυχής απλώς
συμμετέχει στα νοητικά περιεχόμενα — και μάλιστα με μια «πρώτη»
συμμετοχή μέσα στη διαδοχή των οντολογικών βαθμίδων. Ενώ δηλαδή το
ανώτερο μέρος ταυτίζεται με τ α νοητικά περιεχόμενα θεωρώντας-τα δικά
του, το κατώτερο μέρος σχετίζεται μόνο έμμεσα προς αυτά, μέσω απομι
μήσεων τους. Και ενώ το ανώτερο μέρος της ψυχής παραμένει αμετακί
νητο στα ανώτατα (γρ. 11: «μένει έκεϊ»), το κατώτερο μέρος κινείται
προοδεύοντας, δηλαδή αντλώντας ολοένα περισσότερη ζ ω ή και ενέργεια,
και έτσι ζώντας και ενεργώντας ολοένα
εντονότερα.
Ο Πλωτίνος επεξηγεί γενικότερα ότι από τ η (νοητική) ζωή προκύπτει
και προοδεύει αδιάκοπα η (ψυχική) ζ ω ή ' διότι η νοητική ενέργεια φτάνει
παντού και γεμίζει τ α πάντα με την παρουσία της.

73

Ill 8, 5-6

Περί θεωρίας

τερον μήν τ ω έξίτηλον καταβαϊνον γίνεσθαι. άψοφητί
μέν δή πάντα, δτι μηδέν εμφανούς καί τής έξω
θεν θεωρίας ή πράξεως δεϊται, καί ψυχή δέ ή θεωρούσα
καί το ούτω θεώρησαν άτε έξωτέρω [καί] ούχ ωσαύτως τ ω
προ αυτής το μετ' αυτήν ποιεί, <(εί) καί θεωρία τήν θεωρίαν
ποιεϊ. καί γάρ ούκ έχει πέρας ή θεωρία ουδέ το θεώρημα.
διά τοϋτο δέ [ή καί διά τοϋτο] πανταχού· ποΰ γάρ ου
χ ί ; έπεί καί έν πάση ψυχή το αυτό. ού γάρ περιγέγραπται μεγέθει. ού μήν ωσαύτως έν πάσιν, ώστε ουδέ έν παντί
μέρει ψυχής ομοίως, διό ό ηνίοχος τοις ίπποις δίδωσιν
ών είδεν, οί δέ λαβόντες δήλον δτι δρέγοιντο αν ών ε ί δ ο ν
ε λ α β ο ν γ ά ρ ού παν. ορεγόμενοι δέ εί πράττοιεν, οδ ορέ
γονται ένεκα πράττουσιν. ήν δέ θεώρημα καί θεωρία έκεϊνο.
Ή άρα πραξις ένεκα θεωρίας καί θεωρήματος· ώστε
καί τοις πράττουσιν ή θεωρία τέλος, καί οίον εξ ευθείας
δ μή ήδυνήθησαν λαβείν τοϋτο περιπλανώμενοι έλεΐν

2 8 . Σε ποια σχέση βρίσκεται το κατώτερο προς το ανώτερο μέρος τ η ς
ψυχής; Ενώ το ένα προχωρεί, το άλλο μένει ακίνητο, χωρίς όμως να
αποσπάται εντελώς το ένα από το άλλο. Αλλά το κατώτερο μέρος δεν
μπορεί ποτέ να ταυτιστεί ή να εξισωθεί σε τελειότητα με το ανώτερο:
πάντοτε υστερεί κατά τ ι . Εισδύοντας παντού η ψυχική ενέργεια πρέπει
βέβαια να είναι παντού η ίδια- α λ λ ' αυτή που φτάνει πρωτύτερα είναι
διαφορετική από την ύστερη: η προπύτερη είναι πιο τέλεια και πιο έντονη.
Αυτό π α ρ α λ λ η λ ί ζ ε τ α ι τώρα με τ η σχέση θέασης-πράξης. Η θέαση είναι
πάντα πριν από το πράττειν, και δεν νοείται πράξη χωρίς θέαση. Αλλά
στις οντολογικά κατώτερες βαθμίδες η θέαση είναι όλο και πιο ασθενής.
Έ τ σ ι εκείνο το πράττειν που γίνεται για χάρη της θέασης (δες παραπάνω
Κεφ. 4, γρ. 31-47), είναι το πιο ασθενικό είδος θέασης.
2 9 . Καί π ά λ ι ο στοχασμός περιστρέφεται γύρω από τ η σχέση του
κατώτερου προς το ανώτερο μέρος τ η ς ψυχής. Ο Πλωτίνος επισημαίνει ότι
στο κατώτερο μέρος της ψυχής δεν έχουμε να κάνουμε με μια θορυβώδη
πράξη και με μια ενασχόληση με εξωτερικότητες.
Αντίθετα το κατώτερο
δημιουργεί μέσω εξωτερικοτήτων, οπότε προκύπτει μια απομίμηση θέασης,
όχι βέβαια εξίσου τέλεια με το πρότυπο τ η ς . Έ τ σ ι φανερώνεται ότι θέαση
από θέαση διαφέρει, το ίδιο και τ α αντικείμενα θέασης. Η απεραντοσύνη
και η πανταχού παρουσία της θέασης δεν αποκλείουν κάποιες διαφορές τ η ς
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βαίνοντας ξεθωριάζει 2 8 .
Ό λ α αυτά πραγματώνονται αθόρυβα, γιατί η ψυχή δεν
χρειάζεται κάτι ορατό και την α π ' έξω εισαγόμενη θέαση ή
πράξη· αφετέρου αυτός που θεάται είναι μια ψυχή· και όποιος
θεάται μέσω πράξεων, είναι στραμμένος περισσότερο προς τα
έξω, και δεν δημιουργεί ένα μεθύστερο προϊόν εξίσου μόνιμο
με το πρωτύτερο τ η ς , έστω και αν η θέαση προκαλεί θέαση.
Διότι η θέαση και το βλεπόμενο δεν έχει κανένα όριο' γ ι '
αυτό η ψυχή είναι παντού' διότι πού θα μπορούσε να μην
είναι; Μέσα σε κάθε ψυχή η ψυχή είναι κάτι ταυτό' διότι η
εκτασή της δεν είναι περιγεγραμμένη όπως η έκταση ενός
τοπικού μεγέθους.
Ωστόσο η ψυχή δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο μέσα σε όλα
τα πράγματα, άρα ούτε και μέσα σε κάθε μέρος της ψυχής.
Νά γιατί λέγεται ότι «ο ηνίοχος τρέφει τα άλογα με ό,τι
έχει ο ίδιος δει», και όταν αυτά το παίρνουν, εγείρεται μέσα
τους η όρεξη για όσα είδαν διότι δεν τα πήραν εξ ολοκλήρου.
Και οι πράξεις που κάνουν όταν έχουν μια τέτοια όρεξη,
στρέφονται προς αυτό που ορέγονται· α λ λ ' αυτό είναι αντι
κείμενο θέασης και η ίδια η θέαση 2 9 .
Η πράξη τους γίνεται λοιπόν με σκοπό τη θέαση και για
να έχουν κάτι να θεώνται. Ώ σ τ ε και για τον πραττοντα
άνθρωπο ο σκοπός είναι η θέαση· αυτό που δεν μπόρεσαν να
πετύχουν κ α τ ' ευθείαν, προσπαθούν να το πετύχουν περιπλα-

θέασης, π . χ . από ψυχή σε ψυχή ή από το ανώτερο στο κατώτερο μέρος

κάθε ψυχής.
Ο Πλωτίνος στηρίζει την άποψη του στην πλατωνική παρομοίωση (δες
Πλάτωνος Φαιδρό 253c 7 κ.ε.) των μερών της ψυχής με ένα ηνίοχο και τα
άλογα του· ο ηνίοχος είναι το ανώτερο, τ α άλογα το κατώτερο μέρος της
ψυχής. Ο ηνίοχος επιτρέπει στα άλογα να γευτούν κάτι από τ α δικά του
θεάματα, ωστόσο τ α άλογα μόνο έμμεσα και εν μέρει θεώνται, έτσι ώστε
να τους ανοίξει η όρεξη για περισσότερα. Η επιμονή του Πλωτίνου στο
ιδειν βρίσκει λεκτική ανταπόκριση στο πλατωνικό χωρίο: σε αντιστοιχία
προς τ α πλωτινικά «είδεν — είδον» (γρ. 35) δες τ α πλατωνικά «είδον —
είδεν» στον Φαιδρό 2 5 4 b 4 και 6.
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ζητοϋσι. καί γάρ αδ δταν τύχωσιν ού βούλονται, δ γε
νέσθαι ηθέλησαν, ούχ ίνα μή γνώσιν, άλλ' ίνα γνώσι καί
παρόν ϊδωσιν, έν ψυχή δήλον δτι κείμενον θεατόν. έπεί
καί άγαθοϋ χάριν πράττουσι· τοϋτο δέ ούχ ίνα έ'ξω αυτών,
ούδ' ίνα μή έ'χωσιν, άλλ' ίνα εχωσι το έκ τής πράξεως
αγαθόν, τοϋτο δέ π ο ΰ ; έν ψυχή. άνέκαμψεν οδν πάλιν
ή πράξις εις θ ε ω ρ ί α ν δ γάρ έν ψυχή λαμβάνει λόγω ούση,
τί άν άλλο ή λόγος σιωπών ε ϊ η ; καί μάλλον, δσω μάλλον.
τότε γάρ καί ήσυχίαν άγει καί ουδέν ζητεί ώς πληρωθεΐσα, καί ή θεωρία ή έν τ ω τοιούτω τ ω πιστεύειν έ'χειν
εϊσω κεϊται. καί δσω εναργεστέρα ή πίστις, ήσυχαιτέρα
καί ή θεωρία, ή μάλλον εις εν άγει, καί το γινώσκον δσω
γινώσκει — ήδη γάρ σπουδαστέον — εις εν τ ω γνωσθέντι
Ιρχεται. εί γάρ δύο, το μέν άλλο, το δέ άλλο εσται· ώστε
οίον παράκειται, καί το διπλούν τοϋτο οΰπω ωκείωσεν, οίον
δταν ένόντες λόγοι έν ψυχή μηδέν ποιώσι. διό δεϊ μή
έξωθεν τον λόγον είναι, άλλ' ένωθήναι τή ψυχή τοΰ μανθάνοντος, εως άν οίκεϊον εύρη. ή μέν οδν ψυχή, δταν οίκει-

30. Τι ακριβώς γίνεται με όσους πράττουν; Μήπως εξαιρούνται από
τον κανόνα της καθολικής θέασης; Κ α τ ά κανένα τρόπο! Ο σκοπός τους
είναι να ιδούν και να αποκτήσουν αντικείμενο θέασης. Μόνο που δεν
επιτυγχάνουν αυτόν τον σκοπό κ α τ ' ευθείαν, γ ι ' αυτό τον επιδιώκουν
περιφερόμενοι. Ο Πλωτίνος προϋποθέτει ότι το αντικείμενο της ανθρώπινης
θέασης είναι πάντα μέσα στην ψυχή, και είναι ματαιό να το αναζητούμε
σε εξωτερικά π ρ ά γ μ α τ α .
3 1 . Τι ακριβώς επιδιώκουν όσοι πράττουν; Επιδιώκουν να συγκροτή
σουν ή να αποκτήσουν κάτι καλό. Αλλά μόνο όταν αυτό βρίσκεται μέσα
στην ψυχή, έχει πράγματι συγκροτηθεί και αποκτηθεί. Ό σ α «αγαθά» και
αν συγκεντρώσουν έξω από αυτούς, οι άνθρωποι δεν έχουν λοιπόν πετύχει
κάτι αληθινά καλό. Τα εξωτερικά υλικά δεν έχουν κατά τον Πλωτίνο
«λόγο» ύπαρξης, παρά μόνο καθόσον εισάγονται στην ψυχή ως κατεξοχήν
διαμορφωτική ικανότητα («λόγος» == μορφή, διαμορφωτική αιτία). Παίζο
ντας με την πολυσημία της λέξης «λόγος» ο Πλωτίνος μιλά γ ι α ένα
«σιωπηλό λόγο» της ψυχής: διότι εκεί μέσα περιττεύουν τ α πολλά λογία,
το λέγειν οδηγείται στην πληρότητα τ η ς σιωπής, και κάθε αναζήτηση
εξωτερικών αγαθών καθίσταται
π ε ρ ι τ τ ή . Η εξωτερική δραστηριοποίηση
μπορεί να είναι χρήσιμη, μόνο κατά το μέτρο που οδηγεί στην ψυχική
ηρεμία ως τελικό σκοπό.
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νώμενοι. Και όταν πετύχουν κάτι που επιθυμούν, αυτό που
θέλησαν να πραγματωθεί υπάρχει όχι για να μην το γνωρί
ζουν, αλλά για να το γνωρίζουν και να το βλέπουν ως παρόν,
μέσα στην ψυχή πρόσφορο προς θέαση 3 0 .
Οι άνθρωποι πράττουν για να πετύχουν κάτι καλό' και όχι
για να παραμείνει τούτο έξω από αυτούς και από την κατοχ-η
τους, άλλα γ ι α να κατέχουν το καλό ως αποτέλεσμα της
πράξης τους. Μα πού είναι αυτό το καλό; Μέσα στην ψυχή.
Ξανά λοιπόν η πράξη ανάγεται σε θέαση· διότι αυτό που
συλλαμβάνει κανείς μέσα στην ψυχή, η οποία είναι λογική
ικανότητα [ = «λόγος»], τι άλλο μπορεί να είναι παρά
σιωπηλός λόγος; Και μάλιστα τόσο πιο σιωπηλός, όσο
περισσότερο βρίσκεται μέσα στην ψυχή. Διότι τότε η ψυχή
ησυχάζει και δεν ζητά τίποτε, μιας κι έχει οδηγηθεί σε
πληρότητα' τότε η θέαση εφησυχάζει μέσα στα ενδότερα,
επειδή είναι πεπεισμένη ότι κατέχει το αντικείμενο τ η ς 3 1 .
Όσο εναργέστερη είναι αυτή η πεποίθηση, τόσο πιο ήρεμη
είναι η θέαση, η οποία όλο και περισσότερο οδηγεί προς την
ενότητα [ = «εις έν»]. Τότε ο γνωρίζων όσο βαθύτερα
γνωρίζει, — μ' ετούτο πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε —,
τόσο περισσότερο ενοποιείται [ = «ε/ς έν»] με το γνωριζόμενο. Διότι εάν παρέμεναν δύο, θα έπρεπε άλλος να είναι ο
γνωρίζων και άλλο το γνωριζόμενο. Αυτό απλώς θα παρευρι
σκόταν, και αυτή η διττότητα δεν θα οαΎ^ούσε ακόμα στην
εσωτερική οικειότητα, όπως π . χ . όταν κάποιες έννοιες [ =
«λόγο»)] κείτονται μέσα στην ψυχή και όμως δεν επιδρούν
καθόλου. Δεν πρέπει λοιπόν οι έννοιες να στέκονται έξω,
αλλά πρέπει να ενοποιούνται με την ψυχή του μαθαίνοντος,
ώσπου αυτή να τις συναντά ως κάτι οικείο 32 .

0 ΙΙλωτίνος περιγράφει ωραία αυτή την ψυχική ηρεμία ως εσωτερική
κατάσταση που στηρίζεται σε μια πεποίθηση (γρ. 1 3 : «πιστεύειν») και σε
μια ενάργεια (γρ. 14). Ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο ο J.M. Rist 1988,
σελ. 2 3 5 , διαβλέπει ένα υπαινιγμό στην πλατωνική Πολιτεία
511a 7
α λ λ ά και στους Επίκουρειους ) , σύμφωνα με τους οποίους η γνώση εξαρτά
ται από το αισθητηριακό βλέπειν.
3 2 . Σε αντίθεση προς όσα φάνηκαν αρχικά σαν παιχνίδι, εδώ η
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ωθή καί διατεθή, Ομως προφέρει καί προχειρίζεται — ού
γάρ πρώτως είχε — καί καταμανθάνει, καί τή προχειρίσει
οϊον ετέρα αυτής γίνεται, καί διανοούμενη βλέπει ώς άλλο δν
άλλο· καίτοι καί αύτη λόγος ήν καί οίον νους, άλλ' όρων
άλλο. έστι γάρ ού πλήρης, άλλα ελλείπει τ ω προ αυτήςόρά μέντοι καί αύτη ήσύχως ά προφέρει, ά μέν γάρ εδ
προήνεγκεν, ούκέτι προφέρει, ά δέ προφέρει, τ ω έλλιπεΐ
προφέρει εις έπίσκεψιν καταμαν θανούσα δ έχει. έν δέ
τοϊς πρακτικοϊς έφαρμόττει ά έχει τοϊς έξω. καί τ ω μέν
μάλλον Ιχειν ή ή φύσις ήσυχαιτέρα, καί τ ω πλέον θεωρη
τική μάλλον, τ ω δέ μή τελέως έφιεμένη μάλλον Ιχειν
τήν τοΰ θεωρηθέντος καταμάθησιν καί θεωρίαν τήν εξ
επισκέψεως, καί άπολείπουσα δε καί έν άλλοις γινο
μένη, είτ' έπανιοΰσα πάλιν, θεωρεϊ τ ω άποληφθέντι
αυτής μέρει· ή δέ στάσα έν αύτη ήττον τοϋτο ποιεϊ.

συζήτηση γίνεται όλο και πιο σοβαρή (γρ. 16: «ήδη γαρ σπουδαστέον»),
Σ τ α έγκατα της ψυχής, εκεί όπου τ α πολλά λόγια ανάγονται στη σιωπή,
όπου τ α άμορφα υλικά ανάγονται στη διαμόρφωση τους — εκεί παύει ακόμα
και η διττότητα μεταξύ του βλέποντος και του βλεπόμενου, μεταξύ του
γνωρίζοντος και του γνωριζόμενου. Ο Πλωτίνος διακρίνει εδώ, μέσα στην
ψυχική ηρεμία, τ α χαρακτηριστικά της ενότητας, δηλ. του Ενός, που
είναι η α ν ώ τ α τ η υπόσταση, α λ λ ά βέβαια και την έδρα τ η ς αμέσως
επομένης υπόστασης που είναι ο νους. Διότι ακόμα και οι έννοιες που δεν
έχουν αναχθεί σε ενότητα με τον νοούντα, κείτονται ανοίκεια και ανεξοικειωτα μέσα στην ετερότητα τους.
3 3 . Η ψυχή δεν παραμένει στη στατική κατάσταση μιας αυτοαρκούμενης ταυτότητας με τις έννοιες της. Για να μπορέσει να τις γνωρίσει
πράγματι, χρειάζεται να τις «πάρει στα χέρια», άρα να τις βγάλει από τ α
ενδότερα τ η ς , να τις «προφέρει» και έτσι να αναμετρηθεί με αυτές. Έ τ σ ι
διαφοροποιείται από αυτές και μεταποιείται σε έναν γνωρίζοντα και
νοουντα που γνωρίζεί και νοεί κάτι άλλο από τον εαυτό του.
Ο Πλωτίνος ερμηνεύει αυτή τ η διαφοροποίηση ως ελαττωματικότητα
και έλλειψη πληρότητας. I I απόλυτη ταυτότητα του νου με τ α νοούμενα
δεν χαρακτηρίζει την ψυχή. Ωστόσο ετούτη βρίσκεται ήδη σε ένα πιο
προχωρημένο στάδιο σε σύγκριση προς το πράττειν: όσα προφέρει λεκτικά,
δεν είναι πάρα απαυγάσματα του εσωτερικού εαυτού της και έχουν αυτόν
ως μέτρο· ενω αντίθετα το πράττειν προσαρμόζει τ α εσωτερικά περιεχό
μενα στις εξωτερικές συνθήκες.
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Αλλα όταν η ψυχή εξοικειωθεί και γίνει σύστοιχη με τις
έννοιες, τότε τις εκφέρει [== τις προφέρει] και τις παίρνει
στα χέρια της - διότι πρωτύτερα βέβαια δεν τις κατείχε —
και αρχίζει να τις κατανοεί' παίρνοντας τις στα χέρια η
ψυχή γίνεται διαφορετική από ό,τι ήταν πριν, και διαλογιζόμενη βλέπει τις έννοιες σαν κάτι διαφορετικό από α υ τ ή ν
ωστόσο και αυτή η ίδια είναι μια έννοια [ = «λόγος»] και
τρόπον τινά ένας νους, αλλά ένας νους που βλέπει κάτι άλλο
απο τον εαυτό του.
Διότι η ψυχή δεν έχει αποκτήσει πληρότητα, αλλά έχει
ελλείψεις σε σχέση προς τα υπέρτερα. Βλέπει βέβαια και
αυτή με ησυχία οσα προφέρει' διότι όσα πρόφερε επιτυχώς,
δεν χρειάζεται πια να τ α ξαναπροφέρει. Ό τ α ν όμως προφέρει
κάτι, αυτό το κάνει εξαιτίας μιας έλλειψης· διότι πρέπει να
κάνει έλεγχο, γ ι α να μάθει τί κατέχει. Ενώ αντίθετα όταν
πράττει, προσαρμόζει όσα έχει μέσα της προς τ α εξωτερικά
δεδομένα 33 .
Επειδή η ψυχή κατέχει τ α περιεχόμενα της πιο έντονα
απο οσο η φύση, είναι πιο ήρεμη· κι επειδή τ α κατέχει με
μεγαλύτερη πληρότητα, είναι πιο επιρρεπής στη θέαση.
Επειδή όμως δεν τα κατέχει με τελειότητα, τείνει να
επαυξήσει τ η γνώση των βλεπόμενων και να αυξήσει τη
θέαση η οποία προκύπτει από έλεγχο. Σ ' αυτή την περί
πτωση εγκαταλείπει τον εαυτό της και περιπλανιέται σε
άλλα πράγματα· αργότερα επανέρχεται, και τότε θεάται με
εκείνο το μέρος του εαυτού τ η ς , το οποίο πρωτύτερα
εγκατέ
λειπε- ενώ η ψυχή που κείτεται ήρεμη εντός εαυτής, δεν
κάνει κάτι τέτοιο.

Αξίζει να προσεχτούν οι λεκτικοί υπαινιγμοί του Πλωτίνου. Όσο η
ψυχή διατηρείται σε ταυτότητα με τ ι ς έννοιες τ η ς , χρειάζεται μόνο να
«[εν]διατεθει», δηλαδή να γίνει σύμμετρη και ταυτόσημη με όσα νοεί'
αυτός είναι ο ενδιάθετος λόγος. Αυτοδιαφοροποιούμενη η ψυχή «προφέρει
και προχειρίζεται» (γρ. 22) τις έννοιες- αυτός είναι ο προφορικός λόγος.
Σύγκρινε μια παρόμοια διατύπωση στο χωρίο της Ενν. Ι 2 [ = 19], 3, 2 7 :
« Ώ ς γαρ ό έν φωνή λόγος [ = 29: ό έν προφορά] μίμημα του έν ψυχή, ούτω
και ό έν ψυχή μιμημα τοϋ έν έτέρω».
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Ill 8, 6-7
διό ό σπουδαίος λελόγισται
προς άλλον άποφαίνει· προς
οδτος προς το Ιν καί προς το
άλλα καί προς αυτόν, καί πάντα

ήδη καί το παρ* αύτοΰ
δέ αυτόν δψις. ήδη γάρ
ήσυχον ού μόνον τών Ιξω,
εϊσω.
40

"Οτι μέν οδν πάντα τά τε ώς αληθώς δντα έκ
θεωρίας καί θεωρία, καί τά έξ εκείνων γενόμενα θεω
ρούντων εκείνων καί αυτά θεωρήματα, τά μέν αίσθήσει τά
δέ γνώσει ή δόξη, καί αϊ πράξεις τό τέλος Ιχουσιν εις
γνώσιν καί ή Ιφεσις γνώσεως, καί αί γεννήσεις άπο θεωρίας
εις άποτελεύτησιν εϊδους καί θεωρήματος άλλου, καί όλως
μιμήματα βντα έκαστα τών ποιούντων θεωρήματα ποιεϊ
καί ε ί δ η , καί αϊ γινόμεναι υποστάσεις μιμήσεις δντων
οδσαι { τ ά ) ποιοΰντα δεικνΰσι τέλος ποιούμενα ού τάς ποιή
σεις ουδέ τάς πράξεις, άλλα το αποτέλεσμα ίνα θεωρηθή, καί τοϋτο καί αί διανοήσεις ίδεϊν θέλουσι καί έτι πρότε
ρον αί αισθήσεις, αΐς τέλος ή γνώσις, καί Ιτι προ
τούτων ή φύσις τό θεώρημα το έν αύτη καί τον λόγον
ποιεϊ άλλον λόγον αποτελούσα, τά μέν ήν αύτόθεν
λαβεϊν, τά δ' ύπέμνησεν ό λόγος [δήλόν που], έπεί κάκεϊνο

3 4 . Εδώ ο Πλωτίνος συγκρίνει την ψυχή με τ η φύση (ή σύμφωνα με
την επισήμανση που έγινε παραπάνω, δες Κεφ. 4, γρ. 15-16, συγκρίνει
τ η στραμμένη προς τον νου ψυχή με την ψυχή που είναι στραμμένη προς τ α
αισθητά). Η πρώτη αναδείχνεται πιο ήρεμη και πιο επιρρεπής στη θέαση.
Ωστόσο έχει την τάση να γνωρίζει όλο και περισσότερο όσα θεάται· αυτό
την εξαναγκάζει να εγκαταλείπει τ η θέαση του νου, να κατεβαίνει προς
τ α φύσει όντα, να μαζεύει γνώσεις και εμπειρίες περιπλανώμενη στην
περιοχή της φύσης, και με όσα αποκομίζει να επιστρέφει στη νοητική
θέαση.
Προς αυτή την κινητικότητα αντιπαρατίθεται η ηρεμία του σοφού, ο
οποίος είναι πλήρης από το λογικό στοιχείο («λελόγισται», λέει ωραία ο
Πλωτίνος στη γρ. 37), και αντί να εισάγει γνώσεις, εξάγει στους άλλους
τον εσιοτερικό πλούτο του, παραμένοντας μέσα σε αμετακίνητη θέαση. I I
ενότητα και ηρεμία που τον χαρακτηρίζουν δεν αφορούν μόνο τ η σχέση του
προς τ α φύσει όντα που βρίσκονται έξω από αυτόν, α λ λ ά προπάντων προς
τον ενδόμυχο εαυτό του. Ο Πλωτίνος συνοψίζει την κατάσταση του σοφού
με μια αξιοθαύμαστη διατύπωση (γρ. 4 0 ) : «καί π ά ν τ α εϊσω» = «τα
πάντα βρίσκει εντός του». Με τούτο εκφράζεται η πλωτινική «κατηγορία
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Νά γ ι α τ ί ο σοφός, ήδη κατάφωτος από τον λογισμό,
βγάζει από μέσα του όσα φανερώνει στους άλλους, και
ενώπιον του εαυτού του είναι καθαρή θέαση. Διότι αυτός ήδη
τείνει προς την ενότητα [ = «προς το έν»] και προς την
ηρεμία όχι μόνο σε σχέση προς τα εξωτερικά πράγματα,
40 αλλά και σε σχέση προς τον εαυτό του: τ α πάντα είναι μέσα
του 3 4 .
7

s

ίο

15

Τα πάντα λοιπόν προκύπτουν από θέαση και είναι θέαση·
τόσο τα αληθινά οντά οσο και εκείνα που προκύπτουν ενώ
αυτά θεώνται και τ α οποία είναι αντικείμενα θέασης είτε
δυνάμει της αίσθησης είτε δυνάμει της γνώσης ή της γνώ5 μης. Ο στόχος των ανθρώπινων πράξεων έγκειται στη
γνώση, και κάθε έφεση είναι έφεση για γνώση. Η γέννηση
προέρχεται από τη θέαση και τείνει προς τ η δημιουργία μιας
μορφής, που είναι ένα νέο αντικείμενο θέασης. Γενικά κάθε
τι δημιουργικό μιμείται τον αρχέγονο δημιουργό και δημιουρ
γεί μορφές που είναι αντικείμενο θέασης· οι γεννώμενες
υποστάσεις, όντας απομιμήσεις αληθινών όντων, δίνουν να
καταλάβουμε ότι γ ι α τους δημιουργούς τους ο σκοπός δεν

10 είναι ούτε η δημιουργία ούτε η πράξη, αλλά η δυνατότητα να
μπορέσουν να ιδούν το αποτέλεσμα. Ακριβώς τούτο θέλει να
ιδεί η διάνοια και ακόμα πρωτύτερα οι αισθήσεις, των οποίων
ο στόχος είναι η γνώση· και ακόμα πρωτύτερα από αυτές η
φύση δημιουργεί επειδή θέλει να ιδεί το μέσα της θέαμα, τ η
λογικότητα [ = «τον λόγον»], γεννώντας μια καινούρια λογι15 κότητα. Ό λ α ετούτα είναι ενμέρει αυτονόητα, ενμέρει τ α
υπενθύμισε η παραπάνω συζήτηση [ = «ό λόγος»] 3 5 .

της εσωτερικότητας», στην οποία η Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά 1980-81,
σελ. 3 6 4 , βλέπει ενα βασικό κοινό στοιχείο ανάμεσα στον Πλωτίνο και
στον υπαρξιακό στοχασμό του S. Kierkegaard.
3 5 . Αυτή η παράγραφος επιχειρεί να συνοψίσει όσα ειπώθηκαν στα
προηγούμενα κεφάλαια, α λ λ ά και να προσθέσει βασικά στοιχεία στη
γενική θεωρία περί καθολικότητας της θέασης. Με μια κάπως χονδροειδή
διάκριση τ α όντα χωρίζονται σε αληθή και αναληθή (δες παρόμοια στο
Κ ε φ . 1, γρ. 6-7): τ α πρώτα θεώνται, τ α δεύτερα αποτελούν αντικείμενο
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δήλόν <που>, ώς άναγκαϊον ήν τών πρώτων έν θεωρία Οντων
καί τά άλλα πάντα έφίεσθαι τούτου, εϊπερ τέλος άπασιν ή
αρχή. έπεί καί, δταν τά ζώα γεννά, οί λόγοι ένδον δντες
κινοΰσι, καί εστίν ενέργεια θεωρίας τοϋτο καί ώδίς τοΰ
πολλά ποιεϊν είδη καί πολλά θεωρήματα καί λόγων πληρώσαι πάντα καί οίον άεί θ ε ω ρ ε ϊ ν το γάρ ποιεϊν ειναί τι
εΐδός έστι ποιεϊν, τοϋτο δέ έστι πάντα πληρώσαι θεωρίας.
καί αί άμαρτίαι δέ, αϊ τε έν τοϊς γινομένοις αί τε έν τοϊς
πραττομένοις, θεωρούντων είσίν έκ τοΰ θεωρητοΰ παραφοραί· καί δ γε κακός τεχνίτης Ιοικεν αισχρά εϊδη
ποιοΰντι. καί οί έ'ρωτες δέ Εδόντων καί προς είδος σπευδόντων.
Ταΰτα μέν ούτως.
Τής δέ θεωρίας άναβαινούσης
έκ τής φύσεως έπί ψυχήν καί άπο ταύτης εις νουν
καί άεί οίκειοτέρων τών θεωριών γινομένων καί ένουμένων τοϊς θεωροΰσι καί έπί τής σπουδαίας ψυχής προς
το αυτό τ ω ύποκειμένω 'ιόντων τών εγνωσμένων άτε
εις νουν σπευδόντων, έπί τούτου δηλονότι ήδη Ιν άμφω
ούκ οίκειώσει, ώσπερ έπί τής ψυχής τής αρίστης, άλλ'
ουσία καί τ ω τ α ύ τ ό ν τ ο ε ί ν α ι κ α ί τ ο ν ο ε ϊ ν είναι.
θέασης και προκύπτουν από τ η θέαση των πρώτων. Σ τ η συνέχεια αναφέρο
νται οι βασικές περιοχές τ η ς θέασης: οι ανθρώπινες πράξεις, η τάση για
γνώση, η γέννηση και η δημιουργία.
Ot λειτουργίες τ η ς θέασης αναφέρονται εδώ κατά τρόπο
ως αίσθηση - γνώση - γνώμη (γρ. 3-4), και ακόμα καλύτερα
αισθήσεις - φύση (γρ. 11-13).
3 6 . Δυο ακόμα επισημάνσεις: α) ενώ τ α ανώτερα όντα
κατωτέρα απλώς τείνουν προς τη θέαση- β) η θέαση είναι η
τέλος ( = η προέλευση και ο σκοπός) όλων των όντων.

συστηματικό
ως διάνοια θεώνται, τ α
αρχή και το

3 7 . Οι έννοιες του λόγου (με το νόημα της κινητήριας αιτίας) και της
μορφής αναλαμβάνουν
εδώ να επεξηγήσουν τ η θέαση μέσα στην περιοχή
της γέννας. Τι σχέση μπορεί να έχει η γέννα με τ η θέαση; Απάντηση: οι
γεννωντες παρακινούνται από μια ενδιάθετη αιτιότητα και τείνουν να
δημιουργήσουν μορφές προς θέαση- η αιτιότητα ( = σχέση αιτίου-αποτελέσματος) τείνει προς περαιτέρω επέκταση και διαιώνιση της ως σχέση
βλέποντος και βλεπόμενου, σχέση δημιουργού ( = αιτίου) θεαμάτων προς
θεάματα ( = αποτελέσματα), τ α οποία με τ η σειρά τους τείνουν να
θεώνται και έτσι να δημιουργούν.
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Αλλα κι ετούτο είναι σαφές: αφού τ α ανώτερα όντα
διάγουν μέσα σε θέαση, κ α τ ' ανάγκην και όλα τα άλλα
αυτήν επιθυμούν, γιατί η αρχέγονη αιτία [ = «ή αρχή»]
όλων των όντων είναι ο σκοπός [ = «τέλος»] τους 3 6 .
Αλλωστε όταν τ α ζώα γεννούν, αυτοί που τα ωθούν προς
τούτο είναι οι μέσα τους υπάρχοντες λόγοι· η γέννα είναι
δραστηριότητα της θέασης, μια προσπάθεια να δημιουργηθεί
μια πληθώρα μορφών και θεαμάτων και όλα να γεμίσουν με
λόγο και να συνεχίσουν αιώνια να θεώνται - γιατί δημιουργία
σημαίνει να παράγεις μορφές, και άρα να γεμίζεις τ α πάντα
με θέαση.
Τα σφάλματα, τόσο κατά τη γένεση των πραγμάτων όσο
και κατά το πράττειν, προέρχονται από το ότι οι θεώμενοι
απομακρύνονται από το μοντέλο που θεώνται. Έ τ σ ι ο κακός
καλλιτέχνης είναι εκείνος που δημιουργεί άσχημες μορφές.
Και η ερωτική ορμή προκύπτει από μια θέαση και από μια
ώθηση προς τη μορφή 3 7 .
Αρκετά ως προς τούτα. Η θέαση είναι μια ανοδική πορεία
απο τη φύση στην ψυχή και από αυτήν στον νου- οι θεάσεις
γίνονται ολοένα πιο οικείες, ενοποιούμενες με τον θεώμενο τελικά μέσα στην ψυχή του σοφού αυτό που έγινε μέσω
θέασης γνωστό ταυτίζεται με το υποκείμενο, γιατί τούτο
τείνει προς τον νου. Το θέαμα και το θεώμενο υποκείμενο
είναι ασφαλώς ήδη ενιαία μέσα στον νου, όχι όμως εξαιτίας
μιας εξοικείωσης — όπως αυτό γινόταν μέσα στην πιο καλή
ψυχή — αλλά βάσει μιας ουσιώδους ενότητας: επειδή «ταυτί
ζονται το Είναι και το Νοείν» 3 8 .
Αλλα εάν κυριαρχεί μια αυστηρή αιτιότητα, πώς μπορούν να εξηγη
θούν τ α σφάλματα; Εξηγούνται από το γεγονός ότι συχνά οι βλέποντεςδημιουργοι απομακρύνονται («παραφέρονται», δες γρ. 24-25) από τον λόγο
και από το πρότυπο' αντί του ωραίου προτύπου κατασκευάζουν ένα κακέ
κτυπο- από μια καλή αιτία βγάζουν ένα κακό αποτέλεσμα. Ως κατακλείδα
ο Πλωτίνος αντλεί μια αντίληψη περί έρωτος από τον πλατωνικό Φαιδρό
2 5 0 d κ.ε., όπου συσχετίζονται τ α «έράν - ίδεΐν - ιδέα».
3 8 . Εδώ ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο και μέλημα: πρόκειται να
δειχτεί ότι η πεποίθηση «όλα τείνουν προς τ η θέαση» ισχύει και στην
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ού γάρ Ιτι άλλο, το δ' άλλο· πάλιν γάρ αδ άλλο Ισται, δ
ούκέτι άλλο καί άλλο. δεϊ οδν τοϋτο είναι Ιν δντως ά μ φ ω · ίο
τοϋτο δέ έστι θεωρία ζώσα, ού θεώρημα, οίον το έν άλλ<ρ.
το γάρ έν άλλω ζών τι έκεϊνο, ούκ αύτοζών. εί οδν
ζήσεταί τι θεώρημα καί νόημα, δεϊ αύτοζωήν είναι ού
φυτικήν ουδέ αίσθητικήν ουδέ ψυχικήν τήν άλλην. νοήσεις
μέν γάρ π ω ς καί άλλαι· άλλ' ή μέν φυτική νόησις, ή δε ι β
αισθητική, ή δέ ψυχική, π ώ ς οδν νοήσεις; δτι λόγοι, καί
-χάσα ζωή νόησίς τις, άλλα άλλη άλλης αμυδρότερα, ώσπερ
καί ζ ω ή . ή δέ εναργεστέρα αύτη καί {πρότερα κ α ί ) πρώτη
περιοχή του νου. Εδώ μάλιστα ισχύει με ακόμα πιο έντονο νόημα από όσο
μέσα στη φύση και στην ψυχή, διότι η ίδια η θέαση τείνει ανοδικά προς
την τελειοποίηση τ η ς , όσο προχωρεί από τ η φύση στην ψυχή και απο εκεί
στον νου.
Σε τ ι συνίσταται η τελειοποίηση τ η ς θέασης; Στο ότι ο θεώμενος
ενοποιείται με το αντικείμενο τ η ς θέασης και δεν το βλέπει ως κάτι
διαφορετικό από τον εαυτό του. Αυτή η ενοποίηση θεατή και θεάματος
συμβαίνει μέσα στην ψυχή του σοφού (γρ. 4) και μέσα στην άριστη ψυχή
(γρ. 7 ) , α λ λ ά μόνο μέσα από μια κοπιαστική πορεία προοδευτικής εξοικεί
ωσης του θεατή με το αντικείμενο θέασης. Αντίθετα στην περιοχή του νου
η ενότητα θεατή-θεάματος_υφίσταται ευθύς εξαρχής και όχι κατά περί
π τ ω σ η , α λ λ ά ως ένοτουσιώδες στοιχείο (γρ. 8: «ουσία»). Προς επικύρωση
τ η ς άποψης του ο Ι Ι λ ω τ ί ν ο ς παραπέμπει στη γνωστή θέση του Παρμενίδη,
ότι το Νοείν τ α υ τ ί ζ ε τ α ι με το Είναι (απόσπ. Β 3 ) , παρέχοντας όμως έτσι
την εξής ερμηνεία: ο νοών ως βλέπον υποκείμενο τ α υ τ ί ζ ε τ α ι με το
βλεπόμενο Eivat: το Eivat του νοούντος δεν στρέφεται προς κάποιο άλλο
νοητό, α λ λ ά έγκειται στο να νοεί ( = να θεάται) τον εαυτό του.
39. Με σκληροτράχηλη εμμονή ο Πλωτίνος αρνείται την ετερότητα
στην περιοχή του νου. Μέσα σε δύο προτάσεις (γρ. 9-10) επαναλαμβάνει
πέντε φορές τ η λέξη «άλλο» για να το αποκλείσει. Αυτό που παραπάνω
ονόμασε «εν oùaiof.» (γρ. 6-8), τώρα το ονομάζει «εν όντως» (γρ. 10).
Για να εξηγήσει τ η διαφορά της νοητικής από την ψυχική και φυσική
θέαση, ο Πλωτίνος εισάγει την έννοια της ζ ω ή ς . Ως ζ ω ή χαρακτήρισε
ήδη την «ενέργεια» τόσο τ η ς φύσης όσο και της ψυχής (δες παραπάνω
Κ ε φ . 5, γρ. 12-15). Αλλά μόνο η θέαση που ιδιάζει στην περιοχή του νου
μπορεί να χαρακτηριστεί μια «ζωντανή θέαση», διότι είναι η μόνη που
έχει το αντικείμενο μέσα της και όχι σε κάτι άλλο. Κάθε αντικείμενο
θέασης που δεν τ α υ τ ί ζ ε τ α ι με το θεώμενο υποκείμενο, αντλεί τ η ζωντάνια
του απο το υποκείμενο· είναι λοιπόν ασφαλώς κάτι ζωντανό, όχι όμως κάτι
που ζει α φ ' εαυτού του (γρ. 12: «αύτοζών», γρ. 13: «αύτοζωή»).
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Εδώ δεν διαφέρει πια το θέαμα από το θεώμενο υποκεί
μενο αλλιώς θα έπρεπε να υπάρχει μια ακόμα ουσία [υπε10 ράνω του νου], μέσα στην οποία δεν θα διέφερε πια το ένα
απο το άλλο. Μέσα στον νου αυτά τ α δύο πρέπει λοιπόν να
είναι κ α τ ' ουσιαν ένα - αλλά αυτό σημαίνει: είναι μια
ζωντανή θέαση, και όχι μια θέαση που έχει το αντικείμενο
της μέσα σε κάτι διαφορετικό από αυτήν. Διότι εάν το
αντικείμενο της βρισκόταν μέσα σε κάτι άλλο, θα ήταν ένα
ζωντανό ον, αλλά δεν θα ζούσε αφ' εαυτού του 3 9 .
Εάν λοιπόν ένα θέαμα και ένα νόημα έχει διόλου ζωή,
πρέπει να ζει αφ' εαυτού του και όχι να ζει μια φυτική ή
αισθητηριακή ή κάποιου άλλου είδους ψυχική ζ ω ή . Σίγουρα
15 αυτές οι ζωές είναι νοήσεις διαφορετικών ειδών η μία είναι
φυτική νόηση, η άλλη αισθητηριακή, η άλλη ψυχική νόηση.
Γιατί αυτά είναι νόηση; Επειδή είναι λόγοι' 10 .
Κάθε ζωή είναι νόηση, μόνο που η μία νόηση είναι πιο
θαμπή από την άλλη, όπως και η ίδια η ζ ω ή . Η σαφέστερη
ζωή είναι και ανώτερη, και υπάρχει ενότητα μεταξύ πρώτης

40. Εδώ διασαφηνίζονται τ α διαφορετικά πεδία νόησης και ζ ω ή ς . Η
κατεξοχήν ζωή δεν συναντάται στην περιοχή της ψυχής, α λ λ ά στην
περιοχή της νόησης. Είναι το ζην-αφ'-εαυτού, δηλαδή το ζην που δεν
εξαρτάται από κάποια ά λ λ η ενέργεια. Ο Πλωτίνος δεν αρνείται ότι
υπάρχει και η εξαρτημένη ζ ω ή : είναι η φυτική, η αισθητηριακή, η
αναπαραστατική, η συναισθηματική κ τ λ . Προκύπτει λοιπόν ότι η ανθρώ
πινη ζωή είναι κατά ένα μεγάλο μέρος κατώτερου επιπέδου, εξαρτημένη
και οχι «αύτοζωή».
Ο Πλωτίνος φροντίζει αμέσως να συγκαταλέξει κάθε ζωή στην
περιοχή της νόησης. (Ας προσεχτεί ότι κάνει τώρα λόγο για «νόηση» και
όχι γ ι α «νου»). Ακόμα και η κατώτερη, η φυτική ζ ω ή , είναι ένα είδος
νόησης, όπως επίσης είναι η αισθητηριακή και γενικά η ψυχική ζ ω ή . Αυτό
εξηγείται από το ότι η νόηση είναι εδω συνώνυμη με τη θέαση. Αλλά ο
ΙΙλωτίνος δίνει μια ακόμα εξήγηση: όλα αυτά τ α είδη ζωής είναι «λόγοι»,
δηλαδή παραγωγικές και διαμορφο^τικές αιτίες. Έ τ σ ι π . χ . η φυτική ζωή
διαμορφώνει το φυτό και οδηγεί στην αναπαραγωγή του, η αισθητηριακή
ζωή διαμορφώνει τ α άμορφα υλικά που αντλούν οι αισθήσεις μας από το
περιβάλλον, η συνειδησιακή ζωή διαμορφώνει τις αισθητηριακές συλλή
ψεις σε αντικείμενα της συνείδησης και τ η ς εμπειρίας.
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ζωή καί πρώτος νους εις. νόησις οδν <πρώτη) ή πρώτη ζωή
καί ζωή {ή) δευτέρα νόησις δευτέρα καί ή έσχατη ζωή έσχάτη νόησις. πάσα ουν ζωή τοΰ γένους τούτου καί νόησις.
άλλα ζωής μέν ίσως διαφοράς τ ά χ ' άν λέγοιεν άνθρωποι,
νοήσεων δέ ού λέγουσιν, άλλα τάς μέν, τάς δ' δλως ού
νοήσεις, δτι δλως τήν ζωήν δ τι ποτέ έστιν ού ζητοΰσιν.
άλλ' έκεΐνό γε έπισημαντέον, δτι πάλιν αδ ό λόγος
πάρεργον ενδείκνυται θεωρίας τά πάντα δντα. εί τοίνυν ή
ζωή ή αληθέστατη νοήσει ζωή έστιν, αυτή δέ ταύτον τή
αληθέστατη νοήσει, ή αληθέστατη νόησις ζή καί ή θεωρία
καί το θεώρημα το τοιοΰτο ζών καί ζωή καί εν όμοΰ τά
δύο. Ιν οδν δν τ ά δύο π ώ ς αδ πολλά τοϋτο το Ι ν ; ή δτι
ούχ εν θεωρεϊ. έπεί καί δταν το Ιν θεωρή, ούχ ώς ε ν
εί δέ μή, ού γίνεται νους. άλλα άρξάμενος ώς Ιν ούχ ώς
ήρξατο Ιμεινεν, άλλ' Ιλαθεν εαυτόν πολύς γενόμενος, οίον
βεβαρημένος, καί έξείλιξεν αυτόν πάντα Ιχειν θέλων
(ώς βέλτιον ήν αύτω μή έθελήσαι τοϋτο, δεύτερον γάρ
έγένετο), οίον γάρ κύκλος έξελίξας αυτόν γέγονε καί σχήμα
καί έπίπεδον καί περιφέρεια καί κέντρον καί γραμμαί καί
τά μέν άνω, τά δέ κ ά τ ω · βελτίω μέν δθεν, χείρω δέ είς ά.
το γάρ εις δ ούκ ήν τοιοΰτον οίον το άφ' ου καί εις δ,
ούδ' αδ το άφ' οδ καί είς δ οίον το άφ' οδ μόνον, καί

4 1 . Εδώ παρέχεται μια διαβάθμιση τ η ς ζωής και της νόησης με
κριτήριο τ η σαφήνεια τους («ενάργεια», δες γρ. 18). Οι κατώτερες
βαθμίδες ζωής και νόησης είναι πιο θαμπές, οι ανώτερες βαθμίδες είναι
σαφέστερες. Η κατεξοχήν ζ ω ή είναι η ζ ω ή του νου· σ' αυτό ο Πλωτίνος
παραμένει πιστός στον Αριστοτέλη, δες στα Μετά τα Φυσικά Α 7, 1072b
2 7 : «ή γαρ νοΰ ενέργεια ζ ω ή » . Έ ν α βασικό δίδαγμα που προκύπτει, έχει
ως εξής: Αυτό που συγκροτεί τ η ζ ω ή , αυτό που παρέχει ζωντάνια και
δημιουργική δύναμη, είναι ο νους — και όχι κάποια βιολογικά στοιχεία. Τις
διαβαθμίσεις της ζ ω ή ς επεξεργάζεται ευρύτερα ο Πλωτίνος στην Ενν. Ι 4
[=> 4 6 ] , 3, 18 κ.ε.
4 2 . «πάρεργον». Ο Émile Bréhier (1925) αποδίδει αυτή τ η λέξη: en
passant = εν παρόδω.
4 3 . Ο Πλωτίνος επιχειρεί εδώ να εξηγήσει τ η σχέση του νου προς το
Ενα, το οποίο είναι η ανώτατη
υπόσταση. Μέσα στον νου φάνηκε το
υποκείμενο τ η ς θέασης να τ α υ τ ί ζ ε τ α ι με το αντικείμενο, αρα ο νους
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ζωής και πρώτου νου. Έ τ σ ι η πρώτη ζωή είναι μια πρώτη
20 νόηση και η δεύτερη ζωή μια δεύτερη νόηση και η κατώτατη
ζωή μια κατώτατη νόηση. Κάθε ζωή λοιπόν ανήκει στο
γένος της νόησης και είναι νόηση'*1.
Ως προς τη ζωή εύκολα κάνουν και οι άνθρωποι αυτές τις
διακρίσεις, ως προς τη νόηση όμως δεν τις κάνουν μερικές
ζωές τις ονομάΖ,ουν «νόηση», άλλες όμως δεν τις θεωρούν
διόλου ως νοήσεις- διότι γενικά δεν εξετάζουν τί είναι ζ ω ή .
25 Ωστόσο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ξανά η ερευνά μας [ =
«λόγος»] αναδείχνει όλα τα όντα ως ένα δευτερεύον''2 επί
τευγμα θέασης.
Εάν λοιπόν η πιο αληθινή ζωή είναι ζωή δυνάμει νόησης,
και αυτή η νόηση ταυτίζεται με την πιο αληθινή νόηση, τότε
η πιο αληθινή νόηση είναι ζωντανή· άρα η θέαση και το
αντίστοιχα βλεπόμενο ζουν και είναι ζ ω ή , και αυτά τ α δύο
30 είναι μαζί ως ενότητα.
Εαν όμως αυτά τα δυο είναι μια ενότητα, πώς αυτή η
ενότητα γίνεται πολλότητα; Ε λοιπόν, επειδή αυτή δεν
θεάται κάτι ενιαίο [«εν»]. Διότι ακόμα και όταν θεάται το
Έ ν α , δεν το θεάται ως Έ ν α · γιατί αλλιώς δεν θα προέκυπτε ο
νους. 0 νους ξεκινά ως Έ ν α , αλλά δεν παραμένει όπως
ξεκίνησε· χωρίς να το καταλάβει, λες και ήταν βαρύς από
τον ύπνο, γίνεται πολλότητα· και αναπτύσσει τον εαυτό του,
35 επειδή θέλει να έχει τ α πάντα. (Πόσο καλύτερο θα ήταν γ ι '
αυτόν, εάν δεν τ α ήθελε! Γιατί έτσι έγινε κάτι δεύτερο!)
Αναπτύσσεται λοιπόν σαν ένας κύκλος που γίνεται σχήμα,
επιφάνεια, περιφέρεια, κέντρο και ακτίνες, και άλλα από
αυτά βρίσκονται επάνω άλλα κ ά τ ω . Το καλύτερο είναι το
από-το-οποίο, το χειρότερο είναι το προς-το-οποίο. Κ α τ ά
κανέναν τρόπο δεν ισοδυναμεί το προς-το-οποίο με τη συνύ40 παρξη του απο-το-οποίο και του προς-το-οποίο, ούτε αφετέρου
η συνύπαρξη του απο-το-οποιο και του προς-το-οποίο ισοδυνα
3
μεί με το καθαρό από-το-οποίο'' .

συγκροτείται ως ενότητα θεατή-θεάματος. Έ τ σ ι ο Πλωτίνος συμπεραίνει
ότι η αρχέγονη προέλευση του νου είναι το Έ ν α (γρ. 32): «ο νους ξεκινά ως
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άλλως δέ ό νους ούχ ενός τίνος νους, άλλα και πάς- πας
δέ ών καί πάντων, δει οδν αυτόν πάντα δντα καί πάντων
καί το μέρος αύτοΰ Ιχειν πάν καί π ά ν τ α · εί δέ μή, Ιξει τι
μέρος ού νουν, καί συγκείσεται εξ ού νών, καί σωρός τις
συμφορητος Ισται αναμένων το γενέσθαι νους έκ πάντων. 45
διό καί άπειρος ούτως καί , εϊ τι ά π ' αύτοΰ, ούκ ήλάττωται,
ούτε το ά π ' αύτοΰ, δτι πάντα καί αυτό, ούτε εκείνος ό έξ
οδ, δτι μή σύνθεσις ήν έκ μορίων.
Οδτος μέν οδν τοιοΰτος· διό ού πρώτος, άλλα δεϊ 9
είναι το έπέκεινα αύτοΰ, οδπερ χάριν καί οί πρόσθεν
λόγοι, πρώτον μέν, δτι πλήθος ενός ύστερον καί αριθμός
δέ οδτος, άριθμοΰ δέ αρχή καί τοΰ τοιούτου το δντως Ι ν
καί οδτος νους καί νοητον άμα, ώστε δύο άμα. εί δέ δύο, 5
δεϊ το προ τοΰ δύο λαβείν, τί οδν; νους μόνον; άλλα
παντί νώ συνέζευκται το ν ο η τ ό ν εί οδν δεϊ μή συνεζεΰχθαι
Έ ν α » . Εάν όμως παρέμενε έτσι, δεν θα υπήρχε καμιά διαφορά ανάμεσα
στον νου και στο Έ ν α . Π ρ ά γ μ α τ ι διαπιστώνεται ότι ο νους «χωρίς να το
καταλάβει», «οίον βεβαρημένος» (μια προφανής νύξη στο
πλατωνικό
Συμπόσιον 2 0 3 b 7, όπου ο μεθυσμένος Πόρος αποκοιμιέται μέσα στον θεϊκό
κήπο), μεταποιείται σε π ο λ λ ό τ η τ α . Αυτό συμβαίνει, επειδή ο νους δεν
κατορθώνει να συλλάβει το αντικείμενο του ως α π λ ή και ενιαία τ α υ τ ό τ η τ α
με τον εαυτό του- μολονότι ενιαίος, εκλαμβάνει τον εαυτό του ως πολλά,
και «θέλοντας» να τ α αποκτήσει όλα, αναπτύσσεται σε κάτι άλλο από το
Ένα.
Ο Πλωτίνος παρομοιάζει αυτή την «ανάπτυξη» με την πορεία ενός
μοναδικού σημείου που μεταποιείται σε κύκλο: το σημείο γίνεται ένα
σχήμα με περιφέρεια, κέντρο και ακτίνες. Αλλά το αρχικό μοναδικό σημείο
υπερέχει οντολογικά («βρίσκεται επάνω») από όσα προκύπτουν υστερότερα.
Η αφετηρία ( = το «από-το-οποίο») είναι καλύτερη από το κατοπινό
ανάπτυγμα ( = το «προς-το-οποίο»). Ακόμα και αν συναθροιστεί το ένα
αρχικό κέντρο με το κατοπινό α ν ά π τ υ γ μ α , δεν θα προκύψει κάτι ισοδύναμο
με το αρχικό κέντρο, διότι αυτό έγινε στο μεταξύ λιγότερο από Έ ν α : έγινε
ένα μεταξύ πολλών.
44. Ποια είναι η έκταση του νου; Αυτό το ερώτημα έχει δύο σκέλη: α)
Πόσο εκτείνονται όσα νοεί ο νους; β) Εκτείνεται ο νους έως το άπειρο ή
μήπως είναι πεπερασμένος;
α) Ο νους νοεί τ α π ά ν τ α . Αυτό σημαίνει ότι δεν περιορίζεται σε κάτι
επιμέρους, ωστόσο μπορεί να γίνει λόγος γ ι α μια ολότητα επιμέρους
όντων, την οποία ο νους συλλαμβάνει νοητικά. Και όχι μόνο ο ολόκληρος
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Αλλωστε ο νους δεν είναι νόηση ενός επιμέρους όντος,
αλλά είναι καθολικός νους, και ως καθολικός νοεί όλα τ α
όντα. Εάν όμως είναι συμπαντικός και νοεί τ α πάντα, τότε
κάθε μέρος του κατέχει το σύμπαν και νοεί τα πάντα· αλλιώς
ο νους θα είχε ένα μέρος που θα ήταν μη-νους, θα συνετίθετο
45 από μη-νόες και θα ήταν ένας συσσωρευμένος σωρός, που θα
περίμενε βάσει όλων αυτών των συστατικών να γίνει νους.
Γι' αυτό ο νους είναι απέραντος- και εάν κάτι απορρέει
απο αυτόν, τότε δεν προκύπτει κάποια μείωση ούτε στο
απορρεύσαν, γιατί και αυτό από μέρους του είναι τ α πάντα,
ούτε σ' εκείνο απο το οποίο απέρρευσε - γ ι α τ ί ο νους δεν είναι
μια σύνθεση από τ μ ή μ α τ α 4 4 .
9

Αυτή είναι η σύσταση του νου. Γι' αυτό ο νους δεν
στέκεται σε πρώτη θέση, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάτι
εκείθεν του νου, στο οποίο απέβλεπε ολόκληρη η παραπάνω
συζήτηση [ = «λόγοι»]. Καταρχήν επειδή η πολλότητα είναι
υστερότέρη από το Έ ν α - επιπλέον, ο νους είναι αριθμός - αλλά
το αρχέγονο θεμέλιο [ = «άρχη»] του αριθμού και της πολλότητας είναι το όντως Έ ν α .

5

Ο νους είναι συνάμα νοών και νοούμενο, άρα δύο μαζί.
Αλλά εάν ο νους είναι δύο, πρέπει να συλληφθεί αυτό που
βρίσκεται πριν από τ η δυάδα. Τί είναι αυτό; Μήπως είναι
καθαρός νους; Ωστόσο μαζί με κάθε νου είναι συζευγμένο το
νοούμενο. Εάν τύχει να μην έχει συζευχθεί με τον νου κανένα
νους νοεί τ α πάντα, α λ λ ά και κάθε μέρος του νου συλλαμβάνει την ίδια
ετούτη
ολότητα.
β) Μέσω αυτής της συμπαντικής του δραστηριότητας ο νους αναδεί
χ ν ε τ α ι απέραντος. Αλλά κι εδώ χρειάζεται προσοχή: Ία νοήματα
που
γεννιώνται από τ η νοητική του δραστηριότητα δεν τον μειώνουν αποσπώ
μενα από αυτόν, αλλά αυτός παραμένει απέραντος. Μα και τ α αποσπώ
μενα νοήματα, δηλαδή ο αισθητός κόσμος, δεν είναι κάτι μειωμένο σε
σχέση προς το αρχέτυπο, δώτι και αυτά αναδείχνονται εξίσου συμπαντικά.
Τι θέλει να πει τούτο; θ έ λ ε ι να πει ότι ο νους δεν συναπαρτίζεται από το
άθροισμα ή τ η συσσώρευση πεπερασμένων αποσπασμάτων. Κάθε τι που
έχει απορρεύσει νοητικά, αναδείχνει — κατά το μέτρο που μπορεί ή κατά το
μέτρο τ η ς δικής μας επάρκειας — τ η συμπαντικότητα και απεραντοσύνη
του δημιουργού του.
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το νοητόν, ούδε νους εσται. εί ουν μή νους, άλλ' έκφεύξεται τά δύο, το πρότερον τών δύο τούτων έπέκεινα ( δ ε ι )
νοΰ είναι, τί ουν κωλύει το νοητόν αυτό είναι; ή δτι
καί το νοητόν συνέζευκτο τ ω νω. εί ουν μήτε νους μήτε
νοητόν εϊη, τί άν ε ϊ η ; έξ ού ό νους καί το σύν αύτω
νοητόν φήσομεν. τί οδν τοϋτο καί ποϊόν τι αυτό φαντασθησόμεθα; καί γάρ αδ ή νοοΰν Ισται ή άνόητόν τι.
νοοΰν μέν οδν νους, άνόητον δέ αγνοήσει καί εαυτόώστε τί σεμνόν; ουδέ γάρ, εί λέγοιμεν το αγαθόν είναι
καί άπλούστατον είναι, δήλόν τι καί σαφές έροΰμεν το
αληθές λέγοντες, εως άν μή εχωμεν, έπί τί έρείδοντες τήν
διάνοιαν λέγομεν. καί γάρ αδ τής γνώσεως διά νοΰ τών
άλλων γινομένης καί τ ω νω νουν γινώσκειν δυναμένων
ύπερβεβηκος τοΰτο τήν νοΰ φύσιν τίνι άν άλίσκοιτο επι
βολή αθρόοι; προς δν δεϊ σημήναι, δπως οϊόν τε, τ ω έν

4 5 . Με το 9ο κεφάλαιο ξεκινά μια πραγματεία σχετικά με το Έ ν α , το
οποίο είναι κατά τον Πλωτίνο η α ν ώ τ α τ η υπόσταση. Και ενώ το 9ο
κεφάλαιο επιχειρεί μια αρνητική προσέγγιση, αποστασιοποιωντας το Ενα
από τον νου, το 10ο κεφάλαιο προχωρεί σε μια θετική προσέγγιση του ίδιου
του Ενός.
Ανατρέχοντας στον Π λ ά τ ω ν α ο ΙΙλωτίνος ορίζει το Έ ν α ευθύς εξαρχής
ως κάτι «έπέκεινα» (γρ. 2 και 9, δες Πλάτωνος Πολιτεία
5 0 9 b 9 ) , ως
κάτι που βρίσκεται εκείθεν του νου. Π ώ ς δικαιώνεται αυτή η πρωτιά, την
οποία αποδίδει ο Πλωτίνος στο Έ ν α ; Μολονότι ο νους χαρακτηρίζεται από
μια αρχική ταυτότητα του νοειν (ως νοούντος υποκειμένου) και του Είναι
(ως νοουμένου αντικειμένου), εντούτοις συνυπάρχει πάντα και η
διττότητα
του νοούντος και του νοούμενου, άρα αναδύεται μια δυάδα (γρ. 5) και μια
πληθώρα (γρ. 3) που έχει την προέλευση και το θεμέλιο τ η ς στο
απόλυτο
Έ ν α . Προς αυτό ως τελικό στόχο έτειναν όλοι οι έως τώρα συλλογισμοί.
46. Η σχέση του Ενός προς τον νου αναδείχνει εδώ τον προβληματικό
τ η ς χαρακτήρα. Εφόσον δεν μπορεί να είναι νους, το Έ ν α δεν είναι ούτε
μόνο το ένα από τα δύο συστατικά του νου, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ούτε
μονό κάποιος νοών ούτε μόνο κάτι νοούμενο. Τούτο δικαιολογείται με το ότι
ο νοών είναι πάντα συζευγμένος με κάτι νοούμενο, και το νοούμενο είναι
τέτοιο μόνο για κάποιον νοούντα, άρα καθένα τους προϋποθέτει τ η διττό
τ η τ α . Αλλα μήπως το Έ ν α μπορεί να μη νοεί; Ούτε και αυτό! Διότι τότε
θα στερειτο ακόμα και της στοιχειώδους αυτογνωσίας,
και θα του έλειπε
κάθε αξιοπρέπεια.
Τον τελευταίο ετούτο προβληματισμό αντλεί ο Πλωτίνος από τον
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νοούμενο, τότε αυτός δεν μπορεί να είναι νους. Εάν λοιπόν
αυτός δεν είναι νους κι εγκαταλείπει πίσω του τη δυάδα,
τότε θα πρέπει, ως κάτι πρωτύτερο της δυάδας, να βρίσκεται
10 εκείθεν του νου'15.
Γιατί όμως δεν μπορεί αυτός να είναι το νοούμενο; Επειδή
το νοούμενο είναι συζευγμένο με τον νου. Αλλά εάν δεν είναι
ούτε νους ούτε νοούμενο, τί μπορεί να είναι; Θα ισχυριστώ ότι
είναι εκείνο, από το οποίο προκύπτει ο νους και το μαζί του
συζευγμένο νοούμενο. Τί είναι λοιπόν αυτό, και ποιες ιδιότη
τες μπορούμε να του αποδώσουμε; Διότι θα πρέπει να είναι ή
15 νοούν ή ανίκανο για νόηση. Εάν είναι νοούν, τότε είναι νουςεάν όμως είναι ανίκανο για νόηση, δεν μπορεί ούτε καν τον
εαυτό του να γνωρίζει' τί αξιοπρέπεια θα υπήρχε τότε σ'
αυτό'1β;
Αν πούμε ότι πρόκειται για το καλό και το εντελώς απλό,
μολονότι αυτό είναι αλήθεια, δεν λέμε τίποτα προφανές και
σαφές, όσο δεν έχουμε ένα σημείο, πάνω στο οποίο να
στηρίξουμε τ η σκέψη μας λέγοντας τούτο. Διότι αφού κάθε
20 γνώση των όντων επιτυγχάνεται δυνάμει του νου, και αφού
μόνο μέσω του νου μπορεί να γνωσθεί ο νους, με ποια αιφνίδια
ενόραση θα μπορούσε να συλληφθεί αυτό που υπερβαίνει την
47
ουσία του νου ;
Σε όποιον πρέπει να εξηγήσουμε, πώς είναι αυτό δυνατό,
Αριστοτέλη, δες Μεταφ. Α 9, 1074b 17: «εΐτε γαρ μηδέν νοεί [ενν. ό
νους], τ ί άν ε'ιη το σεμνόν;» = «Εάν ο νους δεν σκέπτεται, πού είναι η
αξιοπρέπεια του;» Κ α ι ενώ η απάντηση του Αριστοτέλη παρέχει στον θεϊκό
νου την αξιοπρέπεια να νοεί τον εαυτό του και άρα να είναι «νόησις
νοήσεως» (δες οπ.π. b 35), ο Πλωτίνος αρνείται στο Έ ν α κάθε δυνατότητα
να νοεί και να γνωρίζει τον εαυτό του.
4 7 . Μπορεί άραγε το Έ ν α να προσεγγιστεί με έναν απλό και καθ' όλα
ορθό ορισμό, όπως εάν πούμε ότι είναι «το καλό» ή «το εντελώς απλό»;
Αυτή η εριότηση οδηγεί τον προβληματισμό στον τρόπο σύλληψης
του
Ενός. Τόσο τ α ποικίλα όντα όσο και ο ένας νους συλλαμβάνονται μέσω του
νου· αλλά η νοητική σύλληψη δεν μπορεί να προσεγγίσει το Έ ν α , διότι
αυτό υπερβαίνει τ η νοητική ουσία. Μόνο μια «αθρόα επιβολή» (δες γρ. 2 1 22), δηλαδή μια αιφνίδια και καθολικά συγκεντρωμένη ενορατική επέμ
βαση, μπορεί να συλλάβει αυτή την ενορατική ενότητα (δες μια παρόμοια
διατύπωση στην Ενν. IV 4 [ = 2 8 ] , 1, 19-20).
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ήμϊν όμοίω φήσομεν. Ιστι γάρ τι καί παρ' ήμΐν αύτοΰ- ή
ούκ Ιστιν, δπου μή Ιστιν, οίς έστι μετέχειν αύτοΰ. το
γάρ πανταχοΰ παρόν στήσας όπουοΰν το δυνάμενον Ιχειν
έχεις εκείθεν · ώσπερ εί .φωνής κατεχούσης έρημίαν [ή] καί
μετά τής έρημίας καί ανθρώπους έν ότωοΰν τοΰ ερήμου
στήσας οδς τήν φωνήν κομιεϊ πάσαν καί αδ ού πάσαν.
τί οδν έστιν δ κομιούμεθα νουν παραστησάμενοι ; ή δεϊ
τον νουν οίον εις τούπίσω άναχωρεϊν καί οίον εαυτόν
άφέντα τοις εις όπισθεν αύτοΰ άμφίστομον δντα, εκείνο
εί έθέλοι [έκεϊνο] όράν, μή πάντα νουν είναι, εστί μέν
γάρ αυτός ζωή π ρ ώ τ η , ενέργεια οδσα έν διεξόδω
τών
π ά ν τ ω ν διεξόδω δέ ού τη διεξιούση, άλλα τή διεξελθούση. εϊπερ οδν καί ζωή έστι καί διέξοδος έστι καί πάντα
ακριβώς καί ούχ ολοσχερώς έχει (ατελώς γάρ άν καί
άδιαρθρώτως έ'χοι), Ικ τίνος άλλου αυτόν είναι ( α ν ά γ κ η ) , δ
ούκέτι έν διεξόδω, άλλα αρχή διεξόδου καί αρχή
ζωής καί αρχή νοΰ καί τών πάντων, ού γάρ αρχή τά

4 8 . Ο Πλωτίνος εκφράζει εδώ ένα στιγμιαίο δισταγμό, εάν πρέπει να
εξηγήσει τον τρόπο προσέγγισης στο Ένα- διότι μπορεί να καταλάβει μόνο
εκείνος, στον οποίο μια τέτοια εξήγηση είναι εφικτή. Ποιος είναι αυτός;
Eivat ο όμοιος, και μάλιστα εκείνη η εσωτερική ομοιότητα που αντιστοιχεί
στο Έ ν α . 0 Πλωτίνος υπενθυμίζει εδώ την αρχαία πεποίθηση ότι μόνο το
όμοιο συλλαμβάνει κάτι όμοιο- ταυτόχρονα παίζει λεκτικά με τ η σημασία:
«όμοιος» = ομού ευρισκόμενος, συναθροισμένος εις εαυτόν. Ποια είναι
εκείνη η κατεξοχήν ιδιότητα του Ενός, προς την οποία οφείλει να μοιάζει
ο ενδόμυχος εαυτός; Είναι η πανταχού παρουσία. Διότι οπουδήποτε και αν
στηθεί ένας νους ικανός να συλλάβει την καθολικά παρευρισκόμενη Ενό
τ η τ α , θα μπορέσει να συλλάβει την παρουσία τ η ς .
Προς τούτο ο νους πρέπει να οπισθοχωρήσει, δηλαδή να εγκαταλείψει
τον νοητικό εαυτό του. Ό ν τ α ς «διπρόσωπος» ο νους μπορεί να ιδεί με τ α
μάτια που έχει πίσω του, κι έτσι να ιδεί το Έ ν α που στέκεται πίσω του.
Αλλά μια τέτοια θέαση θα επιτευχθεί μέσω αυτοάφεσης (γρ. 3 0 - 3 1 : «οίον
εαυτόν άφέντα»), μέσω αυτοεγκατάλειψης και μεταποίησης σε κάτι που
δεν είναι πια εντελώς νοητικό.
4 9 . Εδώ ανακαλύπτονται περαιτέρω διαφορές ανάμεσα στον νου και
στο Ενα. Ο νους είναι ζ ω ή και ενέργεια, δηλαδή μια δημιουργική δύναμη
που διακατέχει κάθε τ ι ζωντανό. ( Ή δ η παραπάνω φανερώθηκε η συγγένεια
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σ' αυτόν θα πούμε: μέσω εκείνου του εσωτερικού μας στοι
χείου, το οποίο του μοιάζει. Διότι κάτι από αυτό υπάρχει
μέσα μας· και μάλιστα δεν υπάρχει τόπος όπου αυτό να μην
υπάρχει, σε όσα μπορούν να συμμετέχουν τούτου.
Διότι
25 οπουξ-ηποτε και αν θέσεις αυτό που είναι ικανό να το συλλά
βει, μπορείς εκεί να συλλάβεις το πανταχού παρόν. Είναι σαν
μια φωνή που γεμίζει έναν κενό χώρο- κάθε άνθρωπος που θα
στήσει αυτί σε ένα οποιοδήποτε σημείο αυτού του κενού
χώρου, θα συλλάβει τ η φωνή ολόκληρη, και όμως όχι
ολόκληρη.
Τι είναι αυτό που θα συλλάβουμε, εάν στήσουμε τον νου;
30 Πρώτα θα πρέπει ο νους τρόπον τινά να υποχωρήσει και να
παραδώσει τον εαυτό του σ' αυτό που είναι πίσω του' διότι ο
νους είναι διπρόσωπος, και αν θέλει να ιδεί Εκείνο, δεν
μπορεί πια να είναι κατά πάντα νους 48 .
Ο νους είναι η πρωταρχική ζ ω ή , μια ενέργεια που διέρχε
ται διαμέσου των πάντων (όχι με το νόημα της συνεχούς
διέλευσης, αλλά με το νόημα της ήδη πραγματωμένης
35 διέλευσης). Επειδή λοιπόν ο νους είναι ζωή που διατρέχει τ α
π ά ν τ α , επειδή κατέχει τ α πάντα με ακρίβεια και όχι μόνο ως
προς τ α γενικά τους χαρακτηριστικά (γιατί αλλιώς θα τ α
κατείχε ατελώς και χωρίς διάρθρωση), πρέπει κ α τ ' ανάγκην
να προέρχεται από κάτι άλλο, το οποίο δεν διατρέχει τ α
πάντα, αλλά είναι η προέλευση της διέλευσης, η προέλευση
49
της ζωής, η προέλευση του νου και των πάντων .

των όρων «ζωή» και «ενέργεια», δες Κεφ. 5, γρ. 13). Η νοητική δύναμη
διατρέχει τ α πάντα και έτσι τ α ζωογονεί' αυτή η διέλευση δεν είναι όμως
καθοδόν ή υπό εκκίνηση, αλλά είναι πάντα τετελεσμένη, πραγματωμένη
μέσα σε κάθε ζωντανό ον, έχοντας χαράξει όχι μόνο τ α γενικά τους
χαρακτηριστικά α λ λ ά και τις ιδιομορφίες τους «με ακρίβεια» (γρ. 36). Σε
αντίθεση προς αυτή τ η νοητική διέλευση, προς τον κινησιακό και διαρθρω
τικό χαρακτήρα
της, το Ένα παραμένει μέσα στην ακινησία και στην
απόλυτη απλότητα μιας αρχέγονης προέλευσης
(«αρχή», δες επανειλημ
μένα στις γρ. 38-42).
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πάντα, άλλ' εξ αρχής τά πάντα, αυτή δέ ούκέτι τά πάντα
ουδέ τι τών πάντων, ϊνα γέννηση τά πάντα, καί ίνα μή
πλήθος ή , άλλα τοΰ πλήθους α ρ χ ή · τοΰ γάρ γεννηθέντος
πανταχού το γεννών άπλούστερον. εί οδν τοΰτο νουν
έγέννησεν, άπλούστερον νοΰ δει αυτό είναι, εί δέ τις
οϊοιτο αύτο το εν καί τά πάντα είναι, ήτοι κ α θ ' εν εκαστον
τών πάντων έκεϊνο Ισται ή όμοΰ πάντα, εί μέν οδν όμοΰ
πάντα συνηθροισμένα, ύστερον έ'σται τών π ά ν τ ω ν εί δέ
πρότερον τών πάντων, άλλα μέν τά πάντα, άλλο δέ αύτο
Ισται τών π ά ν τ ω ν εί δέ άμα καί αύτο καί τά πάντα, ούκ
αρχή Ισται. δει δέ αύτο αρχήν είναι καί είναι προ
πάντων, ίνα ή μετ' αύτο καί τά πάντα, το δέ κ α θ ' Ικαστον
τών πάντων πρώτον μέν το αύτο Ισται ότιοΰν ότωοΰν,
Ιπειτα όμοΰ πάντα, καί ουδέν διακρίνει, καί ούτως ουδέν
τών πάντων, άλλα προ τών πάντων.
Τί δή δν; δύναμις τών π ά ν τ ω ν ής μή ούσης ούδ'
άν τά πάντα, ούδ' άν νους ζωή ή π ρ ώ τ η καί πάσα. το δέ
υπέρ τήν ζωήν αϊτιον ζ ω ή ς · ού γάρ ή τής ζωής ενέργεια
τά πάντα ούσα π ρ ώ τ η , άλλ' ώσπερ προχυθεϊσα αυτή οίον
έκ πηγής, νόησον γάρ πηγήν αρχήν άλλην ούκ Ιχουσαν,
50. Εδω γίνεται μια βασική διάκριση ανάμεσα στην προέλευση (που
είναι το Έ ν α ) και στα π ά ν τ α . Σε αντίθεση προς την προσωκρατική
παράδοση, όπου το ένα ήταν το παν (δες Ηρακλείτου απόσπ. 50, Παρμε
νίδη απάσπ. 8 στ. 5-6), το πλωτίνειο Έ ν α διακρίνεται ριζικά από την
πληθώρα που εκπροσωπείται
με τον όρο «τα πάντα». Εδώ το Έ ν α δεν
μπορεί να είναι α) ούτε το άθροισμα όλων των ατομικών όντων, β) ούτε
συνάμα και Έ ν α και τ α πάντα, γ ) ούτε κάθε ξέχωρο ατομικό ον από όσα
συναποτελούν την ολότητα, α) Το άθροισμα των όντων είναι κάτι που
έπεται και όχι κάτι που προηγείται των όντων, β) Η εικασία ότι το Έ ν α
είναι συνάμα και τα πάντα απορρίπτεται,
διότι τότε το Έ ν α παύει να
ισχύει ως προ^τύτερο και γίνεται ταυτόχρονο
(γρ. 4 9 : «άμα») με τ α
πάντα, γ ) Το Έ ν α δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάθε ατομικό ον, διότι τότε
οποιοδήποτε ατομικό ον θα ταυτιζόταν με κάθε άλλο και θα εξαφανιζόταν
η ετερότητα τους. Ετσι επικυρώνεται η θέση ότι το Έ ν α είναι «έπέκεινα»
των όντων, δεν ταυτίζεται με τ α όντα μέσα στην ολότητα ή μέσα στην
ατομικότητα τους, α λ λ ά προηγείται των πάντων ως μοναδική τους
προέλευση.
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Τα πάντα δεν είναι προέλευση, αλλά από την προέλευση
προκύπτουν τ α πάντα- η ίδια η προέλευση όμως δεν είναι τα
πάντα ούτε κάτι μεταξύ όλων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε
να γεννήσει τ α πάντα και θα ήταν πληθώρα, και όχι
προέλευση της πληθώρας - διότι πάντοτε ο γεννήτορας είναι
απλούστερος από το γεννώμενο. Εάν λοιπόν αυτό έχει γεννή
σει τον νου, πρέπει να είναι απλούστερο από τον νου.

45

Εάν όμως κάποιος νομίζει ότι το ίδιο το Έ ν α είναι και τ α
πάντα, τότε αυτό θα έπρεπε να είναι είτε κάθε ατομικό ον
από όλα ή όλα μαζί. Εάν το Έ ν α είναι το άθροισμα όλων των
όντων, τότε θα πρέπει να είναι υστερότερο των όντων αν
όμως το Έ ν α προηγείται των πάντων, τότε τ α πάντα θα
είναι κάτι άλλο, και το Έ ν α θα διαφέρει από τ α πάντα - εάν
το Έ ν α είναι συνάμα και το Έ ν α και τ α πάντα, τότε δεν
50 μπορεί να είναι προέλευση. Το Έ ν α πρέπει να είναι προέλευση
και να υπάρχει πριν από τ α πάντα, για να υπάρχουν μετά
από αυτό και τ α πάντα.
Εάν το Έ ν α είναι κάθε ατομικό ον από τα πάντα, τότε ένα
οποιοδήποτε από αυτά τα όντα θα ταυτιζόταν με κάθε άλλοθα -ήταν όλα μαζί και δεν θα υπήρχε καμιά διαφορά. Άρα το
Έ ν α δεν είναι κάτι από τ α πάντα, αλλά πριν από τα π ά ν τ α 5 0 .
10

Τί είναι λοιπόν το Έ ν α ; Είναι η συνθήκη για τ η δυνατό
τητα των π ά ν τ ω ν εάν αυτή δεν υπήρχε, τότε δεν θα
υπήρχαν ούτε τ α πάντα, και ούτε ο νους θα ήταν η πρωταρ
χική και η ολόκληρη ζ ω ή . Αλλά αυτό που υπερβαίνει τη
ζωή, είναι αιτία της ζωής γιατί η ζωική ενέργεια που
συγκροτεί τα πάντα δεν είναι κάτι πρώτο, αλλά τρόπον τινά
51
5 αναβλύζει σαν από μια π η γ ή .
Φαντάσου μια π η γ ή που δεν έχει καμιάν άλλη προέλευση,
5 1 . Εδώ παρέχεται ένας θετικός ορισμός του Ενός: Το Έ ν α είναι η
«δύναμις», μεταφράζω: η συνθήκη

για τη δυνατότητα

των πάντων. Μέσα

στον όρο «δύναμις» συμπεριλαμβάνεται τόσο το υπερβασιακό (transcenden
tal) νόημα μιας συνθήκης για τ η δυνατότητα, όπως το εξηγεί ο Πλωτίνος
με τις αμέσως ακόλουθες λέξεις, όσο και το νόημα τ η ς δυναμικότητας,
οποία λειτουργεί

ως

η

α ι τ ί α παροχής ζωής και ζωντάνιας. Πρόκειται
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δοϋσαν δέ ποταμοΐς πασαν αυτήν, ούκ άναλωθεϊσαν τοϊς
ποταμοϊς, άλλα μένουσαν αυτήν ήσύχως, τους δέ εξ αυτής
προεληλυθότας πριν άλλον άλλη ρεϊν όμοΰ συνόντας ! τ ι ,
ήδη δέ οϊον εκάστους ε'ιδότας οί άφήσουσιν αυτών τά
ρεύματα· ή ζωήν φυτοΰ μεγίστου διά παντός έλθοΰσαν
αρχής μενούσης καί ού σκεδασθείσης περί πάν αυτής οϊον
έν ρίζη ιδρυμένης, αύτη τοίνυν παρέσχε μέν τήν πάσαν
ζωήν τ ω φυτω τήν πολλήν, έμεινε δέ αυτή ού πολλή ούσα,
άλλ' αρχή τής πολλής, καί θαΰμα ουδέν (ή καί θαΰμα), π ώ ς
το πλήθος τής ζωής εξ ού πλήθους ήν, καί ούκ ήν το
πλήθος, εί μή το προ τοΰ πλήθους ήν, δ μή πλήθος
ήν. ού γάρ μερίζεται
είς το πάν ή α ρ χ ή · μερισθεΐσα γάρ άπώλεσεν άν καί το πάν, καί ούδ' άν Ιτι
γένοιτο μή μενούσης τής αρχής έφ' εαυτής ετέρας ούσης.
διό καί ή αναγωγή πανταχοΰ έφ' Ιν. καί έφ' εκάστου μέν

ωστόσο γ ι α μια δημιουργική α ι τ ί α που δεν δρα η ίδια δυναμικά, α λ λ ά είναι
μονό μια εφ' εαυτην ησυχαζουσα πηγή
ζωντάνιας και δύναμης που
στέκεται
«υπεράνω τ η ς ζωής» — θα μπορούσαμε ίσως να πούμε: στέκεται
μέσα σε μια νεκρική ακινησία.
52. II έννοια της π η γ ή ς περιγράφεται εδώ πλαστικά ως υδάτινη π η γ ή
που παρέχει τον εαυτό της στα ποτάμια, χωρίς ωστόσο να μειώνεται- και
ενω η ίδια παραμένει μέσα στην αρχέγονη ενότητα τ η ς , τ α ποτάμια
διατηρούνται μόνο γ ι α ένα πρώτο διάστημα ενωμένα, ήδη προβλέποντας
τον διασκορπισμό τους. Ο Πλωτίνος ανανεώνει εδώ ένα πανάρχαιο φιλοσοφικο-θεολογικό μοτίβο, την «πηγή της αιώνιας φύσης» που επικαλούνταν
οι Πυθαγόρειοι ορκιζόμενοι (δες Αέτιο Ι , 3, 8 = Diels-Kranz, Fragmente
der Vorsokr. 58 A 15), ως τ ε τ ρ α π λ ή αιτία του παντός («τετρακτύν»).
5 3 . Η σχέση Έ ν α - π ά ν τ α παρομοιάζεται εδώ με τεράστιο δέντρο, του
οποίου η ζωοδότρα ρίζα παραμένει α μ ε τ α κ ί ν η τ η , ενώ η ζωική ενέργεια
διαπερνά και διασκορπίζεται σε όλο το δέντρο- και ενώ η ακινησία τ η ς
ρίζας σημαδεύει μια θεμελιώδη ενότητα, οι διακλαδώσεις και διακυμάνσεις
της ζωής εκπροσωπούν μια π ο λ λ α π λ ό τ η τ α . Σε ένα παράλληλο χωρίο,
οπού περιγράφεται η σχέση τ η ς θείας πρόνοιας προς τ α π ά ν τ α , λέει ο
Πλωτίνος (Ενν. Π Ι 3 [ = 4 8 ] , 7, 8-13): «Το ότι τ α πάντα ανήκουν σε
Ε ν α , είναι αξίωμα [ = «αρχή»]· τ α πάντα είναι μαζί και κάθε τ ι είναι τα
πάντα. Αλλα απο αυτό το ξεκίνημα, το οποίο παραμένει ακίνητο εντός
εαυτού, αναδύονται τα επιμέρους όντα όπως από μια μοναδική ρίζα, η
οποία στέκεται μέσα στον εαυτό τ η ς , ενώ τ α όντα αναπτύσσονται με μια
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αλλά δίνει ολόκληρο τον εαυτό της στα ποτάμια· και όμως
δεν καταναλώνεται από αυτά τ α ποτάμια, αλλά παραμένει
αυτή η ίδια μέσα σε ηρεμία, ενώ τ α ποτάμια που προκύπτουν
από αυτήν, παραμένουν κ α τ ' αρχήν επί ένα διάστημα μαζί,
προτού διαρρεύσουν άλλο εδω και άλλο εκεί - ηδη όμως κάθε
ποτάμι γνωρίζει, πού θα εκβάλει τα ρεύματα του 5 2 .
Ή φαντάσου ένα τεράστιο δέντρο, του οποίου η ζωική
δύναμη διατρέχει ολόκληρο το δέντρο, αλλά η αρχέγονη
αιτία του παραμένει εντός εαυτής και δεν διασκορπίζεται σε
όλο το δέντρο: έχει εγκαθιδρυθεί τρόπον τινά μέσα στη ρίζα.
Αυτή η αρχέγονη αιτία παρέχει έτσι στο δέντρο ολόκληρη τ η
ζωή του μέσα στην πολλαπλότητα της - αλλά η ίδια η
αρχέγονη αιτία παραμένει ακίνητη, γιατί αυτή δεν είναι
πολλαπλή, αλλά αρχέγονη αιτία της πολλαπλής ζωής 5 3 .
Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς (ή μήπως είναι άξιο
απορίας;), πώς η πολλότητα της ζωής προέρχεται από τ η
μη-πολλότητα, και πώς η πολλότητα δεν θα υπήρχε, εάν δεν
υπήρχε το προ-της-πολλότητας, το οποίο δεν είναι πολλό
τ η τ α . Γιατί η αρχέγονη αιτία δεν διαμοιράζεται στο συμπαν
εάν διαμοιραζόταν, θα εκμηδενιζόταν και το σύμπαν, και
αυτό δεν θα αναγεννιόταν π ι α , εάν η αρχέγονη αιτία του δεν
54
παρέμενε στον εαυτό της μέσα στην ετερότητα της .
Γι' αυτό και ανάγουν παντού τ α όντα σε μια ενότητα [ =

πολλαπλή
άνθιση- κάθε επιμέρους ον φέρει την εικόνα Εκείνου».
54. Εδώ διατυπώνονται συμπερασματικά δύο άξια απορίας παράδοξα
(«θαύματα» τ α ονομάζει ο Πλωτίνος στη γρ. 14): α) τ α πολλά προέρχο
νται από το μη-πολύ, από το Ένα- β) δεν θα υφκχταντο τ α πολλά, εαν δεν
συνυπήρχε το οντολογικά ανώτερο μη-πολύ. Το πιο αξιοθαύμαστο δεν είναι
ότι διεσπάσθη το Έ ν α , έτσι ώστε να προκύψουν πολλά, άλλα είναι οτι το
Έ ν α και τ α πολλά κ α τ ' ανάγκην συνυπάρχουν. Εαν δεν ήταν έτσι και το
Έ ν α διεσπάτο ολοκληρωτικά και τελεσίδικα μέσα στο σύμπαν, θα διελυετο
και το σύμπαν, διότι δεν θα υπήρχε πια τίποτα για να το προφυλάξει απο
του να διαχυθεί σε μια ε π ' άπειρο διάσπαση. Η εξακολουθητική ύπαρξη του
Ενός είναι συνθήκη γ ι α τ η δυνατότητα ύπαρξης των πολλών, και η
εξακολουθητική χινητότητα
των πολλών βασίζεται στην αέναη ακινησία
και αυτοσυγκέντρωση (γρ. 19: «μενούσης . . . έφ' εαυτής») του Ενός.
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τι Ιν, εις δ άνάξεις, καί τόδε το πάν εις Ιν το προ αύτοΰ,
ούχ απλώς Ιν, Ι ω ς <άν) τις έπί το απλώς εν Ι λ θ η · τοΰτο
δέ ούκέτι έ π ' άλλο. άλλ' εί μέν το τοΰ φυτοΰ Ιν — τοΰτο

δέ καί ή αρχή ή μένουσα - καί το ζώου Ιν καί το ψυχής εν
καί το τοΰ παντός Ιν λαμβάνοι, λαμβάνει έκασταχοΰ το δυνατώτατον καί το τ ί μ ι ο ν εί δέ το τών κατ' άλήθειαν δντων
Ιν, τήν αρχήν καί πηγήν καί δύναμιν, λαμβάνοι, άπιστήσομεν καί το μηδέν ύπονοήσομεν; ή έστι μέν [το] μηδέν
τούτων ών έστιν αρχή, τοιούτο μέντοι, οίον, μηδενός
αύτοΰ κατηγορεϊσθαι δυναμένου, μή 6ντος, μή ουσίας, μή
ζωής, το υπέρ πάντα ταΰτα είναι, εί δέ αφελών το είναι
λαμβάνοις, θαΰμα έ'ξεις. καί βαλών προς αύτο καί τ υ χ ώ ν
έν τοϊς αύτοΰ άναπαυσάμενος συννόει μάλλον τη προσβολή
συνείς, συνόρων δέ το μέγα αύτοΰ τοϊς μετ' αύτο δι' αύτο
οδσιν.

55. Ο Πλωτίνος συνειδητοποιεί εδώ τ η μέθοδο, χάρη στην οποία
οδηγήθηκε αυτός όπως και πρωτύτεροι φιλόσοφοι στη δυάδα ένα-πολλά.
Πρόκειται για την «αναγωγή έφ' εν». Αναζητώντας την ουσία και την
προέλευση κάθε οντότητας, είναι κανείς υποχρεωμένος να αναχθεί σε μια
πρωτύτερη ενότητα — οχι οπωσδήποτε κατευθείαν στο απόλυτο Έ ν α , α λ λ ά
απο την αισθητή π ο λ λ α π λ ό τ η τ α κ α τ ' αρχήν στην αισθανόμενη ψυχή, από
τις ψυχικές λειτουργίες στη μία νόηση κτλ. — έως το μη περαιτέρω
αναγώγιμο, που είναι το απόλυτο. Αυτή η μέθοδος είναι βέβαια αριστοτε
λική, δες Μεταφ.
1004b 33-34: «πάντα δέ καί τ ά λ λ α αναγόμενα
φαίνεται είς το εν καί πλήθος (είλήφθω γαρ ή α ν α γ ω γ ή ήμίν)», καθώς
και η πεποίθηση ότι κάπου η α ν α γ ω γ ι κ ή πορεία σταματά (όπ.π. 1070a 4):
«άναγκη δη στήναι».
56. Πως εξηγείται το μη περαιτέρω αναγώγιμο του Ενός; Πώς μπορεί
η αναγωγική πορεία να οδηγείται στο τ ί π ο τ α , στο «ούκέτι» (γρ. 23); Σε
ολη την αναγωγική πορεία από τ α κατώτερα στα ανώτερα — ο Πλωτίνος
αναφέρει ενδεικτικά το φυτό, το ζώο, την ψυχή και το σύμπαν — η
υπερκείμενη ενότητα είναι κάτι που υπερέχει σε δύναμη και αξία. Πώς
είναι τώρα δυνατό, από την ανώτατη
βαθμίδα της ιεραρχίας, από τ α
αληθινά όντα, να οδηγούμαστε
στο μηδέν;
Η απάντηση έγκειται στην εξαιρετική ανωτερότητα του Ενός. Εδώ
δεν μπορεί πια να υπάρχει τίποτα
( = «μηδέν») από όσα υπάρχουν στις
κατώτερες βαθμίδες: ούτε καν η ύπαρξη ή η ουσία- το Έ ν α δεν είναι — ή
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-

«έν»] σε κάθε τι ατομικό υπάρχει μια ενότητα, στην οποία
μπορείς να το αναγάγεις, και το αισθητό σύμπαν ανάγεται
στην προ αυτού υπάρχουσα ενότητα (και όχι αμέσως στο
απόλυτο Έ ν α ) , ώσπου να φτάσεις στο απόλυτο Έ ν α - αλλά
αυτό δεν μπορεί πια να αναχθεί σε κάτι άλλο 5 5 .
Εάν συλλάβεις αυτό το Έ ν α — που είναι η παραμένουσα
προέλευση — του φυτού και το Έ ν α του ζώου, το Έ ν α της
ψυχής και το Έ ν α του σύμπαντος, έχεις συλλάβει οπου8-ηποτε
το πιο δυνατό και το πιο πολύτιμο. Εάν τώρα συλλάβεις το
Έ ν α που ανήκει στα αληθινά όντα, και που είναι η προέλευση
τους, η π η γ ή τους και η δύναμη τους, εκεί ξαφνικά θα
δυσπιστήσεις και θα υποπτευθείς ότι είναι ένα τίποτα; [ =

«τό μηίέν;»]
Σίγουρα ετούτο δεν είναι τίποτα από εκείνα, των οποίων
αποτελεί την προέλευση - σίγουρα ετούτο είναι τέτοιου είδους,
ώστε δεν μπορεί να του αποδοθεί τίποτα: ούτε το Είναι, ούτε
η ουσία, ούτε η ζ ω ή - διότι ετούτο είναι υπεράνω όλων αυτών.
Και αν το συλλάβεις, αφού του έχεις αφαιρέσει το Είναι, θα
εκπλαγείς γ ι ' αυτό το θαυμάσιο. Στρέψε τότε το βλέμμα σου
προς αυτό, και αν τύχει να ηρεμήσεις μέσα του, γνώρισε το
καλύτερα και κατανόησε το προσβλέποντας, ενω συνάμα θα
συνεποπτεύεις το μεγαλείο του βάσει των όντων που είναι
μετά από αυτό και που υπάρχουν εξαιτίας του 5(ϊ .

έστω δεν μπορεί να του αποδοθεί η κατηγορία του οντος. Ακόμα και η ζωή
που ιδιάζει κατεξοχήν στον νου, εδώ αποκλείεται. Ο Πλωτίνος καταλήγει
στην πεποίθηση ότι η μόνη οδός πρόσβασης στο Έ ν α είναι εκείνη η γ ε μ ά τ η
θαυμασμό άμεση θέαση, που δεν μπορεί να ενοχλείται διαμεσολαβούμενη
από κατηγορίες, α λ λ ά απλώς «αναπαύεται μέσα του». Αυτή η διατύπωση
αντιστοιχεί προς την έκφραση που θα χρησιμοποιήσει ενάμιση αιώνα
αργότερα ο ιερός Αυγουστίνος ξεκινώντας τις Εξομολογήσεις του: «Ανή
συχη είναι η καρδιά μου, έως ότου αναπαυθεί μέσα σου». Ο Πλωτίνος
ενδιαφέρεται να τονίσει ότι ακόμα και για τ η σύλληψη του Ενός ενδείκνυ
ται μια θέαση, την οποία εδώ περιγράφει ως «προσβολή» (γρ. 33),
επεξηγώντας την με την προτροπή «βαλών προς αύτο» (γρ. 32) και έτσι
υπενθυμίζοντας την παραπάνω αναφερόμενη «άθροα επιβολή» (Κεφ. 9, γρ.
21-22).
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" Ε τ ι δέ καί ώ δ ε · έπεί γάρ ό νους έστιν βψις τις καί 11
δψις όρώσα, δύναμις Ισται εις ένέργειαν έλθοΰσα. Ισται
τοίνυν το μέν ύλη, το δέ είδος αύτοΰ [οίον καί ή κ α τ '
ένέργειαν δρασις], υλη δέ έν νοητοϊς · έπεί καί ή δρασις ή
κατ' ένέργειαν διττον Ι χ ε ι · πριν γοΰν ίδεΐν ήν εν. το ουν 5
Ιν δύο γέγονε καί τά δύο Ιν. τή μέν ουν δράσει ή
πλήρωσις παρά τοΰ αισθητού καί ή οίον τελείωσις, τή δέ
τοΰ νοΰ δψει το αγαθόν το πληροΰν. εί γάρ αυτός το
αγαθόν, τί Ιδεί όράν ή ένεργεϊν δλως; τ ά μέν γάρ άλλα
περί το αγαθόν καί διά το αγαθόν Ιχει τήν ένέργειαν, το ίο
δέ αγαθόν ούδενος δεΐται· διό ουδέν έστιν αύτω ή αυτό.
φθεγξάμενος οδν το αγαθόν μηδέν έ'τι προσνόει· εάν γάρ

5 7 . Το ενδέκατο κεφάλαιο επιχειρεί μια περαιτέρω εμβάθυνση στο Έ ν α
προσδιορίζοντας το ως «καλό» ( = «αγαθόν») και αναζητώντας μια
βαθύτερη λύση στα προβλήματα που αναδύθηκαν παραπάνω. Η επιχειρη
ματολογία ξεκινά π ά λ ι από μια αντιπαράθεση του Ενός προς τον νου. Ο
διττός χαρακτήρας του νου φανερώνεται στο γεγονός ότι ο νους είναι ενα
βλέπειν ως δυνατότητα που έχει καταστεί πραγματικότητα.
Ηδη στο Κεφ.
6 γρ. 38 ο νους (του σοφού) χαρακτηρίσθηκε ως β λ έ π ε ι ν ά λ λ α εδω ο
Πλωτίνος εμβαθύνει στο βλέπειν, έτσι όπως το έχει επεξεργαστεί ήδη ο
Αριστοτέλης διαχωρίζοντας το σε δυνάμει και ενέργεια (δες Αριστοτέλους
Περί ψυχής Π 5, 417a 10 κ . ε . ) . Η διττότητα δυνάμει-ενεργεία εμπλουτί
ζεται με το εννοιολογικό ζευγάρι ύλη-μορφή: Το δυνάμει βλέπειν είναι μια
«ύλη», που συμπληρώνεται και διαμορφώνεται από το ενεργεία βλέπειν ως
μορφή. Ο Πλωτίνος δεν ενδιαφέρεται βέβαια γ ι α την έγχρονη διαδικασία
που οδηγεί από τ η δυνατότητα του βλέπειν στην πραγματοποίηση του.
Εδώ όπως και γ ι α τον Αριστοτέλη το ενεργεία είναι «πριν», δηλαδή
οντολογικά ανώτερο από το δυνάμει Αλλά ο Πλωτίνος πάει ακόμα
πρωτύτερα: «πριν» και από το ενεργεία βλέπειν στέκεται εκείνη η
ενότητα, που δεν είχε διχαστεί σε δυνάμει-ενεργεία η σε υλη-μορφή- προς
αυτή την αρχέγονη ενότητα .στρέφεται αργότερα κάθε ανθρωπινό ενέργεια
βλέπειν, κατά το μέτρο που ο βλέπων και νοών τ α υ τ ί ζ ε τ α ι με το
βλεπόμενο και νοούμενο.
5 8 . Ο Πλωτίνος αντλεί εδώ ένα ακόμα μοτίβο από τον Αριστοτέλη,
δες 77ερι ψυχής 4 1 7 b 2 0 - 2 1 : «τοϋ μεν [ = τοϋ αίσθάνεσθαι] τ α ποιητικά
τής ενεργείας έξωθεν, το όρατον καί το άκουστον, όμοιως 8ε κ α ι τ α λοιπά
τών αισθητών». ( = «Εκείνα που υψώνουν την αίσθηση σε εντελέχεια
έρχονται α π ' έξω, εννοώ το ορατό και το ακουστό και το ίδιο και τ α ά λ λ α
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Και ακόμη ετούτο: Ο νους είναι ένα βλέπειν, και μάλιστα
ενα βλεπον β λ έ π ε ι ν άρα είναι μια δυνατότητα που έχει
μεταβεί στην πραγμάτωση [ = «ενέργεια»]. Πρέπει λοιπόν
να διακριθεί σ' αυτόν η ύλη από τ η μορφή, η ύλη πάντως
μέσα στη νοητική περιοχή - γιατί και το ενεργεία βλέπειν
έχει αυτή τ η διττότητα. Προτού ιδεί ενεργεία, ο νους ήταν
ενότητα [ = «έν»]. Αυτό το Έ ν α έγινε λοιπόν δύο και τα δύο
πάλι Έ ν α 5 7 .
Η όραση των ματιών παίρνει από τ α αισθητά την πληρό
τ η τ α της και την τελειότητα της - αλλά η νοητική όραστ)
αντλεί αυτή την πληρότητα από το καλό. Διότι εάν ο ίδιος ο
νους ήταν το καλό, τι ανάγκη θα είχε να βλέπει και να
ενεργεί; Ολα τ α ά λ λ α ενεργούν με στόχο το καλό και
εξαιτίας του καλού- αλλά το καλό δεν έχει ανάγκη από
τίποτα, γ ι ' αυτό και δεν έχει τίποτα πέρα από τον εαυτό
του 5 8 .
Ό τ α ν λοιπόν προφέρεις τ η λέξη «καλό», μην του προσθέ-

αισθητά»· μετάφραση Β. Τ α τ ά κ η ς ) . Για να τελειοποιηθεί και να γίνει
πλήρης η αισθητηριακή
όραση έχει ανάγκη από τ α αισθητά — από τον
πολλαπλό και εξωγενή τους χαρακτήρα. Αντίθετα η νοητική όραση δεν
έχει ανάγκη από κάτι εξωτερικό, α λ λ ά τείνει να παραγάγει κάτι καλό,
όπως η δημιουργική πράξη που ενδιαφέρεται να δει και να διατηρήσει στην
κατοχή τ η ς το δημιούργημα της (δες παραπάνω Κεφ. 6, γρ. 7-9).
Το ότι το νοητικό βλέπειν, δηλαδή ο βλέπων νους, έχει ανάγκη από το
καλό ως στόχο και πλήρωση των προσπαθειών του, δείχνει συνάμα και το
όριο των δυνατοτήτων του: Δείχνει ότι ο νους δεν είναι το καλό, γ ι ' αυτό
και τείνει προς την επίτευξη του. Ο νους, όπως λέει ο Πλωτίνος αλλού
(Ενν. 1 8 [ = 5 1 ] , 2 , ' 2 1 - 2 2 ) , είναι η «πρώτη ενέργεια» του καλού, και η
«πρώτη ούσια εκείνου [ = τοϋ αγαθού] μένοντος έν έαυτώ· ενεργεί μέντοι
περί εκείνον». Ενώ αντίθετα
το ίδιο το καλό — που είναι μια ά λ λ η
ονομασία γ ι α το Έ ν α — δεν έχει ανάγκη από τίποτα, δεν τείνει προς τίποτα
και παραμένει ως αύταρκες στον εαυτό του. Η πεποίθηση ότι ο θεός «δεν
έχει ανάγκη από τίποτα» («ούδενος δεΐται») συναντάται ήδη σε προσωκρα
τικούς και κλασικούς συγγραφείς, δες Ξενοφάνη 2 1 Α 32 και Ευριπίδη
Ηρακλής
1345-6. Ο Πλωτίνος οδηγείται έτσι από έναν άλλο δρόμο ξανά
στο «τίποτα»
( = «ουδέν») που χαρακτηρίζει το Έ ν α · νά γ ι α τ ί κάθε
προσπάθεια μας να το συλλάβουμε, κάθε α ν α γ ω γ ή στο Έ ν α , μας οδηγεί
στο τίποτα (δες Κεφ. 10, γρ. 26-31).
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ότιοϋν,

ενδεές

ποιήσεις,

διό

ουδέ το νοεΐν, ίνα μή καί άλλο καί ποίησης δύο, νουν καί
αγαθόν, ό μέν γάρ νους τοΰ άγαθοΰ, το δ' αγαθόν ού
δεΐται εκείνου· δθεν καί τυγχάνων τοΰ άγαθοΰ άγαθοειδές
γίνεται καί τελειοΰται παρά τοΰ άγαθοΰ, τοΰ μέν είδους
τοϋ έπ' αύτω παρά τοΰ άγαθοΰ ήκοντος άγαθοειδή
ποιοΰντος. οίον δέ ένοράται έπ' αύτω ϊχνος τοΰ άγαθοΰ,
τοιοΰτον το άρχέτυπον έννοεϊν προσήκει το άληθινον εκείνου ένθυμηθέντα έκ τοΰ έπί τ ω νω έπιθέοντος ίχνους.
τό μέν οδν έ π ' αύτοΰ ίχνος αύτοΰ τ φ νω όρώντι Ιδωκεν
Ιχειν · ώστε έν μέν τ ω νώ ή Ιφεσις καί έφιέμενος άεί καί
άεί τυγχάνων, έκεϊνος δέ ούτε έφιέμενος — τίνος γάρ ; — ούτε
τ υ γ χ ά ν ω ν ουδέ γάρ έφίετο. ού τοίνυν ουδέ νους. Ιφεσις
γάρ καί έν τούτω καί σύννευσις προς το είδος αύτοΰ. τοΰ
δή νοΰ καλοΰ δντος καί πάντων καλλίστου, έν φωτί
καθαρώ καί α υ γ ή κ α θ α ρ ά κειμένου καί τήν τών δντων
περιλαβόντος φύσιν, οδ καί ό καλός οδτος κόσμος σκιά καί
είκών, καί έν πάση άγλαία κειμένου, δτι μηδέν άνόητον

5 9 . Συγκρίνοντας τον νου με το καλό ο Πλωτίνος τονίζει την εξάρ
τηση του πρώτου από το δεύτερο και το μη-ενδεές του δεύτερου. Το κάλο
είναι αυτό που είναι, και δεν μπορούμε να το ορίσουμε με κάποια περαιτέρω
χαρακτηριστικά· εάν του επισυνάψουμε κάτι, το μειώνουμε, διότι μεταποι
ούμε την απόλυτη ενότητα του σε πληθώρα και προϋποθέτουμε οτι είναι
ενδεές άλλων. Για να δείξει την εξάρτηση του νου από το καλό ο
Πλωτίνος δανείζεται από τον Π λ ά τ ω ν α το επίθετο «άγαθοειδής» (δες
Πλάτωνος Πολιτεία
509a 3 ) . Ο νους τελειοποιείται μέσω του καλού,
διαμορφώνεται χάρη α αυτό και γίνεται όμοιος με αυτό.

15

20

25

30

[30]

τεις νοητικά τίποτε άλλο- γ ι α τ ί εάν προσθέσεις κάτι, με όσα
του προσθέτεις το ελαττώνεις. Και μην προσθέσεις ούτε τ η
νόηση, γιατί έτσι εισάγεις κάτι άλλο και νοείς δύο πράγ
ματα, τον νου και το καλό. Ο νους έχει ανάγκη από το καλό,
άλλα το κάλο δεν έχει ανάγκη α π ' αυτόν γ ι ' αυτό και όταν ο
νους επιτυγχάνει το καλό, γίνεται καλοειδής και αντλεί από
το καλό την τελειότητα του· η μορφή που τον διαμορφώνει
προέρχεται από το καλό και τον καθιστά καλοειδή.
Όποιου είδους είναι το ίχνος του καλού, που γίνεται ορατό
επάνω στον νου, τέτοιο πρέπει να διανοηθείς και το αρχέ
τυπο, την αληθινή εικόνα του, συμπεραίνοντας από το ίχνος
που επικάθεται πάνω στον νου. Το καλό έχει δώσει το ίχνος
του στον βλέποντα νου. Γι' αυτό και υπάρχει στον νου η
επιδίωξη· ο νους αδιάκοπα επιδιώκει και αδιάκοπα επιτυγχά
νει. Ενω το κάλο ούτε επιδιώκει (τί θα μπορούσε να επιδιώ
ξει;) ούτε επιτυγχάνει (γιατί δεν επιδίωξε τίποτα). Το καλό
λοιπόν δεν είναι νους. Διότι μέσα στον νου υπάρχει μια
επιδίωξη και μια τάση προς τ η μορφή του καλού 5 9 .
Ο νους είναι ωραίος, και μάλιστα ωραιότερος από κάθε τι
άλλο- βρίσκεται
μέσα σε καθαρό φως και σε «καθαρή
λάμψη», και συμπεριλαμβάνει μέσα του την ουσία όλων των
όντων, της οποίας ο ωραίος κόσμος μας είναι σκιά και
80
απεικόνιση . Ό ν τ α ς μέσα σε πλήρη λαμπρότητα ο νους δεν

Αλλά ο Πλωτίνος δεν αρκείται στο πλατωνικό δάνειο: επιχειρεί και
μια εμβάθυνση σ' αυτό. Αποκτά πράγματι ο νους το «είδος» του κάλου;
Οχι βέβαια! Πετυχαίνει μόνο ένα «ϊχνος» από αυτό. Έ ν α τέτοιο ίχνος δεν
είναι ικανό να διαμορφώσει τον νου με τ η μορφή και την ιδέα του κάλου,
είναι όμως αρκετό γ ι α να μας δώσει μια ιδέα περί του πώς είναι το
αρχέτυπο, το ίδιο το καλό. Αφετέρου αυτό το ίχνος διεγείρει στον νου την
έφεση να εξομοιωθεί ολοένα και περισσότερο με το καλό, να γίνει ολοένα
και περισσότερο «άγαθοειδής». Μόνο ως διαρκής τάση προς το κάλο μπορεί
λοιπόν να νοηθεί το καλοειδές του νου.

τ η μορφή του καλού, ωστόσο ο νους είναι το ωραιότερο απο όλα τα οντά.
Στην ωραιότητα του νου ο Πλωτίνος θα αφιερώσει την Ενν. V 8 [ = 3 1 ] .
Εδώ ενδιαφέρεται ακόμα να συγκρίνει τον νου με το καλό, γ ι ' αυτό δεν
εξηγεί και δεν περιγράφει αυτή την ωραιότητα. Αντλώντας την π λ α τ ω 
νική έκφραση «έν αυγή καθαρά» (δες Πλάτωνος Φαιδρό 250c 4) μίλα για
το θεϊκό φως που περιλούει τον νου. Σ τ η συνέχεια αναμετρά την έκταση
του: ο νους είναι εκείνος ο νοητός κόσμος, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται
η
ουσία όλων των όντων. Σε διάκριση προς αυτόν, ο αισθητός κόσμος —
μολονότι τόσο ωραίος, όπως επισημαίνει εδώ ο Πλωτίνος και θα τονίσει
εκτενέστερα παρακάτω, στην Εννεάδα II 9 [ = 33] — είναι α π λ ή σκιά και
εικόνα.

6 0 . Εδώ ο Πλωτίνος ορθώνει ένα ύμνο στον νου. Μπορεί να μην έχει

Οι εδώ γραμμές μπορούν λοιπόν να θεωρηθούν ως βάση και προκαθορι-
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μηδέ σκοτεινον μηδ' άμετρον έν αύτω, ζώντος ζωήν
μακαρίαν, θάμβος μέν άν Ιχοι τον ίδόντα καί τοΰτον καί
ώς χρή είς αυτόν είσδύντα καί αύτω γενόμενον Ινα· ώς
δέ ό άναβλέψας είς τον ούρανον καί το τών άστρων φέγγος
Ίδών τον ποιήσαντα ένθυμεΐται καί ζητεϊ, ούτω χρή καί
τον νοητόν κόσμον δς έθεάσατο καί ένεϊδε καί έθαύμασε
τον κάκείνου ποιητήν τίς άρα ό τοιούτον ύποστήσας
ζητεΐν, ή ποΰ ή π ώ ς , ό τοιοΰτον π α ϊ δ α γεννήσας νουν,
κόρον καλόν καί παρ' αύτοΰ γενόμενον κόρον, πάντως τοι
ούτε νους έκεϊνος ούτε κόρος, άλλα καί προ νοΰ καί κόρουμετά γάρ αυτόν νους καί κόρος, δεηθέντα καί κεκορέσθαι
καί νενοηκέναι· ά πλησίον μέν έστι τοΰ άνενδεοΰς καί τοΰ
νοεϊν ουδέν δεομένου, πλήρωσιν δέ άληθινήν καί νόησιν
Ιχει, δτι πρώτως Ιχει. το δέ προ αυτών ούτε δεΐται ούτε
Ι χ ε ι · ή ούκ άν το αγαθόν ήν.

Η φύση, η θέαση και το Ένα

[30]

ανέχεται μέσα του τίποτα
μη-νοητικό 6 1 ούτε σκοτεινό ή
άμετρο, και ζει μια μακάρια ζωή· μόνο από θαυμασμό μπορεί
να καταληφθεί όποιος τον 8ει και, όπως αρμόζει, εισδύσει
μέσα του και ενωθεί μαζί του.
Αλλά όπως αυτός που αναβλέπει στον ουρανό και βλέπει
35 το φέγγος των άστρων, αναθυμάται τον δημιουργό τους και
τον αναζητά, έτσι και αυτός που θεάται και ενορά και
θαυμάζει τον νοητό κόσμο πρέπει να αναζητά τον δημιουργό
τούτου: ποιος είναι αυτός που έφερε σε ύπαρξη μια τέτοια
λαμπρότητα; που είναι και πως είναι αυτός που γέννησε έναν
τόσο σπουδαίο γιο σαν τον νου, ο οποίος είναι ωραίος κορε
σμός [ = «κόρος»] και μάλιστα γιος [ = «κόρος»] Εκείνου;
40
Σίγουρα Εκείνος δεν είναι ούτε νους ούτε κορεσμός, αλλά
πριν από τον νου και τον κορεσμό. Ο νους και ο κορεσμός είναι
μετά από αυτόν, γ ι α τ ί αυτοί έχουν ανάγκη και να κορεσθούν
και να νοήσουν. Αυτοί βρίσκονται κοντά στο μη-ενδεές, σε
Εκείνο που δεν χρειάζεται να νοεί, κι έχουν αληθινή π λ ή 
ρωση και αληθινή νόηση, γ ι α τ ί την έχουν από πρώτο χέρι.
Αλλά αυτό που βρίσκεται πριν από αυτούς ούτε έχει ανάγκη
45 από νόηση ούτε την κατέχει - γιατί αλλιώς αυτό δεν θα ήταν
το καλό 6 2 .

σμος των περιεχομένων των επομένων τριών πραγματειών, οι οποίες είναι
αφιερωμένες στη νοητή ωραιότητα (Ενν. V 8 [ = 31]), στη σχέση του νου
προς τ α νοητά (Ενν. V 5 [ = 32]) και στην ωραιότητα του αισθητού
κόσμου ως εικόνας του νοητού (Ενν. Π 9 [ = 33]).
6 1 . «άνόητον». Αυτή η λέξη είναι δισήμαντη - σημαίνει α) αυτόν που
δεν μπορεί να νοήσει, β) αυτό που δεν μπορεί να συλληφθεί μέσω του νου.
Μιας και στον νου υπάρχει κατά τον Πλωτίνο ταυτότητα νοούντοςνοουμενου, είναι ταιριαστό να αποκλείεται το «άνόητον» και με τ α δυο
αυτά νοήματα. Ωστόσο σε ένα χωρίο λίγο παραπάνω (δες Κεφ. 9, γρ. 14)
ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί αυτή τ η λέξη με την πρώτη σημασία (μετα
φράζω εκεί: «ανίκανο για νόηση»).
6 2 . Ο αισθητός κόσμος μάς ανάγει στον νοητό, και ο νοητός κόσμος
μας ανάγει στον δημιουργό του, που είναι το Έ ν α ή το καλό (ο Πλωτίνος
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γράφει επίσης «εκείνος», δες στις γρ. 24 και 40). Αλλά το Έ ν α δεν
προκύπτει με «κορεσμό» των νοητών περιεχομένων είναι πρωτύτερο του
νου και δεν προκύπτει μέσα στη νοητική διαδικασία. Ή δ η ο νους είναι
κορεσμός, κορεσμένος απο ωραιότητα, και σαν τέτοιος ένα μεθυστερο
επίτευγμα, ένας απόγονος του Ενός. Το αξιόλογο λογοπαίγνιο με τ η
δισημία τ η ς λέξης «κόρος» χαρακτηρίζει ταιριαστά τον νου ως κορεσμένο
και άρα πληρούμενο με πληθώρα περιεχομένων ο νους λοιπόν στερείται
της απόλυτης Ενότητας όντας απόγονος τ η ς . Ο νους έχει ανάγκη να
νοήσει και να κορεσθεί, και σαν τέτοιος δεν ταυτίζεται με το μη-ενδεές
Έ ν α . Ο Πλωτίνος κ α τ α λ ή γ ε ι στο συμπέρασμα ότι το Έ ν α βρίσκεται
έπέκεινα κάθε νόησης, όχι μόνο επειδή δεν μπορεί να νοηθεί, άλλα και
επειδή δεν μπορεί να νοήσει! Το Έ ν α δεν έχει ανάγκη από τ η νόηση για να
πετύχει το καλό — διότι είναι ήδη το καλό.
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3 1 . Η νοητή ωραιότητα

V 8 Περί τοΰ νοητοΰ κάλλους

'Επειδή φαμεν τον έν θέα τοΰ νοητοΰ κόσμου γεγενημένον καί το τοΰ άληθινοϋ νοΰ κατανοήσαντα κάλλος τού
τον δυνήσεσθαι καί τον τούτου πατέρα καί τον έπέκεινα
νοΰ είς εννοιαν βαλέσθαι, πειραθώμεν ίδεΐν καί είπεϊν ήμϊν
αύτοϊς, ώς οϊόν τε τά τοιαΰτα είπεϊν, π ώ ς άν τις το
κάλλος τοϋ νοΰ καί τοΰ κόσμου εκείνου θεάσαιτο. κει
μένων τοίνυν αλλήλων εγγύς, έστω δέ, εί βούλει, <δύο> λίθων
έν δγκω, τοΰ μέν αρρύθμιστου καί τέχνης άμοιρου, τοΰ δέ
ήδη τέχνη κεκρατημένου ε'ις άγαλμα θεοϋ ή καί τίνος
άνθρωπου, θεοΰ μέν Χάριτος ή τίνος Μούσης, άνθρωπου
δέ μή τίνος, άλλ' δν έκ πάντων καλών πεποίηκεν ή τέχνη,
φανείη μέν άν ό υπό τής τέχνης γεγενημένος ε'ις είδους
κάλλος καλός ού παρά το εϊναι λίθος (ήν γάρ άν καί ό
έτερος ομοίως καλός), άλλα παρά τοΰ είδους, δ ένήκεν ή
τέχνη, τοΰτο μέν τοίνυν το εϊδος ούκ είχεν ή ύλη, άλλ' ήν

1. Η Ενν. V 8 [ = 31] είναι αφιερωμένη στην ωραιότητα του νου και
του νοητού κόσμου. Ο Πλωτίνος κάνει εδώ μια ευθεία αναφορά στο
τελευταίο κεφάλαιο τ η ς Ενν. Π Ι 8 [ = 30] (στο Κ ε φ . 1 1 , γ ρ . 33 κ . ε . ) ,
οπού αποδίδει στον θεατή του νοητού κόσμου μια αναζήτηση του δημιουρ
γού αυτού του κόσμου. Με αυτό αφήνει να υπονοηθεί ότι το θέμα που
πρόκειται τώρα να τον απασχολήσει, μπορεί να εκληφθεί ως βοηθητικό
μέσο για τ η σύλληψη εκείνου τους ανώτερου θέματος, που είναι ο «πατέρας
του νου», το Έ ν α . Και π ρ ά γ μ α τ ι πρόκειται να επακολουθήσει μια δεύτερη
προσπάθεια σύλληψης του Ενός, α λ λ ά όχι πριν από την επόμενη Εννεαδα
(δες Ενν. V 5 [ = 3 2 ] , Κ ε φ . 4-13).
Φιλοσοφικά κείμενα σχετικά με την ωραιότητα («περί κάλλους») είχαν
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Αφού ισχυριζόμαστε οτι εκείνος που έχει φτάσει στη
θέαση του νο-ητου κόσμου και έχει κατανοήσει την ωραιότητα
του αληθινού νου, αυτός θα μπορέσει να αποκτήσει και μια
αντίληψη για τον πατέρα του νου, γ ι ' αυτόν ο οποίος
κείτεται εκείθεν του νου, ας προσπαθήσουμε να διείδουμε και
5 να εκφράσουμε γ ι α εμάς τους ίδιους (όσο είναι δυνατό να
εκφραστούν πράγματα τέτοιου είδους), κατά ποιον τρόπο
μπορεί κανείς να ιδεί την ωραιότητα του νου και του επάνω
κόσμου1.

Έ σ τ ω λοιπόν δύο βράχοι που κείτονται κοντά ο ένας στον
άλλον, ο ένας έχοντας μείνει ακατέργαστος και χωρίς καλ
λιτεχνική επεξεργασία, ο άλλος όμως δαμασμένος μέσω της
10 τέχνης ώστε να γίνει άγαλμα θεού ή κάποιου ανθρώπου, και
μάλιστα ενός θεού όπως της Χάριτος ή κάποιας Μούσας, κι
ενός ανθρώπου όχι οποιουδήποτε, αλλά Λος τον οποίο δημι
ούργησε η τέχνη βάσει όλων των ωραίων ανθρώπων — ε
λοιπόν ο βράχος που μέσω της τέχνης οδηγήθηκε στην
ωραιότητα της μορφής, εμφανίζεται ως ωραίος όχι επειδή
είναι βράχος (αλλιώς θα ήταν και ο άλλος εξίσου ωραίος),
15 αλλά δυνάμει της μορφής που του πρόσφερε η τ έ χ ν η . Αυτή
τη μορφή δεν την είχε η ύλη, αλλά υπήρχε μέσα στον
γραφτεί άφθονα στην αρχαία Ε λ λ ά δ α , κυρίως από αισθητική και από
ηθική άποψη. Ως τέτοια κλασικά κείμενα πρέπει να αναφερθούν τ α
πλατωνικά: Συμπόσιον και Φαιδρός. Ή δ η το χρονολογικά πρώτο κείμενο
του Πλωτίνου αναφέρεται επίσης στην ωραιότητα (δες Ενν. Ι 6 [ = 1]) με
σαφή επίδραση από το πλατωνικό Συμπόσιον. Η παρούσα Ενν. V 8 [ = 31]
κινείται σε ωριμότερο και υψηλότερο επίπεδο.
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έν τ ω έννοήσαντι καί πριν έλθεϊν είς τον λίθον · ήν δ' έν τ ω
δημιουργώ ού καθόσον οφθαλμοί ή χεϊρες ήσαν αύτω, άλλ'
δτι μετεϊχε τής τέχνης, ήν άρα έν τη τέχνη το κάλλος
τοϋτο άμεινον π ο λ λ ω · ού γάρ έκεϊνο ήλθεν είς τον λίθον το
έν τή τέχνη, άλλ' έκεϊνο μέν μένει, άλλο δέ ά π ' εκείνης
Ιλαττον εκείνου· καί ουδέ τοΰτο Ιμεινε καθαρον έν αύτω,
ουδέ οίον έβούλετο, άλλ' δσον ειξεν ό λίθος τή τέχνη, εί
δ' ή τέχνη δ έστι καί Ι χ ε ι τοιοΰτο ποιεϊ (καλόν δέ ποιεϊ
κατά λόγον οδ ποιεϊ), μειζόνως καί άληθεστέρως καλή έστι
το κάλλος Ιχουσα [το τέχνης] μεϊζόν τοι καί κάλλιον, ή
δσον εστίν έν τ ω Ιξω. καί γάρ δσω ιόν είς TYÌV υλην έκτέταται, τόσω άσθενέστερον τοΰ έν ένί μένοντος, αφίσταται
γάρ έαυτοΰ πάν διιστάμενον, εί ισχύς, έν ίσχύι, εί θερμότης, έν θερμότητι, εί δλως δύναμις, έν δυνάμει, εί κάλλος,
έν κάλλει. καί το πρώτον ποιούν πάν κ α θ ' αυτό κρεϊττον
είναι δεϊ τοΰ ποιούμενου· ού γάρ ή άμουσία μουσικόν, άλλ'
ή μουσική, καί τήν έν αίσθητώ ή προ τούτου, εί δέ τις τάς

2. Ο Πλωτίνος ξεκινά τ η μελέτη τ η ς ωραιότητας από ένα επίπεδο
αρκετά χαμηλότερο από ό,τι ο νοητός κόσμος. Μιλά γ ι α την αισθητή
ωραιότητα δύο βράχων, από τους οποίους ο ένας έχει υποστεί καλλιτεχνική
επεξεργασία, ώστε να γίνει ά γ α λ μ α . Από πού προέρχεται η ωραιότητα του
αγάλματος; Προέρχεται από την τ έ χ ν η , την οποία κατείχε ο καλλιτέχνης
προτού σμιλέψει τον βράχο. Η προέλευση τ η ς καλλιτεχνικής ωραιότητας
είναι λοιπόν η τ έ χ ν η . Και μάλιστα μέσα στον καλλιτέχνη η ωραιότητα
είναι κατά πολύ ανώτερη (γρ. 19). Και ενώ αυτή η ωραιότητα παραμένει
αμείωτη και αμετακίνητη, μια λιγότερη ωραιότητα απορρέει από αυτήν
και προσκολλάται στον ζράχο, κατά το μέτρο που αυτός υπακούει στην
τέχνη.
3. Π ώ ς μπορεί να καταδειχτεί η ανωτερότητα της τέχνης σε σχέση
προς τ α κ α λ λ ι τ ε χ ν ή μ α τ α , όπου αυτή αποτυπώνεται; Ο Πλωτίνος παρέχει
μια σειρά επιχειρημάτων. Για να μπορεί να παράγει ωραία αντικείμενα,
σημαίνει ότι η ίδια η παραγωγική δύναμη, η τ έ χ ν η , κατέχει την
ωραιότητα σε ανώτερο βαθμό από όσο τ α αισθητά δημιουργήματα τ η ς .
Δίκαια λοιπόν χαρακτηρίζεται η ίδια η τ έ χ ν η «ωραία» ( = «καλλιτεχνία»), διότι χάρη σ' αυτήν καθίστανται
ωραία και τ α κ α λ λ ι τ ε χ ν ή μ α τ α .
Η διαφορά μεταξύ τέχνης και καλλιτεχνήματος περιγράφεται και ως
εξής: Όσο η ωραιότητα παραμένει μέσα στη μη-εκτατη περιοχή του
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επινοήσαντα πριν ακόμα φτάσει στον βράχο' και μάλιστα
υπήρχε μέσα στον καλλιτέχνη,
όχι καθόσον αυτός είχε μάτια
ή χέρια, α λ λ ά επειδή αυτός συμμετείχε στην
τέχνη.
Τπηρχε λοιπόν μέσα στην τέχνη αυτή η ωραιότητα κατά
πολύ ανώτερη· διότι δεν έφτασε στον βράχο η ωραιότητα που
υπάρχει μέσα στην τέχνη· αυτή η ωραιότητα παραμένει
εκεί, και απο εκείνη βγαίνει μια άλλη που είναι λιγότερη
από εκείνη· μα και αυτή δεν παρέμεινε καθαρή μέσα στον
βράχο, και ούτε όπως την ήθελε η τέχνη, αλλά μόνο όσο ο
βράχος υπάκουσε στην τ έ χ ν η 2 .
Αν η τέχνη παράγει μια ποιότητα, η οποία αποδίδει το τι
είναι και τι έχει η τέχνη (όπου η τέχνη φτιάχνει ένα πράγμα
ωραίο δυνάμει της διαμορφωτικής έννοιας [ = «κατά λόγον»]
εκείνου το οποίο παράγει),
τότε η τέχνη είναι ωραία [ =
«καλή» τ έ χ ν η , καλλιτεχνία] με ένα ανώτερο και αληθέστερο
νόημα, μιας και κατέχει μια ανώτερη και ωραιότερη ωραιό
τ η τ α , απο αυτήν που παρουσιάζεται στα έξω όντα.
Διότι ακριβώς κατά το μέτρο που η ωραιότητα βαδίζει
προς την ύλη επεκτεινόμενη, τόσο πιο αδύναμη είναι από
εκείνη, η οποία παραμένει μέσα στο Έ ν α . Δώτι όλα όσα
αποστασιοποιούνται, απομακρύνονται από τον εαυτό τους·
είτε πρόκειται για την ισχύ, για τη θερμότητα, γενικά για
τ η δύναμη ή για την ωραιότητα. Και κάθε πρώτο δημιουρ
γικό πρέπει να είναι καθ' εαυτό ανώτερο από το δημιουργού
μενο. Διότι δεν κάνει η αμουσία τον μουσικό, αλλά
η
μουσική, και η μουσική που υπάρχει μέσα στο υπεραισθητό
κάνει τη μουσική μέσα στο αισθητό 3 .

κ α λ λ ι τ έ χ ν η , διατηρεί όλο της το σθένος- όταν όμως εξέρχεται από αυτόν
τον αρχέγονο τόπο της και εισέρχεται στην ύλη, δηλαδή σε χωρικές και
χρονικές συνθήκες, τότε η ωραιότητα εξασθενεί και σχετικοποιείται. Αυτή
η εξασθένιση μέσω της υλοποίησης δεν φανερώνεται μόνο όσον αφορά την
καλλιτεχνική ωραιότητα, α λ λ ά και όσον αφορά τ η θερμότητα ή τ η
σωματική δύναμη. Ο δημιουργός παντού υπερέχει του δημιουργούμενου, και
η υπεραισθητή τέχνη είναι εκείνη που δημιουργεί την αισθητή έκφανση
της.
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τέχνας ατιμάζει, δτι μιμούμεναι τήν φύσιν ποιοΰσι, πρώτον
μέν φατέον καί τάς φύσεις μιμεΐσθαι άλλα. έπειτα δεϊ
είδέναι, ώς ούχ απλώς το όρώμενον μιμούνται, άλλ' άνα- 35
τρέχουσιν έπί τους λόγους, εξ ών ή φύσις, είτα καί δτι
πολλά παρ' αυτών ποιοΰσι, καί προστιθέασι δέ, δτω τι
ελλείπει, ώς Ιχουσαι το κάλλος, έπεί καί ό Φειδίας τον
Δία προς ουδέν αίσθητον ποιήσας, άλλα λαβών οίος άν
γένοιτο, εί ήμϊν ό Ζευς δι' ομμάτων έθέλοι φανήναι.
40
Ά λ λ ' ήμϊν άφείσθωσαν αί τ έ χ ν α ι · ών δέ λέγονται τά 2
Ιργα μιμεΐσθαι, τά φύσει κάλλη γινόμενα καί λεγόμενα,
θεωρώμεν, λογικά τε ζ ώ α καί άλογα πάντα καί μάλιστα
δσα κατώρθωται αυτών τοΰ πλάσαντος αυτά καί δημιουργήσαντος έπικρατήσαντος τής ύλης καί είδος δ έβούλετο 5
παράσχοντος, τί οδν το κάλλος εστίν έν τούτοις; ού γάρ
δή το αίμα καί τά καταμήνια- άλλα καί χρόα άλλη τού
των καί σχήμα [ή] ουδέν ή τι άσχημον ή οίον το περιέχον
άπλοΰν τι, οία ολην. πόθεν δή έξέλαμψε το τής 'Ελένης
τής περιμαχήτου κάλλος, ή δσαι γυναικών 'Αφροδίτης ίο
δμοιαι κάλλει; έπεί καί το της 'Αφροδίτης αυτής πόθεν,
ή εϊ τις δλως καλός άνθρωπος ή θεός τών άν είς όψιν

Ο Πλωτίνος φανερώνεται εδώ να κάνει συνεχείς υπαινιγμούς στον
Αριστοτέλη. Αντλώντας τον αριστοτελικό όρο «πρώτον κινούν»
(Μεταφυσ.
1070a 1) ο Πλωτίνος τον μεταποιεί σε «πρώτον ποιούν» (γρ. 30). Το
παράδειγμα περί αμουσίας και μουσικής είναι επίσης αριστοτελικό, δες
Αριστοτέλη Περί γενέσεως και φθοράς 3 1 9 b 25-28 και Φυσικά 189b 34 190a 2.
4. Επιχειρώντας να στερεώσει περισσότερο την άποψη του περί ανω
τερότητας τ η ς τέχνης ως προς τ η φύση, ο Πλωτίνος αναλαμβάνει εδώ να
αντικρούσει το πλατωνικό αξίωμα, ότι η τέχνη μιμείται τ η φύση. Σε μια
πρωτύτερη πραγματεία αυτό το αξίωμα χρησιμοποιείται για να αποδώσει
μια υποτιμητική θέση στην τ έ χ ν η , δες Ενν. IV 3 [ = 2 7 ] , 10, 17-19:
«τέχνη γαρ υστέρα αυτής [ = φύσεως] καί μιμείται αμυδρά καί ασθενή
ποιούσα μιμήματα, παίγνια ά τ τ α καί ού πολλού άξια». Ωστόσο στο παρόν
χωρίο ο Πλωτίνος επινοεί επιχειρήματα, βάσει των οποίων η τ έ χ ν η
διατηρεί την ανωτερότητα τ η ς : α) Μολονότι η τ έ χ ν η φαίνεται να μιμείται
τ η φύση, συμβαίνει το αντίστροφο: η φύση μιμείται δημιουργικές φόρμες
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Εάν όμως κάποιος περιφρονεί τις τέχνες, επειδή δημιουρ
γούν μιμούμενες τ η φύση, πρέπει πάνω σ' αυτό να πούμε
35 πρώτα ότι και η φύση μιμείται άλλα. Έ π ε ι τ α πρέπει να
ξέρεις ότι οι τέχνες δεν μιμούνται απλώς όσα βλέπουν, αλλά
ανατρέχουν στους λόγους, βάσει των οποίων αναδύεται η

φύση.
Επιπλέον οι τέχνες δημιουργούν και πολλά αφ' εαυτών,
και σε ό,τι λείπει κάτι του το προσθέτουν, μιας και κατέχουν
την ωραιότητα. Έ τ σ ι ο Φειδίας έπλασε τον Δία όχι σύμφωνα
με κάποιο αισθητό πρότυπο, αλλά εκλαμβάνοντας τον έτσι
40 όπως ο Δίας θα παρουσιαζόταν, εάν ήθελε να εμφανιστεί
μπροστά στα μάτια μας 4 .
2

Αλλ' ας αφήσουμε τις τέχνες. Ας παρατηρήσουμε αυτά,
των οποίων τ α έργα υποτίθεται ότι οι τέχνες μιμούνται: τ α
πράγματα που έγιναν εκ φύσεως ωραιότητα και έτσι επίσης
ονομάζονται, όλα τ α έλλογα και άλογα ζώα, και ειδικότερα
5 όλα εκείνα που ευδοκίμησαν, επειδή ο πλάστης και δημιουργός-τους δάμασε την ύλη και τους έδωσε τη μορφή που
ήθελε. Τι είναι η ωραιότητα που υπάρχει σ' αυτά τ α όντα;
Ό χ ι βέβαια το αίμα τους και η εμμηνόρροια· ήδη το χρώμα
αυτών των ρευστών είναι αλλιώτικο και το σχήμα τους κάτι
αδιαμόρφωτο ή άσχημο ή όπως το περίγραμμα κάποιου
απλού, π . χ . της ύλης. Από πού λοιπόν ακτινοβόλησε η
10 ωραιότητα της Ελένης, για χάρη της οποίας διεξήχθη η
σφοδρή μ ά χ η , ή όσες γυναίκες ανταγωνίστηκαν την ωραιό
τ η τ α της Αφροδίτης; Αλλά και της ίδιας της Αφροδίτης από
πού προέρχεται η ωραιότητα, ή όποιου άλλου από τους
ανθρώπους εξαίρετα ωραίου, ή από τους θεούς που έγιναν

που προηγούνται της natura naturata, β) Η τέχνη ανατρέχει επίσης σ1
αυτές τις δημιουργικές φόρμες, στους διαμορφωτικούς «λόγους» (δες Ενν.
Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 2, 27 κ.ε.) των φύσει όντων, και από αυτούς αντλεί την
έμπνευση τ η ς . γ ) Η τ έ χ ν η δημιουργεί και α φ ' εαυτής, χωρίς να βασίζεται
σε κάποιο αισθητό πρότυπο, έτσι ώστε κατορθώνει τέλεια και ιδεατά
επιτεύγματα, άψογα α γ ά λ μ α τ α , υπερκαλύπτοντας τις ελλείψεις και τ α
ε λ α τ τ ώ μ α τ α των φύσει όντων.
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έλθόντων ή καί μή ιόντων, εχόντων δέ έ π ' αύτοΐς όραθέν
άν κάλλος; άρ' ούκ είδος μέν πανταχοΰ τοΰτο, ήκον δέ
έπί το γενόμενον έκ τοϋ ποιήσαντος, ώσπερ έν ταΐς τέχναις
έλέγετο έπί τ ά τεχνητά ίέναι παρά τ ώ ν τεχνών; τί ουν;
καλά μέν τ ά ποιήματα καί ό έπί της ύλης λόγος, ό δέ μή
έν ύλη, άλλ' έν τ ω ποιοΰντι λόγος ού κάλλος, ό πρώτος καί
άυλος [άλλ' είς έν] οδτος; άλλ' εί μέν è δγκος ήν καλός,
καθόσον δγκος ήν, έχρήν τον λόγον, δτι μ ή ήν Ογκος, τον
ποιήσαντα μ ή καλόν είναι· εί δέ, έάν τε έν σμικρώ έάν τ ε
έν μεγάλω το αύτο είδος ή , ομοίως κινεί καί διατίθησι τήν
ψυχήν τήν τοΰ όρώντος τ ή αύτοΰ δυνάμει, το κάλλος ού
τ ω τοΰ δγκου μεγέθει άποδοτέον. τεκμήριον δέ καί τόδε,
δτι εξω μέν εως εστίν, ουπω εϊδομεν, δταν δέ εϊσω γένηται,
διέθηκεν. εΐσεισι δέ δι' ομμάτων είδος δν μ ό ν ο ν ή π ώ ς διά
σμικροΰ; συνεφέλκεται δέ καί το μέγεθος ού μέγα έν δγκω,
άλλ' εϊδει γενόμενον μέγα. έπειτα ή αίσχρον δεϊ το ποιοΰν

5. Ο Πλωτίνος μεταβαίνει τώρα από την τ ε χ ν η τ ή στη φυσική ωραιό
τ η τ α . Αυτή δεν είναι οπωσδήποτε μια οντολογικά ανώτερη ή κατώτερη
βαθμίδα ωραιότητας. Ποιοι ανήκουν σ' αυτήν; Ο Πλωτίνος αναφέρει
ενδεικτικά τ α άλογα ζ ώ α , τους ανθρώπους και τους θεούς (!). Το κοινό
τους στοιχείο έγκειται στο ότι ο δημιουργός-τους κατόρθωσε να δαμάσει
την ύλη και να της παράσχει μια ωραία μορφή (γρ. 5-6).
Αυτό που σπεύδει να αρνηθεί ο Πλωτίνος εξαρχής, είναι η υποψία οτι η
ωραιότητα μπορεί εδώ να οφείλεται σε καθαρά βιολογικά η υλικά στοι
χ ε ί α , στο αίμα και στην εμμηνόρροια. Αυτά είναι αναγκαία γ ι α τ η
γέννηση α λ λ ά όχι γ ι α την ωραιότητα των ανθρώπων, γ ι ' αυτό δεν έχουν
καν ωραίο χρώμα και το σχήμα τους είναι αδιαμόρφωτο ή άσχημο. Εαν
μέλλει να προκύψει κάτι τόσο ωραίο όσο η ωραία Ελένη ή η Αφροδίτη, η
προέλευση πρέπει να κατέχει ήδη την ωραιότητα, ώστε βάσει αυτής να
«εκλάμψει» (δες γρ. 9) και η ωραιότητα του έκγονου.
6. Εάν η ωραιότητα δεν οφείλεται στην ύλη, τότε οφείλεται αναμφι
σβήτητα στη μορφή. Και η μορφή δεν είναι εγγενής στην ύλη, α λ λ ά τ η ς
παρέχεται μέσω του εκάστοτε δημιουργού. Σ τ α κ α τ ώ τ α τ α φυσικά προϊόντα
υπάρχει μια μορφή αλληλένδετη με την ύλη, που εδώ ονομάζεται «λόγος
έπί τ ή ς ύλης» (γρ. 17). Αλλά πριν από αυτόν υπάρχει ένας δημιουργικός
λόγος που δεν έχει ακόμα συμπλεχτεί με την ύλη, α λ λ ά είναι ενδιαθετος
στον δημιουργό- αυτός είναι ένας «λόγος άυλος» ( γ ρ . 1 9 ) . Κ α ι μονό
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καθ' εαυτούς

Αραγε δεν είναι παντού η μορφή αυτό που εισδύει στο κάθε
πλάσμα από τον πλάστη του, όπως είπαμε για τις τέχνες ότι
η ωραιότητα εισδύει από την τέχνη στα καλλιτεχνήματα;
Πως λοιπόν; Τα προϊόντα είναι ωραία, το ίδιο και ο λόγος
μέσα στην ύλη· μα ο λόγος που δεν είναι μέσα στην ύλη,
αλλά μέσα στον δημιουργό, μπορεί να μην είναι ωραιότητα,
αφού μάλιστα είναι ο πρώτος και άυλος; 6
Εάν ο όγκος ήταν ωραίος καθόσον είναι όγκος, τότε ο
δημιουργικός λόγος, επειδή δεν είναι όγκος, δεν θα μπορούσε
να είναι ωραίος. Αλλά εάν μία και η αυτή μορφή, που ανήκει
σε ένα μεγάλο και σε ενα μικρό πράγμα, έχει τ η δύναμη να
διεγείρει και να διαθέτει εξίσου την ψυχή του θεατή, τότε η
ωραιότητα δεν πρέπει να αποδοθεί στο μέγεθος του όγκου.
Τεκμήριο τούτου είναι ότι όσο μια ωραιότητα βρίσκεται
έξω από εμάς, δεν τ η βλέπουμε, όταν όμως εισδύσει στα
ενδότερα, μας επηρεάζει. Αλλά μέσω των ματιών εισδύει
•στα ενδότερα μόνο η μορφή - διότι πώς αλλιώς θα εισέδυε
μέσα από αυτή τ η στενή πύλη; Έ τ σ ι συνεισάγεται και το
μέγεθος της - όχι το μέγεθος που εκτείνεται μέσα στον όγκο,
7
αλλά εκείνο που φθάνει μέσω της μορφής .

εξαιτίας τούτου προκύπτει η συνυφανση υλης-μορφης και η φυσική ωραιό
τητα.
7. 0 Πλωτίνος αναιρεί εδώ τ η σκέψη, ότι η ωραιότητα των υλικών
σωμάτων μπορεί να οφείλεται στον όγκο τους και στο μέγεθος τους. Αν
συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα οδηγούμασταν στο άτοπο επακόλουθο, ο λόγος
των πραγμάτων — αφού δεν εκτείνεται στον χώρο και δεν έχει όγκο — να
μην είναι ωραίος. Ο Πλωτίνος αναιρεί αυτή τ η σκέψη με τ ο επιχείρημα
ότι δύο π ρ ά γ μ α τ α ανόμοιου μεγέθους α λ λ ά ίδιας μορφής ασκούν την ίδια
επίδραση πάνω στον θεατή — άρα η ωραιότητα δεν οφείλεται στο όποιο
μέγεθος α λ λ ά στη μορφή.
Έ ν α συνοδευτικό επιχείρημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο μας επηρεά
ζουν τ α υλικά σώματα: μας επηρεάζουν κατά τ ο μέτρο που εισδύουν στην
ψυχή μας και όχι κατά το μέτρο που βρίσκονται εξω απο εμάς. Αλλα στην
ψυχή εισδύει μόνο η μορφή και όχι όλη η χωρική έκταση- ο όγκος και το
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ή άδιάφορον ή καλόν είναι, α'ισχρον μέν οδν δν ούκ άν
τό εναντίον ποιήσειεν, άδιάφορον δέ τί μάλλον καλόν ή 30
αΐσχρόν; άλλα γάρ έστι καί ή φύσις ή τ ά ούτω καλά
δημιουργούσα πολύ πρότερον καλή, ήμεΐς δέ τών ένδον
ουδέν όράν ε'ιθισμένοι ούδ' είδότες τό Ιξω διώκομεν άγνοοΰντες, δτι το ένδον κινεί· ώσπερ άν εί τις το εϊδωλον
αύτοΰ βλέπων άγνοών δθεν ήκει έκεϊνο διώκοι. δηλοΐ δέ, 35
δτι το διωκόμενον άλλο καί ούκ έν μεγέθει το κάλλος, καί
το έν τοις μαθήμασι κάλλος καί τό έν τοις έπιτηδεύμασι
καί δλως τό έν ταΐς ψυχαΐς· οδ δή καί αληθείς μάλλον
κάλλος, δταν τ ω φρόνησιν ένίδης καί άγασθής ούκ είς τό
πρόσωπον άφορων - εϊη γάρ άν τοϋτο αίσχος - άλλα 40
πάσαν μορφήν άφείς διώκης το εϊσω κάλλος αύτοΰ. εί δέ
μήπω σε κινεί, ώς κοίλον ειπείν τον τοιοΰτον, ουδέ σαυτώ
είς τό εϊσω βλέψας ήσθήση ώς καλώ. ώστε μάτην άν ούτως
Ιχων ζητοΐς έκεϊνο- αίσχρώ γάρ καί ού καθαρφ ζητήσεις·

μέγεθος εισδύουν στην ψυχή μόνο έμμεσα, δηλαδή Ôta μέσου των ματιών
και ως στοιχεία που συνοδεύουν τ η μορφή.
Η πεποίθηση ότι μέσω των αισθήσεων εισάγεται στην ψυχή μόνο η
μορφή και όχι η ύλη των σωμάτων (γρ. 26), έχει διατυπωθεί ήδη από τον
Αριστοτέλη, δες Περί ψυχής 424a 18-19.
8. Με μια περαιτέρω σειρά επιχειρημάτων ο Πλωτίνος καταδειχνει
ότι ο δημιουργικός λόγος που παράγει τ η μορφή των φυσικών όντων δεν
μπορεί να είναι παρά μόνο ωραίος. Διότι εάν ήταν άσχημος, δεν θα
μπορούσε να δημιουργήσει κάτι ωραίο, και αν ήταν αδιαφοροποίητος, δεν
θα είχε επαρκή λόγο γ ι α να δημιουργήσει κάτι ωραίο και όχι κάτι άσχημο.
Με συνοψιστικό στόχο ο Πλωτίνος διαβεβαιώνει οτι η ίδια η φύση ως
δημιουργός αιτία κάθε φύσει όντος είναι ωραία πριν δημιουργήσει οτιδή
ποτε ωραίο. Άρα υπάρχει κι εδώ κάτι ενδόμυχα ωραίο που προηγείται των
εξωτερικά ωραίων π ρ α γ μ ά τ ω ν , έστω και αν εμείς το αγνοούμε και
αναζητούμε την ωραιότητα σε εξωτερικότητες. Έ τ σ ι διαβεβαιωνόμαστε
ότι ακόμα και στην οντολογικά
κατώτατη
περιοχή της φύσης «το ένδον
κινεί» (γρ. 34), δηλαδή η κινητήρια αιτία είναι ενδόμυχη.
Το σφάλμα τού να αγνοούμε την προέλευση της ωραιότητας παραβάλ
λει ο Πλωτίνος με την ευήθεια του Νάρκισσου, ο οποίος καταδιώκει την
ίδια του την εικόνα, επειδή αγνοεί ότι αυτή προέρχεται
από τον ίδιο τον
εαυτό του. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας σύγχυσης είναι οτι ο Νάρκισσος
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Έ π ε ι τ α ο δημιουργός πρέπει να είναι ή άσχημος ή αδιαφο
ροποίητος ή ωραίος. Εάν ήταν άσχημος, δεν θα μπορούσε να
δημιουργήσει το αντίθετο - και εάν ήταν αδιαφοροποίητος,
γιατί θα δημιουργούσε μάλλον κάτι ωραίο και όχι κάτι
άσχημο; Αλλά ακόμα και η φύση, που δημιουργεί τόσο ωραία
πράγματα, είναι η ίδια πολύ πρωτύτερα ωραία - μόνο εμείς,
επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε τ α ενδότερα
και δεν τ α γνωρίζουμε, επιδιώκουμε τα εξωτερικά και δεν
ξέρουμε ότι τ α ενδότερα είναι η κινητήρια αιτία. Ό π ω ς όταν
κάποιος που βλέπει το δικό του κατόπτρισμα, το καταδιώκει,
επειδή αγνοεί από πού αυτό προέρχεται 8 .
Ό τ ι όμως κάτι άλλο είναι αυτό που επιδιώκει κανείς, και
όχι την ωραιότητα μέσα στο μέγεθος, αυτό δηλώνει ο λόγος
περί ωραιότητας μέσα στις επιστήμες, μέσα στις δραστηριό
τητες και γενικά μέσα στην ψυχή 9 - και σ τ ' αλήθεια δεν
υπάρχει ανώτερη ωραιότητα από τ η φρόνηση που μπορείς να
δεις μέσα σε κάποιον και να γοητευτείς όχι όσον αφορά το
πρόσωπο του — διότι αυτό μπορεί να είναι άσχημο —, αλλά
παραβλέποντας κάθε εξωτερική μορφή, να καταδιώξεις την
εσωτερική του ωραιότητα 1 0 .
Εάν ακόμα δεν σε παρακινεί να χαρακτηρίσεις ωραίο έναν
τέτοιου είδους άνθρωπο, τότε δεν μπορείς να χαρείς, εαν
κοιτάζοντας μέσα στα ενδότερα σου αντικρύσεις κάτι ωραίο'
όντας σε μια τέτοια κατάσταση, μάταια θα αναζητήσεις
εκείνη την ωραιότητα' διότι θα την αναζητήσεις μέσα στην

όφειλε να βυθιστεί στα βάθη του νερού και να εξαφανιστεί, όπως επισημαί
νει ο Πλωτίνος σε ένα παράλληλο χωρίο, δες Ενν. Ι 6 [ = 1], 8, 10-12.
9. Παραπέμποντας ενδεικτικά στο πλατωνικό Συμπόσιον, δες 2 1 0 b-c
και 2 1 1 e, ο Πλωτίνος αναφέρει την περιοχή που υπερέχει οντολογικά τ η ς
φύσης, και που μπορεί γενικά να αποδοθεί στην ψυχή. Eivat προφανές ότι
δεν ενδιαφέρεται, όπως ο Π λ ά τ ω ν , να διακρίνει την περιοχή των γνώσεων
από την περιοχή των δραστηριοτήτων, α λ λ ά να τ ι ς συγκαταλέξει στην
περιοχή της ψυχής.
10. Έ ν α ς ακόμα υπαινιγμός στο πλατωνικό Συμπόσιον, δες 2 1 5 b-c,
όπου παραβλέποντας την εξωτερική ασκήμια του Σωκράτη ο Αλκιβιάδης
υμνεί την ψυχική του ωραιότητα.
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διό ουδέ προς πάντας οί περί τών τοιούτων λόγοι· εί δέ 45
καί συ εϊδες σαυτόν καλόν , άναμνήσθητι.
"Εστιν οδν καί έν τή φύσει λόγος κάλλους αρχέτυπος
τοΰ έν σώματι, τοΰ δ' έν τή φύσει ό έν τή ψυχή καλλίων,
παρ' οδ καί ό έν τή φύσει, εναργέστατος γε μήν ό έν
σπουδαία ψυχή καί ήδη προϊών κάλλει· κοσμήσας γάρ τήν
ψυχήν καί φώς παράσχων άπό φωτός μείζονος π ρ ώ τ ω ς
κάλλους δντος συλλογίζεσθαι ποιεί αυτός έν ψυχή ών,
οϊός έστιν ό προ αύτοΰ ό ούκέτι έγγινόμενος ούδ' έν
άλλω, άλλ' έν αύτω. διό ουδέ λόγος εστίν, άλλα ποιητής
τοΰ πρώτου λόγου κάλλους έν υλη ψυχική δντος· νους δέ
οδτος, ό άεί νους καί ού ποτέ νους, δτι μή έπακτός αύτω.
τίνα άν ουν εικόνα τις αύτοΰ λάβοι; πάσα γάρ Ισται έκ
χείρονος. άλλα γάρ δει τήν πεϊραν έκ νοΰ γενέσθαι, ώστε
μή δι' εικόνος, άλλ' οίον χρυσοΰ παντός χρυσόν τίνα δείγμα
λαβείν, καί εί μή καθαρός εϊη è ληφθείς, καθαίρειν αυτόν
ή Ιργω ή λόγω δεικνύντας, ώς ού πάν τοΰτό έστι χρυσός,
άλλα τουτί τό έν τ ω δ γ κ ω μ ό ν ο ν ούτω καί ένταϋθα άπό
νοΰ τοΰ έν ήμϊν κεκαθαρμένου, εί δέ βούλει, άπό τών θεών,
οίος έστιν ό έν αύτοΐς νους. σεμνοί μέν γάρ πάντες θεοί
1 1 . Μέσα στις λίγες αυτές γραμμές γίνεται η α ν α γ ω γ ή από τ η
φυσική ωραιότητα στον δημιουργικό τ η ς λόγο, από αυτόν στον ψυχικό λόγο
και από αυτόν ακόμα πρωτύτερα στον νου. Μολονότι δεν αρνείται τ η
φυσική ωραιότητα, ο Πλωτίνος διαπιστώνει ότι η ψυχική ωραιότητα είναι
ανώτερη — και μάλιστα η ωραιότητα τ η ς σοφής ψυχής. Πράγματι ο σοφός
είναι στραμμένος προς την ακόμα- ανώτερη ωραιότητα, που είναι εκείνη
του νου. Αυτή δεν μπορεί καν να χαρακτηριστεί ως «λογοςη, γ ι α τ ί είναι ο
ίδιος ο δημιουργός του λόγου. Στην περιοχή του νου υπάρχει ταυτότητα
νοούντος-νοούμενου, άρα ο «λόγος» δεν εισδύει σε κάτι άλλο, ά λ λ α είναι
μέσα στον εαυτό του, και δεν νοεί κ α τ ά περίπτωση άλλα αδιάκοπα και
αιώνια.
Αξίζει να προσεχτεί ότι στην περιοχή του νου η ψυχή παίζει τον ρόλο
της ύλης (γρ. 9): είναι ένα υπό διαμόρφωση υλικό, μια προδιάθεση προς
νόηση, που μόνο μέσω του νοείν αποκτά τη μορφή και την ωραιότητα τ η ς '
δες παρόμοια στην Ενν. Π Ι 9 [ = 13], 5, 3.
12. Από εδώ ξεκινά η πραγμάτευση του κατεξοχήν θέματος, που είναι
η νοητή ωραιότητα. Αλλά προέχει μια μεθοδολογική προσημείωση, για το
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45 ασχήμια και όχι μέσα στην καθαρότητα. Γι' αυτό και όσα
λέμε γύρω από τέτοια π ρ ά γ μ α τ α , δεν απευθύνονται προς
όλους. Αλλά εάν έχεις αντιληφθεί κι εσύ τον εαυτό σου ως
ωραίο, αναλογίσου τ α .
3

5

ίο

15

Υπάρχει λοιπόν και μέσα στη φύση ένας λόγος της
ωραιότητας, ένα αρχέτυπο της σωματικής ωραιότητας·
αλλά από τον λόγο μέσα στη φύση, ωραιότερος είναι ο λόγος
μέσα στην ψυχή, από τον οποίο κατάγεται
και ο λόγος μέσα
στη φύση. Ο εναργέστερος είναι όμως σίγουρα ο λόγος μέσα
σε μια σοφή ψυχή, διότι αυτός υπερέχει σε ωραιότητα.
5
Διότι ενώ στολίζει την ψυχή και την φωταγωγεί βάσει
ενός ανώτερου φωτός, το οποίο είναι η πρωταρχική ωραιό
τ η τ α , η παρουσία του μέσα στην ψυχή μάς κάνει να συλλογι
ζόμαστε, ποσό θαυμαστός θα πρέπει να είναι ο υπέρτερος
αυτού του λόγου, ο οποίος δεν εισδύει πια στα πράγματα και
ούτε μέσα σε κάτι άλλο, αλλά είναι εντός εαυτού. Αυτός δεν
είναι πια λόγος, αλλά δημιουργός του πρώτου λόγου της
ωραιότητας, η οποία πραγματώνεται
μέσα στην ψυχική ύλη:

10 αυτός είναι νους, και μάλιστα νους που είναι πάντοτε νους
και οχι μονό ενίοτε, διότι δεν αποκτά τον εαυτό του επιπρό
σθετα 1 1 .
Με ποια εικόνα θα μπορούσε να τον συλλάβει κανείς;
Κάθε εικόνα θα είχε παραληφθεί από κάτι κατώτερο. Αλλά
πρέπει κανείς να προχωρεί με βάση τον νου, έτσι ώστε να
μην τον συλλαμβάνει μέσω εικόνας, αλλά όπως παίρνει
κανείς ένα κομμάτι χρυσάφι ως δείγμα για ολόκληρο το
χρυσάφι· και αν αυτό το ειλημμένο κομμάτι δεν είναι καθαρό,
15 πρέπει κάνεις να το καθαρίζει, καταδείχνοντας είτε έμπρα
κτα είτε λεκτικά ότι δεν είναι όλο αυτό χρυσάφι, αλλά μόνο
ετούτο εδώ το τμήμα που καταλαμβάνει όγκο. Έ τ σ ι κι εδώ ας
προβούμε από τον μέσα μας νου αφού τον καθάρουμε, ή — αν
θέλεις — από τους θεούς, [διευκρινίζοντας] ποια ποιότητα
έχει ο μέσα τους νους 13 .
πως μπορεί να συλληφθεί ο νους επαρκώς. Ό χ ι πάντως μέσω εικόνας, διότι
κάθε εικόνα ανήκει σε κατώτερη οντολογική βαθμίδα. Αρκεί να αντλήσει
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καί καλοί καί τό κάλλος αυτών ά μ ή χ α ν ο ν άλλα τί έστι
δι' δ τοιοΰτοί είσιν; ή νους, καί δτι μάλλον νους ενεργών
έν αύτοΐς, ώστε όράσθαι. ού γάρ δή, δτι αυτών καλά τά σώ
ματα. καί γάρ οίς έστι σώματα, ού τοϋτό έστιν αύτοΐς το
είναι θεοΐς, άλλα κατά τόν νουν καί ούτοι θεοί. καλοί δέ ή
θεοί. ού γάρ δή ποτέ μέν φρονοΰσι, ποτέ δέ άφραίνουσιν,
άλλ' άεί φρονοΰσιν έν άπαθεΐ τ ω νω καί στασίμω καί καθαρώ
καί ϊσασι πάντα καί γινώσκουσιν ού τά ανθρώπεια, άλλα
τά εαυτών [τά θεϊα] καί δσα νους όρά. τών δέ θεών οί μέν
έν ούρανώ δντες - σχολή γάρ αύτοΐς - θεώνται άεί, οίον
δέ πόρρωθεν, τά έν έκείνω αδ τ ω ούρανώ υπεροχή τής εαυ
τών κεφαλής, οί δέ έν έκείνω δντες, δσοις ή οΐκησις έ π '
αύτοΰ καί έν αύτω, έν παντί οίκοΰντες τ ω έκεΐ ούρανώ πάντα γάρ έκεΐ ουρανός καί ή γ ή ουρανός καί θάλασσα καί
ζ ώ α καί φυτά καί άνθρωποι, πάν ούράνιον εκείνου τοΰ ούρανοΰ - οί δή θεοί οί έν αύτω ούκ άπαξιοΰντες ανθρώπους
ούδ' άλλο τι τών έκεΐ, [δτι τών έκεΐ] πάσαν μέν διεξίασι
τήν έκεΐ χώραν καί τόν τόπον άναπαυόμενοι —
καί

γάρ

τό

ρεΐα

ζώειν

έκεΐ

- καί

αλήθεια

25

30

35

δέ 4

κανείς ένα δείγμα' όπως για να δείξει τ ί είναι χρυσάφι, αρκεί να πάρει ενα
μικρό τμήμα του. K a t αν αυτό το τ μ ή μ α είναι ακάθαρτο, πρέπει βέβαια
πρώτα να καθαρθεί, ειδάλλως το ξεκίνημα ας γίνει από τους ήδη καθαρμένους θεούς.
1 3 . Για να περιγράψει τους θεούς ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί την
πλατωνική έκφραση: «άμήχανον κάλλος» (δες Πλάτωνος Συμπόσιον 218e
2 ) . Αλλά η θεϊκή ωραιότητα δεν είναι σωματική' ακόμα και η όποια
σωματική τους ωραιότητα στηρίζεται στην ωραιότητα του νου, όπως και
εν γένει η θεϊκότητά τους στηρίζεται στη νοητική τους ικανότητα. Γίνεται
έτσι σαφές ότι η σωματική ωραιότητα είναι οντολογικά κατώτερη απο τ η
νοητική, και ότι το κατεξοχήν ωραίο είναι ο νους.
14. Σε τ ί συνίσταται η θεϊκή ωραιότητα; Συνίσταται σε κ α τ ' εξοχήν
νοητικές ικανότητες: έλλειψη σφάλματος, σταθερότητα, απάθεια, παντο
τινή ηρεμία και καθαρότητα. Ot σκέψεις των θεών συμπεριλαμβάνουν τ α
π ά ν τ α ' όχι βέβαια τ α θνητά ανθρώπινα περιεχόμενα, αλλά όσα αντικρυζει
ένας καθαρός θεϊκός νους. ( 0 Πλωτίνος παίζει εδώ λεκτικά συνδέοντας τις
λέξεις «θεών — θεώνται», στις γρ. 27-8).
15. Αυτό το χωρίο βασίζεται στον πλατωνικό μύθο περί θεών, που
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Σίγουρα όλοι οι θεοί είναι αξιοσέβαστοι και ωραίοι, και η
ωραιότητα τους είναι ακαταμέτρητη - αλλά ποιο είναι αυτό,
μέσω του οποίου είναι τόσο ωραίοι; Ε λοιπόν αυτό είναι ο
νους- διότι ο μέσα τους νους είναι περισσότερο ενεργός [από
τον δικό μ α ς ] , έτσι ώστε να γίνεται ορατός. Διότι δεν είναι
οι θεοί ωραίοι επειδή είναι ωραία τα σώματα τους - γ ι α τ ί
ακόμα και σ' αυτούς που έχουν σώμα, η θεϊκότητά τους δεν
έγκειται σ' ετούτο, αλλά και αυτοί είναι θεοί δυνάμει του
νου 13 .
Αυτοί είναι ωραίοι, καθόσον είναι θεοί. Διότι δεν σκέπτο
νται άλλοτε το σωστό άλλοτε το εσφαλμένο, αλλά
σκέπτο
νται πάντοτε το σωστό μέσα στον νου τους, ο οποίος δεν
υπόκειται σε πάθη, είναι διαρκώς ήρεμος και καθάριος, και
αυτοί ξέρουν και γνωρίζουν τ α πάντα: όχι τα ανθρώπινα,
αλλά τα δικά τους και όλα όσα βλέπει ο νους. Όσοι από τους
θεούς είναι στον ουρανό, επειδή έχουν αργία, πάντοτε θεώ
νται 1 4 , βέβαια μόνο από μακριά, όσα υπάρχουν σ' εκείνο τον
άλλο ουρανό, χάρη στο ότι το κεφάλι τους υπερβαίνει τον
ουράνιο θόλο.
Αλλά οι άλλοι, εκείνοι που βρίσκονται μέσα στον άλλο
ουρανό, που έχουν την κατοικία τους πάνω σ' αυτόν και μέσα
σ' αυτόν, αυτοί κατοικούν παντού μέσα σ' εκείνο τον ουρανόδιότι εκεί πάνω όλα είναι ουρανός η γ η είναι ουρανός, η
θάλασσα, τ α ζώα, τ α φυτά και οι άνθρωποι' όλα όσα ανήκουν
σ' εκείνο τον ουρανό είναι ουράνια. Οι θεοί εκεί πάνω δεν
περιφρονούν τους ανθρώπους, ούτε οτιδήποτε άλλο από όσα
είναι εκεί, αλλά διατρέχουν
ολόκληρη την εκεί χωρά και
ολόκληρο τον τόπο, και όμως παράλληλα αναπαύονται—
— γιατί εκεί πάνω κυριαρχεί το «ακόπως ζην» 1 5 —, και η

παρέχεται στον Φαιδρό (δες κυρίως 247 a-b, 248a, 249c). Και ενώ ο
Π λ ά τ ω ν ενδιαφέρεται να διαχωρίσει τ η θεϊκή από την ανθρώπινη ψυχή, ο
Πλωτίνος διακρίνει δύο ειδών θεούς: όσους κατοικούν στον εδώ ουρανό και
μόνο από μακριά αντικρύζουν τον ανώτερο, και όσους κατοικούν εξ ολοκλή
ρου στον εκεί ουρανό. Περιγράφοντας τον υπερουράνιο τόπο ο Πλωτίνος
τονίζει τ η συμπαντικότητά του και τ η θεϊκότητά κάθε παραμικρού στοι-
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αύτοΐς καί γενέτειρα καί τροφός καί ουσία καί τροφή, καί
όρώσι τά πάντα, ο ύ χ οίς γ έ ν ε σ ι ς π ρ ό σ ε σ τ ι ν , άλλ'
οίς ουσία, καί εαυτούς έν άλλοις· διαφανή γάρ πάντα καί
σκοτεινόν ουδέ άντίτυπον ουδέν, άλλα πάς παντί φανερός είς 5
τό εϊσω καί π ά ν τ α · φώς γάρ φωτί. καί γάρ Ιχει πάς πάντα
έν αύτω, καί αδ όρά έν άλλω πάντα, ώστε πανταχοΰ πάντα
καί πάν πάν καί εκαστον πάν καί άπειρος ή αίγλη- εκαστον
γάρ αυτών μέγα, έπεί καί τό μικρόν μέγα· καί ήλιος έκεΐ
πάντα άστρα, καί Ικαστον ήλιος αδ καί πάντα, εξέχει δ' έν ίο
έκάστω άλλο, εμφαίνει δέ καί πάντα, εστί δέ καί κίνησις

χείου του. Οι διαφορές ανάμεσα σε τόπους ή ανάμεσα σε όντα εκεί έχουν
καταργηθεί. Κ α ι όπως κατά τον Π λ ά τ ω ν α απουσιάζει ο φθόνος από τους
θεούς (δες Φαιδρό 247a 7), κατά τον Πλωτίνο απουσιάζει από τους θεούς η
περιφρόνηση γ ι α τους ανθρώπους (γρ. 34).
Για να εκθέσει τ η συνύπαρξη παντοδαπούς κίνησης και ταυτόχρονης
ακινησίας και ανάπαυσης, ο ΙΙλωτινος αντλεί απο τον Όμηρο την έκφραση
«ρεία ζώειν» (Ιλιάδος Ζ 138), που μπορεί να ιδωθεί ως παρενθετική
συνέχεια στην τελευταία γραμμή του Κεφ. 3.
16. Με μεταφορικό χαρακτήρα η θεϊκή αλήθεια χαρακτηρίζεται «μάνα
και παραμάνα, ουσία και τροφή». Αυτοί οι χαρακτηρισμοί έχουν επιλεγεί
με εξαιρετική επιτηδειότητα. Αντλούν ασφαλώς τ η βαρύτητα τους από
πλατωνικά μοτίβα, κι έχουν το παιχνιδιάρικο στοιχείο μιας λεκτικής
αντιπαράθεσης: «τροφός - τροφή». Αλλά επιπρόσθετα θεμελιώνουν την
αξιοπρόσεκτη σκέψη ότι η αλήθεια είναι αυτή που γεννά τους θεούς και
τους παρέχει υπόσταση, η αλήθεια είναι αυτή που εξακολουθητικά ανατρέ
φει και διατρέφει τους θεούς. Η αλήθεια δεν έχει μόνο την ικανότητα να
γεννά θεούς και έτσι να τους παρέχει υπόσταση, α λ λ ά και να καθιστά τ η
θεϊκότητά τους ουσιώδη, να ανάγει τον αρχικά θεϊκό χαρακτήρα τους σε
εξακολουθητικά ουσιώδη υπόσταση. Η προσωποποίηση της αλήθειας ως
«τροφού» εξαντικειμενικεύεται αμέσως με το νόημα τ η ς «τροφής», για να
μπορέσει να πάρει το ταυτόχρονα υποκειμενικό-αντικειμενικό νόημα τ η ς
δημιουργικής και αδιάκοπα θρεπτικής ουσίας. Με καίριες εκφράσεις ο
Πλωτίνος κατορθώνει να αποδίδει βαρυσήμαντα νοήματα.
17. Αυτά που παραπάνω ειπώθηκαν εικαστικά για την αλήθεια, εδώ
αναλύονται και εμβαθύνονται. Με ένα παράθεμα από τον πλατωνικό
Φαιδρό 247d 7 ο Πλωτίνος απομακρύνει από τ η θεϊκή αλήθεια τον φθαρτό
χαρακτήρα που ενδημεί στη γένεση, γ ι α να της αποδώσει το στοιχείο τ η ς
αιωνιότητας. Ο καθολικός χαρακτήρας των βλεπόμενων αντικειμένων (γρ.
3: «τά πάντα») εισάγεται στους ίδιους τους θεούς: αυτοί δεν βλέπουν κάτι
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αλήθεια είναι γ ι ' αυτούς μάνα και παραμάνα, ουσία και
16
τροφή . Εκεί βλέπουν τ α πάντα' όχι αυτά στα οποία προσά
πτεται η γένεση, α λ λ ά όσα κατέχουν το Είναι, και βλέπουν
τον εαυτό τους μέσα στον άλλο. Εκεί είναι όλα διάφανα και
5 δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό, ούτε αντιστεκόμενο· καθένας
και κάθε τι είναι για καθένα ορατό έως τ α ενδότερα - γιατί το
φως είναι διάφωτο γ ι α το φως' 7 .
Καθένας έχει τ α πάντα μέσα του, και βλέπει τ α πάντα
μέσα στον άλλο - τα πάντα είναι παντού και κάθε τι είναι το
π α ν το ατομικό είναι το όλο και η λαμπρότητα είναι
απέραντη. Καθένα τους είναι μεγάλο, γιατί και το μικρό
10 είναι μεγάλο. Ο ήλιος είναι εκεί όλα τ α αστέρια, και κάθε
αστέρι είναι ήλιος συν όλα τ α αστέρια. Σε κάθε ατομικό ον
υπερέχει κάτι άλλο, μέσα του όμως φανερώνονται και όλα τ α
όντα 1 8 .

άλλο, α λ λ ά βλέπουν τον εαυτό τους αλληλοβλεπόμενοι. Έ τ σ ι τ α βλεπόμενα εσωτερικεύονται μέσα στη συνύφανση ταυτότητας-ετερότητας, για
να τους αποδοθεί η υπέρβαση τ η ς διάκρισης υποκειμένου-αντικειμενου.
Πώς είναι δυνατό να συλληφθεί κάτι τέτοιο; Ο Πλωτίνος καταφεύγει στην
έννοια του φωτός. Με χρήση και σχεδόν κατάχρηση των λέξεων «πάντα»
και «φώς - φαίνεσθαι» ανάγει το κάθε τ ι , είτε βλέπον είτε βλεπόμενο, σε
μια καθολική φωταψια. Με μια εξαιρετικά τολμηρή έκφραση αποδίδει το
φως στο φως (γρ. 6), καλύτερα: ορίζει το φως ως τελικό στόχο και
αποτέλεσμα του φωτός, με πλήρη εξαφάνιση κάθε μεσολαβητικού σκοτα
διού, κάθε εναντιωνόμενου «αντίτυπου».
18. Μια πανδαισία φωτός και συμπαντικότητας περιγράφεται σ'
αυτές τις γραμμές: Η απόκτηση των πάντων δεν επιτυγχάνεται μέσω των
άλλων θεών, διότι τ α πάντα υφίστανται ήδη εντός του εαυτού- η διαφάνεια
του άλλου δεν καθιστά λοιπόν τον άλλο θεό ορατό ως άλλο, α λ λ ά ως
συμπαντικό εαυτό. Για να δειχτεί η καθολική διάχυση των πάντων,
αναιρείται η έννοια του τόπου, τον οποίο θα έπρεπε να καταλαμβάνει κάθε
τι επιμέρους- ο τόπος δεν επιμερίζει α λ λ ά αποπεριορίζει, έτσι ώστε κάθε
ατομικό ον να διευρύνεται έως τ η συμπαντικότητα (γρ. 8: «πάν παν»). Τα
opta των όντων εξαφανίζονται· το ατομικό παίρνει τ η θέση του σύμπαντος,
όχι επειδή συγχέεται με κάτι ευρύτερο, αλλά επειδή η λαμπρότητα
καθενός χάνει τα πέρατα της (γρ. 8: «άπειρος αΐγλη»). Η διάκριση
ανάμεσα στο μικρό και στο μεγάλο δεν έχει π ι α νόημα- όχι επειδή αυτά
συγχέονται α λ λ ά επειδή και το πιο μικρό γίνεται θεόρατο, αποκτά θεόρατη
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καθαρά (ού γάρ συγχεΐ αυτήν ίοΰσαν δ κινεί έτερον αυτής
υπάρχον) καί ή στάσις ού παρακινούμενη, δτι μή μέμικται
τ ω μή στασίμω· καί τό καλόν καλόν, δτι μή έν τ ω ( μ ή )
καλώ. βέβηκε δε έκαστος ούκ έ π ' αλλότριας οίον γης, άλλ'
Ιστιν έκάστω έν φ έστιν αυτό δ έστι, καί συνθεϊ αύτφ οίον
προς τό άνω ίόντι τό δθεν εστί, καί ούκ αυτός μέν άλλο,
ή χώρα δέ αύτοΰ άλλο. καί γάρ τό ύποκείμενον νους καί
αυτός νους · οίον εϊ τις καί τοΰτον τόν ούρανόν τόν όρώμενον
φωτοειδή δντα τοΰτο τό φώς τό έξ αύτοΰ φΰναι νοήσειε
[τά άστρα], ένταΰθα μέν οδν [ούκ] έκ μέρους άλλο άλλου γίνοιτο
άν, καί εϊη άν μόνον εκαστον μέρος, έκεΐ δέ έξ δλου άεί
εκαστον καί άμα Ικαστον καί δ λ ο ν φαντάζεται μέν γάρ
μέρος, ένοράται δέ τ ω όξεΐ τήν δψιν δλον, οίον εϊ τις γένοιτο
τήν δψιν τοιούτος, οίος ό Λυγκεύς έλέγετο καί τά εϊσω τής

σημασία. Μέσα από τ η σχέση ηλίου-αστεριών αυτή η διεύρυνση αποκτά
ενα φωτεινό παράδειγμα: ο ήλιος δεν είναι μόνο αυτό που φ ω τ α γ ω γ ε ί τ α
αστέρια, α λ λ ά και είναι όλα τα αστέρια- και αντίστροφα κάθε αστερί δεν
είναι απλώς φωτιζόμενο, α λ λ ά είναι φωτίζων ήλιος και μαζί ολα τα
αστέρια. Τέλος ο Πλωτίνος τονίζει τον μη συγχεόμενο χαρακτήρα του
κάθε τ ι , λέγοντας ότι κάθε τ ι ατομικό διατηρεί την ιδιαιτερότητα του ως
κάτι «εξέχον». Αλλά προσθέτει ότι χάρη σ' αυτή την ιδιαιτερότητα
φανερώνεται όχι μόνο αυτό τούτο το ατομικό, α λ λ ά μαζί του και ολα τ α
ά λ λ α . II ιδιαιτερότητα δεν είναι λοιπόν μόνο διακριτικό χαρακτηριστικό
α λ λ ά και αποκαλυπτικό των πάντων.
19. Αυτό που ξεχωρίζει τ α όντα μέσα στον νοητό κόσμο, είναι η
καθαρότητα τους. Ο Πλωτίνος αντλεί εδώ ένα πλατωνικό μοτίοο, που έχει
δουλευτεί εξαντλητικά στον πλατωνικό Σοφιστή 250a 8 κ.ε. Στον αισθητό
κόσμο η κίνηση εμφανίζεται σε κάποιο κινητό ον, το οποίο ήταν
πρωτύτερα
ακίνητο, και μπορεί οποτεδήποτε να παραχωρήσει ξανά τ η θέση της στην
ακινησία. Αντίθετα στην περιοχή των ιδεών η κίνηση και η ακινησία είναι
καθαρές, διότι δεν αναμειγνύεται κάθε μια με το αντίθετο τ η ς . Ο
Πλωτίνος τονίζει προσεκτικά ότι η κινητήρια αιτία δεν είναι κάτι
διαφορετικό από το κινούμενο, γ ι ' αυτό δεν το μεταποιεί από ακίνητο σε
κινούμενο, α λ λ ά το διατηρεί σε εξακολουθητικά ανενόχλητη κίνηση.
Ανάλογα το ωραίο — που ενδιαφέρει εδώ κ α τ ' εξοχήν — μέσα στην ιδεατή
του καθαρότητα δεν αναμειγνύεται με κάποια μη-ωραία ύλη ώστε να την
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Η κίνηση είναι εκεί καθαρή (διότι η κινητήρια αιτία δεν
διαφέρει από αυτήν κι έτσι δεν την ενοχλεί στην πορεία της),
και η ακινησία ακλόνητη, διότι δεν αναμειγνύεται με το
κινούμενο- και το ωραίο είναι ωραίο, διότι δεν κείτεται μέσα
15 στο μη-ωραίο 1 9 .
Κάθε τι εκεί πορεύεται οχι πάνω σε ένα τρόπον τινά ξένο
έδαφος - ο τόπος στον οποίο βρίσκεται, είναι η δική του ουσία,
και όταν τρόπον τινά βαδίζει προς τ α επάνω, βαδίζει και ο
τόπος του μαζί προς τ α επάνω: δεν διαφέρει από τον χώρο
του. Διότι το υπόστρωμα είναι νους και αυτό τούτο είναι
νους. Θα μπορούσε κάποιος να διανοηθεί ότι και ο δικός μας
20 ορατός ουρανός, μιας και είναι φωτοειδής, γεννά όλο αυτό το
φως που έρχεται από αυτόν 2 0 .
Εδω [ = στον αισθητό κόσμο] κάθε μέρος προκύπτει από
ένα άλλο μέρος, και κάθε τι είναι μόνο μέρος- εκεί επάνω
όμως κάθε τι προκύπτει πάντα βάσει του όλου, είναι συνάμα
ατομικό και όλο- εμφανίζεται βέβαια ως μέρος, μέσα του
όμως ένα οξυδερκής διαβλέπει το όλο- όπως εάν κάποιος είχε
25 τόση οπτική δύναμη όση ο Λυγκεύς, για τον οποίο λέγεται
ότι μπορούσε να βλέπει ακόμα και όσα είναι μέσα στη γ η - ο

διαμορφώσει ά λ λ α και να συμμιχτεί με α υ τ ή ν το ιδεατά ωραίο παραμένει
μέσα σε α μ ι γ ή και εξακολουθητική ωραιότητα.
20. Ενώ εδω μιλά γ ι α τ α όντα του νοητού κόσμου, ο Πλωτίνος
αναφέρεται σ* αυτά με αρσενικό γένος (γρ. 15: «έκαστος»), υποδηλώνο
ντας έτσι μια ταύτιση τους με τους θεούς α λ λ ά και μια προσωποποίηση
τους, σαν να μην είναι αρκετό γ ι ' αυτά το ουδέτερο γένος. Πράγματι τ α
χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται είναι θεϊκά: ο τόπος στον οποίο
στέκονται,
δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτά, α λ λ ά ταυτίζεται με το
Είναι τους. Μολονότι λοιπόν τ α νοητά στέκονται μέσα σε κάποιον τόπο,
αυτός δεν είναι άλλος απο τον εαυτό τους, άρα στέκονται
εντός
εαυτών
και ανεβαίνοντας προς το 'Uva τα νοητά όντα δεν αφήνουν τον τόπο τους
πίσω τους, άλλα αυτός συμβαδίζει προς τ α επάνω. Πώς εξηγείται αυτή η
ταυτότητα; Ο Πλωτίνος την εξηγεί βάσει της ταυτότητας νοούντοςνοούμενου, όπου οχι μόνο «το ύποκείμενον« αλλά και το ίδιο το ον του
νοητού κόσμου είναι νους· και την συγκρίνει με την υποτιθέμενη ταυτότητα
της ουράνιας φωτεινότητας και του από αυτήν καταγόμενου φωτός.
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γής όραν τοΰ μύθου τους έκεΐ αίνιττομένου οφθαλμούς, τής
δέ έκεΐ θέας ούτε κάματος έστιν ούτ' έστι πλήρωσις είς τό
παύσασθαι θεωμένω· ούτε γάρ κένωσις ήν, ίνα ήκων είς
πλήρωσιν καί τέλος άρκεσθή, ούτε τό μέν άλλο, τό δ' άλλο,
ίνα έτέρω τών έν αύτω τά τοΰ ετέρου μή άρέσκοντα ή · 30
άτρυτά τε τά έκεΐ. άλλ' Ιστι τό άπλήρωτον τ ω μή τήν
πλήρωσιν καταφρονεΐν ποιεϊν τοΰ πεπληρωκότος· ορών γάρ
μάλλον όρά, καί καθορών άπειρον αυτόν καί τά δρώμενα τή
έαυτοΰ συνέπεται φύσει, καί ή ζωή μέν ούδενί κάματον
έχει, δταν ή καθαρά· τό δ' άριστα ζών τί άν κάμοι; ή δέ 35
ζωή σοφία, σοφία δέ ού πορισθεΐσα λογισμοΐς, δτι άεί ήν
πάσα καί ελλείπουσα ούδενί, ίνα ζητήσεως δεηθή· άλλ'
Ιστιν ή πρώτη καί ούκ ά π ' άλλης· καί ή ουσία αυτή σοφία,
άλλ' ούκ αυτός, είτα σοφός, διά τοΰτο δέ ουδεμία μείζων,

Η νοητή ωραιότητα
μύθος υπαινίσσεται
21
πάνω κόσμο .

Ποιος μπορεί να εμβαθύνει; Ο Πλωτίνος ανατρέχει στη μυθική μορφή
του Αυγκέα που συναντάται σε ποιητές (δες Πινδάρου Νεμεον. 10, 61) και
σε φιλοσόφους (δες Πλάτωνος 7η επιστολή
344a 1, α λ λ ά και σε κατοπι
νούς: Ιάμβλιχο, Ποσειδώνιο κ τ λ . ) , γ ι α να δώσει μια νύξη του τι μπορούν
να ιδούν τα μάτια του νοούντος νου. Και όπως ο μυθικός Λυγκευς, ως
πρότυπο τ η ς διορατικότητας και αδελφός του Ί δ α (!), μπορούσε να ιδεί
μέσα στα βάθη της γ η ς , ο νους μπορεί να ιδεί την καθολικότητα κ ά τ ω από
την επιφάνεια των επιμέρους.
22. Π ώ ς εξηγείται το «άκοπο ζην» που αναφέρθηκε παραπάνω (γρ.
1); Άκοπη είναι η θέαση ως μοναδική απασχόληση των νοούντων θ ε ώ ν και
είναι προφανώς άκοπη, επειδή όχι μόνο τ α ορώμενα είναι σαφή και
φωτεινά, α λ λ ά και οι ορώντες εξαίρετα οξυδερκείς. Ωστόσο ο Πλωτίνος
δίνει αλλού έμφαση: στο γεγονός ότι εφόσον δεν κουράζεται, το νοητικό
βλέμμα δεν εξαναγκάζεται σε σταμάτημακι εφόσον δεν καλύπτει κάποιο
πρωτύτερο κενό και δεν τελειοποιεί κάποια πρωτύτερη ατέλεια, ο νους δεν
οδηγείται σε κορεσμό των προσπαθειών του. Ακόμα και η έλλειψη ετερότη
τ α ς επεξηγείται ως α ι τ ί α μη-διακοπής: τ α νοήματα κάθε θεού δεν διαφέ-
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στον

Για τη θέαση εκεί πάνω δεν υπάρχει κούραση, ούτε
χορταίνει ο θεώμενος, ώστε να πάψει να θεάται - ούτε δα
υπήρχε κάποια κενότητα, έτσι ώστε να φτάσει κανείς στην
πληρότητα και στην τελείωση, και να μπορέσει τότε να
αρκεστεί. Ούτε είναι εκεί πάνω το ένα αλλιώτικο από το
30 άλλο, έτσι ώστε σε κάποιον να μην αρέσουν όσα ανήκουν στον
άλλο. Τα πάντα εκεί είναι ανεξάντλητα. Ανεκπλήρωτο
υπάρχει βέβαια, με το νόημα ότι η εκπλήρωση δεν προκαλεί
περιφρόνηση για κάτι που έχει εκπληρωθεί - όποιος εκεί
θεάται, αυτός θεάται ολοένα περισσότερο, και αν αυτός
βλέπει τον εαυτό του και τα βλεπόμενα ως απέραντα, τότε
είναι σύμμετρος με τη δική του φύση 2 2 .
35

2 1 . Ο Πλωτίνος επανέρχεται στη σχέση μεταξύ μέρους και όλου (δες
και παραπάνω στις γρ. 6-10). Ενώ στον αισθητό κόσμο επικρατεί μερικοτ η τ α και κάθε δημιουργικό ον είναι εξίσου μερικό με ό,τι δημιουργείται,
στον νοητό κόσμο ο δημιουργός είναι το Ό λ ο , και το δημιουργούμενο έκτος
από ατομικό ον είναι συνάμα καθολικό: τ α νοητά είναι σφραγισμένα με την
καθολικότητα που χαρακτηρίζει τον νου. Για ένα επιφανειακό βλέμμα τ α
νοητά είναι ατομικά όντα- ωστόσο για όποιον εμβαθύνει σ' αυτά, φανερώ
νουν εκείνη την ά λ λ η διάσταση που είναι η καθολικότητα.

[31]

Αλλωστε η ζωή δεν προξενεί κούραση σε κανένα, όταν
είναι καθάρια - αυτό λοιπόν που ζει με άριστο τρόπο, πώς θα
μπορούσε να κουραστεί; Η εκεί ζωή είναι σοφία, και μάλιστα
σοφία που δεν επιτυγχάνεται με συλλογισμούς, διότι υπήρχε
ανέκαθεν ολόκληρη και κατά τίποτα ελλιπής, έτσι ώστε να
χρειαστεί μια συλλογιστική αναζήτηση - αυτή η σοφία είναι
η πρωταρχική και δεν προέρχεται από κάποιαν άλλη το ίδιο
της το Είναι είναι σοφία, και δεν υπάρχει πρώτα κάποιο
υποκείμενο, που εκ των υστέρων γίνεται σοφό.
Γι'

αυτό και καμιά σοφία δεν είναι μεγαλύτερη

ρουν απο τα νοήματα του άλλου,
σταματημού του νοείν.

από

ώστε ως «μή άρέσκοντα» να γίνουν α ι τ ί α

Τα νοητά είναι απέραντα και ανεξάντλητα (γρ. 3 1 : «άτρυτα»).
Αντίστοιχα και ο νοών παραμένει ανεκπλήρωτος και ανικανοποίητος, γ ι α τ ί
ποτέ δεν έχει να κάνει με κάτι που νοήθηκε αρκετά και το οποίο κατέστη
έτσι αντικείμενο
περιφρόνησης. Ο νοών ζ η τ ά να ιδεί (δηλαδή να νοήσει)
ολοένα περισσότερο, και μολονότι πληρούται με όσα έχει εκάστοτε δει,
συλλαμβάνει τόσο τ α βλεπόμενα όσο και τον εαυτό του ως φύσει απέραντα.
Αυτή η απεραντοσύνη είναι προφανώς αριστοτελική: δεν συνίσταται σε ένα
στατικό άπειρο, έξω από το οποίο δεν υπάρχει τίποτα επειδή αυτό
συμπεριλαμβάνει τ α π ά ν τ α , α λ λ ά είναι ένα δυναμικό άπειρο, έξω από το
οποίο ολο και κάτι υπάρχει προς σύλληψη (δες Αριστοτέλη Φυσικά 207a 12).
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καί ή αύτοεπιστήμη ένταΰθα πάρεδρος τ ω νω τ ω συμπροφαίνεσθαι, οίον λέγουσι κατά μίμησιν καί τ ω Διί τήν
Δίκην. πάντα γάρ τά τοιαΰτα έκεΐ οίον αγάλματα π α ρ '
αυτών ένορώμενα, ώστε θ έ α μ α ε ί ν α ι υ π ε ρ ε υ δ α ι μ ό ν ω ν
θ ε α τ ώ ν , τής μέν οδν σοφίας τό μέγεθος καί τήν δύναμιν άν
τις κατίδοι, δτι μεθ' αυτής Ιχει καί πεποίηκε τά δντα, καί
τά δντα ήκολούθησε, καί Ιστιν αυτή τά δντα, καί συνεγένετο
αύτη, καί έν άμφω, καί ή ουσία ή έκεΐ σοφία, άλλ' ήμεΐς
είς σύνεσιν ούκ ήλθομεν, δτι καί τάς έπιστήμας θεωρήματα
καί συμφόρησιν νενομίκαμεν προτάσεων είναι· τό δέ ούδ' έν
ταϊς ένταΰθα έπιστήμαις. εί δέ τις περί τούτων αμφισβητεί,

2 3 . 0 νους διάγει μια άκοπη, α μ ι γ ή και άριστη ζ ω ή . Ο Πλωτίνος
χαρακτηρίζει «σοφία» μια τέτοια ζ ω ή , και μάλιστα σοφία που δεν
επιτυγχάνεται βαθμιαία μέσα από μια συλλογιστική πορεία, γ ι α τ ί υπήρχε
ανέκαθεν και σε τόση πληρότητα, ώστε να μην της χρειάζεται κάποια
διασκεπτική αναζήτηση για να ολοκληρωθεί. Σε αντίθεση προς κάθε
π α ρ ά γ ω γ η , μεθύστερη και μέσω επίπονης έρευνας αποκτώμενη ανθρώπινη
σοφία, η σοφία του νου είναι αρχέγονη (γρ. 3 8 : «ή πρώτη»).
Πώς δικαιώνεται μια τέτοια σοφία; 0 Πλωτίνος την ονομάζει «αύτοε
πιστήμη» (γρ. 4 0 ) , με το νόημα ότι είναι μια γνώση που δεν προσάπτεται
σε κάτι άλλο ως ιδιότητα του, α λ λ ά έχει μία ιδεατή αυθυπαρξία. Αλλα
τότε πώς συνδυάζεται με τον νου; Ο Πλωτίνος προσέχει να μην ταυτίσει
αυτά τ α δύο, μολονότι αυτά συναποκαλύπτονται
(γρ. 40-1: «συμπροφαινεσθαι»)· η σοφία είναι «πάρεδρος», δηλαδή εδράζεται δίπλα στον νου ως
σύνεδρος του. M t a παρόμοια συμβολική εικόνα δύο συνεδραζόμενων θέων,
του Δία και τ η ς Δίκης ή θέμιδος, ήταν οικεία από τον καιρό του Πίνδαρου
(δες Ολύμπιον. 8, 2 2 : «Διός... πάρεδρος... θέμις») και του Σοφοκλή (δες
Οιδίποδα επί Κολωνω 1382: «Δίκη, ξύνεδρος Διός», α λ λ ά συναντάται και
στη Σοφία Σολομώντος
9, 4: «δός μοι τήν τών σων θρόνων πάρεδρον
σοφίαν».
Αυτή η θεϊκή νοητική σοφία προσεγγίζεται στο κεντρικό θέμα, που
είναι το ειδέναι και η ωραιότητα, συσχετιζόμενη με τ α α γ ά λ μ α τ α . Η
Δίκη και ο Ζευς ή καλύτερα η σοφία και ο νους δεν είναι όμως α γ ά λ μ α τ α
που έχουν αφιερωθεί προς α γ α λ λ ί α σ η κάποιου άλλου, α λ λ ά είναι στραμ
μένα προς τον εαυτό.τους και «ενορώνται» από τον εαυτό τους. Αυτός ο
συσχετισμός αποδίδει εξαίρετα την ταυτότητα νοούντος-νοούμενου α λ λ ά
και την ταυτότητα εξωτερικής ωραιότητας — εσωτερικής ενόρασης και
α γ α λ λ ί α σ η ς . Παραθέτοντας το σχετικό χωρίο από τον πλατωνικό Φαίδωνα
I l l a 3 (δες κάτι παρόμοιο στον πλατωνικό Φαιδρό 2 4 7 c 7-8) ο Πλωτίνος
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40 αυτήν: είναι η επιστήμη καθ' εαυτήν που εκεί πάνω εδράζε
ται δίπλα στον νου, γ ι α τ ί με αυτόν συναποκαλύπτεται- όπως
ονομάζουν, κατ' απομίμηση του επάνω κόσμου, και τη Δίκη
σύνεδρο του Διός. Ό λ α αυτά τα όντα είναι εκεί πάνω κάτι
σαν α γ ά λ μ α τ α , που βλέπονται από τον εαυτό τους- έτσι ώστε
«τρισευτυχισμένοι είναι οι θεατές, στους οποίους
παρέχεται
αυτό το θέαμα»*3.
Αυτής της σοφίας το μέγεθος και τ η δύναμη θα μπορούσε
45 κανείς να καταμετρήσει, από το ότι αυτή έχει μαζί της και
έχει δημιουργήσει τ α όντα - τα όντα είναι ένα επακόλουθο
ετούτης, και αυτή η ίδια είναι τ α όντα: τούτα γεννήθηκαν
ταυτόχρονα με αυτήν, τ α δύο τους είναι ενότητα, και το
Είναι είναι η σοφία εκεί π ά ν ω ^ .
Αλλα εμείς δεν καταλαβαίνουμε - διότι εκλαμβάνουμε
ακόμα και τις επιστήμες ως θεωρήματα και ως συσσώρευση
50 προτάσεων αυτό δεν αληθεύει ούτε για τις δικές μας γήινες
επιστήμες. Εάν κάποιος αμφισβητεί τούτο, ας εγκαταλείτονιζει αφενός την αγαλλόμενη «υπερευδαιμονία» όσων βλέπουν ένα τέτοιο
ά γ α λ μ α , αφετέρου την ταυτότητα των θεώμενων υποκειμένων με το
βλεπόμενο αντικείμενο: «θέαμα είναι» (γρ. 43).
24. Η σοφία ως γνώση είναι γνώση των όντων. Αλλά τι σημαίνει
αυτό ειδικότερα γ ι α τ η θεϊκή σοφία του νου; Ας αναφερθεί κ α τ ' αρχήν ότι
«τα οντά» δεν είναι εδω το συνονθύλευμα όλων όσων υπάρχουν, αλλά είναι
τ α αληθινά οντά, άρα μια ά λ λ η έκφραση για τ α νοητά σαν τέτοια ή για
την περιοχή των ιδεών. Σε ποια σχέση βρίσκεται λοιπόν η σοφία προς τ α
αληθινά οντά; Ο Πλωτίνος διαπιστώνει μια πολύπλευρη σχέση: Αφενός η
σοφία είναι αλληλένδετη με αυτά τ α όντα, εφόσον είναι η γνώση τ ο ύ τ ω ν
αφετέρου όμως γνωρίζοντας η σοφία δημιουργεί, και τ α δημιουργήματα
της είναι ακριβώς τ α αληθινά όντα. Εάν ιδωθεί ως νοητική δύναμη
δημιουργική των όντων, τότε η σοφία φαίνεται να προηγείται τούτων. Αν
όμως ιδωθεί προσεκτικότερα, η σοφία χαρακτηρίζεται από ταυτότητα
νοούντος-νοούμενου (ειδικότερα: γνωρίζοντος-γνωριζόμενου), άρα δεν είναι
πρωτύτερη αλλά ταυτίζεται με τ α νοούμενα όντα. Η ταυτότητα τους είναι
επίσης πολύπλευρη: η σοφία γεννήθηκε ταυτόχρονα με τ α όντα ως γνώσητων-οντων αλλά δεν γεννήθηκε ως κάτι άλλο από αυτά' σοφία και όντα
αποτελούν ενότητα, επειδή δεν έχουν αποσπαστεί εντελώς από το Έ ν α .
Για να εκφράσει αυτή τ η μυστηριακή ενότητα ο Πλωτίνος εγκαταλείπει
τον ορο «τά όντα» και μιλά πια για ουσία: «ή ουσία ή έκεΐ σοφία» (γρ.
47).
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έατέον ταύτας έν τ ω παρόντι. περί δέ τής έκεΐ επιστήμης,
ήν δή καί ό Πλάτων κατιδών φ η σ ι ν ο ύ δ ' ή τ ι ς ε σ τ ί ν ά λ λ η
έν ά λ λ ω - δπως δέ, εϊασε ζητεΐν καί άνευρίσκειν, εΐπερ
άξιοι τής προσηγορίας φαμέν είναι- ίσως οδν βέλτιον
εντεύθεν τήν αρχήν ποιήσασθαι.
55
Πάντα δή τά γινόμενα, εϊτε τεχνητά είτε φυσικά 5
εϊη, σοφία τις ποιεϊ, καί ήγεϊται τής ποιήσεως πανταχοΰ
σοφία, άλλ' εί δή τις κ α τ ' αυτήν τήν σοφίαν ποιοι, Ιστωσαν μέν αί τέχναι τοιαΰται. άλλ' ό τεχνίτης πάλιν αδ είς
σοφίαν φυσικήν Ιρχεται, κ α θ ' ήν γεγένηται, ούκέτι συντε- 5
θεΐσαν έκ θεωρημάτων, άλλ' δλην εν τι, ού τήν συγκειμένην έκ πολλών εις εν, άλλα μάλλον άναλυομένην είς
πλήθος έξ ενός. εί μέν ούν ταύτην τις πρώτην θήσεται,
αρκεί- ούκέτι γάρ έξ άλλου οδσα ούδ' έν άλλω. εί δέ τόν
μέν λόγον έν τή φύσει, τούτου δέ αρχήν φήσουσι τήν ίο
φύσιν, πόθεν εξει φήσομεν, καί εί έξ άλλου, έκεϊνο. εί
μέν έξ αύτοΰ, στησόμεθα- εί δέ είς νουν ήξουσιν, ένταΰθα
οπτέον, εί ό νους έγέννησε τήν σ ο φ ί α ν καί εί φήσουσι,
πόθεν; εί δέ έξ αύτοΰ, αδύνατον άλλως ή αυτόν δντα σο-

2 5 . Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από τ η θεϊκή σοφία; Η απάντηση
του Πλωτίνου είναι αρκετά αποθαρρυντική:
Οι άνθρωποι έχουν παρερμηνεύ
σει τ η σοφία μεταποιώντας την σε «επιστήμες», δίνοντας μια
πλουραλι
στική εξήγηση
στον ενιαίο της χαρακτήρα.
Αυτές οι επιστήμες έχουν
μάλιστα διασπαστεί σε θεωρήματα, και συναπαρτίζονται από συσσωρευμέ
νες προτάσεις. (Ο όρος «προτάσεις» σημαίνει ακριβέστερα τις προκείμενες
ενός συλλογισμού, δες π . χ . Κεφ. 7, γρ. 40-41· άρα υπαινίσσεται τ η
διασκεπτική συλλογιστική γνώση σε αντίθεση προς την ενορατική σύλ
ληψη). Μια τέτοια πολυδιάσπαση και τ ε χ ν η τ ή συσσώρευση προτάσεων δεν
μπορεί να αληθεύει ούτε καν γ ι α τ ι ς ανθρώπινες επιστήμες. Αλλα ο
Πλωτίνος δεν θέλει να επιμείνει σ' αυτές, επειδή εδώ τον απασχολεί η μια
και αδιάσπαστη θεϊκή επιστήμη.
26. Ο Πλωτίνος ανατρέχει σε ένα πλατωνικό ορισμό της κατεξοχήν
επιστήμης, που έχει δοθεί στον Φαιδρό 2 4 7 d7-e2. (Ο Πλωτίνος παραφρά
ζει αντί να παραθέσει πιστά, δες και στο Κεφ. 5, γρ. 9 ) .
Τι λέει αυτός ο ορισμός; Η κατεξοχήν γνώση ορίζεται αρνητικά, από
το ότι δεν περιέχεται μέσα σε κάτι άλλο ( — μέσα στον ανθρώπινο νου)
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ψουμε τούτες προς το παρόν 2 5 . Οσον αφορά όμως την εκεί
πάνω επιστήμη, αυτήν είχε ο Πλάτων μπροστά στα μάτια
του όταν έλεγε: «Αυτή δεν είναι άλλη μέσα σε κάτι άλλο» —
αλλά πώς πρέπει να εννοηθεί τούτο, μας άφησε να το
αναζητήσουμε και να το ανακαλύψουμε, αν θέλουμε να
είμαστε άξιοι του ονόματος μας [«Πλατωνικοί»]. Ίσως λοι
πόν είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε ως εξής 2 6 :
Ό λ α όσα γεννιώνται, είτε είναι έργα τεχνητά είτε φυσικά,
τα παράγει μια σοφία, και οδηγός της παραγωγής είναι
παντού η σοφία. Εάν τώρα μια τέχνη παράγει σύμφωνα με
την ίδια τ η σοφία, ας σταθούμε σε μια τέτοια τ έ χ ν η . Αλλα ο
τεχνίτης ανατρέχει συχνά στη φυσική σοφία, σύμφωνα προς
την οποία τ α φυσικά όντα έχουν έρθει στη ζωή - η φυσική
σοφία δεν έχει συντεθεί από θεωρήματα, αλλά είναι ολό
κληρη μια ενότητα [ = «έν»] - δεν έχει συντεθεί από πολλά
ώστε να καταστεί ενότητα, αλλά έχοντας προέλθει από την
ενότητα, αποσυντίθεται σε μια πληθώρα.
Εάν λοιπόν κάποιος θέτει αυτή τ η φυσική σοφία ως
πρωταρχική, τούτο αρκεί' διότι αυτή δεν κατάγεται πια από
κάτι άλλο, ούτε είναι «μέσα σε κάτι άλλο». Ό τ α ν όμως λένε
ότι ο λόγος είναι μέσα στη φύση και ότι η αιτία του είναι η
φύση, τότε θα τους ρωτήσουμε, από πού κατάγεται η φύση·
εάν από κάτι άλλο, πώς το κατέχει εκείνο η φύση; εάν αφ'
εαυτού τ η ς , τότε θα σταματήσουμε' εάν όμως το ανάγουν
στον νου, τότε θα πρέπει να ιδούμε εάν ο νους έχει γεννήσει
τ η σοφία - εάν το ισχυριστούν, τότε θα ρωτήσουμε: από πού
την συνέλαβε ο νους; εάν α φ ' εαυτού του, τούτο θα είναι
δυνατό μόνο εάν αυτός ο ίδιος είναι σοφία 2 7 .

όπως η ανθρώπινη γνώση, άρα στέκεται αυθύπαρκτα μόνο μέσα στον εαυτό
της· ο Π λ ά τ ω ν αρνείται κάθε στοιχείο ετερότητας μέσα στην κατεξοχήν
γνώση. Το τ ι ακριβώς υποδηλώνει αυτός ο ορισμός, ο Πλωτίνος το
εκλαμβάνει ως πρόκληση, που τον υποχρεώνει να προβεί σε αναζήτηση· η
πλωτινική ερμηνεία παρέχεται εκτεταμένα στα επόμενα
κεφάλαια.
2 7 . Με βάση τον παραπάνω

διατυπωμένο πλατωνικό ορισμό

της
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φίαν. ή άρα αληθινή σοφία ουσία, καί ή αληθινή ουσία 15
σοφία, καί ή αξία καί τή ουσία παρά τής σοφίας, καί,
δτι παρά τής σοφίας, ουσία αληθής, διό καί δσαι ουσιαι
σοφίαν ούκ Ιχουσι, τ ω μέν διά σοφίαν τινά γεγονέναι ούσίαι,
τ ω δέ μή Ιχειν έν αύταΐς σοφίαν, ούκ άληθιναί ούσίαι. ού
τοίνυν δει νομίζειν έκεΐ αξιώματα όράν τους θεούς ουδέ 20
τους έκεΐ ύπερευδαίμονας, άλλ' έκαστα τών λεγομένων
έκεΐ καλά αγάλματα, οία έφαντάζετό τις έν τή σοφοΰ
ανδρός ψυχή είναι, αγάλματα δέ ού γεγραμμένα, άλλα
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15

Αρα η αληθινή σοφία είναι το Είναι, το αληθινό Είναι
είναι σοφία, και η αξία του Είναι έρχεται από τ η σοφία- και
επειδή σ' αυτό έρχεται αξία από τ η σοφία, είναι ετούτο
αληθινό Είναι. Γι' αυτό και όλες οι ουσίες που δεν έχουν
καμία σοφία, αφενός έγιναν ουσίες μέσω κάποιας σοφίας,
αφετέρου δεν είναι αληθινές ουσίες, διότι δεν έχουν μέσα τους
σοφία 2 8 .

20

Δεν πρέπει λοιπόν να νομίζει κανείς ότι είναι επιστημο
νικά αξιώματα, αυτά που βλέπουν εκεί πάνω οι θεοί και οι
τρισευτυχισμένες υπάρξεις' όλα τ α κατονομασμένα όντα είναι
εκεί πάνω ωραία α γ ά λ μ α τ α , όπως τ α συλλαμβάνει κανείς
μέσα στην ψυχή κάποιου σοφού, όχι όμως αγάλματα ζωγρα-

κατεξοχήν γνώσης ο Πλωτίνος οδηγείται αναγωγικά στην κατεξοχήν
σοφία, καταδείχνοντας ότι η κατεξοχήν σοφία δεν είναι ά λ λ η απο τ η
σοφία του νου.
Η αναγωγική πορεία προχωρεί ως εξής: Η σοφία αποκαλύπτεται στους
ανθρώπους είτε μέσα στη φυσική είτε μέσα στην τεχνική δημιουργία, διότι
και οι δύο καθοδηγούνται από κάποια σοφία. Ο τεχνίτης δημιουργεί κ α τ ά
τον Π λ ά τ ω ν α βάσει τ η ς κατεξοχήν σοφίας, απομιμούμενος τ α όντα του
ιδεατού κόσμου· α αυτό ο Πλωτίνος δεν συμφωνεί εντελώς: η πιο συχνή
π η γ ή έμπνευσης του τ ε χ ν ί τ η είναι η φυσική σοφία, βάσει τ η ς οποίας
γ ε ν ν ώ ν τ α ι τ α φύσει όντα. Η φυσική σοφία διαφέρει ριζικά απο την
ανθρώπινη, κ α τ ά το ότι δεν είναι συντεθειμενη απο θεωρήματα, άλλα έχει
την π η γ ή της στην ενότητα, και μόνο εκ των υστέρων ( = μέσα στο
ανθρώπινο μυαλό) μπορεί να διασπαστεί σε μια πληθώρα προτάσεων ή
κανόνων. Εάν λοιπόν η φυσική σοφία μέσα στην ενότητα της ισχύσει ως
πρωταρχική, έχουμε φτάσει στην κατεξοχήν σοφία, που κατά τον Π λ ά 
τωνα στερείται κάθε ετερότητας- ο Πλωτίνος δέχεται αυτή τ η φυσική
σοφία ως πρωταρχική, επειδή χαρακτηρίζεται από μια αρχέγονη ενότητα
και ταυτότητα που την προσεγγίζει στις αντίστοιχες ιδιότητες του νου.
Εάν όμως η φυσική σοφία συλληφθεί αιτιολογικά
ως αίτια των
φυσικών και τεχνητών όντων, εάν ο «λόγος» ( = το αίτιο) των όντων
εναποτεθεί στη φύση, τότε θα τεθεί το ερώτημα: και από πού κ α τ ά γ ε τ α ι η
φύση; ποια είναι η δική τ η ς α ι τ ί α ; Τότε θα φανεί ότι υπεράνω της φύσης
υπάρχει μια ανώτερη βαθμίδα γνώσης, από την οποία προκύπτουν οι
φυσικοί λόγοι: αυτή είναι η βαθμίδα της ψυχής. Αλλά η α ι τ ι α χ η αλυσίδα
δεν σταματά στην ψυχή, διότι κι εδώ υπάρχει διχασμός ανάμεσα στο
έλλογο υποκείμενο και στους «λόγους» που αυτό διαχειρίζεται- απαιτείται
λοιπόν η α ν α γ ω γ ή σε μια ανώτερη βαθμίδα γνώσης, οπού επικρατεί
ταυτότητα γνωρίζοντος-γνωριζόμενου,
υποκειμένου-αντικειμενουαυτή
είναι η βαθμίδα του νου. Η κατεξοχήν σοφία είναι λοιπόν η σοφία του νου,
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διότι η εδώ κυρίαρχη ταυτότητα δεν επιτρέπει να υπάρχουν λόγοι «μέσα σε
κάτι άλλο». Μήπως όμως ο νους κατέχει τ η σοφία του χάρη σε μια
ανώτερη βαθμίδα; Αυτό ο Πλωτίνος το αρνείται, διότι πάνω από τον νου
στέκεται μονό το Ενα, που είναι υπεράνω της γνώσης. Ο νους κατέχει τ η
σοφία α φ ' εαυτού του: είναι αυτός τούτος σοφία (γρ. 14-15: «αυτόν όντα
σοφίαν»· σύγκρινε Κ ε φ . 4, γρ. 4 7 : «ή ουσία ή έκεΐ σοφία»).
2 8 . Εαν ο νους εί'ναί σοφία, πώς σχετίζεται η σοφία προς το Είναι του
νου; Για να διαλευκάνει αυτή τ η σχέση, ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί τον όρο
«ούσια» για να αναφερθεί στο Είναι του νου· έτσι όμως τίθεται το ζήτημα
ανάμεσα σ' αυτή την ουσία και στις υπόλοιπες· για να την διακρίνει, Ό
Πλωτίνος την χαρακτηρίζει «αληθινή ουσία» (γρ. 15). Αλλά επειδή και
στις υπόλοιπες ουσίες προσιδιάζει κάποια σοφία, ο Πλωτίνος χαρακτηρίζει
τ η σοφία του νου «αληθινή σοφία». Και μόνο με αυτές τις λεκτικές
συμβάσεις μπορούν να γίνουν κατανοητά τ α εδώ λεγόμενα.
Η αληθινή σοφία που χαρακτηρίζει τον νου, είναι το Είναι του νουαυτό σημαίνει ότι το Είναι του νου εξαντλείται
στο να παράγει α φ ' εαυτού
του και να θεμελιώνει εντός εαυτού την κατεξοχήν σοφία. Εάν το Είναι
του νου μπορεί με τ η σειρά του να χαρακτηρισθεί «αληθινό», αυτή η
αλήθεια προέρχεται από τ η σοφία- και κανένα άλλο Είναι δεν μπορεί να
χαρακτηρισθεί αληθινό, κατά το μέτρο που στερείται σοφίας. Αυτή η
τριάδα σοφια-Ειναι-αληθεια μπορεί λοιπόν να συλληφθεί με πληρότητα
μόνο μέσα στην περιοχή του νου και μέσω του νου· διότι ο αλληλένδετος
χαρακτήρας της μονό μέσα στον νου συναντάται. Από αυτά προκύπτει ότι
οχι μονό η σοφία και το Είναι («ουσία»), α λ λ ά και η αλήθεια σαν τέτοια
δεν μπορεί να συλληφθεί έξω από τον νου.
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δντα. διό καί τάς ιδέας δντα ελεγον είναι οί παλαιοί καί
ουσίας.
Δοκοΰσι δέ μοι καί οί Αιγυπτίων σοφοί, είτε άκριβεΐ
επιστήμη λαβόντες είτε καί συμφύτω (περινοία),περί ών έβούλοντο διά σοφίας δεικνύναι, μήτύποις γραμμάτων διεξοδεύουσι
λόγους καί προτάσεις μηδέ μιμουμένοις φωνάς καί προφο
ράς αξιωμάτων κεχρήσθαι, αγάλματα δέ γράψαντες καί Ιν
εκαστον εκάστου πράγματος άγαλμα έντυπώσαντες έν τοις
ίεροΐς τήν έκεΐ ού διέξοδον έμφήναι, ώς άρα τις καί επιστή
μη καί σοφία εκαστον έστιν άγαλμα καί ύποκείμενον καί
άθρόον καί ού διανόησις ουδέ βούλευσις. ύστερον δέ ά π '
αυτής αθρόας ούσης εϊδωλον έν άλλω έξειλιγμένον ήδη
καί λέγον αυτό έν διεξόδω καί τάς αιτίας, δι' άς ούτω,
έξευρίσκον [ώς τό καλώς ούτως Ιχοντος τοΰ γεγενημένου
θαυμάσαι] εί τις είδε, ( ώ ς άλόγως ούτως Ιχοντος τοΰ
γεγενημένου) θαυμάσαι Ιφη τήν σοφίαν, π ώ ς αυτή αιτίας
ούκ Ιχουσα τής ουσίας, δι' άς ούτω, παρέχει τοις ποιουμένοις κατ' αυτήν, τό καλώς άρα ούτως καί τό έκ ζητήσεως
άν μόλις ή ούδ' δλως φανέν 6τι δει ούτως, είπερ τις έξεύροι,

2 9 . Τί λοιπόν νοεί ο νους; Από τ α παραπάνω προκύπτει: α) 0 νους (και
αντ' αυτού ο Πλωτίνος κάνει λόγο γ ι α θεούς και γ ι α «υπερευδαιμονες»
βασισμένος στο χωρίο του Π λ ά τ ω ν α , δες Κεφ. 4, γρ. 43-4) δεν συλλαμβά
νει θεωρητικά αξιώματα, δεν κινείται συλλογιστικά με προκείμενες και
συμπεράσματα, δεν διασκορπάται σε πληθώρα νοημάτων, β) Ο νους έχει να
κάνει με τον εαυτό του, κ α τ ά το μέτρο που αυτός έχει τ η μορφή ενός
«ωραίου αγάλματος».
( 0 Πλωτίνος βρίσκει εδώ ευκαιρία να υπαινιχθει τον
Σωκράτη ως υπόδειγμα της σοφίας, μέσα στην ψυχή του οποίου μπορούσε
κανείς να βρει ωραία αγάλματα,
όπως λέει ο Αλκιβιάδης παρομοιάζοντας
τον με τους σειληνούς στο πλατωνικό Συμπόσιον
215b 3-4: «ενδοθεν
α γ ά λ μ α τ α έχοντες θεών»), γ ) Αυτή η ωραιότητα του νου δεν είναι
καθρέφτισμα κάποιας ά λ λ η ς αληθινής, δεν είναι ζωγραφισμένη απομί
μηση, α λ λ ά είναι το αληθινό Είναι και η ουσία. 0 Πλωτίνος υπενθυμίζει
εδώ, πόσο συχνά ο Π λ ά τ ω ν (διότι κυρίως αυτόν έχει κατά νου όταν μιλά
γ ι α τους «παλαιούς») ταυτίζει την ιδεατή, δηλαδή αληθινή περιοχή με το
Είναι - διότι και ο Π λ ά τ ω ν αναφερόταν βέβαια στον νοητό κόσμο και στην
αλήθεια του.
30. Για να τεκμηριώσει την ανωτερότητα τ η ς μη-συλλογιστικης
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φισμένα αλλά υπαρκτά [ = «όντα»]. Γι' αυτό οι
29
25 έλεγαν ότι οι ιδέες είναι οντά και ουσίες .

παλαιοί

6

Αυτό το έχουν συλλάβει, μου φαίνεται, και οι Αιγύπτιοι
σοφοί, είτε μέσω ακριβόλογης επιστήμης είτε μέσω έμφυτης
εξυπνάδας: για να εκθέσουν τ η σοφία τους δεν χρησιμοποιού
σαν την αλφαβητική γραφή, η οποία αναπτύσσεται με λέξεις
[ = «λόγους»] και προτάσεις και μιμείται τους ήχους και την
5 προφορά των προτάσεων, αλλά χρησιμοποιούσαν την ιερογλυ
φική γραφή' σκάλιζαν αγάλματα μέσα στους ναούς, καθένα
από τ α οποία είναι το σύμ&ολο ενός ορισμένου
πράγματος.
Έ τ σ ι έκαναν ορατό ότι εκεί πάνω δεν υπάρχει συλλογιστική
σύλληψη, ότι αντίθετα κάθε άγαλμα είναι επιστήμη και
σοφία και συνάμα η προϋπόθεση τ η ς , ότι κατανοείται μονο
μιάς και δεν είναι συλλογισμός ή διαβούλευση 30 .
10
Και μόνο ως κάτι μεταγενέστερο από αυτή τ η μονομιάς
συλλαμβανόμενη σοφία προκύπτει μια απεικόνιση μέσα σε
ένα άλλο πράγμα, μια απεικόνιση εντελώς ανεπτυγμένη, που
εκθέτει διεξοδικά τον εαυτό της και τις αιτίες τού γιατί τ α
πράγματα είναι έτσι. Εάν τώρα κάποιος δει αυτή την
απεικόνιση, μιας και το αποτέλεσμα είναι τόσο παράλογο,
μπορεί ασφαλώς να πει ότι απορεί για μια τέτοια σοφία, που
15 χωρίς να κατέχει τις αιτίες τού γιατί τ α πράγματα είναι
έτσι, εντούτοις παρέχει αυτές τις αιτίες σε όσους δημιουργή
θηκαν σύμμετρα προς αυτήν. Εάν λοιπόν κάποιος
ανακαλύψει
μια παρόμοια ωραιότητα, που γίνεται φανερή σχεδόν χωρίς
νόησης ο Πλωτίνος φέρνει εδω το παράδειγμα της αιγυπτιακής ιερογλυφι
κής γραφής. Αυτή η γραφή αντιπαρατίθεται προς την αλφαβητική, που
συνθέτει λέξεις και προτάσεις και απομιμείται την προφορά τους. Η
ιερογλυφική γραφή χρησιμοποιεί εικόνες — ο Πλωτίνος γράφει «αγάλ
ματα» σε διασύνδεση προς το Κεφ. 5 —, κάθε μια από τις οποίες φανερώνει
το σημαινόμενο οπτικά, χωρίς να μεσολαβεί διανοητική σκέψη. Αξίζει να
προσεχτεί ότι ο Πλωτίνος χαρακτηρίζει τ α ιερογλυφικά σημάδια αφενός
«επιστήμη και σοφία» ως επίγεια έκφανση της αληθινής σοφίας που
υπάρχει στην περιοχή του νου, αφετέρου τ α χαρακτηρίζει «ύποκείμενον»
(γρ. 8) ταυτίζοντας τ α έτσι με το νοούν υποκείμενο και αποδίδοντας τους
μια ταυτότητα νοούντος υποκειμένου / νοούμενου αντικείμενου.
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προ ζητήσεως καί προ λογισμού ύπάρχειν [ούτως] οίον λάβωμεν γάρ έ φ ' ενός μεγάλου δ λέγω, δπερ αρμόσει καί
έπί πάντων.
Τοΰτο δή τό πάν έπείπερ συγχωροΰμεν παρ' άλλου
[αυτό] είναι καί τοιούτον είναι, άρα οίώμεθα τόν ποιητήν
αύτοΰ έπινοήσαι παρ' αύτω γ ή ν καί ταύτην έν μέσω δεΐν
στήναι, είτα ύδωρ καί έπί τ ή γ ή τοΰτο, καί τ ά άλλα έν
τάξει μέχρι τοΰ ούρανοΰ, είτα ζ ώ α πάντα καί τούτοις
μορφάς τοιαύτας έκάστω, δσαι νΰν είσι, καί τ ά ένδον έκάστοις σπλάγχνα καί τ ά έξω μέρη, είτα διαθέντα Ικαστα
παρ' αύτω ούτως έπιχειρεΐν τ ω Ι ρ γ ω ; άλλ' ούτε ή έπίνοια
δυνατή ή τοιαύτη - πόθεν γάρ έπήλθεν ούπώποτε έωρακότ ι ; - ούτε έξ άλλου λαβόντι δυνατόν ήν έργάσασθαι, δπως
νΰν οί δημιουργοί ποιοΰσι χερσί καί όργάνοις χρώμενοι· ύσ
τερον γάρ καί χείρες καί πόδες, λείπεται τοίνυν είναι μέν
3 1 . Πόσο είναι ικανή η ιερογλυφική γραφή να αποδίδει και τις αίτιες
των πραγμάτων; Εφόσον η ιερογλυφική σοφία συλλαμβάνεται μονομιάς και
μη-συλλογιστικά, μολονότι εμπεριέχει τ ο δημιουργούν «ύποκείμενον» τ η ς
δεν είναι ικανή να το παράσχει ως κάτι διαφορετικό, μέσα στο σχήμα
αίτιο-αποτέλεσμα. Κ ά τ ι τέτοιο αποκλείεται στην περιοχή του νου, διότι
εκεί επικρατεί τ α υ τ ό τ η τ α . Σε ένα οντολογικά μεταγενέστερο στάδιο όμως,
στο στάδιο της ψυχής, η γνώση και η σοφία μπορεί να υπάρξει «μέσα σε
κάτι άλλο» (γρ. 1 0 : «έν άλλοι»- δες το χωρίο του Π λ ά τ ω ν α παραπάνω,
Κεφ. 4, γρ. 53), δηλαδή μέσα στην ψυχή- αυτό που μέσα στον νου ήταν
μια συμπτυγμένη ταυτότητα, εδώ είναι μια εικόνα διαφοροποιημένη,
«εντελώς ανεπτυγμένη» (γρ. 1 0 ) , με διακεκριμένα τ α αίτια απο τ α
αποτελέσματα. Ο Πλωτίνος συμπεραίνει ότι η ωραιότητα που υπάρχει
στην περιοχή του νου αποκαλύπτεται χωρίς συλλογιστική αναζήτηση,
επειδή υφίσταται πριν (δες γρ. 1 8 : «προ . . . προ») από κάθε τέτοια.
Για να ενδυναμώσει αυτό τ ο συμπέρασμα ο Πλωτίνος παρέχει στο
επόμενο κεφάλαιο ένα «νοητικό πείραμα» ( D . Roloff 1970, σελ. 61), που
θα καταδείξει ότι ο νους προηγείται κάθε συλλογιστικής αναζήτησης
αιτίων και αποτελεσμάτων.
3 2 . Το «ευρύ παράδειγμα» που εξαγγέλθηκε (δες Κεφ. 6, γ ρ . 1 9 ) ,
είναι η δημιουργία του κόσμου, που λαμβάνει χώρα δίχως αναζήτηση και
συλλογισμούς. Ο Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία να επικρίνει την πλατωνική
αντίληψη περί διαδοχικής και ιεραρχικής διαμόρφωσης των όντων, συμ
φωνά με την οποία ο δημιουργός επινόησε πρώτα τ η γ η και τ η θέση τ η ς
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έρευνα ή και χωρίς καμιά αναζήτηση, προφανώς αυτή η
ωραιότητα υπάρχει πριν από κάθε έρευνα και πριν από κάθε
συλλογισμό, ωσάν — ας συλλάβουμε αυτό, που θέλω να π ω ,
με ένα ευρύ παράδειγμα, που να ταιριάζει σε κάθε περί
πτωση31.
Αφού λοιπόν για το επίγειο σύμπαν παραδεχόμαστε ότι ως
προς το Είναι και την ποιότητα του κατάγεται από κάποιον
άλλο, μήπως οφείλουμε να πιστέψουμε ότι ο δημιουργός του
πρώτα επινόησε παρ' εαυτόν τ η γ η , και ότι αυτή πρέπει να
στέκεται στο κέντρο, έπειτα το νερό και τ η θέση του πάνω
από τ η γ η και ούτω καθεξής όλα τ α άλλα κατά σειράν έως
τον ουράνιο θόλο; έπειτα όλα τ α ζώα και όλες τις μορφές που
αυτά έχουν σήμερα, και καθενός εσωτερικά τ α σπλάχνα και
εξωτερικά τα μέλη, και αφού έβαλε σε τάξη κάθε τ ι παρ'
εαυτόν, έπειτα επιχείρησε το έργο 3 2 ;
Ε λοιπόν όχι, μια τέτοια παρ' εαυτόν επινόηση είναι
αδύνατη· διότι από πού του ήρθαν αυτές οι σκέψεις, αφού έως
τότε δεν είχε δει ποτέ τ α όντα; Ούτε και αν τ ι ς είχε
παραλάβει από κάποιον άλλο θα μπορούσε να τ ι ς επεξεργα
στεί, όπως κάνουν σήμερα οι τεχνίτες χρησιμοποιώντας τ α
χέρια και τα όργανα· διότι τ α χέρια και τα πόδια είναι κάτι
μεταγενέστερο 3 3 .
Το μόνο λοιπόν που απομένει, είναι ότι όλα τ α όντα
(δες Τίμαιο 40 b 8 - c3), έπειτα τ α διάφορα ζώα (41 b 7 - c6) με τ α
σπλάχνα
τους (70e) και τ α εξωτερικά τους μέλη ( 4 5 a2 - b2). Δες μια
παρόμοια απαρίθμηση στην Ενν. I I 3 [ = 5 2 ] , 16, 6-8 όπου από τ α ζώα
έχει προτεραιότητα ο «άνθρωπος, έπειτα τ ο άλογο και οποιοδήποτε άλλο
ζώο, μάλιστα και τ α θηρία».
3 3 . 0 Πλωτίνος απορρίπτει τ η ν αντίληψη, ότι ο δημιουργός βρήκε
κάπου έτοιμη την ιδέα των όντων και μετά προέβη στη δημιουργία τους.
0 t περιπτώσεις δανεισμού που απορρίπτει, αφήνουν βέβαια τ η δυνατότητα
μιας ενορατικής έμπνευσης α ν ο ι χ τ ή : ο δημιουργός δεν ήταν δυνατό ούτε να
έχει δει πρωτύτερα τ α όντα, αφού δεν υπήρχαν έως τότε, ούτε να έχει
αντλήσει την ιδέα τους από κάποιον άλλο δημιουργό, πόσο μάλλον να τ α
επεξεργάστηκε με χέρια και πόδια, που είναι μεταγενέστερα, ανθρωπινά
βοηθήματα.
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πάντα εν οίλλω, ούδενός δέ μεταξύ δντος τή έν τω δντι
προς άλλο γειτονεία οίον εξαίφνης άναφανήναι ίνδαλμα καί
εικόνα εκείνου είτε αύτόθεν είτε ψυχής διακονησαμένης —
διαφέρει γάρ ουδέν έν τ ω παρόντι - ή ψυχής τίνος, άλλ'
οδν εκείθεν ήν σύμπαντα ταΰτα, καί καλλιόνως έκεΐ· τά
γάρ τήδε καί μέμικται, καί ούκ εκείνα [μέμικται]. άλλ' οδν
εΐδεσι κατέσχηται έξ αρχής είς τέλος, πρώτον μέν ή ύλη
τοις τών στοιχείων εΐδεσιν, εΐτ' έπί εϊδεσιν είδη άλλα,
είτα πάλιν έτερα· δθεν καί χαλεπόν εύρεΐν τήν ΰλην ύπό
πολλοίς εΐδεσι κρυφθεΐσαν. έπεί δέ καί αυτή είδος τι Ισχατον, πάν είδος τόδε καί πάντα εϊδη· τό γάρ παράδειγμα
είδος ήν · έποιεΐτο δέ άψοφητί, δτι πάν τό ποίησαν καί ουσία
καί είδος· διό καί άπονος [καί ούτως] ή δημιουργία, καί

34. Π ώ ς λοιπόν δημιούργησε ο δημιουργός; Ολα τ α όντα προϋπήρχαν
μέσα στον νου του- α λ λ ά συνεπάγεται τούτο ότι δημιουργήθηκαν μέσω
συλλογισμών; 'Οχι βέβαια! Για να εξηγήσει τ η διαφοροποίηση και την
ιεραρχική διάταξη των όντων σε γη-θάλασσα-ζώα κ τ λ . , ο Πλωτίνος
θεωρεί ότι πρωτύτερα βρίσκονταν όλα τ α όντα σε τόσο στενή γειτόνευση,
ώστε κανένα από αυτά δεν εισεδυε διαχωριστικά ανάμεσα τους- αρα μονό
ένα αιφνίδιο ξέσπασμα, μια εξ-αφνική εμ-φάνιση (γρ. 14: «εξαίφνης
άναφανήναι»· ήδη ο Π λ ά τ ω ν είχε συνδέσει τον εξ-αφανισμένο χαρακτήρα
του αιφνίδιου με την εμ-φάνιση και θέαση, δες Συμπόσιον
210e 5:
«εξαίφνης κατόψεται») μπορεί να προκάλεσε τον αισθητό κόσμο ως απομί
μηση του νοητού, την πολλαπλότητα ως έκτοπο τ η ς νοητής ενότητας.
Ο Πλωτίνος θίγει εδώ επιπλέον το ερώτημα: Έ γ ι ν ε εντελώς αυθόρμητα
(γρ. 15: «αύτοθεν») η διάσπαση του νοητού κόσμου και η διαφοροποίηση
του σε αισθητά όντα, ή μήπως μεσολάβησε και επιβοήθησε κάποια ψυχή;
Κ α ι αν κάποια ψυχή μεσολάβησε, ήταν η προς τον νου στραμμένη ή μήπως
η προς τ α αισθητά στραμμένη φυτική ψυχή, δηλαδή η φύση; Με την
απάντηση αυτού του ερωτήματος δεν ασχολείται εδώ ο Πλωτίνος περισσό
τερο. Σ χ ε τ ι κ ά με τον μεσολαβητικό και «ερμηνευτικό» ρόλο της ψυχής
μεταξύ νοητών-αισθητών δες Ενν. IV 3 [ = 2 7 ] , 1 1 , 16-21.
3 5 . Π ώ ς σχετίζονται τ α όντα του αισθητού κόσμου προς τ α νοητά; Τα
αισθητά είναι μεταγενέστερα και έκγονα των νοητών, γ ι ' αυτό δεν
ανήκουν στην ίδια ιεραρχική τ ά ξ η . Η διαφορά τους γίνεται σαφής όσον
άφορα τ η μορφή: τα νοητά είναι ωραιότερα. Αλλά τι σημαίνει ετούτο
συγκεκριμένα;
Μια πρώτη απάντηση, αρκετά θολή, έγκειται στο ότι τ α
νοητά κατέχουν την ωραιότητα
ως α μ ι γ ή , ενώ η αισθητή ωραιότητα είναι
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υπήρχαν μέσα στον νοητό κόσμο, και ότι επειδή μέσω της
γειτόνευσης του ενός όντος προς το άλλο δεν υπήρχε τίποτε
15 ανάμεσα τους, ξαφνικά αναφάνηκε μια απομίμηση και απει
κόνιση Εκείνου, είτε άμεσα είτε με μεσολάβηση της ψυχής —
αυτό δεν θα μας απασχολήσει προς το παρόν — είτε μιας
κάποιας ψυχής 3 4 .
Οπωσδήποτε όλα τ α εδώ όντα κατάγονται από τον εκεί
κόσμο, αλλά εκεί πάνω ήσαν μέσα σε ένα ωραιότερο Είναι'
διότι τ α όντα εδώ κάτω είναι μέσα σε μείξη, ενώ εκείνα
α μ ι γ ή . Ωστόσο όλα εδώ κατέχονται εξαρχής μέχρι τέλους
20 από μορφές: κ α τ ' αρχήν η ύλη από τις μορφές των στοι
χείων, έπειτα πάνω από τις μορφές άλλες μορφές κι έπειτα
πάλι άλλες- γ ι ' αυτό είναι δύσκολο να βρει κανείς την ύλη,
επειδή έχει υπερκαλυφθεί από πολλές μορφές. Αλλά αφού και
αυτή είναι μια κ α τ ώ τ α τ η μορφή, κάθε τι εδώ είναι εντελώς
μορφή και ολότ-ητα μορφών διότι το πρότυπο του ήταν
επίσης μορφή 3 5 .
Ο εδώ κόσμος δημιουργήθηκε χωρίς θόρυβο, διότι ο δημι25 ουργός του ήταν το παν και ουσία και μορφή - γ ι ' αυτό και η
δημιουργία διεξήχθη χωρίς μόχθο. Αλλά ήταν και δημιουργία

αναμεμιγμένη. Μια δεύτερη απάντηση επεξηγεί τ η μείξη: πρόκειται για
το πολλαπλό σμιξιμο υλης-μορφής. Η ύλη διαμορφώνεται από τη μορφή
των τεσσάρων στοιχείων (δες Εμπεδοκλή: πυρ-γη-αήρ-ύδωρ), των οποίων
όμως το σμιξιμο αποτελεί ύλη που διαμορφώνεται από μια ανώτερη μορφή
κ.ο.κ. Αυτό το α λ λ ε π ά λ λ η λ ο σμιξιμο ύλης-μορφής έχει σαν συνέπεια
αφενός οτι καμία μορφή δεν μπορεί να ιδωθεί ξέχωρα και αυθύπαρκτα ως
καθαρή ιδέα (πρόκειται βέβαια γ ι α την πλατωνική λέξη «είδος»)' πρόκει
ται για μια ολοκληρωτική κατοχή και κατάσχεση (γρ. 19: «κατέσχηται»)
των όντων εκ μέρους τ η ς μορφής- αφετέρου και η ύλη είναι δυσδιάκριτη,
γιατί
έχει αποκρύβει (γρ. 22) κάτω από την πληθώρα των μορφών.
Ωστόσο η υλη δεν πολυδιαφέρει από τ η μορφή: αποτελεί την κ α τ ώ τ α τ η
οντολογική της βαθμίδα και έχει απορρεύσει οντολογικά από αυτήν, έτσι
ώστε δίκαια η υλη χαρακτηρίζεται «κατώτατη μορφή», που αναδείχνει
τον καθολικά μορφικό χαρακτήρα
του αισθητού κόσμου, εξηγούμενο από το
γεγονός ότι το νοητό του αρχέτυπο είναι επίσης μορφή.
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παντός δέ ήν, ωσάν παν. ού τοίνυν ήν τό έμποδίζον. καί
νΰν δέ επικρατεί καίτοι άλλων άλλοις εμποδίων γινομένων
άλλ' ούκ αύτη ουδέ ν ΰ ν μένει γάρ ώς πάν. έδόκει δέ μοι,

δτι καί, εί ήμεΐς αρχέτυπα καί ουσία καί είδη άμα καί
τό είδος τό ποιοΰν ένταΰθα ήν ημών ουσία, έκράτησεν άν
άνευ πόνων ή ημετέρα δημιουργία, καίτοι καί άνθρωπος δη
μιουργεί είδος αύτοΰ άλλο δ έστι γενόμενος· άπέστη γάρ
τοΰ είναι τό πάν νΰν άνθρωπος γενόμενος· παυσάμενος δέ
τοΰ άνθρωπος είναι μ ε τ ε ω ρ ο π ο ρ ε ΐ φησι κ α ί π ά ν τ α τ ό ν
κ ό σ μ ο ν δ ι ο ι κ ε ί · γενόμενος γάρ τοΰ δλου τό δλον ποιεί.
άλλ' οδ χάριν ό λόγος, δτι Ιχεις μέν σύ αίτίαν είπεϊν δι'
ήν έν μέσω ή γη καί διά τί στρογγυλή καί è λοξός διά τί
ώ δ ί · έκεΐ δέ ού, διότι ούτως έχρήν, διά τοΰτο ούτω βεβούλευται, άλλ' δτι ούτως Ιχει ώς Ιστι, διά τοΰτο καί ταΰτα
Ιχει καλώς· οίον εί πρό τοΰ συλλογισμού τής αιτίας τό
3 6 . Π ώ ς προέκυψε το κατώτερο από το ανώτερο; Ο Πλωτίνος υπενθυ
μίζει εδώ μια σκέψη που διατυπώθηκε στην προηγούμενη πραγματεία (δες
Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 5, 25-7): η δημιουργία δεν είναι μια θορυβώδης πράξη,
αλλά προϊόν θέασης· πόσο μάλλον αφού ο δημιουργός του σύμπαντος είναι
επίσης συμπαντικός, κι επιπλέον ουσία και μορφή, αρα ενα αυλό Είναι.
Κάθε υποψία μόχθου και κούρασης πρέπει να απομακρυνθεί απο μια τέτοια
δημιουργία' διότι μέσα στην ενιαία καθολικότητα της δεν υπήρχε κάτι ( —
κάτι Χ επιμέρους) που να την δυσκολέψει. Ακόμα και μέσα στις τωρινές
συνθήκες ο Πλωτίνος διαπιστώνει μια ανεμπόδιστη επικράτηση της καθο
λικής κοσμικής τ ά ξ η ς , έστω και αν η πληθώρα των επιμέρους όντων
προκαλεί μια αλληλοενόχληση.
3 7 . Αλλά τ ι συμβαίνει με τον άνθρωπο ως δημιουργό; Σίγουρα η
ανθρώπινη δημιουργία απαιτεί κόπο, γ ι α τ ί είναι μια προσπάθεια κυριαρ
χ ί α ς και διαμόρφωσης της ύλης, εκ μέρους ενός όντος που είναι εκτυπο
(και όχι αρχέτυπο), συνυφασμένο από ύλη και μορφή. Εαν αντίθετα
ήμασταν αρχέτυπα, δηλαδή περιείχαμε μόνο ουσία και μορφή, τότε η
δημιουργία μας δεν θα ήταν επίπονη. Αλλά ως έκτοπα έχουμε το αρχέτυπο
μας μέσα στον νοητό κόσμο, και αυτό το αρχέτυπο σίγουρα
δημιούργησε
τον σημερινό άνθρωπο, μεταποιώντας την ίδια τ η μορφή του (γρ. 32:
«είδος αύτοΰ άλλο . . . γενόμενος»). Αυτή η μεταποίηση σήμαινε επίσης
μια απόσπαση από την ολότητα,
διότι το αρχέτυπο «είναι το παν» (γρ.
33). Αυτή η μεταποίηση και η απόσπαση μπορεί να ακυρωθεί, κατά το
μέτρο που η ανθρώπινη ψυχή στρέφεται προς τον νου και συναλλάσσεται
ξανά με το σύμπαν. Για να επικυρώσει τ η δυνατότητα μιας τέτοιας
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του παντός, διότι έλαβε χώρα ως όλο' άρα δεν υπήρχε τίποτα
που να εμποδίζει. Ακόμα και σήμερα η κοσμική τάξη επικρα
τεί, μολονότι τα όντα εμποδίζουν το ένα το άλλο- αλλά αυτή
την ίδια δεν μπορεί και σήμερα να την εμποδίσει τίποταδιότι αυτή παραμένει ως όλο 3 6 .
Πιστεύω ότι εάν εμείς οι άνθρωποι ήμασταν αρχέτυπα,
ουσία και μορφές συνάμα, και ήταν η ουσία μας αυτή που
παράγει εδω τα οντά, τότε η δημιουργία μας θα κυριαρχούσε
την ύλη χωρίς κόπο. Εντούτοις και ο άνθρωπος δημιούργησε
τ η δική του μορφή, καθόσον έγινε κάτι άλλο, δηλαδή αυτός
που είναι - διότι εφόσον αυτός έγινε ο σημερινός άνθρωπος,
αποσπάστηκε από την ολότητα - εάν όμως παύσει να είναι
άνθρωπος, τότε «πλανιέται στα ύψη», όπως ειπώθηκε, «και
διοικεί ολόκληρο τον κόσμο»- διότι εάν συναρτηθεί με το
σύμπαν, τότε δημιουργεί το σύμπαν 3 7 .
Ό λ α αυτά που λέμε αποβλέπουν στο να δειχτεί, ότι
μπορείς να εξηγήσεις την αιτία για την οποία η γ η είναι στο
κέντρο, γιατί είναι στρογγυλή και γιατί η εκλειπτική τροχιά
είναι λοξή· εκεί πάνω όμως, όχι επειδή έτσι έπρεπε να είναι
τα όντα, γ ι ' αυτό έχει αποφασιστεί να τ α κάνουν έτσι, αλλά
38
επειδή είναι έτσι όπως είναι, γ ι ' αυτό και είναι ωραία .
Είναι σαν στον συλλογισμό περί της αιτίας να προκύπτει

επιστροφής, ο Πλωτίνος παραθέτει ένα χωρίο από τον πλατωνικό Φαιδρό
2 4 6 e 1-2, σύμφωνα με το οποίο η ψυχή «διοικεί» ( = εξουσιάζει αλλά και
οικεί διάμεσου) το σ ύ μ π α ν ο Πλωτίνος μάλιστα δεν επιμένει στον εξουσια
στικό, ά λ λ α στον οίκούντα και εξ-οικειούμενο χαρακτήρα της ψυχής με τον
κόσμο- διότι οποίος εξοικειώνεται
με το σύμπαν, γίνεται ικανός να
δημιουργεί αυτό τούτο το σύμπαν.
Παραθέτοντας το ίδιο πλατωνικό χωρίο στην Ενν. IV 3 [ = 2 7 ] , 7,
17-18, ο Πλωτίνος τονίζει επίσης τον συμπαντικά
δημιουργικά
χαρακτήρα
μιας τέτοιας επί τ α πάντα φερόμενης ψυχής.
3 8 . Εδω ο Πλωτίνος επιστρέφει στο κεντρικό του θέμα, στον μη
συλλογιστικό τρόπο λειτουργίας του νου. Στον αισθητό κόσμο υπάρχουν
σαφείς διάφορες ανάμεσα στην αιτία και στο αποτέλεσμα, και μπορεί να
διατυπωθεί το γ ι α τ ί είναι έτσι τ α όντα· αντίθετα ο νους δεν έχει
δημιουργήσει τ α νοητά βάσει αιτίων ή βάσει αναγκαιοτητών, α λ λ ά αυτά
«είναι όπως είναι» (γρ. 39), και μόνο γ ι ' αυτόν τον λόγο είναι ωραία.
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συμπέρασμα, ού παρά τών π ρ ο τ ά σ ε ω ν ού γάρ έξ ακολου
θίας ούδ' έξ έπινοίας, άλλα προ ακολουθίας καί προ έπινοίας· ύστερα γάρ πάντα ταύτα, καί λόγος καί άπόδειξις
καί πίστις. έπεί γάρ αρχή, αύτόθεν πάντα ταΰτα καί ώδεκαί τό μή ζητεΐν αιτίας αρχής ούτω καλώς λέγεται, καί 45
της τοιαύτης αρχής τής τελείας, ήτις ταύτόν τ ω τέλει·
ήτις δ' αρχή καί τέλος, αύτη τό πάν όμοΰ καί ανελλιπής.
Καλόν οδν πρώτως, καί δλον δέ καί πανταχοΰ δλον, 8
ίνα μηδέ μέρει άπολείπηται τ ω καλώ έλλείπειν, τίς οδν ού
φήσει καλόν; ού γάρ δή, δ μή δλον αυτό, άλλ' δ μέρος
Ιχον ή μηδέ τι αύτοΰ έχον. ή εί μή έκεϊνο καλόν, τί άν
άλλο; τό γάρ πρό αύτοΰ ουδέ καλόν έθέλει είναι· τό δέ 5
πρώτως είς θέαν παρελθόν τ ω είδος είναι καί θέαμα νοΰ
τοΰτο καί άγαστόν όφθήναι. διό καί Πλάτων, τοΰτο σημήναι
Ot γερμανοί μεταφραστές ερμηνεύουν τη λέξη «ταύτα» (γρ. 39) ως
αναφερόμενη στον αισθητό κόσμο, έτσι ώστε η μη-αιτιοτητα των νοητών
ερμηνεύεται ως αιτία της ωραιότητας των αισθητών! Προτίμησα τ η
μετάφραση και ερμηνεία του Emile Bréhier.
3 9 . 0 νους είναι αιτία- αλλά είναι μια αιτία που δεν προέκυψε
συλλογιστικά και ούτε μπορεί να ενταχθεί στο σχήμα αιτια-προυποθετουσα-αποτελέσματα. Τέτοιοι συλλογισμοί μπορούν αναμφισβήτητα να
λάβουν χώρα- όχι όμως στην περιοχή
του νου, α λ λ ά σε οντολογικά
κατώτερες περιοχές. Βάσει τέτοιων διεργασιών δεν μπορεί να προκύψει
αυτό το πρωτύτερο που είναι ο νους, διότι τ α επακόλουθα και συμπερά
σματα τους είναι πολύ μεθύστερα για να εγγίσουν την αρχεγονοσυνη του.
(Ο Πλωτίνος επαναλαμβάνει παρακάτω, στην Ενν. V 5 [ = 3 2 ] , 1, 6-8,
την πεποίθηση ότι ο νους δεν αναδείχνεται με απόδειξη).
0 νους είναι «αρχή»· α λ λ ά από μια οντολογική αρχή τ α επακόλουθα
δεν προκύπτουν με συλλογισμούς. Ο Πλωτίνος ανατρέχει στον νομό της
αριστοτελικής
Αογικής, ότι δεν μπορεί να αναδείχνει
κανείς τα θεμέλια
μιας αρχής (δες Αναλυτικά
ύστερα 76a 16 και 31). Αυτός ο λογικός νόμος
επικυρώνεται εδώ οντολογικά: ο νους ως πρωταρχική αίτια του συλλογι
στικού νοείν δεν μπορεί να προσεγγιστεί με συλλογισμό. Ποσό μάλλον αφού
ο νους κατέχει τ η θεϊκή τελειότητα να είναι συνάμα αρχή και τέλος, αρα
δεν επιτρέπει κάποια διανοητική κίνηση από το τέλος προς την αρχή- ηδη
η αρχή είναι ανελλιπής, και δεν τ η ς χρειάζεται μια συμπλήρωση μέσω
του τέλους γ ι α να τελειοποιηθεί. (Η ταυτότητα αρχής-τέλους και το «πάν
ομοϋ» είναι χαρακτηριστικά του παρμενίδειου θεϊκού Είναι, δες Παρμενίδη
αποσπ. Β5 και απόσπ. Β 8 , στ. 5).
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το συμπέρασμα πριν από το συλλογισμό και όχι βάσει των
προκειμένων δεν προκύπτει βάσει μιας λογικής ακολουθίας
και βάσει διαλογισμού, αλλά υπάρχει προτού βγάλουν τα
επακόλουθα και προτού διαλογιστούν διότι όλες αυτές οι
διεργασίες είναι μεθύστερες, όπως η έλλογη παρουσίαση [ =
«λόγος»], η απόδειξη και η πιστοποίηση.
Αφού ο νους είναι αξίωμα [ = «αρχή»], όλα αυτά προκύ45 πτουν αυθόρμητα και δίχως άλλο· και ορθά λέγεται ότι για
το αξίωμα δεν επιτρέπεται να αναζητάς αιτίες· πόσο μάλλον
για ένα αξίωμα τέτοιου είδους, που είναι τέλειο και ταυτίζε
ται με το τέλος- αλλά αυτό που είναι και αρχή και τέλος,
αυτό είναι σύσσωμη ολότητα και δεν του λείπει τίποτα 3 9 .
8

Αφού λοιπόν Εκείνο είναι πρωταρχικά ωραίο, και είναι
ωραίο ως όλο και είναι παντού ως όλο, έτσι ώστε να μην
υπάρχει κάποιο μέρος που να υπολείπεται ωραιότητας, ποιος
δεν θα το ονομάσει ωραίο; Διότι δεν είναι κάτι που να μην
είναι ως όλο ωραίο, αλλά να έχει μόνο ένα μέρος ωραίο ή
ούτε καν ένα μέρος. Και αν Εκείνο δεν είναι ωραίο, ποιο

5 άλλο θα μπορούσε να είναι ωραίο; Αυτό που υπερέχει τούτου,
δεν θέλει ούτε καν ωραίο να είναι. Αλλά αυτό που ως πρώτο
προσφέρεται προς θέαση, επειδή είναι μορφή και θέαμα για
10
τον νου, αυτό είναι και ευχάριστο να το βλέπεις' .
ΓΓ αυτό ο Π λ ά τ ω ν , θέλοντας να το εκφράσει με έναν
40. Ο ΙΙλωτίνος αναλαμβάνει εδώ να χαρακτηρίσει την ωραιότητα
του νου και να την ταξινομήσει σε σύγκριση προς άλλα ωραία όντα. Ο νους
χαρακτηρίζεται ως «πρωταρχικά ωραίος» (γρ. 1: «πρώτως καλόν», γρ. 6:
«πρώτως είς θέαν», δες επίσης Κεφ. 3, γρ. 5-6: «πρώτως κάλλους
όντος»). Σε τι συνίσταται αυτή η πρωταρχικότητα; Συνίσταται στη
συνάρτηση της ωραιότητας με την ολότητα. Δεν υπάρχει κάποιο μέρος του
νου που να είναι λιγότερο ωραίο' η ωραιότητα του είναι παντού η iota. Το
ανελλιπές του νου, που αναφέρθηκε λίγο παραπάνω (δες Κεφ. 7, γρ. 45),
συγκεκριμενοποιείται εδώ όσον αφορά την ωραιότητα. Σε αντιπαράθεση
προς τον νου τ α αισθητά όντα είναι είτε ενμέρει είτε ως προς κανένα μέρος
ωραία. Σε αντιπαράθεση πάλι προς εκείνο που υπερέχει του νου, δηλαδή
προς το Έ ν α , ο νους αναδείχνεται ωραιότερος: διότι το Έ ν α είναι έξω και
πάνω από οποιαδήποτε ωραιότητα, άμορφο και άσχετο τόσο προς την
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θέλων Ικ τίνων εναργέστερων ώς προς ημάς, άποδεξάμενον
ποιεί τόν δημιουργόν τό άποτελεσθέν, διά τούτου ένδείξασθαι θέλων τό τοΰ παραδείγματος καί τής ιδέας κάλλος ώς
άγαστόν. πάν γαρ το κατά άλλο ποιηθέν δταν τις θαυμάση,
έπ' έκεϊνο Ιχει τό θαΰμα, κ α θ ' δ έστι πεποιημένον. εί δ'
αγνοεί δ πάσχει, θαΰμα ο υ δ έ ν έπεί καί οί έρώντες καί
δλως οί τό τήδε κάλλος τεθαυμακότες άγνοοΰσιν δτι δι
έκεϊνο· 8ι έκεϊνο γάρ. δτι δέ είς τό παράδειγμα ανάγει τό
« ή γ ά σ θ η » , δήλον ποιεί επίτηδες τό έξης τής λέξεως λα
β ώ ν είπε γ ά ρ · ή γ ά σ θ η τ ε κ α ί Ι τ ι μ ά λ λ ο ν π ρ ο ς τ ό
π α ρ ά δ ε ι γ μ α α υ τ ό έ β ο υ λ ή θ η ά φ ο μ ο ι ώ σ α ι , τό κάλλος
τοΰ παραδείγματος οΐόν έστιν έ·'δεικνύμενος διά τοΰ έκ τού
του τό γενόμενον καλόν καί αυτό ώς εικόνα εκείνου ε ι π ε ί ν
έπεί καί εί μή έκεϊνο ήν τό ύπέρκαλον κάλλει άμηχάνω,
τί άν τούτου τοΰ όρωμένου ήν κάλλκ>ν; δθεν ούκ ορθώς
οί μεμφόμενοι τούτω, εί μή άρα καθόσον μή έκεΐνό έστι.

αισθητή δυσμορφία όσο και προς τ η νοητή ευμορφια. Μέσα στην οντολο
γική διαβάθμιση των πλωτινικών «αρχών» το ωραίο πρωτοεμφανίζεται
λοιπόν στη βαθμίδα του νου, εκεί πρωτοσυγκροτείται σε μορφή και θέαμα,
και αναδείχνεται ως εξαίρετα ωραίο.
4 1 . Για να επικυρώσει την ωραιότητα του νου, ο Πλωτίνος αντλεί ένα
χωρίο από τον Π λ ά τ ω ν α , σύμφωνα με το οποίο ο δημιουργός ευχαριστή
θηκε με το δημιούργημα του (δες Τίμαιο 37c 7: «ό γεννήσας πατήρ
ήγάσθη»). Ωστόσο η πλωτινική χρησιμοποίηση και ερμηνεία του πλατωνι
κού αυτού χωρίου δεν είναι χωρίς προβλήματα. Η ευχαρίστηση του
δημιουργού δεν προκύπτει κ α τ ά τον Π λ ά τ ω ν α από την ωραιότητα του
αρχέτυπου, όπως εξηγεί ο Πλωτίνος, α λ λ ά από την ωραιότητα του
αισθητού κόσμου· δες και λ ί γ ε ς γραμμές παρακάτω (γρ. 17-18), οπού ο
Πλωτίνος παραθέτει ανακριβώς αυτό το χωρίο του πλατωνικού Τίμαιου.
42. Εδώ ο Πλωτίνος δικαιολογεί την παρερμηνεία του στο παραπάνω
αναφερόμενο πλατωνικό χωρίο. Ο θαυμασμός γ ι α κάτι εκτυπο (όπως είναι
ο αισθητός κόσμος), αφορά σε τελική ανάλυση το αρχέτυπο (δηλαδή τον
νοητό κόσμο), βάσει του οποίου φ τ ι ά χ τ η κ ε . Ωστόσο ο ίδιος ο θαυμαζων Οεν
έχει π ά ν τ α συνείδηση τούτου. Παραφράζοντας ένα χωρίο απο τον πλατοίνικό Φαιδρό 250a 7-8: «S δ' έστι το πάθος άγνοόϋσι», ο Πλωτίνος
επικυρώνει την άγνοια του θαυμάζοντας σχετικά με το τ ι ακριβώς θαυμά
ζει (δες εδώ γρ. 12: «αγνοεί S πάσχει»), πράγμα που συμβαίνει και με
όσους ερωτεύονται αισθητά όντα: ο έρωτας τους άφορα τ η νοητή ωραιό
τητα.
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τρόπο αρκετά εναργή σ' εμάς, βάζει τον δημιουργό να
10 επιδοκιμάζει το αποτελειωμένο έργο' θέλει έτσι να υποδείξει,
πόσο ευχάριστη είναι η ωραιότητα του αρχέτυπου και της
ιδέας 4 1 .
Οταν κάποιος θαυμάζει κάτι που έχει φτιαχτεί σύμφωνα
με ένα αρχέτυπο, ο θαυμασμός αναφέρεται σ' εκείνο σύμφωνα
προς το οποίο φτιάχτηκε ετούτο- και αν ο θαυμαζων δεν ξέρει
τι του συμβαίνει, δεν είναι να απορείς' διότι ot ερωτευμένοι
και γενικά οι θαυμαστές της επίγειας ωραιότητας δεν γνωρί15 ζουν ότι ερωτεύονται και θαυμάζουν εξαιτίας της έπέκεινα
ωραιότητας- διότι μέσω εκείνης υπάρχει η επίγεια'» 2 .
Οτι η λέξη «ευχαριστήθηκε» αναφέρεται στο αρχέτυπο,
γίνεται σαφές από τη συνέχεια του κειμένου - διότι λέει:
«ευχαριστήθηκε και θέλησε να το εξομοιώσει ακόμα περισσό
τερο προς το αρχέτυπο»· έτσι υποδείχνει την εξαιρετική
ωραιότητα του αρχέτυπου, λέγοντας ότι το έργο του είναι
20 ωραίο, επειδή προέκυψε από Εκείνο και είναι μια απεικόνιση
Εκείνου. Εάν Εκείνο δεν ήταν τόσο υπέρμετρα ωραίο, μια
απεριόριστη ωραιότητα, τι ωραιότερο θα υπήρχε από αυτόν
τον ορατό κόσμο; ΓΓ αυτό όσοι μέμφονται τον ορατό κόσμο
πλανώνται, εκτός εάν αναφέρονται στο ότι αυτός δεν είναι
εκείνο το αρχέτυπο' 1 3 .

Οτι ο Πλωτίνος καλλιεργεί σπιθαμή προς σπιθαμή το πλατωνικό
κείμενο, φαίνεται και με την έκφραση «το τήδε κάλλος . . . δι' έκεϊνο» (γρ.
14-15), που παραφράζει το χωρίο του πλατωνικού Φαιδρού 250e 2:
«ένθενδε έκεϊσε φέρεται προς αύτο τό κάλλος».
4 3 . Ο Πλωτίνος επανέρχεται στο παραπάνω παρερμηνευμένο χωρίο
του πλατωνικού Τιμαίου, επιχειρώντας μια περαιτέρω δικαιολόγηση τ η ς
παρερμηνείας. Ωστόσο παραθέτοντας
το ολόκληρο, δεν ενδιαφέρεται να
παραμείνει πιστός στο γράμμα. Το πλατωνικό κείμενο έχει ως εξής
(Τίμαιος 37c 7-9): «(ό γεννήσας πατήρ) ήγάσθη τε και ευφρανθείς έτι δή
μάλλον όμοιον προς το παράδειγμα έπενόησεν άπεργάσασθαι» ( = 0
δημιουργός ευχαριστήθηκε, και μέσα στην ευφροσύνη του σκέφτηκε να το
κάνει ακόμα πιο όμοιο προς το αρχέτυπο). Ο Πλωτίνος επιμένει ότι το
ρήμα «ήγάσθη» αναφέρεται στο αρχέτυπο, δηλαδή ότι η ευχαρίστηση του
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Τοΰτον τοίνυν τόν κόσμον, έκαστου τών μερών μένον- 9
τος δ έστι καί μή συγχεομένου, λάβωμεν τή διανοίςι είς εν.
ό μ ο ΰ π ά ν τ α , ώς οΐόν τε, ώστε ενός ότουοΰν προφαινομένου, οίον τής έ'ξω σφαίρας ούσης, άκολουθεΐν ευθύς καί τήν
ηλίου καί όμοΰ τών άλλων άστρων τήν φαντασίαν, καί γήν s
καί θάλασσαν καί πάντα τά ζώα όράσθαι, οίον έπί σφαίρας
διάφανους καί Ιργω άν γένοιτο πάντα ένοράσθαι. Ιστω
ούν έν τή ψυχή φωτεινή τις φαντασία σφαίρας Ιχουσα
πάντα έν αυτή, εϊτε κινούμενα εϊτε έστηκότα, ή τά μέν
κινούμενα, τά δ' έστηκότα. φυλάττων δέ ταύτην άλλην 10
παρά σαυτώ αφελών τόν δγκον λαβε· άφελε δέ καί τους
τόπους καί τό τής ύλης έν σοι φάντασμα, καί μή πειρώ
αυτής άλλην σμικροτέραν λαβεϊν τ ω ο γ κ ^ , θεόν δέ καλέσας
τόν πεποιηκότα ής έχεις τό φάντασμα εδξαι έλθεΐν. ό δέ
ήκοι τόν αύτοΰ κόσμον φέρων μετά πάντων τών έν αύτω 15
θεών είς ών καί πάντες, καί Ικαστος πάντες συνόντες εις

δημιουργού προέρχεται απο τον νοητό κόσμο. Η πρόσθετη δικαιολογία έχει
ως εξής: εφόσον ο δημιουργός θεωρεί τ α αισθητά ως απεικόνιση των
νοητών, αποδίδει την ευχαρίστηση του στην εξαιρετική ωραιότητα των
νοητών. Ετσι ο Πλωτίνος μεταθέτει το επίκεντρο της επιχειρηματολογίας
του απο τον Π λ ά τ ω ν α στον δημιουργό: δεν είναι ο Π λ ά τ ω ν αυτός που
υποδείχνει την εξαιρετική ωραιότητα του αρχέτυπου, α λ λ ά ο δημιουργόςαρα δεν είναι γραμματικά
αντικείμενο
του «ήγάσθη» ο νοητός κόσμος,
άλλα νοηματικά μέσα στον νου του δημιουργού.
Το συμπέρασμα που βγάζει ο Πλωτίνος από αυτή την τολμηρή
ερμηνεία, είναι οτι η νοητή ωραιότητα υπερέχει της αισθητής — κάτι γ ι α
το οποίο χι ο Π λ ά τ ω ν δεν θα είχε αντίρρηση. Έ τ σ ι ο Πλωτίνος αναλαμ
βάνει να αποδώσει στον νου μια υπέρμετρη και απεριόριστη ωραιότητα (γρ.
2 1 : «ύπερκαλον καλλει άμηχανω»), όπως παρόμοια είχε χαρακτηρίσει
παραπάνω το θεϊκά ωραίο, δες Κεφ. 3, γρ. 19: «κάλλος . . . άμήχανον».
Αλλα αυτή η εξαιρετικότητα δεν μειώνει την ωραιότητα του αισθητού
κόσμου, ο οποίος ως εικόνα του νοητού κατέχει
επίσης ένα μερίδιο
ομορφιάς. Προετοιμάζοντας την πολεμική που θα εξαπολύσει κατά των
Γνωστικών στη μεθεπόμενη Εννεάδα ( Π 9 = 33), ο Πλωτίνος επικρίνει
ως εσφαλμένη τ η μομφή που αυτοί επιρρίπτουν στα αισθητά. Το ρητορικό
ερώτημα που τίθεται εδώ: «εάν τ α νοητά δεν ή τ α ν τόσο υπέρμετρα ωραία,
τ ι ωραιότερο θα υπήρχε από τ α αισθητά;» (γρ. 21-22), επαναλαμβάνεται
σχεδόν αυτούσιο εκεί πέρα (δες Ενν. Π 9 [ = 3 3 ] , 4, 2 6 ) : «ποια εικόνα
των νοητών θα μπορούσε να γίνει ωραιότερη από τ α αισθητά;»
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9

Ας συλλάβουμε τώρα με τη διάνοια τον αισθητό κόσμο
έτσι, ώστε κάθε μέρος του να παραμένει αυτό που είναι και
να μη συγχέεται με τ α άλλα, σε μια «καθολική συνύπαρξη»,
οσο είναι δυνατό, έτσι ώστε όταν αναδύεται μια επιμέρους
παράσταση, π . χ . του εξωτερικού ουράνιου θόλου, να ακολου5 θει ευθύς και η παράσταση του ήλιου μαζί με τ α άλλα
αστέρια, και να γίνεται ορατή η γ η , η θάλασσα και όλα τ α
ζωα, όπως αυτό είναι πράγματι δυνατό σε μια διάφανη
σφαίρα, όπου βλέπει κανείς κάθε τι μέσα της.

Εαν τώρα υπάρχει μέσα στην ψυχή σου αυτή η φωτεινή
παράσταση μιας σφαίρας, η οποία έχει εντός της όλα τ α
10 οντά, είτε κινούμενα είτε ακίνητα, ή άλλα κινούμενα
άλλα
ακίνητα, φύλαξε την, αλλά σχημάτισε παράλληλα μια άλλη
παράσταση, αφαιρώντας από αυτήν τον όγκο- αφαίρεσε επι
πλέον τον χώρο και την παράσταση της ύλης μέσα σου, και
προσπάθησε να μη σχηματίσεις μια παράσταση μικρότερη σε
όγκο 4 τότε κάλεσε τον θεό που δημιούργησε τ η σφαίρα της
οποίας έχεις την παράσταση, και προσευχήσου σ' αυτόν να
έρθει'·'1.
15

Αλλά αυτός θα έρθει φέρνοντας και τον κόσμο του μαζί με
όλους τους θεούς μέσα σ' αυτόν, ως Έ ν α ς που όμως είναι και
όλοι, και καθένας από αυτούς είναι όλοι συνυπάρχοντας σε

44. Μα τι είναι ο νους; Για να συλληφθεί η παράσταση του, μπορεί
κανείς να ξεκινήσει διανοούμενος τον αισθητό κόσμο. Χρειάζεται βέβαια να
τον συλλάβει ως ενιαία ολότητα (η έκφραση «όμοϋ πάντα» είναι παρμενίδεια, δες και παραπάνω στο Κ ε φ . 7, γρ. 47), στην οποία να μην
ξεχωρίζουν τ α επιμέρους α λ λ ά να συνέπονται. Ή δ η μια τέτοια σύλληψη
των αισθητών παρομοιάζεται με μια διάφανη σφαίρα, μέσα στην οποία
ενορώνται τ α πάντα· πρόκειται γ ι α μια «ολόφωτη φανέρωση» (γρ. 8:
«φωτεινή φαντασία»· ήδη ο Αριστοτέλης στο Περί ψυχής 429a 3 είχε
συσχετίσει ετυμολογικά τις δύο αυτές λέξεις). Για να οδηγηθεί όμως
κανείς στη σύλληψη του νου, πρέπει τώρα να κάνει αφαίρεση από τον
όγκο, τον χώρο και την ύλη του αισθητού κόσμου — έστω και αν σε μέγεθος
η παράσταση των νοητών δεν πρέπει να υστερεί από την παράσταση των
αισθητών. Ως επιστέγασμα ή πεμπτουσία του νου ο Πλωτίνος συνιστά να
προσκληθεί και ο θεϊκός δημιουργός, του οποίου η θεϊκότητά μπορεί να
επιφέρει την απαιτούμενη καθολική ενότητα.
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εν, καί ταΐς μέν δυνάμεσιν άλλοι, τή δέ μιά εκείνη τή
πολλή πάντες εις· μάλλον δέ ό είς πάντες- ού γάρ έπιλείπει αυτός, ήν πάντες έκεϊνοι γένωνται — όμοΰ δέ είσι καί
έκαστος χωρίς αυ έν διαστάσει άδιαστάτω, ού μορφήν αΐσθητήν 20
ούδεμίαν Ι χ ω ν ήδη γάρ άν ό μέν άλλοθι, ό δέ που άλλαχόθι
ήν, καί Ικαστος δέ ού πάς έν αύτω - ουδέ μέρη άλλα Ι χ ω ν
άλλοις ή αύτω, ουδέ Ικαστον οίον δύναμις κερματισθεΐσα
καί τοσαύτη οδσα, δσα τά μέρη μετρούμενα, τό δέ έστι
[τό πάν] δύναμις πάσα, είς άπειρον μέν ίοΰσα, είς άπει- 25
ρον δέ δυναμένη· καί ούτως εστίν εκείνος μέγας, ώς καί τά
μέρη αύτοΰ άπειρα γεγονέναι. πού γάρ τι Ιστιν ειπείν, δπου
μή φθάνει; μέγας μέν οδν καί δδε ό ουρανός καί αί έν
αύτω πάσαι δυνάμεις όμοΰ, άλλα μείζων άν ήν καί όπόσος
ούδ' άν ήν ειπείν, εί μή τις αύτω συνήν σώματος δύνα- 30
μις μικρά, καίτοι γε μεγάλας άν τις φήσειε πυρός καί τών

4 5 . Ο επερχόμενος δημιουργός-θεός δεν θα έρθει μόνος του, α λ λ ά θα
συνεπιφέρει τον κόσμο του και τους μέσα του θεούς. Τι θα πει τούτο; θ α πει
ότι ο νους ως νοούν υποκείμενο είναι μια αδιαχώριστη ενότητα με τ α
«θεϊκά» νοούμενα, γ ι ' αυτό αποκαλύπτεται μαζί με αυτά. Με μια πληθώρα
διατυπώσεων ο Πλωτίνος τονίζει την αδιάσπαστη ταυτότητα νοούντοςνοούμενου. Ο ένας νους είναι και όλα τ α νοούμενα, και όλα τα νοούμενα
συνυπάρχουν σε μία νοητική ενότητα. Τα νοούμενα «δύνανται» όπως και ο
νοών, άρα είναι ποικίλες δυνάμεις εξίσου προσωποποιήσιμες όσο και ο νοών
τελικά όμως συγκροτούνται σε μια αδιάσπαστη «πολλή» δύναμη (γρ. 18)
με ενιαίο και όμως πολλαπλό δυναμικό. Η γένεση των πολλών δεν
σημαίνει μείωση του ενός, και η «τοπική» συνύφανσή τους δεν αποκλείει
την αναμεταξύ τους απόσταση, χωρίς αυτή να είναι στατική και διακριτή
διά-στασις (γρ. 2 0 : «έν διαστάσει άδιαστάτω»).
46. Τα ποίκιλα νοήματα και ο νοών νους δεν έχουν αισθητή μορφή και
ούτε τοπικό χαρακτήρα- γιατί αλλιώς θα ήταν σκορπισμένα στον χώρο και
θα αποτελούσαν επιμέρους μορφώματα χωρίς εγγενή καθολικότητα. Αλλά
τ α νοήματα δεν είναι κάποια μέρη που διαφέρουν από τον νου, και ούτε
είναι κάθε νόημα μια ξέχωρη νοητική δύναμη, αποσπασμένη και δυνάμενη
όσα αναλογούν στη μερικότητά της. Ό π ω ς ο νοών νους είναι παντοδύναμος
και δυνάμενος να προχωρεί ε π ' άπειρο, έτσι και τ α προσωποποιήσιμα
νοήματα του μπορούν να προχωρούν ε π ' άπειρο: διασκορπιζόμενα, διευρυνό
μενα και διεισδύοντα μέσα στον απέραντο νοητικό εαυτό.
Μια επιχειρηματολογία, για το ότι τ α πρωτεύοντα μέρη δεν μπορούν
να είναι δυνάμεις του Πρώτου, διότι τότε στερούνται της αρχέγονης
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μία ενότητα· σύμφωνα με τις δυνάμεις τους είναι διαφορετι
κοί, αλλά σύμφωνα με εκείνη την ενότητα πολλαπλής
δύναμης όλοι αυτοί είναι Έ ν α ς , ή μάλλον ο Έ ν α ς είναι όλοι
αυτοί. Διότι αυτός δεν εξαντλείται εάν όλοι εκείνοι γεννη
θούν — είναι όλοι μαζί και όμως καθένας τους είναι σε
απόσταση, η οποία δεν είναι απόσταση' 15 .
Εκείνος δεν έχει καμιά αισθητή μορφή, αλλιώς θα ήταν ο
ένας εδω ό άλλος εκεί, και ο καθένας δεν θα ήταν πια εντός
εαυτού το σύμπαν — ούτε έχει αυτός μέρη διαφορετικά για
τους άλλους θεούς εκτός του εαυτού του, και ούτε είναι κάθε
μέρος σαν μια δύναμη κατακερματισμένη και τόσο μ ε γ ά λ η ,
όσα είναι τ α μέρη καταμετρούμενα. Αντίθετα Εκείνος είναι
μια παντοδυναμία, η οποία προχωρεί επ' άπειρο και είναι ε π '
άπειρο δυνατή. Καί τόσο μεγάλος είναι Εκείνος, ώστε και τ α
μέρη του είναι άπειρα' 1 6 .
Ποιον τόπο θα μπορούσε κανείς να αναφέρει, όπου να μη
φτάνει εκείνος ο κόσμος; Σίγουρα και ο εδώ κόσμος είναι
τεράστιος, μαζί και όλες οι μέσα του δυνάμεις - αλλά θα ήταν
ακόμα πιο τεράστιος και ούτε θα μπορούσε κανείς να πει πόσο
μεγάλος, εάν δεν προσαρτάτο σ' αυτόν ένα σωματικό τμήμα,
που είναι μικρό'17.
Μπορεί βέβαια κανείς να χαρακτηρίσει τις δυνάμεις της

ολότητας και αποτελούν ξέχωρα αποσπάσματα και κατάλοιπα του, δες
στην Ενν. VI 4 [ = 2 2 ] , 9, 7-10.
4 7 . Ο νους ως παντοδύναμος κατέχει τεράστια δύναμη· α λ λ ά πόσο πιο
μ ε γ ά λ η από τ η δύναμη του αισθητού κόσμου; Ο Πλωτίνος μεταφέρει την
έννοια της δύναμης στην έννοια τ η ς κατά τόπον έκτασης: ο νους εκτείνεται
παντού. Ο αισθητός κόσμος είναι επίσης μεγάλος — σε τι λοιπόν υστερεί;
(Δες παρακάτω, στην Ενν. Π 9 [ = 3 3 ] , 17, 9-10, όπου αντιπαραβάλλε
ται επίσης η νοητή δύναμη με την αισθητή έκταση: «στο μέγεθος της εκεί
πάνω δύναμης αντιστοιχεί το εδώ κ ά τ ω μέγεθος του όγκου»). Ο Πλωτίνος
διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος γ ι α μία «δύναμη» του αισθητού,
α λ λ ά για μια πληθώρα δυνάμεων (ενδεχομένως φυσικών η θεϊκών, ά λ λ α
οπωσδήποτε ενδόκοσμων, δηλαδή αισθητών δυνάμεων), κι αυτή η διασκορ
πισμένη πληθώρα δεν μπορεί να φτάσει την παντοδυναμία της μιας
νοητικής δύναμης. Επιπλέον η δύναμη του αισθητού δεν μπορεί να είναι
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άλλων σωμάτων τάς δυνάμεις, άλλα ήδη απειρία δυνάμεως
αληθινής φαντάζονται καίουσαι καί φθείρουσαι καί θλίβουσαι καί προς γένεσιν τών ζώων ύπουργοΰσαι. άλλα
ταΰτα μέν φθείρει, δτι καί φθείρεται, καί συγγεννά, δτι
καί αυτά γίνεται· ή δέ δύναμις ή έκεΐ μόνον τό είναι Ιχει
καί μόνον τό καλόν είναι, ποΰ γάρ άν εΐη τό καλόν άποστερηθέν τοΰ είναι; ποΰ ο' άν ή ουσία τοΰ καλόν είναι
έστερημένη; έν τ ω γάρ άπολειφθήναι τοΰ καλοΰ ελλείπει
καί τή ουσία, διό καί τό είναι ποθεινόν έστιν, δτι ταύτόν
τ ω καλώ, καί τό καλόν έράσμιον, δτι τ ω είναι, πότερον δέ
ποτέρου αίτιον τί χρή ζητεΐν ούσης τής φήσεως μιας;
ήδε μέν γάρ ή ψευδής ουσία δεΐται έπακτοΰ ειδώλου κα
λοΰ, ίνα καί καλόν φαίνηται καί δλως ή , καί κατά τοσοΰτόν έστι, καθόσον μετείληφε κάλλους τοΰ κατά τό είδος,
καί λαβοΰσα, δσω άν λάβη, μάλλον τελειότερα- μάλλον γάρ
ουσία, εί καλή.

απέραντα μ ε γ ά λ η , διότι είναι επιβαρυμένη από σωματικότητα,' δηλαδή
απο υλικοτητα, αρα απο τον περιορισμένο και μικρά χαρακτήρα
των
ένυλων σωμάτων.
4 8 . Τα τέσσερα γήινα στοιχεία (φωτιά, νερό, αέρας και γη) φαίνεται
να έχουν επίσης τεράστια δύναμη' α λ λ ά πρόκειται για επίφαση. Αυτές οι
δυνάμεις καθορίζουν τ η γένεση και τ η φθορά των αισθητών, μόνο καθόσον
υπόκεινται οι ίδιες σε γένεση και φθορά' δεν είναι το Είναι ένα συστατικό
της δύναμης, α λ λ ά αντίστροφα η δύναμη ένα συστατικό του Είναι- η
γένεση ( = η άφιξη στο Είναι) είναι ενοποίηση ύλης-μορφής, η φθορά ( = η
φυγή απο το Είναι) είναι διαχωρισμός ύλης-μορφής. Μια τέτοια μείξη
υλης-μορφής δεν υπάρχει στην περιοχή του νου, παρά υπάρχει μόνο αμιγές
Είναι (χωρίς μετάβαση στο μη-Είναι) και αμιγής ωραιότητα (χωρίς
μετάβαση στην ασχήμια).
4 9 . Tt τρέχει με αυτές τις δύο αμιγείς ιδιότητες του νου, την
ωραιότητα και το Είναι; Ποια προηγείται και ποια έπεται της ά λ λ η ς ; Ο
Πλωτίνος διαπιστώνει οτι αυτές ανήκουν εξίσου αρχέγονα στον νου: εάν
του έλειπε η μια, θα του έλειπε και η ά λ λ η . Αφενός η ωραιότητα έχει
ανάγκη απο το Είναι για να υπάρξει- αφετέρου η ωραιότητα δεν είναι μια
πρόσθετη ιδιότητα που επικολλάται περιπτωσιακά στο Είναι, α λ λ ά είναι
πληρότητα ύπαρξης και ουσίας, γ ι ' αυτό την έχει ανάγκη το Είναι. Ή δ η
σε ενα πρωτόλειο κείμενο του ο Πλωτίνος ταυτίζει το Eivat με την
ωραιότητα και το μη-Είναι με την ασχήμια, δες Ενν. Ι 6 [ = 1], 6, 2 1 2 2 : «μάλλον δέ τ ά όντα ή καλλονή έστιν, ή δέ ετέρα φύσις το αίσχρόν».
Ας θυμηθούμε επιπλέον ότι σε ένα χωρίο παραπάνω (δες Κεφ. 7, γρ. 29) ο
Πλοπτινος αποδίδει στην αρχέτυπη περιοχή του νου μόνο μορφή και Είναι,
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φωτιάς και των άλλων στοιχείων τεράστιες.
Αλλά είναι
μόνο άγνοια της αληθινής δύναμης, εάν κάποιος φαντάζεται
ότι αυτές καίνε, φθείρουν, συντρίβουν και χρησιμεύουν στη
γένεση των ζώων. Ε λοιπόν όχι, όλες αυτές φθείρουν επειδή
με τ η σειρά τους φθείρονται, και Εοτβούν στη γένεση επειδή
και αυτές γεννιώνται· αλλά η εκεί πάνω δύναμη έχει καθαρό
Είναι και καθαρή ωραιότητα 4 8 .
Διότι πού θα ήταν το ωραίο, εάν του έλειπε το Είναι; Και
πού θα ήταν το Είναι, εάν του έλειπε το ωραίο; Εάν έχανε
την ωραιότητα, θα έχανε και το Είναι. Νά γιατί το Είναι
είναι ποθητό: επειδή ταυτίζεται με το ωραίο· και το ωραίο
είναι α γ α π η τ ό , επειδή ταυτίζεται με το Είναι. Προς τι να
διερευνήσει κανείς, ποιο είναι το αίτιο του άλλου, αφού αυτά
τα δύο είναι μόνο μία ουσία;'19
Το επίγειο ψευδές Είναι χρειάζεται ένα επιπρόσθετο
είδωλο ωραιότητας, για να φαίνεται ωραίο και εν γένει για
να υπάρχει- τόσο μόνο υπάρχει, όσο συμμετέχει στην ωραιό
τ η τ α της μορφής, και όσο περισσότερο συμμετέχει, τόσο πιο
τέλειο γίνεται· διότι είναι περισσότερο Είναι, εάν είναι
ωραίο 5 0 .

αποκλείοντας
έτσι κάθε υλικοτητα.
Εδώ προσθέτει ότι ο πόθος γ ι α ύπαρξη
οφείλεται στην ωραιότητα της και ο πόθος γ ι α την ωραιότητα οφείλεται
στην ύπαρξη τ η ς , επειδή το Είναι και το ωραίο είναι εξίσου αρχέγονα και
όχι επειδή το ένα προκύπτει από το άλλο ως αποτέλεσμα.
. 50. 0 Πλωτίνος αντιπαραβάλλει το νοητό Eivat και το νοητό ωραίο
προς τ α αντίστοιχα επίγεια: ενώ εκείνα είναι αληθινά, τ α γήινα είναι
ψευδή (γρ. 4 3 : «ψευδής ουσία» — «εϊδωλον καλού»). Στο εδώ υπάρχον
Είναι η ωραιότητα τίθεται ως προσθήκη, και βέβαια αυτή απέχει από του
να είναι αρχέτυπη: πρόκειται για αισθητή απεικόνιση της νοητής. Ωστόσο
η ωραιότητα ακόμα και στα αισθητά δεν αφορά μόνο την ωραία εμφάνιση
α λ λ ά είναι και ζ ή τ η μ α ύπαρξης: όσο περισσότερο ένα ον συμμετέχει στην
ωραιότητα της μορφής, τόσο λιγότερο σχετίζεται με το μη-Ειναι της
ύλης, άρα τόσο περισσότερο είναι. To Eivat έχει παράλληλα το νόημα του
«όντως είναι», τ η ς τελειότητας, η οποία τόσο επαυξάνεται,
οσο περισσό
τερο τα όντα συμμετέχουν
στο κάλλος της ιδέας («είδος» = μορφή +
ιδέα). Περισσότερη ωραιότητα συνεπάγεται περισσότερο Eivat και αντί-

149

V 8, 10

Περί τοϋ νοητοΰ κάλλους

Διά τοϋτο καί ό Ζευς καίπερ ών πρεσβύτατος τών
άλλων θεών, ών αυτός η γ ε ί τ α ι , π ρ ώ τ ο ς
πορεύεται
έπί τήν τούτου θέαν, οί δέ έ π ο ν τ α ι θ ε ο ί άλλοι κ α ί
δ α ί μ ο ν ε ς καί ψυχαί, αί ταΰτα όράν δ ύ ν α ν τ α ι .
ό
δέ έκφαίνεται αύτοΐς εκ τίνος αοράτου τόπου καί άνατείλας ύψοΰ έ π ' αυτών κατέλαμψε μέν πάντα καί Ιπλησεν
αυγής καί εξέπληξε μέν τους κ ά τ ω , καί εστράφησαν ίδεΐν
ού δεδυνημένοι οία ήλιον. οί μέν γάρ αύτοΰ ανέχονται
τε καί βλέπουσα, οί δέ ταράττονται, δσω άν άφεστήκωσιν
αύτοΰ. όρώντες δέ οί δυνηθέντες ίδεΐν είς αυτόν μέν
πάντες βλέπουσι καί είς τά αύτοΰ· ού ταύτόν δέ Ικαστος
άεί θέαμα κομίζεται, άλλ' ό μέν άτενές Εδών έκλάμπουσαν
είδε τήν τοΰ δικαίου πηγήν καί φύσιν, άλλος δέ τής
σωφροσύνης έπλήσθη τοΰ θεάματος (ούχ οίαν άνθρωποι
παρ' αύτοΐς δταν εχωσι · μιμείται γάρ αύτη άμηγέπη έκείνην) ·
ή δέ έπί πάσι περί πάν τό οίον μέγεθος αύτοΰ έπιθέουσα
{ιδέα) τελευταία όράται, οΐς πολλά ήδη ώφθη εναργή θεάμα
τ α · {θεώνται δ') οί θεοί κ α θ ' ενα καί πάς όμοΰ {καί) αί ψυχαί
αί πάντα έκεΐ όρώσαι καί έκ τών πάντων γενόμενα ι, ώστε
πάντα περιέχειν καί αύται έξ αρχής είς τέλος, καί είσιν έκεΐ
καθ' δσον άν αυτών πεφύκη είναι έκεΐ, πολλάκις δέ αυτών καί
τό πάν έκεΐ, δταν μή ώσι διειλημμέναι. ταΰτα ουν ορών ό
στροφα (διότι εδω μπορεί να γίνει λόγος για ποσοτικές διαβαθμίσεις και
για τ α ποιοτικά τους επακόλουθα).
5 1 . Εδω ο Πλωτίνος διαλογίζεται σχετικά με τ η θέαση της νοητής
ωραιότητας. Για να την περιγράψει δανείζεται στοιχεία από τον π λ α τ ω 
νικό μύθο περί του υπερουράνιου τόπου (δες Πλάτωνος Φαιδρό 2 4 6 e κ . ε . ) .
Εκθέτει την πρωτιά, χρονική και ηγεμονική, του Αία (δες Φαιδρό 2 4 6 e 45), καθώς και την τριαδικά διαιρεμένη ακολουθία του: θεοί-δαίμονες-ψυχές
(δες Φαιδρό 2 4 6 e 6 και 248a 1). Από τ ι ς ψυχές βέβαια ακολουθούν μόνο ot
«δυνάμενες» (δες παρόμοια στον Φαιδρό 247a 7). Αλλά ο Πλωτίνος
πρωτοτυπεί εκλαμβάνοντας τον νοητό κόσμο σαν ένα ανατέλλον
αστέρι που
φο^ταγωγεί και θαμπώνει. Μάλιστα ο Πλωτίνος συνδυάζει τον μύθο του
Φαιδρού με τον μύθο του σπηλαίου στην πλατωνική Πολιτεία
514a - 517a,
αναφέροντας κάποιες ψυχές που ταράζονται από την εκτυφλωτική φωταψια, επειδή στέκονται μακριά της και δεν είναι εξοικειωμένες με αυτήν.
Ετσι μιλά γ ι α αιφνιδιασμό των ψυχών (δες Φαιδρό 250a 6: «εκπλήττο
νται», Πολιτεία
515c 6 και 516a 4: «εξαίφνης») και για αποστροφή από
το φως (δες Πολιτεία
515e 2-3: «φεύγειν άποστρεφόμενον προς εκείνα ά
δύναται καθοράν»).
5 2 . Tt ακριβώς βλέπουν οι θεοί και οι ψυχές από τον νοητό κόσμο; Ενώ
ο Πλάτων στους μύθους του μιλά για ένα κοινό φωτεινό θέαμα, ο
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ΓΓ αυτό και ο Δίας, μολονότι είναι ο γηραιότερος από
τους υπολοίπους θεούς των οποίων ηγείται, «πρώτος πορεύε
ται» προς τ η θέαση εκείνου του κόσμου· ακολουθούν οι
υπόλοιποι θεοί, οι δαίμονες, και οι ψυχές που «δύνανται» να
βλέπουν κάτι τέτοιο.
5
Αλλα εκείνος ο κόσμος φανερώνεται σ' αυτούς αναδυόμε

νος από έναν αόρατο τόπο, και αφού ανατείλει υπεράνω
τούτων, φωταγωγεί τ α πάντα και τ α γεμίζει με τη λαμπρό
τ η τ α του. Αυτοί από κάτω «ξαφνιάζονται» και αποστρέφο
νται, γιατί δεν μπορούν να ιδούν — όπως συμβαίνει με τον
ήλιο. Μερικοί αντέχουν εκείνο τον κόσμο και βλέπουν οι
υπόλοιποι ταράσσονται, και τόσο περισσόοτερο, όσο στέκονται
10 μακριά από αυτόν 5 1 .
Εκείνοι όμως που έχουν τ η δύναμη να ιδούν, βλέπουν όλοι
προς αυτόν τον κόσμο και προς τα περιεχόμενα του. Αλλά δεν
αποκομίζει καθένας πάντα το ίδιο θέαμα· όποιος ατενίζει
εντατικά, βλέπει να εκλάμπει η π η γ ή και η ουσία της
δικαιοσύνης- ένας άλλος διαπερνάται από το θέαμα της
15 σωφροσύνης (όχι αυτής, την οποία εν γένει έχουν μέσα τους
οι άνθρωποι - διότι αυτή η επίγεια είναι μόνο μια απομίμηση
εκείνης) 5 2 .
Αλλα η ιδέα που στέκεται πάνω από όλα και διατρέχει
όλη την έκταση εκείνου του κόσμου, βλέπεται τελευταία και
μόνο από εκείνους, οι οποίοι είδαν ήδη πολλά εναργή θεά
ματα. Αυτήν την βλέπουν οι θεοί ατομικά και ως ολότητα,
καθώς και οι ψυχές που βλέπουν εκεί πάνω τα πάντα κι έχουν
20 προκύψει από τα πάντα, έτσι ώστε περιέχουν εντός τους τα
πάντα εξαρχής μέχρι τέλους- αυτές είναι εκεί πάνω, όσο
αυτό είναι δυνατό συμφωνά με την ουσία τους: συχνά είναι
ακόμη και η ολότητα τους εκεί πάνω, εάν αυτές δεν έχουν
διαμελιστεί 5 3 .
Πλωτίνος αποδίδει σε κάθε ψυχή κάτι διαφορετικό. Δανειζόμενος τ α
στοιχεία που παρέχει ο Πλάτων στον Φαιδρό 247d 6, δικαιοσύνη και
σωφροσύνη, ο Πλωτίνος τονίζει τον αρχέγονο και ουσιώδη χαρακτήρα
τους
αντιπαραθέτοντας
τον προς την επίγεια απομίμηση τους.
5 3 . Η πρωταρχική ιδέα του νοητού κόσμου βλέπεται κατά τον Π λ ω -
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Ζευς, καί εϊ τις ημών αύτω συνεραστής, τό τελευταΐον όρα
μένον έπί πάσιν δλον τό κάλλος [καί] κάλλους μετάσχων
τοΰ έκεΐ· άποστίλβει γάρ πάντα καί πληροί τους έκεΐ γενομένους, ώς καλούς καί αυτούς γενέσθαι, όποιοι πολλάκις
άνθρωποι είς υψηλούς άναβαίνοντες τόπους τό ξανθόν χρώμα
έχούσης τής γής τής έκεΐ έπλήσθησαν εκείνης τής χρόας
όμοιωθέντες τή έφ' ής έβεβήκεσαν. έκεΐ δέ χρόα ή έπανθοΰσα κάλλος εστί, μάλλον δέ πάν χρόα καί κάλλος έκ βάθους ·
ού γάρ άλλο τό καλόν ώς έπανθοΰν. άλλα τοις μή δλον
όρώσιν ή προσβολή μόνη έκομίσθη, τοις δέ διά παντός οίον
οίνωθεΐσι καί πληρωθεΐσι τοΰ νέκταρος, άτε δι* δλης τής
ψυχής τοΰ κάλλους έλθόντος, ού θεαταΐς μόνον υπάρχει
γενέσθαι, ού γάρ Ιτι τό μέν Ι ξ ω , τό δ' αυτό θεώμενον Ιξω,
άλλ' Ιχει τό οξέως ορών έν αύτω τό όρώμενον, καί Ιχον
τά πολλά αγνοεί δτι Ιχει καί ώς Ιξω δν βλέπει, δτι ώς
όρώμενον βλέπει καί δτι θέλει β λ έ π ε ι ν πάν δέ δ τις ώς
θεατόν βλέπει Ι ξ ω βλέπει, άλλα χρή είς αυτόν ήδη μεταφέρειν καί βλέπειν ώς εν καί βλέπειν ώς αυτόν, ώσπερ

τίνο τελευταία, και μόνο αφού κάποιος έχει διέλθει μέσα απο μια πληθώρα
άλλων ιδεών. Ποια είναι αυτή η ιδέα; Εδώ ο Πλωτίνος παραμερίζει την
πλατωνική άποψη ότι κατεξοχήν ιδέα είναι το αγαθό ή η δικαιοσύνη (δες
π . χ . Πολιτεία
505a 2, 6 1 2 b 3), και θεωρεί την ιδέα του ωραίου ως
ανώτερη όλων (γρ. 16 και 2 4 : «έπί πάσιν»), βασιζόμενος ίσως στον έπαινο
αυτής τ η ς ιδέας που έχει κάνει η Διοτίμα στο πλατωνικό Συμπόσιον 210e
κ.ε. Ως κυριότερο χαρακτηριστικό τ η ς ιδεατής ωραιότητας ο Πλωτίνος
αναφέρει τ η συμπαντικότητά τ η ς , με μια έντονη επανάληψη του επιθέτου
«πάς» (δες γρ. 16, 18-20, 2 2 , 24-25).
54. Τι ακριβώς συμβαίνει με την ιδέα του ωραίου; Ο Πλωτίνος
διευκρινίζει ότι αυτοί που την βλέπουν είναι αφενός ο Δίας, αφετέρου
«κάποιος από εμάς» (γρ. 2 3 ) , δηλαδή εκείνη η ψυχή που κ α τ έ χ ε τ α ι απο
τον ίδιο θεϊκό έρωτα που χαρακτηρίζει τον Δία (γρ. 23-25: «αύτφ
συνεραστής»). Προτού οδηγηθούμε σ' αυτό το κοινό θέαμα και σ' αυτή την
πρωταρχική ιδέα, έχουμε λοιπόν εισδύσει στην ίδια κοινότητα με τον àia
χάρη στον έρωτα. Α λ λ ά η θέαση της ιδεατής ωραιότητας δεν μένει χωρίς
βαρύνοντα επακόλουθα: ο βλέπων συμμετέχει σ' αυτήν, καταλαμπρυνεται,
γίνεται και ο ίδιος ωραίος.
Ο Πλωτίνος παρομοιάζει αυτή τ η διάχυση ωραιότητας με τ η χρώμα-

152

// νοητή ωραιότητα

Περί τοΰ νοητοΰ κάλλους

Αυτά λοιπόν βλέπει ο Δίας και όποιος από εμάς ωθείται
από τον ίδιο έρωτα, και τελευταία βλέπει την ωραιότητα
ολόκληρη που διατηρείται πάνω από όλες τις άλλες,'συμμε-

25

30

35

40

[31]

25 τέχοντας σ' εκείνη την ανώτερη ωραιότητα. Διότι αυτή
καταλαμπρύνει τ α πάντα και διαπερνά όσους έχουν φτάσει
έως εκεί, ώστε να γίνουν και αυτοί ωραίοι - όπως συχνά οι
άνθρωποι που ανεβαίνουν πάνω σε υψηλά βουνά, όπου χρυσίζει το χρώμα της γ η ς , και αυτοί διαπερνώνται από αυτό το
χρώμα, διότι εξομοιώνονται με το έδαφος που πατούν. Μόνο
30 που στον νοητό κόσμο το χρώμα που ανθο^ολά πάνω σε όλα
είναι η ωραιότητα, ή μάλλον όλα είναι χρώμα και ωραιό
τ η τ α εκ βάθους- διότι το ωραίο δεν είναι κάτι διαφορετικό,
έτσι ώστε να πρέπει πρώτα να ανθοβολήσει 54 .
Ωστόσο εκείνοι που δεν βλέπουν το όλο, αποκτούν μόνο μια
εξωτερική εντύπωση - ενώ οι άλλοι, που έχουν εντελώς
μεθύσει και είναι γεμάτοι με αυτό το νέκταρ, αφού η
ωραιότητα έχει διαπεράσει ολόκληρη την ψυχή τους, δεν
35 είναι πια απλώς θεατές:
Διότι δεν υπάρχει πια ένα εξωτερικά βλεπόμενο αντικεί
μενο κι ένα α π ' έξω βλέπον υποκείμενο, αλλά ο οξυδερκής
έχει μέσα του αυτό που βλέπει - μόνο που ενώ το έχει, κατά
το πλείστο αγνοεί ότι το έχει, και το βλέπει σαν να ήταν
έξω α π ' αυτόν, επειδή το βλέπει σαν κάτι ορατό και επειδή
θέλει να βλέπει όλα όμως όσα βλέπει κανείς ως ορατά, τ α
βλέπει α π ' έξω.
40

Πρέπει να τ α μεταθέσει κανένας

μέσα του- να τα

βλέπει

ως ενότητα [ = «εν»] και να τ α βλέπει ως δικό του εαυτό'

τικη εξομοίωση του ορειβάτη προς το χρυσίζον από φως χρώμα τ η ς
κορυφής. (Εμείς θα λ έ γ α μ ε σήμερα ότι ο ορειβάτης «μαυρίζει» από την
ακτινοβολία του ήλιου). Αλλά οι διαφορές μιας τέτοιας εξομοίωσης από
εκείνη που συμβαίνει στον νοητό κόσμο, είναι πολλαπλές: εκεί πάνω δεν
εκπέμπεται κάποιο υλικό χρώμα, α λ λ ά η ίδια η ωραιότητα- κι αυτή δεν
εκπέμπεται εξωτερικά, α λ λ ά προϋπάρχει «έκ βάθους»· διότι στον νοητό
κόσμο δεν υφίσταται ετερότητα μεταξύ του Είναι και της ωραιότητας (δες
παραπάνω, Κ ε φ . 9, γρ. 37-42), ώστε να πρέπει να πεμφθεί ωραιότητα
πάνω στο Είναι γ ι α να καταστεί
τούτο ωραίο.
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εϊ τις ύπό θεοΰ κατασχεθείς φοιβόληπτος ή ύπό τίνος
Μούσης έν αύτω άν ποιοΐτο τοΰ θεοΰ τήν θέαν , εί δύναμιν
Ιχοι έν αύτω θεόν βλέπειν.
" Ε τ ι δέ τις ημών αδυνατών εαυτόν όράν, ύπ' εκείνου 11
τοΰ θεοΰ έπάν καταληφθείς είς τό ίδεΐν προφέρη τό θέαμα,
εαυτόν προφέρει καί εικόνα αύτοΰ καλλωπισθεΐσαν βλέπει,
άφείς δέ τήν εικόνα καίπερ καλήν οδσαν είς εν αύτω έλθών
καί μηκέτι σχίσας Ιν όμοΰ πάντα εστί μετ' εκείνου τοΰ 5
θεοΰ άψοφητί παρόντος, καί Ιστι μετ' αύτοΰ δσον δύναται
καί θέλει, εί δ' έπιστραφείη είς δύο, καθαρός μένων εφ
εξής έστιν αύτω, ώστε αύτω παρεϊναι έκείνως πάλιν, εί
πάλιν έπ' αυτόν στρέφοι· έν δέ τή επιστροφή κέρδος τοΰτ'
Ι χ ε ι · αρχόμενος αισθάνεται αύτοΰ, Ιως ετερός έστι· δρα- ίο
μών δέ είς τό εϊσω Ιχει πάν, καί άφείς τήν αίσθησιν είς

5 5 . Η ωραιότητα εισδύει εις βάθος μέσα στους θεατές. Για να
περιγράψει αυτή τ η σκέψη, ο Πλωτίνος προχωρεί μεθοδικά ως έξης: Ως
πραγματικούς θεατές εκλαμβάνει μόνο όσους έχουν καθολική θέαση του
ωραίου- οι υπόλοιποι πετυχαίνουν
μόνο μια επιπόλαιη επαφή (γρ. 3 2 :
«προσβολή»- αυτή η λέξη έχει εδώ το νόημα τ η ς εξωτερικής επαφής και
όχι τ η ς βαθιάς επίδρασης, δες παρόμοια Πλάτωνος Σοφιστή 246a 10). Η
εσωτερική δράση τ η ς ωραιότητας περιγράφεται αντίθετα ως μεθύσι και ως
πλήρωση με νέκταρ (με ενδεχόμενη επίδραση από το πλατωνικό Συμπόσιον
2 0 3 b 5), ως διαπέραση ολόκληρης της ψυχής και ως εσωτερική κατοχή
του ωραίου θεάματος.
Με διαύγεια σκέψης ο Πλωτίνος αναφέρει ότι σε κάθε αισθητηριακή
θέαση το υποκείμενο βλέπει το αντικείμενο ως κάτι εξωτερικό· χρειάζεται
ένα οξύ βλέμμα (δες τ η λεκτική αντιπαράθεση «εξω - οξέως» στις γρ. 3 5 6) γ ι α να ιδωθεί το αντικείμενο μέσα στον εαυτό του και ως εαυτός (γρ.
36 και 40: «έν αύτω . . . ώς αυτόν»). Η νηφάλια σχέση προς το
αντικείμενο, το οποίο συνειδητοποιείται
ως κάτι «θεατον» και προς τ η
θέαση του το υποκείμενο κατευθύνει τ η θέληση του, αντιμετωπίζει κ α τ '
ανάγκην το αντικείμενο ως κάτι εξωτερικό. Απαιτείται λοιπόν μια «μετα
φορά» του αντικειμένου μέσα στον εαυτό (γρ. 3 9 : «εις αυτόν») και μια
ενοποίηση με αυτόν. Κ ά τ ι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται, παρά μόνο από όσους
κατέχουν την απαιτούμενη δύναμη· γ ι α τ ί είναι σαν να έχεις «κατασχεθεί»
από τον θεό και να τον βλέπεις μέσα σου. Ο Πλωτίνος υποδείχνει και τ η
λεκτική συγγένεια των λέξεων «θεοΰ — θέα» συμπαραθέτοντάς τ ι ς στη γρ.
4 2 , όπως και παρακάτω, δες Ενν. V 5 [ = 3 2 ] , 1 1 , 15.
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κάποιος που αδράχτηκε από ένα θεό, που κατελήφθη από
Φοίβο ή από κάποια Μούσα, και δημιουργεί μέσα του τ η
του θεού, εάν βέβαια έχει τη δύναμη να βλέπει μέσα του
θεό 5 5 .

11

Εαν κάποιος απο εμάς, ο οποίος δεν είναι ακόμα ικανός να
βλέπει τον εαυτό του, έχοντας καταληφθεί από τον θεό
εκφέρει το θέαμα προς θέαν, τότε εκφέρει τον ίδιο τον εαυτό
του και βλέπει μια εξωραϊσμένη εικόνα του εαυτού του. Αλλά
εάν εγκαταλείψει αυτή την εικόνα όσο ωραία κι αν είναι, και
5 ενοποιηθεί με τον εαυτό του χωρίς πια να διασπαστεί, τότε
είναι μαζί ένα και όλα, ενωμένος με εκείνο τον θεό, ο οποίος
είναι αθόρυβα παρών, και τότε διαμένει μαζί του όσο μπορεί
και θέλει 5 6 .

Εάν κατόπιν επιστρέψει ξανά στη δυάδα, όσο παραμένει
καθαρός βρίσκεται εγγύτατα στον θεό, έτσι ώστε μπορεί να
κατοικήσει ξανά δίπλα του, εάν στραφεί ξανά προς αυτόν.
10 Κ α τ ' αυτή την επιστροφή έχει το ακόλουθο κέρδος: αρχικά
συναισθάνεται απλώς τον εαυτό του, όσο είναι διαφορετικός
απο Εκείνον εαν όμως σπεύσει προς τ α ενδότερα, κατέχει
ξανά την ολότητα· εγκαταλείπει την αυτοσυναίσθηση, και

56. Ποίς συνδυάζεται η αυτογνωσία
με τ η θέαση της νοητής ωραιότη
τ α ς ; Για να απαντήσει
σ' αυτό το ερώτημα, ο Πλωτίνος εμμένει στην
παρομοίωση του θεατή με κάποιον που έχει καταληφθεί από τον θεό. Τι
καταλαβαίνει από θεό, ένας που δεν έχει καταλάβει τον εαυτό του, έστω
και αν υποτεθεί ότι αυτός καταλήφθηκε από τον θεό; Έ ν α ς τέτοιος θεατής
δεν βλέπει τίποτα περισσότερο από μια «καλλωπισμένη εικόνα του εαυτού
του» (γρ. 3)· εκφέροντας λόγους γ ι α να περιγράψει το θέαμα, δεν εκφέρει
( = προφέρει) άλλο από τον «λόγο» της ψυχής του και όχι
νοητικά
περιεχόμενα
(δες παραπάνω μια παρόμοια προφορά λόγων, Ενν. Ι Π 8 [ =
3 0 ] , 6, 22-26). Αυτό λοιπόν που πρωτεύει, είναι η ενοποίηση με τον
εαυτό, η αυτογνωσία που α π έ χ ε ι ελάχιστα από τ η θεογνωσία: διότι σε τι
ζοηθα μια θεογνωσία που δεν αναγνωρίζει τον θεό ως ενιαίο με τον εαυτό;
Μια βαθιά και μόνιμη αυτογνωσία συλλαμβάνει τ η σύσσωμη ενότητα των
πάντων (γρ. 5: «εν όμοΰ π ά ν τ α » ) , και δεν έχει ανάγκη από εκφορά λόγων,
γ ι α τ ί η παρουσία του θεού είναι αθόρυβη.
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τούπίσω τοϋ Ιτερος είναι φόβω εϊς έστιν έκεΐ· καν έπιθυμήση ώς Ιτερον δν ίδεΐν, Ιξω αυτόν ποιεί, δεϊ δέ καταμανθάνοντα μέν Ιν τινι τύπω αύτοΰ μένοντα μετά τοΰ ζητεΐν
γ ν ω μ α τ ε ύ ε ι ν αυτόν, είς οίον δέ εΐσεισιν, ούτω μα&όντα 15
καί {λαβόντα) πίστιν, ώς έπί χρήμα μακαριστόν εΐσεισιν,
ήδη αυτόν δοΰναι είς τό εϊσω καί γενέσθαι αντί όρώντος ήδη θέαμα έτερου θεωμένου, οΐοις εκείθεν ήκει έκλάμποντα τοις νοήμασι. πώς οδν Ισται τις έν καλώ μή
ορών αυτό; ή ορών αυτό ώς Ιτερον ούδέπω έν καλώ, γενό- 20
μένος δέ αυτό ούτω μάλιστα έν καλώ. εί οδν δρασις τοΰ
Ιξω, δρασιν μέν ού δει είναι ή ούτως, ώς ταύτόν τω όρατφ ·
τοϋτο δέ οίον σύνεσις καί συναίσθησις αύτοΰ εύλαβουμένου
μή τω μάλλον αίσθάνεσθαι θέλειν έαυτοΰ άποστήναι. δει δέ

57. Εφόσον η ενότητα με τον θεό ( = νου) εξαρτάται από την ικανό
τ η τ α και τ η θέληση κάθε ανθρώπου, μπορεί να εκπέσει στον πρωτύτερο
διχασμό. Μια τέτοια οπισθοχώρηση μπορεί πάντα να ανακληθεί, εφόσον
κάποιος διατηρηθεί «καθαρός», δηλαδή αμόλυντος από τ α αισθητά, και
θελήσει την επανασύνδεση. Τι συμβαίνει τότε; Εθισμένος στον συγχρωτι
σμό με τον εαυτό του, ο θεατής δεν είναι εξαρχής ικανός να διευρύνει τόσο
αυτή την αυτοσυναίσθηση, ώστε να συμπεριλάβει τον θεό. Απαιτείται να
εισδύσει βαθύτερα, έτσι ώστε να συλλάβει ξανά την ολότητα- η αίσθηση,
ακόμα και με τ η μορφή τ η ς αυτοσυναίσθησης, πρέπει επίσης να ε γ κ α τ α 
λειφθεί, και να απορριφθεί κάθε τι «άλλο» που δυσχεραίνει την απόλυτη
ταύτιση με τον θεϊκό νου.
58. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μια ενδόμυχη θέαση του θεού; Σε
ενα πρώτο στάδιο αρκεί να ανιχνεύσει κανείς τ α μόνιμα ίχνη του θεού, για
να πεισθεί ότι πρόκειται γ ι α την α ν ώ τ α τ η ευδαιμονία (γρ. 16: «χρήμα
μακαριστόν»). Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια αναζήτηση και μια «γνωμά
τευση» (το σπάνιο ρήμα «γνωματεύειν»
συναντάται
και στην πλατωνική
Πολιτεία
516e 8 σχετικά με τις σκιές της παραβολής του σπηλαίου),
δηλαδή μια γνωσιακή προσέγγιση στον θεό. Αλλά η κυριότερη προσέγγιση
πραγματώνεται με εμβάθυνση στον εαυτό, με «αυτοδόσιμο στα ενδότερα»
(γρ. 17)· το αίτημα για μια τέτοια εσωτερίκευση δεν είναι μια επιπόλαιη
προτροπή, α λ λ ά μια αναγκαιότητα που οφείλεται στη θεϊκή φύση. Αυτό
σημαίνει: ο θεός αδράχνει και καταλαμβάνει τον άνθρωπο, μόνο κ α τ ά το
μέτρο που ο δεύτερος έχει πρωτύτερα εισδύσει και καταλάβει τον εαυτό
του. Το συμβάν τ η ς θεογνωσίας λαμβάνει χώρα στα ανθρ&)πινα ενδότερα.
Ο Πλωτίνος φτάνει στο σημείο να πει ότι η διάκριση βλέποντος-βλεπόμε-
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από τον φόβο ότι είναι διαφορετικός από τον θεό, παραμένει
εκεί πάνω ως ενότητα. Εάν όμως ποθήσει να Τον δει ως κάτι
διαφορετικό, ξαναφέρνει τον εαυτό του προς τα έξω 5 7 .
Πρέπει λοιπόν αφενός να Τον κατανοήσει μέσα από
15 κάποια παραμένοντα ίχνη του και να Τον «διαγνώσει» μέσω
αναζήτησης- γνωρίζοντας αφετέρου σε τι ον εισδύει, και
διαβεβαιωμένος ότι αυτό είναι η ανώτατη ευδαιμονία, οφεί
λει να επιδοθεί στα ενδότερα, και αντί για θεατής να γίνει
θέαμα ενός άλλου θεατή, λαμποκοπώντας
από τα νοήματα,
έτσι όπως αυτά έρχονται από εκεί πάνω 5 8 .
Πως μπορεί όμως κάποιος να είναι μέσα στο ωραίο χωρίς
20 να το βλέπει; Όσο κανείς το βλέπει ως κάτι άλλο, δεν είναι
ακόμα μέσα στο ωραίο' εάν όμως γίνει αυτός ο ίδιος το
ωραίο, τότε είναι πράγματι μέσα στο ωραίο. Εάν τώρα η
όραση σχετιστεί προς-χατι έξω στεκόμενο, τότε δεν επιτρέπε
ται να υπάρξει θέαση, παρά μόνο εφόσον ταυτιστείς με το
βλεπόμενο- αυτή είναι κάτι σαν κατανόηση και αυτοσυναί
σθηση, όπου πρέπει κανείς να προσέχει, ώστε να μην απομα
κρυνθεί ξανά από τον εαυτό του μέσω μιας υπερβολικής
θέλησης για αυτοσυναίσθηση 59 .

νου έχει τόσο ριζικά αλλοιωθεί μέσα στον άνθρωπο, ώστε αυτός έχει
παύσει να είναι ο βλέπων, κι έχει γίνει «θέαμα ενός άλλου θεατή» (γρ.
18), δηλαδή του θεού. Δεν είναι πια η ανθρώπινη ψυχή αυτή που βλέπει
νοητικά τ η νοητή ωραιότητα- η ψυχή έχει παύσει να είναι υποκείμενο κι
έχει καταστεί αντικείμενο θεάρεστης θέασης: διότι λαμποκοπά
από τα
νοήματα που έχουν έρθει από την περιοχή του νου.
59. Σ ' αυτό το κορυφαίο σημείο τ η ς διασκεπτικής πορείας τ α πράγ
ματα φαίνεται να έχουν αντιστραφεί. Ενώ η πορεία ξεκίνησε από τ η θέση,
ότι το κάθε τι τείνει προς τ η θέαση (δες Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 1, 2), τώρα
δείχνεται οτι ισα-ισα αυτός που βρίσκεται μέσα στο κατεξοχήν ωραίο παύει
να βλέπει! Ο Πλωτίνος διασαφηνίζει ότι το κομβικό σημείο έγκειται στο
δίπολο ταυτοτητα-ετερότητα: Φθάνοντας στο κατεξοχήν ωραίο ο θεατής
δεν αποκλείεται από τ η θέαση, α λ λ ά δεν μπορεί π ι α να το βλέπει ως κάτι
έτερο- ταυτίζεται με αυτό, γίνεται ο ίδιος ωραίος (και ακόμα περισσότερο:
«γίνεται ο ίδιος το ωραίο»), και βλέποντας το δεν βλέπει άλλο από τον
εαυτό του. Ο Πλωτίνος δεν αποκλείει ότι ακόμα και μέσα στον πιο
ενοομυχο ταυτισμο μπορεί να υπάρξει θέαση κάποιου εξωτερικού αντικειμέ-
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κάκεΐνο ένθυμεΐσθαι, ώς τών μέν κακών αί αισθήσεις τάς
πληγάς εχουσι μείζους, ήττους δέ τάς γνώσεις τή πληγή
έκκρουομένας · νόσος γάρ μάλλον Ικπληξιν, ύγίεια δέ ήρεμα
συνοϋσα μάλλον άν σύνεσιν δοίη αυτής· προσίζει γάρ άτε
οίκεΐον καί ένοΰται· ή δ' εστίν άλλότριον καί ούκ οίκεΐον,
καί ταύτη διάδηλος τ ω σφόδρα έτερον ημών είναι δοκεΐν.
τά δέ ημών καί ήμεΐς αναίσθητοι· ούτω δ' δντες μάλιστα
πάντων έσμέν αύτοΐς συνετοί τήν έπιστήμην ημών καί
ημάς Ιν πεποιηκότες. κάκεΐ τοίνυν, δτε μάλιστα ΐσμεν κατά
νουν, άγνοεϊν δοκοΰμεν, τής αίσθήσεως άναμένοντες τό πά
θος, ή φησι μή έωρακέναι· ού γάρ είδεν ούδ' άν τά τοιαΰτά
ποτέ ΐδοι. τό οδν άπιστοΰν ή αΐσθησίς έστιν, ό δέ άλ
λος εστίν ό ί δ ώ ν ή , εί άπιστοι κάκεΐνος, ούδ' άν αυτόν
πιστεύσειεν είναι- ουδέ γάρ ούδ' αυτός δύναται Ιξω θείς
εαυτόν ώς αίσθητόν δντα όφθαλμοΐς τοις τοΰ σώματος
βλέπειν.

νου· ά λ λ α μια τέτοια θέαση δεν είναι επιτρεπτή, όσο δεν έχεις ταυτιστεί
με το βλεπόμενο και δεν το έχεις ταυτίσει με τον εαυτό σου· μια τέτοια
θέαση είναι ενα είδος στοιχειώδους αυτοσυναίσθησης («σύνεσις καί συναίσθησις», γρ. 2 3 , υπάρχει κατά τον Πλωτίνο ήδη στη φύση ιδωμένη ως
αισθαντική ψυχή, δες παραπάνω Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 4, 19-20), που
διατηρεί ένα συνεκτικό κρίκο με την αισθητηριακή αντικειμενική πραγμα
τικότητα, α λ λ ά που ενέχει πάντα τον κίνδυνο να εκτραπεί σε υπερβολική
δόση, και μέσω μιας ηθελημένης προσπάθειας για περισσότερη αίσθηση
του εαυτού να πετύχει μόνο την απομάκρυνση από αυτόν.
60. Ποιο βαθμό αυτογνωσίας διατηρεί ο θεατής τ η ς νοητής ωραιότη
τ α ς ; Εναν εξαιρετικά υψηλό! Για να αποδείξει αυτή την πεποίθηση, ο
Πλωτίνος συγκρίνει την υγεία με την αρρώστια: Η αρρώστια μάς π λ ή τ τ ε ι
βίαια, κάνει σαφή την παρουσία της και προκαλεί έντονους πόνους- α λ λ ά
έτσι συγχέει την αυτογνωσία και δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί.
Αντίθετα η υγεία είναι μια ήρεμα και οικεία προσκείμενη κατάσταση, που
επιτρέπει την ανάπτυξη τ η ς αυτοσυναίσθησης. (Με την παρήχηση
«συνοϋσα ... σύνεσιν», γρ. 2 8 , ο Πλωτίνος υπενθυμίζει το ηρακλείτειο
λογοπαίγνιο «ξυνιάσιν . . . έωυτώ ξυμφέρεται», απόσπ. Β 51). Τότε λοιπόν
έχουμε περισσότερη αυτοσυναίσθηση, όταν συνταυτιζόμαστε με τ α οικεία
και δεν ενοχλούμαστε από τ α αλλότρια- διότι η ετερότητα προκαλεί και
προσβάλλει τις αισθήσεις, α λ λ ά δεν συμβάλλει στην αυτογνωσία.
6 1 . Με το αλλότριο και ανοίκειο απασχολούνται οι αισθήσεις, ενώ με
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Πρέπει όμως να σκεφτεί κανείς και το εξής: οι αισθητή
ριες αντιλήψεις κακών πραγμάτων ασκούν εντονότερες συγκι
νήσεις και προκαλούν λιγότερη γνώση, μιας και αυτή απω
θείται από τις συγκινήσεις. Η αρρώστια προσβάλλει και
καταβαλλει, ενώ αντίθετα η υγεία συνυπάρχει ήρεμα και
προκαλεί μάλλον μια αυτοκατανόηση τ η ς . Διότι η υγεία
πρόσκειται ως κάτι οικείο και ενοποιείται μ' εμάς· αντίθετα
η αρρώστια είναι κάτι ξένο, όχι οικείο, και γίνεται ολοφά
νερη επειδή μας προκαλεί την έντονη εντύπωση της ετερότη
τας60.
Με οσα είναι δικά μας και με ό,τι είμαστε εμείς, δεν
απασχολούνται οι αισθήσεις μας- όντας έτσι, γνωρίζουμε
κατά το πλείστο τον εαυτό μας, κατά το μέτρο που ενοποι
ούμε τη γνώση του εαυτού μας με τον εαυτό μας. Έτσι και
εκεί πάνω, ακριβώς όταν γνωρίζουμε σύμμετρα προς τον νου,
νομίζουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα, επειδή περιμένουμε τις
εντυπώσεις της αίσθησης, η οποία ανακοινώνει ότι δεν έχει
δει τίποτα- και πράγματι δεν έχει δει και ούτε μπορεί ποτέ
να ιδεί τέτοια πράγματα.
Αυτός λοιπόν που αμφιβάλλει είναι η αίσθηση, ενώ ο νους
που βλέπει είναι κάτι άλλο. Εάν και εκείνος αμφέβαλλε, θα
έπρεπε να αμφιβάλλει ακόμα και για τ η δική του ύπαρξη.
Διότι ούτε και αυτός μπορεί να θέσει τον εαυτό του εκτός
61
εαυτού και να ιδεί ως αισθητός με τα μάτια του σώματος .

το δικό μας και οικείο ασχολείται
ο νους. Μάταια προσδοκούμε από τις
αισθήσεις μια ενασχόληση με τον εαυτό- η αυτογνωσία είναι νοητική
πράξη συνδεδεμένη με τ α ενδότερα. Η αίσθηση δηλώνει ότι δεν έχει δει
τίποτα, όταν πρόκειται γ ι α νοητά θεάματα, γ ι ' αυτό και δίκαια αμφιβάλ
λει («άπιστεί») γ ι ' αυτά. Αντίθετα ο νους δεν μπορεί να αμφιβάλλει, διότι
θα ή τ α ν σαν να αμφέβαλλε γ ι α τον εαυτό του και την ύπαρξη του. 0
πλωτινικός νους λέει το καρτεσιανό: cogito ergo sum. Ό π ω ς δεν μπορεί να
ιδεί κάτι αισθητό με σωματικά μάτια, έτσι ο νους δεν μπορεί ούτε να
αμφιβάλλει για όσα βλέπει νοητικά.
Ο Πλωτίνος δίνει ένα καίριο χτύπημα στον σκεπτικισμό όλων των
εποχών, όταν λέει (γρ. 36): «Αυτός λοιπόν που αμφιβάλλει είναι η
αίσθηση», διότι είναι αποκομμένη από τ η νοητή ωραιότητα- ενώ ο νους
έχει μάτια και την βλέπει.
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Άλλα εΐρηται, π ώ ς ώς έτερος δύναται τοΰτο ποιεϊν,
καί π ώ ς ώς αυτός, ίδών δή, είτε ώς έτερος, είτε ώς μείνας
αυτός, τί απαγγέλλει; ή θεόν έωρακέναι τόκον ώδίνοντα
καλόν καί πάντα δή έν αύτω γεγεννηκότα καί άλυπον Ιχοντα
τήν ώδΐνα έν α ύ τ ω · ήσθείς γάρ οίς έγέννα καί άγασθείς
τών τόκων κατέσχε πάντα παρ' αύτω τήν αύτοΰ καί τήν
αυτών άγλαΐαν άσμενίσας· ό δέ καλών Οντων καί καλλιόνων
τών είς τό εϊσω μεμενηκότων μόνος έκ τών άλλων [Ζευς]
παις έξεφάνη είς τό Ι ξ ω . άφ' ου καί ύστατου παιδός
δντος Ιστιν ίδεΐν οίον έξ εικόνος τινός [αύτοΰ], δσος è πατήρ
εκείνος καί οί μείναντες παρ' αύτω αδελφοί, ό δέ ού
φησι μάτην έλθεΐν παρά τοΰ πατρός· είναι γάρ δή αύτοΰ
άλλον κόσμον γεγονότα καλόν, ώς εικόνα καλοΰ · μηδέ γάρ
είναι θεμιτόν εικόνα καλήν μή είναι μήτε καλοΰ μήτε
ουσίας, μιμείται δή τό άρχέτυπον π α ν τ α χ ή · καί γάρ
ζωήν Ιχει καί τό τής ουσίας, ώς μίμημα, καί τό κάλλος
είναι, ώς ε κ ε ί θ ε ν Ιχει δέ καί τό άεί αύτοΰ, ώς είκών (ή
ποτέ μέν εξει εικόνα, ποτέ δέ ού), ού τέχνη γενομένης τής

6 2 . 0 Πλωτίνος ξαναπιάνει εδώ το νήμα της παραπάνω διατυπωμέ
νης πρότασης (δες Κεφ. 1 1 , γρ. 36-37): «ο νους που βλέπει είναι κάτι
άλλο [ενν. από την αίσθηση]», επειδή νοεί τον εαυτό του και ταυτίζεται
με αυτόν. Από την άποψη της αίσθησης ιδωμένος ο νους είναι κάτι άλλο,
α λ λ ά όσον αφορά τον εαυτό του υ7ΐάρχει μια απόλυτη τ α υ τ ό τ η τ α . Τι είναι
λοιπόν αυτό που βλέπει ο νους ως τέτοια ταυτότητα-ετερότητα; Αντί να
δώσει μια ευθεία απάντηση, ο Πλωτίνος αντλεί από τον Ησίοδο τον
μεγαλόπρεπο κοσμογονικό μύθο ενός θεού (εννοείται ο Κρόνος), ο οποίος
γέννησε ένα ωραίο απόγονο (εννοούνται συλλήβδην όλα τ α παιδιά του,
συμπεριλαμβανομένου του Διός ως έσχατου, δες γρ. 9). Γποδείχνοντας ότι
ο ωραίος απόγονος είναι ο θεϊκός κόσμος μέσα στη συμπαντικότητά του, ο
Πλωτίνος αναφέρει επανειλημμένα τ η λέξη «πάντα» (δες γρ. 4 και 6).
Επρόκειτο όμως για ένα ενδόμυχο τοκετό, διότι σύμφωνα με το μύθο ο
Κρόνος καταβρόχθιζε τ α παιδιά του (δες Ησιόδου Θεογονία 4 5 9 ) · ο
Πλωτίνος λέει ότι ο Κρόνος τ α «κατέσχε» (γρ. 6), και αναφέρει ως
δικαιολογία τ η χαρά και την α γ α λ λ ί α σ η του πατέρα γ ι α τ α παιδιά του.
Μολονότι λοιπόν προέκυψε η ετερότητα πατέρα-απογόνων, επρόκειτο κ α τ '
αρχήν γ ι α μια στενά συναρμοσμένη ταυτότητα* ο θεϊκός εαυτός συμπερι
λάμβανε τ η μεγαλοπρέπεια (γρ. 7: «άγλαΐαν») τόσο του εαυτού του όσο
και το>ν απογόνων του. Μια σαφής ετερότητα προκύπτει, όταν ο Δίας ως
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Μ' ετούτο ειπώθηκε, με ποιο νόημα ο νους είναι άλλος και
με ποιο νόημα είναι αυτός ο ίδιος. Εάν λοιπόν βλέπει είτε ως
άλλος είτε ως αυτός ο Ίδιος, τι ανακοινώνει; Ανακοινώνει ότι
είδε ενα θεο, ο οποίος εγκυμονούσε έναν ωραίο απόγονο, τον
οποίο όμως περιελάμβανε κατά πάντα μέσα του, και ότι η
εγκυμοσύνη του εντός εαυτού ήταν χωρίς πόνους.
Ο θεός χαίρεται γ ι ' αυτούς που γεννά, αναγαλλιάζει για
τους απογόνους του, και τους κατακρατεί κατά πάντα μέσα
του - απολαμβάνει τη δική του και τη δική τους μεγαλοπρέ
πεια. Ενώ όμως οι εντός παραμένοντες
είναι ωραίοι και
ωραιότεροι από αυτόν, μόνο ένας από όλους εμφανίζεται προς
τα έξω ως γ toc του 6 2 .
Από αυτόν, μολονότι είναι ο τελευταίος από τους γιους
του, μπορεί να ιδεί κανείς σαν από μια εικόνα, πόσο θεόρατος
είναι ο πατέρας του και ot αδελφοί που παρέμειναν κοντά
στον πατέρα. Αλλά αυτός ο ένας ισχυρίζεται ότι δεν κατέ
βηκε μάταια από το ύψος του πατέρα, διότι τώρα υπάρχει και
ένας δεύτερος, ο Κόσμος του, και μάλιστα ωραίος, όπως
αρμόζει στην εικόνα της ωραιότητας- διότι θα ήταν άδικο,
εάν απο το ωραίο και από το Είναι δεν υπήρχε μια ωραία
εικόνα 63 .
Η εικόνα μιμείται το αρχέτυπο της κατά πάντα - έχει
ζωη, και μάλιστα τ η ζωή του Είναι, διότι είναι η απομί
μηση του - έχει ωραιότητα, μιας και κατάγεται από εκεί
πάνω - αλλά έχει και την αιωνιότητα του, διότι είναι εικόνα
του (αλλιώς Εκείνο άλλοτε θα είχε μια εικόνα και
άλλοτε
τελευταίος
γιος του Κρόνου βγαίνει έξω από αυτή την ωραία ταυτότητα.
6 3 . Ο Δίας ως τελευταίος γιος του Κρόνου (δες Ησιόδου Θεογονία
478) δεν ήταν ο πιο ωραίος από τους αδελφούς του, πόσο μάλλον αφού
αυτοί παρέμειναν εντός της πατρικής ωραιότητας. Ωστόσο από την
ωραιότητα του Δια μπορεί κανείς να πάρει μια ιδέα για την ωραιότητα του
πατέρα του και των αδελφών του. Ο Δίας, δηλαδή η κοσμική ψυχή ή ο
ηγεμόνας των πάντων (δες Ενν. IV 4 [ = 2 8 ] , 10, 1-7), είναι μια εικόνα
της θεϊκής ωραιότητας, και σαν τέτοιος είναι επίσης ωραίος. Ο Πλωτίνος
τονίζει την ωραιότητα και το Είναι (γρ. 15 και 16: «ουσία») ως
κατεξοχήν
χαρακτηριστικά
του νοητού κόσμου, που απεικονίζονται στα
έμψυχα και αισθητά έκτυπά του.
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εικόνος- πάσα δε φύσει είκών έστιν, δσον άν τό άρχέτυπον
μένη. διό ούκ ορθώς , oî φθείρουσι τοΰ νοητοΰ μένοντος
καί γεννώσιν ούτως, ώς ποτέ βουλευσαμένου τοΰ ποιοΰντος
ποιεϊν. όστις γάρ τρόπος ποιήσεως τοιαύτης ούκ έθέλουσι
συνιέναι ούδ' ϊσασιν, δτι, δσον έκεϊνο έλλάμπει, ού μήποτε
τά άλλα έλλείπη, άλλ' έξ οδ Ιστι καί ταΰτα Ι σ τ ι ν ήν δ'
άεί καί Ισται. χρηστέον γάρ τούτοις όνόμασι τή τοΰ
σημαίνειν έθέλειν ανάγκη.
Ό
οδν θεός ό είς τό μένειν ωσαύτως
δεδεμένος
καί συγχωρήσας τ ω παιδί τοΰδε τοΰ παντός άρχειν — ού
γάρ ήν αύτω προς τρόπου τήν έκεΐ αρχήν άφέντι νεωτέραν
αύτοΰ καί ύστέραν μεθέπειν κόρον Ιχοντι τών καλών
— ταΰτ' άφείς Ιστησέ τε τόν αύτοΰ πατέρα [είς εαυτόν
καί] μέχρις αύτοΰ προς τό άνω· Ιστησε δ' αδ καί τά εις
θάτερα άπό τοΰ παιδός άρξάμενα είναι μετά αυτόν, ώστε
μεταξύ άμφοΐν γενέσθαι τή τε έτερότητι τής προς τό άνω
64. Ποια χαρακτηριστικά του νοητού κόσμου εξακολουθούν να υφίστα
νται στον αισθητό; Ο Πλωτίνος αναφέρει τ η ζ ω ή , την ωραιότητα και την
αιωνιότητα. Η ζ ω ή δεν έχει εδώ βιολογικό νόημα, α λ λ ά προκύπτει ως
χαρακτηριστικό τ η ς νοητικής λειτουργίας· γ ι ' αυτό αναγράφεται ως «ζωή
του Είναι» (γρ. 16), εφόσον το νοητικό Είναι τ α υ τ ί ζ ε τ α ι με τ η νοητική
λειτουργία. Αλλά π ώ ς μπορεί να εξηγηθεί η αίωνίότητα του αισθητού
κόσμου; Ο Πλωτίνος εξηγεί ότι το αισθητό είναι μια φυσικά και όχι
τ ε χ ν η τ ά αναδυόμενη εικόνα του νοητού, άρα υπάρχει μια συνεχής και
άμεση σχέση αρχέτυπου-εικόνας: όσο διαρκεί το αρχέτυπο, παράγει εικό
νες· η αιωνιότητα του αρχέτυπου μεταβιβάζεται λοιπόν και στην εικόνα,
διότι δεν μπορεί να υπάρξει μια περίοδος, κατά την οποία το αρχέτυπο θα
έπαυε να δημιουργεί.
6 5 . Ο Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία να επιτεθεί στην άποψη των Γνω
στικών περί μιας αλλοτινής γένεσης και μιας μελλοντικής καταστροφής
του αισθητού κόσμου. Αυτή την άποψη θίγει εκτεταμένα και
παρακάτω,
δες Ενν. Π 9 [ = 3 3 ] , 4, 5 κ.ε. Ενδεχομένως αναφέρεται και στην
πλατωνική εικασία περί έγχρονης έναρξης του κόσμου, δες Πλάτωνος
Τίμαιο 2 8 b 6-7. Η πλωτινική άποψη διατυπώνεται εδώ με σαφήνεια: Δεν
υπήρξε μια χρονική σ τ ι γ μ ή , κατά την οποία δημιούργησε ο θεός τον κόσμο,
διότι ετούτος υπήρχε και θα υπάρχει π ά ν τ α , ως αλληλένδετος με τ η θεϊκή
αιωνιότητα· έτσι αποκλείεται και ένα μελλοντικό χρονικό σημείο κατα
στροφής του κόσμου. Το ότι ο θεϊκός νους «υπήρχε και θα υπάρχει πάντα»
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όχι). Διότι η εικόνα δεν προέκυψε τεχνητά· αλλά κάθε εικόνα
που υπάρχει εκ φύσεως, διαρκεί όσο και το αρχέτυπο της 6 ' 1 .
Πλανώνται λοιπόν αυτοί που θεωρούν ότι η εικόνα φθείρε
τ α ι , ενω ο νο-ητος κόσμος παραμένει - και ούτε αυτή γεννιέται
με το νόημα οτι κάποτε αποφάσισε ο δημιουργός να την
δημιουργήσει. Δεν θέλουν να καταλάβουν κατά ποιον τρόπο
γίνεται η δημιουργία, και δεν ξέρουν ότι όσο Εκείνος φωτα
γωγεί, τα άλλα δεν μπορούν να λείψουν, και ότι ετούτος ο
κόσμος υπάρχει, αφότου υπάρχει Εκείνος. Εκείνος όμως
υπήρχε πάντα και θα υπάρχει πάντα. (Είμαστε δα αναγκα
σμένοι να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λέξεις, εφόσον θέλουμε
να Τον χαρακτηρίσουμε) 6 5 .
Εκείνος λοιπόν ο θεός, που είναι «δεμένος» στο να παρα
μένει αμετάβλητος, παραχωρεί στον γιο του την κυριαρχία
πάνω σ' ετούτο το σύμπαν
(διότι δεν θα ταίριαζε στον
χαρακτήρα του να παραιτηθεί από την εκεί πάνω εξουσία και
να ασχοληθεί με μια νεότερη και μεταγενέστερη, επειδή
τ ά χ α χόρτασε από το ωραίο)· εγκαταλείπει αυτή τ η μέριμνα
και σταθεροποιεί τον πατέρα του ως προς τ α επάνω έως τον
εαυτό του. Αφετέρου σταθεροποιεί όσα αρχίζουν με τον γιο
του, ώστε να στέκονται μετά από τον εαυτό του έτσι
στέκεται ανάμεσα στους δύο, διαφοροποιούμενος από τον ένα
χάρη στην απόσπαση του από τ α ανώτερα, και συγκρατούμε-

ειναι μάλιστα κατά τον Πλωτίνο αταίριαστες εκφράσεις για να χαρακτη
ρίσουν τ η θεϊκή αιωνιότητα· δες μια ανάλογη
γλωσσική
ευθιξία στον
πλατωνικό Τίμαιο 37e 6 κ . ε . : «το " υ π ή ρ χ ε " και το " θ α υ π ά ρ χ ε ι " πρέπει
να λέγονται μόνο για την έγχρονα διεξαγόμενη γένεση — διότι είναι
κινήσεις».
Το γεγονός οτι ο Πλωτίνος αναφέρεται εδώ στη θεωρία των Γνωστι
κών περί έγχρονης δημιουργίας του κόσμου, δείχνει ότι προετοιμάζει το
έδαφος για την οξεία πολεμική που θα ασκήσει παρακάτω, όχι όμως
βέβαια οτι η πολεμική κατά των Γνωστικών είναι ο κατεξοχήν στόχος
ολοκλήρου του πλωτινικου «μεγάλου βιβλίου». Για μια ενδιαφέρουσα
εξέταση αυτής της οπτικής δες το άρθρο του Dominic O'Meara, «Gnosti
cism and the Making of the World in Plotinus» (1980), 372-378.
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απότομης καί τ ω άνέχοντι άπό τοΰ μετά αυτόν προς τό
κάτω δεσμώ, μεταξύ ών πατρός τε άμείνονος καί ήττονος
υίέος. άλλ' επειδή ό πατήρ αύτω μείζων ή κατά κάλλος
ήν, πρώτως αυτός έμεινε καλός, καίτοι καλής καί τής
ψυχής ούσης· άλλ' Ιστι καλλίων καί ταύτης, δτι ϊχνος αύ
τη αύτοΰ, καί τούτω έστι καλή μέν τήν φύσιν, καλλίων
δέ, δταν έκεΐ βλέπη. εί οδν ή ψυχή ή τοΰ παντός, ϊνα
γνωριμώτερον λέγωμεν, καί ή 'Αφροδίτη αυτή καλή, τίς
εκείνος; εί μέν γάρ π α ρ ' αυτής, πόσον άν εϊη έκεϊνος; εί
δέ παρ' άλλου, παρά τίνος ψυχή καί τό έπακτόν καί τό
συμφυές τή ουσία αυτής κάλλος Ι χ ε ι ; έπεί καί, δταν καί
αυτοί καλοί, τ ω αυτών είναι, αισχροί δέ έπ' άλλην μετα
βαίνοντες φ ύ σ ι ν καί γινώσκοντες μέν εαυτούς καλοί, αισ
χροί δέ άγνοοΰντες. έκεΐ οδν κάκεΐθεν τό καλόν, άρ' ουν

66. Εδώ ο Πλωτίνος σκιαγραφεί αδρά την ιεραρχία των υποστάσεα>ν,
εντάσσοντας καθεμιά στην αρμόζουσα θέση τ η ς . Προς τούτο
χρησιμοποιεί
το μυθολογικό σχήμα στο οποίο αναφέρθηκε παραπάνω, μιλώντας για τον
«θεό» (εννοεί τον Κρόνο ως εκπροσιόπηση του θεϊκού νου), ο οποίος
εμπιστεύεται τ η διοίκηση του αισθητού κόσμου στον γιο του (εννοεί τον Δία
ως εκπροσώπηση της ψυχής). Η ενασχόληση του θεϊκού νου με τ α αισθητά
αποκλείεται, αφενός εξαιτίας του αμετάβλητου χαρακτήρα του (όπως π . χ .
είναι ((δεμένο» μέσα στην ακινησία του το «Εόν» του Παρμενίδη, δες
Παρμενίδη απόσπ. Β 8 στίχους 26 και 3 1 ) , αφετέρου επειδή ο νους θα
έπρεπε να παραιτηθεί από την εξουσία των νοητών. Ο νους καταλαμβάνει
μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στον πατέρα του (εννοείται ο Ουρανός ως
εκπροσώπηση του Ενός), τον οποίο σταθεροποιεί
προς τα π ά ν ω , και στον
γιο-του Δία ως οντολογικά μεθύστερο.
6 7 . Σε ποια σχέση στέκονται προς την ωραιότητα οι τρεις υποστάσεις:
το Ενα, ο νους και η ψυχή; Παραμένοντας στο αντίστοιχο γενεαλογικό
σχήμα Ουρανός-Κρόνος-Δίας ο Πλωτίνος διαβεβαιώνει ότι ο Ουρανός ( = ο
πατέρας του Κρόνου, το Έ ν α ) είναι υπεράνω και έπέκεινα της ωραιότητας,
γ ι ' αυτό ο Κρόνος ( = ο θεϊκός νους) είναι η πρωταρχικά ωραία υπόσταση
(γρ. 12: «πρωτως καλός», δες παρόμοια Κ ε φ . 6, γρ. 6: «πρώτως είς
θεαν»). Η τρίτη υπόσταση, η ψυχή, είναι λιγότερο ωραία από τον νου,
επειδή είναι μια απεικόνιση του, ένα «ίχνος» τ η ς ωραιότητας του, και γ ι '
αυτό μόνο κατά το μέτρο που πρόσκειται σ' αυτόν παραμένει ωραία και
καθίσταται ωραιότερη. (Δες παρόμοια ήδη στο πρώιμο κείμενο του Π λ ω τ ί 
νου «Περί τού καλού», Ενν. Ι 6 [ = 1 ] , 6, 2 8 : «ψυχή δέ νω καλόν» και 167: «ψυχή ούν άναχθεΐσα προς νουν έπί το μάλλον έστι καλόν»).
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νος χάρη στα δεσμά από όσα βρίσκονται κάτω, μετά από
αυτόν, οντάς ανάμεσα στον πατέρα, που είναι καλύτερος, και
στον γιο που είναι χειρότερος από αυτόν 6 6 .
Αλλά επειδή ο πατέρας του είναι υπεράνω της ωραιότη
τ α ς , είναι αυτός που παραμένει πρωταρχικά ωραίος, μολο
νότι και η ψυχή είναι ωραία' ωστόσο αυτός είναι ωραιότερος
από την ψυχή, διότι η ψυχή είναι μόνο ένα ίχνος τούτου και
ακριβώς γ ι ' αυτό είναι ωραία κατά την ουσία τ η ς , ωραιότερη
όμως, όταν βλέπει προς τ α εκεί πάνω 6 7 .
Εάν όμως, για να μιλήσουμε σαφέστερα, ήδη η ψυχή του
σύμπαντος, ήδη η Αφροδίτη είναι ωραία, τι είδους ωραιότητα
έχει ο νους; Εάν αυτή είχε αντλήσει την ωραιότητα από τον
εαυτό τ η ς , πόσο πιο ωραίος θα ήταν ο νους; Εάν όμως η ψυχή
έχει την ωραιότητα από κάποιον άλλο, από ποιον άλλο
μπορεί να έχει αυτή την ωραιότητα, τόσο την επιπρόσθετη
όσο και τ η σύμφυτη με την ουσία της; Διότι και με τους
ανθρώπους το ίδιο συμβαίνει: είμαστε ωραίοι όταν ανήκουμε
στον εαυτό μας, ενώ είμαστε άσχημοι όταν μεταβαίνουμε σε
άλλη φύση· και όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας είμαστε
ωραίοι, ενώ όταν τον αγνοούμε είμαστε άσχημοι. Εκεί πάνω
λοιπόν είναι το ωραίο και από εκεί προέρχεται 6 8 .
68. Εδώ γίνεται μια διευκρίνιση σχετικά με την ωραιότητα που
χαρακτηρίζει τόσο τον νου όσο και την παγκόσμια
ψυχή (την οποία
επανειλημμένα ο Πλωτίνος ονομάζει «Αφροδίτη», δες Ενν. VI 9 [ = 9 ] , 9,
31 και Ενν. Π Ι 5 [ = 5 0 ] , 2, 14-20). Εάν η ψυχή αντλούσε .την
ωραιότητα από τον εαυτό της, τότε θα κατείχε μια αυθύπαρκτη και τέλεια
ωραιότητα, και ο νους θα έπρεπε να τεθεί υπεράνω του ωραίου. Εάν όμως
η ψυχή αντλεί την ωραιότητα τ η ς ευθύς εξ αρχής αλλά και επανειλημ
μένα από τον νου, τότε αυτός πρέπει να είναι ωραιότερος και πρωταρχικά
ωραίος. Αυτό αντιπαραβάλλεται προς την ανθρώπινη φύση: Παραμένοντας
στον εαυτό μας και γνωρίζοντας τον γινόμαστε και παραμένουμε εσωτε
ρικά ωραίοι· όταν όμως κατεβαίνουμε σε κάποια κατώτερη και αλλότρια
βαθμίδα, όταν αγνοούμε τον εαυτό μας και αλλοτριωνόμαστε,
τότε ασχημαινουμε — και είναι αντίστοιχα εύλογο γ ι α τον νου να γίνεται λιγότερο
ωραίος, όταν εκπίπτει στη βαθμίδα της ψυχής. Έ τ σ ι ο Πλωτίνος βρίσκει
ευκαιρία αφενός να ταυτίσει την εσωτερική μας ωραιότητα με την
αυτογνωσία, αφετέρου να προσδιορίσει κάθε ωραιότητα ως προερχόμενη
απο την περιοχή του νου.
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V 8, 13

Περί τοΰ νοητοΰ κάλλους

άρκεΐ τά είρημενα εις εναργή σύνεσιν αγαγεΐν τοΰ ν ο η τ ο ύ
τ ό π ο υ , ή κ α τ ' άλλην όδόν πάλιν αδ δεϊ έπελθεΐν - ώ δ ε ;

6 9 . Αυτή η πρόταση συνάπτει σαφώς την παρούσα πραγματεία με την
επόμενη, την οποία μάλιστα θίγει νοηματικά και μεθοδολογικά. Π ρ ά γ μ α τ ι
το περιεχόμενο της Ενν. V 5 [ = 32] είναι π ά λ ι ο νους (ο Πλωτίνος αντλεί
την έκφραση «νοητός τόπος» από την π λ α τ ω ν ι κ ή Πολιτεία
517b 5, οπού
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[31]

Αρκούν άραγε όσα ειπώθηκαν, για να φτάσουμε σε μια
σαφή αντίληψη του «νο-ητού τόπου», ή μήπως πρέπει να
επανέλθουμε στο ίδιο θέμα με άλλη μέθοδο, και μάλιστα ως
εξής 6 9 ;

γίνεται λόγος γ ι α την «άνω άνάβασιν καί θέαν τών άνω -τήν εις τον
νοητόν τόπον τ ή ς ψυχής άνοδον τιθείς») σε αντιπαράθεση προς την ψυχή
και το Ένα- όχι όμως π ι α κ ά τ ω από το πρίσμα της ωραιότητας, ά λ λ α
βάσει γνωσιολογικών

διαλογισμών.
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V 5 "Οτι ούκ Ιξω τοΰ νοΰ τά νοητά καί περί τάγαθοΰ ·

Τόν νουν, τόν αληθή νουν καί δντως, άρ' άν τις 1
φαίη ψεύσεσθαί ποτέ καί μή τά δντα δοξάσειν; ουδαμώς.
πώς γάρ άν Ιτι νους άνοηταίνων εϊη; δει άρα αυτόν άεί
είδέναι καί μηδέν έπιλαθέσθαι ποτέ, τήν δέ εΐδησιν αύτω
μήτε είκάζοντι είναι μήτε άμφίβολον μηδ' αδ παρ' άλλου 5
οίον άκούσαντι. ού τοίνυν ουδέ δι' αποδείξεως, καί γάρ εϊ
τινά τις φαίη δι' αποδείξεως, άλλ' οδν αύτόθεν αύτω
εναργές τι είναι (καίτοι ό λόγος φησί π ά ν τ α · π ώ ς γάρ καί
διοριεΐ τις τά τε αύτόθεν τά τε μ ή ; ) . άλλ' οδν, ά συγχωροΰσιν αύτόθεν, πόθεν φήσουσι τούτων τό εναργές αύτω ίο
παρεΐναι , πόθεν δέ αύτω πίστιν, δτι ούτως Ιχει, παρέξετ α ι ; έπεί καί τά έπί τής αίσθήσεως, ά δή δοκεΐ πίστιν
Ιχειν έναργεστάτην, άπιστεΐται, μή ποτέ ούκ έν τοις

1. Με στόχο να καταδείξει αυτό που ισχυρίζεται ο τίτλος της παρού
σας π ρ α γ μ α τ ε ί α ς , ότι «τα νοητά δεν είναι έξω από τον νου», ο Πλωτίνος
ξεκινά από τον νου, έτσι όπως αυτός είναι μέσα στην αλήθεια του (γρ. 1),
για να τον καθάρει από ενδεχόμενες γνωσιολογικές παρεξηγήσεις. Ο
αληθινός νους δεν μπορεί να εξαπατάται και να πλανιέται μέσα σε ψευδείς
δοξασίες. Κ ά τ ι τέτοιο θα συνεπαγόταν την αντιφατικότητα ενός ανόητου
νου (γρ. 3, δες και παρακάτω, στην Ενν. Π 9 [ = 3 3 ] , 1, 50). Έ ν α πρώτο
συμπέρασμα είναι ότι όσα νοεί ο νους, είναι περιεχόμενα που αυτός τ α
γνωρίζει πάντοτε και δεν τ α λησμονά ποτέ — διότι αλλιώς θα ήταν ένας
αγνοών και επιλήσμων νους. Ε π ε ξ η γ ώ ν τ α ς την έννοια της δοξασίας ο
Πλωτίνος κάνει ακόμα λόγο γ ι α εικασίες, για αμφίβολες και γ ι α φημολο
γούμενες γνώσείς, τ ι ς οποίες επίσης αποκλείει απο τον νου.
2. Εάν όσα γνωρίζει ο νους δεν είναι δοξασίες, τότε είναι στεριές
γνώσεις που στηρίζονται στον εαυτό τους και όχι σε επιπρόσθετες αποδεί
ξεις. Τα νοούμενα είναι εναργή α φ ' εαυτών ( = αυταπόδεικτα, αυτονόητα),

168

1

Για τον νου που είναι αληθινά και πράγματι νους, θα
μπορούσες να ισχυριστείς ότι κάποτε εξαπατάται και δεν
αντιλαμβάνεται τ α οντά; Κ α τ ά κανέναν τρόπο. Διότι πώς θα
μπορούσε να είναι ακόμα νους, εάν ήταν ανόητος; Αυτός
οφείλει λοιπόν πάντοτε να γνωρίζει και να μη λησμονά ποτέ.
5 Η γνώση του δεν βασίζεται σε εικασίες, ούτε είναι αμφί
βολη, ούτε προέρχεται από φήμες που άκουσε από κάποιον
άλλο 1 .
Άρα η γνώση του δεν βασίζεται ούτε σε αποδείξεις. Ακόμα
και αν ισχυρίζεσαι ότι μερικά βασίζονται σε αποδείξεις, ας
παραδεχτείς ότι μερικά του έχουν δοθεί ως αυταπόδεικτα.
(Η
λογική [ = «λόγος»] μας διδάσκει ότι όλα είναι τέτοια - διότι
2
πώς θα διακρίνεις τ α αυταπόδεικτα από τα άλλα;)
10
Για εκείνα όμως, τ α οποία κατά κοινή ομολογία τού έχουν
δοθεί ως αυταπόδεικτα, από πού θα πεις ότι προέρχεται η
ενάργεια τους, και βάσει τίνος πιστοποιείται ότι είναι ορθά;
Ακόμα και τ α αισθητά, που φαίνονται να έχουν μέσα τους
την πιο εναργή αξιοπιστία, εγείρουν αμφιβολίες για το αν η

έχουν την προέλευση και τ η δικαίωση τους μέσα στον ίδιο τον νοούντα νου,
άρα δεν έχουν ανάγκη από εξωτερικές αποδείξεις, που θα μεσολ.αβούσαν
μεταξύ νοούντος-νοούμενου. Ούτε μπορεί κάνεις να διακρίνει (γρ. 9 «διο
ριεΐ») κάποια νοούμενα που να μην είναι αυτονόητα, διότι μια τέτοια
διάκριση θα ήταν μια βίαιη διάσπαση του νοούντος από τα νοούμενα- όλα
τα περιεχόμενα
του νου έχουν λοιπόν το θεμέλιο τους μέσα στον ίδιο τον
νου.
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Ό τ ι ούκ εξω τοΰ νοΰ τά νοητά

ύποκειμένοις, άλλ' έν τοις πάθεσιν Ι χ η τήν δοκοϋσαν
ύπόστασιν, καί νοΰ δει ή διανοίας τών κρινούντων έπεί
καί συγκεχωρημένου έν τοις ύποκειμένοις είναι [αίσθητοΐς],
ών άντίληψιν ή αϊσθησις ποιήσεται, τό γε γινωσκόμενον δι'
αίσθήσεως τοΰ πράγματος εϊδωλον έστι καί ούκ αυτό τό
πράγμα ή αϊσθησις λαμβάνει· μένει γάρ έκεϊνο Ι ξ ω . ό δή
νους γινώσκων καί τά νοητά γινώσκων, εί μέν Ιτερα δντα
γινώσκει, π ώ ς μέν άν συντύχοι αύτοϊς; ενδέχεται γάρ
μή, ώστε ενδέχεται μή γινώσκειν ή τότε δτε συνέτυχε,
καί ούκ άεί εξει τήν γνώσιν, εί δέ συνεζεΰχθαι φήσουσι,
τί τό συνεζεΰχθαι τοΰτο; Ιπειτα καί αί νοήσεις τύποι
Ισονται· εί δέ τοΰτο, καί έπακτοί καί πληγαί. π ώ ς δέ καί
τυπώσεται, ή τίς τών τοιούτων ή μορφή; καί ή νόησις τοΰ
Ιξω ώσπερ ή αΐσθησις. καί τί διοίσει ή τ ω σμικροτέρων
άντιλαμβάνεσθαι ; π ώ ς δέ καί γνώσεται, δτι άντελάβετο
3. Το ερώτημα που τίθεται τ ώ ρ α , στρέφει την αναζήτηση προς τ α
θεμέλια της ενάργειας αυτών τούτων των αυτονόητων πραγμάτων.
Από
που προέρχεται
και σε τι βασίζεται ο αυτονόητος χαρακτήρας τους; Αυτά
που μας φαίνονται ως κατεξοχήν
αυτονόητα,
είναι όσα συλλαμβάνουν οι
αισθήσεις 4 α λ λ ά ακόμα και γ ι ' αυτά είναι αμφίβολο εάν συλλαμβάνεται το
ίδιο το πράγμα (εδώ ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί σκεπτικιστική επιχειρημα
τολογία για να επικρίνει την επικούρεια ταύτιση «φαντασία = ενάργεια»,
«ήδυ καί άλγεινον = υποκείμενα»), ή εάν παίζουν αποφασιστικό ρόλο οι
επηρεασμοί που ασκούνται πάνω στις αισθήσεις ( π . χ . λόγω ελλιπούς
φωτισμού ή μακρινής απόστασης ή αταίριαστης προοπτικής). Στην περί
πτωση των αισθητών μπορεί να κληθεί ως κριτής η διάνοια ή ο νους- στην
περίπτωση όμως των νοητών (διότι εκεί τίθεται γ ι α τον Πλωτίνο το κύριο
ζ ή τ η μ α ) , ποιος θα μπορούσε να είναι ανώτερος κριτής από αυτόν τούτο τον
νου, εάν και αυτός αμφέβαλλε; Η ενάργεια των αισθητών μπορεί λοιπόν να
κριθεί από τον νου- υπεράνω όμως του νου δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο. Αλλά
η αίσθηση διαφέρει από τ η νόηση και ως προς το εξής: Ακόμα και αν
υποτεθεί ότι η αίσθηση παραμένει ανεπηρέαστη από τ ι ς συνθήκες και τις
επιδράσεις που ασκούνται επάνω τ η ς και ότι συλλαμβάνει το υπόστρωμα
(«ύποκείμενον») των πραγμάτων, τελικά δεν συλλαμβάνει παρά μόνο ένα
είδωλο, γ ι α τ ί το ίδιο το πράγμα παραμένει α π ' έξω. Αντίθετα ο αληθινός
νους δεν έχει ποτέ να κάνει με ένα αισθητήριο είδωλο, που σαν τέτοιο
υστερεί σε σχέση προς το αρχέτυπο του· το νοητό παραμένει ενιαίο και
αδιάσπαστο (αυτό υποφώσκει στην πλωτινική επιχειρηματολογία), και
μονό σαν τέτοιο, άρα μέσα στην πληρότητα του, μπορεί να συλληφθεί από
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εμφανιζόμενη ύπαρξη τους δεν βασίζεται στα υποστρώματα
αλλά στους επηρεασμούς [— «πάθη»], και αν χρειάζονται
τον νου ή τ η διάνοια ως κριτή τους. Αλλά ακόμα και όταν
γίνεται παραδεκτό ότι εκείνα που συλλαμβάνει η αισθητήρια
αντίληψη έχουν την ύπαρξη τους μέσα στα υποστρώματα,
ωστόσο αυτό που συλλαμβάνει η αίσθηση είναι μόνο ένα
είδωλο του πράγματος, και η αίσθηση δεν συλλαμβάνει το
ίδιο το πράγμα - γ ι α τ ί αυτό μένει α π ' έξω 3 .
Εφόσον λοιπόν ο νους γνωρίζει, και μάλιστα γνωρίζει τα
νοητά, πώς θα μπορούσε να τα συναντήσει εάν αυτά είναι
διαφορετικά από αυτόν; Διότι θα ήταν δυνατό και να μην τα
συναντήσει, έτσι ώστε θα υπήρχε η δυνατότητα να μην τα
γνωρίσει, ή να τ α πρωτογνωρίσει αφού τα συναντήσει - τότε
δεν θα κατείχε πάντα τη γνώση. Εάν πάλι ισχυριστεί
κάποιος ότι ο νους είναι συζευγμένος με αυτά, σε τι συνίστα
ται αυτή η σύζευξη'1;
Επιπλέον θα έπρεπε οι σκέψεις του νου να είναι αποτυπώ
ματα· και αν ήταν έτσι, αυτές θα προστίθενταν α π ' έξω και
θα ήταν σωματικές πληγές. Και κατά ποιον τρόπο γίνονται
αυτά τ α αποτυπώματα, και τι είδους μορφή έχουν οι σκέψεις;
Τότε η νόηση θα σχετιζόταν με κάτι εξωτερικό, όπως η
αίσθηση. Σε τι θα διέφερε τότε από αυτήν, αν όχι στο ότι τ α
αντικείμενα που συλλαμβάνει είναι μικρότερα;
Και πώς θα γνώριζε τότε, ότι τ α έχει πράγματι συλλάτον νου. Κ ά τ ι από τ α νοητά, που να παραμένει έξω από τον νου (όπως λέει
ο τίτλος τ η ς πραγματείας), είναι λοιπόν αδύνατο.
4. Είναι δυνατό να έρχονται τ α νοητά προς τον νου προερχόμενα από
κάπου έξω από αυτόν; Μια τέτοια προσέλευση θα απαιτούσε και μια
συνάντηση τους («συντυγχάνειν», δες γρ. 21-2). Αλλά εάν η συνάντηση
ενίοτε δεν πετύχαινε, ή εάν ο νους πρωτογνώριζε τ α νοητά μετά από τη
συνάντηση, αυτό σημαίνει ότι ο νους δεν γνωρίζει πάντοτε τ α νοητά (όπως
απαιτήθηκε παραπάνω, στις γρ. 3-4), αλλά μόνο περιπτωσιακά και κατά
σύμπτωση. Ακόμα και αν ισχυριστεί κανείς ότι τα εκτός του νου ευρισκό
μενα νοητά έχουν ανέκαθεν βρεθεί σε σύζευξη (δες γρ. 23-4: «συνεζεΰ
χθαι») με τον νου, πώς είναι δυνατή μια σύζευξη με κάτι που βρίσκεται
εξαρχής έξω από τον νου; Μια α π ' έξω προέλευση των νοητών πρέπει
λοιπόν να αποκλειστεί.
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δντως; πώς δέ, δτι αγαθόν τοϋτο ή δτι καλόν ή δί
καιον; Ικαστον γάρ τούτων άλλο αύτοΰ, καί ούκ έν
αύτφ cd της κρίσεως άρχαί, αίς πιστεύσει, άλλα καί αύται
Ιξω, καί ή αλήθεια έκεΐ. είτα κάκεΐνα ( ή ) αναίσθητα καί
άμοιρα ζωής καί νοΰ, ή νουν Ιχει. καί εί νουν Ιχει, άμα
ένταΰθα άμφω, καί τό αληθές ώδί, καί ό πρώτος νους
οδτος, καί έπί τούτου ζητήσομεν, πώς Ιχει ή ένταΰθα
αλήθεια, καί τό νοητόν καί ό νους ει έν τω αύτω μέν,καί
άμα, δύο δέ καί έτερα, ή πώς; εί δ' ανόητα καί άνευ
ζωής, τί δντα; ού γάρ δή π ρ ο τ ά σ ε ι ς ουδέ α ξ ι ώ μ α τ α
ουδέ λ ε κ τ ά · ήδη γάρ άν καί αυτά περί ετέρων λέγοι, καί
ούκ αυτά τά δντα εϊη, οίον τό δίκαιον καλόν, άλλου
τοΰ δικαίου καί τοΰ καλοΰ δντος. εί δ' άπλα φήσουσι,
δίκαιον χωρίς καί καλόν, πρώτον μέν ούχ Ιν τι ούδ' έν ένί
τό νοητόν Ισται, άλλα διεσπασμένον Ικαστον. καί ποΰ καί
κατά τίνας διέσπασται τόπους; πώς δέ αύτοΐς συντεύξεται ό νους περιθέων; [πώς δέ μενεΐ;] ή έν τω αύτω πώς

5. Ο Πλωτίνος παρέχει εδω μια σειρά επιχειρημάτων, για να δείξει
το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η υπόθεση, ότι τ α νοητά βρίσκονται έξω από
τον νου. Εάν ήταν έτσι, τότε οι σκέψεις θα ήταν αποτυπώματα ( = εν-τυπώσεις, «τύποι») πάνω στον νου, που θα έφθαναν σ' αυτόν απ' έξω
αφήνοντας
πάνω του τα Ίχνη τους σαν σωματικές
εγχαράξεις (γρ. 2 5 :
«πληγαί»). Αλλα κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, διότι οι σκέψεις δεν
εκτείνονται μέσα σε χώρο και δεν έχουν υλικό χαρακτήρα,
ώστε να
εντυπωθούν κάπου αφήνοντας
ίχνη- και ούτε είναι εύλογο να τους αποδοθεί
μια μορφή, η οποία θα διαμορφώσει κάποιο νοητικό υλικό. Εάν αυτή η
υπόθεση επικρατούσε, τότε η νόηση δεν θα διέφερε από την αίσθηση ως
σχέση με κάποιο εξωτερικό αντικείμενο- και μάλιστα θα ήταν ακόμα
χειρότερη απο την αίσθηση, διότι η νόηση έχει να κάνει με μη-εκτατά
όντα, άρα με «μικρότερα», υποδεέστερα των αισθητών.
Πώς θα μπορούσε τότε ο νους να είναι βέβαιος για τ η γνώση του; Πού
θα μπορούσε να στηρίξει την εικασία ότι το τάδε είναι π . χ . το καλό και
όχι κάποια ά λ λ η έννοια; Σ τ η ν περίπτωση τ η ς αίσθησης ο κριτής της
ενάργειας είναι ο νους, όπως ειπώθηκε παραπάνω στη γρ. 15. Αλλά ο
ίδιος ο νους δεν έχει κάποιον ανώτερο κριτή πέρα από τον εαυτό του· εάν
λοιπόν εκφέρει μια οποιαδήποτε κρίση, και δεν διαθέτει ο ίδιος τ α
αξιώματα ή τ α κριτήρια στα οποία θα την στηρίξει, τότε και η αλήθεια
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βει; Πώς θα γνώριζε ότι το τάδε είναι το καλό ή το ωραίο ή
το δίκαιο; Κάθε μια από αυτές τις ουσίες θα ήταν δα
διαφορετική από αυτόν, και τ α αξιώματα [ = «άρχαί»] της
κρίσης, στα οποία μπορεί να πιστέψει, δεν θα βρίσκονταν
μέσα του, αλλά ακόμα και αυτά θα κείτονταν έξω, άρα και η
αλήθεια θα ήταν έξω 5 .
Επιπλέον θα πρέπει να είναι τ α νοητά ή χωρίς συναί
σθηση και αμέτοχα ζωής και νου, ή θα πρέπει να έχουν νου.
Εάν έχουν νου, τότε θα υπάρχουν μέσα τους και τ α δύο μαζί:
εδώ θα υπάρχει και η αλήθεια και ο πρώτος νους, και σ'
αυτόν θα πρέπει να διερευνήσουμε, τι συμβαίνει εδω με την
αλήθεια και με τη σχέση μεταξύ του νου και του νοητού:
είναι αυτά μαζί στον ίδιο τόπο και όμως διαφορετικά μεταξύ
τους, ή πώς αλλιώς;
Εάν όμως τα νοητά είναι χωρίς νου και χωρίς ζωή, τι
είδους όντα είναι τότε; Σίγουρα δεν είναι «προκείμενες» η
«αξιώματα» ή «αποφάνσεις»· διότι τότε θα αποφαίνονταν
κάτι για άλλα πράγματα, και δεν θα ήταν αυτά τ α ίδια τ α
όντα- π . χ . στην πρόταση: «το δίκαιο είναι ωραίο» τόσο το
δίκαιο όσο και το ωραίο θα -ήταν διαφορετικό απο αυτά.
Εάν όμως τα χαρακτηρίσουμε ως «άπλα λεγόμενα», μονό
«δίκαιο» ή «ωραίο», τότε καταρχήν το νογ\το δεν θα ήταν μια
ενότητα ούτε μέσα σε ενότητα [ = «έν ένί»], άλλα κάθε
νοητό θα ήταν διασπασμένο. Αλλά πού, σε ποιους τόπους θα
•ήταν διασπασμένο; Και πώς θα έτρεχε ο νους από πίσω τους
για να τ α συναντήσει; Πώς θα μπορούσε τότε ο νους να
6
παραμείνει ακίνητος στον ίδιο τόπο ;

της κρίσης θα έπρεπε να έρθει α π ' έξω και όχι να αποκαλυφθεί αυθύπαρκτα
μέσα στην κρίση. Είναι σαφές ότι η έννοια της αλήθειας, την οποία έχει
εδώ ο Πλωτίνος κατά νου, δεν αφορά τ η συμφωνία της νόησης με τ α
αντικείμενα τ η ς , α λ λ ά αφορά τ α ίδια τ α πράγματα ( = τ α νοητά) ως
αποφασιστικά κριτήρια, βάσει των οποίων μια κρίση αληθεύει ή ψεύδεται
(δες D. Roloff 1970, σελ. 96).
6. Εδώ ο Πλωτίνος ασχολείται με την υφή των νοητών όντων, στην
περίπτωση που αυτά θα βρίσκονταν έξω από τον νου. Τα έκτος του νου
νοητά είτε θα ήσαν χωρίς συναίσθηση και νου, είτε θα είχαν νου.
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μενεΐ; τίνα δ' δλως μορφήν ή τύπον εξει; εί μή ώσπερ
αγάλματα έγκείμενα χρυσά ή άλλης τινός ύλης ύπό τίνος
πλαστού ή γραφέως πεποιημένα· άλλ' εί τοΰτο, ό θεωρών
νους αϊσθησις Ισται. διά τί δέ τό μέν έστι τών τοιούτων
δικαιοσύνη, τό δ' άλλο τ ι ; μέγιστον δέ πάντων εκείνο· εί 50
γάρ καί δτι μάλιστα δοίη τις ταΰτα Ιξω είναι καί τόν
νουν αυτά ούτως Ιχοντα θεωρεϊν, άναγκαΐον αύτω μήτε τό
αληθές αυτών Ιχειν διεψεΰσθαί τε έν άπασιν οΐς θεωρεί.
τά μέν γάρ αληθινά άν εϊη εκείνα· θεωρήσει τοίνυν
αυτά ούκ Ι χ ω ν αυτά, είδωλα δέ αυτών έν τή γνώσει τή 55
τοιαύτη λαβών, τό τοίνυν άληθινόν ούκ Ι χ ω ν , εΐδωλα δέ
τοΰ άληθοΰς παρ' αύτω λαβών τά ψευδή εξει καί ουδέν

α) Εάν είχαν νου, τότε η δυάδα νοών-νοούμενο θα υπήρχε ήδη μέσα
στα νοητά, και άρα το πρόβλημα τ η ς σχέσης αυτών των δύο θα διπλασια
ζόταν, γ ι α τ ί θα ετίθετο ήδη ως προς τ α νοητά α λ λ ά και ως προς τ α
νοούντα νοητά και τον νου- όντας εγγύτερα στα νοούμενα ο νους μέσα στα
νοητά θα ήταν ένας «πρώτος νους» (γρ. 3 4 ) , μέσα στον οποίο θα
ξανατίθετο το ερώτημα, εάν τ α αντικείμενα του βρίσκονται μέσα η εξω
από αυτόν, στον ίδιο τόπο ή ξέχωρα κ τ λ . Το πρόβλημα τ η ς αλήθειας θα
διπλασιαζόταν επίσης, γ ι α τ ί η αλήθεια θα εμφανιζόταν ήδη μέσα στα
νοητά και μάλιστα πρωτύτερη από την αλήθεια του νου. Τα προβλήματα
λοιπόν θα περιπλέκονταν αντί να λυθούν, και θα παρουσιαζόταν το
ενδεχόμενο μιας επ' άπειρο α ν α γ ω γ ή ς (regressus ad infinitum).
β) Εάν τ α έξω του νου νοητά δεν έχουν συναίσθηση και νου, θα πρέπει
να βρεθεί μια εύλογη υφή που να τους ταιριάζει. Να θεωρηθεί ότι αυτά θα
ήσαν καθαρά λογικά στοιχεία (προκείμενες, αξιώματα η αποφάνσεις),
πρέπει να αποκλειστεί- γ ι α τ ί αυτά μιλούν γ ι α κάτι άλλο, χωρίς να είναι
αυτά τούτα το άλλο. Σε μια οποιαδήποτε από αυτά εκφερόμενη απόφανση
ετούτα δεν θα ήσαν τ α ίδια τ α περιεχόμενα τ η ς , α λ λ ά μόνο τ α σημαίνο
ντα. Μια ά λ λ η δυνατότητα θα ή τ α ν η εξής: τ α έξω του νου νοητά θα
μπορούσαν να είναι απλές έννοιες (και όχι συντεθειμένες σε προκείμενες η
αποφάνσεις). Σ ' αυτή την περίπτωση το νοητό θα είχε διασπαστεί σε μια
πληθώρα εννοιών («το δίκαιο», «το ωραίο» κ τ λ . ) και άρα το αίτημα για
μια ενότητα νοούντος-νοούμενου θα συναντούσε το πρόβλημα της πολλα
π λ ό τ η τ α ς του νοούμενου. Για να μπορέσει να συλλάβει όλες αυτές τις
διαφοροποιημένες έννοιες ο νους θα έπρεπε να τις αναζητήσει στον
εκάστοτε τόπο τους, π ρ ά γ μ α που αντίκειται στην κατά τόπο ακινησία του
νου. Ά λ λ ω σ τ ε είναι σαφές ότι ως μη έκτατες οι έννοιες δεν καταλαμβάνουν
τόπο και δεν μπορούν να βρίσκονται «χωριστά» η μια απο την άλλη- η
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Ποια μορφή και ποιο αποτύπωμα θα είχαν τ α νοητά; θ α
έπρεπε να κείτονται μέσα του σαν αγάλματα χρυσά ή από
κάποιο άλλο υλικό, φτιαγμένα από κάποιον γλύπτη ή
ζωγράφο. Εάν όμως ήταν έτσι, τότε ο θεώμενος νους θα ήταν
αίσθηση. Και γ ι α τ ί το ένα από αυτά τ α νοητά θα ήταν η
50 δικαιοσύνη ενώ το άλλο κάτι άλλο 7 ;
Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι το εξής: Εάν
παραδεχτούμε ότι τ α νοητά είναι έξω και ο νους τ α θεάται
κάτω από αυτές τις συνθήκες, τότε ο νους δεν μπορεί να έχει
μέσα του την αλήθεια τους, και άρα έχει εξαπατηθεί ως προς
όλα όσα θεάται. Διότι τότε εκείνα θα ήταν τα αληθινά" και ο
55 νους θα τ α έβλεπε χωρίς να τ α κατέχει, και σε μια τέτοια
γνώση θα συνελάμβανε μόνο τα είδωλα τους. Μια και δεν θα
κατείχε λοιπόν το αληθινό, αλλά θα προσλάμβανε μόνο τ α
είδωλα του αληθινού, θα επιτύγχανε μόνο το ψεύδος και
τίποτε αληθινό 8 .

ενότητα τους μπορεί όμως να ισχύει, μόνο εφόσον αυτές βρίσκονται μέσα
στον νου και σε αδιάσπαστη ενότητα μαζί του.
7. Εδώ ο Πλωτίνος ξαναμελετά την εξωτερική μορφή των έξω του νου
κείμενων νοητών όντων, όπως παραπάνω είχε προβληματιστεί γ ι α τα
αποτυπώματα που θα άφηναν μέσα στον νου και για τ η μορφή τους (δες
αντίστοιχα γρ. 24 και 4 6 : «τύπος», γρ. 26 και 46: «μορφή»). Η ένσταση
που προβάλλεται κι εδώ, είναι η ίδια με την παραπάνω. Νοήματα που
προέρχονται εξω απο τον νου και αφήνουν μέσα του αποτυπώματα σαν
«χρυσά α γ ά λ μ α τ α » , δεν αποτελούν πια ένα αντικείμενο νόησης, α λ λ ά ένα
αντικείμενο θέασης· η νόηση υποβιβάζεται έτσι σε αίσθηση, που ατενίζει
διαφορετικά μεταξύ τους α γ ά λ μ α τ α : τ η δικαιοσύνη, την ωραιότητα κτλ.
Το ουσιώδες χαρακτηριστικό του νου, η ταυτότητα του με τ α νοούμενα,
υποσκάπτεται από την ετερότητα μεταξύ των αισθητών όντων, πόσο
μάλλον από την ετερότητα μεταξύ νοούντος και αισθητών.
8. Το σημαντικότερο επιχείρημα γ ι α τον Πλωτίνο αφορά την όποια
αλήθεια, που θα προέκυπτε από την επαφή του νου με έξω ευρισκόμενα
νοητά. Ό π ω ς ειπώθηκε παραπάνω (δες γρ. 32), μια τέτοια αλήθεια θα
ήταν έξω από τον νου, ενώ ο ίδιος ο νους θα ήταν μέσα στο ψεύδος σχετικά
με τ α θεάματα του. Ενώ το ίδιο το αντικείμενο θέασης θα ήταν αληθινό, ο
νους θα το έβλεπε χωρίς να το παίρνει στην κατοχή του, γ ι α τ ί θα
συνελάμβανε μόνο ένα είδωλο ( = την απεικόνιση του αληθινού ως αποτύ
π ω μ α ) , και άρα μόνο ένα ψεύδος.
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αληθές, εί μέν οδν είδήσει, δτι τά ψευδή Ιχει, ομολογήσει
άμοιρος αληθείας είναι· εί τέ καί τοΰτο αγνοήσει καί
οίήσεται τό αληθές Ιχειν ούκ Ι χ ω ν , διπλάσιον έν αύτω
τό ψευδός γενόμενον πολύ τής αληθείας αυτόν άποστήσει.
διά τοΰτο γάρ καί έν ταΐς αίσθήσεσιν, οίμαι, ούκ Ινεστιν
αλήθεια, άλλα δόξα, δτι παραδεχόμενη καί διά τοΰτο δόξα
οδσα άλλο παραδέχεται άλλου δντος εκείνου, έξ οδ τοΰτο
δ παραδέχεται Ιχει. εί οδν μή αλήθεια έν τ ω νω, οδτος
μέν ό τοιοΰτος νους ούτε αλήθεια Ισται ούτε άληθεία νους
ούτε δλως νους Ισται. άλλ' ουδέ άλλοθι που ή αλήθεια
Ισται.
Ού τοίνυν δει ούτε Ιξω τά νοητά ζητεΐν, ούτε τύ
πους έν τ ω νω τών δντων λέγειν είναι, ούτε τής αληθείας
άποστεροΰντας αυτόν άγνωσίαν τε τών νοητών ποιεϊν καί
άνυπαρξίαν καί Ιτι αυτόν τόν νουν άναιρεΐν. άλλ' εϊπερ καί

9. Εδώ ο Πλωτίνος βγάζει μερικά βασικά γνωσιοθεωρητικά συμπερά
σματα σχετικά με τον νου, την αίσθηση και την αλήθεια τους. α) Εάν ο
νους (ενν. του οποίου τ α αντικείμενα κείτονται έξω α π ' αυτόν) γνώριζε ότι
όσα κατέχει είναι ψευδή, θα έπρεπε να παραδεχτεί την άγνοια του- αυτό
δεν θα ισοδυναμούσε με μια σωκρατική σοφία της άγνοιας, α λ λ ά με
αυτοπαραίτηση από αξιώσεις πάνω στην αλήθεια.
Έάν όμως ο νους δεν
είχε αυτή την αυτογνωσία, τότε δεν θα ήταν ούτε καν κοντά
στην
αλήθεια, αλλά θα κείτετο μέσα στην αυταπάτη,
β) Γ ι α τ ί οι αισθήσεις και
οι δοξασίες που προκύπτουν α π ' αυτές δεν κατέχουν την αλήθεια; 0
Πλωτίνος διαπιστώνει ετυμολογικά ότι κύριο χαρακτηριστικό του δοξάζειν
είναι η δεκτικότητα («δόξα - παραδέχεσθα«), δες γρ. 63)· α λ λ ά οι
αισθήσεις δεν κατορθώνουν να δεχτούν τ α ίδια τ α π ρ ά γ μ α τ α · προσλαμβά
νουν μονό ενα ψευδές είδωλο τους που διαφέρει κ α τ ' ουσίαν από το
αρχέτυπο,
γ) Εαν η αλήθεια δεν υπάρχει εξαρχής μέσα στον νου, τότε
αυτός οχι μονό δεν μπορεί να προβάλει αξιώσεις επάνω τ η ς , α λ λ ά δεν είναι
καν νους. Διότι ο αληθινός νους δεν μπορεί παρά να ταυτίζεται με την
αλήθεια και να την κατέχει αδιάκοπα (δες γρ. 1-4). Εάν η αλήθεια δεν
υπάρχει εξαρχής μέσα στον νου, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποτε να
υπάρχει κάπου αλλού — διότι έχει εξανεμιστεί διά παντός. Η αλήθεια
έγκειται στην ενότητα νοούντος-νοούμενου, και πέρα από αυτή την ενό
τ η τ α υπάρχουν μόνο απεικονίσεις και είδωλα, δηλαδή αναλήθειες. Αυτό
δεν σημαίνει ότι η πλωτινική αλήθεια είναι εδώ η συμφωνία του νου με το
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Εάν τώρα γνώριζε ότι κατέχει μόνο το ψεύδος, θα έπρεπε
να παραδεχτεί ότι είναι αμέτοχος της αλήθειας· εάν όμως
δεν γνώριζε ούτε καν αυτό, και πίστευε ότι κατέχει το
αληθινό χωρίς να το κατέχει, τότε το μέσα του ψεύδος θα
ήταν διπλάσιο και θα τον απομάκρυνε πολύ από την αλήθεια.
Αυτή είναι, πιστεύω, η αιτία τού ότι δεν υπάρχει καμιά
αλήθεια στις αισθήσεις, παρά μόνο δοξασία· επειδή είναι
δεκτική, γ ι ' αυτό ονομάζεται «δοξασία»· αλλά προσδέχεται
κάτι διαφορετικό απο εκείνο, απο το οποίο κατάγεται
το
προσλαμβανόμενο.
Εάν λοιπόν μέσα στον νου δεν υπάρχει αλήθεια, τότε ένας
τέτοιος νους δεν είναι ούτε αλήθεια ούτε αληθινός νους, άρα
ενγένει ούτε νους. Αλλά τότε η αλήθεια δεν μπορεί να είναι
ούτε κάπου αλλού 9 .
Δεν πρέπει λοιπόν ούτε να αναζητάς τα νοητά έξω από
τον νου, ούτε να υποθέτεις
ότι μέσα στον νου υπάρχουν
αποτυπώματα
των όντων, ούτε διαμφισβητώντας την αλή
θεια του να καθιστάς τ α νοητά μη γνώριμα και ανύπαρκτα
και επιπλέον να αναιρείς τον ίδιο τον νου 10 .
αντικείμενο του, όπως ερμηνεύει ο D.
αλήθεια δεν επικολλαται στον νου λόγω
ά λ λ α υφίσταται μέσα στην ουσία του ως
νους είναι για τον Πλωτίνο το κατεξοχήν
ταυτότητα νοούντος-νοούμενου.

Roloff (1970, σελ. 100-1)· η
τ η ς προσκόλλησης του νοητού,
αδιάκοπα αληθεύοντος: ο ίδως ο
αληθινό πράγμα ως αδιάσπαστη

10. Βάσει όσων ειπώθηκαν στο πρώτο Κεφάλαιο, θεωρείται εδώ ως
αποδεδειγμένο: α) Τα νοητά δεν βρίσκονται έξω από τον νου. β) Όσα
σκέπτεται ο νους δεν είναι αποτυπώματα των έξω από αυτόν ευρισκόμενων
όντων, γ ) Εάν η αλήθεια εκληφθεί ως ευρισκόμενη έξω από τον νου, αυτό
θα ήταν μια αμφισβήτηση (δες γρ. 3: «άποστερεϊν») της νοητικής
αλήθειας, που θα καθιστούσε τ α νοητά μη νοητά, άρα σαν τέτοια
ανύπαρκτα, δ) Αποστερώντας τον νου από την αλήθεια του αναιρούμε
ολωσδιόλου τον νου (δες Κ ε φ . 1, γρ. 67).
Σ ' αυτά τ α συμπεράσματα υποφώσκει η πλωτινική και παρμενίδεια
ταύτιση του Νοείν με το Είναι: Ο Πλωτίνος αντί για τ η λέξη «νοητά»
γράφει «όντα» (δες στις γρ. 2 και 5), και βλ^έπει το Είναι τόσο των
νοητών όσο και του νου να διακυβεύεται, εάν τ α νοητά καταστούν μη
νοητά και ο νους άσχετος προς την αλήθεια.
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γνώσιν δει καί άλήθειαν είσάγειν καί τά δντα τηρεΐν (καί
γνώσιν τοΰ τί Ικαστον έστιν, άλλα μή τοΰ ποιόν τι Ικασ
τον, άτε εϊδωλον αύτοΰ καί ΐχνος ΐσχοντας, άλλα μή αυτά
έχοντας καί συνόντας καί συγκραθέντας αύτοΐς), τ ψ άληθινώ
νω δοτέον τά πάντα, ούτω γάρ άν καί ( ά ε ί ) είδείη καί άληθινώς
είδείη, καί ουδέν άν έπιλάθοιτο ούδ' άν περιέλθοι ζητών, καί
ή αλήθεια έν αύτω καί Ιδρα Ισται τοις οδσι καί ζήσεται καί
νοήσει, ά δή πάντα περί τήν μακαριωτάτην φύσιν δει
ύ π ά ρ χ ε ι ν ή ποΰ τό τίμιον καί σεμνόν Ισται; καί γάρ αδ
ούτως ούδ' αποδείξεως δει ουδέ πίστεως, δτι ούτως αυτός γάρ ούτως καί εναργής αυτός αύτφ — καί εϊ τι πρό
αύτοΰ, δτι έξ αύτοΰ, καί εϊ τι μετ' εκείνο, δτι αυτός — καί
ουδείς πιστότερος αύτω περί αύτοΰ — καί δτι έκεΐ τοΰτο
καί δντως. ώστε καί ή όντως αλήθεια ού συμφωνούσα άλλω
άλλ' εαυτή, καί ουδέν παρ' αυτήν άλλο λέγει, <άλλ' δ λ έ γ ε ι )
καί Ιστι, καί δ έστι, τοΰτο καί λέγει, τις άν οδν έλέγξειε ; καί
πόθεν οϊσει τόν Ιλεγχον; είς γάρ ταύτόν ό φερόμενος Ιλεγ-

1 1 . Με την προϋπόθεση ότι η γνώση, η αλήθεια και τ α όντα είναι
απαραίτητα, όλα αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως ενύπαρκτα στον αληθινό
νου και όχι ως ενίοτε προσκολλώμενα. Ο Πλωτίνος διασαφηνίζει οτι η
γνώση, την οποία κατέχει ο νους, δεν άφορα την ποιότητα
των όντων,
γ ι α τ ί μια γνώση της ποιότητας συγκρατεί μόνο ένα είδωλο τους- η γνώση
του νου σχετίζεται με την ουσία των όντων, διότι αυτή απαιτεί μια
συνουσία και συνύφανση (γρ. 8: «συνόντας κ α ί ονγκραθεντας») με τ α οντά.
Μόνο επειδή τ α νοητά υπάρχουν εξαρχής μέσα στον νου, αυτός νοεί και
γνωρίζει πάντοτε, και η γνώση του κατέχει την αλήθεια χωρίς να
ξεπέφτει σε λήθη (δες παρόμοια στο Κ ε φ . 1, γρ. 3-4) και χωρίς να
περιπλανιέται προς αναζήτηση νοητών (γρ. 10: «περιελβοι»· δες παρόμοια
στο Κεφ. 1, γρ. 4 5 : «περιθέων». Σε παρόμοια αντιστοιχία προς το Κ ε φ .
1, γρ. 32-33: «κάκεΐνα άμοιρα ζωής κ α ί νοΰ» ο H a r d e r θεωρεί οτι εδω,
στις γρ. 11-12, αλλάζει το υποκείμενο, και αυτά που ζουν και νοούν είναι
τα όντα). Επιπλέον ο Πλωτίνος αποδίδει μια ιδιότητα στον νου, που μας
ανάγει σε προηγουμένως εκτεθειμένες σκέψεις: ο νους είναι «μακαριωτατη
φύσις» (γρ. 12), δες παρόμοια στην Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 4, 4 3 : «υπερευδαιμόνων»· 5, 2 1 : «ύπερευδαίμονας»· 1 1 , 16: «χρήμα μακαριστόν». Τέλος ο
νους χαρακτηρίζεται ως «σεμνός» (γρ. 1 3 , μεταφράζω: «αξιοσέβαστος»),
επειδή ασκεί την αξιοσέβαστη λειτουργία του νοειν δες παρόμοια στον
Αριστοτέλη (Μεταφ. 1074b 17-18): «είτε γαρ μηδέν νοεί, τ ί αν εΐη το
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Αλλά επειδή πρέπει να παραδεχτείς μια γνώση και μια
αλήθεια και να διατηρήσεις τ α όντα (και μάλιστα τ η γνώση
της εκάστοτε
ουσίας και όχι απλώς της ποιότητας κάθε
όντος — διότι τότε αποκτούμε μόνο ένα είδωλο και ένα ίχνος
του όντος χωρίς να κατέχουμε τ α ίδια τα οντά, χωρίς να
συνυπάρξουμε και να συνυφανθούμε με αυτά), τότε θα πρέπει
να αποδώσεις όλα αυτά στον αληθινό νου.
Διότι τότε ο νους γνωρίζει πάντοτε και γνωρίζει αληθινάδεν ξεχνά τίποτα και δεν χρειάζεται να τριγυρνάει αναζητώ
ντας· η αλήθεια είναι μέσα του και αυτός είναι θεμέλιο των
όντων τότε τ α όντα ζουν και σκέπτονται. Ό λ α αυτά πρέπει
να υπάρχουν σ' αυτή την ευδαιμονέστατη ουσία- που άλλου
θα έγκειτο ο πολύτιμος και αξιοσέβαστος χαρακτήρας τ η ς Η ;
Έ τ σ ι προκύπτει επίσης ότι ο νους δεν χρειάζεται καμιά
απόδειξη και καμιά επικύρωση οτι είναι κ α τ ' αυτό τον τρόπο
— διότι όχι μόνο είναι αυτός έτσι, αλλά είναι και εναργής
στον εαυτό του- γνωρίζει με ενάργεια ότι υπάρχει κάτι
ανώτερο από αυτόν και ότι αυτός κατάγεται α π ' αυτό, και
ότι αυτός είναι ο αμέσως κατώτερος. Κάνεις δεν μπορεί να
επιβεβαιώσει καλύτερα α π ' αυτόν τ η δική του ουσία, και οτι
αυτός εκεί πάνω είναι έτσι και πράγματι 1 2 .
Ώ σ τ ε ο νους είναι η πραγματική αλήθεια, η οποία δεν
συμφωνεί με κάτι άλλο αλλά με τον εαυτό τ η ς , και δεν λέει
τίποτε άλλο από τον εαυτό της· ό,τι λέει αυτό και είναι, και
ό,τι είναι αυτό λέει. Ποιος θα μπορούσε να την αναιρέσει;
Και από πού θα μπορούσε να αντλήσει κάνεις την αναίρεση;

σεμνόν;». Δες και παραπάνω, στην Ενν. Ι Π 8 [ = 3 0 ] , 9, 15-16.
12. Ο Πλωτίνος επανέρχεται στο θέμα της ενάργειας του νου, που
είχε θίξει στην αρχή τ η ς παρούσας πραγματείας (Κεφ. 1, γρ. 6 κ.ε.)
αποκλείοντας την ανάγκη αποδείξεων η αποδεικτική διεργασία είναι κατά
τον Πλωτίνο μεθύστερη (δες παραπάνω, στην Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 7, 43-44)
και καθίσταται περιττή όταν υπάρχει άμεση ενόραση. Μέσα στην ενάργεια
του νου συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η αυτογνωσία, α λ λ ά και η γνώση οτι
υπάρχει μια ανώτερη υπόσταση, δηλαδή το Έ ν α , από την οποία ο νους
κ α τ ά γ ε τ α ι άμεσα και άρα κατέχει την αμέσως επόμενη θέση στην
οντολογική ιεραρχία.
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Διότι μια αναίρεση που καταλήγει στο αυτό συμπέρασμα με
όσα ήταν υπό αναίρεση, ακόμα και αν την προσκομίσει κανείς
ως κάτι διαφορετικό, ανάγεται στον αρχικό ισχυρισμό και
είναι ένα με αυτόν γιατί δεν μπορείς να βρεις
τίποτε
αληθινότερο από το αληθινό 1 3 .

χος τ ω προειπόντι, καν κομίση ώς άλλο, φέρεται είς τόν
έξ αρχής είπόντα καί εν έ σ τ ι ν ού γάρ άλλο άληθέστερον
άν εύροις τοΰ άληθοΰς.
Μία τοίνυν φύσις αύτη ήμϊν [νους] τά δντα πάντα 3
[ή αλήθεια]· εί δέ, θεός τις μ έ γ α ς · μάλλον δέ ού τις, άλλα
πάς- άξιοι ταΰτα είναι, καί θεός αύτη ή φύσις, καί θεός
δεύτερος προφαίνων εαυτόν πριν όράν ε κ ε ί ν ο ν ό δέ ύπερκάθηται καί ύπερίδρυται έπί καλής ούτως οίον κρηπΐδος, 5
ή έξ αύτοΰ έξήρτηται. Ιδεί γάρ εκείνον βαίνοντα μή έ π '
άψυχου τινός μ η δ ' αδ έπί ψυχής ευθύς βεβηκέναι, άλλ'
είναι αύτω κάλλος άμήχανον προ αύτοΰ προϊόν, οίον πρό
μεγάλου βασιλέως πρόεισι μέν π ρ ώ τ α έν ταΐς προόδοις τά
έλάττω, άεί δέ τ ά μείζω καί τά σεμνότερα έ π ' αύτοΐς, καί ίο
τά περί βασιλέα ήδη μάλλον βασιλικώτερα, είτα τά μετ'

1 3 . Το συμπέρασμα αφορά την αλήθεια. Ο ίδιος ο νους είναι «η όντως
αλήθεια»· οχι με το π α ρ ά γ ω γ ο νόημα μιας συμφωνίας ενός νοούντος με
κάτι διαφορετικό απο αυτόν, α λ λ ά με το νόημα μιας εναρμόνισης με τον
εαυτό- μια τέτοια συμφωνία εκφωνεί μόνο τον εαυτό και βρίσκεται σε
απόλυτη ταυτότητα
με το Είναι του. Η πραγματική αυτή αλήθεια είναι
μη αναιρεσιμη: Κάθε προσπάθεια αναίρεσης θα καταλήξει κ α τ ' ανάγκην
στην ίδια αλήθεια, την οποία προσπαθεί να αναιρέσει' ξεκινώντας από την
ίδια «αρχή», .δεν μπορεί παρά να καταλήξει στο αυτό, ακόμα κι αν αυτό
εκφραστεί σαν να ήταν κάτι έτερο. Έ τ σ ι ο Πλωτίνος διαβεβαιώνει ότι η
κατεξοχήν αλήθεια έγκειται στην τ α υ τ ό τ η τ α και όχι στην ετερότητα (γρ.
2 3 ) : «ού γαρ άλλο άληθέστερον».
14. Σ ' αυτό το κεφάλαιο ο Πλωτίνος αναλαμβάνει να δείξει την
ιεραρχική θέση του νου ανάμεσα στο Έ ν α και στην ψυχή, και μάλιστα έτσι
όπως αντικρυζεί τον νου η ανθρώπινη ψυχή που τείνει να ανέλθει προς
αυτόν. Η βασική θέση εδώ είναι ότι ο νους έχει ένα θεϊκό χαρακτήρα, που
προκύπτει απο την ενοποίηση όλων των νοητών όντων σε μια ενιαία
«φύση» ( = ουσία). Τον θεϊκό χαρακτήρα
του νου σε συνδυασμό προς τον
νοητό κόσμο έχει περιγράψει ο Πλωτίνος ήδη στην προηγούμενη πραγμα
τεία, δες Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 9, 14 κ.ε. Εδώ επιβεβαιώνει ότι ο νους δεν
είναι ένας κάποιος θεός μεταξύ ά λ λ ω ν , α λ λ ά ο καθολικός θεός (γρ. 3:
«πάς») ως ενοποιητικός των πάντων. Ως τέτοιος θεός φανερώνεται στους
ανθρώπους, πριν αυτοί μπορέσουν να ιδούν τον πρώτο θεό, που είναι το Έ ν α '
σε σύγκριση προς αυτόν τον πρώτο, ο νους είναι πάντως ένας «δεύτερος»
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Ο νους αναδείχνεται λοιπόν σ' εμάς ως μια ενιαία ουσία,
ως όλα τα όντα. Εάν είναι τούτο, τότε είναι ένας μεγάλος
θεός· ή μάλλον δεν είναι ένας κάποιος, αλλά προβάλλει την
αξίωση να είναι ο καθολικός θεός. Αυτή η ουσία είναι λοιπόν
θεός, και μάλιστα ο δεύτερος θεός που αναδύεται, προτού
δούμε τον πρώτο.
5
Εκείνος όμως κάθεται υπεράνω όλων και θρονιάζει τρόπον
τινά πάνω σε ένα ωραίο θεμέλιο λίθο, ο οποίος εξαρτάται απο
αυτόν. Γιατί όταν εκείνος περιφέρεται, δεν περιφέρεται ούτε
πάνω σε κάτι άψυχο ούτε άμεσα πάνω στην ψυχή, άλλα
πρέπει να υπάρχει κάτι ανείπωτα ωραίο που προπορεύεται
εκείνου Η .

Ό π ω ς στις πομπές προηγούνται ενός μεγάλου βασιλιά
10 πρώτα ot κατώτερες τάξεις, ακολουθούν οι ολοένα ανώτερες
και πιο αξιοσέβαστες, μετά η βασιλική αυλή που είναι ηδη

θεός. Ο Πλωτίνος είναι ίσως επηρεασμένος από το έξης πλατωνικό χωρίο
(2η επιστολή,
312 e): «περί τον πάντων βασιλέα π ά ν τ ' έστι καί εκείνου
ένεκα πάντα, και εκείνο αίτιον απάντων τών κ α λ ώ ν δεύτερον δέ πέρι τ α
δεύτερα, καί τρίτον πέρι τ α τρίτα, ή ούν ανθρωπινή ψυχή περί αυτά
ορέγεται.».
Σε ποια σχέση βρίσκεται ο νους προς το Ένα; Σίγουρα το Έ ν α στέκεται
υπεράνω του νου, αλλά στηρίζεται πάνω του όπως αυτό θα συνέβαινε με
έναν «ωραίο θεμέλιο λίθο». Ο Πλωτίνος σπεύδεί να εξηγήσει ότι μολονότι
ο νους στηρίζει το Έ ν α , είναι συνάμα εξαρτημένος από αυτό, εφόσον
πρόκειται για τον γεννήτορα του. Ο νους χρησιμεύει μόνο σαν όχημα, που
βοηθά τον γεννήτορα του να περιφέρεται, γ ι α να μην εξαναγκάζεται το
Έ ν α να περιφέρεται κατευθείαν πάνω στα άψυχα ή στην ψυχή, ά λ λ α να
υπάρχει ανάμεσα τους ένα διαχωριστικό όριο. Ο Πλωτίνος βρίσκει συνάμα
ευκαιρία να χαρακτηρίσει τον νου «ανείπωτα ωραίο» (γρ. 8: «κάλλος
άμήχανον») όπως έκαμε ήδη παραπάνω, στην Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 3, 19 και
8, 2 1 .
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αυτόν τ ί μ ι α · έφ' άπασι δέ τούτοις βασιλεύς προφαίνεται
εξαίφνης αυτός ό μέγας, οί δ' εύχονται καί προσκυνοΰσιν,
δσοι μή προαπήλθον άρκεσθέντες τοις πρό τοΰ βασιλέως
όφθεΐσιν. έκεΐ μέν ουν ό βασιλεύς άλλος, οί τε πρό αύτοΰ 15
προϊόντες άλλοι αύτοΰ · ό δέ έκεΐ βασιλεύς ούκ αλλότριων
άρχων, άλλ' Ι χ ω ν τήν δικαιοτάτην καί φύσει αρχήν καί
τήν αληθή βασιλείαν, άτε τής αληθείας βασιλεύς καί ών
κατά φύσιν κύριος τοΰ αύτοΰ αθρόου γεννήματος καί θείου
συντάγματος, βασιλεύς βασιλέως καί βασιλέων καί π α τ ή ρ 20
δικαιότερον άν κληθείς θ ε ώ ν , δν ό Ζευς καί ταύτη έμιμήσατο τήν τοΰ έαυτοΰ πατρός ούκ άνασχόμενος θεωρίαν,
άλλα τήν τοΰ προπάτορος οίον ένέργειαν είς ύπόστασιν

ουσίας.

15. Εδώ η περιφορά του Ενός παρομοιάζεται με μια πομπή είτε
κάποιου Πέρση βασιλιά είτε κάποιου Ρωμαίου αυτοκράτορα. Προηγούνται
οι κατώτεροι (αξίζει να προσεχτεί η καταχρηστική επανάληψη του «προ»
στις γρ. 8-9) και έπονται οι ανώτεροι και «βασιλικότεροι». Η πομπή
βλέπεται με το μάτι ενός θεατή, ο οποίος καθίσταται
ικανός να βλέπει ολο
και περισσότερα
από τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Αυτό φανερώνει τουλά
χιστο η ξαφνική εμφάνιση του βασιλιά, που υπενθυμίζει το πλατωνικό
«εξαίφνης» (δες Πλάτωνος Συμπόσιον 2 1 0 e 4, Πολιτεία
515c 5 και 516 a
4) ως αιφνιδιαστική ποιοτική επίτευξη τ η ς ιδέας του ωραίου. Το οτι
μερικοί θεατές αρκούνται να ιδούν όσους προηγούνται του βασιλιά και
αποχωρούν πριν από την εμφάνιση του, μολονότι απίθανο σαν σκέψη,
υπονοεί ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί να θεαθούν την ανωτερότητα
του Ενός, δεν πιστεύουν οτι μπορεί να υπάρξει κάτι τόσο ανώτερο, γ ι ' αυτό
και δεν εμμένουν στις αναγκαίες προσπάθειες γ ι α την επίτευξη του.
16. Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μια επίγεια βασιλεία και στην
εξουσία που ασκεί το Έ ν α ; Η επίγεια βασιλεία χαρακτηρίζεται απο μια
ετερότητα βασιλεύοντος-βασιλευομένων, γ ι α τ ί οι δεύτεροι είναι «αλλό
τριοι» προς τον βασιλιά- μια τέτοια ετερότητα δεν είναι νοητή όσον άφορα
το Έ ν α , γ ι α τ ί μέσα σ' αυτό υπάρχει απόλυτη ενότητα. Π ώ ς μπορεί να
εξηγηθεί αυτή η ενότητα; Ο Πλωτίνος την χαρακτηρίζει δικαιότατη,
φυσική και αληθινή, θ έ λ ε ι προφανώς να πει ότι εδώ δεν υπάρχει μια άδικη
υποδούλωση υπηκόων που πρωτύτερα ήσαν ελεύθεροι, γ ι α τ ί η εξουσία του
Ενός π η γ ά ζ ε ι αποκλειστικά από τ η φυσική σχέση δημιουργού-δημιουργημ α τ ω ν ούτε όμως πρόκειται γ ι α ένα πατέρα δημιουργό, που αφού κάποτε
δημιούργησε, επαπειλείται αργότερα με ανατροπή της εξουσίας του: η

182

Τα νοητά δεν είναι έξω

Ό τ ι ούκ ì-ξω τοΰ νοΰ τά νοητά

[32]

βασιλικότερη, κι έπειτα οι αμέσως μετά τον βασιλιά ανώτα
τοι αξιωματούχοι. Μόνο μετά από όλους αυτούς εμφανίζεται
ξαφνικά ο ίδιος ο μέγας βασιλιάς. Τότε οι παρευρισκόμενοι
προσεύχονται και προσκυνούν, όσοι δεν έφυγαν ήδη πρωτύ
τερα, αρκούμενοι στο ότι είδαν όσους προπορεύονταν του
βασιλιά 1 5 .
15

Εδώ ο βασιλιάς είναι άλλος, κ α ι - ά λ λ ο ι εκείνοι που
πορεύονται προ αυτού. Εκεί πάνω όμως ο βασιλιάς δεν
εξουσιάζει ξένους, αλλά ασκεί την πιο δίκαιη και φυσική
εξουσία, την αληθινή βασιλεία, γιατί είναι βασιλιάς της
αλήθειας και είναι εκ φύσεως κύριος όλων των όντων που
20 δημιούργησε, όλης αυτής της θεϊκής τάξης 1 6 .
Είναι βασιλιάς του βασιλιά και των βασιλιάδων, και
δικαιότερα θα μπορούσε κανείς να τον ονομάσει «πάτερα των
θεών» - ο Δίας και σ' ετούτο τον μιμείται, μη ικανοποιούμενος
στο να θεάται, όπως ο πατέρας του, αλλά ανταγωνιζόμενος
την όποια ενεργητικότητα του προπάτορά του για να δώσει
υπόσταση στο Είναι 1 7 .

«φυσική» του βασιλεία είναι μια συνεχής προσφορά ύπαρξης, μια αέναη
διατήρηση του Είναι («φύσις» = ανάπτυξη, εκδίπλωση). Μιλώντας για
τ α δημιουργήματα του Ενός ο Πλωτίνος δεν έχει τόσο στον νου του τον
φυσικό κόσμο, όσο τον νοητό και τον ψυχικό — νά γ ι α τ ί τους αποδίδει τον
χαρακτηρισμό μιας «θεϊκής τάξης» (γρ. 19-20).
17. Με μερικές τελικές πινελιές ο Πλωτίνος δίνει το πλήρες διά
γραμμα τ η ς σχέσης των τριών υποστάσεων: του Ενός — του νου — της
ψυχής. Αυτή η τριάδα συνδυάζεται με το παραπάνω αναφερόμενο τριαδικό
σχήμα: Ουρανός - Κρόνος - Δίας (δες Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , Κεφ. 13). Το
Έ ν α εξουσιάζει τον ένα και ενιαίο βασιλιά, τον νου, είναι λοιπόν «βασιλεύς
βασιλέως» (γρ. 20)- κ α τ ' επέκταση όμως εξουσιάζει και τον πληθυντικό
κόσμο των νοητών ως θεϊκών οντοτήτων, όπως αυτά περιγράφονται
παραπάνω, δες Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 9, 15 κ.ε. Τέλος ο Πλωτίνος
παρουσιάζει τον Δία, δηλαδή την κοσμική ψυχή: αυτός δεν αρκείται στο να
θεάται τ α όντα, όπως ο πατέρας του (δηλ. ο νους- η γενική «πατρός» στη
γρ. 22 είναι γενική υποκειμενική), α λ λ ά επιδίδεται στη δημιουργία του
αισθητού κόσμου, στην επισύναψη ύλης και μορφής, κι έτσι παρέχει
υπόσταση στο αισθητό Είναι. Αυτή είναι μια θεϊκή δραστηριότητα που
ανταγωνίζεται τ η δημιουργική ενέργεια του Κρόνου- ωστόσο ο Πλωτίνος
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"Οτι μεν οδν δει τήν άναγωγήν ποιήσασθαι είς εν
καί αληθώς Ιν, άλλα μή ώσπερ τά άλλα Ιν, ά πολλά δντα
μετοχή ένας εν - δει δέ τό μή μετοχή Ιν λαβείν μηδέ τό ού
μάλλον εν ή πολλά - καί δτι ό μεν νοητός κόσμος καί ό νους
μάλλον Ιν τών άλλων, καί ουδέν έγγυτέρω αύτοΰ τοΰ ενός,
ού μήν τό καθαρώς εν, εΐρηται. τί δέ τό καθαρώς Ιν καί
δντως καί ού κατ* άλλου, νΰν θεάσασθαι ποθοΰμεν, εϊ π η
δυνατόν, χρή τοίνυν ένταΰθα αξαι προς εν, καί μηδέν
αυτω Ιτι προσθεΐναι, άλλα στήναι παντελώς δεδιότα αύτοΰ
άποστατήσαι μηδέ τουλάχιστον μηδέ είς δύο προελθεΐν. εί
δέ μή, Ισχες δύο, ούκ έν οίς τό Ιν, άλλα άμφω ύστερα.
ου γάρ θέλει μετ' άλλου ούτε ενός ούτε όποσουοΰν συναριθμεΐσθαι ούδ' δλως άριθμεΐσθαι· μέτρον γάρ αυτό καί
ού μετρούμενον, καί τοις άλλοις δέ ούκ ΐσον, ίνα σύν αύ
τοΐς <ή>· εί δέ μή, κοινόν τι Ισται έ π ' αύτοΰ καί τών συναριθμουμένων, κάκεΐνο πρό αύτοΰ· δει δέ μηδέν, ουδέ γάρ

επισυνάπτει προσεκτικά ένα «οίον» (γρ. 23), για να δηλώσει ότι μολονότι
δημιουργικό, το Έ ν α δεν χαρακτηρίζεται από κάποια ενεργητικότητα,
γ ι α τ ί ειναί υπεράνω κάθε διττότητας
μεταξύ δυνάμει-ενεργεία ή μεταξύ

ύλης-μορφής.
18. Αυτές οι λ ί γ ε ς συνοψιστικές γραμμές παίζουν ένα κάπως παράξενο
ρολό: Συνοψίζουν όσα ειπώθηκαν έως τώρα σχετικά με το Έ ν α , για να
εισαγάγουν ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο πάνω στο ίδιο θέμα- α λ λ ά δεν
συνοψίζουν όσα ειπώθηκαν στα αμέσως προηγούμενα κεφάλαια τ η ς παρού
σας πραγματείας- κάνουν μάλλον μια σύνδεση με την Ενν. H I 8 [ = 3 0 ] ,
Κ ε φ . 9-11. Ετσι αυτές οι γραμμές αποτελούν την καλύτερη μαρτυρία γ ι α
το ότι οι δύο αυτές πραγματείες (30 και 32) είναι αλληλένδετες και
αναπόσπαστα τ μ ή μ α τ α του ίδιου βιβλίου.
Με τ η μέθοδο της α ν α γ ω γ ή ς (δες π ώ ς ορίζεται αυτή παραπάνω, στην
Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 10, 20-23) τείνει κανείς προς το αληθινό Έ ν α , αφού
εγκαταλείψει όσα μόνο μέσω συμμετοχής αποτελούν ενότητες (δηλαδή τ α
οντά του αισθητού κόσμου) αλλά και αφού υπερ&εί εκείνο το ον που είναι
εξίσου πολλαπλό
όσο και ενιαίο, δηλαδή την ψυχή. Εγγύτερα προς το Έ ν α
βρίσκεται η ενότητα του νου προς τα νοητά, α λ λ ά αυτή χαρακτηρίζεται
απο τ η δυάδα νοούντος-νοούμενου, ώστε δεν μπορεί να ταυτιστεί με το
εντελώς ανέγγιχτο
από δυαδικότητα Έ ν α .
19. Με αυτές τ ι ς γραμμές ξεκινά μια εκτενής εξέταση του Ενός, η
οποία εκτείνεται έως το τέλος της παρούσας π ρ α γ μ α τ ε ί α ς . Ο Πλωτίνος
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Βάσει όσων ειπώθηκαν, οφείλει λοιπόν κανείς να ανάγε
ται σε μια ενότητα και μάλιστα στο αληθινό Έ ν α , το οποίο
δεν είναι ένα όπως τ α άλλα όντα, τ α οποία είναι πολλά και
μόνο μέσω συμμετοχής στο Έ ν α αποτελούν ενότητα. Οφείλει
να συλλάβει κανείς το Έ ν α που είναι ένα όχι μέσω συμμετο
χ ή ς , και ούτε τόσο πολλαπλό όσο και ενιαίο. Ο νοητός
κόσμος και ο νους είναι περισσότερο ενιαίοι από τα άλλα
οντά, και τίποτε δεν είναι εγγύτερα στο Έ ν α από τον νουαυτός όμως δεν είναι το καθαρό Έ ν α 1 8 .
Τι είναι το καθαρό, αληθινό, όχι σχετιζόμενο προς άλλα
Ενα; Αυτό ποθούμε τώρα να ιδούμε, αν είναι δυνατό. Πρέπει
λοιπόν να σπεύσουμε προς το Έ ν α , και να μην του προσθέ
σουμε κάτι άλλο, άλλα να ακινητοποιηθούμε εντελώς, από
φόβο μήπως απομακρυνθούμε από αυτό κ α τ ' ελάχιστο και
καταλήξουμε στη δυάδα· αλλιώς αποκτάς δύο, και μάλιστα
ανάμεσα τους δεν είναι το Έ ν α , αλλά και τ α δύο είναι
μεθύστερα.
Διότι το Ενα δεν θέλει να συναριθμείται με κάποιο άλλο,
είτε αυτό είναι ένα είτε οσαδήποτε, και ούτε εν γένει να
αριθμείται - γιατί είναι μέτρο και όχι μετρούμενο, και δεν
είναι ισο με τ α άλλα ώστε να συνυπάρχει με αυτά - αλλιώς
θα υπήρχε κάτι κοινό σ' αυτό και στα μαζί του αριθμούμενα,
και εκείνο θα υπερείχε τούτου- αλλά τίποτα δεν πρέπει να
19
υπερέχει τούτου .

καθορίζει εξαρχής το κίνητρο γ ι α μια τέτοια πραγμάτευση: είναι ο πόθος
για θέαση του αμιγούς και αληθινού Ενός. Αλλά η προσέγγιση του όσο και
η παραμονή κοντά σ αυτό δεν είναι διόλου εύκολη. Η μεγαλύτερη
δυσκολία έγκειται στο ότι δεν μπορεί να του δοθεί κανένας ορισμός και
κανένας χαρακτηρισμός πέρα από το «Ένα». Κάθε απόφανση που το ορίζει
ως κάτι ( = Κατηγορούμενο) που χαρακτηρίζει κάτι ( = Υποκείμενο),
άρα
κάθε αποφαντικάς
λόγος (Τ είναι Κ) πρέπει εδώ να αποκλειστεί' αυτό
διαβεβαιώνει η εξαιρετικά συνοπτική διατύπωση (γρ. 6-7): «έν . . . ού κ α τ '
άλλου». Κάθε απόφανση επισυνάπτει στο Έ ν α κάτι πρόσθετο, που το
καθίστα περισσότερα (και από οντολογική άποψη: λιγότερα, επειδή κατώ
τερα και μεθύστερα) από Έ ν α , το καθιστά μια δυάδα, μέσα στην οποία έχει
εξολοθρευτεί το απόλυτο Έ ν α και α ν τ ' αυτού υπάρχει το αριθμητικό «ένα»,

185

V 5, 4

"Οτι ούκ εξω τοΰ νοΰ τά νοητά

ούδ' ό ουσιώδης αριθμός κατ' αύτοΰ, ουδέ γε ό ύστερος
τούτου, ό τοΰ ποσοΰ· ουσιώδης μέν ό τό είναι άεί παρέχων,
τοΰ δέ ποσοΰ ό τό ποσόν μετ' άλλων ή Ιτι μή μετ' άλλων,
εΐπερ αριθμός τοϋτο. έπεί καί ή έν τοις τοΰ ποσοΰ άριθ- 20
μοΐς προς τό Ιν τήν αρχήν αυτών άπομιμουμένη τήν έν
τοις προτέροις άριθμοΐς φύσις προς τό δντως Ιν ούκ άναλίσκουσα τό Ιν ουδέ κερματίζούσα τήν ύπόστασιν Ιχει,
άλλα δυάδος γενομένης Ιστι μονάς ή πρό τής δυάδος, καί
ούχ ή έν τή δυάδι μονάς έκατέρα ούδ' ετέρα εκείνη, τί 25
γάρ μάλλον όποτεραοΰν; εί οδν μηδετέρα αυτών, άλλη
εκείνη, καί μένουσα οδ μένει, πώς οδν Ιτεραι έκεΐναι; καί

μια μονάδα ως μέλος μιας ε π ' άπειρο συνεχιζόμενης αρίθμησης. Ο
αποφαντικός λόγος είναι λοιπόν κ α τ ά τον Πλωτίνο μια αριθμοποίηση: μια
πρόσθεση δύο αριθμοποιημένων όντων που συνάπτονται με το συνδετικό
ρήμα (copula) σε μια μη-καθαρή, μη-αληθινή ενότητα.
Το καθαρό Έ ν α δεν μπορεί να προστεθεί με κάποιαν ά λ λ η μονάδα και
ούτε με έναν οποιονδήποτε άλλο αριθμό' δεν μπορεί να συμψηφιστεί, επειδή
αυτό θα σήμαινε μια απαράδεκτη αριθμοποίηση του. Κάθε τ ι μετρούμενο
μπορεί να προστίθεται και να πολλαπλασιάζεται με ά λ λ α μεγέθη, επειδή
είναι σύμμετρο προς αυτά, δηλαδή εξίσου ποσοτικοποιημενο. Αλλα το Ενα
δεν είναι μετρήσιμη ποσότητα: είναι «μέτρον» (γρ. 13), δηλαδή συνθήκη
για τ η δυνατότητα κάθε μέτρησης και κάθε ύπαρξης μετρούμενων έτσι το
Έ ν α τίθεται ως οντολογικά ανώτερο από κάθε αριθμησιμο ον, και αποκλεί
εται κάθε δυνατότητα να συγκαταλεχθεί και να συναριθμηθει με τ α
υποδεέστερα του.
Δες και Ενν. Ι 8 [ = 5 1 ] , 2, 4-5, όπου ο Πλωτίνος χαρακτηρίζει το
Αγαθόν ως μέτρο, προσθέτοντας ότι αυτό δεν έχει ανάγκη από κάποια
ά λ λ α όντα (: μετρούμενα), και ούτε μπορεί να προχωρεί ε π ' άπειρο σε μια
ποσοτική πορεία, γ ι α τ ί είναι αυτό το ίδιο μια αποπεράτωση: «άνενδεές,
ίκανον έαυτω, μηδενός δεόμενον, μέτρον πάντων καί πέρας». Δες ακόμα
Ενν. VI 7 [ = 3 8 ] , 3 3 , 17-18.
2 0 . Ο Πλωτίνος αναμετριέται εδώ με την άποψη, ότι υπάρχει ένας
ιδεατός αριθμός ξέχωρα από τους αριθμούς με τους οποίους μετρούμε την
ποσότητα. Αυτός ο ιδεατός αριθμός συναντάται στον ώριμο Π λ ά τ ω ν α ως
«αληθινός αριθμός» (δες Πλάτωνος Πολιτεία
529d 2) ή «αυτός ό αριθμός»
(Πολιτεία
525d 6, Επινομίς 990c 6). Κ α τ ά τον Πλωτίνο αυτός είναι ένας
«ουσιώδης αριθμός», επειδή παρέχει στον νου ένα νοητό Είναι («ουσιώδης»
= σχετιζόμενος με το Είναι των ό ν τ ω ν δες και στην «Περί αριθμών»
πραγματεία του Πλωτίνου, Ενν. VI 6 [ = 3 4 ] , 1, 34-5: «αρχή ουν καί

186

Τα νοητά δεν είναι έξω

[32]

Ούτε καν ο προσδιορισμός «ουσιώδης αριθμός» δεν ισχύει
για το Έ ν α , πόσο μάλλον ο μεθύστερος τούτου αριθμός, ο
αριθμός μιας ποσότητας. Ουσιώδης αριθμός είναι εκείνος ο
οποίος παρέχει πάντα το Είναι, αριθμός μιας ποσότητας
είναι εκείνος ο οποίος συγκροτεί μια ποσότητα ενοποιούμενος
με άλλα αριθμουμενα όντα ή και μη ενοποιούμενος με άλλα,
20 εάν πρόκειται για ένα νούμερο 20 .
Εξάλλου και η αριθμητική ποσότητα σχετιζόμενη προς το
Έ ν α , την προέλευση τ η ς , μιμείται τους ουσιώδεις αριθμούς
ως προς τ η σχέση τους προς το Έ ν α · δεν καταναλώνει και δεν
κατακερματίζει το Έ ν α για να οδηγηθεί στην ύπαρξη, αλλά
όταν εισδύει σε ύπαρξη η δυάδα, εξακολουθεί ακόμα να
25 υπάρχει η μονάδα που υπήρχε πριν από τη δυάδα, και δεν
είναι καθεμία από αυτές το Έ ν α , από όσες περιέχονται μέσα
στη δυάδα, και ούτε καν η μία από αυτές. Διότι γιατί θα
ήταν το Έ ν α η μία μονάδα και όχι η ά λ λ η ; Εάν όμως το Έ ν α
δεν είναι καμία από τις δύο, τότε είναι κάτι διαφορετικό και
παραμένει εκεί που παραμένει 2 1 .

π η γ ή υποστάσεως τοϊς ούσιν ό αριθμός ό πρώτος καί αληθής»). Και ενώ ο
ουσιώδης αριθμός ανήκει στην περιοχή του νου, ο αριθμός μιας ποσότητας
ανήκει στην περιοχή της ψυχής, επειδή αυτή απαριθμεί αισθητές ποσότη
τες. 0 αριθμός μιας ποσότητας είναι οντολογικά μεθύστερος· εφόσον
απαριθμεί τ α αισθητά, αναμειγνύεται με αυτά και σφραγίζεται με την
ετερότητα τους (δες εδώ στη γρ. 19: «μετ' άλλων»). Αλλά ο Πλωτίνος
διακρίνει και ενα ακόμα είδος αριθμού: εκείνο το είδος ποσοτικού αριθμού
που δεν αναμειγνύεται με τ α αισθητά, αλλά στέκεται μονάχο του (δες
Ενν. Π Ι 7 [ = 4 5 ] , 9, 17 και Ενν. VI 6 [ = 3 4 ] , 9, 3 5 : «μοναδικός»), σαν
«ένα σκέτο νούμερο», όπως θα λέγαμε σήμερα κάπως υποτιμητικά. Από
όλα αυτά τ α είδη αριθμών πρέπει να διακριθεί το Έ ν α , και να μην του
αποδοθεί ούτε ο χαρακτηρισμός «ουσιώδης αριθμός» ούτε ο χαρακτηρισμός
«αριθμός μιας ποσότητας» ή «ένα σκέτο νούμερο», διότι κάτι τέτοιο
σχετικοποιεί τον απόλυτο
χαρακτήρα
του, προσθέτει ετερότητα στην
απόλυτη ταυτότητα του, και το υποβιβάζει στην περιοχή του νου ή της
ψυχής ή των αισθητών όντων.
2 1 . Μήπως το απόλυτο Ένα σχετίζεται προς τις αριθμητικές μονάδες
ως γεννήτορας προς τους απογόνους του; Πράγματι είναι έτσι. Αλλά τι
είδους σχέση υπάρχει τότε μεταξύ γεννήτορα-απογόνων; Ο Πλωτίνος
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π ώ ς ή δυάς Ι ν ; καί εί ταύτα Ιν, δπερ έν έκατέρα τ ή περι
εχόμενη. ή μετέχειν της πρώτης φατέον, άλλας δέ ής
μετέχουσι, καί τήν δυάδα δέ, καθό Ιν, μετέχειν, ούχ ώσαύ- 30

τως δέ· έπεί ουδέ ομοίως στρατός Ιν καί οικία, καί αύτη
ώς τ ι συνεχές ούτε κατά τό [ώς] είναι Ιν ούτε κατά τό
ποσόν Ιν. άρ' οδν αί μέν μονάδες άλλως αί έν πεντάδι
καί δεκάδι, τό δέ Ιν τό έν τή πεντάδι προς τό Ιν τό έπί τής
δεκάδος τό αυτό; ή , εί ναΰς πάσα προς πάσαν, μικρά 35
προς μεγάλην, καί πόλις προς πόλιν, καί στρατός προς
στρατόν, ταύτό εν καί ένταΰθα· εί δέ μηδ' έκεΐ, ούδ' έν
ταΰθα. εί γάρ τίνες περί τούτων άπορίαι, ύστερον.
διαπιστώνει ότι ήδη μέσα στους ποσοτικούς αριθμούς λαμβάνει χώρα μια
γένεση: ot αριθμοί 2 , 3 , 4 , . . . προέρχονται από τ η μονάδα ( π . χ . με
πρόσθεση: 1 + 1 = 2 , 1 + 2 = 3 . . . ) . Αυτή η γένεση δεν είναι τίποτε
άλλο από μια απομίμηση τ η ς γένεσης του «ουσιώδους αριθμού» από μέρους
του απόλυτου Ενός. Η απομίμηση διατηρεί τ α εξής αρχέγονα χαρακτηρι
στικά: όταν γεννιέται η δυάδα, δεν καταναλώνεται
και δεν κατακερματί
ζεται η μονάδα- το δύο δεν είναι δυο αποσπάσματα του αρχικού ενός- τ ο
αρχικό «ένα» εξακολουθεί να υφίσταται — όχι μέσα στο «δύο» ως ένα από
τ α δύο στοιχεία του, α λ λ ά ως ξέχωρη και οντολογικά πρωτύτερη μονάδα.
Διότι εάν υποτεθεί ότι η μονάδα εισέδυσε στη δυάδα ως ένα από τ α δύο
σκέλη τ η ς , π ώ ς θα αποφασιστεί ποιο από τ α δύο σκέλη είναι ο απόγονος
του άλλου; Ο Πλωτίνος συμπεραίνει τ η διαφορετικότητα του απόλυτου
Ενός σε σχέση προς κάθε τ ι μεταγενέστερο, και τον αμετακίνητο χαρα
κτήρα του Ενός σε αντιπαράθεση
προς κάθε εκ' άπειρο συνεχιζόμενη
αριθμητική πρόοδο.
2 2 . Π ω ς μπορεί η δυάδα να αποτελεί μία ενότητα,
ένα και μόνο
αριθμό, μολονότι αποτελείται από δύο μέλη; Ο Πλωτίνος απαντά ως εξής:
Τόσο η δυάδα ως ενιαίος αριθμός όσο και τ α δύο τ η ς μέλη συμμετέχουν
(γρ. 2 9 : «μετέχειν») στον αριθμό ένα, α λ λ ά με διαφορετικό βαθμό
συμμετοχής: τα δύο μέλη που συναποτελούν
τ η δυάδα, συμμετέχουν
λιγότερο, γ ι ' αυτό είναι έντονα σφραγισμένα από την πληθώρα. Για να
δείξει αυτή τ η διαφορά συμμετοχής στην ενότητα, ο Πλωτίνος αντιπαρα
θέτει ένα σπίτι με ένα στρατό. Το σπίτι είναι ένα ( = συμμετέχει στην
ενότητα) οχι κατ ουσίαν, διότι τ α υλικά που τ ο συναποτελούν,
εύκολα
μπορούν να φθαρούν και να αποσυντεθούν, ούτε κατά την ποσότητα, διότι η
πληθώρα των υλικών αντιτίθεται προς ένα μοναδικό ποσόν και όμως ένα
σπίτι απαρτίζει μια συνεχόμενη ολότητα, είναι ένα «συνεχές» (γρ. 32) με
συμπαγή σύνδεση τ ω ν μερών του, γ ι ' αυτό σε στενή και μακρόχρονη
συνάφεια προς την ενότητα. Αντίθετα ένας στρατός είναι μια πρόσκαιρη

188

Τα νοητά δεν είναι έξω

[32]

Με ποιο νόημα εκείνες οι δύο μονάδες είναι διαφορετικές
από το Έ ν α ; Και με ποιο νόημα η δυάδα είναι μια ενότητα;
Είναι το ίδιο ένα, αυτό που υπάρχει μέσα σε καθένα από τα
δύο μέλη που σχηματίζουν τ η δυάδα; Ε λοιπόν πρέπει να
πούμε ότι αυτά συμμετέχουν στην πρώτη μονάδα, αλλά είναι
30 διαφορετικά από αυτήν στην οποία συμμετέχουν αλλά και η
δυάδα, καθόσον είναι ένας αριθμός, συμμετέχει στην πρώτη
μονάδα, όχι βέβαια με το ίδιο νόημα. Διότι τότε ο στρατός
και το σπίτι είναι με το ίδιο νόημα μονάδες- το σπίτι είναι
ένα επειδή είναι μια συνεχόμενη ολότητα, όχι επειδή το
Είναι του είναι ένα, ούτε επειδή αποτελεί μια ξέχωρη
ποσότητα 2 2 .
Μήπως όμως οι μονάδες που σχηματίζουν την πεντάδα
είναι διαφορετικές από εκείνες που σχηματίζουν τ η δεκάδα,
ενώ αντίθετα η ενότητα που καθιστά την πεντάδα έναν
αριθμό ταυτίζεται με την ενότητα που καθιστά έναν αριθμό
35 τ η δεκάδα; Ε λοιπόν, εάν κάθε πλοίο συγκρινόμενο προς κάθε
πλοίο ταυτίζεται με αυτό, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο, και
κάθε πόλη προς κάθε πόλη και κάθε στρατός προς κάθε
στρατό, τότε και στην περίπτωση των αριθμών αυτή η
ενότητα ταυτίζεται· εάν όμως εκεί δεν ταυτίζεται, τότε ούτε
και στην περίπτωση των αριθμών. Κάποιες δυσκολίες που
είναι συναφείς με αυτά, θα τις πραγματευτούμε αργότερα 2 3 .

ενοποίηση κάποιων στρατιωτών, ευάλωτη στον εχθρικό κίνδυνο, ευμετά
βλητη από την άποψη ποιότητας ή δυναμικού ή ψυχικού σθένους, άρα πολύ
λιγότερο συναπτόμενη με την ενότητα.
2 3 . Τι γίνεται στην περίπτωση μεγάλων αριθμών και μεγάλων ποσο
τήτων που αποτελούν ενότητα; Ο αριθμός πέντε κατέχει την ίδια ενότητα
με τον αριθμό δέκα· α λ λ ά όσο μεγαλύτερη είναι μια πληθώρα, τόσο οι
μονάδες τ η ς απομακρύνονται από το ένα, κι έτσι μειώνεται η συμμετοχή
τους στην ενότητα. Αυτό γίνεται σαφές στην περίπτωση μιας πόλης ή ενός
στρατεύματος- όσο μεγαλύτερα είναι αυτά, τόσο λιγοστεύει η συνοχή τους
και άρα η συμμετοχή τους στην ενότητα, έστω και αν εξακολουθεί να
ονομάζεται μία πόλη και ένα στράτευμα
και συγκρίνεται
ως τέτοια
ενότητα προς κάθε άλλη πόλη ή στράτευμα. Για την επίλυση κάποιων
συναφών προβλημάτων ο Πλωτίνος παραπέμπει σε άλλο του κείμενο,
ενδεχομένως στη σχετική Ενν. VI 6 [ = 3 4 ] , Κεφ. 5.
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Ά λ λ ' έ π ' εκείνο έπανιτέον λέγουσιν, δτι μένει τό πρώ
τον τό αυτό, καν έξ αύτοΰ γίνηται Ιτερα. έν μέν οδν τοις
άριθμοΐς μένοντος μεν τοΰ Ιν, ποιοϋντος δέ άλλου, ό αριθ
μός γίνεται κατά το <εν>· έν δέ τ ω δ έστι προ τών βντων
μένει [μέν] πολύ μάλλον τό Ιν ένταΰθα· μένοντος δέ αύτοΰ ούκ
άλλο ποιεί [εί] κατ' αυτό τά δντα, άλλ' άρκεΐ αυτό γεννήσαι
τά δντα. καί ώσπερ έκεΐ έπί τών αριθμών ήν [τοΰ πρώτου]
τής μονάδος έπί πάσιν είδος π ρ ώ τ ω ς καί δευτέρως, καί
ούκ επίσης εκάστου μεταλαμβάνοντος τών ύστερον αυτής,
ούτω καί ένταΰθα Ικαστον [μέν] τών μετά τό πρώτον Ιχει τι
εκείνου οίον είδος έν αύτω. κάκεΐ μέν ή μετάληψις τό
ποσόν ύπέστησεν αυτών, ένταΰθα δέ [τό ΐχνος τοΰ ενός] τήν
ούσίαν αύτοϊς ύπεστήσατο, ώστ' είναι τό είναι ϊχνος (τοΰ ) ενός.
καί τό είναι δέ τοΰτο - ή τής ουσίας δηλωτική ονομασία άπό τοΰ Ιν εϊ τις λέγοι γεγονέναι, τ ά χ ' άν τύχοι τοΰ άλη-

24. Ο Πλωτίνος επανέρχεται σ' εκείνο που ειπώθηκε παραπάνω
(υποθέτω στην 1η γρ. ένα «ήμϊν» πριν από τ η μετοχή «λέγουσιν», και οχι
ως τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα το «λέγουσιν» = λένε, όπως
μεταφράζει ο Ém. Bréhier), δες στο Κεφ. 4, γρ. 2 4 , ότι το Πρώτο
(δηλαδή το Έ ν α στην οντολογική ιεραρχία ή η μονάδα στους αριθμούς)
παραμένει αμετάβλητο, έστω και αν από αυτό γεννιωνται κάποια ά λ λ α
όντα ή αριθμοί. Ό τ α ν γεννιέται κάτι μεθύστερο, γεννιέται πάντα συμφωνά
με το πρότυπο του- έτσι οι αριθμοί 2, 3, 4 ... έχουν φτιαχτεί κατά το
πρότυπο τ η ς μονάδας (1), και τ α όντα έχουν γεννηθεί κατά το πρότυπο του
Ενός. Υπάρχει ωστόσο η εξής διαφορά: Στην περιοχή των αριθμών δεν
είναι η ίδια η μονάδα, αυτή που δημιουργεί τους υπόλοιπους αριθμούς,
αλλά κάποιος ανθρώπινος εγκέφαλος ή μια νοητική ψυχή- αντίθετα στην
οντολογική περιοχή το ίδιο το Έ ν α είναι μια επαρκής δημιουργική δύναμη,
που παράγει κάθε μεθύστερο ον ( = τον νου, την ψυχή κ τ λ . ) .
2 5 . Ωστόσο ανάμεσα στους αριθμούς και στα όντα υπάρχουν βασικές
ομοιότητες μέσα στη σχέση τους προς τον γεννήτορα τους. Η μονάδα
υπερέχει όλων (δες γρ. 8: «έπί πάσιν») των αριθμών είτε κατά πρωτεύοντα
τρόπο, ως πρώτος αριθμός του οποίου όλοι οι άλλοι έπονται, είτε κατά
δευτερεύοντα τρόπο, εφόσον κάθε αριθμός διατηρεί την ενότητα
των
μονάδων του (δυάδα, τριάδα, τετράδα κ τ λ . ) , χωρίς ωστόσο κάθε αριθμός
να βρίσκεται εξίσου κοντά στη μονάδα, α λ λ ά οι μεγαλύτεροι αριθμοί με
ολοένα χαλαρότερο τρόπο (δες Κ ε φ . 4, γρ. 33-37). Έ τ σ ι και στην περιοχή
των όντων υπάρχει σαφής αντανάκλαση του Ενός επάνω τους, άλλα με
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Ας επανέλθουμε όμως σ' εκείνο που είπαμε, ότι το Πρώτο
παραμένει ένα και το αυτό, έστω και αν από αυτό προκύπτουν
ά λ λ α . Με τους αριθμούς έχουν έτσι τ α πράγματα, ώστε το
Έ ν α παραμένει, ενώ κάτι άλλο δημιουργεί τον αριθμό, και ο
αριθμός προκύπτει κατά το πρότυπο του Ενός' όσον αφορά
εκείνο που προηγείται των όντων, δηλαδή το Έ ν α , αυτό
παραμένει πολύ περισσότερο εντός εαυτού- αλλά ενώ παραμέ
νει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ον που δημιουργεί κατά το
πρότυπο ετούτου τα όντα, αλλά αυτό τούτο το Ένα επαρκεί
στο να γεννήσει τ α όντα 2 4 .
Και όπως στην περίπτωση των αριθμών βρισκόταν παντού
η βασική μορφή της μονάδας, αλλά κατά πρωτεύοντα και
δευτερεύοντα τρόπο, και καθόσον από τους αριθμούς που είναι
μεθύστεροι της μονάδας δεν συμμετέχει καθένας κατά το ίδιο
μέτρο σ' αυτήν, έτσι κι εδώ καθένα από τ α όντα που έπονται
του Πρώτου έχει μέσα του κάτι σαν μια μορφή του Πρώτου 2 5 .
Μέσα στους αριθμούς η συμμετοχή στο Έ ν α έφερε σε
ύπαρξη την ποσότητα των αριθμών, ενώ εδώ δημιουργεί το
Είναι των όντων, έτσι ώστε το Είναι είναι ένα ίχνος του
Ενός. Και αν κάποιος ισχυριστεί ότι αυτό το Είναι — η
ονομασία δηλώνει την ουσία - κατάγεται από το Έ ν α , έχει
ασφαλώς πετύχει την αλήθεια 2 8 .

διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής, σαν να έχουν πάρει κάτι από τ η «μορφή»
του (με την επιφύλαξη ότι η λέξη «μορφή» είναι αταίριαστη
για το Ένα,
εφόσον αυτό είναι άμορφο, δες Κεφ. 6, γρ. 4-5: «άνείδεον»).
26. Εδώ διατυπώνονται βαρυσήμαντες οντολογικές διαπιστώσεις. Όσον
αφορά τους αριθμούς διαπιστώνεται ότι η ποιότητα της μονάδας είναι
γεννήτορας τ η ς ποσότητας, και μάλιστα μιας ολοένα αυξανόμενης ποσότη
τας μέσα στην αριθμητική πρόοδο: «Περισσότερη» συμμετοχή στη μονάδα
σημαίνει μεγαλύτερη ποσοτική πληθώρα. Όσον αφορά πάλι τ α όντα, το
Έ ν α είναι αυτό που δημιουργεί το Είναι τους ως απεικόνιση της θεϊκής του
μεγαλοπρέπειας: «το Eivat είναι ίχνος του Ενός». Η π α ρ ά γ ω γ η σχέση του
Είναι από το Έ ν α συγκροτεί κατά τον Πλωτίνο την αλήθεια. Τονίζει όμως
ότι εδώ το Είναι πρέπει να κατανοηθεί ως δηλωτικό της ουσίας, δηλαδή
με το νόημα ότι δεν αφορά απλώς την ύπαρξη κάθε τυχαίου ή επιμέρους
όντος, α λ λ ' αφορά κατεξοχήν την περιοχή του νου, όπου το Είναι είναι το
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θοΰς. τό γάρ τοι λεγόμενον δν τοΰτο πρώτον εκείθεν οίον
ολίγον προβεβηκός ούκ ήθέλησεν Ιτι πρόσω έλθεΐν, μεταστραφεν δέ εις τό εϊσω Ιστη καί έγένετο ουσία καί εστία
απάντων · οίον έν φ θ ό γ γ ω έναπερείσαντος αυτόν τοΰ φωνοϋντος
υφίσταται τό Ιν δηλοΰν [τό] <καί> άπό τοΰ ενός καλεί τό δν ση- 20
μαΐνον τό φθεγξάμενον, ώς δύναται, ούτω τοι τό μέν γενόμενον,
ή ουσία καί τό είναι, μίμησιν <ένός> Ιχοντα έκ τής δυνάμεως
αύτοΰ ρυέντα· ή δέ (διάνοια) ίδοΰσα καί έπικινηθεΐσα τ φ θεάματι μιμούμενη δ είδεν Ιρρηξε φωνήν τήν 'δν' καί 'τό είναι'
καί Όύσίαν' καί 'έστίαν'. οδτοι γάρ οί φθόγγοι θέλουσι 25
σημήναι τήν ύπόστασιν γεννηθέντος ώδΐνι τοΰ φθεγγομένου
άπομιμούμενοι, ώς οίον τε αύτοΐς, τήν γένεσιν τοΰ δντος.

αποκλειστικό αντικείμενο τ η ς νόησης, και μόνο κατά δεύτερο και τρίτο
λόγο αφορά την περιοχή τ η ς ψυχής και της φύσης.
Η παρενθετική επεξήγηση: «η λέξη Ε ί ν α ι ' δηλώνει την ουσία» (γρ.
14) θεωρήθηκε εμβόλιμη και προτάθηκε η απεμπόληση της- επιπλέον η
π α ρ α γ ω γ ή του Είναι από το Έ ν α θεωρήθηκε ότι αναφέρεται στην υποτιθέ
μενη ετυμολογική τους συγγένεια (δες παρακάτω, γρ. 19-20' το οτι ο
Πλωτίνος δεν παίρνει και πολύ σοβαρά αυτά τ α λεκτικά παιχνίδια,
φανερώνεται λίγο παρακάτω, δες Κεφ. 6, γρ. 1). θεωρώ ότι η οντολογική
βαρύτητα του χωρίου θα μειωνόταν σε μεγάλο βαθμό, εαν ίσχυε κάτι
τέτοιο, γ ι ' αυτό προτείνω να ιδωθεί η εδώ διατυπωνόμενη «αλήθεια» σε
όλη της τ η βαρύτητα και όχι ως α π λ ή ετυμολογική διαπίστωση η με
κάποια κοινότοπη κατανόηση του Είναι.
2 7 . Εδώ ο Πλωτίνος επιχειρεί να δώσει μια εντύπωση τ η ς σχέσης
ανάμεσα στο Έ ν α και στο Είναι. Η απόσταση ανάμεσα τους δεν είναι
μ ε γ ά λ η , εάν λάβουμε υπόψη μας το «πρώτο» Είναι, δηλαδή αυτό που
ανήκει στην περιοχή του νου. Σίγουρα το Είναι είναι παράγωγο του Ενός,
έχει «απορρεύσει» (γρ. 23) από τ η δύναμη του, αλλά έγκαιρα έπαψε να
αποστασιοποιείται, και αντί να συνεχίσει την πορεία προς τ α εξω,
«μεταστράφηκε προς τ α ενδότερα» (γρ. 17-18). Αυτή η σταθεροποίηση του
Είναι, που το απαλλάσσει από τον περαιτέρω εκφυλισμό, παρουσιάζεται
με υπαινιγμό στην παρετυμολογία που τόλμησε ο Π λ ά τ ω ν , όταν συσχέ
τ ι ζ ε τ ι ς λέξεις «έστιν — εστία» (δες Πλάτωνος Κρατύλο
401c 5-9). Ο
Πλωτίνος μάλιστα συσχετίζει εδώ ακόμα και τ ι ς ομόηχες λέξεις «έστη εστία», φτιάχνοντας μια π ο λ λ α π λ ή η χ η τ ι κ ή και νοηματική αντιστοιχία
ανάμεσα στα «εϊσω έστη — ουσία εστία» (γρ. 18). θ έ λ ε ι προφανώς να πει
ότι χ ά ρ η στην αυτοσυγκράτηση του μέσα στη νοητική εσωστρέφεια, το
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Αυτό που ονομάζουμε «το πρώτο Είναι», έχει τρόπον τινά
προβεί λίγο πέρα από το Έ ν α , αλλά δεν θέλησε να προχωρή
σει περισσότερο - μεταστράφηκε προς τ α ενδότερα, στήθηκε,
κι έτσι έγινε ουσία και εστία των πάντων. Παραδείγματος
20 χάριν ηχητικά: όταν ο ομιλητής δίνει έμφαση, προκύπτει η
λέξη που δηλώνει το Έ ν α , και το ομιλούν όργανο ονομάζει —
όσο μπορεί - μετά από το Έ ν α τ η λέξη που σημαίνει το
Είναι.
Έτσι αυτό που γεννήθηκε, η ουσία και το Είναι, διατηρεί
μέσα του μια απομίμηση του Ενός, μιας και απέρρευσε από
τ η δύναμη του. Αλλα η διάνοια που το είδε αυτό και
εξεγέρθηκε από το θέαμα, απομιμούμενη όσα είδε, αναφώ25 νησε: «ον», «είναι», «ουσία», «εστία». Διότι αυτοί οι φθόγ
γοι θέλουν να σημάνουν την υπόσταση εκείνου που γεννήθηκε,
μέσω του μόχθου του ομιλούντος μιμούμενοι όσο μπορούν τ η
γέννηση των όντων 2 7 .

Είναι μπόρεσε να γίνει εκείνο το σταθερό και οικείο εστιακό σημείο, όπου
στηρίζονται και συν εστιάζονται τ α όντα.
Αλλά η πιο σημαντική γ ι α τον Πλωτίνο λεκτική συγγένεια, παρουσιά
ζεται ανάμεσα στις λέξεις «έν — είναι». Αυτές οι λέξεις προφανώς δεν
ταυτίζονται νοηματικά, διότι το Έ ν α αντιπροσωπεύει για τον Πλωτίνο μια
ιεραρχικά ανώτερη υπόσταση. Αλλά όταν τις εκφέρουμε, αυτές οι λέξεις
αναδείχνουν μια συγγένεια που φανερώνει ακόμα και την υπερίσχυση του
Ενός: η εκφώνηση του δασυνόμενου «έν» απαιτεί περισσότερο μόχθο απο το
ψιλό «είναι»· εάν λοιπόν δοθεί έμφαση, προκύπτει το «έν», και μόνο ως
απόηχος και εκφυλισμός αυτού του εμφατικού αντηχεί μεθύστερα και το
Είναι. Η προσπάθεια του ομιλούντος, για να εκφέρει τις λέξεις «είναι»,
«όν» κ τ λ . , είναι μια η χ η τ ι κ ή απομίμηση εκείνων των γενετήσιων πόνων
(γρ. 26: «ώδϊνι») μέσω των οποίων γεννήθηκε το Είναι από το Έ ν α . Αυτό
που μπορούμε λοιπόν να εκφράσουμε μέσω αυτών των λέξεων, δεν είναι
παρά μια απομίμηση της έκγονης και μεθύστερης σχέσης του Είναι προς
το αρχέγονο που είναι το Ένα. Π α ρ ' όλη τ η συνήχηση των λέξεων, ο
Πλωτίνος επιμένει λοιπόν στην αδυναμία μας (δες γρ. 2 1 : «ώς δύναται»,
γρ. 2 7 : «ώς οιόν τε αύτοϊς») να προσεγγίσουμε λεκτικά το αρχέγονο.
Για τ α μεταφραστικά και νοηματικά προβλήματα αυτού του χωρίου δες
το εμπεριστατωμένο άρθρο του R. Ferwerda 1982, 43-57.
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Ά λ λ α ταΰτα μέν, ώς τις έθέλει, λελέχθω. τής δέ γενομένης ουσίας εΐδους ούσης — ού γάρ δή άλλο τι άν τις
εΐποι τό εκείθεν γενόμενον — καί εΐδους ού τινός, άλλα
παντός, ώς μή άν ύπολιπεΐν τι άλλο, ανάγκη άνείδεον
έκεϊνο είναι, άνείδεον δέ ον ούκ ουσία· τόδε γάρ τι δει
τήν ούσίαν είναι· τοΰτο δέ ώρισμένον τό δέ ούκ Ιστι
λαβείν ώς τόδε· ήδη γάρ ούκ αρχή, άλλ' έκεϊνο μόνον, δ
τόδε εΐρηκας είναι, εί οδν τά πάντα έν τ ω γενομένω, τί
τών έν τούτω έκεϊνο έρεΐς; ουδέν δέ τούτων δν μόνον άν
λέγοιτο έπέκεινα τούτων, ταΰτα δέ τά δντα καί τό δ ν
έ π έ κ ε ι ν α άρα δ ν τ ο ς . τό γάρ έπέκεινα δντος ού τόδε
λέγει — ού γάρ τίθησιν — ο υ δ έ δ ν ο μ α α ύ τ ο ΰ λέγει,
άλλα φέρει μόνον τό ού τοΰτο. τοΰτο δέ ποιοΰν ούδαμοΰ
αυτό περιλαμβάνει· γελοΐον γάρ ζητεΐν έκείνην τήν άπλετον φύσιν περιλαμβάνειν · ό γάρ τοΰτο βουλόμενος ποιεϊν
άπέστησεν αυτόν καί τοΰ όπωσοΰν καί κατά βραχύ είς
ΐχνος αύτοΰ ίέναι· άλλ' ώσπερ ( ό ) τήν νοητήν φύσιν βουλό-

2 8 . Εδω ο Πλωτίνος επιχειρεί μια αποφατική προσέγγιση στο Έ ν α .
Με αντιπαράθεση προς όσα είναι το Είναι, προκύπτουν όσα το Έ ν α όεν
μπορεί να είναι. Εφόσον το Είναι γεννήθηκε ως νοητό επίτευγμα του νου,
δεν περιέχει ύλη· είναι καθαρή μορφή. Κ α ι μάλιστα δεν έχει κάποια
επιμέρους ή συγκεκριμένη μορφή, α λ λ ά είναι η καθολική μορφή, η ίδια η
(πλατωνική) Ιδέα σαν τέτοια ( = «είδος»). Αλλά ως γεννήτορας του
Είναι, το Έ ν α δεν μπορεί να έχει ένα μέρος της μορφής του- βρίσκεται κ α τ '
ανάγκην έξω από την περιοχή των μορφών: είναι άμορφο ( = «άνείδεον»).
Σε ά λ λ α κείμενα του ο Πλωτίνος εξηγεί ότι η έλλειψη μορφής δεν
είναι για το Έ ν α μια στέρηση ή μια μειονεκτικότητα. Είναι αντίθετα
σαφές δείγμα οτι το Ενα αποτελεί
την πηγή από όπου προκύπτει
κάθε
νοητή μορφή (δες Ενν. VI 7 [ = 3 8 ] , 3 2 , 9-10). Αλλά μια και η γνώση
μας βασίζεται σε μορφές, δεν είναι διόλου εύκολο να γνωρίσουμε το άμορφο
Έ ν α (δες Ενν. VI 9 [ = 9 ] , 3, 1-3).
29. Αφού με αντιπαράθεση προς το Είναι προέκυψε ότι το Έ ν α είναι
άμορφο, τώρα δείχνεται αντίστροφα ότι ως άμορφο το Έ ν α δεν έχει και δεν
είναι Είναι. Εάν το Έ ν α ήταν ον (είτε ως αισθητό είτε ως σφραγισμένο
από αληθινό, νοητό Είναι), τότε θα ήταν ένα «τόδε τι» (γρ. 5), κάτι
προσδιορισμένο και περιγεγραμμένο, κάτι που θα μπορούσε να δειχτεί και
να διατυπωθεί μέσα σε σαφή οριοθέτηση. Α λ λ ά το Έ ν α αποτελεί την
«αρχή», δηλαδή την οντολογικά πρωτύτερη συνθήκη για τ η δυνατότητα
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Ωστόσο ας λέγονται ετούτα όπως κανείς θέλει. Αλλ' αφού
το Είναι που γεννήθηκε είναι μορφή - διότι δεν μπορεί να
ειπωθεί κάτι άλλο από μορφή αυτό που γεννήθηκε εκεί πάνω
- , και μάλιστα όχι μια τάδε μορφή, αλλά η καθολική, η
οποία δεν αφήνει α π ' έξω καμιάν άλλη μορφή, Εκείνο [ = το

5 Έ ν α ] πρέπει κ α τ ' ανάγκην να είναι άμορφο 28 .
Εάν όμως είναι άμορφο, τότε δεν είναι Είναι· διότι το
Είναι πρέπει να είναι ένα ετούτο-Είναι, και αυτό θα πει κάτι
προσδιορισμένο. Εκείνο όμως δεν μπορεί να συλληφθεί ως ένα
ετούτο, διότι τότε δεν θα ήταν πια αξίωμα, αλλά μόνο εκείνο
που χαρακτήρισες ως Ετούτο 2 9 .
Εάν τώρα περιέχονται τα πάντα μέσα σ' εκείνο που
γεννήθηκε, ποιο από αυτά τ α περιεχόμενα θα χαρακτηρίσεις
10 ως Ενα; Αφού το Έ ν α δεν είναι κανένα από αυτά, τότε μπορεί
να χαρακτηριστεί μόνο ως έπέκεινα τούτων. Τέτοια περιεχό
μενα είναι τ α όντα και το ο ν άρα αυτό είναι «έπέκεινα του
όντος». Επέκεινα του όντος δεν σημαίνει ένα τούτο — διότι
δεν θέτει κάτι — και δεν του δίνει «κανένα όνομα», αλλά
σημαίνει μόνο: όχι ετούτο. Τότε όμως Αυτό δεν συμπεριλαμ
βάνεται από αυτόν τον χαρακτηρισμό' και θα ήταν γελοίο,
15 εάν προσπαθούσε κανείς να συμπεριλάβει εκείνη την απεριό
ριστη υφή. Όποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, αποκλείει τον
εαυτό του από του να ακολουθήσει έστω και εν μέρει ή κατά
τα ίχνη του 3 0 .
κάθε προσδιορισμού και προσδιορισμένου όντος — είναι άρα υπεράνω κάθε
προσδιορισμού. Έ τ σ ι βέβαια αποκλείεται από το Έ ν α κάθε δυνατότητα, να
είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα ή μια εσωτερικά αυτοπεριοριζόμενη ουσία,
διότι κάθε τέτοιος οντολογικός προσδιορισμός εντάσσει το Έ ν α αδικαίωτα
στην περιοχή του Είναι.
30. Ο Πλωτίνος επιμένει στην αντιπαράθεση του Ενός προς το Είναι.
Το Είναι ως χαρακτηρισμός όσων νοεί η νόηση, συμπεριλαμβάνει τ α
πάντα: τόσο τα επιμέρους όντα όσο και το όντως Ον μέσα στον συμπαντικό
και αληθινό χαρακτήρα του. Αλλά το Έ ν α δεν ανήκει σε κάποιο από αυτά
και δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί τους, διότι όλα αυτά είναι απότοκα του
Ενός. Δεν απομένει λοιπόν παρά να θυμηθούμε τον χαρακτηρισμό που έδινε
ο Πλάτων στο αγαθό (δες Πολιτεία
5 0 9 b 9: «έπέκεινα τής ουσίας»·
παραλλάσσοντας τον ο Πλωτίνος γράφει: «έπέκεινα όντος»). Προστίθεται
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μένος ίδεΐν ούδεμίαν φαντασίαν αίσθητοΰ Ι χ ω ν θεάσεται
δ έστιν έπέκεινα τοΰ αίσθητοΰ, ούτω καί ό θεάσασθαι θέλων
τό έπέκεινα τοΰ νοητοΰ τό νοητόν πάν άφείς θεάσεται, δτι
μέν εστί διά τούτου μαθών, οίον δ' έστι τοΰτο άφείς. τό
δέ Όΐον' σημαίνοι άν τό ούχ ο ί ο ν ού γάρ Ivi ουδέ τό 'οίον',
δτω μηδέ τό ' τ ί ' . άλλα ήμεΐς ταΐς ήμετέραις ώδΐσιν
άποροΰμεν δ τι χρή λέγειν, καί λέγομεν περί ού ρητοΰ,
καί όνομάζομεν σημαίνειν έαυτοΐς θέλοντες, ώς δυνάμεθα.
τ ά χ α δέ καί τό "IV Ονομα τοΰτο άρσιν Ιχει προς τά πολλά.
δθεν καί 'Απόλλωνα οί Πυθαγορικοί συμβολικώς προς
αλλήλους έσήμαινον άποφάσει τών πολλών, εί δέ θέσις
τις τό Ιν,. τό τε δνομα τό τε δηλούμενον, άσαφέστερον
άν γίνοιτο τοΰ εί μή τις δνομα Ιλεγεν αύτοΰ · τ ά χ α γάρ
τοΰτο έλέγετο, ϊνα ό ζητήσας, άρξάμενος ά π ' αύτοΰ, δ
πάντως άπλότητός έστι σημαντικόν, άποφήση τελευτών

όμως η επεξήγηση ότι αυτός ο χαρακτηρισμός δεν σημαδεύει ενα «τοδε»,
δεν επικολλά στο Έ ν α κάτι πρόσθετο, και ούτε καν του αποδίδει ενα όνομα.
Έ τ σ ι ο Πλωτίνος συμπλέει με την πλατωνική πεποίθηση οτι το Έ ν α ως μη
ον και ως μη μετέχον στην ουσία δεν έχει όνομα· δες Πλάτωνος Παρμενίδη
142a 1-3: «"Ο δέ μή έστι, τούτω τ ω μή όντι εϊη άν τι αύτιο ή αύτοΰ; — Κ α ί
π ώ ς ; — Ούδ' άρα Ονομα εστίν αύτω».
Ο χαρακτηρισμός ((έπέκεινα του όντος» επιτυγχάνει μονό το αρνητικό
επίτευγμα να μη συμπεριλάβει το Έ ν α στην περιοχή των όντων η της
ουσίας, να το θέσει έξω από αυτή την περιοχή — και δίκαια, διότι ο
χαρακτήρας του Ενός είναι κάτι «άπλετον» (γρ. 14-5), δηλαδή απεριόρι
στο και λεκτικά απροσδιόριστο, ανεξάντλητο και ασύλληπτο.
3 1 . Με ποια εφόδια εξοπλισμένος μπορεί κάποιος να προσεγγίσει το
Έ ν α ; Ο Πλωτίνος αντιπαραβάλλει την προσέγγιση του Ενός με την
προσέγγιση του νου: κάθε παράσταση αισθητών όντων στέκεται εμπόδιο
και πρέπει να εγκαταλειφθεί, για να προσεγγιστεί ο νους- αντίστοιχα και
κάθε τι νοητό πρέπει να εγκαταλειφθεί, για να προσεγγιστεί το Ενα. Ετσι
βέβαια δεν πετυχαίνουμε, παρά να εγκαταλείψουμε κάθε εφόδιο που μπορεί
να προσφέρει η αίσθηση και ο νους. Και ενώ μέσω της νόησης μπορούμε να
συλλάβουμε «ότι» το Έ ν α υπάρχει, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το «τι
είδους» είναι. Αυτό αντιστοιχεί προς τ α Καντιανά «νοούμενα» ( = «πράγ
ματα καθ' εαυτά»), γ ι α τ α οποία ο Καντ παραδέχεται ότι μολονότι
μπορούμε να νοήσουμε την ύπαρξη τους, δεν μπορούμε να τ α γνωρίσουμε
(δες π . χ . Kants KrV A 276-7 / Β 332-3), γ ι ' αυτό ονομάζει τ α νοούμενα
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Ό π ω ς εκείνος που θέλει να ιδεί τ η νοητή φύση, δεν πρέπει
να έχει καμιά παράσταση ενός αισθητού, ώστε να θεαθεί
αυτό που υπάρχει έπέκεινα του αισθητού, έτσι κι εκείνος που
θέλει να θεαθεί αυτό που κείτεται έπέκεινα του νοητού,
πρέπει να εγκαταλείψει κάθε τι νοητό. Το ότ! υπάρχει
Εκείνο, αυτό το μαθαίνει μέσω της νόησης· τι είδους όμως
είναι Εκείνο, αυτό το μαθαίνει μόνο εγκαταλείποντας κάθε τι
νοητό.
Αυτό το «τι είδους» σημαίνει όμως «κανενός είδους»· διότι
δεν υπάρχει ενα «τι είδους» σε ό,τι δεν υπάρχει ούτε το
«κάτι». Εμείς μέσα στους γενετήσιους πόνους μας αγνοούμε,
πώς πρέπει να το χαρακτηρίσουμε. Μιλάμε για κάτι ανεί
πωτο, και του δίνουμε όνομα για να το εκφράζουμε στον
εαυτό μας όσο μας είναι δυνατό 3 1 .
Ακόμα και ο χαρακτηρισμός «Ένα» περιέχει μόνο την
αναίρεση της πολλαπλότητας. Γι' αυτό οι Πυθαγόρειοι
μεταξύ τους το χαρακτήριζαν συμβολικά «Απόλλωνα» ως
άρνηση των πολλών [α-πολλων]. Εάν όμως η λέξη « Ενα»
θέτει κάτι, τόσο τη λέξη όσο και το μέσω αυτής σημαινό
μενο, τότε αυτό καθίσταται ασαφέστερο από όσο εάν κάποιος
δεν του έδινε κανένα όνομα.
Ίσως αυτό το όνομα του δόθηκε, για να ξεκινήσει ο
ερευνητής από αυτό που γενικά χαρακτηρίζει την απλότητα,

«ένα άγνωστο Κάτι» (KrV Α 256 / Β 312). Αλλά ενώ ο Καντ οριοθετεί
έτσι τ α μη γνώριμα νοούμενα από τα αισθητά φαινόμενα, ο Πλωτίνος
οριοθετεί ως μη γνώριμο εκείνο που βρίσκεται έπέκεινα των νοητών.
Με τ η διάκριση ανάμεσα στο ότι-Είναι και στο πώς-Είναι ο Πλωτίνος
βέβαια δεν καινοτομεί. Mta τέτοια διάκριση ήταν κοινός τόπος σε πρωτύ
τερους στοχαστές, και ήδη ο Αριστοτέλης είχε διαχωρίσει την κατηγορία
της ουσίας από την κατηγορία της ποιότητας. Ωστόσο ο Πλωτίνος
αρνείται να αποδώσει στο Έ ν α ακόμα και την κατηγορία της ουσίας (γρ.
2 3 : «μηδέ το " τ ί " » ) . Το Έ ν α δεν είναι κάτι, εφόσον ούτε καν είναι. Έτσι ο
Πλωτίνος καταλήγει στο ενοχλητικό συμπέρασμα οτι δεν μπορεί να
ειπωθεί τίποτα για το Ένα: πρόκειται για κάτι άρρητο (δες την έκφραση
της αντίφασης στη γρ. 24: «λέγομεν περί ού ρητοΰ»). Κάθε ονομασία που
θα του δοθεί, είναι μόνο μια λύση ανάγκης γ ι α χάρη της σήμανσης.
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καί τοΰτο, ώς τεθέν μέν δσον οΐόν τε καλώς τ ω θεμένω
ούκ άξιον μήν ουδέ τοΰτο είς δήλωσιν τής φύσεως εκείνης,
δτι μηδέ άκουστόν εκείνο μηδέ τ ω άκούοντι δει συνετόν 35

είναι, άλλ' εϊπερ τινί, τω όρώντι. άλλ' ει τό όρων είδος
ζητεί βλέπειν, ουδέ τοΰτο εΐσεται.
*Η επειδή διττόν καί τό ενεργεία βλέπειν, οίον έπί 7
όφθαλμοΰ — τό μέν γάρ έστιν δράμα αύτω τό είδος τό
τοΰ αίσθητοΰ, τό δέ δι' οδ όρά τό είδος αύτοΰ, δ καί αυτό
αίσθητόν έστιν αύτω, Ιτερον δν τοΰ εΐδους, αΐτιον δέ τ ω
εΐδει τοΰ όράσθαι [έν μέν τ ω εΐδει] καί έπί τοΰ εΐδους συν- 5
όρώμενον διό ούκ εναργή τότε δίδωσι τήν αΐσθησιν αύ
τοΰ, άτε τοΰ Ομματος τετραμμένου προς τό πεφωτισμένον
δταν δέ μηδέν άλλο ΐδη παρ' αυτό, αθρόα είδε προσβολή,

3 2 . Μήπως ακόμα και η λέξη «Ένα» είναι αταίριαστη στο να σημαί
νει εκείνο το ανώτατο; Ο Πλωτίνος συνειδητοποιεί ότι αυτή η λέξη
αποδίδει μονό την α π λ ό τ η τ α αρνούμενη κάθε πολλαπλότητα. Πρόκειται
λοιπόν εξακολουθητικά για μια αρνητική προσέγγιση (via negativa) που δεν
περιέχει τίποτα θετικό. Μια παρόμοια άρνηση περιέχει γ ι α τους Πυθαγο
ρείους η λέξη «Απόλλων» ως άρνηση-πολλών (καθώς παραδίδει επίσης ο
Πλούταρχος, δες Περί Ίσιδος και Οσίριδος 381F, 354F, και ο Μακρόβιος,
Saturnalia 1, 17, 7 με αντίστοιχα λατινική ετυμολογία: Sol - Solus =
ήλιος - μόνος). Εάν κάποιος εκλάβει τ η λέξη «Ένα» με θετικό νόημα,
θεωρώντας ότι εδώ υπάρχει η θετικότητα μιας σταθερής ονομασίας ή η
απλότητα ως ουσιώδες χαρακτηριστικό Εκείνου, τότε αυταπατάται* γ ι α τ ί
νομίζει ότι έτσι καθιστά σαφέστερο κάτι που από τ η φύση του δεν μπορεί
παρά να διατηρείται ασαφές. Τελικά λοιπόν ο ερευνητής (γρ. 3 1 : «ό
ζητήσας») οφείλει να αρνηθεί όχι μόνο την π ο λ λ α π λ ό τ η τ α , αλλ.ά ακόμα
και αυτό το έσχατο στοιχείο προσέγγισης που είναι η απόλυτη α π λ ό τ η τ α .
Προετοιμάζοντας τ α ουσιώδη κεφάλαια που πρόκειται να επακολουθή
σουν, ο Πλωτίνος διαβεβαιώνει ότι η ακοή, την οποία κάπως ικανοποιεί
μια εκφερόμενη λέξη όπως η λέξη « Έ ν α » , δεν είναι ικανή να συλλάβει
κάτι απο Εκείνο- μόνο η θέαση μπορεί να πετύχει κάποια σταθερά βήματα
προσέγγισης. Αλλά τότε θα πρόκειται γ ι α μια θέαση που απαρνείται κάθε
δυνατότητα να ιδεί ένα «είδος», μια αισθητή ή ιδεατή μορφή. Το Έ ν α
είναι άμορφο, και καμιά θέαση μορφής δεν μπορεί να το συλλάβει. «Όσο η
ψυχή βαδίζει προς κάτι άμορφο», καθώς λέει ο Πλωτίνος στην Ενν. VI 9
[ = 9 ] , 3 , 4-7, «τόσο καθίσταται ανίκανη να το συλλάβει, διότι αυτή
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έτσι ώστε τελικά να του την αρνηθεί και α υ τ ή ν διότι αυτό
το όνομα επιλέχτηκε όσο το δυνατό πιο ταιριαστά, και όμως
35 δεν είναι άξιο να χαρακτηρίσει εκείνη την υφή. Διότι αυτή
δεν μπορεί να συλληφθεί με τ α αυτιά και δεν είναι κατανο
ητή στον ακούοντα, α λ λ ά , εαν είναι διόλου κατανοητή, μόνο
στον βλέποντα. Ωστόσο εάν ο βλέπων ζητά να ιδεί μια
μορφή, τότε ούτε ένα τέτοιο βλέπειν θα το γνωρίσει 3 2 .
7

Ακόμα και το ενεργεία βλέπειν είναι διττό. Π . χ . με το
μάτι — διότι αφενός έχει ένα αντικείμενο θέασης, τη μορφή
του αισθητού όντος, αφετέρου έχει ένα μέσο [ = το φως], με
το οποίο βλέπει τ η μορφή τούτου, ένα μέσο το οποίο είναι με
τ η σειρά του ορατό με το μάτι· το μέσο είναι διαφορετικό από
5 τ η μορφή, αλλά είναι η αιτία για την οποία βλέπεται η
μορφή, και το μέσο βλέπεται μαζί με τη μορφή' γ ι ' αυτό και
το μέσο δεν επιτρέπει καμιά εναργή αντίληψη του εαυτού
του, διότι το μάτι στρέφεται προς το φωτισμένο αντικεί
μενο 3 3 .
Ό τ α ν όμως το μάτι δεν βλέπει τίποτε άλλο έκτος απο το

παύει να ορίζεται και να αποκτά εντυπώσεις, διότι κανένας δεν αποτυπώ
νει π ι α επάνω τ η ς κάτι ποικίλο».
3 3 . Σκοπεύοντας να μιλήσει για τ η θέαση του Ενός, ο Πλωτίνος
κάνει λόγο γ ι α κάποιες αντιστοιχίες που υπάρχουν στη θέαση των αισθη
τ ώ ν . Ειδικά όσα βλέπονται με το μάτι, δεν είναι α π λ ώ ς κάποια αντικεί
μενα που έρχονται σε άμεση επαφή με το μάτι, α λ λ ά μεσολαβούνται απο
το φως που καθιστά ορατή τ η μορφή τους. Για να χαρακτηρίσει το φως, ο
Πλωτίνος χρησιμοποιεί την έκφραση «δι' ού» (γρ. 3 ) , που σημαίνει τόσο το
μέσο όσο και το αίτιο, α λ λ ά τονίζει ότι πρόκειται για αίτιο θέασης της
μορφής. (Όπου λοιπόν χρησιμοποιώ στη μετάφραση τ η λέξη «μέσο», αυτή
δεν είναι παρά μια μεταφραστική διέξοδος' σ' ετούτο ακολουθώ τον R.
H a r d e r ) . Σημαντικό για τον Πλωτίνο είναι εδώ το γεγονός ότι το φως ως
μέσο/αίτιο τ η ς θέασης είναι επίσης ορατό, και βλέπεται μαζί με τ η μορφή
των πραγμάτων. Η διττότητα (γρ. 1) της αισθητής θέασης δεν έγκειται
λοιπόν σε κάτι ορατό και σε κάτι αόρατο, αλλά σε δύο «συνορωμενα», απο
τ α οποία το ένα είναι αίτιο και το άλλο αποτέλεσμα της θέασης.
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι το φως δεν είναι εξίσου εναργές με το φωτι
σμένο αντικείμενο, διότι το μάτι στρέφεται συνήθως προς το δεύτερο και
όχι προς το πρώτο.
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καίτοι καί τότε είδεν έπερειδόμενον άλλω, μόνον δέ αυτό
γενόμενον, μή προς έτέρω, ού δύναται ή αΐσθησις λαβεϊν.
έπεί καί τοΰ ηλίου τό φώς τό έν αύτω τ α χ ' άν τήν αίσθη
σιν έξέφυγεν, εί μή δγκος ύπέκειτο αύτω στερεώτερος. εί
δέ τις φώς πάν είναι αυτόν λέγοι, τοΰτο άν τις λάβοι προς
δήλωσιν τοΰ λεγομένου· Ισται γάρ φώς έν ούδενί εΐδει τών
άλλων όρωμένων Λαί ΐσως όρατόν μ ό ν ο ν τά γάρ άλλα ορατά
ού φώς μόνον, ούτω τοίνυν καί ή τοΰ νοΰ δψις· όρά μέν
καί αύτη δι' άλλου φωτός τά πεφωτισμένα εκείνη τή πρώτη
φύσει, καί έν έκείνοις δντος όρά· νεύουσα μέντοι προς τήν
τών καταλαμπομένων φύσιν ήττον αυτό όρά· εί δ' αφήσει
τά όρώμενα καί δι' οδ είδεν είς αυτό βλέποι, φώς άν καί
φωτός αρχήν άν βλέποι. άλλ' έπεί μή ώς Ιξω ον δει τόν
νουν τοΰτο τό φώς βλέπειν, πάλιν έπί τόν όφθαλμόν ίτέον,
δς ποτέ καί αυτός ού τό Ιξω φώς ουδέ τό άλλότριον εΐσεται, άλλα πρό τοΰ Ιξω οίκεΐον τι καί μάλλον στιλπνότερον έν άκαρεΐ θεάται, ή νύκτωρ έν σκότω [πρό αύτοΰ] έξ

34. Είναι δυνατό να ιδωθεί κάποτε το φως μόνο του ανεξάρτητα από
το ορατό αντικείμενο; Ο Πλωτίνος καταφάσκει σ' αυτή τ η δυνατότητα,
προσδιορίζοντας όμως τις συνθήκες: η θέαση του καθαρού φωτός είναι
δυνατό να επιτευχθεί μόνο για μια σ τ ι γ μ ή , χάρη σε μια «αιφνίδια
εποπτεία» (γρ. 8: «αθρόα προσβολή», δες παρόμοια στο Κεφ. 10, γρ. 8:
«αθρόως ό προσβάλλων», και Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 9, 21-2: «επιβολή
αθρόα»), και μόνο επειδή το φως είναι πάντα συνδυασμένο με κάποια ύλη
που το καθιστά ορατό. Η θέαση του φωτός είναι λοιπόν δυνατή μόνο χάρη
σε μια αφαιρετική μας ικανότητα, ενώ αδυνατούμε να το συλλάβουμε
αισθητηριακά εντελώς καθάριο. F t ' αυτό και το ηλιακό φως είναι αισθητό,
μονό επειδή υπόκειται μια υλική μάζα που του παρέχει στέριο και υλικό
χαρακτήρα.
3 5 . Για να διασαφηνίσει περισσότερο τ η δυνατότητα, να ιδωθεί το
φως εντελώς μόνο του, δηλαδή ανεξάρτητα από κάποια υποκείμενη υλική
μάζα, ο Πλωτίνος καταφεύγει σε μια εικασία: Ας υποτεθεί ότι ο ήλιος
είναι μονό φως- τι θα συνέβαινε; Στρεφόμενοι προς τον ήλιο δεν θα
αντικρυζαμε ένα συνδυασμό φωτός και ηλιακής μ ά ζ α ς , α λ λ ά το καθαρό
φως απο μόνο του. Κ ά τ ι τέτοιο θα ήταν ασφαλώς μια υπέρβαση της
ικανότητας μας, να βλέπουμε το φως ως «συνορώμενον» (γρ. 5-6) με τ α
φωτιζόμενα πράγματα- γ ι α τ ί η εμπειρική-αισθητηριακή θέαση δεν είναι
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φως, τότε το βλέπει μέσα σε μια αιφνίδια εποπτεία· εντού
τοις ακόμα και τότε το βλέπει επειδή είναι στηριγμένο πάνω
ίο σε κάτι άλλο· ενώ εάν το φως είναι μόνο του, όχι πάνω σε
κάτι άλλο, τότε η αίσθηση δεν μπορεί να το συλλάβει - έτσι
και του -ήλιου το φως σίγουρα θα διέφευγε από την αίσθηση,
εάν δεν κείτετο κάτω από αυτό μια πιο στέρεη μάζα 3 ' 1 .
Εάν όμως κάποιος ισχυριστεί ότι ο ήλιος είναι καθαρό
φως, αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει στη διασάφηση αυτού
που εννοώ' διότι τότε το ηλιακό φως δεν θα συνδέεται με
15 καμιά μορφή των άλλων ορατών όντων, και ίσως θα ήταν
ορατό εντελώς μόνο του (διότι τ α υπόλοιπα ορατά όντα δεν
είναι δα μόνο φως) 3 5 .
Το ίδιο ισχύει και για την ικανότητα του νου να βλέπει: ο
νους βλέπει δυνάμει ενός άλλου φωτός τα όντα που έχουν
φωτιστεί από εκείνη την Πρώτη ουσία, όσο μέσα τους
υπάρχει φως. Ό τ α ν όμως ο νους στρέφεται προς τ α φωτιζό
μενα όντα, βλέπει το φως ασθενέστερα. Εάν αντίθετα ο νους
20 εγκαταλείψει τ α ορώμενα οντά και προσβλέψει προς αυτό,
μέσω του οποίου βλέπει, τότε βλέπει το φως και το αρχέγονο
θεμέλιο του φωτός 3 6 .
Επειδή όμως ο νους δεν μπορεί να βλέπει αυτό το φως ως
κάτι που βρίσκεται έξω, πρέπει να επανέλθουμε στη σύγκριση
με το μάτι. Ακόμα και το μάτι συχνά δεν γνωρίζει το έξω
25 φως ούτε το αλλότριο φως, αλλά ακαριαία θεάται προ του
εξωτερικού φωτός ένα δικό του, φωτεινότερο, το οποίο ή
προορισμένη να βλέπει την α ι τ ί α εντελώς μόνη. Κ α ι όμως ζητώντας να
δούμε το Έ ν α , κάτι τέτοιο επιχειρούμε.
36. Ε γ κ α τ α λ ε ί π ο ν τ α ς την περιοχή της αίσθησης ο Πλωτίνος αναφέ
ρεται τώρα στη νοητική θέαση. Εδώ είναι σαφές ότι τ α βλεπόμενα έχουν
την αιτία τους στο Έ ν α ως ένα «άλλο φως» (δες την ίδια έκφραση
επαναλαμβανόμενη στις γρ. 17, 2 3 , 32-3), άρα τ α νοούμενα εξαρτώνται
από τον φωτισμό του Ενός ως αιτίου. Όσο ο νους στρέφεται προς τ α νοητά,
δεν αντικρύζει με ενάργεια την π η γ ή τους· εάν όμως αποστρέψει το
βλέμμα από τ α αντικείμενα του και στραφεί προς την α ι τ ί α τους, τότε
είναι δυνατό να ιδεί όχι μόνο το φως (ως συνορώμενο), α λ λ ά και το
αρχέγονο θεμέλιο του μέσα σε απόλυτη καθαρότητα, όπως τ α αισθητά
μάτια μπορούν να ιδούν στιγμιαία τον ήλιο.
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αύτοΰ προπηδήσαντος, ή δταν μηδέν έθελήσας τών άλλων
βλέπειν προβάληται πρό αύτοΰ τήν τών βλεφάρων φύσιν
τό φώς δμως προφέρων, ή καί πιέσαντος τοΰ έχοντος τό έν
αύτω φώς ϊ δ η . τότε γάρ ούχ ορών όρά καί μάλιστα τότε
όρά· φώς γάρ όρά· τά δ' άλλα φωτοειδή μέν ήν, φώς δέ ούκ
ήν. ούτω δή καί νους αυτόν άπό τών άλλων καλύψας καί
συναγαγών είς τό εϊσω μηδέν ορών θεάσεται ούκ άλλο έν
άλλω φώς, άλλ' αυτό κ α θ ' εαυτό μόνον καθαρόν έφ' αύτοΰ
εξαίφνης φανέν, ώστε άπορεΐν δθεν έφάνη, Ιξωθεν ή ένδον,
καί απελθόντος ειπείν «ένδον άρα ήν καί ούκ Ινδον α δ » .
* Η ού δει ζητεΐν π ό θ ε ν ού γάρ έστι τό π ό θ ε ν ούτε
γάρ Ιρχεται ούτε άπεισιν ούδαμοΰ, άλλα φαίνεται τε καί
ού φαίνεται· διό ού χρή διώκειν, άλλ' ήσυχη μένειν, Ιως άν
φανή, παρασκευάσαντα εαυτόν θεατήν είναι, ώσπερ οφθαλ
μός ανατολάς ηλίου περιμένει· ό δέ ύπερφανείς τοΰ ορί
ζοντος — έ ξ ώ κ ε α ν ο ΰ φασιν οί ποιηταί — Ιδωκεν εαυ
τόν θεάσασθαι τοϊς δμμασιν. ούτοσί δέ, δν μιμείται ό
3 7 . Ο νους βλέπει το Έ ν α αποκλειστικά μέσα του. Πώς είναι δυνατό
κάτι τέτοιο; Εξιχνιάζοντας αυτή τ η δυνατότητα ο ΙΙλωτίνος μελετά
αντίστοιχες εσωτερικές θεάσεις στην αισθητή περιοχή. Πράγματι το
αισθητό μάτι βλέπει το «δικό του φως» α) μέσα στο σκοτάδι της νύχτας,
β) όταν κλείνει τα βλέφαρα μη θέλοντας να ιδεί εξωτερικά όντα, γ) όταν
πιέζουμε τις κόρες των ματιών με τ α δάχτυλα. Τότε βλέπουμε κατά τον
Πλάτανο πολύ περισσότερο, διότι το θέαμα είναι καθαρό φως και όχι κάτι
φωτοειδές, όπως είναι τ α γύρω μας όντα.
Εδώ α π η χ ε ί τ α ι η πλατωνική πεποίθηση (δες Πλάτωνος
Πολιτεία
5 0 8 b 3) ότι περισσότερο από όλα τ α ά λ λ α αισθητηριακά όργανα το
ανθρώπινο μάτι είναι «ήλιοειδέστατον», δηλαδή βρίσκεται σε στενή συγγέ
νεια προς αυτή τ η βασική αίτια της θέασης που είναι το ηλιακό
φως.
Ωστόσο ο Πλωτίνος κατορθώνει να υπαηηχθεί, ότι τ α αισθητά όντα έχουν
όχι απλώς κάποια συγγένεια
με το φως, α λ λ ά ως «φωτοειδή» έχουν αυτή
τούτη τη μορφή του («είδος») ως εξαρτώμενη από το εξωτερικό φως, είναι
λοιπόν ετερόφωτα σε αντίθεση προς το αυτόφωτο μάτι.
38. Για να ιδεί αντίστοιχα ο νους εκείνη τ η φωτεινή π η γ ή που είναι
το Ενα, οφείλει να αποκοπεί από τ α νοητά όντα (ο Πλωτίνος λέει «να
καλύψει τον εαυτό του» σε αντιστοιχία προς τ α βλέφαρα που επικαλύπτουν
το μάτι) και να περισυλλέγει στον εαυτό του. Τι συμβαίνει τότε; Το
αιφνίδια εμφανιζόμενο φως δεν έχει καμιά ετερότητα, δηλαδή δεν στήριζε-
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εκπηγάζει από αυτό κατά τ η νύχτα μέσα στο σκοτάδι, ή
όταν δεν θέλει να ιδεί κανένα άλλο ον, κλείνει τ α βλέφαρα
και όμως εξακολουθεί να εκβάλλει από τον εαυτό του φως- ή
και όταν ο άνθρωπος πιέζει τα μάτια του, τότε κατορθώνει
να ιδεί το φως που βρίσκεται μέσα του. Τότε βλέπει χωρίς να
βλέπει, και ίσα-ίσα τότε βλέπει πολύ περισσότερο - γιατί
τότε βλέπει φως, ενώ τα άλλα όντα ήταν ασφαλώς φωτο
ειδή, αλλά όχι φως 3 7 .
Παρόμοια και ο νους, όταν καλύπτει τον εαυτό του από τ α
άλλα οντά και συναθροίζεται στο εσωτερικό του, θεάται
χωρίς να βλέπει κάτι - και μάλιστα θεάται ένα φως που δεν
είναι ένα άλλο πάνω σε κάτι άλλο, αλλά αυτό τούτο καθ'
εαυτό, μόνο, καθαρό και αυθύπαρκτο, εμφανίζεται αιφνίδια,
έτσι ώστε ο νους να απορεί από πού αυτό εμφανίστηκε, α π '
εξω η απο μέσα, και όταν αυτό φεύγει, να λέει ο νους: «μέσα
ήταν λοιπόν, και όμως όχι μέσα» 3 8 .
Ε λοιπόν δεν πρέπει να ζητάς το από πού- εδώ δεν υπάρχει
προέλευση· διότι αυτό ούτε έρχεται από κάπου ούτε πηγαίνει
κάπου, αλλά είτε φανερώνεται είτε δεν φανερώνεται. Γι'
αυτό δεν πρέπει να το επιζητείς, αλλά να περιμένεις ήσυχα
ώσπου να φανερωθεί, προετοιμαζόμενος για τ η θέαση του,
όπως το μάτι περιμένει την ανατολή του ήλιου· κι αυτός
αναφαίνεται πάνω από τον ορίζοντα — «από τον ωκεανό», λένε
οι ποιητές — και παραχωρεί τον εαυτό του στα μάτια για να
τον δουν.

ται σε κάτι άλλο και δεν σχετίζεται με κάτι άλλο, α λ λ ά είναι «αύτο κ α θ '
εαυτό» (γρ. 3 3 ) , μέσα σε τ α υ τ ό τ η τ α προς τον εαυτό του και αυτεξούσια
αυθυπαρξία (γρ. 3 3 : «έφ' αύτοΰ»), γ ι ' αυτό μέσα σε απόλυτη μοναχικό
τ η τ α και αμιγή καθαρότητα.
Αυτή η αιφνίδια ενόραση δεν είναι διόλου μια
μόνιμη νοητική λειτουργία, α λ λ ά μια εσωτερική έκλαμψη που αμέσως
μετά οδηγεί τον νου σε αμηχανία ως προς την προέλευση της (όπως μια
μυστικιστική εμπειρία που δεν μπορεί κατόπιν να συλληφθεί έλλογα).
Ίο
ερώτημα που προβληματίζει τότε τον νου, αφορά τ η φύση του Ενός: είναι
λοιπόν τούτο κάτι ενδόμυχο, κάτι που μου ανήκει, ή μήπως κάτι ανιίηερο
που με κατέλαβε; Τα δύο αυτά ενδεχόμενα μοιάζουν εξίσου πιθανά.
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ήλιος, ύπερσχήσει πόθεν; καί τί υπερβολών φανήσεται;
ή αυτόν ύπερσχών τόν νουν τόν θεώμενον έστήξεται μέν

γάρ è νους προς τήν θέαν εις ουδέν άλλο ή προς τό καλόν
βλέπων , έκεΐ εαυτόν π ά ς τρέπων καί διδούς, στάς δέ καί
οίον πληρωθείς μένους είδε μέν τά π ρ ώ τ α καλλίω γενόμενον
εαυτόν καί έπιστίλβοντα, ώς εγγύς δντος αύτοΰ. ό δέ
ούκ ήει, ώς τις προσεδόκα, άλλ' ήλθεν ώς ούκ έ λ θ ώ ν
ώφθη γάρ ώς ούκ έλθών, άλλα πρό απάντων παρών, πριν
καί τόν νουν έλθεΐν. είναι δέ <δεΐ) τόν νουν τόν έλθόντα καί
τοΰτον είναι καί τόν άπιόντα, δτι μή οΐδε ποΰ δει μένειν
καί ποΰ εκείνος μένει, δτι έν ούδενί. καί εί οΐόν τε ήν καί
αύτω τ ω νω μένειν μηδαμοΰ — ούχ δτι έν τ ό π ω · ουδέ γάρ
ούδ' αυτός έν τ ό π ω , άλλ' δλως ούδαμοΰ — ήν άν άεί εκείνον
β λ έ π ω ν καίτοι ουδέ βλέπων, άλλ' Ιν έκείνω ών καί ού δύο.
νΰν δέ, δτι έστι νους, ούτω βλέπει, δτε βλέπει, τ ω έαυτοΰ

3 9 . Ό λ ο το 8ο Κ ε φ ά λ α ω είναι αφιερωμένο στη φανέρο^ση του Ενός.
Πρόκειται για μια αποκάλυψη που δεν είναι ερχομός απο κάπου άλλου για
να επακολουθήσει η μετάβαση κάπου αλλού, αλλά είναι μια επιτόπια
φανέρωση ή αφάνεια. Σαν τέτοια δεν αφήνει περιθώρια στο να την
αναζητά κανείς σε κάποιον άλλο τόπο (γρ. 1: «ζητεϊν», γρ. 3: «διώκειν»),
αλλά επιτρέπει μόνο την ήρεμη προσδοκία. Αυτό δεν αποκλείει μια
ενδόμυχη προετοιμασία (ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί συχνά τις εκφράσεις
«παρασκεύαζειν - παρασκευή» για να δηλώσει την ψυχική προετοιμασία
για την προσέγγιση στο Ύψιστο, δες Ενν. VI 7 [ = 3 8 ] , 3 4 , 10:
«παρασκευάσασα αυτήν ώς ότι μάλιστα κ α λ ή ν» και Ενν. VI 9 [ = 9 ] , 4,
25-6: «μή παρείναι ά λ λ ' ή τοις ... παρεσκευασμένοις»).
Η φανέρωση του Ενός συγκρίνεται με την ανατολή του ηλίου. Πρόκει
ται για ένα «υπερφαίνεσθαι» (δες γρ. 5) υπεράνω του ορίζοντα, ή έστω «έξ
ωκεανού», όπως παραθέτει ο Πλωτίνος μια έκφραση του σχολιαστή και
φιλόσοφου Κράτη του Μ α λ λ ώ τ η (2ος π . Χ . αιώνας). Αλλά η ανατολή του
ηλίου είναι μόνο μια κατά τόπον απομίμηση τ η ς μη τοπικής ανάδυσης του
Ενός, κατά την οποία το Ένα αναδύεται μπροστά στα μάτια του νου ως
θεϊκή ωραιότητα
που ομορφαίνει και λαμπρύνει τον θεατή. II ιδέα ενός
ακίνητου και αυτοθεώμενου νου (δες τον τονισμό της ακινησίας στις γρ. 9:
«έστήξεται» και 11: «στάς») έχει κάποια ομοιότητα με το αριστοτελικό
ακίνητο κινούν ως νόηση που νοεί τον εαυτό της (δες Αριστοτέλη Μεταφυσ. 1074b 33-4).
40. 0
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Αλλά αυτός του οποίου ο ήλιος είναι απομίμηση, από πού
μπορεί να ανατείλει; Και τι πρέπει να υπερβεί για να μας
φανερωθεί; Ε λοιπόν πρέπει να ανατείλει
πάνω από τον
θεώμενο νου. Διότι ο νους θα σταθεί ακίνητος προς θέαση και
δεν θα βλέπει τίποτε άλλο πέρα από το ωραίο, στρεφόμενος
και επιδιδόμενος εντελώς προς αυτό' και αφού ο νους σταθεί
και τρόπον τινά γεμίσει με σθένος, βλέπει πρώτα τον εαυτό
του να γίνεται ωραιότερος και ολόλαμπρος, επειδή Εκείνος
είναι κοντά του 3 9 .
Εκείνος όμως δεν έρχεται όπως κάποιος θα προσδοκούσε,
αλλά έρχεται σαν να μην έρχεται- διότι εμφανίζεται όχι ως
ελθών, αλλά ως παρών πριν από όλα, ακόμα και πριν έρθει ο
νους. Εκείνος που έρχεται είναι κ α τ ' ανάγκην ο νους, και ο
νους είναι επίσης αυτός που ξαναφεύγει, διότι δεν ξέρει πού
πρέπει να μείνει και πού Εκείνος μένει, δηλαδή μέσα στο
τίποτα.
Αν ήταν δυνατό στον νου να παραμείνει στο πουθενά (δεν
εννοώ το «πουθενά» με τοπικό νόημα· διότι ούτε και ο νους
είναι μέσα σε κάποιο τόπο· αλλά εντελώς πουθενά), θα
έβλεπε αδιάκοπα Εκείνον ή μάλλον δεν θα έβλεπε, αλλά θα
ήταν ένα με Εκείνον και αυτοί δεν θα ήταν δύο. Επειδή όμως
τώρα αυτός είναι νους, βλέπει κατά τέτοιον τρόπο, όταν
βλέπει, δυνάμει του τμήματος του που δεν είναι νους'10.

αλήθεια παραμένει ακίνητο, είναι το Έ ν α : έρχεται χωρίς να έρχεται, γιατί
είναι ανέκαθεν παρόν. Αυτή η παρουσία είναι τόσο ριζική, ώστε προϋπάρ
χει ακόμα και της οντολογικής παρουσίας του Είναι ως αντικείμενου του
Νοείν. Γι' αυτό ο Πλωτίνος περιγράφει τώρα τον νου ως ερχόμενο και
φευγοντα, ως παρόντα και απόντα σε σχέση προς το εξακολουθητικά παρόν
Έ ν α . Για να εξηγήσει αυτή την ((κίνηση» του νου, ο Πλωτίνος αναζητά
τον «τόπο» παραμονής αυτών των δύο υποστάσεων: το Έ ν α παραμένει
ακίνητο μέσα στο τίποτα
και στο πουθενά (γρ. 18-20: «έν ούδενί . . .
μηδαμοϋ ... ούδαμοϋ»). Σίγουρα και για τον νου δεν μπορεί να ειπωθεί ότι
μένει σε κάποιον τόπο, α λ λ ά η μη-οντολογική υφή του Ενός σχετίζεται με
το «τίποτα»
πολύ περισσότερο από την υφή του νου. Το Είναι ως
αντικείμενο του νου είναι Κ ά τ ι , άρα ο νους αγνοεί το εντελώς τ ί π ο τ α .
Πρέπει αφετέρου να ειπωθεί ότι το Έ ν α ανήκει στο τίποτα, εάν ιδωθεί από
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μή νω. θαΰμα δή, π ώ ς ούκ έλθών πάρεστι, καί π ώ ς ούκ
ών ούδαμοΰ [ούδαμοΰ] ούκ Ιστιν δπου μή Ιστιν. Ιστι μέν
οδν ούτωσί αύτόθεν θαυμάσαι, τ ω δέ γνόντι, τό εναντίον
εϊπερ ήν, θαυμάσαι· μάλλον δέ ουδέ δυνατόν είναι, ίνα τ ι ς
καί θαυμάση. Ιχει δέ ώ δ ε ·
πάν τό γενόμενον υ π ' άλλου ή έν έκείνω έστι τ ω
πεποιηκότι ή έν άλλω, εϊπερ εϊη τ ι μετά τό ποίησαν αυτό·
άτε γάρ γενόμενον υπ' άλλου καί προς τήν γένεσιν δεηθέν
άλλου, άλλου δεΐται πανταχοΰ· διόπερ καί έν ά λ λ ω .
πέφυκεν οδν τ ά μέν ύστατα έν τοις πρό αυτών ύστάτοις,
τά δ' [έν πρώτοις] έν τοις προτέροις καί άλλο έν άλλω, Ι ω ς
είς τό πρό αρχής, αρχή δέ, άτε μηδέν Ιχουσα πρό
αυτής, ούκ Ιχει έν δτω άλλω· μή Ιχουσα δ' έν δτω [αύτη]
τών άλλων δντων έν τοις πρό αυτών τ ά άλλα περιείληφε
πάντα αυτή· περιλαβοΰσα δέ ούτ' έσκεδάσθη εις αυτά καί

την άποψη του συνδεδεμένου-με-κάτι νου- α λ λ ι ώ ς το Ενα σαν τέτοιο είναι
μια υπόσταση και άρα όχι «εντελώς τίποτα».
Ο νους αδυνατεί να δει εξακολουθητικά τ ο Έ ν α , γ ι ' αυτό η θέαση του
είναι στιγμιαία (Κεφ. 7 , γρ. 3 4 : «εξαίφνης»). Εάν μπορούσε να συλλάβει
το τίποτα του Ενός, ο νους όχι μόνο θα έβλεπε, ά λ λ α και θα αποτελούσε
μια αδιαχώριστη ενότητα με το Έ ν α : θα ή τ α ν Έ ν α . Αλλά για να μπορέσει
να συλλάβει τ ο Έ ν α ως νους, οφείλει να μεταποιηθεί σε μη νου (γρ. 2 3 ) :
όχι επειδή το Έ ν α είναι κάτι «άλλο», μια ετερότητα, α λ λ ά επειδή τίποτα
από τα νοητά δεν έχει τον αλλότριο χαρακτήρα του Ενός, και κανένα
στοιχείο του νου δεν μπορεί σαν τέτοιο να συλλάβει τ ο Ενα. Δες μ ι α
παρόμοια σκέψη που διατυπώθηκε παραπάνω, στην Ενν. 111*8 [ = 3 0 ] , 9 ,
32.
4 1 . Εδώ συνοψίζονται κάποια συμπεράσματα σχετικά με το Ενα, γ ι α
να συζητηθούν περαιτέρω στο επόμενο Κεφάλαιο. Διαπιστώνεται η άξια
απορίας αντιφατικότητα, που συνίσταται στο ότι το Έ ν α παρίσταται χωρίς
να έχει έρθει (σκέψη που αποκλείει κάθε μεσσιανική αντίληψη περί
γεννημένου ή επικείμενου θεού), είναι παντού και όμως πουθενά. Αλλα
μόνο ο μη-γνώστης μπορεί να απορήσει γ ι ' αυτά, γ ι α τ ί ο γνωστής θα
απορούσε αν αυτά δεν ήταν έτσι.
4 2 . Το 9ο Κεφάλαιο της παρούσας Εννεάδας αναλύει τις οντολογικές
προϋποθέσεις, μέσα στις οποίες πρέπει να συλληφθεί το Ενα. Ο Πλωτίνος
ξεκινά από το βασικό δεδομένο, ότι το Ένα είναι δημιουργός των πάντων,
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Είναι λοιπόν αξιοθαύμαστο, πως Εκείνος δεν έχει έρθει
και όμως παρίσταται, δεν είναι πουθενά και όμως δεν υπάρ
χει τίποτα όπου να μην είναι. Σίγουρα μπορεί κανείς να
απορεί γ ι ' αυτά' αλλά ο γνώστης θα απορούσε, εάν τ α
πράγματα ήταν αντίθετα - ή μάλλον τ α αντίθετα δεν μπορούν
να υπάρξουν, ώστε να μπορούσε κανείς να απορήσει. Γιατί τα
πράγματα έχουν ως εξής 4 1 :
Κάθε τ ι που γεννήθηκε μέσω ενός άλλου, είναι ή μέσα σ'
αυτόν που το γέννησε, ή μέσα σε κάτι άλλο, εάν πέρα από
τον γεννήτορα του υπάρχει και κάτι άλλο. Διότι αφού
γεννήθηκε μέσω κάποιου άλλου και χρειάστηκε κάτι άλλο
για να γεννηθεί, άρα χρειάζεται κάτι άλλο από κάθε άποψη.
F t ' αυτό και είναι «μέσα σε κάτι άλλο» 4 2 .
Εκ φύσεως τ α έσχατα όντα είναι μέσα στα πριν από τ α
έσχατα, τούτα πάλι μέσα στα πρωτύτερα και ούτω καθεξής
έως το πριν από το πρωταρχικό. Αλλά το πρωταρχικό [ =
«αρχή»], αφού δεν έχει τίποτα πριν από τον εαυτό του, δεν
έχει κάτι άλλο, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να είναι. Εάν
όμως δεν έχει τίποτα, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να είναι,
και τ α άλλα όντα είναι μέσα στα πρωτύτερα τους, περιλαμ
βάνει όλα τ α άλλα όντα μέσα του. Αλλά ενώ τ α περιλαμβά-

και καταγράφει τ α χαρακτηριστικά τ η ς σχέσης δημιουργού-δημιουργημενων. Το κύριο χαρακτηριστικό έχει ω ς εξής: Κάθε τ ι δημιουργημένο είναι
μέσα στον δημιουργό του, και κ α τ ' επέκταση μέσα σ εκείνον ο οποίος
δημιούργησε τον δημιουργό του. Η οντολογική σχέση του Ενός προς τ α
ά λ λ α ως σχέση περιέχοντος-περιεχομένου έχει μελετηθεί ήδη στον π λ α τ ω 
νικό Παρμενίδη 145b 6 κ . ε . , και είναι φανερό ότι ο Πλωτίνος παραπέμπει
σ' εκείνο το χωρίο με την έκφραση «έν άλλω» (γρ. 2 και 4 και 6 και 8 ) .
Το επιχείρημα που προσκομίζει ο Πλωτίνος, έχει ως εξής: Εάν κάτι
δημιουργήθηκε από κάτι άλλο, χρειάζεται τ η βοήθεια του δημιουργού του
όχι μόνο για τ η γέννηση του α λ λ ά και ως προς ολα τ α ά λ λ α , δηλαοη και
για την επιβίωση και για την ανάπτυξη του. Το νόημα του «περιεχεσθαι»
δεν είναι λοιπόν μόνο τοπικό, α λ λ ά σημαίνει επίσης «προστατευεσθαι»,
«διατηρείσθαι», «κατέχεσθαι ως οικείο κτήμα»: το δημιουργημένο χρειάζε
ται εξακολουθητικά και παντοιοτρόπως (γρ. 4 : «πανταχού») τον δημιουργό
του.
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Ιχει ούκ έχομένη. Ιχουσα δή καί αύτη ούκ έχομένη ούκ
Ιστιν δπου μή Ι σ τ ι ν εί γάρ μή Ιστιν, ούκ Ιχει. εί δέ μή
Ιχεται, ούκ Ι σ τ ι ν ώστε Ιστι καί ούκ Ιστι, τ ω μέν μή
περιέχεσθαι ούκ οδσα, τ ω ο' είναι παντός ελευθέρα ούδα
μοΰ κωλυόμενη είναι, εί γάρ αδ κεκώλυται, ώρισται ύπ' 15
άλλου, καί τ ά εφεξής άμοιρα αύτοΰ, καί μέχρι τούτου è
θεός, καί ούδ' άν Ιτι έφ' αύτοΰ, άλλα δουλεύων τοις μετ'
αυτόν, τά μέν οδν Ιν τινι έκεΐ έστιν, οδ έ σ τ ι ν Οσα δέ μή
ποΰ, ούκ Ιστιν δπου μή. εί γάρ μή ένθαδί, δήλον δτι άλλος
αυτόν κατέχει τόπος, καί Ivi έν άλλω, ώστε ψεΰδος 20
τό ού ποΰ. εί οδν αληθές τό ού ποΰ καί ψεΰδος τό ποΰ,
ΐνα μή έν άλλω, ούδενός άν άποστατοΐ. εί δέ μηδενός απο
στατεί ού ποΰ ών, πανταχού Ισται έφ' έαυτοΰ. ουδέ γάρ τό
μέν τι αύτοΰ ώδί, τό δέ ώ δ ί · ού μήν ούδ' δλον ώ δ ί · ώστε
δλον πανταχοΰ ούδενός [ενός] Ιχοντος αυτό ούδ' αδ μή Ιχον- 25
τ ο ς · έχομένου άρα ότουοΰν. δρα δέ καί τόν κόσμον, δτι, έπεί

4 3 . Εδώ η παραπάνω σκέψη συγκεκριμενοποιείται. Κάθε έσχατο ον
(δηλαδή δημιουργημένο απο μια μακριά αλυσίδα δημιουργών) είναι μέσα
στον δημιουργό του, ο οποίος π ά λ ι περιέχεται
από τον δημιουργό του κ.O.K.
έως το αμέσως πριν από το πρωταρχικό, που είναι το Έ ν α . Αλλά το Έ ν α
ως πρωταρχικό δεν μπορεί να περιέχεται από κάτι άλλοαντίθετα
περιλαμβάνει όλα τ α ά λ λ α . Τότε όμως τίθεται το ερώτημα σχετικά με
την πανταχού
παρουσία του Ενός: μήπως το Έ ν α είναι διασκορπισμένο
παντού, και αρα τελικά επίσης «μέσα» στα ά λ λ α ; 0 Πλωτίνος αρνείται
κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή. Το Έ ν α «περιέχει χωρίς να περιέχε
τ α ι » , δηλαδή προστατεύει και κατέχει χωρίς να προστατεύεται και να
κατέχεται.
Την ιδέα μιας πρωταρχικής δύναμης που κατέχει τ α επιμέρους χωρίς
να διασκορπίζεται σ' αυτά (γρ. 10: «ούτ' έσκεδάσθη εις αυτά»), έχει
περιγράψει ο Πλωτίνος παραπάνω εικαστικά ως ζωική δύναμη ενός
τεράστιου δέντρου, η οποία διέρχεται μέσα από όλο το δέντρο χωρίς να
διασκορπίζεται (δες Ενν. Ι Π 8 [ = 3 0 ] , 10, 11): «αρχής μενούσης καί ού
σκεδασθείσης περί πάν»).
44. Εδώ δίνεται μια σαφής εξήγηση στο συμπέρασμα του προηγούμε
νου Κεφαλαίου: το Έ ν α είναι παντού και πουθενά (δες Κεφ. 8, γρ. 24),
διότι είναι παντού μόνο ως περιέχον και όχι «μέσα» σε κάθε τ ι ως
περιεχόμενο. Εφόσον περιέχει τ α π ά ν τ α , άρα το Έ ν α παρίσταται στα
πάντα· εφόσον δεν περιέχεται από αυτά, δεν είναι πουθενά ως περιεχόμενο
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νει, δεν είναι διασκορπισμένο μέσα τους- τα περιέχει χωρίς
να περιέχεται 4 3 .
Ενώ όμως τα περιέχει χωρίς να περιέχεται από αυτά, δεν
υπάρχει τίποτα όπου αυτό [ = το Έ ν α ] να μην είναι· γιατί
εάν αυτό δεν παρίσταται, δεν μπορεί να τ α περιέχει. Εάν
αφετέρου δεν περιέχεται, τότε δεν παρίσταται. Άρα παρίστα
ται και δεν παρίσταται' δεν παρίσταται, επειδή δεν περιλαμ
βάνεται' εφόσον αντίθετα είναι ελεύθερο από όλα, δεν εμπο
δίζεται από τίποτα στο να παρίσταται. Γιατί εαν εμποδιζό
ταν ως προς αυτό, θα περιοριζόταν από κάτι άλλο, και όσα
είναι μεθύστερα θα έμεναν αμέτοχα τούτου- ο θεός θα έφτανε
μόνο έως εκεί, και ούτε θα ήταν πια αυτεξούσιος, άλλα θα
ήταν δούλος όσων είναι μεθύστερα 44 .
Όσα είναι μέσα σε κάτι, είναι εκεί που είναι. Εκείνο όμως
που δεν είναι κάπου, δεν υπάρχει τόπος όπου αυτό να μην
είναι. Διότι εάν αυτό δεν είναι έδωνα, τότε προφανώς το
20 κατέχει ένας άλλος τόπος, και αυτό βρίσκεται μέσα σε κάτι
άλλο — άρα είναι λάθος το «όχι κάπου». Εάν όμως το «οχι
κάπου» είναι σωστό και το «κάπου» λάθος, τότε προκύπτει
ότι δεν απέχει από κανένα ον, γιατί αλλιώς θα ήταν μέσα σε
κάτι άλλο.
Αλλά εάν δεν απέχει από κανένα ον και όμως δεν είναι
κάπου, τότε πρέπει να είναι παντού αυτεξούσιο. Δεν είναι δα
το ένα κομμάτι του εδώ το άλλο εκεί' και αφετέρου δεν είναι
25 ολόκληρο εδώ. Άρα είναι παντού ως ολόκληρο, και κανένα ον
45
δεν το έχει και όμως όλα το έχουν, γιατί Αυτό τ α έχει όλα .

τους. Η έννοια του περιέχοντος διευκρινίζεται και ως αυτεξούσια ελευθε
ρία: κάθε περιεχόμενο περιορίζεται από το περιέχον και εμποδίζεται στο να
επεκταθεί παντού. Έ ν α ς τέτοιος περιορισμός της ελευθερίας είναι όμως
αδιανόητος και αταίριαστος στη θεϊκή α ί γ λ η του Ενός· διότι το Ενα
περιορίζει α λ λ ά δεν περιορίζεται, είναι θεός αυτεξούσιος και όχι εξαρτώμε
νος από όσα έπονται.
Έ τ σ ι η περιέχουσα υφή του Ενός γίνεται σαφέστερη ως παρουσία με το
νόημα της συμπαράστασης («έστι» = «πάρεστι») α λ λ ά και ως αυτεξούσια
ελευθερία που δεν εμποδίζεται από τ α κατώτερα οντά.
4 5 . Ο Πλωτίνος επιμένει να διασαφηνίσει το άτοπον του Ενός. Ίο
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μηδείς κόσμος πρό αύτοΰ, ούκ έν κόσμω αυτός ούδ' αδ έν
τ ό π ω · τίς γάρ τόπος πριν κόσμον είναι; τά δέ μέρη ανηρτη
μένα είς αυτόν καί έν έκείνω. ψυχή δέ ούκ έν έκείνω, άλλ'

εκείνος έν αυτή· ουδέ γάρ τόπος τό σώμα τή ψυχή, άλλα
ψυχή μέν εν νω, σώμα δέ έν ψυχή, νους δέ έν άλλω· τούτου
δέ ούκέτι άλλο, ίν' άν ήν έν αύτω· ούκ έν ότωοΰν άρα· ταύτη
οδν ούδαμή. ποΰ οδν τά άλλα; έν αύτω. ούτε άρα άφέστηκε
τών άλλων ούτε αυτός έν αύτοΐς έστιν ουδέ Ιστιν ουδέν
Ιχον αυτό, άλλ' αυτό Ι χ ε ι τά πάντα, δώ και ταύτη αγα
θόν τών πάντων, δτι καί Ιστι καί άνήρτηται πάντα είς
αυτό, άλλο <δ') άλλως, διό καί άγαθώτερα Ιτερα έτερων,
δτι καί μάλλον δντα Ιτερα έτερων.
Άλλα σύ μή μοι δι' έτερων αυτό δρα· εί δέ μή, ΐχνος
άν ΐδοις, ούκ αυτό · άλλ' έννόει, τί άν εΐη τοΰτο, δ Ιστι
λαβείν έφ' έαυτοΰ ον καθαρόν ούδενί μιγνύμενον μετεχόν
των απάντων αύτοΰ μηδενός Ιχοντος αυτό· άλλο μέν γάρ

γεγονός οτι το Ενα δεν είναι κάπου, δεν αντιφάσκει προς το ότι είναι
παντού, α λ λ ά προκύπτει ως λογικό επακόλουθο: σημαίνει ότι το Έ ν α δεν
έχει επιμεριστεί ή περιοριστεί σε κάποιον τόπο, άρα είναι παντού. Το Έ ν α
δεν μπορεί να βρίσκεται ούτε στον τάδε ούτε στον δείνα
προσδιορισμένο
τόπο, διότι τότε θα ήταν περιορισμένο μέσα σε ένα «κάπου» και όχι στο
απροσδιόριστο «όχι κάπου». Αυτή η απροσδιοριστία σημαίνει ότι το Έ ν α δεν
απέχει απο κανένα ον (γρ. 2 2 : «ούδενός άν άποστατοϊ»· δες το πλατωνικό
ερώτημα στον Παρμενίδη
144b 3-4: «Πώς γαρ άν δή ουσία γ ε τών όντων
του αποστατεί; — Ουδαμώς»). Κ α ι το ότι το Έ ν α δεν είναι κατακερματι
σμένο στον τάδε ή δείνα τόπο, σημαίνει ότι είναι παντού ολόκληρο ως
(περι)έχον και όχι ως (περι)εχόμενο.
46. Εδω περιγράφεται το αλληλοπεριέχεσθαι των υποστάσεων, με το
νόημα ότι η κατώτερη υπόσταση περιέχεται μέσα στην ανώτερη. Τα μέρη
του αισθητού κόσμου, τ α αισθητά όντα, είναι εξαρτημένα από τον κόσμο
που τ α περιβάλλει, γ ι ' αυτό και βρίσκονται μέσα του- α λ λ ά ο ίδιος ο
κόσμος δεν βρίσκεται μέσα σε έναν άλλο κόσμο ή τόπο, διότι πριν από την
κοσμογονία δεν υπήρχε κόσμος ή τόπος. Ωστόσο η ψυχή δεν ανήκει στον
κόσμο. Με προφανή επίδραση από τον πλατωνικό Τίμαιο 34 b 4 και 36 d 8
κ.ε. ο Πλωτίνος αποφαίνεται ότι ο αισθητός κόσμος ( π . χ . το υλικό σώμα
των έμψυχων) είναι μέσα στην ψυχή και όχι αντίστροφα. Κ α τ ά κύριο λόγο
ο Πλωτίνος έχει βέβαια εδώ κατά νου την κοσμική ψυχή που περιβάλλει
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Δες και τον κόσμο: αφού πριν από αυτόν δεν υπήρχε
κανένας κόσμος, αυτός δεν είναι ούτε μέσα σε κόσμο ούτε
μέσα σε τόπο- γ ι α τ ί ποιος τόπος θα μπορούσε να υπάρχει
προτού υπάρξει κόσμος; Αντίθετα τ α μέρη του κόσμου είναι
εξαρτημένα από αυτόν και μέσα σε αυτόν.
Η ψυχή δεν είναι όμως μέσα στον κόσμο, αλλά ο κόσμος
μέσα της· διότι το σώμα δεν είναι ένας χώρος για την ψυχή,
αλλά η ψυχή είναι μέσα στον νου και το σώμα μέσα στην
ψυχή, ενώ ο νους μέσα σε κάτι άλλο. Τια αυτό το Ά λ λ ο όμως
δεν υπάρχει πια κάτι άλλο, μέσα στο οποίο αυτό θα μπορούσε
να είναι- αυτό δεν είναι λοιπόν μέσα σε τίποτα, και άρα δεν
είναι πουθενά. Και πού είναι τα άλλα όντα; Μέσα του 4 6 .
Άρα ούτε απέχει από τ α άλλα όντα, ούτε πάλι είναι μέσα
τους· δεν υπάρχει τίποτα που να Τον έχει, αλλά Αυτός έχει
τα πάντα. Νά γιατί Αυτός είναι το καλό όλων των όντων
όλα είναι μέσα του και εξαρτημένα από Αυτόν, αλλά κάθε ον
κ α τ ' άλλο τρόπο. Γι' αυτό τα όντα είναι σε διαφορετικό
βαθμό καλά, και έχουν άλλα περισσότερο άλλα λιγότερο
Είναι 4 7 .
ΓΓ αυτό μην προσπαθήσεις να το ιδείς δυνάμει άλλων
όντων, γιατί τότε θα ιδείς ένα ίχνος του και όχι αυτό το ίδιο.
Σκέψου τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να συλληφθεί ως
αυτεξούσιο, καθαρό και εντελώς αμιγές· όλα τ α άλλα συμμε
τέχουν σ' αυτό χωρίς κανένα να το κατέχει' δεν υπάρχει

τον σύμπαντα κόσμο και όχι την επιμέρους ψυχή κάθε ζώου. Ο τόπος τ η ς
ψυχής είναι ο νους και όχι το αισθητό σο>μα. Τέλος ο τόπος του νου είναι
το Έ ν α , γ ι α το οποίο δεν μπορεί να ειπωθεί περαιτέρω οτι είναι κάπου,
διότι όλα τ α ά λ λ α εξαρτώνται από Αυτό και είναι μέσα του.
4 7 . Εδα> συνοψίζονται τ α βαρυσήμαντα οντολογικά επιτεύγματα του
Κεφαλαίου: Το Έ ν α παρίσταται στα πάντα χωρίς να ενέχεται σ' αυτά' δεν
απέχει από τ ί π ο τ α , α λ λ ά περιέχει και κατέχει τ α π ά ν τ α . Έ τ σ ι ιδωμένο το
Έ ν α χαρακτηρίζεται «το καλό όλων», ως η αγαθή υφή που υπερβαίνει όλα
τ α όντα. Τα όντα συνδέονται με το Έ ν α , α λ λ ά όχι εξίσου: κάθε ον είναι
λιγότερο ή περισσότερο καλό, δηλαδή συμμετέχει λιγότερο ή περισσότερο
στο Είναι.
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ουδέν τοιούτον, δει δέ τι τοιοΰτον είναι, τίς άν οδν τήν 5
δύναμιν αύτοΰ ελοι όμοΰ πάσαν; εί γάρ όμοΰ πάσαν, τί
άν τις αύτοΰ διαφέροι; κατά μέρος άρα; άλλα προσβάλεις
μέν αθρόως ό προσβάλλων, δλον δέ ούκ άπαγγελεΐς· εί δέ
μή, νους νοών Ιση, καν τύχης, εκείνος σέ έκφεύξεται,
μάλλον δέ σύ αυτόν, άλλ' δταν μέν οράς, δλον βλέπε- δταν ίο
δέ νοής, δ τι άν μνημόνευσης αύτοΰ, νόει, δ τ ι τ ά γ α θ ό ν —
ζωής γάρ Ιμφρονος καί νοεράς αΐτιος δύναμις ών [άφ' οδ]
ζωής καί νοΰ, Ιτι ουσίας καί τοΰ δντος, δ τ ι Ι ν — άπλοΰν
γάρ καί πρώτον, δ τ ι α ρ χ ή — ά π ' αύτοΰ γάρ π ά ν τ α · ά π '
αύτοΰ κ ί ν η σ ι ς ή π ρ ώ τ η , ( δ τ ι ) ούκ έν αύτω , ά π ' αύτοΰ σ τ ά - 15
σ ι ς , δτι αυτός μή έδεΐτο· ού γάρ κ ι ν ε ί τ α ι ο ύ δ ' Ι σ τ η κ ε ν
ουδέ γάρ εϊχεν ούτε έν ώ στήσεται ούτε έν φ κινηθήσεταιπερί τί γάρ ή προς τί ή έν τίνι; πρώτος γάρ αυτός, άλλ'

4 8 . Με όσα ειπώθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο, αποκλείστηκε η
δυνατότητα να ιδωθεί το Έ ν α δυνάμει των κατώτερων υποστάσεων, γ ι α τ ί
αυτές ανακαλύπτουν μόνο ένα «ίχνος» του (δες την ανάλογη έκφραση του
Κεφ. 5, γρ. 13). Αυτό που απομένει, είναι να συλληφθεί το Έ ν α ως
αυτεξούσια υπόσταση, χωρίς ανάμειξη με κάποιαν άλλη- μια τέτοια
καθαρή ύπαρξη μπορεί να συλληφθεί με νοητική αυτοσυγκέντρωση (γρ. 2:
«έννόει»), και μάλιστα μόνο στο επίπεδο του ενεργεία νοούντος νου (γρ. 9 ) .
Ό λ ε ς οι άλλες υποστάσεις συμμετέχουν στο Ένα, αλλά δεν το κατέχουν και
ούτε μπορούν να το καταλάβουν. Κ α ι μολονότι αυτό στέκεται μέσα σε
ριζική διαφορά από κάθε τ ι άλλο, η ύπαρξη του και η ιδιαιτερότητα του
είναι κατά τον Πλωτίνο αναντίρρητες.
4 9 . Το πρόβλημα τ η ς σύλληψης και διατύπωσης του Ενός εξετάζεται
εδω πολύπλευρα. Ή δ η σε ένα πρωτύτερο χωρίο το Έ ν α έχει ορισθεί ως
«δύναμη των πάντων» (δες Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 10, 1). Αυτή η τεράστια
δύναμη δεν μπορεί να συλληφθεί από τον άνθρο^πο ούτε ολόκληρη ούτε
κατά τ μ ή μ α τ α · το να συλληφθεί μέσα στην πληρότητα τ η ς , θα απαιτούσε
να γίνει κανείς εξίσου δυνατός και τέλειος· το να συλληφθεί τμηματικά
σημαίνει έναν απαράδεκτο κατατεμαχισμό του Ενός. Απομένει η δυνατό
τ η τ α μιας αιφνίδιας ενόρασης· αυτή την έχει αναφέρει ο Πλωτίνος
επανειλημμένα παραπάνω (δες Κ ε φ . 7, γρ. 8 και Ενν. Π Ι 8 [— 3 0 ] , 9,
21-2 και Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 10, 32-3 και V 5 [ = 3 2 ] , 7, 8 ) , ωστόσο εδώ
επισημαίνονται οι δυσκολίες: μια τέτοια προσέγγιση παραμένει αποσπα
σματική, γ ι α τ ί στην προσπάθεια να κοινοποιηθεί μέσα στην καθολικότητα
του το Έ ν α παραμένει απρόσιτο· και δεν είναι τόσο το Έ ν α που διαφεύγει,
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όμως πρέπει να υπάρχει κάτι

Ποιος θα μπορούσε να συλλάβει όλη μαζί τ η δύναμη του;
Διότι αν την συνελάμβανε όλη μαζί, σε τι θα διέφερε από
αυτό; Τότε να συλληφθεί κατά τμήματα; Ίσως μπορέσεις να
το ιδείς μονομιάς, αλλά δεν θα μπορέσεις να το κοινοποιήσεις
ως ολο, εκτός εάν είσαι ένας ενεργεία νοών νους· και αν τον
συναντήσεις, Εκείνος θα σου ξεφύγει, ή μάλλον: εσύ από
Αυτόν '·9.
Οταν λοιπόν τον βλέπεις, βλέπε τον όλο- όταν όμως τον
σκέπτεσαι,
ο,τι και αν θυμάσαι από αυτόν, σκέψου ότι είναι
το Καλό. Διότι ως δημιουργός της έλλογης και νοητικής
ζωής, είναι η δύναμη της ζωής και του νου, κι επιπλέον
δημιουργός του Είναι και των όντων.
Είναι Ενα — επειδή είναι το απλό και το πρώτο - είναι το
πρωταρχικό [ = «αρχή»] — γιατί από αυτόν πηγάζουν τ α
πάντα. Από αυτόν η πρώτη «κίνηση», γιατί μέσα του δεν
υπάρχει κίνηση· από αυτόν «η ακινησία», γιατί αυτός ο ίδιος
δεν την χρειάζεται· αυτός «ούτε κινείται ούτε ακινητεί»· δεν
έχει δα κανένα τόπο, όπου θα μπορούσε να σταθεί, ούτε κάπου
να κινηθεί- γύρω από τι ή προς τι ή μέσα σε τι θα μπορούσε
να κινηθεί; Αφού είναι ο Πρώτος 5 0 .

οσο η ανθρώπινη αδυναμία που στέκεται αμήχανη και άνιση μπροστά στην
παντοδυναμία.
50. Η αιφνίδια ενόραση μπορεί να συλλάβει μονομιάς την ολότητα του
Ενός' άλλα η νοητική σύλληψη έχει ανάγκη από κάποιες ιδιότητες που θα
αποδοθούν στο Έ ν α ως θετικοί προσδιορισμοί, παρ' όλη την επίγνωση ότι
έτσι μειώνεται ο απρόσιτος και υπερβατικός χαρακτήρας του. Ο Πλωτίνος
αναφέρει τρεις τέτοιες ιδιότητες: το Έ ν α είναι α) αγαθό, β) δύναμη, και γ )
αρχή. Αυτές οι ιδιότητες έχουν εκτεθεί ήδη παραπάνω (δες π . χ . Ενν. Ι Π
8 [ = 3 0 ] , 1 1 , 5: «αγαθόν»· 10, 1: «δύναμις»' 9, 38-40: «αρχή»), αλλά
εδώ συμπλέκονται και αλληλοεξηγούνται. Συνάμα αναγνωρίζεται ο δημι
ουργικός χαρακτήρας του Ενός σε σχέση προς τις κατώτερες υποστάσεις,
που χαρακτηρίζονται από φρόνηση, νόηση, ζ ω ή , Είναι κ τ λ .
Οταν όμως πρόκειται να αποδοθούν στο Έ ν α πιο συγκεκριμένες ιδιότη
τ ε ς , ο Πλωτίνος είναι προσεκτικός: δεν αποδίδει στο Έ ν α ούτε κίνηση ούτε
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ουδέ πεπερασμένος [είναι]· ύπό τίνος γ ά ρ ; άλλ' ούδ' άπειρος
ώς μέγεθος· ποΰ γάρ Ιδεί προελθεϊν αυτόν ή ίνα τί γένηται 20
αύτω ούδενός δεομένω; τό δ' άπειρον ή δύναμις Ι χ ε ι · ού
γάρ άλλως ποτέ ούδ' έπιλείψει, δπου καί τά μή έπιλείποντα
ι αυτόν.
Καί τό άπειρον τοΰτο τ ω μή πλέον ενός είναι μηδέ 11
Ιχειν προς δ όριεΐ τι τών έαυτοΰ · τ ω γάρ εν είναι ού μεμέτρηται ούδ' είς αριθμόν ήκει. ούτ' οδν προς άλλο ούτε προς
αυτό πεπέρανται· έπεί ούτως άν εϊη καί δύο. ουδέ σ χ ή μ α
τοίνυν, δτι μηδέ μέρη, ουδέ μορφή, μή τοίνυν ζήτει θνητοΐς 5
δμμασι τοΰτο, οΐόν φησιν ό λόγος, μηδ' δτι ( ο ύ χ ) ούτως εστίν
ίδεΐν, ώς άν τις άξιώσειε πάντα αισθητά είναι ύπολαμβάνων, τό μάλιστα πάντων άναίρει. ά γάρ ήγεΐταί τις
είναι μάλιστα, ταΰτα μάλιστα ούκ Ιστι [τό δέ μέγα ήττον
εστί], τό δέ πρώτον αρχή τοΰ είναι καί κυριώτερον αδ τής ίο

ακινησία, παραπέμποντας σε παρόμοιες αποφατικές διατυπώσεις του Π λ ά 
τωνα (δες Παρμενίδη
139b 2-3: «το εν . . . ούτε εστηκεν ούτε κινείται»'
Σοφιστή 250c 0-7: «τό ον ούτε εστηκεν ούτε κινείται»),
δικαιολογώντας
το με βάση τον ανενδεή και άτοπο χαρακτήρα
του.
5 1 . Όσον αφορά το εννοιολογικό ζευγάρι πεπερασμενο-απεραντο ο
Πλωτίνος είναι ακόμα πιο προσεκτικός: Αρνείται το ενδεχόμενο περιορι
σμού, α λ λ ά ούτε και η ποσοτική ή χωρική απεραντοσύνη τον ικανοποιεί,
διότι σκοντάφτει στον μη-τοπικό και ανενδεή χαρακτήρα του Ενός. Ωστόσο
η απεραντοσύνη μπορεί με κάποιο νόημα να αποδοθεί στο Ενα: ως δυναμική
πορεία (γρ. 2 1 : «ή δύναμις») που δεν εξαντλείται ποτέ ούτε όσον άφορα τ η
δημιουργικότητα ούτε όσον αφορά την τελειότητα του. Ας προσεχτεί οτι
εδώ δεν πρόκειται για το αριστοτελικό δυνάμει άπειρο, που έγκειται μονό
στη νοητική πορεία ε π ' άπειρο πρόσθεσης ή αφαίρεσης, ά λ λ α πρόκειται
για μια ανεξάντλητη δυναμική πορεία δημιουργικότητας και φροντίδας
των δημιουργημάτων.
52. Ο Πλωτίνος επιμένει σε μια περαιτέρω διασάφηση τ η ς απεραντο
σύνης. Η έννοια μιας αριθμητικής απεραντοσύνης, στην οποία θα προστιθεντο ή από την οποία θα αφαιρούντο αριθμοί ε π ' άπειρο, πρέπει εδώ να
αποκλειστεί. Κάθε μέτρηση και αρίθμηση αποκλείεται απο το γεγονός οτι
εδώ πρόκειται μόνο γ ι α «ένα» και κάθε τ ι άλλο είναι ασύμβατο με αυτό.
Το «ένα» δεν είναι λοιπόν ένδειξη περιορισμένης υφής, άλλα θεμέλιο
απεραντοσύνης. Αυτό αφορά τόσο μια εξωτερική απαρίθμηση ενός δευτέρου
ή τρίτου «ενός» όσο και την απαρίθμηση μιας ενδεχομένης εσωτερικής
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Ούτε είναι πεπερασμένος. Γιατί από ποιον θα μπορούσε να
περιοριστεί; Αλλά ούτε απεριόριστος με το νόημα του μεγέ
θους· γ ι α τ ί προς τ α πού να εκταθεί, και τι θα ήθελε έτσι να
αποκτήσει, αφού δεν χρειάζεται τίποτα; Αντίθετα αυτός
κατέχει την απεραντοσύνη ως δύναμη· γιατί δεν αλλοιώνεται
ποτέ και ούτε ποτέ θα' ελαττωθεί, αφού και τα μη ελαττω
ματικά μόνο χάρη σ' αυτόν υπάρχουν 5 1 .
Αυτή η απεραντοσύνη στηρίζεται στο ότι αυτός δεν είναι
περισότερα από Έ ν α , και δεν υπάρχει τίποτα που θα περιόριζε
κάποιο από τα περιεχόμενα του. Εφόσον αυτός είναι Έ ν α , δεν
είναι ούτε μετρήσιμος ούτε απαριθμήσιμος. Δεν περιορίζεται
λοιπόν ούτε από κάτι άλλο ούτε από τον εαυτό του· αλλιώς
θα ήταν τουλάχιστον . δυάδα. Άρα δεν έχει ούτε κάποιο
σχήμα, αφού δεν έχει μέρη, ούτε κάποια μορφή 5 2 .
Μη ζητάς λοιπόν να ιδείς με θνητά μάτια αυτό που είναι
έτσι όπως το περιγράφουμε - και επειδή δεν μπορεί να ιδωθεί
έτσι όπως νομίζουν όσοι πιστεύουν μόνο στα αισθητά όντα,
μην αναιρείς το κατεξοχήν υπάρχον. Γιατί τα όντα, στα
οποία συνηθίζουν να αποδίδουν το ανώτατο Είναι, αυτά κατά
το πλείστο δεν είναι' ενώ εκείνο το Πρώτο είναι η αρχέγονη
53
π η γ ή [ = «αρχή»] του Eivat και έτσι ανώτερο του Είναι .
πολλαπλότητας- δεν υφίστανται ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά όριασυνεπώς πρέπει να αποκλειστεί και η δυνατότητα ενός κατά μέρη διαρθρω
μένου σχήματος ή μιας εξοίτερικης μορφής που θα οριοθετούσε το Έ ν α .
Έ τ σ ι ο Πλωτίνος φανερώνεται να καταφάσκει ερμηνευτικά στις πλατωνι
κές διαπιστώσεις περί Ενός- δες Πλάτωνος Παρμενίδη 137d 7-8: «—"Απει
ρον άρα το έν, εί μήτε αρχήν μήτε τελευτήν έχει. — "Απειρον. — Και άνευ
σχήματος άρα».
5 3 . Τι συνέπειες προκύπτουν από το ότι το Έ ν α είναι άμορφο; Προκύ
πτει ότι δεν είναι προσιτό στα αισθητά μάτια. Αλλά από αυτό το γεγονός
δεν επιτρέπεται να συμπεράνει κανείς την ανυπαρξία του, όπως οι εμπειρι
στές που πιστεύουν μόνο στα αισθητά- γιατί ίσα-ίσα αυτό είναι το
κατεξοχήν υπαρκτό, ενώ τ α αισθητά αναδείχνουν πολύ πιο μειωμένο Είναι.
Ο Πλωτίνος διασαφηνίζει ότι το Έ ν α δεν υπάρχει ως ένα μεταξύ άλλων
όντων και ούτε ως ανώτατο ο ν βρίσκεται σε μια περιοχή ανώτερη από
κάθε ον και Είναι, εφόσον αποτελεί την αρχέγονη π η γ ή κάθε ύπαρξης και
άρα προηγείται
του υπάρχειν.
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ουσίας· ώστε άντιστρεπτέον τήν δ ό ξ α ν εί δε μή, καταλελείψη Ιρημος θεοΰ, οίον οί έν ταΐς έορταΐς ύπό γ α σ τ ρ ι μ α ρ γ ί α ς πλήσαντες εαυτούς, ών ού θέμις λαβείν

Πρέπει λοιπόν να αντιστραφεί η καθιερωμένη γνώμη·
αλλιώς θα μείνεις κενός από θεό, όπως εκείνοι που στις
θρησκευτικές γιορτές ικανοποιούν τη λαιμαργία τους με
φαγητά ανεπίτρεπτα σε όσους προσέρχονται προς τους θεούς·

τους είσιόντας προς τους θεούς, νομίσαντες μάλλον εκείνα
εναργέστερα είναι τής θέας τοΰ θεοΰ, φ έορτάζειν προσή- is
κει, ού μετέσχον τών έκεΐ ιερών, καί γάρ έν τούτοις τοις
ίεροΐς δ θεός ούχ δρώμενος άπιστεΐσθαι ποιεί ώς ούκ ών
τοις εναργές νομίζουσι μόνον, δ τή σαρκί μόνον ΐ δ ο ι ε ν
οίον εϊ τίνες διά βίου κοιμώμενοι ταΰτα μέν πιστά καί
εναργή νομίζοιεν τά έν τοις όνείρασιν, εί δέ τις αυτούς 20
έξεγείρειεν, άπιστήσαντες τοις διά τών οφθαλμών άνεωγότων όφθεΐσι πάλιν καταδαρθάνοιεν.
Χρή δέ βλέπειν φ Ικαστα δει αίσθάνεσθαι, όφθαλμοΐς 12
μέν άλλα, ώσί δέ Ιτερα, καί τά άλλα ωσαύτως· καί τ φ ν φ
πιστεύειν άλλα όράν, καί μή τό νοεΐν άκούειν νομίζειν ή
όράν, ώσπερ άν εί τοις ώσίν έπιτάττοιεν βλέπειν, καί τάς
φωνάς ούκ είναι, δτι μή όρώνται. χρή δέ έννοεΐν , ώς είσιν s
έπιλελησμένοι, οδ καί έξ αρχής είς νΰν ποθοΰσι καί έφίενται αύτοΰ. πάντα γάρ ορέγεται εκείνου καί έφίεται αύτοΰ
φύσεως ανάγκη, ώσπερ άπομεμαντευμένα, ώς άνευ αύτοΰ

54. Εδώ ο Πλωτίνος στρέφει τ α βέλη του ενάντια σε όσους πιστεύουν
και καλλιεργούν τ ι ς αισθήσεις απιστώντας προς τ α αόρατα. Σ τ ι γ μ α τ ί ζ ε ι
αυτόν τον εμπειρισμό ως δοξασία (γρ. 11) και τον παρομοιάζει με όσους
επιδίδονται στην ικανοποίηση της λαιμαργίας τους όταν εορτάζεται
κάποια θρησκευτική επέτειος. (Μια παρόμοια επίπληξη τ η ς «γαστριμαργίας» που συνοδεύεται από μη ευλάβεια, έχει κάνει ο Πλάτων στον
Φαίδωνα 81e 5-6). Είναι άραγε τ α αισθητά π ρ ά γ μ α τ α πιο αξιόπιστα από
τ α μη αισθητά; Ο Πλωτίνος υποβάλλει την πεποίθηση ότι η θεϊκότητά
είναι λεκτικά και ουσιαστικά ε γ γ ύ τ α τ α στη θέαση (δες γρ. 15: «θέα
θεοΰ», όπως ήδη παραπάνω, στην Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 10, 4 2 ) , και
παρομοιάζει τους αμφιβάλλοντες με ισόβια κοιμώμενους, που ακόμα και αν
τους ξυπνήσει κανείς, εξακολουθούν να εμπιστεύονται τ α όνειρα τους και
προτιμούν τον ύπνο από μια αφυπνισμένη ζ ω ή .
55. Γεφυρώνοντας το προηγούμενο θέμα με το επόμενο, που είναι η
σχέση μεταξύ ωραίου και καλού, ο Πλωτίνος κάνει εδώ λόγο για τον
τρόπο, με τον οποίο γίνεται αντιληπτό κάθε τ ι γενικά και ειδικά το Ενα.
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15 νομίζουν ότι αυτά τα φαγητά είναι πράγματα πειστικότερα
από τη θέαση του θεού, τον οποίο αρμόζει να εορτάζουν, και
δεν συμμετέχουν
στις εκεί
ιεροτελεστίες.
Επειδή σ' αυτές τις ιεροτελεστίες ο θεός δεν είναι ορατός,
εγείρει αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη του σ' αυτούς, οι
οποίοι θεωρούν ως πειστικό μόνο εκείνο που βλέπουν με τ η
σάρκα. Κ ά τ ι τέτοιο θα ταίριαζε σε ανθρώπους που αφού
πέρασαν όλη τ η ζωή τους κοιμώμενοι, θεωρούν ως αξιόπιστα
20 και εναργή μόνο όσα βλέπουν μέσα στα όνειρα τους, και αν
κάποιος τους ξυπνήσει, δεν πιστεύουν σε όσα βλέπουν με
ανοιχτά μάτια, και γ ι ' αυτό ξανακοιμούνται 54 .
12

Πρέπει κανείς να αισθάνεται με εκείνο το όργανο, που
αρμόζει σε κάθε πράγμα· το ένα με τα μάτια, το άλλο με τ α
αυτιά, και ούτω καθεξής· και να είναι κανείς πεπεισμένος ότι
με τον νου βλέπει άλλα όντα, και να μην εκλαμβάνει το
νοείν ως ακούειν ή βλέπειν, σαν να ήθελε να παραγγείλει
5 στα αυτιά να ιδούν, και να πει ότι οι φωνές δεν υπάρχουν
αφού δεν βλέπονται.
Πρέπει να σκέφτεται κανείς ότι οι άνθρωποι έχουν λησμο
νήσει αυτό που εξαρχής έως σήμερα ποθούν και επιδιώκουν.
Γιατί ολα τ α οντά Εκείνο ποθούν, και το επιδιώκουν από μια
ανάγκη της φύσης τους, σαν να είχαν μαντεύσει ότι χωρίς
αυτό δεν μπορούν να υπάρξουν 55 .

Καθένα από τ α αισθητά απαιτεί άλλο αισθητήριο όργανο προσέγγισης
(μάτια, αυτιά κ τ λ . ) , και με τον νου συλλαμβάνονται όντα που δεν
μπορούμε ούτε να ιδούμε ούτε να ακούσουμε. Το ότι δεν ακούμε τ α νοητά
οντά και δεν βλέπουμε τις φωνές, δεν σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν.
Αλλα με ποιον τρόπο γίνεται αντιληπτό το Έ ν α ; Ως αντικείμενο πόθου και
επιδίωξης. Απο μια φυσική ανάγκη τ α πάντα στρέφονται ανέκαθεν προς το
Ενα ως αναγκαίο στοιχείο της ύπαρξης τους — και μόνο οι άνθρωποι
φαίνεται να το έχουν λησμονήσει.
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ού δύναται είναι, καί τοΰ μέν καλοΰ ήδη οίον είδόσι καί
έγρηγορόσιν ή άντίληψις καί τό θάμβος, καί τοΰ Ιρωτος ή
Ιγερσις- τό δ' αγαθόν, άτε πάλαι παρόν είς Ιφεσιν σύμφυτον,
καί κοιμωμένοις πάρεστι καί ού θαμβεΐ ποτέ ίδόντας, δτι
σύνεστιν άεί καί ού ποτέ ή άνάμνησις· ού μήν όρώσιν αυτό,
δτι κοιμωμένοις πάρεστι. τοΰ δέ καλοΰ ό Ιρως, δταν παρή,
όδύνας δίδωσιν, δτι δει ίδόντας έφίεσθαι. δεύτερος <οδν) ών
οδτος ό Ιρως καί ήδη συνιέντων μάλλον δεύτερον μηνύει τό
καλόν είναι- ή δέ αρχαιότερα τούτου καί αναίσθητος Ιφεσις άρχαιότερόν φησι καί τάγαθόν είναι καί πρότερον τού
του. καί οΐονται δέ τάγαθόν λαβόντες άρκεΐν αύτοΐς άπαν
τες· είς γάρ τό τέλος ά φ ΐ χ θ α ι · τό δέ κοίλον ούτε πάντες

Με την πρόταση (γρ. 7-8): «πάντα γαρ ορέγεται . . . αυτού φύσεως
ανάγκη» ο Πλωτίνος υπενθυμίζει την περίφημη πρόταση του Αριστοτέλη,
Μεταφυσ. A l , 9 8 0 a 2 2 : «πάντες άνθρωποι τοϋ είδέναι ορέγονται φύσει»,
α λ λ ά και την εναρκτήρια θέση της παρούσας διατριβής (Ενν. Ι Π 8 [ =
3 0 ] , 1, 2 ) , ότι τ α πάντα τείνουν προς τη θέαση (η οποία σε τελική
ανάλυση είναι θέαση του Ενός).
56. Ποθούν άραγε ot άνθρωποι το Καλό ( = το Έ ν α ) κατά τον ίδιο
τρόπο με τον οποίο ποθούν το ωραίο; Ο Πλωτίνος έχει προφανώς κατά νου
το πλατωνικό Συμπόσιον, που περιγράφει το ωραίο ω ς επίτευγμα μιας
ανοδικής ερωτικής πορείας, μέσα από οδυνηρή αφαίρεση των πολλών και
επιμέρους ωραίων για χ ά ρ η της μιας και καθολικής ιδέας. Για μια τέτοια
πορεία οι άνθρωποι πρέπει να είναι «είδότες» (δες στη γρ. 9 αυτόν τον
υπαινιγμό στα π λ α τ ω ν ι κ ά «είδη»), δηλαδή πρέπει να έχουν δει με τ α
μάτια τους και να έχουν αφυπνισθεί από την καθιερωμένη επανάπαυση- ο
ίδιος ο έρωτας ως συνειδητός πόθος είναι υπαίτιος διέγερσης και εγρήγορ
σης (γρ. 10-11: «τού έρωτος ή εγερσις»), γ ι α τ ί υπενθυμίζει και παροτρύ
νει. Αυτή η αφύπνιση δεν είναι α π α ρ α ί τ η τ η γ ι α να προσεγγίσουμε το
Καλό: αυτό είναι ανέκαθεν δίπλα μας και μέσα μας, αλληλένδετο
με τ η
φύση μας (γρ. 1 1 : «σύμφυτον»), και τότε προπάντων παρόν, όταν «κοιμό
μαστε» και δεν το συνειδητοποιούμε. Αυτή η πανταχού
παρουσία του
Καλού δεν είναι αιτία για να μειωθεί η έφεση μας και ο πόθος μας γι'
αυτό- δηλώνει μάλλον ότι η σχέση μας προς το Καλό είναι ευρύτερη και
βαθύτερη από τ η σχέση μας προς το ωραίο. Ποθούμε το Καλό ακόμα και
ασυνείδητα, και είμαστε εξοικειωμένοι μαζί του χωρίς να το δούμε ή να
διεγερθούμε από αυτό. Μια ενδεχόμενη οπτική επαφή μαζί του δεν μας
αφήνει έκθαμβους όπο.>ς το ωραίο, διότι κατέχουμε το Κ α λ ό ήδη προτού το
δούμε ή το αγγίσουμε. Η σχέση μας με το Καλό δεν έχει καν ανάγκη την
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Το ωραίο γίνεται αντιληπτό και θαμπώνει ανθρώπους οι
οποίοι τρόπον τίνα ηδη γνωρίζουν και έχουν αφυπνιστεί, και
αυτή η αφύπνιση είναι έργο του έρωτα. Αντίθετα το καλό
παρευρίσκεται σ' εμάς από παλιά· αντικείμενο του έμφυτου
πόθου μας ακόμα και όσο κοιμόμαστε, δεν μας εκπλήσσει
όταν κάποια μέρα το βλέπουμε, γιατί βρίσκεται
πάντοτε
κοντά μας και ποτέ δεν χρειάζεται
να το θυμηθούμε· μόνο που
δεν το βλέπουμε, γιατί αυτό παρευρίσκεται όταν κοιμό
μαστε 5 6 .
Οταν παρευρίσκεται ο έρωτας για το ωραίο, προκαλεί
οδύνες, γιατί όταν το βλέπουμε, είμαστε αναγκασμένοι να το
επιδιώξουμε. Αυτός ο έρωτας είναι δεύτερης τάξης, γιατί
αναδύεται όταν τον έχουμε ήδη κατανοήσει, και αποδεικνύει
οτι το ωραίο είναι κάτι δεύτερο. Αλλά η επιδίωξη του καλού,
που είναι αρχαιότερη και ασυναίσθητη, γνωστοποιεί ότι και
το κάλο είναι αρχαιότερο και προ του ωραίου 57 .
Οταν έχουν αποκτήσει το καλό, όλοι πιστεύουν ότι αρκετά
πέτυχαν, γ ι α τ ί έφτασαν στον σκοπό τους- αντίθετα το ωραίο

πλατωνική «ανάμνηση» (γρ. 13), τ η γνωσιακή αναδίφηση των εγκάτων
μας ή του αλλότριου παρελθόντος μας- το Καλό ανέκαθεν α λ λ ά και στην
κάθε μας στιγμή συνείναι και παρευρίσκεται
(δες γρ. 11-14).
57. Απο το γεγονός οτι ο πόθος για το ωραίο γεννιέται
αφού έχουμε
δει και συνειδητοποιήσει
το ωραίο, αφού έχουμε πονέσει γ ι α την έλλειψη
του κι έχουμε εξαναγκαστεί να το επιδιώξουμε, ο Πλωτίνος συμπεραίνει
τον μεθύστερο χαρακτήρα του. 0 ερωτικός πόθος όπως και το ίδιο το ωραίο
δεν πρωτεύουν,
ά λ λ α προκύπτουν εκ των υστέρων επιβάλλοντας την
αναγκαιότητα τους. Αντίθετα το Καλό και η επιδίωξη του υφίστανται
ανέκαθεν, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα- δεν επιπροστίθενται ως περι
πτωσιακές ανάγκες, αλλά συνυπάρχουν ευθύς εξαρχής μέσα στη φύση μαςκατέχουν λοιπόν μια απαραγνώριστη οντολογική προτεραιότητα. Μια
παρόμοια σύγκριση μεταξύ κάλου και ωραίου επιχειρεί ο Πλωτίνος ήδη στη
νεανική Ενν. Ι 5 [ = 1], 7, 14-5: «Εκείνος που δεν είδε ακόμα το ωραίο,
μπορεί να το επιδιώξει σαν να ήταν το καλό- α λ λ ά όποιος το είδε, το
α γ α π ά για την ωραιότητα του, χαίρεται και θαμπώνεται ηδονικά και
εκπλήσσεται». Ακόμα και προτού συνειδητοποιηθεί
το ωραίο, συγχέεται
λοιπόν με το κάλο και επιδιώκεται
σαν τέτοιο — γιατί η οδυνηρή-ηδονική
αφύπνιση έρχεται ύστερα.
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είδον γενόμενον [τό] τε καλόν αύτω οΐονται είναι, άλλ' ούκ
αύτοΐς, οία καί τό τήδε κάλλος· τοΰ γάρ Ιχοντος τό κάλλος
είναι, καί καλοΐς είναι δοκεΐν άρκεΐ, κάν μή ώσι · τό δ' αγαθόν
ου δόξη έθέλουσιν εχειν. αντιποιούνται γάρ μάλιστα τοϋ
πρώτου, καί φιλονεικοΰσι καί έρίζουσι τ φ καλώ, ως και
αύτφ γεγονότι ώσπερ αυτοί· οίον εϊ τις ύστερος άπό βασι
λέως τ φ μετά βασιλέα είς άξίωσιν ΐσην βούλοιτο Ίέναι, ώς
άφ' ενός καί τοΰ αύτοΰ έκείνω γεγενημένος, άγνοών ως
άνήρτηται μέν καί αυτός είς βασιλέα, Ιστι δέ εκείνος πρό
αύτοΰ. άλλ' οδν ή τής πλάνης αιτία τό μετέχειν άμφω τοΰ
αύτοΰ καί πρότερον τό Ιν αμφοτέρων είναι, καί δτι κάκεΐ
τό μέν αγαθόν αυτό ού δεΐται τοΰ καλοΰ, τό δε καλόν
εκείνου, καί Ιστι δέ τό μέν ήπιον καί προσηνές καί άβρότερον καί, ώς έθέλει τις, παρόν α ύ τ φ · τό δέ θάμβος Ιχει
καί Ικπληξιν καί συμμιγή τ φ άλγύνοντι τήν ήδονήν. καί
γάρ αδ καί έλκει άπό τοΰ άγαθοΰ τους ούκ είδότας, ώσπερ
άπό πατρός τό έρώμενον νεώτερον γάρ* τό δέ πρεσβύτερον
ού χρόνω , άλλα τ φ άληθεΐ, δ καί τήν δύναμιν προτέραν Ιχει-

5 8 . Εδώ ο Πλωτίνος παραπέμπει στην αντίστοιχη πλατωνική
σύγκριση μεταξύ ωραίου και καλού (δες Πλάτωνος Πολιτεία
505d 5-9):
«Μα δεν είναι ολοφάνερο ότι όσον αφορά τ α δίκαια και τ α ωραία πολλοί θα
προτιμούσαν όσα φαίνονται τέτοια, έστω και αν δεν είναι, . . . όσον άφορα
όμως τ α αγαθά κανείς δεν αρκείται στο να κατέχει όσα φαίνονται τέτοια,
αλλά όλοι αναζητούν τ α π ρ α γ μ α τ ι κ ά αγαθά και περιφρονούν εδω την
επίφαση;» Με βάση αυτό το χωρίο φανερώνεται ότι τόσο οι γερμανοί οσο
και οι γάλλοι μεταφραστές έχουν υποπέσει σε μεταφραστικό παράπτωμα:
αποδίδουν σαν να πρόκειται γ ι α την ανθρώπινη ωραιότητα (ή την κατ
επίφαση ωραιότητα των ανθρώπων) και όχι σαν να πρόκειται γ ι α τ α ωραία
εν γένει (ή τ α κ α τ ' επίφαση ωραία).
5 9 . Με μια σειρά επιχειρημάτων ο Πλωτίνος επικυρώνει εδώ την
άποψη ότι το καλό υπερέχει του ωραίου, α) Κ α τ ά γενική πεποίθηση το
καλό είναι ένας ικανοποιητικός τελικός στόχος, στον οποίο μπορούν να
φτάσουν όλοι οι άνθρωποι' αντίθετα δεν επιτυγχάνουν
όλοι το ωραίο, και
κατά το πλείστο πιστεύεται ότι η ωραιότητα αφορά όποιον την κατέχει,
δηλαδή αφορά μόνο τον ωραίο και όχι καθένα μας. β) Αυτό που γενικά
επιδιώκεται, είναι η κ α τ ' επίφαση ωραιότητα και όχι η αληθινή- ά λ λ α
κανένας δεν αρκείται στο να κατέχει κάτι επιφανειακά
καλό. γ) Η κυρία

220

Τα νοητά δεν είναι έξω

[32]

δεν το βλέπουν όλοι, και όταν τους παρέχεται, πιστεύουν ότι
αυτό είναι για τον εαυτό του ωραίο και όχι γ ι ' αυτούς, όπως
δα και η επίγεια ωραιότητα' γιατί η ωραιότητα ανήκει τ ά χ α
σ' αυτόν που την
κατέχει.
Αλλωστε οι άνθρωποι αρκούνται στο «να φαίνονται τέτοια
τα ωραία, έστω και αν δεν είναι»' αλλά το καλό δεν θέλουν
«μόνο κ α τ ' επίφαση να το κατέχουν» 5 8 . Η κατεξοχήν επιδί
ωξη τους αφορά το Πρώτο· όσον αφορά το ωραίο ανταγωνίζο
νται και φιλονεικούν, γ ι α τ ί ξέρουν ότι αυτό είναι μόνο ένα
επιγέννημα όπως και αυτοί οι ίδιοι. Μοιάζουν με έναν ύστερο
γιο του βασιλιά που εγείρει αξίωση για ίση τιμή με τον
πρώτο του γιο, επειδή τ ά χ α κατάγεται από τον ίδιο πατέρα·
δεν σκέπτεται οτι ασφαλώς κατάγεται και αυτός από τον
βασιλιά, ο άλλος όμως προηγείται. Η αιτία μιας τέτοιας
πλάνης είναι οτι και οι δύο συμμετέχουν στο ίδιο, ότι το Ένα
είναι πρωτύτερο από τ α δύο ά λ λ α , και ότι το καλό δεν έχει
ανάγκη από το ωραίο, αλλά το ωραίο έχει ανάγκη από το
καλό 5 9 .
Το καλό είναι ήπιο κι ευπροσήγορο και τρυφερότερο, και
παρευρίσκεται στον άνθρωπο έτσι όπως αυτός θέλει. Αντί
θετα το ωραίο προκαλεί θάμπωμα και κατάπληξη και αναμειγμένη με πόνο ηδονή. Και μάλιστα το ωραίο ελκύει
μακριά απο το κάλο όσους δεν το γνωρίζουν, όπως το
αντικείμενο του έρωτα μάς αποσπά από τον πατέρα μας·
γ ι α τ ί είναι νεότερο. Αλλά το καλό είναι αρχαιότερο όχι κατά
τον χρόνο, αλλά κατά την αλήθεια- κι έχει πρωτύτερη

αιτία που καθιστά το ωραίο ένα αντικείμενο ανταγωνισμού και διαμάχης,
είναι ότι πρόκειται γ ι α κάτι μεθύστερο, σαν κι εμάς. Αλλά έτσι παραβλέ
πεται ότι υπάρχει κάτι πρωτύτερο, που είναι προφανώς πιο αξιοζήλευτο.
Το να επιδιώκει ένας δευτερότοκος γιος βασιλιά τ ι ς ίδιες τιμές με τον
πρωτότοκο, οφείλεται στην πλάνη ότι και οι δύο γιοι ανήκουν στο ίδιο
βασιλικό γένος· α λ λ ά ο πρωτότοκος έχει μια οντολογική προτεραιότητα,
που τον καθιστά αξιολογικά ανώτερο, έστω και αν ο πατέρας ( = το Κάλο,
το Έ ν α ) είναι κοινός, δ) Οι ωραίοι άνθρωποι όπως και γενικά τ α ωραία
όντα έχουν ανάγκη από το καλό (οίς αξιολογικά ανώτερο τους), ενω οι
αγαθοί και τ α αγαθά δεν έχουν ανάγκη από ωραιότητα.
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πάσαν γάρ Ι χ ε ι · τό γάρ μετ' αυτό ού πάσαν, άλλ* δση μετ'
αυτό καί ά π ' αύτοΰ. ώστε εκείνος καί ταύτης κύριος, ού 40
δεηθείς ούτος τών έξ αύτοΰ γενομένων, άλλα πάν καί δλον
άφείς τό γενόμενον, δτι μή έδεΐτο μηδέν αύτοΰ, άλλ' εστίν
ό αυτός, οίος καί πριν τοΰτο γεννήσαι. έπεί ούδ' άν έμέλησεν α ύ τ φ μή γενομένου· έπεί ούδ' εί άλλω δυνατόν ήν
γενέσθαι έξ αύτοΰ, έφθόνησεν ά ν νΰν δέ ούκ Ιστιν ουδέν 45
γενέσθαι· ουδέν γάρ έστιν δ μή γέγονε γενομένων τών πάν
των. αυτός δέ ούκ ήν τά πάντα, ϊν' άν έδεήθη αυτών,
ύπερβεβηκώς δέ τά πάντα οϊός τε ήν καί ποιεϊν αυτά καί
έφ' εαυτών έάσαι είναι αυτός υπέρ αυτών ών.

60. Ο τρόπος προσέγγισης στο καλό διαφέρει ριζικά από τον τρόπο
προσέγγισης στο ωραίο. Το καλό προσφέρεται με ήπιο και προσηνή τρόπο,
ενώ το ωραίο θαμπώνει και εκπλήσσει, ηδονίζει και συνάμα πονά. Αυτή
είναι μια πλωτινική διαπίστωση που διατυπώνεται ήδη στη νεανική Ενν. Ι
6 [ = 1], 4, 16-18: «Αυτά τ α πάθη προκαλούνται από το αληθινά ωραίο:
θάμπωμα και γλυκιά κ α τ ά π λ η ξ η , πόθος, έρωτας, και κατατρομαγμα
συνοδευόμενο από ηδονή». Αυτές οι έντονες συγκινήσεις έχουν την τάση να
αποστρέφουν την προσοχή από το καλό, τουλάχιστον τους άπειρους και
πρωτάρηδες: όπως η ερωμένη αποσπά τον νέο από τον πάτερα του, έτσι
και το ωραίο μάς αποσπά από τον γεννήτορα
(που είναι το Ε ν α ) . Μια
τέτοια παραπλάνηση είναι εύλογη, εφόσον το ωραίο είναι «νεότερο» απο το
καλό- α λ λ ά η αρχαιότητα του καλού δεν είναι χρονική- είναι οντολογική,
δηλαδή αφορά την αλήθεια. Παραπλανιόμαστε απο το ωραίο, επειδή οεν
προσέχουμε ότι αυτό είναι λιγότερο
αληθινό από το κάλο- πλανερος είναι
ήδη ο τόσο έντονος τρόπος, με τον οποίο προσεγγίζουμε
στο ωραίο.
Είναι άραγε η ελκτική δύναμη του ωραίου μεγαλύτερη απο την
ελκτική δύναμη του καλού; Αυτό το ερώτημα προκύπτει ίσως με υπαινιγμό
στο αριστοτελικό ακίνητο κινούν, που «κινεί ώς έρωμενον» (Μεταφυα.
Α7,
1072b 3). Για τον Πλωτίνο, ο οποίος δεν δέχεται τ η νόηση ως α ν ώ τ α τ η
θεϊκή εξουσία, δεν μπορεί να κατέχει το ωραίο ερωμένο (δηλαδή ο νους)
την α ν ώ τ α τ η ελκτική δύναμη. Η «όλη δύναμη» ανήκει στο κάλο, και μονό
εκείνη η μεθύστερη δύναμη που απορρέει α π ' αυτό, είναι η θαμπωτική και
καταπλήσσουσα δύναμη του ωραίου.
6 1 . Σε τι συνίσταται η «όλη δύναμη» του καλού σε αντιπαράθεση προς
κάθε ά λ λ η δύναμη; Το καλό (προσωποποιούμενο τώρα σε αρσενικό γένος ως
Δημιουργός των πάντων) δεν εξουσιάζει τ α δημιουργήματα του κυριαρχικά
και ούτε επηρεάζεται διόλου από αυτά. Η δύναμη του δεν συνίσταται σε
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δύναμη· στ' αλήθεια έχει την όλη δύναμη· ενώ αυτό που
έρχεται ύστερα δεν έχει την όλη δύναμη, παρά μόνο όση
40 υπάρχει μετά από αυτό και όση απορρέει από αυτό 6 0 .
Ώ σ τ ε Εκείνος είναι κύριος και αυτής της δύναμης, γιατί
δεν έχει ανάγκη από όσα δημιούργησε- τ α έχει εντελώς και
πλήρως αποποιηθεί, γιατί δεν τ α χρειάζεται' κι αυτός παρα
μένει ο ίδιος που ήταν και πριν τ α γεννήσει, θ α του ήταν
45 αδιάφορο, εάν αυτά δεν είχαν προκύψει- και ούτε θα φθο
νούσε, εάν και σε κάποια άλλα όντα ήταν δυνατό να προκύ
ψουν από αυτόν.
Στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατό να προκύψει κάτι
ακόμα - γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μην προέκυψε όταν
προέκυψαν τ α πάντα. Αυτός ο ίδιος δεν είναι τ α πάντα, γιατί
αλλιώς θα είχε ανάγκη από τα επιμέρους- αλλά επειδή
υπερβαίνει τ α π ά ν τ α , ήταν σε θέση να τ α δημιουργήσει και
να τ α αφήσει στον εαυτό τους, ενώ αυτός ο ίδιος διάγει
υπεράνω τους 6 1 .

φροντίδα ή σε οποιοδήποτε ενδιαφέρον γ ι α τ α υποδεέστερα, α λ λ ά σε μια
ανέμελη άφεση τους «έφ' εαυτών» (γρ. 49). «Δεν τείνει Εκείνο προς εμάς
έτσι ώστε να μας περιβάλλει, α λ λ ά τείνουμε εμείς προς Εκείνο, ώστε να
το περιβάλουμε», θα πει ο Πλωτίνος στην Ενν. VI 9 [ = 9 ] , 8, 35-6. Η
αιτιολογία αυτής της θεϊκής ανεμελιάς είναι επαρκής: ούτε κ α τ ά την ώρα
της δημιουργίας ούτε αργότερα μας χρειάστηκε- ο θεός παραμένει εξίσου
ανενδεής μετά όσο και πριν από τ η δημιουργία- ούτε την εξύμνηση ούτε
την επιβεβαίωση της δύναμης του έχει α ν ά γ κ η . Δεν μπορεί λοιπόν να του
αποδοθεί μέριμνα ή φθόνος γ ι α μια ενδεχόμενη επέκταση της γένεσης.
Για να τονίσει την τελειότητα της δημιουργίας, ο Πλωτίνος αποκλείει
μια περαιτέρω συνέχιση τ η ς γένεσης: εφόσον τότε προέκυψαν «τα πάντα»,
είναι αδύνατο να προστεθεί κάτι ακόμα. (Μέσα στον όρο «τα πάντα»
συμπεριλαμβάνονται βέβαια όλες οι κατώτερες υποστάσεις, νους — ψυχή —
φύση, δες D. Roloff 1970, σελ. 145-6). Για να επικυρώσει το ανενδεές του
Ενός, ο Πλωτίνος το εξαιρεί από τ α πάντα — αλλιώς το Έ ν α θα ήταν ένα
μεταξύ άλλων. II εξέταση της «όλης δύναμης» του καλού συνοψίζεται
στην υπερβατιχότητά
του: εξαιτίας τούτης όχι μόνο προέκυψαν τ α πάντα
απο Ενα, α λ λ ά και αφέθηκαν έκτοτε στην αυτοδύναμη ύπαρξη τους. (Τη
σχέση της υπερβατικής «αρχής» προς «τα πάντα» έχει επεξεργαστεί ο
Πλωτίνος με σαφήνεια παραπάνω, δες Ενν. I I I 8 [ = 3 0 ] , 9, 39 κ.εξής).
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" Ε δ ε ι δέ καί τάγαθόν αυτόν δντα καί μή αγαθόν μή 13
Ιχειν έν α ύ τ φ μηδέν, έπεί μηδέ αγαθόν, δ γάρ έξει, ή
αγαθόν έχει ή ούκ αγαθόν · άλλ' ούτε έν τ φ ά γ α θ ω τ φ κυρίως
καί π ρ ώ τ ω ς ά γ α θ φ τό μή αγαθόν, ούτε τό αγαθόν Ιχει τό
αγαθόν, εί οδν μήτε τό ούκ αγαθόν μήτε τό αγαθόν Ιχει, 5
ουδέν Ι χ ε ι · εί δ' ουδέν Ιχει, μ ό ν ο ν κ α ί Ι ρ η μ ο ν τών άλλων
εστίν, εί ούν τά άλλα ή αγαθά έστι (καί ού τάγαθόν) ή ούκ
αγαθά έστιν, ουδέτερα δέ τούτων Ιχει, ουδέν Ι χ ω ν τ φ μηδέν
Ιχειν εστί τό αγαθόν, εί δ' άρα τις ότιοϋν α ύ τ φ προστίθησιν, ή ούσίαν ή νουν ή καλόν, τή προσθήκη αφαιρείται ίο
αύτοΰ τάγαθόν είναι, πάντα άρα αφελών καί ουδέν περί
αύτοΰ ειπών ουδέ τι ψευσάμενος, ώς Ιστι παρ' αύτφ, εΐασε
τό Ί σ τ ι ν ' ουδέν καταμαρτυρήσας τών ού παρόντων,, οίον οί
μή επιστήμη τους επαίνους ποιούμενοι, οΐ έλαττοΰσι τήν
τών έπαινουμένων δόξαν προστιθέντες αύτοΐς ά τής αξίας 15
αυτών έστιν έλάττω, άποροΰντες αληθείς είπεϊν περί τών
υποκειμένων προσώπων τους λόγους, καί οδν καί ήμεΐς
μηδέν τών υστέρων καί τών έλαττόνων προστιθώμεν, άλλ'
ώς υπέρ ταΰτα ιών εκείνος τούτων αΐτιος ή , άλλα μή αυ
τός ταΰτα. καί γάρ αδ φύσις άγαθοΰ ού πάντα είναι ούδ' 20

6 2 . Το 13ο Κεφάλαιο τ η ς παρούσας πραγματείας είναι αφιερωμένο
στην προσπάθεια να ορισθεί το Κ α λ ό , ή έστω να δειχτεί η μη-δυνατότητα
ορισμού του. Πρόκειται για μια αποφατική προσέγγιση, που αναδείχνει το
Ανώτατο ως μη προσδιορίσιμο μέσω κατώτερων. Ο ίδιος ο ορός «το κάλο»
τίθεται υπό εξέταση, γ ι α να φανερώσει τ η νομιμότητα του και το ακριβές
του περιεχόμενο. Το ότι πρόκειται για «το καλό» και όχι γ ι α «κάτι κάλο»,
σημαίνει ότι δεν πρόκειται για μια ιδιότητα, που μπορεί να αποδοθεί στο
Έ ν α , γ ι α τ ί τότε αυτό θα ήταν μια υπόσταση συν μια ιδιότητα, αρα θα
ήταν δυάδα. Αλλά η καλοσύνη δεν είναι ιδιότητα του καλού, και πρέπει να
αποκλεισθεί από αυτό όπως κάθε ά λ λ η ιδιότητα. Ο Πλωτίνος αναλαμβάνει
να δείξει ότι ούτε η ιδιότητα «καλό» ούτε η ιδιότητα «μη καλό» (— κακό)
μπορεί να αποδοθεί στο Έ ν α : τούτο δεν μπορεί να ενέχει κάτι κακό, διότι
πρόκειται γ ι α το καθαρό καλό, αμιγές και αταίριαστο με κάτι αντίθετο
του- δεν μπορεί να ενέχει κάτι καλό, γ ι α τ ί το «έχειν» είναι αταίριαστο με
το Είναι του: το καλό είναι α λ λ ά δεν έχει ( = κ α τ έ χ ε ι , περιέχει,
εξουσιάζει) το καλό.
Αλλά τότε το καλό δεν «έχει» τ ί π ο τ α , πράγμα που σημαδεύει μια
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Επειδή Αυτός είναι το καλό και όχι κάτι καλό, δεν μπορεί
να έχει εντός του τίποτα, ούτε καν κάτι καλό.
Γιατί
οτιδήποτε θα είχε μέσα του, αυτό θα έπρεπε να είναι είτε
κάλο είτε όχι καλό. Αλλά μέσα στο καλό, μέσα στο κατεξο
χήν και αρχέγονα καλό, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι μηκαλο, και αφετέρου το καλό δεν μπορεί να «έχει» το καλό.
Εάν τώρα δεν έχει ούτε το μη-καλό ούτε το καλό, δεν έχει
τίποτα· και αν δεν έχει τίποτα, τότε είναι «μόνο και έρημο»
από τ α άλλα όντα. Εάν τώρα τα άλλα όντα είναι είτε καλά
(όχι όμως το καλό) είτε όχι καλά, εκείνος όμως δεν έχει
κανένα από τα δύο, τότε εκείνος δεν έχει τίποτα και ακριβώς
μέσω αυτού του μη-έχειν είναι το καλό' 12 .
Εαν αρα κάποιος του προσθέσει οτιδήποτε, ουσία ή νου ή
ωραιότητα, τότε με αυτή την προσθήκη τού αφαιρεί το ότιειναι-το-καλό. Εάν κάποιος του αφαιρέσει τα πάντα, εάν δεν
αποφανθεί τίποτα γ ι ' Αυτόν και δεν πει ψέματα, ότι τ ά χ α το
τάδε παρευρίσκεται σ' Αυτόν, τότε αφήνει μόνο το «είναι»,
χωρίς να του αποδώσει κάτι από όσα δεν έχει, όΐίως κάνουν οι
αμαθείς ρήτορες που εκφωνούν τους πανηγυρικούς: αυτοί
μειώνουν τη δόξα των επαινούμενων αποδίδοντας τους ιδιότη
τες κατώτερες από την αξία τους, επειδή δεν είναι ικανοί να
βρουν τ α σωστά λόγια για τ α αφορώμενα πρόσωπα. Κι εμείς
λοιπόν ας μην του αποδώσουμε κάτι μεθύστερο και κατώτερο·
υπερβαίνοντας ετούτα, Εκείνος ας είναι ο δημιουργός τους
και ας μην ταυτίζεται με αυτά 8 3 .

έσχατη αρνητικότητα και κενότητα. Ο Πλωτίνος παραπέμπει στον π λ α 
τωνικό χαρακτηρισμό «μόνο και έρημο» (δες Πλάτωνος Τίμαιο 6 3 b 7-8)
ως καίρια διατύπωση αυτής της αποφατικότητας. K a t με μια αντιστροφή
της επιχειρηματολογίας δείχνει με βάση το μη-έχειν, στο οποίο κατέληξε,
ότι πρόκειται ακριβώς για το καλό: ως μη έχον κάτι από αυτό που έχουν
όλα τ α ά λ λ α όντα (δηλαδή τ η δυνατότητα χαρακτηρισμού «καλό» ή
«κακό»), το καλό δεν μπορεί παρά να είναι αυτό τούτο το καλό.
6 3 . Τι μπορεί και τ ι δεν μπορεί να αποφανθεί κανείς για το Κάλο;
Εφόσον πρόκειται γ ι α το Ανώτατο, δεν μπορεί να του αποδοθεί κάτι από
όσα ανήκουν σε κατώτερη υπόσταση - ως τέτοια χαρακτηριστικά απαριθμεί
ο Πλωτίνος την ουσία, τον νου και την ωραιότητα. Αλλά τότε μένει να
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αδ εν τι τών π ά ν τ ω ν εϊη γάρ άν ύπό Ιν καί ταύτόν τοις
άπασιν, ύπό δέ ταύτόν δν τοις πάσι διαφέροι άν τ φ ίδίω
μόνον καί διαφορά καί προσθήκη. Ισται τοίνυν δύο, ούχ

έ'ν, ών τό μέν ουκ αγαθόν, τό κοινόν, τό δέ αγαθόν, μικτόν
άρα Ισται έξ άγαθοΰ καί ούκ άγαθοΰ- ούκ άρα καθαρώς 25
αγαθόν ουδέ πρώτως, άλλ' εκείνο άν εϊη πρώτως, οδ
μετέχον παρά τό κοινόν γεγένηται αγαθόν, μεταλήψει μέν
δή αυτό α γ α θ ό ν οδ δέ μετέλαβεν, ουδέν τών πάντων.
[ουδέν άρα τών πάντων τό αγαθόν.] άλλ' εί έν α ύ τ φ τοΰτο
τό αγαθόν — διαφορά γάρ, κ α θ ' ήν τοΰτο τό σύνθετον ήν 30
αγαθόν — δει αυτό παρ' άλλου είναι, ήν δέ αυτό άπλοΰν
καί μόνον α γ α θ ό ν πολλω άρα τό άφ' οδ μόνον αγαθόν.

αφαιρεθούν από το Κ α λ ό τ α π ά ν τ α (γρ. 1 1 : «πάντα . . . αφελών»· δες και
στην Ενν. V 3 [ = 4 9 ] , 17, 3 8 : «άφελε πάντα», και Ενν. VI 7 [ = 3 8 ] ,
36, 7: «αφαιρέσεις»), και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κατηγορούμενο
ως ψευδές. Σ ' αυτή την περίπτωση το μόνο που μπορεί να ειπωθεί, είναι το
λιγοστό συνδετικό ρήμα «είναι», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδίδεται
κάποια ουσία ή ύπαρξη. Κάθε προσπάθεια γ ι α χαρακτηρισμό του Κάλου,
παρομοιάζεται με την προσπάθεια άτεχνων ρητόρων να υμνήσουν κάποιο
πρόσωπο, χωρίς να είναι ικανοί να βρουν λόγια αντάξια προς το υμνούμενο.
Διότι οποιοδήποτε κατηγορούμενο είναι «μεθύστερο και κατώτερο» αυτής
της υπερβατικής αιτίας των πάντων.
64. Π ώ ς μπορεί να αποδειχτεί ο υπερβατικός χαρακτήρας του Καλού;
Ο Πλωτίνος αναλαμβάνει να επιδείξει τ α παράλογα επακόλουθα που
προκύπτουν από μια ανάμειξη του Καλού με τ α υπόλοιπα όντα. Σε
αντίθεση προς τ η via negativa που ακολούθησε έως τώρα, επιχειρεί λοιπόν
εδώ μια demonstratio ad absurdum.
Τι θα συνέβαινε, εάν το Κ α λ ό συγκαταλεγόταν στα υπόλοιπα όντα; α)
Ως ένα μεταξύ άλλων θα συναποτελούσε μαζί τους μια πληθώρα, άρα θα
ήταν υποδεέστερο του Ενός. II μόνη διαφορά που θα το χώριζε από τ α
υπόλοιπα, θα ήταν η ιδιαιτερότητα του (δες γρ. 2 2 : «ίδιον»), η ειδοποιός
διαφορά που θα προσετίθετο στο γένος του. (Σαφής υπαινιγμός στον λογικό
ορισμό per genus proximum et differentiarn speeificam). β) Συγκαταλεγόμενο στα υπόλοιπα όντα το Κ α λ ό θα ήταν διττό: θα ήταν αφενός κοινά,
αφετέρου διαφορετικά
από τα υπόλοιπα. Εφόσον η διαφορετικότητα του
έγκειται στο ότι είναι καλό, η κοινότητα του θα συνίστατο σε κάτι μηκαλό. Έ τ σ ι προκύπτει ο παραλογισμός ότι το Κ α λ ό δεν θα ήταν μόνο κάλο
α λ λ ά και κακό· δεν θα ήταν μια αρχέγονη και καθαρή Ενότητα α λ λ ά κάτι
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Η ουσία του κάλου έγκειται στο ότι Αυτό δεν είναι τ α
πάντα, και ούτε ενα από όλα· γ ι α τ ί τότε θα ήταν υποδεέ
στερο του Ενός και το ίδιο με όλα' αν ήταν υποδεέστερο και
το ίδιο με ολα, τότε θα διέφερε από αυτά μόνο μέσω της
ιδιαιτερότητας του, μέσω της ειδοποιού διαφοράς του, μέσω
μιας προσθήκης.
Τότε όμως Αυτό θα ήταν δύο και όχι ένα - από αυτά τα δύο
το ένα δεν θα ήταν καλό, δηλαδή αυτό που θα ήταν κοινό με
τα υπόλοιπα, και το άλλο θα ήταν καλό- θα -ήταν λοιπόν
25 ανάμεικτο από κάτι καλό και από κάτι μη-καλό' άρα δεν θα
ήταν καθαρά και αρχέγονα καλό, αλλά το αρχέγονα καλό θα
ήταν εκείνο, στο οποίο ετούτο συμμετέχοντας μεταποιήθηκε
σε κάλο, πέρα απο εκείνο που ετούτο έχει από κοινού με τ α
υπόλοιπα. Τότε Αυτό θα ήταν καλό μέσω συμμετοχής, και
εκείνο στο οποίο θα συμμετείχε,
δεν θα -ήταν κάποιο από όλα.
30
Αλλά εάν το καλό ήταν μέσα στα πάντα — ως ειδοποιός
διάφορα, βάσει της οποίας αυτό το σύνθετο θα ήταν τ ά χ α
καλό —, θα έπρεπε να κατάγεται από κάτι άλλο. Αυτό όμως
οφείλει να είναι απλό και μόνο καλό. Άρα από πολλές
απόψεις αυτό από το οποίο κατάγονται
τα πάντα, πρέπει να
είναι μόνο καλό 6 ' 1 .

διττό- δεν θα ήταν το κατεξοχήν καλό, α λ λ ά απλώς θα συμμετείχε στο
κατεξοχήν κάλο κατά το μη-κοινό (προς τα υπόλοιπα όντα) τμήμα του. θα
προέκυπταν άλλωστε δυο Κ α λ ά : το αρχέγονα Καλό και το μέσω συμμετο
χ ή ς Καλό- και γ ι α να μην προκύψει regressus ad infinitum, δηλαδή επ'
άπειρο α ν α γ ω γ ή σε κάποιο καινούριο Καλό, το αρχέγονα Καλό θα έπρεπε
να τεθεί υπεράνω των πάντων και όχι πάλι να συγκαταλεχθεί σ' αυτά. γ)
Συγκαταλεγομενο στα υπόλοιπα όντα το Κ α λ ό — ή έστω εκείνο το τμήμα
του που θα διέφερε από τ α υπόλοιπα όντας καλό — θα έπρεπε να έχει
προέλθει απο κάποιον δημιουργό, όπως και όλα τ α υπόλοιπα όντα. Έ τ σ ι
όμως το Καλό ως δημιουργημένο δεν θα ήταν «απλούν καί μόνον» (γρ. 3 1 2 ) , ά λ λ α εξαρτημένο από ένα δημιουργό και εξακολουθητικά εξαρτώμενο
απο αυτόν. Κ α ι απο την άποψη τ η ς προέλευσης του το Καλό οδηγείται
έτσι σε παράλογα επακόλουθα. Διότι εάν υπάρχει κάποιος δημιουργός που
δεν εξαρτάται από κάποια α ι τ ί α , αυτός δεν μπορεί να είναι σύνθετος από
κάλο και κακό, ά λ λ α πρέπει να είναι το Καλό μέσα σε καθαρότητα
και
μοναδικότητα.

227

V 5, 13

Ό τ ι ούκ Εξω τοΰ νοΰ τά νοητά

τό άρα π ρ ώ τ ω ς καί τάγαθόν υπέρ τε πάντα τά δντα άναπέφανται ήμϊν καί μόνον αγαθόν καί ουδέν Ιχον έν έαυτφ,
άλλα αμιγές πάντων καί υπέρ πάντα καί αΐτιον τών πάν- 35
των. ού γάρ δή έκ κακοΰ τό κοίλον ούδε τά δντα ούδ' αδ
έξ αδιάφορων, κρεΐττον γάρ τό ποιούν τοΰ ποιούμενου·
τελειότερον γ ά ρ .

6 5 . Με αυτές τις λιγοστές προτάσεις ο Πλωτίνος συνοψίζει τ α
συμπεράσματα του σχετικά με το Κ α λ ό . Σύμφωνα με τον Émile Bréhier
(Plotin, Ennéades V, Paris 1967 2 , σελ. 107, σημείωση) πρόκειται γ ι α μια
«ξερή και άχρηστη» προσθήκη, κατά πάσα πιθανότητα προερχόμενη από
τον Πορφύριο' με αυτή την άποψη δεν συμφωνούν οι R. Beutler και W.
Theiler. 0 συνοψισμός είναι οπωσδήποτε ορθός και καλοδιατυπωμένος.
Τονίζει τον υπερβατικό, μοναδικό και κενό χαρακτήρα του Κάλου, το οποίο
χαρακτηρίζει επιπλέον «αμιγές πάντων καί υπέρ πάντα και αίτιον τών
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Φανερώθηκε λοιπόν ότι το αρχέγονα καλό, «το» καλό,
είναι υπεράνω όλων των όντων ως μόνο καλό, ως κάτι που
35 δεν έχει τίποτα μέσα του, αλλά είναι αμιγές, υπεράνω όλων
και αίτια όλων. Διότι το ωραίο και τ α όντα δεν μπορούν να
κατάγονται από το κακό, ούτε από κάτι που δεν είναι ούτε
κάλο ούτε κακό. Ο δημιουργός είναι καλύτερος από το
δημιουργούμενο, γιατί είναι τελειότερος 8 5 .

πάντων». Αποκλείεται ρητά η δυνατότητα, να προέρχονται τ α πάντα από
κάτι κακό ή από κάτι αδιαφοροποίητο ως προς την καλοσύνη και την
κακότητα· η αιτιολόγηση αυτής τ η ς απόφανσης είναι μια γενική πεποί
θηση των αρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν , που έχει διατυπωθεί
ήδη παραπάνω
με
παρόμοιες λέξεις, δες Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 1, 3 0 - 1 : κάθε δημιουργικό ον ως
αρχέγονο είναι τελειότερο και (άρα) καλύτερο από το δημιουργούμενο,
διότι το δεύτερο έχει αναγκαστικά υστερότερο και παράγωγο χαρακτήρα.
Αρχή και τέλος ( = αρχεγονοσύνη και τελειότητα) ταυτίζονται.
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I I 9 Προς τους γνωστικούς

' Ε π ε ι δ ή τοίνυν έφάνη ήμϊν ή τοΰ άγαθοΰ απλή φύσις ι
καί πρώτη — πάν γάρ τό ού πρώτον ούχ άπλοΰν — καί ουδέν
Ιχον έν έαυτφ, άλλα Ιν τι, καί τοΰ ενός λεγομένου ή φύσις
ή αυτή — καί γάρ αύτη ούκ άλλο, είτα Ιν, ουδέ τοΰτο άλλο,
είτα αγαθόν — δταν λέγωμεν τό Ιν, καί δταν λέγωμεν 5
τάγαθόν, τήν αυτήν δει νομίζειν [τήν] φύσιν καί μίαν λέγειν
ού κατηγοροΰντας εκείνης ουδέν, δηλοΰντας δέ ήμϊν αύτοΐς
ώς οίον τε. καί τό πρώτον δέ ούτως, δτι άπλούστατον, καί
τό αΰταρκες, δτι ούκ έκ πλειόνων (ούτω γάρ άναρτηθήσεται
είς τά έξ ών), καί <τό) ούκ έν άλλω, δτι πάν τό έν άλλω καί ίο
παρ' άλλου, εί ουν μηδέ παρ' άλλου μηδέ έν άλλω μηδέ

1. Σ χ ε τ ι κ ά με τους Γνωστικούς 8ες την Ε ι σ α γ ω γ ή του μεταφραστή
στις πρώτες σελίδες του παρόντος τόμου. Ο τ ί τ λ ο ς «Προς τους γνωστι
κούς» δεν είναι ο μόνος· στο κείμενο Περί Πλωτίνου
βίου, Κεφ. 2 4 , ο
Πορφύριος αναφέρει επίσης τον μακροσκελέστερο τ ί τ λ ο : «Προς τους κακόν
τον δημιουργον τοϋ κόσμου καί τον κόσμον κακόν είναι λέγοντας» ( =
«Ενάντια σ' εκείνους που ονομάζουν κακό τον δημιουργό του κόσμου και
κακό τον κόσμο»). Κ α ι οι δύο αυτοί τίτλοι
είναι δημιουργήματα
του
ΐίορφύριου.
2. Κύριο αντικείμενο αυτής της π ρ α γ μ α τ ε ί α ς είναι ο αισθητός κόσμος,
δηλαδή η κατά τον Πλωτίνο οντολ.ογικά κατώτερη υπόσταση. Ωστόσο σ'
αυτό το αντικείμενο ο Πλωτίνος οδηγείται βαθμιαία και όχι πριν απο το 4ο
Κεφάλαιο. Σ τ α πρώτα τρία Κεφάλαια ασχολείται με την ταξινόμηση των
τριών ανώτερων υποστάσεων: Έ ν α - νου - ψυχή. Οι πρώτες αυτές γραμμές
συνδέουν την παρούσα με την προηγούμενη π ρ α γ μ α τ ε ί α , συνοψίζοντας τ α
επιτεύγματα τ η ς σχετικά
με το Κ α λ ό . Ως κύρια χαρακτηριστικά του
Καλού αναδείχτηκαν η α π λ ό τ η τ α και η πρωταρχικότητά του, το μη-
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Η υφή του καλού μάς φανερώθηκε ως απλή και άρα
πρώτη — διότι κάθε τι που δεν είναι πρώτο δεν είναι απλό' το
καλό δεν έχει μέσα του κάτι άλλο, αλλά είναι ένα και
ενιαίο. Επιπλέον το επονομαζόμενο Έ ν α φανερώθηκε να έχει
την ίδια υφή — διότι και το Έ ν α δεν είναι αρχικά κάτι άλλο
και υστέρα Έ ν α , όπως ούτε το καλό είναι αρχικά κάτι άλλο
5 και υστέρα καλό. Άρα πρέπει πάντοτε, όταν λέμε «το Ένα» ή
«το κάλο», να εννοούμε μία και την αυτή υφή' με αυτούς
τους χαρακτηρισμούς δεν αποδίδουμε τίποτα σ αυτήν, αλλά
προσπαθούμε να την κάνουμε όσο το δυνατό φανερή σ' εμάς
τους ίδιους.
Με αυτό το νόημα την ονομάζουμε και «το Πρώτο»,
επειδή αυτή είναι το πιο απλό και το αύταρκες, γιατί δεν
συνίσταται από πολλά μέρη (σ' αυτή την περίπτωση θα
10 εξαρτιόταν από τ α συστατικά της)· επιπλέον δεν είναι μέσα
σε κάτι άλλο, γιατί οτιδήποτε είναι μέσα σε κάτι άλλο,
προέρχεται και από κάτι άλλο 2 .

περιέχειν-άλλα και η απόλυτη ενότητα. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει
όμως και το Έ ν α · ο Πλωτίνος τονίζει προπάντων το γεγονός ότι το Καλό
και το Έ ν α δεν είναι πρωταρχικά μια υπόσταση, στην οποία κατά δεύτερο
λόγο (γρ. 4-5: «είτα . . . είτα») εμφανίζεται η ενότητα και η καλοσύνη
ως συμβεβηκός, γ ι α τ ί το «Ένα» και το «Καλό» είναι μόνο ονόματα, όχι
ιδιότητες ή κατηγορίες (γρ. 7 ) , και χρησιμεύουν μόνο στο να δηλώνουν
αυτή τ η Μία υπόσταση.
Ούτε και η πρωταρχικότητά του Καλού είναι μια ιδιότητα του'
προκύπτει από το γεγονός τ η ς α π λ ό τ η τ α ς του, δηλαδή από το ότι δεν
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σύνθεσις μηδεμία, ανάγκη μηδέν υπέρ αύτο είναι, ού
τοίνουν δει έφ' ετέρας αρχάς ίέναι, άλλα τοΰτο προστησαμένους, είτα νουν μετ' αυτό καί τό νοοΰν πρώτως, είτα
ψυχήν μετά νουν - αύτη γάρ τάξις κατά φύσιν - μήτε
πλείω τούτων τίθεσθαι έν τ φ νο-ητω μήτε έλάττω. εϊτε'
γάρ έλάττω, ή ψυχήν καί νουν ταύτόν φήσουσιν, ή
νουν καί τό π ρ ώ τ ο ν άλλ' δτι Ιτερα αλλήλων, έδείχθη
πολλαχή. λοιπόν δέ έπισκέψασθαι έν τ φ παρόντι, εί πλείω
τών τριών τούτων, τίνες άν οδν εΐεν φύσεις π α ρ ' αύτάς;
τής τε γάρ λεχθείσης ούτως Ιχειν αρχής τής πάντων
ουδείς άν εύροι άπλουστέραν ούδ' έπαναβεβηκυΐαν ήντινοΰν.
ού γάρ δή τήν μέν δυνάμει, τήν δέ ενεργεία φήσουσι·
γελοΐον γάρ έν τοις ενεργείς οδσι καί άύλοις τό δυνάμει καί
ενεργεία διαιρουμένους φύσεις ποιεϊσθαι πλείους. άλλ'
ουδέ έν τοις μετά τ α ΰ τ α · ούδ' έπινοεΐν τόν μέν τίνα νουν

περιέχει πολλά συστατικά' άρα δεν εξαρτάται από τέτοια και είναι
«αυταρκες» (παραπάνω το ονόμασε «μόνο και έρημο», δες Ενν. V 5 [ =
3 2 ] , 13, 6). Τέλος υπενθυμίζεται ότι το Καλό δεν περιέχεται μέσα σε
κάτι άλλο, άρα δεν είναι δημιουργημένο από κάτι άλλο' αυτός ο συλλογι
σμός έχει εκτεθεί επίσης παραπάνω, δες Ενν. V 5 [ = 3 2 ] , 9, 1-2.
3. Εδω εκτίθεται η ακριβής διάταξη των τριών υποστάσεων που
ανήκουν στη νοητή περιοχή (γρ. 16: «έν τ ω νοητω») σε αντίθεση προς την
περιοχή των αισθητών. Ως ανώτατο, πρωταρχικό και ασύνθετο τίθεται το
Ενα (ή το Κ α λ ό ) , αμέσως μετά ο νους (ο Πλωτίνος τον χαρακτηρίζει «το
πρωτως νοούν» στη γρ. 14, προφανώς γ ι α να το αντιδιαστείλει προς τ η
νόηση που ενυπάρχει στα έμψυχα όντα), και ως τρίτη και έσχατη η ψυχή.
Οι υποστάσεις δεν μπορούν να είναι ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες από.
αυτές τις τρεις· το να υποθέσει κανείς περισσότερες από τρεις υποστάσεις,
συζητιέται στην αμέσως επόμενη παράγραφο· στην περίπτωση όμως που
θα θέσει λιγότερες, θα ταυτίσει την ψυχή με τον νου, όπως συνήθιζαν να
κάνουν οι Στωικοί, ή θα ταυτίσει τον νου με την πρωταρχική ενότητα,
όπως έκανε ο Αριστοτέλης στο Λ των Μ ε τ ά τ α Φυσικά. Ο Πλωτίνος
θεωρεί ότι με όσα προηγήθηκαν ( π . χ . στην Ενν. Π Ι 8 [ = 30] α λ λ ά και
στις επόμενες) έχουν ήδη ειπωθεί κάμποσα πάνω στη διαφορά μεταξύ Ενός
- νου - ψυχής.
4. Εδώ ξεκινά η διερεύνηση του ερωτήματος: Μπορεί να θεωρηθεί ότι
υπάρχουν περισσότερες
από τρεις υποστάσεις στην περιοχή των νοητών;
Και κ α τ ' αρχήν όσον αφορά την α ν ώ τ α τ η υπόσταση, που είναι το Έ ν α : θ α
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Εάν τώρα αυτή η υφή δεν προέρχεται από κάτι άλλο και
δεν είναι μέσα σε κάτι άλλο, ούτε είναι κάποια σύνθεση, τότε
είναι αδύνατο να υπάρχει κάτι υπεράνω αυτής. Δεν επιτρέπε
ται λοιπόν να αναγόμαστε σε άλλες πρωταρχές, αλλά πρέπει
να θέτουμε αυτή την υφή στην πρώτη θέση, μετά από αυτήν
τον νου, τον αρχέγονα νοούντα, και μετά από τον νου την
ψυχή. Αυτή είναι η τάξη που αντιστοιχεί στη φύση των
π ρ α γ μ ά τ ω ν περισσότερες από αυτές τις βαθμίδες δεν πρέπει
να θέτει κανείς μέσα στη νοητή περιοχή, αλλά ούτε λιγότε
ρες. Γιατί εάν θέσει λιγότερες, τότε πρέπει να θεωρήσει ως
ταυτά την ψυχή και τον νου ή τον νου και το Πρώτο· αλλά
ότι αυτά διαφέρουν μεταξύ τους, δείχτηκε ήδη κατά πολλούς
τρόπους3.
Προς το παρόν μένει λοιπόν να ερευνηθεί, εάν πρέπει να
τεθούν περισσότερες από αυτές τις τρεις ουσίες. Τι είδους
ουσίες μπορούν ακόμα να υπάρχουν εκτός από αυτές; Κάποια
απλούστερη ή ανώτερα ιστάμενη από την πρωταρχή όλων
των όντων, η οποία είναι όπως την περιγράψαμε, δεν μπορεί
κανένας να βρει. Ας μην ισχυριστεί κανείς ότι αυτή η
πρωταρχή διασπάται σε μια δυνάμει και σε μια ενεργεία
ουσία· θα ήταν γελοίο, μέσα στην περιοχή του πράγματι
οντος και του άυλου να θέλει κάποιος να φτιάξει περισσότερες
ουσίες διαχωρίζοντας τ η δυνατότητα από την πραγματικό
τητα4.
Αυτό δεν ταιριάζει ούτε στην επόμενη περιοχή· δεν μπορεί

πρέπει να βρεθεί κάποια ουσία που να είναι απλούστερη ή ανώτερη από το
Ενα. Αλλ' αυτό δεν είναι δυνατό, όπως δείχτηκε ήδη παραπάνω, στις γρ.
11-12. θ α μπορούσε επιπλέον κανείς να σκεφτεί ότι το ίδιο το Έ ν α
διασπάται σε δυνάμει και ενεργεία. Αλλά και αυτό πρέπει να αποκλειστεί:
Ο ίδιος ο Αριστοτέλης, που καθιέρωσε τ η διττότητα «δυνάμει - ενεργεία»,
την περιόρισε στην περιοχή των υλικών όντων, ενώ σε κάθε τι άυλο
απέδωσε τον χαρακτήρα της ενεργείας (δες Αριστοτέλους Μεταφ.
1071b
21-22: «ταύτας δεϊ τ ά ς ουσίας είναι άνευ ύλης. ... ενέργεια άρα».). Όσον
άφορα την πρωταρχή που είναι το Έ ν α αποκλείεται λοιπόν το ενδεχόμενο
περισσότερων υποστάσεων.
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έν ησυχία τινί, τόν δέ οίον κινούμενον. τίς γάρ άν ησυχία
νοΰ καί τίς κίνησις καί προφορά άν εϊη ή τίς αργία καί

τοϋ ετέρου τί έργον; Ιστι γάρ ώς εστί νους άεί ωσαύτως
ενεργεία κείμενος έστώση· κίνησις δέ προς αυτόν καί περί 30
αυτόν ψυχής ήδη Ιργον καί λόγος ά π ' αύτοΰ είς ψυχήν
ψυχήν νοεράν ποιών, ούκ άλλην τινά μεταξύ νοΰ καί ψυχής
φύσιν. ού μήν ουδέ διά τοΰτο πλείους νους ποιεϊν, εί ό
μέν νοεί, è δέ νοεί δτι νοεί. καί γάρ εί άλλο τό έν τούτοις
νοεΐν, άλλο δέ τό νοεΐν δτι νοεί, άλλ' οδν μία προσβολή ούκ 35
αναίσθητος τών ενεργημάτων εαυτής· γελοΐον δέ έπί τοΰ
άληθινοΰ νοΰ τοΰτο ύπολαμβάνειν, άλλα πάντως γε è αυτός
Ισται ( τ φ ) δσπερ ένόει ό νοών δτι νοεί. εί δέ μή, ό μέν
Ισται νοών μόνον, ό δέ δτι νοεί νοών άλλου δντος, άλλ' ούκ
αύτοΰ τοΰ νενοηκότος. άλλ' εί έπινοία φήσουσι, πρώτον 40

5. Μήπως στην περιοχή του νου υπάρχουν περισσότερες απο μια
υποστάσεις; Κ ά τ ι τέτοιο θα ήταν δυνατό, εάν ένα μέρος του νου παρέμενε
ακίνητο, ενώ ένα άλλο κινείτο. Αλλά ο Πλωτίνος, δασκαλεμένος από μια
σειρά μεγάλων στοχαστών πάνω στη νοητική ενέργεια, αρνείται τόσο τ η
μονόπλευρη νοητική ακινησία (που αποτέλεσε ένα σημείο κριτικής του
Αριστοτέλη στις πλατωνικές ιδέες: η νοητική περιοχή είναι οπωσδήποτε
σκεπτόμενη και άρα μέσα σε ενέργεια, δες Αριστοτέλη Μεταφυσ.
Λ6,
1071b 14 κ.εες) όσο και τ η μονόπλευρη κίνηση, που πρέπει να αποδοθεί
στην κατώτερη υπόσταση (δηλ. στην ψυχή). Ο νους είναι λοιπόν συνάμα
ακίνητος και ενεργός, και όχι εναλλακτικά το ενα η το άλλο, ά λ λ α
εξακολουθητικά ο ίδιος — ώστε εξασφαλίζεται ο ενιαίος και αδιαίρετος
χαρακτήρας του.
Τι συμβαίνει όμως με την τρίτη υπόσταση που είναι η ψυχή; Αυτή
είναι μέσα σε κίνηση: α) προς τον νου, και β) γύρω απο τον νου. Τι
σημαίνει ετούτο; Ο Πλωτίνος φροντίζει να εξηγήσει ότι αυτή η κίνηση
αφορμάται από τον νου ως «λόγος» (γρ. 31) που εισδύει στην ψυχή και την
καθιστά εντελώς όμοια με τον νου: «νοερή» (γρ. 32). Μόνο χάρη σ' αυτή
τ η νοητική ικανότητα του λόγου, τον οποίο με τ η σειρά της εκφέρει η
ψυχή, αυτή στρέφεται προς τον νου και τον περιβάλλει με σκέψεις, λογία
και συλλογισμούς. Ως προϊόν του νου ο (ανθρώπινος) λόγος έχει λοιπόν
αφενός την τάση να επανέρχεται στην προέλευση του, αφετέρου να κανειλόγο-για τον νου, να τον περιβάλλει με λόγια. Μήπως όμως ο λόγος είναι
μια τέταρτη υπόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα στον νου και στην ψυχή;
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νου ως ευρισκόμενο αφενός μέσα σε
κίνηση· τι θα μπορούσε να είναι για
η κίνηση και η εκφορά; Σε τι
αφενός και σε τι η εργασία του

Αυτός είναι ό,τι είναι: νους αιώνια κατά τον ίδιο τρόπο,
κείμενος μέσα σε μια ακίνητη ενέργεια' η κίνηση προς αυτόν
και γύρω από αυτόν είναι έργο της ψυχής, μια έλλογη πράξη
[ = «λόγος»] που ξεκινώντας από τον νου εισδύει στην ψυχή
και την καθιστά νοερή- και μάλιστα την ίδια την ψυχή, όχι
κάποια άλλη ουσία μεταξύ νου και ψυχής 5 .
Αλλά δεν πρέπει γ ι ' αυτό να επινοεί κανείς μια πληθώρα
από νόες, επειδή τ ά χ α ο ένας σκέπτεται, ενώ ένας άλλος
σκέπτεται ότι σκέπτεται. Γιατί ακόμα και αν αναμεταξύ μας
το σκέπτεσθαι διέφερε από το να σκέπτεται κάποιος οτι
σκέπτεται, εντούτοις το σκέπτεσθαι είναι μία και μοναδική
ενέργεια, που συνοδεύεται από τ η συνείδηση της δραστηριό
τητας της.
θ α ήταν όμως γελοίο να το εφαρμόσει κανείς αυτό στον
αληθινό νου· γιατί αντίθετα εδώ αυτός που σκέπτεται ότι
σκέπτεται, πρέπει να είναι εντελώς ο ίδιος με αυτόν ο οποίος
σκέπτεται- αλλιώς θα έπρεπε ο ένας μόνο να σκέπτεται, ενώ
ο άλλος μόνο να σκέπτεται ότι σκέπτεται, όπου το υποκεί
μενο τού από αυτόν νοουμένου σκέπτεσθαι θα -ήταν άλλο και
Κ
όχι αυτός ο ίδιος .

Ό π ω ς θα εξηγηθεί εκτεταμένα παρακάτω, στις γρ. 57 κ.εες, ο λόγος δεν
μπορεί να ισχύσει ως αυθύπαρκτη και αυτοδύναμη υπόσταση, γιατί τότε η
ψυχή δεν θα είχε μια άμεση επαφή με τον νου, αλλά θα γνώριζε μονό ενα
ομοίωμα του. Αφετέρου ο λόγος δεν καθιστά νοερή μια υπόσταση μεταξύ
νου και ψυχής, α λ λ ά την ίδια την ψυχή. Έ τ σ ι εξασφαλίζεται τόσο η άμεση
διασύνδεση μεταξύ νου και ψυχής όσο και η αυθυπόστατη αναμέτρηση τ η ς
ψυχής με τον νου.
6. Εδώ ο Πλωτίνος επανέρχεται στην περιοχή του νου, για να
εξετάσει το ενδεχόμενο μιας διάσπασης του αφενός σε σκεπτόμενο και
αφετέρου σε νου ο οποίος σκέπτεται (— συνειδητοποιεί) οτι σκέπτεται.
Αυτό το ενδεχόμενο είχε ίσως προκύψει με εμβάθυνση στην αριστοτελική
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μέν τών πλειόνων υποστάσεων άποστήσονται· Ιπειτα δει
σκοπεϊν, εί καί αί έπίνοιαι χώραν Ιχουσι λαβείν νουν
νοοΰντα μόνον, μή παρακολουθοΰντα
δέ έαυτφ
δτι
νοεί· δ καί έφ' ημών αυτών εί γίνοιτο τών άεί έπιστατούντων ταΐς όρμαΐς καί ταΐς διανοήσεσιν, εί καί μετρίως
σπουδαίοι εΐμεν, αίτίαν άν αφροσύνης Ιχοι. δταν δέ δή ό
νους ό αληθινός έν ταΐς νοήσεσιν αυτόν νοή καί μή Ιξωθεν
ή τό νοητόν αύτοΰ, άλλ' αυτός ή καί τό νοητόν, έξ ανάγκης
έν τ φ νοεΐν Ιχει εαυτόν καί όρά εαυτόν ορών δ' εαυτόν
ούκ άνοηταίνοντα, άλλα νοοΰντα όρά. ώστε έν τ φ πρώτως
νοεΐν Ιχοι άν καί τό νοεΐν δτι νοεί ώς Ιν δ ν καί ουδέ τή
έπινοία έκεΐ διπλοΰν.. εί δέ καί άεί νοών εϊη, δπερ Ιστι,
τίς χώρα τή έπινοία τή χωριζούση τό νοεΐν άπό τοΰ νοεΐν
δτι νοεί; εί δέ δή καί έτέραν έπίνοιάν τις τρίτην έπεισάγοι [τήν] έπί τή δευτέρα τή λεγούση νοεΐν δτι νοεί, τήν

«νόηση νοήσεως» (δες Μεταφυσ.
1074b 3 5 ) , όπου όμως υπάρχει σαφής
ταυτότητα: «ταύτόν νους καί νοητόν» (Μεταφυσ.
1 0 7 2 b 2 2 ) . Για να
αντικρούσει το ενδεχόμενο της διάσπασης του νου, ο Πλωτίνος το εξετάζει
αρχικά όσον αφορά το ανθρώπινο σκέπτεσθαι (γρ. 3 4 : «το έν τούτοις
νοεΐν», όπως και στη γ ρ . 44: «έφ' ημών αυτών», σε αντιπαράθεση προς
τον «αληθινό νου», γρ. 37 και 4 7 ) . Ακόμα και αν υποτεθεί ότι το
ανθρώπινο σκέπτεσθαι διαφέρει από τ η συνειδητοποίηση του σκέπτεσθαι
(ως αναδίπλωση πάνω στον σκεπτόμενο εαυτό), πρόκειται γ ι α μια και
μοναδική δραστηριότητα, διότι κάθε σκέπτεσθαι έχει αυτοσυνείδηση τ η ς
ενέργειας του: ξέρει τι κάνει. Μια διασκεπτική διάφορα δεν σημαίνει
κιόλας δύο νόες. Αυτό γίνεται ακόμα σαφέστερο στον αληθινό νου, οπού
πρέπει να υπάρχει από κάθε άποψη τ α υ τ ό τ η τ α του νοούντος και του
νοούμενου (— του νοούντος-ότι-νοεί και του απλως-νοουντος).
Αλλιώς θα
έπρεπε να υποτεθεί η γελοία εικασία ότι υπάρχει ένας νους που δεν ξέρει τ ι
κάνει, και ένας «αυτοσυνειδητοποιημένος» νους που σκέπτεται όχι το δικό
του σκέπτεσθαι, α λ λ ά το σκέπτεσθαι του άλλου νου.
7. Η διάσπαση του νου σε σκεπτόμενο και σε σκεπτομενο-οτι-σκεπτεται είναι τόσο αφύσικη, ώστε μόνο ως νοητικό πείραμα («έπίνοια») θα
μπορούσε να σταθεί. Αλλά και τότε θα προέκυπταν δυσκολίες. Διότι ηδη η
πληθώρα των υποστάσεων θα ήταν ένα σκαρίφημα του νου, 7ΐοσο μάλλον η
δυσσύλληπτη νοητική ενότητα. K a t το να επινοηθεί ένας νους που μονό
σκέπτεται, χωρίς να ξέρει τι κάνει, είναι ακόμα και γ ι α τον ανθρωπινό
(άρα ατελέστερο) νου μια ανοησία (γρ. 4 6 : «αφροσύνη»): ακόμα και ο πιο
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Αλλά εάν ο διαχωρισμός έχει το νόημα ενός νοητικού
πειράματος, θα πρέπει πρώτα να αποποιηθεί κανείς την
πληθώρα των υποστάσεων έπειτα πρέπει να ερευνηθεί εάν
ακόμα και μέσα σε νοητικά πειράματα έχει θέση η παρά
σταση ενός νου ο οποίος μόνο σκέπτεται, χωρίς να συνειδητο
ποιεί ότι σκέπτεται. Μια τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει
ακόμα και στους ανθρώπους να καταλογισθεί ως κουταμάρα,
γιατί αυτοί πάντοτε, έστω και αν είναι μέτριας νοημοσύνης,
μπορούν να επιτηρούν τις ορμές και τις σκέψεις τους 7 .
Ό τ α ν όμως ο αληθινός νους μέσα στις σκέψεις του σκέπτε
ται τον εαυτό του, άρα τα νοούμενα του δεν βρίσκονται έξω
από αυτόν, αλλά είναι αυτός ο ίδιος νοούμενος, τότε μέσα
στο νοείν συλλαμβάνει κ α τ ' ανάγκην' τον εαυτό του και
βλέπει τον εαυτό του- βλέποντας όμως τον εαυτό του δεν τον
βλέπει ως μη-νοούντα, αλλά ως νοούντα 8 .
Άρα μέσα στο αρχέγονο νοείν περιέχεται ως ενιαία οντό
τ η τ α και το σκέπτεσθαι-που-αφορά-το-ότι-σκέπτεται. Εκεί
πάνω δεν υπάρχει λοιπόν ο διαχωρισμός ούτε καν ως νοητικό
πείραμα. Εάν επιπλέον ο νους σκέπτεται συνεχώς αυτό που ο
ίδιος είναι, πού θα χωρέσει τότε το νοητικό πείραμα που
διαχωρίζει το σκέπτεσθαι από το σκέπτεσθαι-που-αφορά-τοότι-σκέπτεται;
Επιπλέον θα μπορούσε κανείς εκτός από τον δεύτερο,

μέτριος νους έχει την ικανότητα να επιτηρεί και να επίσταται όσα
σκέπτεται και όσα τείνει να κάνει.
8. Τι λοιπόν συμβαίνει μέσα στον αληθινό νου (όπου δεν έχουν τόπο
τέτοιες παράλογες επινοήσεις); Αυτός είναι κ α τ ' ανάγκην μια ταυτότητα
νοούντος-νοούμενου, που σκέπτεται τον εαυτό του έτσι όπως αυτός ε/ναι.
Τα νοούμενα δεν μπορούν να είναι άσχετα, ανύπαρκτα και «έξω» από τον
νου (όπως καταδείχτηκε παραπάνω, στην Ενν. V 5 [ = 32]). Ο αληθινός
νους δεν είναι μόνο νοών α λ λ ά και νοούμενος- νοώντας δεν συλλαμβάνει
κάτι άλλο, μια ετερότητα, α λ λ ά αυτόν τούτο τον εαυτό του, και
μάλιστα
κατά το μέτρο που αυτός νοεί: αναδιπλωνόμενος στον εαυτό του ο αληθινός
νους συλλαμβάνει την ίδια τ η νοητική του δραστηριότητα, την συνειδητο
ποιεί, και διαβλέπει ότι αυτή του ανήκει. Έ τ σ ι ο αληθινός νους αναδείχνε
ται ως κύριος του εαυτού του (γρ. 4 9 : «έχει εαυτόν») και ως ενορατικός
του εαυτού του (γρ. 4 9 : «όρά εαυτόν»).
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λέγουσαν δτι νοεί δτι νοεί δτι νοεί, Ιτι μάλλον καταφανές
τό άτοπον, καί διά τί ούκ είς άπειρον ούτω ; τόν δέ λόγον
δταν τις άπό τοΰ νοΰ ποιή, είτα άπό τούτου γίνεσθαι έν
ψυχή άλλον ά π ' αύτοΰ τοϋ λόγου, ίνα μεταξύ ψυχής καί
νοΰ ή οδτος, αποστερήσει τήν ψυχήν τοΰ νοεΐν, εί μή παρά 60
τοΰ νοΰ κομιεΐται, άλλα παρά άλλου τοΰ μεταξύ τόν λ ό γ ο ν
καί εϊδωλον λόγου, άλλ' ού λόγον εξει, καί δλως ούκ είδήσεί
νουν ουδέ δλως νοήσει.
Ού τοίνυν ούτε πλείω τούτων ούτε έπινοίας περιττάς 2
έν έκείνοις, άς ού δέχονται, θετέον, άλλ' Ινα νουν τόν
αυτόν ωσαύτως Ιχοντα, άκλινή π α ν τ α χ ή , μιμούμενον τόν
πατέρα καθ' δσον οΐόν τε α ύ τ φ . ψυχής δέ ημών τό μέν άεί

9. Εδώ επισυνάπτονται δύο ακόμα επιχειρήματα γ ι α τον άτοπο χαρα
κτήρα ενός διαχωρισμού του νου σε σκεπτόμενο
και σε σκεπτομενο-οτισκέπτεται. α) Μέσα στην ανθρώπινη νόηση είναι προφανές ότι μπορεί να
προκύψει ένας τέτοιος διαχωρισμός σαν νοητικό πείραμα- μέσα στον
αληθινό νου είναι όμως μια τέτοια επινόηση αδύνατη: Αφού ο αληθινός
νους οφείλει να σκέπτεται συνεχώς τον εαυτό του, ένα τέτοιο νοητικό
πείραμα θα διέκοπτε τ η συνεχή του νόηση και θα αποτελούσε ένα χάσμα,
μια ατέλεια μέσα στην τελειότητα του. β) Εαν διαχωρίζεται ο νους ως
σκεπτόμενος από τον σκεπτόμενο-ότι-σκέπτεται, τι θα εμπόδιζε κάποιον να
επινοήσει έναν ακόμα νου, ο οποίος
σκέπτεται-ότι-σκεπτεται-οτι-σκεπτεται; Έ ν α τέτοιο επακόλουθο θα ήταν όχι μόνο δυνατό ά λ λ α και α ν α γ κ α ω ,
εάν ήθελε κανείς να οδηγήσει την επινόηση του εως τ α άκρα. Και
μάλίστα εξίσου εύλογο θα ήταν να επινοήσει κι έναν τέταρτο, πέμπτο κ τ λ .
νου έως το άπειρο, πράγμα που καταδείχνει τον παραλογισμό του εγχειρή
ματος.
10. Μήπως υφίσταται ανάμεσα στον νου και στην ψυχή μια ακόμα
υπόσταση, ο «λόγος»; Αυτή η θεωρία είχε διατυπωθεί μέσα στα συγγράμ
ματα των Γνωστικών, γ ι ' αυτό ο Πλωτίνος θεωρεί αναγκαίο να την
αναιρέσει. Ό τ ι ο «λόγος» ( = ως λογική α λ λ ά και ως λεκτική και
διαμορφωτική ικανότητα) αποτελεί ένα μεσολαβητικό κρίκο ανάμεσα στον
νου και στην ψυχή, έγινε παραδεκτό παραπάνω, στις γρ. 31-2. Αλλα ο
Πλωτίνος αρνείται να εκλάβει τον λόγο ως αυθύπαρκτη υπόσταση, διότι
κάτι τέτοιο θα στερούσε την ψυχή από την άμεση επαφή της με τον νου
και με το νοείν, θα καθιστούσε την ψυχή εξαρτώμενη απο ενα είδωλο του
νου και άρα χωρίς αληθινή γνώση του νου και χωρίς νοητική ικανότητα.
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επινοημένο νου, που τάχα σκέπτεται
ότι σκέπτεται,
να
εισαγάγει κι έναν τρίτο, που να ισχυρίζεται ότι σκέπτεται
ότι σκέπτεται ότι σκέπτεται 4 έτσι θα γινόταν πιο καταφανές
ότι ο διαχωρισμός είναι κάτι άτοπο· θα μπορούσε δα να
προχωρεί έτσι επ' άπειρο 9 .
Εάν όμως κανείς θεωρήσει ότι από τον νου προκύπτει η
λογική ικανότητα [ = «λόγος»], και από αυτήν πρωτοεισδύει
μέσα στην ψυχή μια ά λ λ η λογική ικανότητα, έτσι ώστε η
60 πρώτη λογική ικανότητα να είναι μεταξύ ψυχής και νου,
τότε στερεί την ψυχή από το νοείν, γιατί η ψυχή δεν αποκτά
τότε τ η λογική ικανότητα από τον νου, αλλά από κάτι άλλο,
από αυτή την ενδιάμεση ουσία· δεν θα είχε λοιπόν η ψυχή τ η
λογική ικανότητα, αλλά μόνο ένα είδωλο της - δεν θα γνώ
ριζε τίποτε από τον νου και ούτε διόλου θα νοούσε10.
2

Δεν πρέπει λοιπόν να υποθέσει κανείς περισσότερες απο
τρεις υποστάσεις, και ούτε μέσα στα νοητά να επιχειρήσει
περιττά νοητικά πειράματα, που δεν έχουν εκεί καμία θέση.
0 νους είναι ένας και ο αυτός, αμετάβλητος, ακλόνητος κι
έτσι μιμούμενος τον πατέρα του όσο του είναι δυνατό 1 1 .
Αλλά όσον αφορά την ψυχή μας πρέπει να υποθέσουμε ότι

Μολονότι λοιπόν ο Πλωτίνος αποδέχεται την ύπαρξη ενός λογού ως
μεσολαβητικού στοιχείου ανάμεσα σε όλες τις κατώτερες υποστάσεις (δες
παραπάνω, στην Ενν. Ι Π 8 [ = 3 0 ] , 2, 29 κ.εες και Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] ,
3, 7 κ.εες: «λόγος ψυχής - λόγος φύσεως - λόγος ενυλος»), αρνείται να
τον εκλάβει ως αυθύπαρκτη υπόσταση.
1 1 . Πριν προχωρήσει στις κατώτερες υποστάσεις, ο Πλωτίνος κάνει
εδώ μια σύντομη περίληψη των συμπερασμάτων του. Υπάρχουν μόνο τρεις
υποστάσεις μέσα στην περιοχή των νοητών, και δεν πρέπει κανείς να τις
επαυξάνει με νοητικά πειράματα. Ο νους είναι ένας και μόνο, και καμία
διάκριση των λειτουργιών του δεν μπορεί να του αποδώσει
πολλαπλότητα
ή ετερότητα.
Βασικές του ιδιότητες είναι ο αμετάβλητος χαρακτήρας του
και το ότι δεν ρέπει προς κάπου αλλού (δες γρ. 3: «άκλινης»). Με αυτόν
τον τρόπο ο νους μιμείται το Έ ν α κατά το μέτρο των δυνάμεων του. Ο
Πλωτίνος υπαινίσσεται συνάμα ότι ο νους είναι δημιούργημα του Ενός (ως
«πατέρα» δες γρ. 4 ) , και ως επιγέννημα δεν είναι τόσο τελεκ> οσο το
αρχέτυπο, α λ λ ά μόνο μια απομίμηση του.
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προς έκείνοις, τό δέ προς ταΰτα Ιχειν, τό δ' έν μέσω
τ ο ύ τ ω ν φύσεως γάρ ούσης μιας έν δυνάμεσι πλείοσιν ότέ
μέν τήν πάσαν συμφέρεσθαι τ φ άριστοι αυτής καί τοΰ
βντος, ότέ δέ τό χεϊρον αυτής καθελκυσθεν συνεφελκύσασθαι τό μ έ σ ο ν τό γάρ πάν αυτής ούκ ήν θέμις καθελκύσαι. καί τοΰτο συμβαίνει αύτη τό πάθος, δτι μή
Ιμεινεν έν τ φ καλλίστω, δπου ψυχή μείνασα ή μή μέρος,
μηδέ ής ήμεΐς Ιτι μέρος, Ιδωκε τ φ παντί σώματι α ύ τ φ τε
Ιχειν δσον δύναται π α ρ ' αυτής Ιχειν, μένει τε άπραγμόνως
αυτή ούκ έκ διανοίας διοικοΰσα ουδέ τι διορθουμένη, άλλα
τή είς τό πρό αυτής θέα κατακοσμοΰσα δυνάμει θαυμαστή.
δσον γάρ προς αυτή έστι, τόσω καλλίων καί δυνατωτέρα·
κάκεΐθεν Ιχουσα δίδωσι τ φ μετ' αυτήν καί ώσπερ έλλάμπουσα άεί έλλάμπεται.

12. Τι υπάρχει κ ά τ ω από τον νου; Εδώ τ α π ρ ά γ μ α τ α είναι πιο
περίπλοκα, γ ι α τ ί απέχουν ολ.οένα περισσότερο από τον ενιαίο και αμετά
βλητο χαρακτήρα των ανώτερων υποστάσεων.
Η ψυχή διαχωρίζεται
αναγκαστικά σε καθολική και σε ατομική ψυχή, και είναι δύσκολο να
δειχτεί η ενότητα τους. Αλλά και η ατομική ψυχή (η «δική μας» ψυχή,
όπως την ονομάζει εδώ ο Πλωτίνος) διασπάται σε τρία μέρη, βάσει των
τριών τάσεων που την διέπουν: ένα «άριστο» μέρος στραμμένο προς τ α
νοητά και διατηρούμενο α δ ι ά π τ ω τ α εκεί π ά ν ω , ένα μέρος στραμμένο προς
τ α αισθητά και υλικά, κι ένα τρίτο μέρος μεταξύ τούτων (ως συνείδηση
των νοητών α λ λ ά και συναίσθηση των αισθητών). Η ενιαία ψυχική ουσία
διαφοροποιείται βάσει «δυνάμεων», οι οποίες δύνανται να την μεταστρέ
φουν άλλοτε προς τ α νοητά και άλλοτε προς τ α αισθητά. Είναι δυνατό να
στραφούν και τ α τρία μέρη τ η ς ψυχής προς τ α νοητά κι έτσι να συμβρεθουν
στο ανώτερο μέρος τ η ς , που είναι και το καλύτερο μέρος «του οντος»,
εφόσον βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον νου (ως κατεξοχήν περιοχή του
Είναι). Είναι ακόμα δυνατό να δώσει το κατώτερο μέρος τόση βαρύτητα
στα αισθητά, ώστε να συμπαρασύρει προς την ίδια κατεύθυνση το μεσαίο.
Αλλά ο Πλωτίνος αρνείται τ η δυνατότητα, να στραφεί ολόκληρη η ψυχή
προς τ α αισθητά, έτσι ώστε ακόμα και το ανώτερο μέρος της να χάσει τ η
σύνδεση με τον νου. Έ τ σ ι παρέχεται το δίδαγμα ότι και όταν ρέπει προς τ α
αισθητά και προς τις αισθησιακές απολαύσεις, μια ανθρώπινη ψυχή δεν
είναι δυνατό να αποσπασθεί εντελώς από τ η θεϊκή τ η ς προέλευση, δηλαδή
από την άμεση επαφή τ η ς με την περιοχή του αληθινού Είναι.
13. Αλλά τ ι συμβαίνει με την καθολική ψυχή, που έως τώρα δεν
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ένα μέρος της είναι στραμμένο πάντοτε προς τ α νοητά, ενώ
ένα άλλο μέρος της είναι στραμμένο προς τα αισθητά, κι ένα
τρίτο μεταξύ τούτων. Η ψυχή μας είναι μια ενιαία ουσία
μέσα σε μια πληθώρα δυνάμεων άλλοτε συγκεντρώνεται
ολόκληρη μέσα στο καλύτερο μέρος της, που είναι συνάμα το
καλύτερο μέρος των όντων, άλλοτε πάλι το κατώτερο μέρος
της ελκόμενο προς τα κάτω παρασέρνει μαζί του και το
μεσαίο' γ ι α τ ί δεν είναι επιτρεπτό να παρασύρει ολόκληρη την
ψυχή προς τ α κ ά τ ω 1 2 .
Έ ν α τέτοιο πάθημα συμβαίνει στην ψυχή, επειδή αυτή δεν
παρέμεινε στην περιοχή της ωραιότητας· η ψυχή που παρα
μένει εκεί και δεν είναι μέρος μας, ούτε εμείς είμαστε πια
μέρος τ η ς , επιτρέπει στο σώμα του παντός να κάνει κατοχή
σε οσα μπορεί να κατέχει από αυτήν, ενώ αυτή από μέρους
τ η ς παραμένει ακίνητη, χωρίς να πολυπραγμονεί.
Διότι η ψυχή δεν το διοικεί με διανοητικές διακρίσεις,
ούτε με επιδιορθώσεις, αλλά το πλάθει με αξιοθαύμαστη
δύναμη, προσβλέποντας μόνο σε όσα είναι υπεράνω τ η ς .
Γιατί όσο περισσότερο η ψυχή επιδίδεται σ' αυτή τ η θέαση,
τόσο γίνεται ωραιότερη και δυνατότερη· από εκεί προέρχο
νται όσα η ψυχή χορηγεί στο κατώτερο μέρος, και το
φωταγωγεί επειδή αδιάκοπα φωταγωγείται 1 3 .

αναφέρθηκε διόλου; Ο Πλωτίνος δικαιολογεί αρχικά το γεγονός ότι στην
ατομική μας ψυχή λαμβάνουν χώρα όλες αυτές οι μεταπτώσεις, επειδή η
ατομική ψυχή απομακρύνθηκε από την περιοχή του νου, που είναι «το
ωραιότατο». Αντίθετα η καθολική ψυχή παραμένει σε άμεση επαφή με τον
νου, γ ι ' αυτό και δεν μπορεί να θεωρηθεί δικό μας μέρος (γρ. 1 1 : «ή μή
μέρος») α λ λ ά ούτε κι εμείς δικό της μέρος. Αυτή τ η σχέση περιγράφει
ωραία ο D . Roloff 1970, σελ. 160-1: «Η σχέση της καθολικής ψυχής προς
τ ι ς ατομικές ψυχές δεν πρέπει να συλληφθεί ως σχέση του όλου προς τ α
μέρη του, γ ι α τ ί οι ατομικές ψυχές αποστρεφόμενες τον νου και περιοριζό
μενες στον εαυτό τους έχουν αποσπασθεί από την καθολική ψυχή και άρα
είναι "επιμέρους ψ υ χ έ ς " , αλλά κατά κανένα τρόπο μέρη της
καθολικής

ψυχής».
Όσο και αν είναι στραμμένη προς τον «ωραιότατο» νου, η καθολική
ψυχή σχετίζεται με το «σώμα του παντός», δηλαδή με τον σύνολο αισθητό
κόσμο. Σε ποια σχέση βρίσκεται προς αυτόν; Η στάση της καθολικής
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Ά ε ί οδν έλλαμπομένη καί διηνεκές Ιχουσα τό φώς 3
δίδωσιν είς τ ά εφεξής, τά δ' άεί συνέχεται καί άρδεται
τούτω τ φ φωτί καί απολαύει τοΰ ζήν κ α θ ' δσον δύναται·
ώσπερ εί πυρός έν μέσω που κειμένου άλεαίνοιντο οΐς
οΐόν τε. καίτοι τό πΰρ έστιν έν μέτρω· δταν δέ δυνάμεις 5
μή μετρηθεΐσαι μή έκ τών δντων ώσιν άνηρημέναι, π ώ ς
οΐόν τε είναι μέν, μηδέν δέ αυτών μεταλαμβάνειν; άλλ'
ανάγκη εκαστον τό αύτοΰ διδόναι καί άλλω, ή τό αγαθόν
ούκ αγαθόν Ισται, ή ό νους ού νους, ή <ή> ψυχή μή τοΰτο,
εί μή τι μετά τό π ρ ώ τ ω ς ζών ζώη καί δευτέρως Ι ω ς Ιστι ίο
τό πρώτως. ανάγκη τοίνυν εφεξής είναι πάντα άλλήλοις
καί άεί, γενητά δέ τά Ιτερα τ φ παρ' άλλων είναι, ού

ψυχής είναι κ α τ ' αρχήν παραχωρητική: επιτρέπει στον αισθητό κόσμο να
προσλάβει από αυτήν όσο μέρος μπορεί αυτός να συλλάβει και να αποκτή
σει· προς τούτο η ψυχή δεν κάνει τον κόπο να μεριμνήσει, και ούτε
κινητοποιείται ούτε μεταβάλλεται (γρ. 13: «μένει άπραγμόνως»). Αφετέ
ρου όμως η ψυχή διαμορφώνει: χωρίς να κάνει Λανοητικές διοικητικές
πράξεις (ας προσεχτούν τ α απανωτά δια- στη γρ. 14) και χωρίς να
επιχειρεί κάποιες μεθύστερες βελτιώσεις, αρκείται στο να θεάται οσα
βρίσκονται υπεράνω της, στην περιοχή του νου. Ή δ η αυτή η θέαση την
καθιστά τόσο ωραία και τόσο δυνατή, ώστε την αναδείχνει κοσμοπλάστρα
(γρ. 15: «κατακοσμούσα»). Η παραχωρητική, δωρίζουσα στάση τ η ς
καθολικής ψυχής εξηγείται από το ότι αυτή εξακολουθητικά
δέχεται
ωραιότητα και δύναμη από τον νου- και μόνο επειδή η ίδια καταλαμπρυνετ α ι , καθίσταται ικανή να καταλαμπρύνει με τ η σειρά της τ α αισθητά.
Σε ένα παρεμφερές χωρίο ο Πλωτίνος περιγράφει ως εξής (Ενν. Ι 1
[ = 5 3 ] , 8, 15-18): «II ψυχή φαίνεται να παρευρίσκεται στα σώματα,
επειδή τ α φωταγωγεί- άλλωστε δτ,μιουργεί τ α έμβια όντα όχι αντλώντας
από τον εαυτό τ η ς και από το σώμα, αλλά παραμένοντας η ίδια [ =
α μ ε τ ά β λ η τ η ] , παρέχει από τον εαυτό της είδωλα, όπως ένα πρόσωπο
[παρέχει τον εαυτό του] μέσα σε πολλούς καθρέφτες».
14. Εδώ γίνεται μια πρώτη προσέγγιση στο βασικότερο θέμα τ η ς
παρούσας π ρ α γ μ α τ ε ί α ς , που είναι η υφή του αισθητού κόσμου. Αντλώντας
τ ι ς δύο τελευταίες λέξεις του προηγούμενου κεφαλαίου (δες Κ ε φ . 2, γρ.
18: «άεί έλλάμπεται») ο Πλωτίνος κάνει λόγο ξανά για τον αιώνιο
χαρακτήρα της ψυχικής φ ω τ α γ ώ γ η σ η ς και γ ι α την αντίστοιχα αιώνια
διάρκεια και αναζωογόνηση των αισθητών όντων. Η αιωνιότητα των
αισθητών δεν εξασφαλίζεται λοιπόν από μια ενδιάθετη ικανότητα αυτοδια-
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Αδιάκοπα φωταγωγούμενη κι έχοντας συνεχώς εκείνο το
φως, η ψυχή το μεταδίδει στα κατώτερα όντα- σ' αυτό το
φως οφείλουν τ α κατώτερα όντα την αέναη διατήρηση τους
και την αναζωογόνηση τους, κι έτσι απολαμβάνουν τη ζωή
κατά τ η δύναμη τους. Είναι σαν να ανάβει κάπου μια φωτιά
5 και ζεσταίνει ολόγυρα τ α πάντα, όσα είναι σε θέση να ζε
σταθούν.

Ωστόσο η φωτιά υπόκειται σε ένα μέτρο· εάν όμως
υπάρχουν δυνάμεις που δεν υπόκεινται σε μέτρο, μπορούν να
υπάρχουν χωρίς να κοινοποιούν κάτι απο τη δύναμη τους;
Αυτό θα συνέβαινε, μόνο αν αυτές οι δυνάμεις αφαιρούνταν
από την περιοχή των όντων. Ε λοιπόν όχι, κάθε δύναμη
πρέπει κ α τ ' ανάγκην να κοινοποιεί κάτι από τα δικά της σε
κάτι άλλο- αλλιώς το καλό δεν μπορεί να είναι καλό, ο νους
10 να είναι νους, η ψυχή να είναι αυτό που είναι, εάν μετά από
το πρωταρχικά ζωντανό ον δεν υπάρχει και μια δεύτερη ζωή
που διαρκεί όσο υπάρχει η πρώτη 1 4 .
Ό λ α λοιπόν είναι κ α τ ' ανάγκην διατεταγμένα το ένα κάτω
από το άλλο, και μάλιστα αιώνια. Εάν έχουν εισδύσει στο
γίγνεσθαι, έχουν λάβει το Είναι τους από άλλα- όσα λοιπόν

τήρησης και αυτοαναπαραγωγης, α λ λ ά απο το αιώνια Ζ,ωογόνο «φως» που
εκπέμπει η ψυχή. Αυτή τ η σχέση ψυχής-φύσης περιγράφει ο Πλωτίνος και
σαν μια φωτιά στη μέση των φύσει όντων, χάρη στην οποία ετούτα
ζεσταίνονται και έτσι ζωογονούνται, άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο.
Αλλά είναι βέβαιο ότι η ψυχή θα εξακολουθήσει να θερμαίνει τ α φύσει
όντα; 0 Πλωτίνος ανατρέχει στην ηρακλείτεια παρομοίωση του Χ,ωογονου
πυρός με τον ήλιο, ο οποίος «δεν θα υπερβεί τα μέτρα» (δες Ηράκλειτου
απόσπ. Β 94 Diels-Kranz), για να τον αντιπαραβάλει προς υπέρμετρες και
αχαταμέτρητες
δυνάμεις, όπως είναι η ψυχή, ο νους και το Ένα.
Ακόμα
και τέτοιου είδους δυνάμεις δεν είναι ικανές να αποκοπούν από τ α φύσει
όντα και να εξαντλούν τ η δυναμικότητα τους σε αυτοανάλωση, αλλά είναι
γ ι ' αυτές αναγκαίο (γρ. 8: «ανάγκη») να μεταδίδουν τη φλόγα τους στα
κατώτερα
όντα. Και μολονότι η κατεξοχήν ζ ω η υπάρχει κατά
τον
Πλωτίνο στην περιοχή του νου, χάρη στην αιώνια μετάδοση ζωτικότητας
αναδύεται και μια δεύτερη ζ ω ή , η ζ ω ή των έμψυχων όντων, που δεν θα
πάψει να υφίσταται εφόσον ζωογονείται απο την
πρώτη.
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τοίνυν έγένετο, άλλ' έγίνετο καί γενήσεται, δσα γενητά
λέγεται· ουδέ φθαρήσεται, άλλ' ή δσα Ιχει είς ά · δ δέ μή
Ιχει είς δ, ουδέ φθαρήσεται. εί δέ τις είς ΰλην λέγοι, διά
τί ού καί τήν ύλην; εί δέ καί τήν υλην φήσει, τίς ήν
ανάγκη, φήσομεν, γενέσθαι; εί δέ άναγκαΐον είναι φήσουσι
παρακολουθεΐν, καί νΰν ανάγκη, εί δέ μόνη καταλειφθήσεται, ού πανταχού, άλλ' Ιν τινι τ ό π ω άφωρισμένω τά
θεία Ισται καί οίον άποτετειχισμένα · εί δέ ούχ οΐόν τε,
έλλαμφθήσεται.
Ε ί δέ οίον π τ ε ρ ο ρ ρ υ ή σ α σ α ν τήν ψυχήν φήσουσι
πεποιηκέναι, ούχ ή τοΰ παντός τοΰτο π ά σ χ ε ι · εί δέ
σφαλεΐσαν αυτοί φήσουσι, τοΰ σφάλματος λεγέτωσαν τήν
15. Με βάση τ η φ ω τ α γ ώ γ η σ η και ζωογόνηση των μεν από τ α δε, ο
Πλωτίνος συμπεραίνει την ιεραρχική τους ταξινόμηση και την αιωνιότητα
τους. Οι υποστάσεις δεν είναι ισοδύναμες- οι κατώτερες αντλούν δύναμη
από τ ι ς ανώτερες και αναγκαστικά μειονεκτούν ως προς αυτές. Αλλά αυτή
η ιεραρχική τ ά ξ η δεν άρχισε ποτέ και ούτε θα πάψει να υπάρχει* είναι
λοιπόν αιώνια. Αυτό δεν αντιφάσκει με το γεγονός ότι κάποια οντά
ξεκίνησαν
( = γεννήθηκαν, ανεφύησαν, αναδύθηκαν) μέσα στον χρόνο,
αντλώντας το Είναι τους από ά λ λ α . Δεν ήταν όμως μία και μοναδική η
στιγμή τ η ς γέννησης τους, και ούτε πρόκειται σε κάποια μελλοντική
στιγμή να φθαρούν εντελώς- η γέννηση είναι επαναλαμβανόμενη σύνθεση
αιώνιων συστατικών
και η φθορά είναι επαναλαμβανόμενη αποσύνθεση
τους. Αφετέρου ο Πλωτίνος διαχωρίζει εκείνα τ α όντα — πρόκειται ίσως
για τις τρεις υποστάσεις — που δεν έχουν συντεθεί από επιμέρους συστατικά
και ούτε «έχουν» κάποια συστατικά στα οποία θα μπορούσαν να αναλυθούν,
γ ι ' αυτό δεν πρόκειται ούτε να αποσυντεθούν. Δες μια ανάλογη επιχειρη
ματολογία στον πλατωνικό Φαίδωνα 78c.
16. Είναι λογικά συνεπής η υπόθεση ότι κάθε τι αποσυντίθεται
σε
υλικά στοιχεία; Μια τέτοια υπόθεση θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ακόμα
και οι νοητές υποστάσεις οφείλουν να αποσυντεθούν σε ύλη. Ο Πλωτίνος
αντικρούει ως εξής: Μήπως τότε θα έπρεπε ακόμα και η ύλη να αποσυντε
θεί; Κ α ι αν συνέβαινε τούτο, δεν θα ή τ α ν μια αποσύνθεση που δεν οδηγεί
σε κάτι άλλο (όπως είναι ο ορισμός τ η ς αποσύνθεσης σαν τέτοιας), α λ λ ά
στο τ ί π ο τ α ; Τότε θα γεννιόταν το πρόβλημα: π ώ ς δεν έχουν φθαρεί τ α
π ά ν τ α οδηγημένα στο τ ί π ο τ α ; Αλλά και η ίδια η ύλη, π ώ ς μπορεί να
προέκυψε, εάν δεν υπήρξε ένα αίτιο που εξακολουθητικά την αναπαράγει
και την διατηρεί, ώστε να μην οδηγηθεί στο τίποτα; Αυτοί οι συλλογισμοί
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ύλη δεν είναι μια τελική απόληξη των
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εισέδυσαν στο γίγνεσθαι, δεν εισέδυσαν μία φορά, αλλά
εισέδυαν και θα εξακολουθούν να εισδύουν. Θα φθαρούν μόνο
εκείνα τ α όντα, που έχουν σε τί να αποσυντεθούν όσα όμως
δεν έχουν σε τί, δεν θα φθαρούν 15 .
Εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι όλα αποσυντίθενται σε ύλη,
γιατί δεν λέει ότι και η ύλη αποσυντίθεται; Αλλά εάν πει ότι
και η ύλη αποσυντίθεται, ποια αναγκαιότητα την οδήγησε
στο να προκύψει; Εάν όμως η ύλη προέκυψε ως αναγκαίο
επακόλουθο των αιτίων, τότε αυτή η αναγκαιότητα υφίστα
ται και κατά το παρόν 11 '.
Εάν τώρα η ύλη εγκαταλειπόταν μόνη τ η ς , τότε τ α θεϊκά
όντα δεν θα ήταν πια παντού, αλλά μόνο σε έναν περιορι
σμένο τόπο, και τρόπον τινά απομονωμένα με ένα διαχωρι
στικό τείχος. Εάν όμως αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η ύλη θα
πρέπει να φωταγωγείται [από τα θεϊκά όντα] 1 7 .
θ α ισχυριστούν ότι η ψυχή δημιούργησε το σύμπαν δυνά
μει μιας κάποιας «αποπτέρωσής» της. Αλλά η καθολική
ψυχή δεν παθαίνει καμία αποπτερωση. Και αν ισχυριστούν
ότι η ψυχή [δημιούργησε αφότου] αμάρτησε, θα πρέπει να

όντων και ούτε ένα τελικό σκαλοπάτι πριν από την εκμηδένιση, α λ λ ά ένα
εξακολουθητικά αναγκαίο «παρακολούθημα» (δες γρ. 18) των ανώτερων
αιτίων, που γίνεται με τ η σειρά του υλικό υπόβαθρο βιώσιμων όντων.
17. Μια ακόμα υπόθεση σχετικά με την ύλη ως έσχατη απόληξη των
όντων: Μήπως μπορεί η ύλη να εγκαταλειφθεί μόνη τ η ς , ανεπηρέαστη
από τις ανώτερες υποστάσεις και αυθύπαρκτη; Σε μια τέτοια περίπτωση
θα ήταν δυνατή μια οριστική φθορά της ύλης, που θα την οδηγούσε σε
απόλυτη εκμηδένιση. Ο Πλωτίνος αντικρούει αυτή την υπόθεση ως εξής:
Το πρόβλημα δεν θα ήταν τότε η υφή της ύλης, αλλά η υφη των ανωτέρων
( = «θεϊκών») υποστάσεων, οι οποίες θα έπρεπε να υποτεθούν ως τοπικά
περιορισμένες και αποκομμένες με ένα διαχωριστικό τείχος (ο Πλωτίνος
δανείζεται εδώ την ποιητική έκφραση «άποτετειχισμένα» από τους αριστο
φανικούς Όρνιθες 1576) από τ α κατώτερα, υλικά όντα. Αλλά κάτι τέτοιο
δεν είναι δυνατό, γ ι α τ ί οι ανώτερες υποστάσεις υπάρχουν παντού, φωτα
γ ω γ ώ ν τ α ς και ζωογονώντας τ α υλικά όντα. Με βάση αυτή την πεποίθηση
μιας διείσδυσης των ανώτερων στα κατώτερα όντα αναλαμβάνει ο Π λ ω τ ί 
νος σε επόμενα κεφάλαια την υπεράσπιση του αισθητού κόσμου ενάντια
στην υποτίμηση του από μέρους των Γνωστικών.
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αίτίαν. πότε δέ έσφάλη; εί μέν γάρ έξ άιδίου, μένει κατά
τόν αυτών λόγον εσφαλμένη· εί δέ ήρξατο, διά τί ού πρό 5
τοϋ; ήμεΐς δέ ού νεΰσαί φαμεν τήν ποιοΰσαν, άλλα μάλλον
μή νεΰσαι. εί γάρ ένευσε, τ φ έπιλελήσθαι δηλονότι τών
έκεΐ· εί δέ έπελάθετο, π ώ ς δημιουργεί; πόθεν γάρ ποιεί ή
έξ ών είδεν έκεΐ; εί δέ εκείνων μεμνημένη ποιεί, ουδέ
δλως Ινευσεν ουδέ γάρ εί άμυδρώς Ιχει, ού μάλλον μένει ίο
έκεΐ, ίνα μή άμυδρώς ΐ δ η . διά τί γάρ άν ούκ ήθέλησεν
Ιχουσα ήντινοΰν μνήμην έπανελθεΐν; τί γάρ άν εαυτή καί
έλογίζετο γενέσθαι έκ τοΰ κοσμοποιήσαι; γελοΐον γάρ τό
ΐνα τ ι μ φ τ ο , καί μεταφερόντων άπό τών άγαλματοποιών τών
ένταΰθα. έπεί καί εί διανοία έποίει καί μή έν τή φύσει ήν 15
τό ποιεϊν καί ή δύναμις ή ποιοΰσα ήν, π ώ ς άν κόσμον
τόνδε έποίησε; πότε δέ καί φθερεΐ αυτόν; εί γάρ μετέγνω,

18. Εδώ ξεκινά το κατεξοχήν πολεμικό τ μ ή μ α τ η ς παρούσας πραγμα
τείας ενάντια στους Γνωστικούς. Μια βασική θεωρία τους αφορούσε τ η
δημιουργία του αισθητού κόσμου: ο κόσμος δεν προήλθε απο μια θεϊκή
δημιουργική πράξη, α λ λ ά αναδύθηκε ως προϊόν αμαρτωλής πτώσης τ η ς
θεϊκής σοφίας. Μιλώντας γ ι α τ η θεϊκή σοφία οι Γνωστικοί την χαρακτήρι
ζαν «ψυχή»· έτσι ο Πλωτίνος αναλαμβάνει να μελετήσει, με ποιο νόημα
μπορεί η ψυχή να δημιούργησε τον κόσμο. (Για τ η σχέση μεταξύ «σοφίας»
και «ψυχής» στους Γνωστικούς φαίνεται να προβληματίζεται και ο ιδως ο
Πλωτίνος παρακάτω, δες Κ ε φ . 10, γρ. 19-22). Είναι δυνατό να απέρ
ρευσε ο κόσμος από την ψυχή με το νόημα ότι αυτή «αποπτερώθηκε»
(σύμφωνα με την ποιητική εικόνα που προσφέρει ο Π λ ά τ ω ν στον Φαιδρό
246e 2 ) , έτσι ώστε ο κόσμος να συγκροτήθηκε από το φτερωμα τ η ς ; Κ ά τ ι
τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει, αν η ψυχή μέλλει να άφορα τον σύμπαντα
κόσμο καθολικά και άρα όχι με κομμένα τα φτερά τ η ς . Και ούτε μπορεί να
συνδεθεί η δημιουργία του κόσμου με ένα ψυχικό αμάρτημα, αν δεν
εξηγηθεί επαρκώς η αιτία και η χρονική ( = προκοσμική!) αφετηρία του
αμαρτήματος. Εάν η καθολική ψυχή είναι ανέκαθεν α μ α ρ τ ω λ ή , τότε θα
εξακολουθήσει γ ι α πάντα να βρίσκεται μέσα στην αμαρτία τ η ς - και ούτε
μια τυχαία στιγμή πτώσης μπορεί να σταθεί ως επαρκές θεμέλιο μιας
κοσμογονικής αφετηρίας.
Ο Πλωτίνος αντιτάσσει επίσης ότι εάν η ψυχή είναι πράγματι
δημιουργός του κόσμου, τότε δεν μπορεί να αμάρτησε. Πτώση σε αμαρτία
θα πει λησμονιά, και τ α αισθητά δεν είναι δυνατό να δημιουργήθηκαν
μέσω μιας λησμονιάς των ν ο η τ ώ ν διότι τ α νοητά ( = ο ιδεατός κόσμος τον
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αιτία αυτού του αμαρτήματος. Και πότε
αμάρτησε; Ανέκαθεν; Τότε η ψυχή σύμφωνα
ισχυρισμό παραμένει αμαρτωλή. Εάν όμως
να αμαρτάνει, γιατί αυτό δεν συνέβη πρωτύ

Εμείς αντίθετα αρνούμαστε ότι η δημιουργική ψυχή
καταπεφτει, και ισχυριζόμαστε ότι αυτή δεν μπορεί να
καταπέσει. Γιατί εάν καταπέσει, αυτό σημαίνει ότι έχει
λησμονήσει τ α ανώτερα- εάν όμως τα λησμόνησε, πώς είναι
δημιουργός του κόσμου; Διότι η ψυχή μπορεί να δημιουργεί,
μόνο βάσει όσων είδε εκεί π ά ν ω 1 8 .
Εάν δημιουργεί ενθυμούμενη, τότε δεν έχει διόλου κατα
πέσει. Και αν αυτή η μνήμη είναι θαμπή, τότε πολύ μάλλον
η ψυχή παραμένει εκεί πάνω, για να μη βλέπει θαμπά. Διότι
εαν έχει διατηρήσει ακόμα μια μνήμη, τι θα μπορούσε να την
εμποδίσει από το να θελήσει να επανέλθει;
Ποιο όφελος σκέφτηκε ότι θα επιτύχει από τ η δημιουργία
του κόσμου; Θα ήταν γελοίο να ισχυριστεί κανείς, ότι ήθελε
έτσι να αποκτήσει τιμές, συγκρίνοντας την με τους επίγειους
αγαλματοποίους. Διότι εάν αυτή δημιούργησε μέσω της
διάνοιας, και δεν ήταν το δημιουργείν μέσα στην ουσία της
και δεν ήταν η δύναμη της ήδη δημιουργική, πώς θα
μπορούσε να παραγάγει αυτόν τον κόσμο 19 ;
Και πότε υποτίθεται ότι η ψυχή θα καταστρέψει τον

οποίο «είδε» η ψυχή) είναι κατά τον Πλωτίνο το αναντίρρητο πρότυπο των
αισθητών.
19. Τι συνεπάγεται το γεγονός ότι η ψυχή θυμάται τ α νοητά; Κ α τ '
αρχήν συνεπάγεται ότι η ίδια η ψυχή δεν έχει περιπέσει σε αμαρτία- η
διατήρηση τ η ς μνήμης είναι κατά τον Πλωτίνο σαφής ένδειξη, ότι η ψυχή
διατηρείται συνδεδεμένη με τ α νοητά. Και αν αυτή η μνήμη δεν είναι
εντελώς σαφής, αυτός θα ήταν ένας παραπάνω λόγος να παραμείνει η
ψυχή προσκολλημένη στα νοητά, γ ι α να φρεσκάρει τ η μνήμη τ η ς . Διότι
συνειδητοποιώντας έστω και μέσω λιγοστής μνήμης την έλλειψη, θα
έβρισκε και τ η θέληση να επιστρέψει επανερχόμενη (γρ. 12: «έπανελθεΐν»)
προς τ α νοητά.
Σε τ ι σκέφτηκε η ψυχή ότι θα την ωφελούσε η δημιουργία του κόσμου;
Ο Κλήμης Αλεξανδρείας παραδίδει ένα χωρίο του Βαλεντίνου, αρχηγέτη
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τί αναμένει; εί δέ ουπω, ούκ άν μεταγνοίη Ιτι ήδη
είθισμένη καί τ φ χρόνω προσφιλεστέρα γενομένη, εί δέ τάς
κ α θ ' Ικαστον ψυχάς αναμένει, ήδη Ιδεί μηκέτι έλθεΐν είς
γένεσιν πάλιν πειραθείσας έν τή πρότερα γενέσει τών τήδε
κ α κ ώ ν ώστε ήδη άν έπέλιπον ίοΰσαι. ουδέ τό κακώς
γεγονέναι τόνδε τόν κόσμον δοτέον τ φ πολλά είναι έν α ύ τ φ
δυσχερή· τοΰτο γάρ αξίωμα μείζον έστι περιτιθέντων α ύ τ φ ,
εί άξιοΰσι τόν αυτόν είναι τ φ νοητφ, άλλα μή εικόνα
εκείνου, ή τίς άν έγένετο άλλη καλλίων είκών εκείνου;
τί γάρ άλλο πΰρ βελτίων τοΰ έκεΐ πυρός παρά τό ένταΰθα
πΰρ ; ή τίς γή άλλη παρά ταύτην μετά τήν έκεΐ γήν ;
τίς δέ σφαίρα ακριβεστέρα καί σεμνότερα ή εύτακτοτέρα τή
φορά μετά τήν έκεΐ τοΰ κόσμου τοΰ νοητοΰ περιοχήν έν
α ύ τ φ ; άλλος δέ ήλιος μετ' εκείνον πρό τούτου τοΰ όρωμένου τ ί ς ;
των Γνωστικών, όπου εικάζεται η φιλοδοξία τ η ς ψυχής να αποκτήσει
τιμές (δες Κ λ ή μ η Στρωματείς
4, 9 0 , 1: «ΐνα τιμηθή»· αντίθετα ο ίδιος ο
Κ λ ή μ η ς αρνείται αυτή την υπόθεση, δες όπ.π. 5, 7 5 , 3 ) . Ο Πλωτίνος
θεωρεί γελοία μια τέτοια υπόθεση, αφενός επειδή υποβιβάζει την καθολική
ψυχή στο επίπεδο των αγαλματοποιών, που δημιουργούν α γ ά λ μ α τ α γ ι α ν'
αποκτήσουν δόξα και εγκόσμια αναγνώριση, αφετέρου επειδή προσδιορίζει
οις όργανο τ η ς ψυχικής δημιουργίας την εσκεμμένη διάνοια, που μπορεί να
προσχεδιάζει
και να οργανώνει σκόπιμα και έντεχνα το υπό διαμόρφωση
υλικό. Αλλά εάν π ρ ά γ μ α τ ι μπόρεσε η ψυχή να δημιουργήσει τον κόσμο,
αυτό το πέτυχε κατά τον Πλωτίνο επειδή η δημιουργικότητα ως δυνατό
τ η τ α και ως πράξη υπάρχει μέσα στην ουσία της (γρ. 15: «έν τ ή φύσει»)η ψυχή δεν θα μπορούσε να μη δημιουργήσει, δεν μπορεί
παρά να
δημιουργεί. Ή δ η παραπάνω (δες Κ ε φ . 2, γρ. 14) ο Πλωτίνος αρνήθηκε τ η
διάνοια ως διοικητικό και διορθωτικό όργανο τ η ς ψυχής, και παρακάτω
(δες Κεφ. 8, γρ. 20-21) χαρακτηρίζει αναγκαία τ η μη χρησιμοποίηση
«διάνοιας και τεχνολογίας» στη δημιουργία του κόσμου.
20. Εδώ η επιχειρηματολογία στρέφεται ενάντια στη θεωρία των
Γνωστικοί περί επικείμενης καταστροφής του κόσμου. Σύμφωνα με τον
Πλωτίνο δεν είναι δυνατό να καταστραφεί ο ακτθητός κόσμος, όσο παραμέ
νει αμετάβλητος ο νοητός (δες παραπάνω, Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 12, 2 0 ) .
Στην εικασία των Γνωστικών, ότι η ψυχή θα καταστρέψει τον αισθητό
κόσμο επειδή μετάνιωσε που τον έφτιαξε, ο Πλωτίνος αντιτείνει οτι εαν
είχε πράγματι μετανιώσει, θα τον είχε καταστρέψει προ πολλού- ά λ λ α ηδη
ο επιμηκυνόμενος χρόνος σημαίνει ότι η δημιουργική ψυχή ίσως εξοικειω-
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κόσμο; Εάν μετάνιωσε για το δημιούργημα της, τότε τι
περιμένει ακόμα; Εάν όμως έως τώρα δεν άλλαξε φρόνημα,
τότε ίσως δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί τώρα πια συνήθισε
στον κόσμο και με τον χρόνο τής έγινε προσφιλέστερος. Εάν
τ ά χ α περιμένει την επιστροφή των ατομικών ψυχών, αυτές
δεν θα πρέπει να ξαναεισδύσουν σε νέες ενσωματώσεις, αφού
ήδη κατά την πρώτη τους ενσωμάτωση γεύτηκαν τ α κακά
αυτού του κόσμου- θα έπρεπε λοιπόν να έχουν πάψει να
έρχονται 3 0 .
Αλλα δεν μπορεί να γίνει παραδεκτό ότι ο παρών κόσμος
δημιουργήθηκε εσφαλμένα, επειδή υπάρχουν μέσα του πολλά
δυσχερή. Θα τον επιβάρυνε κανείς με υπερβολικές αξιώσεις,
εάν του απαιτούσε να ταυτίζεται με τον νοητό κόσμο, ενώ
είναι απλώς μια εικόνα εκείνου.
Και ποια εικόνα του επάνω κόσμου θα μπορούσε να είναι
ωραιότερη από τον παρόντα κόσμο; Ποια άλλη φωτιά εκτός
από την επίγεια θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη εικόνα
της επάνω φωτιάς; Ποια άλλη γη εκτός από τ η δική μας θα
μπορούσε να υπάρχει μετά από την εκεί πάνω γ η ; Και ποια
κοσμική σφαίρα θα μπορούσε να είναι ακριβέστερα περιγε
γραμμένη και εξοχότερη ή τακτικότερη στην πορεία τ η ς ,
μετά από το εντός-εαυτού-περιέχεσθαι του νο~ητού κόσμου;
Ποιος άλλος ήλιος θα μπορούσε να υπάρχει μετά από τον
21
νοητό και πριν από αυτόν εδώ τον ορατό ;

θηκε με το δημιούργημα τ η ς , το συνήθισε, και με τ η συνήθεια το αγάπησε.
Στην ψυχολογίζουσα εικασία των Γνωστικών ο Πλωτίνος αντιτάσσει έτσι
κοροϊδευτικά μια εξίσου φυχολογίΧ,ουσα επιχειρηματολογία. Σε ένα άλλο
χωρίο, αντίθετα, ο Πλωτίνος θα υποστηρίξει ότι η ψυχή δεν μπορεί να
μετάνιωσε για τον κόσμο, διότι τον διοικεί χωρίς να κουράζεται ή να
β λ ά π τ ε τ α ι (δες Ενν. I I 1 [ = 4 0 ] , 4, 30-32). Κ α ι όσον αφορά τ η
γνωστική υπόθεση, ότι η καθολική ψυχή αναβάλλει την τελική εκμηδένιση
του κόσμου, επειδή περιμένει να επανενσαρκωθούν όλες οι ατομικές ψυχές
που έζησαν ώς τώρα, ο Πλωτίνος παρατηρεί ειρωνικά και χρησιμοποιώ
ντας τ α ίδια τ α βέλη των α ν τ ι π ά λ ω ν , ότι έχοντας γνωρίσει τ α (υποτιθέ
μενα) χ ά λ ι α του αισθητού κόσμου, ot ψυχές μάλλον δεν θα έχουν διάθεση
να επιστρέψουν σ' αυτόν.
2 1 . Από το γεγονός ότι μέσα στον αισθητό κόσμο υπάρχουν πολλά
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Άλλ' <αλογον> αυτούς μέν σώμα 'έχοντας, οίον Ιχουσιν
άνθρωποι, καί επιθυμίας καί λύπας καί οργάς τήν παρ'
αύτοΐς δύναμιν μή άτιμάζειν, άλλ' έφάπτεσθαι τοΰ νοη
τοΰ λέγειν έξεΐναι, μή είναι δέ έν ήλίω ταύτης άπαθεστέραν έν τάξει μάλλον καί ούκ έν αλλοιώσει μάλλον οδσαν,
ουδέ φρόνησιν Ιχειν άμείνονα ημών τών άρτι γενομένων
καί διά τοσούτων κωλυομένων τών άπατώντων έπί τήν
άλήθειαν έ λ θ ε ΐ ν ουδέ τήν μέν αυτών ψυχήν άθάνατον καί
θείαν λέγειν καί τήν τών φαυλότατων ανθρώπων, τόν δέ
ούρανόν πάντα καί τά έκεΐ άστρα μή τής αθανάτου
κεκοινωνηκέναι έκ πολλφ καλλιόνων καί καθαρωτέρων δντα,
δρώντας έκεΐ μέν τό τεταγμένον καί εΰσχημον καί ευτακτον
καί μάλιστα τήν ένταΰθα περί γήν άταξίαν αυτούς αίτιωμένους· ώσπερ τής αθανάτου ψυχής τόν χείρω τόπον
επίτηδες έλομένης, παραχωρήσαι δέ τοΰ βελτίονος τ ή
θνητή ψυχή έφεμένης. άλογος δέ καί ή παρεισαγωγή

δυσχερή, οι Γνωστικοί συμπεραίνουν ότι αυτός ο κόσμος δημιουργήθηκε
εσφαλμένα. (Από τ η διατύπωση του Πλωτίνου: «το κακώς γεγονέναι τονδε
τον κόσμον» φαίνεται να έφτιαξε ο Πορφύριος τον εναλλακτικό τίτλο τ η ς
παρούσας πραγματείας: «Προς τους κακόν τον δημιουργον τοΰ κόσμου και
τον κόσμον κακόν είναι λέγοντας»). Σ ' αυτή την πεσσιμιστική αντίληψη
αντιτάσσεται ότι ο αισθητός κόσμος είναι εικόνα του νοητού, άρα δεν θα
μπορούσε να έχει μια νοητή τελειότητα. Ο Πλωτίνος δεν αρνείται τις
δυσχέρειες του αισθητού κόσμου, α λ λ ά τις δικαιολογεί ως αναπόφευκτες
γ ι α ένα ομοίωμα: Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ωραιότερη εικόνα του νοητού
κόσμου. Παρόμοιες επαινετικές εκφράσεις για την αισθητή ωραιότητα έχει
ήδη διατυπώσει παραπάνω, δες Ενν. Π Ι 8 [ = 3 0 ] , 1 1 , 29-30 και V 8 [ =
3 1 ] , 8, 22-23. Για να επικυρώσει την άποψη του, ο Πλωτίνος φέρνει ως
παραδείγματα τ η φ ω τ ι ά , τ η γ η , την κοσμική σφαίρα και τον ήλιο.
Π α ρ ά λ λ η λ α διατυμπανίζει την πεποίθηση του ότι αυτά τ α αισθητά
στοιχεία είναι άμεσα έκτυπα των νοητών, και άρα δεν μπορεί να υφίσταται
ανάμεσα τους μια ακόμα γήινη έκταση, όπως υποστήριζαν ot Γνωστικοί
μιλώντας για μια «καινούρια γη» (δες παρακάτω, Κεφ. 5, γρ. 24-5).
2 2 . Ο Πλωτίνος στρέφεται εδώ ενάντια σε μια σειρά από πεποιθήσεις
των Γνωστικών, που ανυψώνουν τον άνθρωπο και την ψυχή του υπεράνω
του επίγειου και επουράνιου κόσμου. Ενάντια στην πεποίθηση των Γνωστι
κών, ότι ο άνθρωπος υπερέχει του αισθητού κόσμου εφόσον μπορεί να
εφάπτεται του νοητού, ο Πλωτίνος αντιτείνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο
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Αλλά είναι παράλογο, όταν αυτοί οι ίδιοι που έχουν ένα
σώμα όπως έχουν δα οι άνθρωποι, και επιθυμίες, πόνους,
θυμούς, δεν περιφρονούν τ η δική τους δύναμη και ισχυρίζονται
ότι είναι ικανοί να αγγίξουν το νοητό" αρνούνται ότι στον
ήλιο κατοικεί μια δύναμη λιγότερο επηρεαζόμενη από πάθη,
περισσότερο εύτακτη και αμετάβλητη· αρνούνται οτι ο ήλιος
έχει ένα ανώτερο φρόνημα από εμάς που μόλις χθες γεννηθή
καμε και που από τόσες ψευδαισθήσεις εμποδιζόμαστε να
φτάσουμε στην αλήθεια.
Εξίσου παράλογο είναι, όταν θεωρούν τ η δική τους ψυχή,
ακόμα και την ψυχή του πιο άθλιου ανθρώπου, αθάνατη και
θεϊκή, ενώ ολόκληρος ο ουρανός και τ ' αστέρια του δεν έχουν
τ ά χ α καμιά επαφή με την αθάνατη ψυχή, μολονότι συνίστα
νται από πολύ ευγενέστερο και καθαρότερο υλικό. Και όμως
βλέπουν την εκεί πάνω ευταξία, την καλή διάταξη και
τακτικότητα, και αυτοί οι ίδιοι μέμφονται τ η γήινη αταξία.
Λες και η αθάνατη ψυχή προτιμά τ ά χ α τον κατώτερο τόπο,
και τείνει να παραχωρήσει στη θνητή ψυχή τον ανώτερο 2 2 .

νόηση α λ λ ά και ένα αισθητό σώμα γεμάτο πόθους και οδύνες, συνταρασσομενο από ξεσπάσματα οργής και άλλων π α θ ώ ν θα έπρεπε λοιπόν να είναι
μάλλον μετριοπαθής παρά καυχησιάρης για τις δυνάμεις του. Στην
πεποίθηση των Γνωστικών ότι υπερέχουμε ακόμα και του πιο κεντρικού
αστρικού σώματος, του ηλιακού, ο Πλωτίνος αντιτάσσει την ευταξία, τον
αμετάβλητο και διακόνιο χαρακτήρα του ήλωυ· αυτές οι ιδιότητες εγγυώ
νται κ α τ ά τον Πλωτίνο ότι ο ήλιος βρίσκεται
πολύ κοντύτερα στην
αλήθεια από τον λ,ιγόζωο και υποκείμενο σε μια πληθώρα απο αυταπάτες
άνθρωπο.
Στην άποψη των Γνωστικών, ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι αθάνατη,
ενώ ο αστρικός κόσμος στερείται αθανασίας, ο Πλωτίνος αντιτείνει οτι
μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν κάποιοι τόσο φαύλοι, ώστε δεν μπορεί
κανείς να χαρακτηρίσει την ψυχή τους θεϊκή και αθάνατη υπερτιμώντας
την σε σύγκριση προς το ευγενές και αμιγές υλικό των αστρικών σ ω μ ά τ ω ν
άλλωστε η αθανασία συναρτάται με την τ ά ξ η , και επικρατεί προφανώς
μεγαλύτερη τάξη στον ουρανό παρά στη γ η . Εδω ο παραλογισμός έγκειται
κατά τον Πλωτίνο στο ότι η «αθάνατη ψυχή» (αυτή την οποία ο ίδιος
ονομάζει καθολική, ενώ οι Γνωστικοί την ονομάΖ,ουν «Σόφια») φαίνεται να
προτιμά ως τόπο τ η ς την οντολογικά κατώτερη, θνητή ψυχή των ανθρω-
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αύτοΐς τής ετέρας ψυχής ταύτης, ήν έκ τών στοιχείων
συνιστάσι· π ώ ς γάρ άν ζωήν ήντινοΰν Ιχοι ή έκ τών
στοιχείων σύστασις; ή γάρ τούτων κράσις ή θερμόν ή
ψυχρόν ή μικτόν ποιεί, ή ξηρόν ή ύγρόν ή μ ί γ μ α έκ τούτων. 20
π ώ ς δέ συνοχή τών τεσσάρων υστέρα γενομένη έξ αυτών;
δταν δέ προστιθώσι καί άντίληψιν αύτη καί βούλευσιν καί
άλλα μύρια, τί άν τις εΐποι; άλλα ού τιμώντες ταύτην τήν
δημιουργίαν ουδέ τήνδε τήν γήν καινήν αύτοΐς γήν φασι
γεγονέναι, είς ήν δή έντεΰθεν άπελεύσονται · τοΰτο δέ 25
λόγον είναι κόσμου, καίτοι τί δει αύτοΐς έκεΐ γενέσθαι έν
παραδείγματι κόσμου, δν μισοΰσι; πόθεν δέ τό παράδειγμα
τοΰτο; τοΰτο γάρ κ α τ ' αυτούς νενευκότος ήδη προς τά
τήδε τοΰ τό παράδειγμα πεποιηκότος. εί μέν ούν έν α ύ τ φ
τ φ ποιήσαντι πολλή φροντίς τοΰ κόσμον μετά τόν κόσμον 30
τόν νοητόν δν Ιχει άλλον ποιήσαι — καίτοι τί Ι δ ε ί ; — [καί] εί
μέν πρό τοΰ κόσμου, ίνα τ ί ; ΐνα φυλάξωνται αί ψυχαί.

Παράλογη είναι και η παρείσφρυση εκείνης της δεύτερης
ψυχής, την οποία θεωρούν συντεθειμένη από τα στοιχεία.
Διότι πώς μπορεί μια απλή σύνθεση από στοιχεία να έχει
οποιαδήποτε ζ ω ή ; Η ενοποίηση των στοιχείων παράγει μόνο
θερμότητα ή ψύχος ή ένα μείγμα από αυτά τ α δύο, παράγει
ξηρασία ή υγρασία ή ένα μείγμα από αυτές. Αλλά πώς
μπορεί αυτό το μείγμα να συγκρατεί μαζί τ α τέσσερα στοι
χεία, αφού προκύπτει βάσει αυτών και μετά απο αυτά; Και
τι μπορεί κανείς να πει, όταν σ' αυτή την ψυχή προσθέτουν
αντίληψη και σκέψη και ένα σωρό τέτοια 2 3 ;

πων από την εύτακτη, α μ ε τ ά β λ η τ η και διαρκέστερη ψυχή των ουράνιων
σωμάτων.
2 3 . Ο Πλωτίνος επιρρίπτει εδώ τ η μομφή ότι στο σύστημα των
Γνωστικών εικάζεται μια «δεύτερη ψυχή» συγκροτημένη από τ α τέσσερα
στοιχεία (φωτιά, νερό, αέρα και γ η ) , που συντιθέμενα κατορθώνουν να
συγκροτούν μια ζωντανή ύπαρξη, ενώ κατά τον Πλωτίνο θα μπορούσαν να
παράγουν μόνο υλικές ποιότητες: θερμότητα, ψύχος, ξηρασία, υγρασία ή
κάτι μεταξύ τούτων
και ακόμα λιγότερο μπορούν τ α υλικά στοιχεία να
συνέχονται μόνιμα και να δημιουργούν ανώτερες ψυχικές λειτουργίες όπως
την αντίληψη και τ η σκέψη. Σε ποιαν ακριβώς γνωστική θεωρία και πόσο
ορθά αναφέρεται ο Πλωτίνος, δεν είναι σαφές. Από σκόρπιες πληροφορίες
που διαθέτουμε είναι π ά ν τ ω ς γνωστό, ότι οι παγανιστές Γνωστικοί
πίστευαν σε δύο ψυχές, τ η μία έλλογη και την ά λ λ η άλογη- το ότι αυτές
οι ψυχές συγκροτούνται από «ύλη», δεν εννοεί οπωσδήποτε τα τέσσερα
στοιχεία (δες Κ. Alt 1990, σελ. 4 8 , σημ. 151), όπως γράφει ο Πλωτίνος
επηρεασμένος ίσως από τον πλατωνικό Τίμαιο 42e 8 κ.ε. Ας σημειωθεί ότι
και ο Πλωτίνος κάνει ενίοτε διάκριση ανάμεσα στην καθολική και στις
ατομικές ψυχές, ή ανάμεσα στη θεϊκότερη και στην προερχόμενη από το
σύμπαν (Ενν. IV [ = 2 7 ] , 2 7 , 1-3).

Εάν ο δημιουργός επιδόθηκε με τόση φροντίδα, μετά τον
νοητό κόσμο τον οποίο κατέχει, να δημιουργήσει έναν ακόμα
κόσμο — αλλά σε τι τον χρειαζόταν; —, εάν αυτό το αρχέτυπο
το δημιούργησε πριν από τον κόσμο μας, για ποιον σκοπό; Για
να χρησιμεύσει στις ψυχές ως προειδοποίηση; Πώς λοιπόν δεν

24. Ο Πλωτίνος στρέφεται τώρα ενάντια στη δοξασία μιας «νέας
γης», την οποία είχαν καλλιεργήσει οι Γνωστικοί πιθανότατα βάσει της
Καινής Διαθήκης, όπου γίνεται λόγος γ ι α μια «γήν καινήν» όπως και γ ι α
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Ούτε θέλουν να τιμήσουν τον δημιουργημένο κόσμο και τ η
γη μας· ισχυρίζονται ότι γ ι ' αυτούς φτιάχτηκε μια «νέα γη»,
στην οποία τ ά χ α θα οδηγηθούν όταν φύγουν από εδώ· και ότι
εκεί είναι «ο λόγος του κόσμου». Αλλά τι τους χρειάζεται να
εισαχθούν στο αρχέτυπο του κόσμου, αφού τον μισούν; Και
από πού κατάγεται αυτό το αρχέτυπο; θεωρούν ότι αυτό
προέκυψε από τον δημιουργό, όταν αυτός είχε ήδη στραφεί
προς τον κατώτερο κόσμο 24 .

μια «καινήν» Ιερουσαλήμ, «ούρανον καινον», «έπουρανιον» Ιερουσαλήμ
κτλ. (δες π . χ . Αποκάλυψη Ιωάννου 2 1 , 1-2- Πέτρου Β ' , 3, 13- Προς
Εβραίους 12, 2 2 ) . Αυτή την καινούρια γ η , νοούμενη προφανώς
ως
αντίβαρο προς την ασχήμια των αισθητών, την ονόμαζαν επίσης «λογον
κόσμου» με το νόημα ενός έλλογα καθαρμένου, πρότυπου κόσμου' δες και
στον Πλωτίνο παρακάτω, Κεφ. 1 1 , γρ. 11-12: «ό λογισμός ό τοϋ κόσμου,
ή γ ή αύτοίς ή ξένη λεγομένη».
Στο όραμα μιας τέτοιας ανακαινισμένης
πατρίδας ο Πλωτίνος εναντιώνεται, επειδή θεωρεί ότι πρόκειται για
προϊόν περιφρόνησης της παρούσας κατοικίας, περιφρόνησης του αισθητού
για χ ά ρ η του έλλογου. Πιστεύει ότι είναι απαράδεκτο να προσφεύγουν στο
αρχέτυπο ενός κόσμου τον οποίο μισούν, και αποκλείει κάθε εικασία περί
«άλλης γης» (δες παραπάνω Κ ε φ . 4, γρ. 2 8 ) . Το αρχέτυπο ενός μισητού
κόσμου δεν μπορεί παρά να είναι επίσης μισητό και κακό, και ανάλογες
ιδιότητες πρέπει να αποδοθούν και στον δημιουργό του.
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π ώ ς ούν; ούκ έφυλάξαντο, ώστε μάτην έγένετο. εί δέ μετά
τόν κόσμον έκ τοΰ κόσμου' λαβών άποσυλήσας τής ύλης τό
είδος, ήρκει ή πείρα ταϊς πειραθείσαις ψυχαΐς προς τό 35
φυλάξασθαι. εί δ' έν ταΐς ψυχαΐς λαβείν άξιοΰσι τοΰ
κόσμου τό είδος, τί τό καινόν τοΰ λόγου ;
Τάς δέ άλλας υποστάσεις τί χρή λέγειν άς είσάγουσι, 6
παροικήσεις καί άντιτύπους καί μετανοίας; εί μέν γάρ
ψυχής ταΰτα λέγουσι π ά θ η , δταν έν μετάνοια ή , καί
άντιτύπους, δταν οίον εικόνας τών δντων, άλλα μή αυτά
π ω τά δντα θεωρή, καινολογούντων εστίν είς σύστασιν τής 5
ιδίας αίρέσεως· ώς γάρ τής αρχαίας 'Ελληνικής ούχ
άπτόμενοι ταΰτα σκευωροΰνται είδότων καί σαφώς τών
'Ελλήνων ( κ α ί ) άτύφως λεγόντων αναβάσεις έκ τοΰ σπη
λαίου καί κατά βραχύ είς θέαν άληθεστέραν μάλλον καί
μάλλον προϊούσας, δλως γάρ τά μέν αύτοΐς παρά τοΰ Πλά- ίο
τωνος εΐληπται, τά δέ, δσα καινοτομοΰσιν, ΐνα ιδίαν φιλοσοφίαν θώνται, ταΰτα Ιξω τής αληθείας εΰρηται. έπεί καί
αί δίκαι καί οί ποταμοί οί έν "Αιδου καί αί μετενσωματώσεις
2 5 . Ε ί τ ε δημιουργήθηκε η «νέα γη» πριν από τον αισθητό είτε μετά
από τον αισθητό κόσμο, η δημιουργία τ η ς είναι προβληματική. Με
δεδομένο ότι ο δημιουργός είχε ανέκαθεν υπόψη του και στην κατοχή του
τον νοητό κόσμο, τι νόημα είχε να φτιάξει ένα ακόμα αρχέτυπο,
πριν
φτιάξει τον αισθητό; Εάν υποτεθεί ότι το έφτιαξε για να προφυλάξει τις
ψυχές, το γεγονός ότι αυτές δεν το έλαβαν υπόψη τους δείχνει πόσο μάταιο
ήταν, άρα η προνοητική
φροντίδα του δημιουργού αποδείχνεται χωρίς
νόημα. Εάν υποτεθεί οτι το έφτιαξε εκ των υστέρων απογυμνώνοντας τ η
μορφή («είδος») από την ύλη, και π ά λ ι άχρηστο θα ήταν γ ι α τ ι ς ψυχές,
αφού αυτές είχαν ήδη εμπειραθεί, τι θα πει μορφή και ιδέα και αισθητηρι
ακή ή ηθική ασχήμια. Το μόνο που απομένει, είναι να θεωρηθεί ότι αυτό το
ιδεατό αρχέτυπο, ο «λόγος κόσμου», υπάρχει μέσα στις ψυχές- α λ λ ά είναι
ήδη γνωστό ότι ο «λόγος» υπάρχει στις ατομικές ψυχές ως λεκτική και
λογική ικανότητα — άρα ο «λόγος» των Γνωστικών δεν προσκομίζει τίποτα
καινούριο. Η μεταφυσική ελπίδα των Γνωστικών για μια καλύτερη γ η
υφίσταται εδω μια εξουθενωτική επίθεση από τ α ειρωνικά σχόλια του
ορθολογικά παιδευμένου Πλωτίνου.
2 6 . 0 Πλωτίνος αντλεί εδώ τρεις όρους από το λεξιλόγιο των
Γνωστικών, για να τους ειρωνευτεί με βάση τ η δική του ορολογία.
Πρόκειται πιθανότατα για όρους που αναφέρονται στη «νέα γη» των
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το χρησιμοποίησαν οι ψυχές για προειδοποίηση; Ώ σ τ ε έγινε
μάταια;
Εάν όμως το δημιούργησε μετά από τον κόσμο μας,
αντλώντας από αυτόν τ η μορφή και απογυμνώνοντας τον από
την ύλη, θα πρέπει να αρκούσε ως προειδοποίηση στις ψυχές
η πείρα την οποία είχαν ήδη αποκτήσει από την επίγεια
εμπειρία. Εάν πάλι θέλουν να εκλάβουν αυτό το αρχέτυπο ως
κάτι που βρίσκεται μέσα στις ψυχές, τι καινούριο φέρνει
αυτός ο λόγος 2 5 ;
Και τι να πούμε για τις άλλες υποστάσεις που αυτοί
εισάγουν, τις «παροικίες», τ α «αντίτυπα» και τις «μετά
νοιες»; Είναι άραγε ετούτα βιώματα της ψυχής, όταν αυτή
βρίσκεται σε μετάνοια, και τ α «αντίτυπα» χαρακτηρίζουν το
γεγονός ότι η ψυχή μπορεί να βλέπει μόνο εικόνες των όντων
και όχι ακόμα τα ίδια τ α όντα; Τότε αυτοί επινοούν καινού
ριες λέξεις, μόνο για να συγκροτήσουν την αίρεση τους 2 ".
Αυτά τ α μηχανεύονται σκευωρώντας, λες και αυτοί δεν
έχουν καμιά επαφή με την αρχαία ελληνική. Ωστόσο οι
Έ λ λ η ν ε ς είχαν σαφείς γνώσεις και μιλούσαν χωρίς τέτοιο
στόμφο για την ανάβαση από το σπήλαιο, η οποία προχωρεί
βαθμιαία ολοένα και περισσότερο προς μια αληθέστερη
θέαση.
Γενικά αυτοί έχουν αντλήσει πάμπολλα από τον Πλά
τωνα, ενώ σε όσα καινοτομούν για να φτιάξουν μια δίκη τους
φιλοσοφία, αυτά είναι επινοήσεις που βρίσκονται έξω απο την
αλήθεια. Γιατί τα δικαστήρια, τ α ποτάμια στον Άδη και οι
μετενσωματώσεις, αυτά προέρχονται από τον Πλάτωνα 2 7 .
Γνωστικών χαρακτηρίζοντας την ως «παροικία» ( = κατοικία σε ξένο
τόπο), «αντίτυπο» (ενν. του αισθητού κόσμου) και τόπο «μετάνοιας». Ο
Πλωτίνος διεκτραγωδεί αυτούς τους χαρακτηρισμούς
ως ψυχικά ((πάθη»,
άρα βιώματα και παθήματα της μετανοούσας ψυχής, η οποία δεν είναι
ακόμα τ ά χ α ικανή να ιδεί τ α αληθινά όντα, γ ι ' αυτό βλέπει μονό
«αντίτυπα»,
στη γλώσσα του Πλωτίνου: απεικονίσεις και ομοιώματα τ η ς
αλήθειας — ενώ γ ι α τους Γνωστικούς εκπροσωπούν ισα-ισα έναν αληθινοτερο κόσμο από τον δικό μ α ς .
2 7 . Ο Πλωτίνος ανατρέχει στις αρχαιοελληνικές

π η γ έ ς , από τις
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εκείθεν, καί έπί τών νοητών δέ πλήθος ποιήσαι, τό δν καί
τόν νουν καί τόν δημιουργόν άλλον καί τήν ψυχήν, έκ τών
έν τ φ Τιμαίω λεχθέντων εΐληπται· είπόντος γάρ αύτοΰ
« ή π ε ρ οδν ν ο υ ς έ ν ο ύ σ α ς ι δ έ α ς έν τ φ δ Ι σ τ ι ζ φ ο ν
κ α θ ο ρ ά , τ ο σ α ύ τ α ς καί [ό] τόδε <ό) ποιών τό πάν δ ι ε ν ο ή θ η σ χ ε ΐ ν » . οί δέ ού συνέντες τόν μέν Ιλαβον έν ησυχία
Ιχοντα έν αύτφ πάντα τ ά δντα, τόν δέ νουν έτερον παρ' αυτόν
θεωροΰντα, τόν δέ διανοούμενον — πολλάκις δέ αύτοϊς αντί
τοΰ διανοουμένου ψυχή έστιν ή δημιουργοΰσα — καί κατά
Πλάτωνα τοΰτον οΐονται είναι τόν δημιουργόν άφεστηκότες
τοΰ είδέναι τίς ό δημιουργός, καί δλο^ς τόν τρόπον τής δημι
ουργίας καί άλλα πολλά καταψεύδονται αύτοΰ καί προς τό
χείρον Ιλκουσι τάς δόξας τοΰ ανδρός ώς αυτοί μέν τήν
νοητήν φύσιν κατανενοηκότες, εκείνου δέ καί τών άλλων
τών μακαρίων ανδρών μή. καί πλήθος νοητών ονομάζοντες
τό ακριβές έξευρηκέναι δόξειν οΐονται αύτφ τ φ πλήθει
τήν νοητήν φύσιν τή αισθητική καί έλάττονι είς ομοιότητα

οποίες αντλήθηκαν
οι πεποιθήσεις των Γνωστικών. Κ α τ ά τ η γνώμη του
πρόκειται γ ι α «σκευωρία» (γρ. 7 ) , όταν οι Γνωστικοί δεν παραδέχονται
την εξάρτηση τους από τους Έ λ λ η ν ε ς , γ ι α τ ί όλες οι αλήθειες των θεωριών
τους έχουν αντληθεί από τον Π λ ά τ ω ν α , ενώ τ α υπόλοιπα είναι αναληθή.
Ο D. Roloff ( 1 9 7 0 , σελ. 172) σχολιάζει κριτικά: «Ένας που βλέπει την
Γνώση ουσιαστικά μονό μέσα από τ α γυαλάκια του Π λ ά τ ω ν α ως απόγειο
της αλήθειας, σ' αυτόν φαίνεται εξ ανάγκης σαν να έχουν δανειστεί Οι
Γνωστικοί όλα όσα είναι αληθινά στις θεωρίες τους, από την πλατωνική
Φιλοσοφία, ενω είναι τ ά χ α χωρίς εξαίρεση ψευδή, όσα καινούρια προσφέ
ρουν». Ο Πλωτίνος αναφέρει ως πλατωνικά διδάγματα των Γνωστικών
την ανοδική πορεία (προφανώς προς τ η «νέα γη») από το σπήλαιο (δες
Πλάτωνος Πολιτεία
514a - 517a), τ α μεταθανάτια δικαστήρια και τ α
ποτάμια του κ ά τ ω κόσμου (δες Πλάτωνος Φαίδωνα 112 e 4 - 1 1 4 c 8) και
τ η «μετενσωμάτωση» των ψυχών ως επάνοδο σε μια νέα ζ ω ή .
2 8 . Οι υποστάσεις που υφίστανται κατά τους Γνωστικούς στην περι
οχή της νόησης, έχουν κατά τον Πλωτίνο αντληθεί ερμηνευτικά από τον
Π λ ά τ ω ν α — ά λ λ α με παρερμηνεία των σχετικών χωρίων. Ο Πλωτίνος
παραθέτει ένα χαρακτηριστικό χωρίο από τον πλατωνικό Τίμαιο 3 9 e ,
χωρίς όμως να το αποδίδει επακριβώς και πλήρως. Το ορθό και πλήρες
κείμενο (όπως αποκαταστάθηκε από τον I. Burnet, Oxford 1902) έχει ως
εξής: «ηπερ ούν νους ένούσας ιδέας τω δ έστιν ζώον, οϊαί τε ενεισι καί
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Ό τ α ν αυτοί πλάθουν μια πληθώρα νοητών υποστάσεων: το
ον, τον νου, τον δημιουργό ως ιδιαίτερη οντότητα και την
ψυχή, αυτά είναι δανεισμένα από όσα έχουν ειπωθεί μέσα
στον Τίμαιο- εκεί λέγεται: «όπως ο νους βλέπει τις ιδέες που
ενυπάρχουν στο καθ' εαυτό ζωο, τόσες διενοηθη ο δημιουργός
ότι πρέπει να περιέχει και ο κόσμος μας».
Αυτό το χωρίο δεν το κατάλαβαν, και διαχώρισαν ένα ον,
το οποίο περιέχοντας μέσα του όλα τ α όντα παραμένει σε
ηρεμία, έπειτα τον «νου», ο οποίος διαφέροντας από το
πρώτο, «θεάται», κι έπειτα εκείνον ο οποίος «διανοείται»
(πολλές φορές όμως κ α τ ' αυτούς αναλαμβάνει και η ψυχή τον
δημιουργικό ρόλο αντί γ ι ' αυτόν που «διανοείται»)' πιστεύουν
ότι αυτός είναι ο δημιουργός κατά τον Πλάτωνα- δηλαδή
απέχουν εντελώς από τη γνώση τού ποιος είναι ο δημι
ουργός 28 .
Kat γενικά όσον αφορά τ η διεξαγωγή της δημιουργίας και
πολλά άλλα τ α προβάλλουν ψευδολογώντας ως δικά του·
διαστρεβλώνουν και διαφθείρουν τις διδασκαλίες του Πλά
τωνα, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι που κατανόησαν τον νοητό
κόσμο και όχι εκείνος και οι άλλοι θεϊκοί άντρες του παλιού
καιρού.
Ό τ α ν αυτοί απαριθμούν μια πληθώρα νοητών όντων, νομί
ζουν πως θα πιστέψουμε ότι βρήκαν το ακριβές περιεχόμενο.
Αλλά ακριβώς μέσω αυτής της πληθώρας προσεγγίζουν τ η
νοητή ουσία στην αισθητή, στην κατώτερη, ενώ στον νοητό

όσαι, καθορά, τοιαύτας καί τοσαύτας διενοηθη δεϊν καί τόδε σχεΐν» ( =
(( 'Οπως ο νους βλέπει τ ι ς ιδέες που ενυπάρχουν
στο καθ' εαυτό ζώο,
διενοηθη ότι και ο κόσμος μας πρέπει να έχει τις ίδιες και εξίσου πολλές»).
Η παρερμηνεία κατά τον Πλωτίνο έγκειται στο ότι οι Γνωστικοί διακρί
νουν εδώ τέσσερα διαφορετικά όντα: α) έναν ακίνητο ζωντανό νου που
περιέχει τ α π ά ν τ α , β) ένα θεώμενο νου, γ) ένα σκεπτόμενο και έτσι
δημιουργούντα νου, δ) μια δημιουργική ψυχή. Είναι γνωστό ότι αυτός που
έκανε τ η διάκριση σε πολλούς νόες ήταν ο Νουμήνιος. Ωστόσο σε ένα
προγενέστερο
κείμενο του, όπου σχολιάζει το ίδιο πλατωνικό χωρίο, ο
Πλωτίνος φαίνεται εξαιρετικά επηρεασμένος απο τη διαχωριστική αυτή
ερμηνευτική προσπάθεια του Νουμηνιου (δες Ενν. Ι Π 9 [ = 13], 1).
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άγοντες, δέον έκεΐ τό ώς δτι μάλιστα όλίγ/ον είς αριθμόν
διώκειν καί τ φ μετά τό πρώτον τά πάντα αποδίδοντας
άπηλλάχθαι, εκείνου τών πάντων δντος καί νοΰ τοΰ πρώτου
καί ουσίας καί δσα άλλα καλά μετά τήν πρώτην φύσιν.
ψυχής δέ είδος τ ρ ί τ ο ν διαφοράς δέ ψυχών έν πάθεσιν ή
έν φύσει ίχνεύειν μηδέν τους θείους άνδρας διασύροντας,
άλλ' ευμενώς δεχόμενους τά εκείνων ώς παλαιοτέρων καί
ά καλώς λέγουσι παρ' εκείνων λαβόντας, ψυχής άθανασίαν,
νοητόν κόσμον, θεόν τόν πρώτον, τό τήν ψυχήν δεΐν
φεύγειν τήν προς τό σώμα όμιλίαν, τόν χωρισμόν τόν ά π '
αύτοΰ, τό έκ γενέσεως φεύγειν εις ο ύ σ ί α ν ταΰτα γάρ
κείμενα παρά τ φ Πλάτωνι σαφώς ούτωσί λέγοντες καλώς
ποιοΰσιν. οϊς ( δ έ ) θέλουσι διαφωνεΐν φθόνος ουδείς λε
γόντων ούδ' έν τ φ τους 'Έλληνας διασύρειν καί ύβρίζειν
τά αυτών έν συστάσει παρά τοις άκούουσι ποιεϊν, άλλ'
αυτά παρ' αυτών δεικνύναι ορθώς Ιχοντα, δσα ΐδια αύτοΐς
εδοξε παρά τήν εκείνων δόξαν λέγειν, ευμενώς καί φιλοσόφως αύτάς τάς
δόξας τιθέντας αυτών καί
οίς

2 9 . Οι Γνωστικοί κατά τον Πλωτίνο όχι απλώς παρερμήνευσαν, α λ λ ά
υποβάλλουν την άποψη ότι ο Π λ ά τ ω ν υποστήριξε τις απόψεις τους· έτσι
όμως διαστρεβλώνουν τ α διδάγματα του Π λ ά τ ω ν α και τ α υποβιβάζουν (γρ.
25-26: «προς το χείρον έλκουσι»), διατεινόμενοι μάλιστα ότι αυτοί
διασαφήνισαν τον νοητό κόσμο και όχι ο Π λ ά τ ω ν . Με αυτή την κριτική
φαίνεται να συμφωνεί και ο Πορφύριος (δες Περί Πλωτίνου βίου 16, 8-9):
«πολλούς έξηπάτων καί αυτοί ήπατημένοι, ώς δη τού Πλάτωνος είς το
βάθος τ ή ς νοητής ουσίας ού πελάσαντος». Το να διακρίνονται πολλές
υποστάσεις μέσα στον νοητό κόσμο είναι κατά τον Πλωτίνο εσφαλμένο,
διότι έτσι ο νους προσομοιάζεται στην αισθητή φύση, η οποία π ρ ά γ μ α τ ι
είναι πολλαπλή· αντίθετα
η νοητή ουσία βρίσκεται
μόλις μια βαθμίδα
κάτω από το Έ ν α , γ ι ' αυτό αποτελείται από όσο το δυνατό λιγότερα (δες
το αξίωμα που εκτέθηκε στο Κεφ. 1, γρ. 15-16: «μήτε π λ ε ί ω . . . τίθεσθαι
έν τ ω νοητψ»).
30. Ο Πλωτίνος διαβεβαιώνει τώρα ότι ακόμα και στην τρίτη υπό
σταση, που είναι η ψυχή, επικρατεί κ α τ ' ουσίαν η ενότητα
και οχι η
πληθώρα: η ψυχή είναι ένα ενιαίο γένος, που μαζί με τις προηγούμενες
υποστάσεις συνανήκει στην περιογ_ή των νοητών, και μόνο εξαιτίας των
παθών τους ή τ η ς στρεβλής φύσης τους αποσπώνται οι πολλές ατομικές
ψυχές από την ψυχική ολότητα. Ο Πλωτίνος δεν ισχυρίζεται ότι αυτή
είναι μια δική του πρωτότυπη
θεωρία, αλλά παραδέχεται
ότι έχει
αντλη-
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κόσμο πρέπει κανείς να επιδιοόκει έναν όσο το δυνατό μικρό
τερο αριθμό, να αποδίδει όλη την πληθώρα στη βαθμίδα
κάτω από το Πρώτο κι έτσι να απαλλάσσεται από τ α πολλά·
γιατί αυτή η βαθμίδα είναι τ α πάντα, ο πρώτος νους, η ουσία
και όσα άλλα ωραία υπάρχουν κάτω από το Πρώτο 2 9 .
Στην τρίτη βαθμίδα ανήκει η ψυχή ως γένος- οι διαφορές
των ατομικών ψυχών πρέπει να αποδοθούν στα πάθη τους ή
στη φύση τους. Και ας μη διασύρουμε εκείνους τους θεϊκούς
άντρες· ας δεχόμαστε με καλή θέληση τις θεωρίες τους ως
παλαιότερων, και ας αντλούμε από αυτούς όσα σωστά διδά
σκουν: την αθανασία της ψυχής, τον νοητό κόσμο, τον πρώτο
θεό, την αναγκαιότητα να αποφεύγει η ψυχή τη συνανα
στροφή με το σώμα, τον χωρισμό της από το σώμα, την
αποφυγή του γίγνεσθαι και την προσφυγή στο Είναι 3 0 .
Ό λ α αυτά υπάρχουν ήδη στον Πλάτωνα, και αυτοί κάνουν
καλά που τα παίρνουν αμετάβλητα. Όταν κατόπιν θέλουν να
διαφωνήσουν, σ' αυτό δεν τους φθονεί κανένας — αρκεί να το
λένε31- δεν επιτρέπεται
όμως να προσπαθούν να γίνουν σεβα
στοί από το ακροατήριο με το να διασύρουν και να βρίζουν
τους Έλληνες· αλλά όσα δικά τους έχουν να πουν παρεκκλίνο
ντας από τις θεωρίες εκείνων, οφείλουν να τα καταδείχνουν
ως ορθά, εκθέτοντας τ α ήρεμα, όπως ταιριάζει σε φιλοσό
φους, καθώς και αυτά στα οποία δίκαια εναντιώνονται απο-

θεί από τους «παλαιότερους»' με αυτόν τον γενικό χαρακτηρισμό έχει
βέβαια κ α τ ά νου κυρίως τον Π λ ά τ ω ν α (όπως έκανε και παραπάνο), δες γρ.
8-10). Κ α ι οι βασικές πλατωνικές διδασκαλίες, τις οποίες απαριθμεί,
σημαδεύουν μια έντονη τάση προς την ενότητα και μια αποφυγή της
πληθώρας: η αθανασία της ψυχής επιτυγχάνεται με προσέγγιση στη νοητή
ενότητα, στο θεϊκό Έ ν α , και άρα με αποφυγή της αισθησιακής-σωματικής
πολυδιάσπασης· επιτυγχάνεται με χωρισμό από το σώμα, με φυγή από την
πληθώρα του γίγνεσθαι και με προσφυγή στο ενιαίο Eivat.
3 1 . Η έκφραση ((φθόνος ουδείς λεγόντων» είναι υπαινιγμός στην
πλατωνική διατύπωση (Φαιδρός 61d 9-10): «ά μέν ούν τυγχάνω άκηκοως
φθόνος ουδείς λέγειν» ( = όσα έτυχε να ακούσω, δεν έχω αντίρρηση να τ α
π ω ) . Ο Πλωτίνος τονίζει εδώ τ η μετοχή «λεγόντων», επειδή χρησιμοποιεί
το ίδιο ρήμα και παραπάνω (δες γρ. 3 8 : «λέγουσι», γρ. 4 2 : «λέγοντες»)
α λ λ ά και παρακάτω (δες γρ. 47: «λέγειν», γρ. 52: «λέγοντας»).
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έναντιοΰνται δικαίως, [προς] τό αληθές βλέποντας, ού τήν
εύδοκίμησιν θηρωμένους έκ τοΰ προς άνδρας κεκριμένους
έκ παλαιοΰ ού παρά φαύλων ανδρών αγαθούς είναι ψέγειν,
λέγοντας εαυτούς εκείνων άμείνους είναι, έπεί τά γε
είρημένα τοις παλαιοΐς περί τών νοητών πολλφ άμείνω καί
πεπαιδευμένως εΐρηται καί τοις μή έξαπατωμένοις τήν
έπιθέουσαν εις ανθρώπους άπάτην ραδίως γνωσθήσεται τά
[δ'] ύστερον τούτοις π α ρ ' εκείνων ληφθέντα, προσθήκας δέ
τινας ουδέν προσήκουσας είληφότα, Ιν γε οΐς έναντιοΰσθαι
θέλουσι γενέσεις καί φθοράς είσάγοντες παντελείς καί
μεμφόμενοι τ φ δ ε τ φ παντί καί τήν προς τό σώμα κοινωνίαν
τή ψυχή αίτιώμενοι καί τόν διοικοΰντα τόδε τό πάν
ψέγοντες καί είς ταύτόν άγοντες τόν δημιουργόν τή ψυχή
καί τά αυτά πάθη δίδοντες, άπερ καί τοις έν μέρει.
"Οτι μέν οδν ούτε ήρξατο ούτε παύσεται, άλλ' Ιστιν
άεί καί δ δε ό κόσμος, εως άν έκεϊνα ή , εΐρηται. τήν δέ
προς τό σώμα τή ψυχή κοινωνίαν τή ημετέρα πρό αυτών
εΐρηται ώς ούκ άμεινον τή ψυχή· τό δέ άπό τής ημετέρας
καί τήν τοΰ παντός λαμβάνειν δμοιον, ώς εϊ τις τό τών
χυτρέων ή χαλκέων λαβών γένος έν πόλει εδ οικουμένη τήν
άπασαν ψέγοι. δει δέ τάς διαφοράς λαμβάνειν τάς τής
δλης δπως διοικεί, δτι μ ή è αυτός τρόπος μηδ' ένδεδεμένη.
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βλέποντας στην αλήθεια' να μην επιδιώκουν να κερδίσουν
50 εκτίμηση επικρίνοντας άντρες, των οποίων η αξία έχει
αναγνωριστεί εδώ και πολύν καιρό από σοβαρούς κριτές, και
λέγοντας τώρα ετούτοι ότι είναι καλύτεροι από εκείνους.
Οσα έχουν διδάξει οι παλαιοί σχετικά με τ α νοητά, είναι
κατά πολύ ανώτερα και έχουν ειπωθεί μέσα σε πνεύμα
55 αληθινής παιδείας. Όποιος δεν έχει παραπλανηθεί από την
απάτη που περιτριγυρίζει τους ανθρώπους, εύκολα θα ανα
γνωρίσει όσα ετούτοι έχουν αντλήσει από τους παλαιούς,
αφού τ α επέκτειναν με κάποιες εντελώς αταίριαστες προσθή
κες, σε όσα σημεία θέλησαν να εναντιωθούν ότι εισάγουν
ολόκληρες κοσμογονίες και καταστροφές, ότι επικρίνουν τον
αισθητό κόσμο, οτι ενοχοποιούν την ψυχή για την επικοινω60 via της με το σώμα, ότι επικρίνουν τον ηγεμόνα αυτού του
σύμπαντος, ότι ταυτίζουν
τον δημιουργό με την ψυχή και
αποδίδουν στην καθολική ψυχή τ α ίδια πάθη με τις επιμέρους
ψυχές» 2 .

32. Εδω αναφέρονται με σαφήνεια κάποιες θεωρίες των Γνωστικών
που καινοτομούν έναντι των παλαιότερων φιλοσόφων και που πρόκειται να
σχολιασθούν (αν και ασυστηματοποίητα,
ανάμεσα σε κάποιες άλλες) μέσα
στα επόμενα κεφάλαια: α) II θεωρία περί τ η ς γένεσης και τ η ς φθοράς του
κόσμου, β) Η μομφή κατά του αισθητού κόσμου, γ) Η μομφή κατά της
συνεύρεσης ψυχής και σώματος, δ) Η μομφή κατά του δημιουργού του
αισθητού κόσμου, ε) Η ταύτιση του δημιουργού με την κοσμική ψυχή, στ)
Η απόδοση παθών στην κοσμική ψυχή.

Οτι αυτός εδω ο κόσμος ούτε άρχισε ούτε θα παύσει, αλλά
υπάρχει αιωνία, όσο θα υπάρχουν τ α νοητά, έχει ήδη ειπω
θεί. Ό τ ι όμως η επικοινωνία με το σώμα δεν είναι ό,τι
καλύτερο για την ψυχή μας, τούτο έχει ειπωθεί ήδη πριν από
αυτούς. Αλλά το να συμπεράνει με βάση τη δική μας ψυχή
5 σχετικά με την ψυχή του σύμπαντος, είναι σαν να ήθελε
κανείς να μεμφεί μια ολόκληρη καλοοργανωμένη κοινωνία
παίρνοντας ως δείγμα τ η συντεχνία των κεραμοποιών ή των
33
σιδηρουργών .
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές [που υπάρχουν
ανάμεσα στην καθολική ψυχή και στη δική μας]' η καθολική
ψυχή διοικεί το σώμα της κατά εντελώς άλλο τρόπο, χωρίς

3 3 . Με σύντομες κριτικές παρατηρήσεις ο Πλωτίνος επιτίθεται στις
παραπάνω αναφερόμενες καινοτομίες των Γνωστικών. Η α ' θεωρία, ότι ο
αισθητός κόσμος έχει έγχρονη αρχή και τέλος, έχει ήδη αναιρεθεί: ο
κόσμος υπάρχει αιωνία, εφόσον αιώνια είναι και τ α νοητά. Δες επιτούτου
το Κεφ. 3, γρ. 11-21 α λ λ ά και το Κεφ. 4, γρ. 12-22.
Η γ θεωρία, οτι ο συγχρωτισμός ψυχής και σώματος δεν είναι κάτί
καλό γ ι α την ψυχή, έχει ειπωθεί ήδη από τον Π λ ά τ ω ν α και δεν μπορεί να

ισχύσει ως καινοτομία. Αλλά οι Γνωστικοί βγάζουν από εδώ το εσφαλμένο
συμπέρασμα, ότι παρόμοια με την ανθρώπινη ψυχή υπόκειται και η
καθολική ψυχή σε σωματικά πάθη, αντλώντας στοιχεία από ένα κακό κι
επιμέρους δείγμα γ ι α να συμπεράνουν σχετικά με το όλο' ο Πλωτίνος θίγει
έτσι και απορρίπτει την σ τ ' θεωρία των Γνωστικών.
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προς γάρ αδ ταΐς άλλαις διαφοραΐς, αί μυρίαι εΐρηνται έν
άλλοις, κάκεΐνο ένθυμεΐσθαι έδει δτι ήμεΐς μέν ύπό τοΰ
σώματος δεδέμεθα ήδη δεσμοΰ γεγενημένου. έν γάρ τή
πάση ψυχή ή τοΰ σώματος φύσις δεδεμένη ήδη συνδεΐ δ άν
περιλάβη · αυτή δέ ή τοϋ παντός ψυχή ούκ άν δέοιτο ύπό
τών υπ' αύτης δ ε δ ε μ έ ν ω ν άρχει γάρ εκείνη, διό καί
απαθής προς αυτών, ήμεΐς δέ τούτων ού κύριοι· τό γαρ δσον
αύτης προς τό θείον τό υπεράνω άκέραιον μένει καί ουκ
εμποδίζεται, δσον δέ αυτής δίδωσι τ φ σώματι ζωήν ουδέν
παρ' αύτοΰ προσλαμβάνει, δλως γάρ τό μέν άλλου πάθημα
τό έν αύτφ έξ ανάγκης δέχεται, αυτό δ' έκείνω ούκέτι
τό αύτοΰ δίδωσιν οίκείαν ζωήν εχοντι· οίον εί έγκεντρισθέν
τι εϊη έν άλλω, παθόντος μέν τοΰ έν ω συμπέπονθεν, αυτό
δέ ξηρανθέν εΐασεν έκεϊνο τήν αύτοΰ ζωήν Ιχειν. έπει
ούδ' άποσβεννυμένου τοΰ έν σοι πυρός τό δλον πΰρ άπέσβη·
έπεί ούδ' εί τό πάν πΰρ άπόλοιτο, πάθοι άν τι ή ψυχή η
έκεΐ, άλλ' ή τοΰ σώματος σύστασις, καί εί οΐόν τε εϊη δια
τών λοιπών κόσμον τινά είναι, ουδέν άν μέλοι τή ψυχή τή

34. Κ α τ ά τ ί διαφέρει η καθολική ψυχή από την ανθρωπινή; Ο
Πλωτίνος εντοπίζει την κύρια διαφορά μέσα στη σχέση ψυχής-σώματος,
μολονότι υφίστανται και «μύριες» άλλες διαφορές. Movo λοιπόν εαν
διαλευκανθεί ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο η καθολική ψυχή
«διοικεί» (ως «ευ οικουμένη», όπως την χαρακτήρισε στη γρ. 6) το δικό
τ η ς σώμα, το κοσμικό σύμπαν, θα φανερωθεί ο εσφαλμένος χαρακτήρας
του συμπεράσματος των Γνωστικών. Σε αντίθεση προς την ανθρωπινή
ψυχή, που δεσμεύεται και καθίσταται εξαρτώμενη από το ανθρώπινο σώμα,
από τ ι ς ανάγκες κι επιθυμίες του, η καθολική ψυχή δεν είναι δεμένη στο
αισθητό σύμπαν, α λ λ ά είναι αυτή που δένει και δεσμεύει. Χάρη στο ότι το
σο^ματικό στοιχείο έχει έτσι προσδεθεί στην καθολική ψυχή, καθίσταται
ικανό να δένει και να δεσμεύει κάθε ατομική (ανθρώπινη) ψυχή. Αλλά η
ίδια η καθολική ψυχή δεν δεσμεύεται από τ α σωματικά όντα' παραμένει
κυρίαρχη και «απαθής» (γρ. 15). Π ω ς δικαιολογείται αυτή η υπεροχή
της; Ο Πλωτίνος παρέχει την εξής εξήγηση: Το ανώτερο μέρος τ η ς
καθολικής ψυχής βρίσκεται εγγύτατα
στο θεϊκό ον που βρίσκεται υπεράνω
της, δηλαδή στον νου. Έ τ σ ι αυτό το μέρος δεν θα μπορούσε να υποστεί
σωματικά πάθη ή να ενοχληθεί στην επαφή του με το θεϊκό' είναι ένας
δοτής ζωής, που δεν παίρνει τίποτε σε α ν τ ά λ λ α γ μ α από τ α σο>ματα που
άντλησαν ζ ω ή .

262

Ενάντια στους Γνωστικούς

[33]

να είναι δεμένη σ' αυτό. Εκτός από όλες τις άλλες διάφορες,
οι οποίες χίλιες φορές έχουν αναφερθεί αλλού, θα έπρεπε να
ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι εμείς είμαστε δεμένοι σε
ένα σώμα, το οποίο έχει ήδη γίνει δέσμευση.
Το σωματικό Είναι, που έχει ήδη προσδεθεί στην καθολική
ψυχή, συνδέει με τ η σειρά του κάθε τι που
συλλαμβάνειαλλά η ίδια η καθολική ψυχή δεν μπορεί να δεθεί από τ α
όντα που αυτή η ίδια δένει' γιατί αυτή είναι κυρίαρχος, γΓ
αυτό και δεν πάσχει από την επίδραση αυτών των όντων, ενώ
εμείς δεν κυριαρχούμε πάνω σ' αυτά. Διότι εκείνο το τμήμα
τ η ς , το οποίο είναι στραμμένο προς το θεϊκό ον που στέκεται
υπεράνω τ η ς , παραμένει αναλλοίωτο και δεν εμποδίζεται· το
τμήμα που δίνει τ η ζωή στο σώμα, δεν υπόκειται σε καμιά
σωματική επίδραση 3 ' 1 .
Γενικά ένα ον, που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο, υπόκειται
κ α τ ' ανάγκην στους επηρεασμούς του, αυτό το ίδιο όμως δεν
μεταδίδει τους επηρεασμούς του σ' εκείνο, εαν έχει δίκη του
ζ ω ή . Π . χ . ένα βλαστάρι που έχει μπολιαστεί σε ένα δέντρο,
συνυφίσταται τους επηρεασμούς εκείνου μέσα στο οποίο είναι όταν όμως αυτό το βλαστάρι ξεραθεί, αφήνει το δέντρο
ανεπηρέαστο ως προς τη ζωη του.
Έ τ σ ι και όταν μέσα σου σβήσει η φωτιά, δεν σβήνει κιόλας
η καθολική φωτιά- ακόμα και αν έσβηνε η καθολική φωτιά,
δεν θα πάθαινε τίποτα η εκεί πάνω ψυχή, παρά μονό η δομή
του σώματος- και δεν θα νοιαζόταν διόλου η εκεί πάνω ψυχή,
αρκεί μόνο μέσω των υπόλοιπων στοιχείων να μπορούσε να
35
υπάρχει ακόμα κάποιος κόσμος .

3 5 . Για να επικυρώσει την άποψη, ότι η ανθρώπινη ψυχή ως ενεχό
μενη στο σώμα υφίσταται τις επιδράσεις του ενώ η καθολική ψυχή δεν τις
υφίσταται, ο Πλωτίνος παρέχει δύο ανάλογα παραδείγματα: από την
περιοχή των φυτών και από την περιοχή των φυσικών στοιχείων. Το οτι
ένα βλαστάρι που ενοφθαλμίστηκε σε δέντρο υφίσταται την επίδραση του,
χωρίς να επιδρά στη ζ ω ή του δένδρου στην περίπτωση που θα μαραθεί,
έχει ειπωθεί από τον απόστολο Παύλο στην Προς Γωμαωυς επιστολή,
Κεφ. Ι Α ' , 17-24. Από τ α τέσσερα φυσικά στοιχεία (πυρ, αέρα, νερό, γ η )
η φωτιά είναι το κατεξοχήν ζωογόνο- ξεκινώντας από το εύλογο επιχει-
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έκεΐ. έπεί ουδέ ή σύστασις ομοίως τ φ παντί καί ζ ώ ω
έκάστω· άλλ' έκεΐ οίον έπιθεΐ κελεύσασα μένειν, ένταΰθα
δέ ώς ύπεκφεύγοντα είς τήν τάξιν τήν εαυτών δέδεται
δεσμφ δευτέρω· έκεΐ δέ ούκ Ιχει δπου φύγη. ούτε οδν 30
εντός δει κατέχειν ούτε Ιξωθεν πιέζουσαν είς τό εϊσω
ώθεΐν, άλλ' δπου ήθέλησεν έξ αρχής αυτής ή φύσις μένει.
έάν δέ πού τι αυτών κατά φύσιν κινηθή, οΐς ούκ Ιστι
κατά φύσιν, ταΰτα πάσχει, αυτά δέ καλώς φέρεται ώς τοΰ
δλου· τ ά δέ φθείρεται ού δυνάμενα τήν τοΰ δλου τάξιν 35
φέρειν, οίον εί χοροϋ μεγάλου έν τάξει φερομένου έν μέση
τή πορεία: αύτοΰ χελώνη ληφθείσα πατοΐτο ού δυνηθεΐσα
φυγείν τήν τάξιν τοΰ χοροϋ- εί μέντοι μετ' εκείνης τάξειεν
έαυτήν, ουδέν άν ύπό τούτου ούδ' αυτή πάθοι.

ρήμα, οτι το θανατηφόρο σβήσιμο τ η ς ατομικής μας φωτιάς δεν συνεπάγε
ται ένα σβήσιμο της φωτιάς εν γένει, ο Πλωτίνος οδηγείται στην υπόθεση
οτι ακόμα και αν έσβηνε η καθολική φ ω τ ι ά , αυτό θα είχε επίπτωση μόνο
στη δομή του σύμπαντος και όχι στην καθολική ψυχή: αυτή θα παρέμενε
ανενόχλητη, στραμμένη προς τ α νοητά - αρκεί με τ α τρία υπόλοιπα
στοιχεία να μπορούσε να συντηρηθεί ο αισθητός κόσμος.
36. Ο Πλωτίνος επεξηγεί εδώ περαιτέρω τ η «διοίκηση» που ασκεί η
καθολική ψυχή πάνω στο σύμπαν σε αντιπαραβολή προς τ η σχέση μεταξύ
ατομικής ψυχής και σώματος. Ο διοικητικός ρόλος της καθολικής ψυχής
περιορίζεται σε ένα κέλευσμα και σε μια επιβολή (γρ. 2 8 : «έπιθεΐ
κελεύσασα»). Αυτή η συμπεριφορά κρίνεται ως επαρκής, επειδή τ α φυσικά
στοιχεία του σύμπαντος δεν έχουν τόπο να διαφύγουν ούτε να τ α συγκρατεί
εσωτερικά ούτε να τ α σπρώχνει προς τ α μέσα είναι υποχρεωμένη η
καθολική ψυχή. Κάθε κεντρόφυγος τάση έχει αποκλειστεί εκ των προτέ
ρων (γρ. 3 2 : «έξ αρχής»), επειδή έτσι το θέλησε η καθολική ψυχή.
Αντίθετα ο ρόλος τ η ς ατομικής ψυχής είναι πολύ πιο δύσκολος: τ α
συστατικά του ζωντανού σώματος τείνουν να διαφύγουν, και δεν τους αρκεί
το πρωταρχικά
δέσιμο- προς τούτο είναι λοιπόν απαραίτητος ένας «δεύτε
ρος δεσμός» (γρ. 3 0 ) , ένας δεσμός δεύτερης και ύστερης τ ά ξ η ς : η ατομική
ψυχή είναι αναγκασμένη να ασκεί μια συνεχή πίεση πάνω στα σωματικά
στοιχεία, γ ι α να τ α συγκρατεί στη θέση τους· επειδή δεν μπορεί να τους
επιβληθεί, βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση μαζί τους, μέσα σε διαρκή
μέριμνα να μην της διαφύγουν.
3 7 . Π ώ ς εξηγείται το γεγονός ότι η ατομική ψυχή δεν κατορθώνει
πάντα να συγκρατεί τ α συστατικά του σώματος,
έτσι ώστε αυτά να
αποσυντιθενται; Με ά λ λ η διατύπωση: Π ώ ς δικαιολογείται ο θάνατος των
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Διότι η σύσταση του παντός διαφέρει από τη σύσταση
κάθε ατομικού ζώου- μέσα στο σύμπαν η ψυχή επιβαλλόμενη
διατάζει να παραμείνουν τ α στοιχεία, ενώ μέσα στο ατομικό
ζώο τ α συστατικά στεριώνονται στη θέση τους με ένα δεσμό
30 δεύτερης τάξης, επειδή τείνουν να διαφύγουν. Αντίθετα μέσα
στο σύμπαν δεν έχουν κανένα τόπο προς τον οποίο θα μπορού
σαν να ξεφύγουν. Έ τ σ ι η ψυχή δεν χρειάζεται να τ α συγκρα
τεί από μέσα, ούτε πιέζοντας α π ' έξω να τ α ωθεί προς τ α
μέσα, αλλά αυτά παραμένουν εκεί όπου εξαρχής θέλησε η
ουσία της ψυχής 3 6 .
Εάν όμως ένα μέρος αυτών των συστατικών κινηθεί
σύμφωνα με την ουσία τ η ς , τότε τ α κατώτερα όντα, στα
οποία αυτή η κίνηση δεν ιδιάζει κ α τ ' ουσίαν, οφείλουν να την
υπομείνουν τ α ανώτερα όμως όντα κινούνται αρμονικά, ως
35 μέρη του σύμπαντος. Τα κατώτερα όντα φθείρονται, επειδή
δεν έχουν τ η δύναμη να υποφέρουν την τάξη του σύμπαντος·
είναι σαν μια χελώνα, που αν τύχει μέσα στον δρόμο μιας
μεγάλης ομάδας χορευτών που προχωρεί εύρυθμα, θα κατα
πατηθεί, γ ι α τ ί δεν θα μπορέσει να αποφύγει την τακτικότ η τ α των χορευτικών β η μ ά τ ω ν εαν όμως αυτή μπορούσε να
ενταχθεί στον ρυθμό τους, τότε ούτε κι αυτή θα πάθαινε
37
τίποτα από τον χορό .

ζωών, αφού δα η ζωική ατομική ψυχή είναι προορισμένη να διατηρεί σε
τάξη τ α σο>ματικά μέλη; Ο Πλωτίνος οδηγείται σε μια αξιοθαύμαστη
εξήγηση του θανάτου: Ό τ α ν κελεύει η καθολική ψυχή, τ α καθολικά
συστατικά του σύμπαντος κινούνται αρμονικά υπακούοντας στα κελεύσματα
τ η ς ' ά λ λ α αυτή η καθολική κίνηση έχει επιπτώσεις
πάνω στα
ατομικά
σωματικά μ έ λ η , επειδή αυτά δεν είναι ικανά να κινηθούν εξίσου αρμονικά:
έτσι εξουθενώνονται κάτω από το βάρος της καθολικής αρμονίας και
αποσυντιθενται. Ο θάνατος οφείλεται λοιπόν στην αδυναμία των θνητών
μελ.ών να ενταχθούν στην καθολική τ ά ξ η .
Το θνητό ζώο παρομοιάζεται με μια χ ε λ ώ ν α , που τυχαίνεί στον δρόμο
μιας ομάδας εύρυθμα κινούμενων χορευτών και ενώ αυτοί «φέρονται» ( =
κινούνται) εύρυθμα, η χελώνα δεν στέκεται ικανή να «φέρει» ( = να
υποφέρει, να αντέξει) την ευρυθμία τους, γ ι ' αυτά και θα καταπατηθεί
απ'
αυτούς. Αυτή η θαυμάσια παρομοίωση έχει εκτεθεί και σε ένα χρονικά
πρωτύτερο κείμενο του Πλωτίνου (δες Ενν. IV 4 [ = 2 8 ] , 3 2 , 43-9), όπου
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Τό δέ διά τί έποίησε κόσμον ταύτόν [ τ φ διά τί] έστι
[ψυχή] καί διά τί ό δημιουργός έποίησεν. δ πρώτον μέν
αρχήν λαμβανόντων εστί τοϋ άεί· Ιπειτα οΐονται τραπέντα
εκ τίνος εϊς τι καί μεταβαλόντα αίτιον τής δημιουργίας
γεγονέναι. διδακτέον οδν αυτούς, εί εύγνωμόνως άνέχοιντο,
τίς ή φύσις τούτων, ώς αυτούς παύσασθαι τής είς τά
τίμια λοιδορίας, ήν ευχερώς ποιούνται αντί πολλής προση
κόντως άν γενομένης ευλάβειας, έπεί ουδέ τοΰ παντός
τήν διοίκησιν ορθώς άν τις μέμψαιτο πρώτον μέν ένδεικνυμένην τής νοητής φύσεως τό μέγεθος, εί γάρ ούτως είς
τό ζήν παρελήλυθεν, ώς μή ζωήν άδιάρθρωτον Ιχειν —
όποια τά σμικρότερα τών έν αύτφ, ά τή πολλή ζωή τή έν
αύτφ άεί νύκτωρ καί μεθ' ήμέραν γεννάται — άλλ' Ιστι
συνεχής καί εναργής καί πολλή καί πανταχοΰ ζωή σοφίαν
άμήχανον ένδεικνυμένη, π ώ ς ούκ άν τις άγαλμα εναργές
καί καλόν τών νοητών θεών εΐποι; εί δέ μιμούμενον μή
έστιν έκεϊνο, αυτό τοΰτο κατά φύσιν Ι χ ε ι · ού γάρ ήν <άν)
Ιτι μιμούμενον. τό δέ άνομοίως μεμιμήσθαι ψεΰδος· ουδέν

διατυπώνεται η συνειδητοποίηση ότι τ α μικρά ζώα δεν μπορούν να μείνουν
ανεπηρέαστα από το μεγαλείο του Ενός μεγάλου ζώου και «να διατηρηθούν
σαν να ήταν μονά τους, ούτε είναι δυνατό να γίνουν αυτοσκοπός και να
αποβλέπουν προς τον εαυτό τους μέσα στη μερικότητά του, παρά μόνο προς
εκείνο το Έ ν α , του οποίου αποτελούν μέρος».
3 8 . Ο Πλωτίνος στρέφεται τώρα προς την 5η θεωρία των Γνωστικών
(δες Κεφ. 6, γρ. 61), δηλαδή τ η θεωρία ότι η καθολική ψυχή είναι
δημιουργός του κόσμου. Αλλά μια τέτοια θεωρία έχει νόημα, μόνο εάν
προύποτεθεί ότι υπήρξε κάποιος δημιουργός και ο κόσμος είχε κάποτε ένα
ξεκίνημα' έτσι ο Πλωτίνος ανάγει την 5η θεωρία των Γνωστικών στην 1η
(δες Κ ε φ . 6, γρ. 58), για να αντικρούσει διαμιάς και τις δύο: Ο κόσμος
υπήρξε ανέκαθεν (γρ. 3: «άεί»), και δεν είναι δυνατό να υποτεθεί ένα
χρονικό σημείο έναρξης της αιωνιότητας του. Αυτή η βεβαιότητα προκύ
πτει απο τον συλλογισμό, ότι ο ίδιος ο δημιουργικός νους θα πρέπει να
ισχύσει ως μεταβλητός, εφόσον κάποτε εγκατέλειψε τ ά χ α τ η θεϊκή του
απάθεια και αποφάσισε να δημιουργήσει τον κόσμο (δες και τις υπόλοιπες
ενστάσεις του Πλωτίνου, όπως διατυπώθηκαν παραπάνω, στο Κ ε φ . 4, γρ.
5 κ.εες)· ο θεϊκός νους είναι όχι μόνο αιώνιος α λ λ ά και αμετάβλητος ανά
τους αιώνες. Κ α ι το να εξευτελίζει κανείς τ α θεϊκά όντα, μόνο για να τ α
συμβιβάσει με τ ι ς θεωρίες του, δείχνει σαφή έλλειψη ευλάβειας.
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Το ερώτημα, γ ι α τ ί η ψυχή δημιούργησε τον κόσμο, ταυτί
ζεται με το ερώτ-ημα, γιατί ο δημιουργός δημιούργησε. Αυτό
σημαίνει πρώτον ότι παραδέχονται ένα ξεκίνημα της αιωνιό
τητας· έπειτα πιστεύουν ότι ο δημιουργός μετετράπη από μια
κατάσταση σε άλλη και εξαιτίας αυτής της μεταβολής έγινε
ο πλάστης του κόσμου.
Πρέπει λοιπόν αυτοί να διδαχτούν, εάν είναι πρόθυμοι να
το αποδεχτούν με καλή διάθεση, ποια είναι η ουσία αυτών
των πραγμάτων, για να πάψουν να εξευτελίζουν τ α αξιοσέ
βαστα, όπως ελαφρόμυαλα κάνουν, αντί να επιδείξουν την
απαιτούμενη ευλάβεια 3 8 .
Ούτε είναι ορθό να μέμφονται τη διευθέτηση του κόσμου, η
οποία κ α τ ' αρχήν μαρτυρεί το μέγεθος της νοητής φύσης.
Γιατί εαν ο κόσμος εισέδυσε σε μια ζωή που δεν έχει την
αταξία των μικρότερων ζώων, τ α οποία εξαιτίας της πληρό
τ η τ α ς της ζωής μέσα στον κόσμο γεννιώνται αδιάκοπα,
νύχτα και μέρα, αλλά είναι συνεχόμενος και εναργής, πολ
λαπλός και πλήρης ζωής, ενδεικτικός μιας τεράστιας
σοφίας: πώς μπορεί να μην πει κανείς ότι είναι το ορατό και
ωραίο ά γ α λ μ α των νοητών θεών 3 9 ;
Εάν ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος με τον νοητό αλλά μόνο
απομίμηση του, αυτό έγκειται στην ουσία του: γιατί αλλιώς
δεν θα υπήρχε καμιά απομίμηση. Ό τ ι όμως αυτός είναι μια
3 9 . Ο Πλωτίνος στρέφεται τώρα ενάντια
στη 2η καινοτομία των
Γνωστικών, ενάντια στο ότι αυτοί μέμφονται τον αισθητό κόσμο (δες Κ ε φ .
6, γρ. 59). Ο αισθητός είναι κατά τον Πλωτίνο μια αντανάκλαση του
νοητού κόσμου, και δείχνει αισθητά το μεγαλείο και τ η σοφία του νοητού.
Κατεξοχήν χαρακτηριστικό της νόησης είναι η ζ ω ή . Και η ζωή που
χαρακτηρίζει τ α νοητά δεν ταυτίζεται με το άτακτο, ασταμάτητο γεννοβολημα των μικρών ζώων, α λ λ ά έχει μια πληρότητα και μια πανταχού
παρουσία· ο Πλωτίνος επαναλαμβάνει δύο φορές τον χαρακτηρισμό «πολλή
ζ ω ή » , δες γρ. 12 και 14, για να τον επεξηγήσει αμέσως — σε οξεία
αντίθεση προς το πολύ γεννοβόλημα — ως καθολικότητα ζωής και ως
ένδειξη απεριόριστης σοφίας. Αντλώντας από τον Π λ ά τ ω ν α την έκφραση
((τών άιδιων θεών γεγονός άγαλμα» (Τίμαιος 37c 6-7), ο Πλωτίνος
χαρακτηρίζει τον αισθητό κόσμο «άγαλμα . . . τών νοητών θεών» (γρ. 156) αποδίδοντας του συνάμα αφενός το στοιχείο της θεϊκής ωραιότητας,
αφετέρου τ η ς ανθρώπινα ορατής ενάργειας (γρ. 14 και 15).
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γάρ παραλέλειπται ών οΐόν τε ήν καλήν εικόνα φυσικήν
Ιχειν (άναγκαΐον μέν γάρ ήν είναι ούκ έκ διανοίας καί
έπιτεχνήσεως τό μίμημα) · ού γάρ οΐόν τε ήν Ισχατον τό
νοητόν είναι, είναι γάρ αύτοΰ ένέργειαν Ιδεί διττήν, τήν
μέν έν έαυτφ, τήν δέ είς άλλο. Ιδεί οδν είναί τι μετ'
αυτό· εκείνου γάρ μόνου ουδέν έστιν Ιτι προς τό κάτω, δ
τών πάντων άδυνατώτατόν έστι. δύναμις δέ θαυμαστή
έκεΐ θεΐ· ώστε καί είργάσατο. εί μέν δή άλλος κόσμος
Ιστι τούτου άμείνων, τίς οδτος; εί δέ ανάγκη είναι,
άλλος δέ ούκ Ιστιν, οδτός έστιν è τό μίμημα άποσώζων
εκείνου, γή μέν δή πάσα ζώων ποικίλων πλήρης καί
αθανάτων καί μέχρις ούρανοΰ μεστά πάντα- άστρα δέ τά
τε έν ταΐς ύποκάτω σφαίραις τά τε έν τ φ άνωτάτω διά τί
ού θεοί έν τάξει φερόμενα καί κόσμω περιιόντα; διά τί
γάρ ούκ άρετήν Ιξουσιν ή τί κώλυμα προς κτήσιν αρετής

40. Ενα προς ενα αναλαμβάνει εδώ και παρακάτω ο Πλωτίνος να
αντικρούσει ολα τ α επιχειρήματα των Γνωστικών ενάντια στην ωραιότητα
και αξιοπρέπεια του αισθητού κόσμου. Το ότι ο αισθητός κόσμος είναι μια
απεικόνιση του νοητού, που απλώς τον μιμείται χωρίς να προσεγγίζει την
τελειότητα του, δεν είναι επιχείρημα ενάντια στην αξία του. Διότι το να
είναι απομίμηση, είναι η ίδια η ουσία του (γρ. 17: «κατά φύσιν», γρ. 19:
«εικόνα φυσικήν»), και είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η μία και
μοναδική εικόνα του νοητού κόσμου. Ίο ότι απεικονίζει
το νοητά, δεν
σημαίνει μια ανομοιότητα, α λ λ ά αντίθετα
μια ομοιότητα' δεν είναι ούτε
ε λ α τ τ ω μ α τ ι κ ή ούτε α τ ε λ ή ς , α λ λ ά είναι αντίθετα μια «ωραία εικόνα» (γρ.
19). θ α μπορούσε κάποιος να μεμφθεί τον αισθητό κόσμο για κάποιες
ατέλειες, μονό αν ήταν προϊόν διανοητικής και τεχνολογικής δραστηριότη
τ α ς — γ ι α τ ί απο μια τέτοια δραστηριότητα όλο και κάποια ατέλεια μπορεί
να προκύψει. Αλλα σε ενα φυσικό προϊόν, που προέκυψε από φυσική
ανάγκη, μια τέτοια μομφή παρέλκει. (Δες και παραπάνω, στο Κεφ. 4, γρ.
15: «διάνοια - φύσει», όπου ο Πλωτίνος αρνείται ότι ο κόσμος δημιουργή
θηκε διανοητικά, εφόσον προέκυψε φυσικά).
4 1 . Πως εξασφαλίζεται η άμεση συνάρτηση του αισθητού με τον νοητό
κόσμο; Για να απαντήσει σ' αυτό το εροίτημα, ο Πλωτίνος ανατρέχει στην
ουσία του νου: ο νους δεν μπορεί να είναι η κατώτερη υπόσταση, γ ι α τ ί η
λειτουργία του είναι δ ι τ τ ή ' αφενός νοεί τον εαυτό του, αφετέρου αντανα
κλά νοητικές ενέργειες σε κάποια κατώτερα του όντα (δηλαδή στη
νοήμονα ψυχή τόσο ως καθολική όσο και ως ατομικές ψυχές των έμβιων
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ανόμοια απομίμηση, είναι ψευδές· δεν του λείπει τίποτα από
όλα εκείνα που έχει μια ωραία φυσική εικόνα. ( Ό τ ι έπρεπε
να υπάρχει μια εικόνα, που να μη βασίζεται σε ótavoia και
τεχνολογία, ήταν μια αναγκαιότητα)''' 0 .
Το νοητό δεν μπορεί να είναι η κατώτατη βαθμίδα του
κόσμου- τούτο οφείλει να ενεργεί διττά, αφενός μέσα στον
εαυτό του, αφετέρου προς κάτι άλλο- άρα πρέπει να υπάρχει
κάτι μετά α π ' αυτό. Γιατί εάν είναι μόνο του, τότε δεν
υπάρχει τίποτα προς τα κάτω, κάτι που είναι εντελώς
αδύνατο. Εκεί πάνω διάγει μια αξιοθαύμαστη δύναμη· αυτή
λοιπόν έχει εξεργαστεί και τον κόσμο''1.
Εάν όμως υπάρχει ένας άλλος κόσμος καλύτερος από τον
αισθητό, ποιος είναι αυτός εδώ; Εάν πρέπει να υπάρχει ένας
κόσμος, και άλλος δεν υπάρχει, τότε είναι αυτός εδώ ο δικός
μας, αυτός που διασώζει την εικόνα του νοητού'12.
Ολόκληρη η γ η είναι δα γεμάτη με ποικίλα ζώα και με
αθάνατους, και τ α πάντα είναι μεστά μέχρι τον ουρανό' και
τα αστέρια που βρίσκονται στις κατώτερες σφαίρες, όπως κι
εκείνα στον ανώτατο ουρανό, τι εναντιώνεται στο να είναι
αυτά θεοί, αφού δα κινούνται με τάξη και περιφέρονται
κόσμια; Γιατί δεν θα μπορούσαν αυτά να κατέχουν την

όντων). Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχουν κάτω α π ' τον νου κάποια όντα
που δέχονται άμεσα τ α επακόλουθα της νοητικής ενέργειας, κι αυτά με τ η
σειρά τους ακτινοβολούν νοητικές ενέργειες πάνω στον υλικό κόσμο παρέ
χοντας του ένα σαφές δείγμα της νοητής ωραιότητας. Η αλυσίδα που
συνδέει τον νου με τον υλικό κόσμο είναι λοιπόν
αδιάσπαστη.
4 2 . Μήπως πράγματι υπάρχει ανάμεσα στον νοητό και στον αισθητό
κόσμο ένας τρίτος, η περίφημη «νέα γη» των Γνωστικών; Μια τέτοια
εικασία θα ήταν ένας πλήρης αποπροσανατολισμός, μια απώλεια κάθε
ταυτότητας του αισθητού μας κόσμου- αυτή την αμηχανία
εκφράζει ο
Πλωτίνος λακωνικά με τις λέξεις «τίς ούτος;» (γρ. 27). Σαν να λέει: Τι
θα απέμενε ως ουσία αυτού εδώ του κόσμου, εάν όλη την ωραιότητα του
νοητού απορροφούσε ένας τρίτος ενδιάμεσος; Αλλά η ανυπαρξία της «νέας
γης» θεωρείται αποδεδειγμένη (δες παραπάνω, Κεφ. 5, γρ. 24 κ.εες), και
είναι σαφές ότι η μόνη εικόνα του νοητού, αυτή που «διασώζει» ( =
αποτελεί) μια επακριβή απομίμηση εκείνου, είναι ο αισθητός μας κόσμος.

269

II 9, 8-9

Προς τους γνωστικούς

αύτοΐς; ού γάρ δή ταΰτά έστιν έκεΐ, άπερ τους ένταΰθα
ποιεί κακούς, ούδ' ή τοΰ σώματος κακία ένοχλουμένη καί 35
ένοχλοΰσα. διά τί δέ ού συνιάσιν έπί σχολής άεί καί έν νφ
λαμβάνουσι τόν θεόν καί τους άλλους τους νοητούς θεούς;
άλλ' ήμϊν σοφία βελτίων Ισται τών έκεΐ; ταΰτα τίς άν
μή έ'κφρων γεγενημένος άνάσχοιτο; έπεί καί αί ψυχαί εί
μέν βιασθεΐσαι ύπό τής τοΰ παντός ψυχής ήλθον, π ώ ς 40
βελτίους αί βιασθεΐσαι; έν γάρ ψυχαΐς τό κράτησαν
κρεΐττον. εί δ' έκοΰσαι, τί μέμφεσθε είς δν έκόντες ήλθετε
δίδοντος καί άπαλλάττεσθαι, εϊ τις μή άρέσκοιτο; εί δέ
δή καί τοιοΰτόν έστι τόδε τό πάν, ώς έξεϊναι έν α ύ τ φ καί
σοφίαν Ιχειν καί ένταΰθα οντάς βιοΰν κατ' εκείνα, π ώ ς ού 45
μαρτυρεί έξηρτήσθαι τών έκεΐ;
Πλούτους δέ καί πενίας εϊ τις μέμφοιτο καί τό ούκ 9
ΐσον έν τοις τοιούτοις άπασι, πρώτον μέν αγνοεί, ώς ό
σπουδαίος έν τούτοις τό ΐσον ού ζητεί, ουδέ τι νομίζει

4 3 . Υπερασπιζόμενος την αξία του αισθητού κόσμου ο Πλωτίνος
εκθέτει την αξιοπρέπεια των ζωντανών όντων που περιλαμβάνονται σ'
αυτόν. Δεν είναι μόνο η πληθώρα και η ποικιλία των ζώων αξιόλογη.
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τ α αθάνατα όντα που κατακλύζουν τον επίγειο
ουρανό, οι πλανήτες και τ α απλανή αστέρια. Το γεγονός ότι οι πλανήτες
κινούνται με τάξη (γρ. 3 2 : «έν τάξει . . . και κόσμω»), είναι αρκετό
ντοκουμέντο για τον θεϊκό χαρακτήρα τους. Αλλά εάν είναι π ρ ά γ μ α τ ι
θεϊκά, τότε μπορεί να τους αποδοθεί «αρετή», δηλαδή αγαθότητα ήθουςποσό μάλλον αφού είναι καθαρό φως, λαμπερές μάζες ζωντάνιας, που
κινούνται ελεύθερα, χωρίς να εμποδίζονται από το υλικό σώμα των γήινων
οργανισμών, που «ενοχλείται και ενοχλεί» (γρ. 35-6). Ως έσχατο επιχεί
ρημα υπέρ της αξιοπρέπειας τους ο Πλωτίνος θεωρεί ότι πρέπει να τους
αποδοθεί νόηση και σοφία. Μ' ετούτο προφανώς εναντιώνεται
στην άποψη
των Γνωστικών, ότι οι άνθρωποι είναι τ α πιο νοήμονα όντα του αισθητού
κόσμου. Ως ανενόχλητα από υλικό σώμα και ως διάγοντα μέσα σε συνεχή
σχόλη, τ α αστέρια υπερέχουν κατά τον Πλωτίνο σε νου (δες και παρα
πάνω, Κ ε φ . 5, γρ. 8-16).
44. Επιμένοντας στην ανωτερότητα των ουράνιων σωμάτων ο Π λ ω τ ί 
νος συγκρίνει τις ατομικές μας ψυχές με την καθολική ψυχή. Ως δημιουρ
γός των αισθητόίν η καθολική ψυχή εξανάγκασε τις ψυχές μας να εκπέσουν
στον κόσμο μας και να παραμείνουν έστω και ακούσια σ αυτόν αλλά
έτσι
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αρετή, ή τι τ α εμποδίζει στο να την αποκτήσουν; Εκεί επάνω
δεν υπάρχουν δα οι αιτίες, που μας κάνουν εδώ κάτω κακούς,
και ούτε η ελαττωματικότητα του σώματος, που εδώ κάτω
ενοχλείται και ενοχλεί.
Και γ ι α τ ί αυτά δεν μπορούν μέσα στην αιώνια σχόλη τους
να κατανοήσουν και να συλλάβουν με τον νου τους τον
ανώτατο θεό και τους άλλους νοητούς θεούς; Γιατί πρέπει
εμείς να έχουμε μια καλύτερη γνώση του ανώτερου κόσμου;
Ποιος θα μπορούσε να δεχτεί τέτοιους ισχυρισμούς, εκτός εάν
είναι παράφρων'' 3 ;
Εάν ot ψυχές μας εξαναγκάστηκαν από την καθολική
ψυχή να εκπέσουν, πώς θα μπορούσαν να είναι καλύτερες,
αφού υπέστησαν καταναγκασμό; Ανάμεσα σε ψυχές καλύτερο
είναι το ισχυρότερο. Εάν πάλι οι ψυχές μας ήρθαν εκούσια,
γιατί κατηγορείτε τον κόσμο στον οποίο ήρθατε εκούσια,
αφού μάλιστα σας επιτρέπει και να απαλλαγείτε α π ' αυτόν,
εάν δεν σας αρέσει;
Αλλά εαν αυτός εδώ είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε να είναι
μέσα του δυνατό να κατέχει κάποιος σοφία και να ζει εδώ
κάτω σύμφωνα με τ α νοητά, αυτό είναι μια σίγουρη απόδειξη
ότι αυτός ο κόσμος είναι εξαρτημένος από τ α νοητά'1'1.
Εάν κάποιος θέλει να μεμφθεί την ύπαρξη πλούτου και
φτωχιάς και την άνιση κατανομή όλων αυτών, πρώτον
παραγνωρίζει ότι ο σοφός δεν αναζητεί την ισότητα τέτοιων
δείχνεται ότι η καθολική ψυχή είναι ισχυρότερη και σαν τέτοια καλύτερη
(γρ. 41-2: ((τό κράτησαν κρεΐττον»). Εάν αυτή η εκδοχή δεν ικανοποιεί
τους Γνωστικούς, και ισχυρίζονται ότι οι ψυχές ήρθαν εκούσια στον κόσμο
μας, τότε είναι παράλογες οι μομφές που στρέφονται ενάντια σε ένα
κόσμο, στον οποίο οι μεμφόμενοι ήρθαν με τ η θέληση τους, και από τον
οποίο μπορούν οποτεδήποτε ν' απαλλαγούν αυτοκτονώντας.
(Στο δικαίωμα
της αυτοκτονίας βλέπει ο Πλωτίνος μια διέξοδο και για τους α ι χ μ α λ ώ 
τους, δες στην Ενν. Ι 4 [ = 4 6 ] , 7, 3 1 ) . Αλλά πέρα από μια τέτοια
ακραία δυνατότητα φυγής, ήδη η δυνατότητα να αποκτήσει κανείς σοφία
και να ζήσει βάσει των νοητών αρχών παραμένοντας στον αισθητό κόσμο,
είναι το πιο αυταπόδεικτο ντοκουμέντο άτι τα αισθητά στέκονται εξακολου
θητικά κ ά τ ω από την εξάρτηση και την εξουσία των νοητών.
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τους πολλά κεκτημένους πλέον Ιχειν, ουδέ τους δυνα
στεύοντας τών ιδιωτών, άλλα τήν τοιαύτην σπουδήν άλλους 5
έά Ιχειν, καί καταμεμάθηκεν ώς διττός ό ένθάδε βίος, ό

α γ α θ ώ ν δεν θεωρεί τον πλούτο ως πλεονέκτημα, ούτε τους
5 πολιτικά ισχυρούς ως προτιμότερους από τους ιδιώτες, αλλά
μια τέτοια μέριμνα την αφήνει σε άλλους.

μέν τοις σπουδαίοις, ό δέ τοις πολλοίς τών ανθρώπων,
τοις μέν σπουδαίοις προς τό άκρότατον καί τό άνω, τοις δέ
άνθρωπικωτέροις διττός αδ ών ό μέν μεμνημένος αρετής
μετίσχει άγαθοΰ τίνος, ό δέ φαΰλος δχλος οίον χειροτέχνης τών προς ανάγκην τοις έπιεικεστέροις. εί δέ
φονεύει τις ή ηττάται τών ηδονών ύπό αδυναμίας, τί
θαυμαστόν, καί αμαρτίας είναι, ού ν φ , άλλα ψυχαΐς ώσπερ
παισίν άνήβοις; εί δέ γυμνάσιον εϊη νικώντων καί ή τ τ ω μένων, π ώ ς ού καί ταύτη καλώς Ι χ ε ι ; εί δ' άδικη, τί
δεινόν τ φ άθανάτω; καί εί φονεύη, Ιχεις δ θέλεις, εί δέ
ήδη μέμφη, πολιτεύεσθαι ανάγκην ούκ Ιχεις. ομολογείται
δέ καί δίκας είναι ένθάδε καί κολάσεις, π ώ ς οδν ορθώς
Ιχει μέμφεσθαι πόλει διδούση έκάστω τήν άξίαν; οδ καί
αρετή τετίμηται, καί κακία τήν προσήκουσαν άτιμίαν Ιχει,
καί θεών ού μόνον αγάλματα, άλλα καί αυτοί άνωθεν έφορώντες, οΐ ρ η ι δ ί ω ς αιτίας, φησίν, ά π ο φ ε ύ ξ ο ν τ α ι προς
ανθρώπων, πάντα άγοντες τάξει έξ αρχής είς τέλος μοΐραν
έκάστω τήν προσήκουσαν δίδοντες κατά άμοιβάς βίων τοις
προϋπηργμένοις άκόλουθον ήν ό άγνοών προπετέστερος

ίο
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4 5 . Εδω συνεχίζεται η επιχειρηματολογία ενάντια στη μομφή που
εγείρουν οι Γνωστικοί κατά του αισθητού κόσμου. Είναι αναμφισβήτητο ότι
υπάρχει κοινωνικο-οικονομική και ποιοτική ανισότητα των ανθρώπων. Όσον
αφορά την άνιση κατανομή πλούτου και φτώχιας
ο Πλωτίνος θέτει ως
κριτήριο την άποψη του «σπουδαίου» (δηλαδή του σοφού η φιλόσοφου), ο
οποίος δεν θεωρεί ότι οι πλούσιοι ή ισχυροί πλεονεκτούν, και δεν έχει
«σπουδή» (γρ. 5) ούτε ο ίδιος να εξισωθεί με τους πλούσιους ούτε να
επιτευχθεί κοινωνικο-οικονομική ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Έ τ σ ι
αυτή η ανισότητα υπάγεται στο κριτήριο τ η ς σοφίας κάποιων λιγοστών
ανθρώπων, οι οποίοι ανυψώνονται υπεράνω των υλικών και κοινωνικών
διακρίσεων. Αναδείχνεται έτσι συνάμα η ποιοτική διάκριση των ανθρώπων
ως σημαντικότερη. Η έκφραση «διττός ό βίος» (γρ. 6) υπάρχει ήδη στον
πλατωνικό Γοργία 500d 3, σε ένα χωρίο όπου διαφοροποιούνται επίσης οι
φιλόσοφοι ως στραμμένοι προς το καλό από όσους κυνηγούν την ηδονή. 0
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25

0 σοφός έχει αποκτήσει την επίγνωση ότι η επίγεια ζωή
είναι διττή, μια για τους σοφούς και μια για τους πολλούς
ανθρώπους. Η ζωή των σοφών είναι στραμμένη προς το
ανώτατο καλό και προς τ α επάνω. Η ζωή των συνηθισμένων
ανθρώπων είναι επίσης δ ι τ τ ή ' η ανώτερη θυμάται την αρετή
και έχει πρόσβαση στο καλό, ενώ ο κοινός όχλος δεν είναι
παρά χειρώνακτας, χρήσιμος μόνο για να εξυπηρετεί τις
ανάγκες των ευγενέστερων'' 5 .
Εάν κάποιος φονεύσει ή ένεκα αδυναμίας νικηθεί από τους
πόθους του, γ ι α τ ί πρέπει να απορεί κανείς; Ακόμα και για το
ότι υπάρχει αμαρτία — αυτή δεν αφορά τον νου αλλά τις
ψυχές, και αυτές είναι ανώριμες σαν παιδιά. Και αν γίνεται
αγώνας με νικητές και νικημένους, ακόμα και αυτό καλό
είναι. Και αν αδικείσαι, τι σε φοβίζει αφού είσαι αθάνατος;
Ακόμα και αν φονευθείς — έχεις αυτό που θέλεις. Εάν γενικά
θέλεις να μεμφθείς αυτόν τον κόσμο, κανένας δεν σε εξανα
γκάζει να παραμείνεις πολίτης του.
Αφετέρου παραδέχονται ότι υπάρχει εδώ κάτω δικαιοσύνη··
και κολασμός. Πώς λοιπόν θέλουν να μεμφθούν το κράτος του
κόσμου, αφού αποδίδει σε καθέναν ό,τι του αξίζει; Αφού στην
αρετή απονέμεται τιμή και η κακία τιμωρείται όπως αρμό
ζει' αφού όχι μόνο τ α α γ ά λ μ α τ α των θεών, αλλά και οι ίδιοι
οι θεοί επιτηρούν από τ α ύψη, οι οποίοι, όπως λέγεται,
«εύκολα θα αποφύγουν» τις μομφές των ανθρώπων αυτοί
κατευθύνουν κάθε τι με τάξη εξαρχής μέχρι τέλους και
αποδίδουν σε καθένα όσα του αρμόζουν, ως επακόλουθα από
τις πράξεις παλαιότερων τρόπων ζωής. Εάν κάποιος είναι

Πλωτίνος τριχοτομεί: στην α ν ώ τ α τ η βαθμίδα στέκεται ο σοφός που είναι
στραμμένος προς το καλό και τ α νοητά' σε αντίθεση προς την ποιοτική του
μοναδικότητα
«οι πολλοί» υποδιαιρούνται αφενός σε ενμέρει συμμετέχοντες
στο καλό, αφετέρου στον «φαύλο όχλο», που είναι κατάλληλος μόνο για να
υπηρετεί τους ανώτερους με χειρωνακτική δουλεία.
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ανθρώπων περί πραγμάτων θείων άγροικιζόμενος. άλλα
χρή ώς άριστον μέν αυτόν πειράσθαι γίνεσθαι, μή μόνον
δέ αυτόν νομίζειν άριστον δύνασθαι γενέσθαι - ούτω γάρ

ουπω άριστος - άλλα καί ανθρώπους άλλους αρίστους, ετι
καί δαίμονας αγαθούς είναι, πολύ δέ μάλλον θεούς τους τε 30
έν τ φ δ ε δντας κάκεΐ βλέποντας, πάντων δέ 'μάλιστα τόν
ηγεμόνα τοΰδε τοΰ παντός, ψυχήν μ α κ α ρ ι ω τ ά τ η ν έντεΰθεν
δέ ήδη καί τους νοητούς ύμνεΐν θεούς, έφ' άπασι δέ ήδη
τόν μέγαν τόν έκεΐ βασιλέα καί έν τ φ πλήθει μάλιστα τών
θεών τό μέγα αύτοΰ ένδεικνύμενον ου''γάρ τό συστεΐλαι 35
είς εν, άλλα τό δεΐξαι πολύ τό θεϊον, δσον Ιδειξεν αυτός,
τοΰτό έστι δύναμιν θεοΰ είδότων, δταν μένων δς έστι
πολλούς ποιή πάντας είς αυτόν ανηρτημένους καί δι'
εκείνον καί παρ' εκείνου δντας. καί ό κόσμος δέ δδε δι'

46. Συνεχίζοντας τον έπαινο τ η ς επίγειας ζωής ο Πλωτίνος προσπα
θεί να μειώσει την κακότητα που υπάρχει ακόμα και στον φόνο, στην
αμαρτία, στην αδικία κτλ. Ό λ ε ς αυτές οι κακότητες διαπράττονται από
ανώριμες ψυχές, ενώ ο νους παραμένει μέσα στην καθαρότητα και αγαθό
τ η τ α του. Πρόκειται μάλλον γ ι α ψυχικό «γύμνασμα», (γρ. 14: «γυμνάσιον»), οπού υπάρχουν αναγκαστικά νικητές και νικημένοι- δεν έχει νόημα
να πεις ότι υπερισχύει το κακό. Ακόμα και αν υποστεί κανείς τ α έσχατα
παθήματα, όπως το να αδικηθεί ή να φονευθεί, δεν μπορεί να θιχτεί η
βαθύτερη ουσία του που είναι η ψυχική του αθανασία. Και ως τελικό
καταφύγιο από τ α δεινά και την κακότητα της επίγειας ζωής, ο Πλωτίνος
κάνει ξανά υπαινιγμό στη δυνατότητα της
αυτοκτονίας.
Ως αντίβαρο προς τις αμαρτίες υπάρχει σύμφωνα με τους Γνωστικούς
απόδοση δικαιοσύνης και κολασμός στους αξιόποινους μετά τον
θάνατο
τους. Άρα η επίγεια ζ ω ή αναδείχνεται ως ένα καλοοργανωμένο κράτος,
όπου καθένας ανταμείβεται κατά την αξία του. Σ ' αυτή την οργάνωση
συμβάλλουν και οι θεοί — οι οποίοι δεν είναι μόνο άψυχα α γ ά λ μ α τ α , α λ λ ά
άγρυπνοι επιτηρητές, που βάζουν εξαρχής τ ά ξ η και αποδίδουν τελική
δικαιοσύνη, ακόμα και μετά από μια ολόκληρη σειρά μετενσαρκώσεων,
συμφωνά με τ ι ς πράξεις που διαπράχθηκαν σε προηγούμενες ζωές. (Σε ένα
σημαντικό χωρίο σχετικά με τ η συνάφεια της καθολικής προς τ ι ς ατομικές
ψυχές επεξηγεί με σαφήνεια ο Πλωτίνος την πεποίθηση του περί μετεν
σάρκωσης και απόδοσης δικαιοσύνης για τους «προβεβιωμένους βίους», δες
Ενν. IV 3 [ = 2 7 ] , 8, 6-12). Το συμπέρασμα που βγάζει ο Πλωτίνος από
τ α παραπάνω, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Πρέπει να είναι κανείς
προπετής και «άγροικιζόμενος», εάν κατά τ η θεώρηση της επίγειας
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τόσο ελαφρόμυαλος, ώστε να παραβλέπει όλα ετούτα, μιλάει
σαν αγροίκος για τ α θεϊκά πράγματα'"'.
Πρέπει κάνεις να προσπαθεί να γίνει ο ίδιος όσο το δυνατό
καλύτερος. Ποτέ όμως να μην πιστεύει ότι είναι από μόνος
του ικανός να γίνει άριστος — γιατί τότε δεν είναι ακόμα
άριστος —, αλλά να πιστεύει ότι και άλλοι άνθρωποι είναι
30 άριστοι, και οι δαίμονες, και πολύ μάλλον οι θεοί που
υπάρχουν μέσα στον εδώ κόσμο και θεώνται τον νοητό,
προπάντων όμως ο ηγεμόνας του εδώ κόσμου, η εξαιρετικά
μακάρια ψυχή 4 7 .
Από εδώ ξεκινώντας ας υμνεί κανείς και τους νο-ητούς
θεούς, και πάνω από όλους τελικά τον μεγάλο βασιλιά των
35 νοητών όντων, ο οποίος καταδείχνει
το μεγαλείο του ακόμα
και με το πλήθος των θεών. Διότι όχι το να στενεύεις το
θεϊκό στοιχείο σε ένα ον, αλλά το να επιδείχνεις την
πληρότητα του, έτσι όπως αυτός ο ίδιος την επιδείχνει, αυτό
θα πει να γνωρίζεις τ η δύναμη του θεού, ο οποίος παραμένο
ντας μέσα στο Είναι του δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμό θεών,
που αναρτώνται σ' εκείνον, υπάρχουν μέσω εκείνου και
προέρχονται από εκείνον'18.

αδικίας αγνοήσει τ η συνοδευτική δικαιοσύνη που επιβάλλεται τελικά απο
τους θεούς.
4 7 . Ό χ ι μόνο δεν πρέπει να μέμφεται κανείς τον αισθητό κόσμο, α λ λ ά
πρέπει αντίθετα να προσπαθεί να τον τελειοποιεί ξεκινώντας απο τ η
βελτίωση του εαυτού του. Ωστόσο ούτε μόνος του μπορεί κάνεις να γίνει
άριστος, ούτε υπάρχει μόνο ένας άριστος στον κόσμο, όπως υποστήριζε η
ατομιστική Ηθική των Γνωστικών. Και δεν είναι μονό πολλοί οι άριστοι
άνθρωποι, αλλά υφίστανται
και καλοί δαίμονες και ακόμα πιο τέλειοι θεοί
— και υπεράνω όλων ο «ηγεμόνας» του αισθητού σύμπαντος. (Ως «μέγα
ηγεμόνα» έχει χαρακτηρίσει τον Δία ο Πλάτων στον Φαιδρό 2 4 6 e 4). Ετσι
ο Πλωτίνος διευρύνει την έννοια της ηθικής αγαθότητας, ώστε να
συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την περιοχή το>ν ανθρώπων αλλά και των θέων,
οι οποίοι βέβαια μπορούν να ισχύσουν ως έξοχα ηθικά πρότυπα.
4 8 . Αλλά όταν μιλά κανείς γ ι α αγαθότητα και τελειότητα, μπορεί να
σταματήσει στον αισθητό κόσμο; Κ α τ ά κανένα τρόποί Διότι ακριβώς με
αυτές τις έννοιες εισαγόμαστε στον νοητό κόσμο, διαβλέπουμε την α λ λ η 
λουχία αισθητού-νοητού, προσεγγίζουμε την ουσία των νοητών θεών και
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έκεΐνόν έστι κάκεΐ βλέπει, καί πάς καί θεών Ικαστος καί
τά εκείνου προφητεύει άνθρώποις καί χρώσιν ά έκείνοις
φίλα. εί δέ μή τοΰτό είσιν, δ έκεΐνός έστιν, αυτό τοΰτο
κατά φύσιν Ιχει. ει δ' ύπεροράν θέλεις καί σεμνύνεις σαυτόν ώς ού χείρων, πρώτον μέν, δσω τις άριστος, προς πάντας ευμενώς Ιχει <καί προς θεούς) καί προς ανθρώπους· έ'πειτα σεμνύνειν δει είς μέτρον μετά ούκ αγροικίας, έπί τοσοΰτον
ιόντα έφ' δσον ή φύσις δύναται ημών άνιέναι, τοϊς δ' άλλοις
νομίζειν είναι χώραν παρά τω θεώ καί μή αυτόν μόνον μετ'
εκείνον τάξαντα ώσπερ όνείρασι πέτεσθαι άποστεροΰντα
εαυτόν κ α θ ' δσον έστι δυνατόν ψυχή άνθρωπου θεφ
γενέσθαι· δύναται δέ εις δσον νους άγει· τό δ' υπέρ νουν
ήδη εστίν Ιξω νοΰ πεσεϊν. πείθονται δέ άνθρωποι ανόητοι
τοις τοιούτοις τών λόγων εξαίφνης άκούοντες ώς σύ Ιση
βελτίων απάντων ού μόνον ανθρώπων, άλλα καί θεών

τελικά τον «μεγάλο βασιλιά» (γρ. 34) που είναι το Έ ν α . Σ ' αυτή τ η
συνάφεια ο Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία να στηλιτεύσει τον μονοθεϊσμό των
χριστιανών Γνωστικών ως ανεπίτρεπτο στένεμα (γρ. 3 5 : «συστειλαι») του
θεϊκού στοιχείου. Ό χ ι τ η μοναδικότητα και μοναχικότητα ενός θεού, α λ λ ά
τ η θεϊκή πληθώρα και πληρότητα πρέπει να αναδείχνει κανείς, εάν είναι
πράγματι γνώστης τ η ς θεϊκής δύναμης. Αυτό δεν συνεπάγεται μια πολυαρ
χ ί α ή μια μεταβλητότητα, γ ι α τ ί το Έ ν α «παραμένει» μέσα στην αμετά
βλητη παντοδυναμία του' α λ λ ά συνεπάγεται μια εξάρτηση των
πολλών
θεών από το Έ ν α (δες παραπάνω, Ενν. V 5 [ = 3 2 ] , 3, 6: «έξ αυτού
έξήρτηται») και μια ανάρτηση τους σ' αυτό, εφόσον σ' αυτό οφείλουν την
ύπαρξη και τ η διατήρηση
τους.
49. Το να περιφρονεί κανείς τον αισθητό κόσμο, αναδείχνεται τώρα
απο τον Πλωτίνο ως περιφρόνηση των θεών και των ανθρώπων. Ό χ ι μόνο η
ύπαρξη του αισθητού κόσμου και των εντός αυτού κυβερνώντων θεών
οφείλεται στο Ενα, ά λ λ α και ο τελικός τους σκοπός είναι αφιερωμένος σ'
Αυτό (γρ. 40: «έκεΐ βλέπει»). Αυτή η ουσιώδης εξάρτηση και αποβλεπτικοτητα δεν μένει κρυφή απο τους ανθρώπους- οι προφητείες και οι χρησμοί
πληροφορούν — όχι βέβαια απόλυτα, α λ λ ά κατά το μέτρο που είναι αρεστό
στον Τψιστο. Οι θεοί του αισθητού κόσμου δεν είναι βέβαια κ α τ ' ουσίαν
tôtot με Αυτόν (ο Πλωτίνος λέει α π λ ά : «δ έκεϊνός έστιν»), α λ λ ά μια
περιφρονητική στάση κάποιων ανθρώπων απέναντι τους αποτελεί αυθάδεια, και σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν στους άριστους. Το
να περιφρονείς τους θεούς σημαίνει κατά τον Πλωτίνο να υπεραίρεσαι
υπεράνω τ η ς ανθρώπινης φύσης και άρα να εγκαταλείπεις το μέτρο που
ανήκει στη φύση σου.
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Και ο αισθητός κόσμος υπάρχει μέσω εκείνου και βλέπει
προς τ α εκεί, τόσο ο ολόκληρος κόσμος όσο και όλοι οι μέσα
του θεοί, και γνωστοποιούν στους ανθρώπους μέσω προφη
τείας και χρησμών όσα είναι α γ α π η τ ά στους έπέκεινα. Και
αν αυτοί οι θεοί δεν έχουν το Είναι που έχει εκείνος ο
ανώτατος, αυτό είναι εντελώς φυσικό. Εάν όμως θέλεις να
τους περιφρονήσεις και να καυχηθείς ότι δεν είσαι τ ά χ α
κατώτερος, ας σκεφτείς πρώτον, ότι ίσα-ίσα ο άριστος είναι
ευνοϊκός προς όλους τους θεούς και τους ανθρώπους· έπειτα
οφείλει κάνεις να εκτιμά τον εαυτό του με μέτρο και όχι με
αυθάδεια, και τόσο μόνο να προχωρεί, όσο μπορεί η φύση μας
να ανεβαίνει' 19 .
Πρέπει να αναγνωρίζει κανείς ότι υπάρχει θέση για τους
άλλους κοντά στον θεό, και να μην εντάσσει μόνο τον εαυτό
του στην ακολουθία του θεού- γιατί έτσι απλώς πετάει κανείς
όπως στα όνειρα και στερεί από τον εαυτό του τ η δυνατότητα
να γίνει θεός, οσο είναι αυτό δυνατό στην ψυχή του ανθρώ
που. Αυτό είναι δυνατό, μόνο όσο ο νους οδηγεί την ψυχή' το
να υπερβεί τον νου, σημαίνει ήδη μια πτώση έξω α π ' τον
νου 50 .
Οι ανόητοι άνθρωποι πείθονται αμέσως, όταν ακούνε κάτι
τέτοια λόγια: «Εσύ θα υπερβείς όλους τους άλλους, όχι μόνο

Για μια ενδιαφέρουσα εμβάθυνση στο ρήμα «προφητεύει» (γρ. 41) δες
το άρθρο του J. F. Phillips (1981), σελ. 276-278.
50. Μα δεν είναι αξιέπαινο να προσπαθεί ο άνθρωπος να υπερβεί την
ανθρώπινη φύση του και να εξομοιωθεί με τον θεό; Ο Πλωτίνος μόνο υπό
όρους καταφάσκει σ' αυτή την τάση αυθυπέρβασης. Ο πρώτος όρος
έγκειται στο να μη θεωρεί κάποιος ότι είναι ο μόνος που μπορεί να πετύχει
μια εξομοίωση με τον θεό ή να γίνει άριστος (δες παραπάνω γρ. 27-9),
γιατί έτσι του διαφεύγει ακριβώς αυτή η δυνατότητα. Δανειζόμενος μια
παρομοίωση από τον πλατωνικό Θεαίτητο 158b 3-4 ο Πλωτίνος παραβάλ
λει την έπαρση με το π έ τ α γ μ α που συμβαίνει στα όνειρα. Έ ν α ς δεύτερος
όρος έγκειται στο να καθοδηγεί ο νους (ο ανθρώπινος α λ λ ά και ο θεϊκός)
την ανθρώπινη ψυχή στην πορεία προς τ α νοητά, γιατί η προσπάθεια για
ξεπέρασμα του ίδιου του νου (δηλαδή της φρόνησης και του έλλογου
μέτρου) σημαίνει μια πτώση στην ανοησία.
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— πολλή γάρ έν άνθρώποις ή αύθάδεια — καί ό πρότερον
ταπεινός καί μέτριος καί ιδιώτης άνήρ, εί άκούσειε· σύ
εί θεοΰ π α ι ς , οί δ' άλλοι, ους έθαύμαζες, ού παίδες
ούδ' ά τιμώσιν έκ πατέρων λαβόντες, σύ δέ κρείττων
καί τοΰ ούρανοΰ ουδέν πονήσας, δταν καί συνεπηχώσιν άλλοι, οίον εί έν πλείστοις άριθμεϊν ούκ είδόσιν άριθμεΐν ούκ είδώς πήχεων χιλίων είναι άκούοι, {μόνον δέ φαντάζοιτο ώς τ ά χίλια αριθμός μ έ γ α ς ) , τί άν, εί χιλιόπηχυς
είναι νομίζοι, τους ( δ ' ) άλλους πενταπήχεις; [είναι άκούοι;
μόνον δέ φαντάζοιτο ώς τά χίλια αριθμός μέγας.]
είτ' έπί τούτοις υμών προνοεί ό θεός, τοΰ δέ κόσμου παντός έν ώ καί αυτοί διά τί αμελεί; εί μέν γάρ,
δτι ού σχολή αύτφ προς αυτόν βλέπειν, ουδέ θέμις αύτφ
προς τό κ ά τ ω · καί προς αυτούς βλέπων διά τί ούκ Ιξω
βλέπει καί προς τόν κόσμον δέ βλέπει έν φ είσιν; εί δέ
μή Ι ξ ω , ίνα μή τόν κόσμον έφορά, ουδέ αυτούς βλέπει.
άλλ' ουδέν δέονται αύτοΰ· άλλ' è κόσμος δεΐται καί οΐδε
τήν τάξιν αύτοΰ καί οί έν αύτω δπως έν αύτω καί δπως
έκεΐ, καί ανδρών οί άν θεφ ώσι φίλοι, πράως μέν τά παρά
τοΰ κόσμου φέροντες, εϊ τι έκ της τών πάντων φοράς

5 1 . Η ανοησία πολλών ανθρώπων με την προσπάθεια τους γ ι α αυθυπέρβαση επιτείνεται από τις παράλογες υποσχέσεις και κολακείες που
ακούγονται απο τους Γνωστικούς, όταν αυτοί υπόσχονται ένα ατομικό
ξεπέρασμα θέων και ανθρώπων ή κολακεύουν τις ατομικές φιλοδοξίες για
εξομοίωση με τον θεό. (Πόσο πιστά αποδίδει ο Πλωτίνος κάποιες προφορι
κές ή γραπτές υποσχέσεις των Γνωστικών, δεν είναι γνωστό). Την
αυθαδεια, στην οποία μπορεί έτσι να οδηγηθεί ακόμα κι ένας «ταπεινός και
μέτριος ανθρωπάκος», διεκτραγωδεί ο Πλωτίνος με το πάθημα κάποιου που
ενω δεν ξέρει αριθμητική, του εμφυτεύουν την ιδέα ότι είναι χίλιους πήχεις
ψήλος και οχι πέντε όπως νόμιζε για όλους, και πιστεύει ότι πράγματι
υπερέχει όλων των άλλων ανθρώπων κατά μια τόσο μ ε γ ά λ η διαφορά.
Την έκφραση «σύ εί θεού παις» (γρ. 56-57) συσχετίζει ο J . F . Phillips
(1981) με το πλωτινικό χωρίο τ η ς Ενν. IV 7 [ = 2 ] , 10, 32-40 και
ειδικότερα με την εμπεδόκλεια διατύπωση: «εγώ δ' ύμίν θεός» (δες
Εμπεδοκλή απόσπ. Β 112, 4).
52. Ο Πλωτίνος στρέφεται τώρα ενάντια στη θεωρία των Γνωστικών,
ότι η θεϊκή πρόνοια αφορά τους ανθρώπους (ως έί..λογα και ανώτερα
όντα)
και οχι το άψυχο σύμπαν. Κ α τ ά τον Πλωτίνο θα ήταν απαράδεκτη
αμέλεια
μια τέτοια μονόπλευρη συμπεριφορά, αφού θα παραμελούσε το
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τους ανθρώπους αλλά και τους θεούς»- γιατί η αύθάδεια είναι
πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ή όταν ένας
έως τώρα ταπεινός και μέτριος ανθρωπάκος ακούει: «Εσύ
είσαι γιος του θεού, ενώ οι άλλοι τους οποίους θαύμαζες δεν
είναι, ούτε αυτοί των οποίων η λατρεία έχει μεταδοθεί
πατροπαράδοτα· ενώ εσύ είσαι καλύτερος κι από τον ουρανό,
χωρίς καν να μοχθήσεις», πόσο μάλλον όταν οι ολόγυρα
επιδοκιμάζουν. Είναι όπως όταν κάποιος που δεν ξέρει αριθ
μητική, απο πολλούς επίσης αγνοούντες ακούσει ότι είναι
χίλιους πήχεις ψηλός, κι έχει μόνο την παράσταση ότι το
χίλια είναι μεγάλος αριθμός, θα πιστέψει ότι αυτός είναι
χίλιους πήχεις ψηλός ενώ οι άλλοι μόνο πέντε πήχεις 5 1 .
Επειτα, εάν για εσάς προνοεί ο θεός, γ ι α τ ί θα παραμε
λούσε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα στον οποίο είσαστε κι εσείς;
Διότι εάν τούτο δεν συμβιβάζεται με τ η σχόλη του, το να
βλέπει προς τον κόσμο, τότε δεν είναι σ' Αυτόν ταιριαστό
ούτε να βλέπει προς το κατώτατο μέρος του κόσμου. Και
γιατί όταν βλέπει προς εσάς δεν βλέπει προς τα έξω, ενώ
αντίθετα βλέπει προς τα έξω όταν βλέπει προς τον κόσμο,
μέσα στον οποίο είσαστε; Έάν ο θεός λοιπόν δεν βλέπει προς
τα έξω για να εποπτεύσει τον κόσμο, τότε δεν βλέπει ούτε
52
προς εσάς .
-

Εσείς άλλωστε δεν τον χρειάζεστε αλλά ο κόσμος τον
χρειάζεται και γνωρίζει, πού είναι η κόσμια θέση του και πού
έχουν θέση οι μέσα του κάτοικοι, και πώς αυτοί μπορούν να
εισδύσουν στον νοητό κόσμο. Αυτό το γνωρίζουν και οι άντρες
που είναι αγαπητοί στον θεό- υποφέρουν υπομονετικά όσα

περιέχον ( = τον κόσμο ως ολότητα), ενώ θα μεριμνούσε γΐα κάποια
επιμέρους περιεχόμενα του κόσμου. Και αν υποτεθεί ότι ο θεός δεν έχει
καιρό να ασχοληθεί με ολα, τότε θα έπρεπε να μην ασχολείται ούτε με
τους ανθρώπους — οι οποίοι κατά τον Πλωτίνο είναι κατώτερα (γρ. 68: «το
κάτω») και οχι ανωτέρα όντα του σύμπαντος. Οι άνθρωποι δεν είναι
λιγότερο εξω απο τον θεό, α λ λ ά εξίσου αν όχι περισσότερο έξω, εφόσον ο
αστρικός κόσμος είναι θεϊκός' εάν λοιπόν ο θεός δεν βγαίνει «εκτός
εαυτού», τότε δεν εποπτεύει και δεν προσεγγίζει
ούτε τους ανθρώπους.
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άναγκαΐον αύτοϊς συμβαίνει· ού γάρ προς τό έκαστα» κατά- 73
θύμιον, άλλα προς τό πάν δει βλέπειν τιμών δέ εκάστους
κατ' άξίαν, σπεύδων δ' άεί οδ πάντα (είναι) σπεύδει τά δυνά
μενα - πολλά δέ [είναι] τά σπεύδοντα έκεΐ [πάντα], καί τά
μέν τυγχάνοντα μακάρια, τά δέ ώς δυνατόν Ιχει τήν προσήκου
σαν αύτοΐς μοΐραν - ούχ αύτφ μόνω δίδωσι τό δύνασθαι· 80
ού γάρ, εί έπαγγέλλοιτο Ιχειν δ λέγει τις Ιχει, άλλα πολλοί
καί είδότες δτι μή Ιχουσι, λέγουσιν Ιχειν καί οΐονται
Ιχειν ούκ Ιχοντες καί μόνοι Ιχειν, δ αυτοί μόνοι ούκ εχουσι.
Πολλά μέν οδν καί άλλα, μάλλον δέ πάντα άν τις 10
εξετάζων άφθονίαν Ιχοι άν καθ' εκαστον λόγον δεικνύς ώς
Ιχει. αιδώς γάρ τις ημάς Ιχει προς τινας τών φίλων, oî
τούτω τ φ λόγω έντυχόντες πρότερον ή ήμϊν φίλοι γενέσθαι
ούκ οίδ' δπως έπ' αύτοΰ μένουσι. καίτοι αυτοί ούκ όκνοΰσι 5
- τά αυτών εθελοντές δοκεΐν είναι αληθή άξιοπίστως ή καί
οίόμενοι τά αυτών ούτως Ιχειν - λέγειν ά δή λέγουσιν · άλλ'
ήμεΐς προς τους γνωρίμους, ού προς αυτούς λέγοντες 5 3 . Με μια ειρωνική (έτσι ο D. Roloff 1970, σελ. 187) φιλοφρόνηση ο
Πλωτίνος διαβεβαιώνει τους Γνωστικούς ότι δεν έχουν ανάγκη τον θεό,
αφού αυτοί είναι τ ά χ α τόσο ανώτερα όντα. Αντίθετα ο κόσμος φαίνεται ότι
έχει την ανάγκη του, αφού αντλεί α π ' αυτόν μια πληθώρα θεϊκών
γνώσεων: σχετικά με την κοσμική περιφορά των άστρων, σχετικά με την
κοσμιότητα και ευταξία των ενδόκοσμων όντων, σχετικά με την προσέγ
γιση των αισθητών στα νοητά. Τέτοιες γνο'ισεις, που φαίνεται να μην
χρειάζονται οι Γνωστικοί, κατέχουν άλλωστε όσοι διατηρούν φιλική σχέση
προς τον θεο: διότι αυτοί δεν περιφρονούν τον αισθητό κόσμο, α λ λ ά
φροντίζουν να υποφέρουν (γρ. 74: «φέροντες») με πραότητα τ η φυσική
αναγκαιότητα, που οφείλεται στην περιφορά (γρ. 74: «φορά») των
άστρων, και δεν ασχολούνται με τ α ατομικά συμφέροντα, τις ατομικές
ευχέρειες και δυσχέρειες, α λ λ ά στρέφουν το βλέμμα προς το καθόλου. Ο
Πλωτίνος ορθώνει μάλιστα ένα βαθυστόχαστο δίδαγμα, που
διατυπώνεται
με προστακτικό
και κατηγορηματικό
τρόπο (γρ. 76): «προς το πάν δει
βλέπειν».
54. Π ώ ς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος που έχει φιλική σχέση προς
τον θεο; Κ α τ ' αρχήν δεν βάζει τον εαυτό του πάνω από όλους, α λ λ ά
αναγνωρίζει την αξία κάθε άλλου· (παραπάνω, στη γρ. 2 9 , λέει παρόμοια
ο Πλωτίνος: «πιστεύει οτι και άλλοι άνθρωποι είναι άριστοι»)· κι έπειτα
την ικανότητα να εξομοιωθεί με τον θεό και να φθάσει στον κόσμο της
νόησης δεν την δίνει ο ίδιος στον εαυτό του καυχώμενος, α λ λ ά αυτή
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αναπόφευκτα τους συμβαίνουν εξαιτίας της περιφοράς του
παντός- γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε ό,τι είναι ευχάριστο
στον καθένα, α λ λ ά προς το σύμπαν ολόκληρο 53 .
Ένας τέτοιος άντρας τιμά τον καθένα κατά την αξία του,
και ενω σπεύδει αδιάκοπα προς τα -εκεί, όπου τ α πάντα
τείνουν να φθάσουν καθόσον μπορούν - και είναι πολλά όσα
τείνουν προς τα εκεί' όσα το πετυχαίνουν είναι μακάρια· τ α
υπόλοιπα παίρνουν κατά τις δυνάμεις τους το μερίδιο που τους
αρμόζει —, δεν δίνει στον εαυτό του από μόνος του αυτή την
ικανότητα. Διότι το να καυχιέσαι ότι έχεις κάτι, δεν σημαί
νει κιόλας ότι το έχεις· και μολονότι πολλοί γνωρίζουν ότι
δεν το έχουν, ισχυρίζονται ότι τα έχουν, ή πιστεύουν ότι το
έχουν ενώ δεν το έχουν, και πιστεύουν ότι μόνοι αυτοί έχουν
αυτό που μόνοι αυτοί δεν έχουν Μ .
Πολλές άλλες ακόμα από τις θεωρίες τους, ή μάλλον
όλες, θα μπορούσε μια τέτοια εξέταση να δείξει λεπτομερει
ακά σε τι συνίστανται. Αλλά εμένα μ' εμποδίζει κάποιος
σεβασμός για μερικούς φίλους, οι οποίοι συνάντησαν αυτή τ η
θεωρία προτού γίνουν φίλοι μου, και τώρα για κάποιον
ακατανόητο λόγο παραμένουν σ' αυτήν.
Ωστόσο οι Γνωστικοί δεν διστάζουν θέλουν να φανεί η
θεωρία τους ως αξιόπιστη αλήθεια ή και πιστεύοντας ότι
είναι αληθινή, εκφέρουν ανεπιφύλακτα όσα λένε. Αλλά εγώ
δεν απευθύνομαι προς αυτούς - γιατί δεν θα πετύχαινα να
εξαρτάται απο τις δυνάμεις του. Ανοίγοντας μια ενδιαφέρουσα παρένθεση ο
Πλωτίνος διαβεβαιώνει ότι τα πάντα χαι πολλών ειδών όντα
στρέφονται
προς τη θεωση, άρα ούτε καν μόνο οι άνθρωποι ή μόνο τ α έμψυχα. Υπάρχει
μια καθολική τάση κάθε όντος προς τ α ανώτερα· α λ λ ά βέβαια δεν έχουν
ολα την ικανότητα να πετύχουν έναν τέτοιο στόχο, γ ι ' αυτό και η «μοίρα»
τους αντιστοιχεί προς τις δυνάμεις τους. ( Έ τ σ ι διατυπώνεται κι ένας
έξοχος ορισμός της μοίρας ως συμμετοχής
κάθε όντος κατά τις
δυνάμεις
του στη θεϊκή τελειότητα). Σε αντίθεση προς τους θεοφιλείς, οι Γνωστικοί
καυχώνται ότι κατέχουν τη θεϊκή τελειότητα χωρίς να την κατέχουν, και
μάλιστα πιστεύουν οτι είναι οι μόνοι που την κατέχουν (επειδή τ ά χ α ως
άνθρωποι είναι τ α ανωτέρα οντά και ως φιλόσοφοι έχουν εισδύσει στην
αλήθεια), ενω είναι ισα-ισα οι μόνοι που δεν την κατέχουν.
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πλέον γάρ ουδέν άν γίνοιτο προς τό πείθειν αυτούς - ΐνα
μή προς αυτών ένοχλοΐντο ούκ αποδείξεις κομιζόντων —
π ώ ς γ ά ρ ; - άλλ' άπαυθαδιζομένων, ταΰτα είρήκαμεν,
άλλου δντος τρόπου, κ α θ ' δν άν τις γράφων ήμύνατο τους
διασύρειν τά τών παλαιών καί θείων ανδρών καλώς καί τής
αληθείας έχομένως είρημένα τολμώντας, έκείνως μέν οδν
έατέον έ ξ ε τ ά ζ ε ι ν καί γάρ τοις ταΰτα ακριβώς λαβοΰσι τά
νΰν είρημένα Ισται καί περί τών άλλων απάντων δπως Ιχει
είδέναι· έκεϊνο δέ είπόντα έατέον τόν λόγον, δ δή καί
πάντα ύπερβέβληκεν άτοπία, εί δει άτοπίαν τοΰτο λέγειν.
ψυχήν γάρ είπόντες νεΰσαι κάτω καί σοφίαν τινά, εϊτε
τής ψυχής άρξάσης, εϊτε τής τοιαύτης σοφίας γενομένης
αιτίας, εϊτε άμφω ταύτόν θέλουσιν είναι, τάς μέν άλλας
ψυχάς συγκατεληλυθέναι λέγοντες καί μέλη (είναι) τής σοφίας
ταύτας μέν ένδΰναι λέγουσι σώματα, οίον τά τών ανθρώπων ·

Με αυτό το νόημα μίλησα· γιατί θα έγραφα με εντελώς
άλλο τρόπο αν ήθελα να αμυνθώ ενάντια στην τόλμη τους,
να διασύρουν όσα ορθά και σύμμετρα προς την αλήθεια
διδάσκουν οι παλαιοί και θεϊκοί άντρες. Ας αφήσω λοιπόν
15 κατά μέρος μια περαιτέρω λεπτομερή εξέταση· γ ι α τ ί όποιος
έχει συλλάβει με οξυδέρκεια όσα ανέφερα παραπάνω, θα
καταλάβει πώς έχουν και οι υπόλοιπες θεωρίες τους. Αλλά
πριν φτάσω στο τέλος, πρέπει να κάνω λόγο για ένα σημείο
που έχει ξεπεράσει όλα τ α άλλα σε παραλογισμό, αν μπορεί
κανείς ακόμα να μιλά εδώ γ ι α παραλογισμό 5 6 .

5 5 . Εδώ ο Πλωτίνος διακόπτει την επιχειρηματολογία ενάντια στις
έξι καινοτομίες των Γνωστικών (δες Κ ε φ . 6, γρ. 58-62), και δίνει λόγο
γ ι α τις αιτίες που τον παρακίνησαν να επιχειρήσει αυτή την πολεμική. Τα
κεφάλαια 10-12 μπορούν να θεωρηθούν ως ιντερμέδιο και όχι ως αποπερά
τωση της όλης εναντίωσης στους Γνωστικούς, γ ι α τ ί στα κεφ. 13-18 θα
επακολουθήσει μια ακόμα αναμέτρηση με τις θεωρίες τους.

Ισχυρίζονται ότι η ψυχή βυθίζεται προς τ α κάτω και μαζί
20 της μια κάποια «σοφία» — είτε ήταν η ίδια η ψυχή αυτή που
άρχισε να βυθίζεται, είτε η αιτία ήταν η σοφία είτε αυτές οι
δυο είναι ένα και το αυτό. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι οι
υπόλοιπες ψυχές, που είναι «μέλη της σοφίας», έχουν κατέ
βει επίσης και έχουν ντυθεί με σώματα, π . χ . με τ α ανθρώ
πινα 5 7 .

Γιατί σταματά σ' αυτό το σημείο; Ο Πλωτίνος εξηγεί ότι θα μπορούσε
να συνεχίσει, ώστε να εξετάσει μία προς μία όλες τις θεωρίες των
Γνωστικών ξεμασκαρεύοντάς τις και αναιρώντας τ ι ς . Αλλα τον συγκρατεί
ο σεβασμός (γρ. 3: «αιδώς») τον οποίο τρέφει προς κάποιους οπαδούς του,
οι οποίοι ήσαν παλαιότερα οπαδοί των Γνωστικών, και ενδεχομένως θα
πληγωθούν συναισθηματικά από μια εξαντλητική πολεμική επίθεση.
Ωστόσο ο Πλωτίνος δεν παραλείπει να σημειώσει (δες γρ. 5) οτι του είναι
αδιανόητο, πώς αυτοί οι οπαδοί του εξακολουθούν να εμπιστεύονται τους
Γνωστικούς. Εξηγεί λοιπόν ότι η πρόθεση του δεν είναι να μεταστρέψει
τους Γνωστικούς, α λ λ ά να προστατεύσει τους οπαδούς του απο τ ι ς διδασκα
λίες τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι φοβάται τις ανύπαρκτες αποδείξεις τους,
α λ λ ά αντιδρά στον αυθάδη τρόπο με τον οποίο εκφράζονται.
Στο άρθρο του «Aidos in Plotinus: Enneads I I . 9.10» (1989) ο M.].
Edwards συσχετίζει επιτυχημένα αυτό το χωρίο με την πλατωνική
Πολιτεία
5 9 5 b-c, όπου συναντάται επίσης το εννοιολογικό τρίπτυχο
«αιδώς - φιλία - αλήθεια», και με το περίφημο αριστοτελικό χωρίο (Ηθικά
Νιχομ. 1096a 12-16), όπου ο Αριστοτέλης δηλώνει την προτίμηση του για
την αλήθεια έναντι του φίλου φιλοσόφου (δηλ. του Π λ ά τ ω ν α ) . Σ ' αυτά τα
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τους μεταπείσω- απευθύνομαι στους οικείους μου συντρόφους.
10 Ετούτοι δεν πρέπει να παραπλανηθούν από εκείνους- διότι
εκείνοι δεν μπορούν να προσκομίσουν αποδείξεις - και πώς θα
ήταν δυνατό; —, παρά μόνο αυθαδιάζουν 5 5 .

συγγενή χωρία μπορεί να συγκαταλεχθεί και ο πλατωνικός Φαίδων 91c 13.
56. Ο Πλωτίνος είναι γνώστης του γεγονότος, ότι μια πραγματική
επίθεση κατά των Γνωστικών θα έπρεπε να είναι πολύ δριμύτερη. Κι αυτό
οχι μονό για να τους αποστομώσει, αλλά για να υπεραμυνθεί των παλαιών
φιλοσόφων (ο Πλωτίνος έχει βέβαια κατά νου κυρίως τον Π λ ά τ ω ν α ) , τους
οποίους οι Γνωστικοί τολμούν να διασύρουν. Η διεξοδική κριτική, την οποία
ασκεί στα προηγούμενα κεφάλαια, μπορεί να σταθεί αρκετό εφόδιο στον
προσεκτικό αναγνώστη, για να δει κάτω από ορθό φωτισμό και τις
υπόλοιπες θεωρίες τους. Αλλά κρίνει απαραίτητο προτού ολοκληρώσει, να
μιλήσει για μια πεποίθηση των Γνωστικών που ξεπερνά σε παραλογισμό
όλες τις ά λ λ ε ς : πρόκειται γ ι α τ η θεωρία τους σχετικά με τ η γένεση του
κόσμου.
57. Π ω ς προέκυψε ο αισθητός κόσμος κ α τ ά τους Γνωστικούς; Ο
Πλωτίνος αφηγείται αυτή τ η θεωρία μέσα από δύο σκέλη, προφανώς
επειδή το πρώτο σκέλος αποτελεί την προϋπόθεση του δεύτερου. Το πρώτο
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ής δέ χάριν καί αύται κατήλθον, έκείνην λέγουσι πάλιν αδ
μή κατελθεΐν, οίον μή νεΰσαι, άλλ' έλλάμψαι μόνον τό 25
σκότος, είτ* εκείθεν εϊδωλον έν τή ύλη γεγονέναι. είτα
τοΰ ειδώλου εϊδωλον πλάσαντες ένταΰθα που δι' ύλης ή
ύλότητος ή δ τι όνομάζειν θέλουσι, τό μέν άλλο, τό δ'
άλλο λέγοντες, καί πολλά άλλα ονόματα είπόντες οδ λέγου
σιν είς έπισκότησιν, τόν λεγόμενον παρ' αύτοΐς δημιουργόν 30
γεννώσι καί άποστάντα τής μητρός ποιήσαντες τόν κόσμον
παρ' αύτοΰ ελκουσιν έ π ' Ι σ χ α τ α ειδώλων, ΐνα σφόδρα λοιδορήσηται ό τοΰτο γράψας.
Πρώτον μέν οδν, εί μή κατήλθεν, άλλ' ένέλαμψε τό l i
σκότος, π ώ ς άν ορθώς λέγοιτο νενευκέναι; ού γάρ, εϊ τι
παρ' αύτης Ιρρευσεν οίον φώς, ήδη νενευκέναι αυτήν
λέγειν προσήκει· εί μή που τό μέν Ικειτό που έν τ φ κ ά τ ω ,
ή δέ ήλθε τοπικώς προς αυτό καί εγγύς γενομένη ένέλαμ- 5

σκέλος είναι η κ α τ ά π τ ω σ η τ η ς θεϊκής Σοφίας και η ενσωμάτωση των
πολλών εκπεσμενων ψυχών σε ανθρώπινα σώματα. Εδώ ο Πλωτίνος
φαίνεται να αμφιβάλλει ή να διαπιστώνει μια αντίφαση στο σύστημα των
Γνωστικών: ήταν η α ι τ ί α τ η ς κατάπτωσης η μία καθολική ψυχή, ή μήπως
η επονομαζόμενη «Σοφία», ή μήπως αυτές οι δύο ταυτίζονται; Για να
διευκολύνει την πολεμική του, ο Πλωτίνος σε ά λ λ α χωρία φαίνεται ότι
προτιμά το τρίτο ενδεχόμενο, εκφραζόμενος σαν αυτές οι δύο να ήταν το
ίδιο (δες ήδη στο Κ ε φ . 4 και π α ρ α κ ά τ ω , Κεφ. 11-12). Το ότι οι
ανθρώπινες ψυχές είναι «μέλη του θεού», έχει ειπωθεί ήδη από τον Παύλο
στην Προς Εφεσίους Επιστολή 5, 30. Το ότι η ενσωμάτωση των ψυχών
αφορά τ α ανθρώπινα σώματα, δεν είναι ένα απλό παράδειγμα (γρ. 2 3 :
«οίον» = παραδείγματος χάριν)· οι Γνωστικοί δεν παραδέχονταν ότι η
ενσωμάτωση αφορούσε και τ α ζ ώ α ' η Κ. Alt ( 1 9 9 0 , σελ. 50, σημ. 160)
εικάζει ότι ίσως υπονοούνται και οι «δαίμονες», α λ λ ά τότε προκύπτει το
ζ ή τ η μ α , κατά πόσο οι Γνωστικοί πίστευαν σε μια άυλη ενσωμάτωση.
5 8 . Το δεύτερο σκέλος αφορά την κατεξοχήν Κοσμογονία. Επεξηγείται ότι η εκπεσμένη θεϊκή ψυχή κ α τ ά τους Γνωστικούς διατήρησε ένα
θεϊκό χαρακτήρα, «φωταγώγησε το σκοτάδι» της εντελώς άψυχης, άμορ
φης ύλης κι έτσι δημιούργησε ένα αισθητό είδωλο του νοητού, δηλαδή τον
αισθητό κόσμο. Έ τ σ ι προκύπτει η αντίληψη περί του αισθητού κόσμου ως
θεϊκά φ ω τ α γ ω γ η μ έ ν η ς και διαμορφωμένης ύλης. Ο Πλωτίνος δεν αρκείται
σ' αυτή την α π λ ή α φ ή γ η σ η , α λ λ ά συνάμα καταγράφει κάποιες αντιφάσεις
και συσκοτίσεις, ακόμα και κάποιες προσβλητικές γ ι α τον θεϊκό κόσμο
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Αλλά εκείνη η μία ψυχή, γ ι α χάρη της οποίας κατέβηκαν
25 και οι άλλες, λένε τώρα ότι δεν κατέβηκε, δηλαδή δεν
καταβυθίστηκε, αλλά μόνο ότι φωταγώγησε το σκοτάδι - κι
εξαιτίας τούτου προέκυψε τ ά χ α ένα «είδωλο» μέσα στην ύλη.
Επιπλέον φαντάζονται ένα είδωλο του ειδώλου κάπου εδώ
κάτω δυνάμει της ύλης ή της υλικότητας ή όπως αλλιώς
θέλουν να την ονομάζουν (γιατί άλλοτε λένε το ένα άλλοτε
30 το άλλο, και αναφέρουν πολλά άλλα ονόματα, για* να
συσκοτίσουν την άποψη τους), κι έτσι γεννούν αυτό που
ονομάζουν δημιουργό. Αυτός θεωρούν ότι αποστάτησε από τ η
μητέρα του και στη συνέχεια δημιούργησε τον κόσμο- απ''
αυτόν προέκυψε τάχα ο κόσμος έως τα έσχατα είδωλα των
ειδώλων. Προφανώς ήθελε μόνο να βλασφημήσει όποιος το
έγραψε τούτο 5 8 .
11

Πρώτον: εάν η ψυχή δεν κατέβηκε αλλά μόνο φωταγώ
γησε το σκοτάδι, δεν είναι ορθό να ειπωθεί ότι αυτή κατέ
πεσε. Διότι εάν απέρρευσε από αυτήν μόνο κάτι σαν φως,
τότε δεν ταιριάζει να ειπωθεί ότι αυτή κατέπεσε, έκτος εαν
5 κάτι κειτόταν κάπου προς τ α κ ά τ ω , και η ψυχή ήρθε τοπικά
προς αυτό, και προσεγγίζοντας το το φωταγώγησε 5 9 .

πεποιθήσεις των Γνωστικών: Το είδωλο που προέκυψε απο τη φωταγώγηση
δεν ήταν (κατ* άλλους Γνωστικούς) ο αισθητός κόσμος, α λ λ ά ο Δημιουρ
γός, από τον οποίο με περαιτέρω
φ ω τ α γ ώ γ η σ η προέκυψαν τ ά χ α ά λ λ α
είδωλα και είδωλα ειδώλων μέσα από πολλαπλές αναμείξεις με την υλη.
Κάποιοι Γνωστικοί έκαναν ακόμα λόγο γ ι α μια αποστασία του Δημιουργού
από τ η θεϊκή Σοφία, τ η «μητέρα» του, χάρη στην οποία αυτονομήθηκε και
έπλασε τον αισθητό κόσμο- θεωρούν μάλιστα ότι ο ίδιος ο Δημιουργός είναι
υπαίτιος ακόμα και για τ α έσχατα είδωλα, «έλκοντας τον» (γρ. 32) και
άρα διασύροντας τον έως τα κατώτατα
είδωλα.
59. Σ τ ο 11ο και στο 12ο κεφάλαιο ο Πλωτίνος αναλαμβάνει να
αντικρούσει την παραπάνω εκτεθειμένη θεωρία των Γνωστικών σχετικά με
τ η γένεση του κόσμου. Η πρώτη του ένσταση αφορά το χρησιμοποιούμενο
από τους Γνωστικούς ρήμα «νεύω» ( = κ α τ α π έ φ τ ω ) : Εφόσον η θεϊκή ψυχή
(ή Σοφία) δεν καταποντίστηκε μέσα στο σκοτάδι της ύλης α λ λ ά αντίθετα
το φ ω τ α γ ώ γ η σ ε , είναι αταίριαστο να ειπωθεί οτι αυτή «κατέπεσε», που
δηλώνει είτε ένα ηθικό παράπτωμα είτε μια κατά τόπο μετάβαση σε κάτι
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ψεν. εί δ' έφ' αυτής μένουσα ένέλαμψε μηδέν είς τοΰτο
έργασαμένη, διά τί μόνη αυτή ένέλαμψεν, άλλ' ού τά
δυνατώτερα αυτής έν τοις οδσιν; εί δέ τω λογισμόν λαβείν
αυτή κόσμου ήδυνήθη έλλάμψαι έκ τοΰ λογισμού, διά τί
ούχ άμα έλλάμψασα καί κόσμον έποίησεν, άλλ' Ιμεινε την
τών ειδώλων γένεσιν; έπειτα καί ό λογισμός ό τοΰ κόσμου, ή
γή αύτοΐς ή ξένη λεγομένη γενομένη ύπό τών μειζόνων,
ώς λέγουσιν αυτοί, ού κατήγαγεν είς νεΰσιν τους ποιήσαντας. Ιπειτα π ώ ς ή ύλη φωτισθεΐσα εΐδωλα ψυχικά
ποιεί, άλλ' ού σωμάτων φύσιν; ψυχής δέ εϊδωλον ουδέν άν
δέοιτο σκότους ή ύλης, άλλα γενόμενον, εί γίνεται, παρακολουθοϊ άν τ φ ποιήσαντι καί συνηρτημένον Ισται. Ιπειτα
πότερον ουσία τοΰτο ή , ώς φασιν, έννόημα; εί μέν γάρ
ουσία, τίς ή διαφορά προς τό άφ' ο δ ; εί δ' άλλο είδος
ψυχής, εί εκείνη λογική, τ ά χ ' άν φυτική καί γεννητική

χαμηλότερο. Ακόμα και σε ένα από τ α τελευταία του κείμενα ο Πλωτίνος
επιχειρηματολογεί ενάντια σε όσα υποδηλώνονται μέσω αυτού του ρήματος
(Ενν. Ι 1 [ = 5 3 ] , 12, 24-7: «II κατάπτωση δεν είναι αμαρτία; Εάν η
κατάπτωση είναι φ ω τ α γ ώ γ η σ η προς τ α κ ά τ ω , τότε δεν είναι αμαρτία,
όπως δεν είναι ούτε η σκιά, α λ λ ά υπαίτιο είναι το φωταγο^γούμενο' γ ι α τ ί
εαν δεν υπήρχε αυτό, η ψυχή δεν θα είχε πού να φωταγωγήσει».
60. Μια δεύτερη ένσταση ενάντια σ' αυτή τ η θεωρία των Γνωστικών
αφορά την ίδια τ η φ ω τ α γ ώ γ η σ η . Εάν η θεϊκή ψυχή δεν κατέβηκε
πράγματι προς τ α κατώτερα όντα, α λ λ ά παρέμεινε στο ύψος της χωρίς να
επιδοθεί σε κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα, τότε είναι ανεξήγητο, γ ι α τ ί
ειδικά αυτή φ ω τ α γ ώ γ η σ ε και όχι μάλλον οι ανώτερες της θεϊκές δυνάμεις.
Ως «δυνατότερες» οι ανώτερες από αυτήν υποστάσεις θα πρέπει να είναι
περισσότερο ικανές για δημιουργική φ ω τ α γ ώ γ η σ η . Εάν π ά λ ι η θεϊκή ψυχή
κατέστη ικανή να φ ω τ α γ ω γ ε ί , μόνο επειδή συνέλαβε νοητικά τον «λογισμό
του κόσμου» (γρ. 11- δες παρόμοια στο Κεφ. 5, γ ρ . 26: «λόγον κόσμου»),
τότε θα έπρεπε να είχε συνάμα καταστεί ικανή να δημιουργήσει τον κόσμο,
και όχι να αφήσει τη δημιουργία στον Δημιουργό και στα υπόλοιπα α π '
αυτόν απορρέοντα είδωλα.
Μια τρίτη ένσταση αφορά αυτή τ η «σκέψη του κόσμου», την οποία οι
Γνωστικοί ονομάζουν επίσης «ξένη γη» (επειδή είναι αλλότρια από τ η δική
μας) ή «νέα γη» (δες παραπάνω Κ ε φ . 5, γρ. 2 4 ) . Είναι κατά τον
Πλωτίνο παράλογο, να έχει η θεϊκή ψυχή (ή και όποια ά λ λ η ανώτερη
δύναμη) δημιουργήσει αυτό το νοητό πρότυπο του αισθητού κόσμου, χωρίς
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Εάν όμως η ψυχή παρέμεινε εντός εαυτής, και το φωτα
γώγησε χωρίς να κάνει τίποτα ιδιαίτερο προς τούτο, γιατί
τότε μόνο αυτή το φωταγώγησε και όχι επίσης τ α όντα που
είναι δυνατότερα α π ' αυτήν; Αλλά εάν η ψυχή μπόρεσε να
φωταγωγήσει μόνο αφού συνέλαβε τ η σκέψη του κόσμου και
δυνάμει αυτής της σκέψης, γιατί απλώς και μόνο φωταγώ
γησε τον κόσμο και δεν τον δημιούργησε συνάμα, αλλά
περίμενε τ ά χ α τη γένεση των ειδώλων;
Έ π ε ι τ α και η σκέψη του κόσμου, την οποία ονομάζουν
«ξένη γη», που συμφωνά με τον ισχυρισμό τους έχει δημιουρ
γηθεί από τις ανώτερες δυνάμεις, πώς δεν οδήγησε τους
δημιουργούς σε κατάπτωση; 6 0
Και πώς μπορεί η ύλη, όταν φωταγωγείται, να δημιουρ
γεί ψυχικά είδωλα και όχι σώματα; Το είδωλο μιας ψυχής
δεν θα χρειαζόταν καθόλου το σκοτάδι ή την ύλη, αλλά μετά
τη γένεση του, αν διόλου ένα τέτοιο είδωλο έχει γένεση, θα
εξαρτιόταν μόνο από τον γεννήτορα του και θα παρέμενε
συναρτημένο με αυτόν.
Έ π ε ι τ α είναι αυτό μια ουσία ή μόνο ένα «εννόημα», όπως
λένε; Εάν είναι ουσία, τότε κατά τί θα διέφερε από εκείνο
από το οποίο κατάγεται;
Εάν όμως πρόκειται για ένα άλλο
είδος ψυχής, τότε αφού εκείνη η ανώτερη είναι έλλογη, αυτή
81
θα πρέπει να είναι φυτική ή γεννητική .

να έχει πρωτύτερα καταπέσει στον αισθητό κόσμο, ενδεχομένως αμαρτή
σει, και στη συνέχεια αναζητήσει μετανοώντας τον εξιλασμό σ' αυτή την
«καινούρια» γ η .
6 1 . Ο Πλωτίνος στρέφεται τώρα ενάντια στην πεποίθηση των Γνω
στικών, οτι ο Δημιουργός του αισθητού κόσμου προέκυψε από τ η θεϊκή
ψυχή (δηλαδή τ η «Σοφία»), θ έ τ ε ι το ερώτημα ως εξής: Είναι άραγε ένας
τέτοιος Δημιουργός μια ψυχική υπόσταση ή απλώς μια σκέψη (γρ. 18:
«έννόημα»); Κ α ι τα δύο αυτά ενδεχόμενα συναντούν δυσυπέρβλητες δυσκο
λίες. Εάν ο Δημιουργός έχει καθαρά ψυχικό χαρακτήρα, τότε πώς μπορεί
να προέκυψε από φ ω τ α γ ώ γ η σ η της ύλης; Μια ψυχική επίδραση πάνω στην
ύλη θα έπρεπε να π α ρ α γ ά γ ε ι έμψυχα σώματα, α λ λ ά όχι κάτι καθαρά
ψυχικό. Εάν αφετέρου ο Δημιουργός έχει καθαρά ψυχικό χαρακτήρα, τι θα
του χρειαζόταν μια οποιαδήποτε ανάμειξη με την ύλη και τον σκοτεινό
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αύτη- εί δέ τοΰτο, πώς άν !τι, ΐνα τιμφτο, καί πώς δι'
άλαζονείαν καί τόλμαν έποίει; καί δλως τό διά φαντασίας
καί Ιτι μάλλον τό λογίζεσθαι άνήρηται. τί δ' Ιτι Ιδεί
έμποιεΐν έξ ύλης καί ειδώλου τόν ποιήσαντα; εί δ'
έννόημα, πρώτον τό δνομα έπισημαντέον ό θ ε ν έπειτα, πώς 25
έστιν, εί μή τ φ έννοήματι δώσει τό ποιεϊν; άλλα προς τ φ
πλάσματι πώς ή ποίησις; (ή ποιήσαι) τουτί μέν πρώτον, άλλο
δέ μετ' έκεϊνο, άλλως έπ' εξουσίας λέγοντες, διά τί δέ πρώ
τον πΰρ;
Καί άρτι γενόμενον πώς επιχειρεί;
<ή) μνήμη ών 12
είδεν; άλλ' δλως ούκ ήν, ΐνα άν καί είδεν, ούτε αυτός
ούτε ή μήτηρ, ήν διδόασιν αύτφ. είτα πώς ού θαυμαστόν

χαρακτήρα τ η ς ; θ α μπορούσε κάλλιστα να παραμείνει σε άμεση εξάρτηση
από τ η θεϊκή ψυχή και σε συνάρτηση με αυτήν.
Αλλά είναι ο Δημιουργός μια αυθύπαρκτη υπόσταση, ένα ανεξάρτητο
ον, ή μήπως είναι α π λ ώ ς μια σκέψη εξαρτημένη από κάποιον σκεπτόμενο;
Εάν είναι μια αυθύπαρκτη υπόσταση (γρ. 18 και 19: «ουσία»), τότε δεν
μπορεί να διαφέρει από τον γεννήτορα τ η ς , τ η θεϊκή ψυχή, άρα έχει
ψυχική και όχι νοητή ουσία. Αλλά και τότε προκύπτει το ερώτημα: έχει
την ίδια ψυχική υφή με τον γεννήτορα τ η ς , ή μήπως πρέπει να υπαχθεί σε
κάποιο άλλο είδος ψυχής, όπως είναι η φυτική (— η ψυχή των φυτιύν!) ή η
γεννητική ( = η ψυχή των ζώων); Ακόμα και αυτά τ α ενδεχόμενα δεν
μπορούν να ισχύσουν χωρίς δυσκολίες, όπως θα δειχτεί αμέσως.
62. Στην περίπτωση που η υφή του Δημιουργού είναι φυτική ή ζ ω ι κ ή ,
γίνεται κατά τον Πλωτίνο προβληματική η εικασία ότι αυτός δημιούργησε
από πόθο γ ι α τιμές (η έκφραση «ίνα τιμώτο», γρ. 2 1 , έχει αναφερθεί ηδη
στο Κεφ. 4, γρ. 14), η απο ανθρώπινα κίνητρα όπως είναι η αλαζονεία
και το θράσος. Κι ακόμα φαίνεται να απομακρύνονται εντελώς από τον
δημιουργό οι πιο στοιχειώδεις δημιουργικές ικανότητες: η παράσταση και ο
λογισμός. Γράφει επιτούτου ο D. Roloff ( 1 9 7 0 , σελ. 195): «Εδώ φανερώ
νεται σαφέστατα η πλήρης ασυμμετρία ανάμεσα στον γνωστικό και στον
πλωτινικό-πλατωνικό τρόπο σκέψης, για τον οποίο είναι εντελώς αδιανό
η τ η μια δημιουργική πράξη που γίνεται από άγνοια και από αλληλένδετη
έπαρση». Ά λ λ ω σ τ ε γ ι α να δημιουργήσει αισθητά όντα, συντεθειμένα από
ύλη και μορφή, δεν είναι κατά τον Πλωτίνο αναγκαίο ν' αποτελείται και ο
ίδιος ο Δημιουργός από ύλη και ψυχικό «είδωλο».
6 3 . Η εικασία των Γνωστικών, ότι ο Δημιοργός είναι ένα «έννόημα»
τ η ς θεϊκής ψυχής, είναι επίσης προβληματική. Ποιος θα ήταν ικανός να
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Αλλά σ αυτή την περίπτωση, πώς θα είχε δημιουργήσει
«για να τιμάται», ή εξαιτίας της αλαζονείας
και της
θρασύτητας της; Τότε η δημιουργία μέσω μιας παράστασης
και ακόμα περισσότερο το σκέπτεσθαι [ = «λογίζεσθαι»]
έχει
αφαιρεθεί. Και γιατί ήταν αναγκαίο να εισαγάγουν
ενα
82
δημιουργό αναδυόμενο από την ύλη και απο το είδωλο;
25
Εάν αυτός είναι απλώς έννόημα [ = σκέψη], πρέπει
πρώτα να δειχτεί, από πού αυτός έχει το όνομα. Κι έπειτα
πώς μπορεί να είναι έννόημα; θ α πρέπει στο «έννόημα» να
αποδοθεί δημιουργική ικανότητα. Αλλά πέρα από αυτόν τον
φανταστικό χαρακτήρα, πώς έγινε τ ά χ α η δημιουργία; Το να
ισχυρίζονται ότι πρώτα δημιουργήθηκε το τάδε κι έπειτα το
δείνα, είναι εντελώς αυθαίρετο. Και γιατί δημιουργήθηκε
τ ά χ α πρώτα η φωτιά;* 3
12

Και αφού μόλις τότε γεννήθηκε, πώς μπόρεσε εκείνο το
έννόημα να επιδοθεί στη δημιουργία; Άραγε με τη μνήμη
όσων είχε δει; Αλλά δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να
έχει δει, ούτε αυτός ο ίδιος ούτε η μητέρα του, την οποία του
αποδίδουν"'1.

τον χαρακτηρίσει με μια τέτοια ονομασία, αν όχι η ίδια η θεϊκή ψυχή που
τον εννόησε; Και πώς μπορεί μια απλώς νοούμενη ύπαρξη να
κατέχει
δημιουργική
δύναμη, ικανή να πλάσει ολόκληρο τον αισθητό κόσμο; Ο
Ι1λο>τίνος επιρρίπτει στους Γνωστικούς κατάχρηση ((εξουσίας» (γρ. 28),
όταν αυτοί φαντάζονται μια υπόσταση να δημιουργήθηκε απο μιαν ά λ λ η
και αυτή από μια τρίτη κ.ο.κ. Και δεν βρίσκει κανένα στήριγμα στον
ισχυρισμό, ότι το πρώτο α π ' αυτά τ α δημιουργήματα ήταν τ ά χ α η φωτιά.
64. Ο Πλωτίνος αναλαμβάνει τώρα ν' αντικρούσει τον ίδιο τον τρόπο
διεξαγωγής τ η ς γνωστικής κοσμογονίας. Τα ερωτήματα που θέτει, αμφι
σβητούν την ικανότητα του Δημιουργού να δημιουργήσει: Ως νεογέννητος ο
δημιουργός δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει το δημιουργείν, παρά μόνο
διατηρώντας τ η μνήμη όσων είχε δει σε πρωτύτερη ζ ω ή , μέσα στον νοητό
κόσμο. Αλλά για να θυμηθεί τ α πρωτύτερα, θα πρέπει σύμφωνα με τον
πλατωνικό Πλωτίνο να μεσολαβήσει κάποια ανάμνηση,
η οποία δεν
επιτυγχάνεται αμέσως. Και ούτε εικάζουν οι Γνωστικοί οτι πράγματι ο
Δημιουργός ή έστω η μητέρα του (δηλαδή η θεϊκή ψυχή, η «Σοφία»)
έζησαν πρωτύτερα στον νοητό κόσμο, έτσι ώστε να έχουν δει τ α νοητά.
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αυτούς μέν ούκ εΐδωλα ψυχών ένθάδε έλθόντας είς τόν
κόσμον τόνδε, άλλα άληθινάς ψυχάς, μόλις καί άγαπητώς
Ινα ή δύο αυτών έκ τοΰ κόσμου κινηθήναι, ( κ α ί ) έλθόντας
είς άνάμνησιν μόλις άναπόλησιν λαβείν ών ποτέ είδον, τό
δέ εϊδωλον τοΰτο, εί καί άμυδρώς, ώς λέγουσιν, άλλ' οδν
άρτι γενόμενον ένθυμηθήναι εκείνα ή καί τήν μητέρα
αύτοΰ, εϊδωλον ύλικόν, καί μή μόνον ένθυμηθήναι εκείνα
καί κόσμου λαβείν Ιννοιαν ( έ κ ) κόσμου εκείνου, άλλα καί
μαθεΐν έξ ών άν γένοιτο; πόθεν δή καί πρώτον πΰρ ποιήσαι;
( ή ) οίηθέντα δεΐν τοΰτο πρώτον ; διά τί γάρ ούκ άλλο ; άλλ'εί
έδύνατο ποιεϊν ενθυμηθείς πΰρ, διά τί ενθυμηθείς κόσμον
(πρώτον μέν γάρ Ιδεί ένθυμηθήναι τό δλον) ού κόσμον
αθρόως έποίει; έμπεριείχετο γάρ κάκεΐνα έν τή ενθυμήσει.
φυσικώτερον γάρ πάντως, άλλ' ούχ ώς αί τέχναι έποίει ΰστεραι γάρ της φύσεως καί τοϋ κόσμου αί τέχναι. έπεί καί
νΰν καί τ ά κατά μέρος γινόμενα ύπό τών φύσεων ού πρώτον
πΰρ, είθ' Ικαστον, είτα φύρασις τούτων, άλλα περιβολή καί
περιγραφή τυποΰσα έπί τοις καταμηνίοις παντός τοΰ ζφου.
διά τί οδν ού κάκεΐ ή ύλη περιεγράφετο τ ύ π ω κόσμου,
έν φ τ ύ π ω καί γ η καί πΰρ καί τά άλλα; άλλ' ΐσως

6 5 . Με αρκετή δόση ειρωνίας ο Πλωτίνος συγκρίνει τώρα τον Δημι
ουργό με τους ίδιους τους Γνωστικούς, διαπιστώνοντας τ ά χ α την ανωτερό
τ η τ α τους: Αυτοί δεν είναι «είδωλα ψυχών» (γρ. 4), όπως εικάζουν για
τον Δημιουργό τους, α λ λ ά αληθινές ψυχές. Κ α ι όμως είναι πολύ λιγοστοί
(«ένας ή δύο», λέει ο Πλωτίνος κάνοντας νύξη στην πλατωνική παραβολή
του σπηλαίου) αυτοί που κατορθώνουν να αποσπασθούν από τ α αισθητά, να
επιτύχουν μια ανάμνηση των νοητών και να τ α αναπολήσουν. Π ώ ς λοιπόν
μπόρεσε ο νεογέννητος Δημιουργός να θυμηθεί αμέσως τ α νοητά, αφού ο
ίδιος είναι ένα «εϊδωλον ύλικόν»; Κι εδώ δεν χρειαζόταν να έχει απλώς
μια αμυδρή ανάμνηση, α λ λ ά και μια σαφή έννοια του αισθητού κόσμου,
μια σαφή αντίληψη των θεμελιωδών αιτίων και υλικών, βάσει των οποίων
θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτός ο κόσμος.
66. Ο Πλωτίνος επανέρχεται στο ερώτημα που είχε θέσει στην
τελευταία πρόταση του 11ου κεφαλαίου: Γιατί τ ά χ α δημιουργήθηκε πρώτα
η φωτιά; Η οντολογική προτεραιότητα της φωτιάς έναντι των υπόλοιπων
φυσικών στοιχείων είχε καθιερωθεί μέσα απο μια διαιώνια παράδοση- άλλα
ο Πλωτίνος θέτει αυτή την παράδοση υπό αμφισβήτηση. 'Οχι τόσο γ ι α ν'
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Κι έπειτα είναι ακατανόητο: οι ίδιοι οι Γνωστικοί δεν
κατεβαίνουν σ' αυτόν εδώ τον κόσμο ως είδωλα ψυχών, αλλά
ως αληθινές ψυχές' και ίσα που μπορεί ο ένας τους ή ο άλλος
ν' αποσπαστεί κακήν κακώς από τον κόσμο, να πετύχει
μια
ανάμνηση και με κόπο να αναπολήσει αυτά που κάποτε είδε.
Αλλά αυτό το είδωλο θυμήθηκε τ ά χ α , έστω και αμυδρά,
όπως λένε, αμέσως μετά τ η γέννηση του τ α νοητά, είτε αυτό
το ίδιο είτε η μητέρα του, ένα υλικό είδωλο! Και όχι μόνο
θυμήθηκε τ ά χ α τ α νοητά και παρέλαβε από τον νοητό κόσμο
τ η βασική αντίληψη του εδώ κόσμου, αλλά και γνώριζε
βάσει τίνων μπορεί να προκύψει αυτός εδώ ο κόσμος 65 .
Από πού αφορμώμενος δημιούργησε τ ά χ α πρώτα τ η
φωτιά; Επειδή νόμισε ότι αυτή πρέπει πρώτα να υπάρξει;
Και γιατί όχι κάτι άλλο; Και αν μπόρεσε να δημιουργήσει
τ η φωτιά επειδή την θυμήθηκε, γιατί δεν θυμήθηκε τον
κόσμο — διότι πρώτα όφειλε να θυμηθεί το όλο —, ώστε να
δημιουργήσει μονομιάς τον κόσμο; Και τα υπόλοιπα εμπεριεχονταν δα μέσα στη θύμηση«6.
Σίγουρα δημιούργησε κατά φυσικό τρόπο και όχι έτσι
όπως δημιουργούν οι τέχνες' οι τέχνες είναι δα υστερότερες
από τη φύση και τον κόσμο. Δέστε ακόμα και τώρα τ α
ατομικά όντα που δημιουργούνται απο φυσικές δυνάμεις: δεν
προκύπτει πρώτα η φωτιά, έπειτα τα άλλα επιμέρους συστα
τικά και έπειτα η ανάμειξη τους, αλλά το όλο περίγραμμα
και η κατατομή κάθε ζώου εκτυπώνεται ήδη μέσα στη
μητρική κοιλιά.
Γιατί λοιπόν δεν τυπώθηκε και κατά τ η δημιουργία η
μορφή του κόσμου ως περίγραμμα γύρω από την ύλη, μέσα
στο οποίο περιέχονταν διαγραμματικά
η γη και η φωτιά και
τα άλλα; Ί σ ω ς αυτοί οι ίδιοι, εφόσον τάχα κατέχουν
μια

αναδειχτεί
η προτεραιότητα
κάποιου άλλου στοιχείου, όσο για να τονιστεί
η προτεραιότητα του όλου. Αν είχε μέσα στη μνήμη του ο Δημιουργός
κάποια θύμηση, αυτή θα έπρεπε να αφορά την ολότητα, άρα αυτός θα
έπρεπε να δημιουργήσει ευθύς εξαρχής και μονομιάς (γρ. 16: «αθρόως»)
τον κόσμο ολόκληρο.
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αυτοί ούτω κόσμον εποίησαν άν ώς αληθεστέρα ψυχή
χρώμενοι, εκείνος δέ ούτως ήγνόει ποιήσαι. καίτοι προιδεΐν
καί μέγεθος, ούρανοΰ, μάλλον δέ τοσοΰτον είναι, καί τήν
λόξωσιν τών ζωδίων καί τών υπ' αυτόν τήν φοράν καί τήν
γήν ούτως, ώς Ιχειν ειπείν αιτίας δι' άς ούτως, ούκ
ειδώλου ήν, άλλα πάντως άπό τών αρίστων τής δυνάμεως
έλθούσης· δ καί αυτοί άκοντες όμολογοΰσιν. ή γάρ
Ιλλαμψις ή είς τό σκότος έξετασθεΐσα ποιήσει όμολογεΐν
τάς αληθείς τοΰ κόσμου αιτίας, τί γάρ έλλάμπειν Ιδεί, εί
μή πάντως Ιδεί; ή γάρ κατά φύσιν ή παρά φύσιν ανάγκη.
άλλ' εί μέν κατά φύσιν, άεί ούτως· εί δέ παρά φύσιν, καί
έν τοϊς έκεΐ Ισται τό παρά φύσιν, καί τά κακά πρό τοΰ
κόσμου τοΰδε, καί ούχ ό κόσμος αίτιος τών κακών, άλλα
τάκεϊ-τούτω, καί τή ψυχή ούκ έντεϋθεν, άλλα παρ' αυτής
ένταΰθα· καί ήξει ό λόγος αναφερών τό κακόν έπί τά
πρώτα, εί δέ δή, καί ή ύλη, όθεν <άν)* φανείη. ή γάρ ψυχή ή
νεύσασα ήδη ον τό σκότος, φασίν, είδε καί κατέλαμψε.

67. Tta να θεμελιώσει την πεποίθηση του περί προτεραιότητας
του
όλου, ο Πλωτίνος προσφεύγει στη διάκριση μεταξύ φύσης και τ έ χ ν η ς (που
έχει ήδη θίξει παραπάνω, δες Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 1, 32-4), γ ι α ν' αποδώσει
την οντολογική προτεραιότητα στη φύση, να επισημάνει ότι η δημιουργία
του κόσμου έχει αναμφισβήτητα φυσικό και όχι τεχνητό χαρακτήρα και να
θυμίσει ότι η φυσική γέννηση κάθε ζωντανού οργανισμού ξεκινά αποτυπώ
νοντας την όλη μορφή, τον περιβάλλοντα τύπο (γρ. 2 0 - 1 : «περιβολή καί
περιγραφή τυποΰσα»), και όχι ένα προς ένα τ α επιμέρους στοιχεία.
Είναι λοιπόν ακατανόητο, γ ι α τ ί ο δημιουργός δεν αποτύπωσε το
περίγραμμα (γρ. 2 2 : «περιεγραφετο τύπω») ολόκληρου του κόσμου γύρο.)
α π ' την υλη, έτσι ώστε μονό ως περιεχόμενο
τούτου να διαγράφονται τ α
επιμέρους στοιχεία. Με μια εξουθενωτική ειρωνική αιχμή ο Πλωτίνος
επισημαίνει οτι ίσως οι Γνωστικοί, αν τους ανετίθετο να δημιουργήσουν
τον κόσμο, θα γνώριζαν π ώ ς να τον δημιουργήσουν διαμιάς ολόκληρο, ενώ
ο δημιουργός ως «είδωλο ψυχής» (γρ. 4) αγνοούσε.
6 8 . Οδηγώντας εως τ α άκρα τ η σκέψη περί αδυναμίας του Δημιουργού
να πλάσει τον κόσμο, ο Πλωτίνος τείνει προς το συμπέρασμα ότι η
δημιουργική δύναμη πρέπει να αναζητηθεί στις ανώτατες
νοητές
υποστά
σεις (δες γρ. 2 9 : «άπό τών άριστων», γρ. 3 5 : «έν τοις έκεΐ», γρ. 38-9 και
44: «έπι τ ά πρώτα»). Το πρώτο του επιχείρημα αφορά τις ακριβείς και
πολύπλοκες προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν, γ ι α να επιτευχθεί η ουράνια
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αληθινότερη ψυχή, θα είχαν δημιουργήσει κ α τ ' αυτόν τον
τρόπο τον κόσμο, εκείνος όμως δεν ήξερε να δημιουργήσει
έτσι 6 7 .
ίίστοσο έπρεπε να προβλεφτεί το μέγεθος του ουρανού, ή
μάλλον η ακριβής του έκταση, η λοξότητα του ζωδιακού
κύκλου, η πορεία των άστρων κάτω α π ' τον ουρανό, η
διάταξη της γης, και μάλιστα έτσι ώστε να μπορούν να
αναφερθούν τ α αίτια αυτής της διάταξης· αυτά δεν θα τα
μπορούσε ενα απλό είδωλο· χρειαζόταν μια ικανότητα προερ
χόμενη από τέλεια όντα.
Αυτό το παραδέχονται ακούσια και οι ίδιοι. Γιατί εάν
εξεταστεί η «φωταγώγηση μέσα στο σκοτάδι», θα τους κάνει
να παραδεχτούν τις αληθινές αιτίες του κόσμου. Γιατί όφειλε
η ψυχή να φωταγωγεί, εάν αυτό δεν ήταν απόλυτα
ανα
γκαίο; Αυτή η φωταγώγηση είναι είτε σύμφωνη με τ η φύση
της είτε ενάντια στη φύση της. Εάν είναι σύμφωνη με τη
φύση τ η ς , υπήρξε ανέκαθεν. Αλλά εάν είναι ενάντια στη
φύση τ η ς , τότε και μέσα στα νοητά υπάρχει το ενάντιο στη
φύση· τότε όμως το κακό υπάρχει πριν από τον αισθητό κόσμο
και δεν είναι ο κόσμος μας η αιτία του κακού, αλλά είναι τα
68
νοητά υπαίτια για το επίγειο κακό .
Τότε το κακό δεν έρχεται στην ψυχή από αυτόν εδώ τον
κόσμο, άλλα έρχεται στον κόσμο από την ψυχή' ο συλλογι
σμός πρέπει τότε να αναγάγει το κακό στις
ανώτατες
δυνάμεις. Και αν είναι έτσι, τότε και την ύλη, εξαιτίας της
οποίας φανερώθηκε τ ά χ α το κακό. Διότι όταν η ψυχή κατέ
πεσε, ήταν όπως λένε ήδη υπαρκτό το σκοτάδι, το οποίο αυτή
και γήινη τάξη· ένα τέτοιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να πραγματωθεί
απο ενα «είδωλο». Το δεύτερο επιχείρημα αφορά τ η φ ω τ α γ ώ γ η σ η του
υλικού σκότους, χάρη στην οποία γεννήθηκε ο δημιουργός και στη συνέχεια
ο κόσμος· εάν αυτή η φ ω τ α γ ώ γ η σ η είναι σύμφορη με τ η φύση της θεϊκής
ψυχής, τότε υπάρχει αιώνια και δεν είναι ένα μεθύστερο συμβάν, ώστε να
προκύψει και ο κόσμος μεθύστερα- εάν πάλι είναι «παρά φύσιν», τότε το
κακό — δηλαδή το ενάντιο στη φύση, η αντίφαση και η εναντίωση με τον
εαυτό — υπάρχει ήδη στα νοητά όντα και δεν είναι προϊόν το κόσμου μας.
Και σ' αυτή την έσχατη περίπτωση η δημιουργία του επίγειου
κακού
οφείλεται λοιπόν στις ανώτατες υποστάσεις.
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πόθεν οδν τοΰτο; εί δ' αυτήν φήσουσι ποιήσαι νεύσασαν,
ούκ ήν δηλονότι δπου άν Ινευσεν, ούδ' αδ τό σκότος αΐτιον
τής νεύσεως, άλλ' αυτή ή ψυχής φύσις, τοΰτο δέ ταύτόν
ταΐς προηγησαμέναις άνάγκαις · ώστε έπί τά πρώτα ή αιτία.
Ό άρα μεμφόμενος τ ή τοΰ κόσμου φύσει ούκ οΐδεν
δ τ ι ποιεί, ούδ' δπου τό θράσος αύτοΰ τοΰτο χωρεί, τοΰτο
δέ, δτι ούκ ΐσασι τάξιν τών εφεξής πρώτων καί δευτέρων
καί τρίτων καί άεί μέχρι τών έσχατων, καί ώς ού λοιδορητέον τοις χείροσι τών πρώτων, άλλα πράως συγχωρητέον τ ή
πάντων φύσει αυτόν θέοντα προς τ ά π ρ ώ τ α παυσάμενον
τής τραγωδίας τών φοβερών, ώς οΐονται, έν ταΐς τοΰ κόσμου
σφαίραις, αΐ δή π ά ν τ α μ ε ί λ ι χ α τ ε ύ χ ο υ σ ι ν αύτοΐς·
τί γάρ φοβερόν Ιχουσιν αδται, ώς φοβοΰσι τους απείρους
λόγων καί πεπαιδευμένης άνηκόους καί έμμελοΰς γνώσεως;
ού γάρ, εί πύρινα τ ά σώματα αυτών, φοβεΐοθαι δει συμ-

6 9 . Κατεξοχήν χαρακτηριστικά του αισθητού κόσμου, όπως είναι το
κακό και η ύ λ η , αναδείχνονται τώρα ως προερχόμενα από τον νοητό κόσμο.
Δεν είναι ο αισθητός κόσμος υπαίτιος γ ι α την ψυχική κακότητα, α λ λ ά
αντίστροφα η θεϊκή ψυχή υπαίτια γ ι α την εγκόσμια κακότητα. Κ α ι αφού η
εκπεσμένη ψυχή συνάντησε τ ο υλικό σκοτάδι, σημαίνει ότι αυτό (ως κακό
ή ως επιδεικτικό κακότητας) προϋπήρχε τ η ς πτώσης. Εάν ειπωθεί ότι δεν
προϋπήρχε, τότε πού θα έπεφτε η ψυχή; Κ α ι αν η ψυχή απλώς κατέπεσε
στο σκοτάδι^ π ώ ς μπορεί αυτό να ήταν η αιτία της πτώσης; Το συμπέρα
σμα που προκύπτει από αυτά τ α επιχειρήματα, είναι ότι ο αισθητός κόσμος
με την υλικοτητα και την κακότητα του δεν φαίνεται να είναι, όπως τον
παριστάνουν οι Γνωστικοί, ένα μεθύστερο κακό αποτέλεσμα
μιας πτώσης,
α λ λ ά ακριβές απαύγασμα τ η ς υλικότητας και κακότητας που υπάρχει ήδη
στα νοητά — μια προφανής βλασφημία του ανώτατου.
70. Μετά από το ιντερμέδιο, που αφιέρωσε ο Πλωτίνος στην κοσμογο
νία των Γνωστικών, επανέρχεται στη 2 η από τ ι ς έξι γνωστικές καινοτο
μίες που αναφέρθηκαν στο Κ ε φ . 6, γρ. 58-62, δηλαδή στις μομφές κ α τ ά
του αισθητού κόσμου. Ο Πλωτίνος φαίνεται να προβληματίζεται, πού
μπορεί να οφείλεται μια τέτοια υποτίμηση των αισθητών, και πέρα από τ η
θρασύτητα που διαπιστώνει, διαβλέπει τ η βαθύτερη α ι τ ί α στην άγνοια τ η ς
οντολογικής διαβάθμισης τ ω ν υποστάσεων. Η γνώση τ η ς οντολογικής
τάξης δεν οδηγεί σε περιφρόνηση και λοιδορία των αισθητών, α λ λ ά σε μια
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είδε και φωταγώγησε. Από πού λοιπόν έρχεται το σκοτάδι;
Αν ισχυριστούν ότι η ίδια η ψυχή το δημιούργησε κατά
την κατάπτωση τ η ς , τότε δεν υπήρχε ακόμα αυτό όπου η
ψυχή έμελλε να καταπέσει - και ούτε μπορεί τότε το σκοτάδι
να είναι η αιτία της κατάπτωσης, αλλά η ίδια η ουσία της
ψυχής. Αυτό σημαίνει ότι η κατάπτωση οφείλεται σε μια
πρωτύτερη αναγκαιότητα, και άρα η αιτία πρέπει ν' αναζη
τηθεί στα α ν ώ τ α τ α 6 9 .
Όποιος άρα μέμφεται τ η σύσταση αυτού του κόσμου,
αγνοεί τι κάνει και μέχρι πού φτάνει το θράσος του. Αυτό
συμβαίνει επειδή δεν γνωρίζουν τ η διαδοχική τάξη των
όντων: τ α πρώτα, τ α δεύτερα, τ α τρίτα και ούτω καθεξής
έως τ α κ α τ ώ τ α τ α .
Αγνοούν ότι δεν πρέπει να βρίζουν τ α όντα που στέκονται
πιο κάτω από τ α πρώτα, αλλά πρέπει με πραότητα ν '
αποδέχονται τ η φύση καθενός και οι ίδιοι να σπεύδουν προς
τα πρώτα, και να εγκαταλείψουν αυτό τον τραγικό τόνο όταν
μιλούν για τ α φοβερά που κατά τ η γνώμη τους διαδραματίζο
νται στις ουράνιες σφαίρες, οι οποίες στην πραγματικότητα
70
«τα πάντα ευνοϊκά τ α παρέχουν» σ' αυτούς .
Τι φοβερό έχουν αυτές, ώστε να φοβίζουν τους ανθρώπους
που αγνοούν τις αιτίες και δεν έχουν ακούσει τίποτα για τ η
γνώση που βασίζεται σε παιδεία και αρμονία; Διότι εάν τ α
σώματα τους είναι από φωτιά, τότε δεν χρειάζεται να τ α

γαλήνια αποδοχή τ η ς ουσίας (γρ. 6: «φύσει») κάθε οντος και σε μια
ανοδική τάση προς τα ανώτατα. Διδαγμένος από την πλατωνική μεγαλοθυμία ο Πλωτίνος φανερώνει ότι η ανάβαση προς τον ιδεατό κόσμο δεν
είναι καρπός περιφρόνησης του αισθητού. Το να μιλούν τραγικά για τ α
εγκόσμια είναι κ α τ ά τον Πλωτίνο μια υπερβολή που οφείλεται σε φόβο για
όσα διεξάγονται σ τ α ουράνια- σ αυτή την αμετροέπεια ο Πλωτίνος
αντιτάσσει μια μεγαλόψυχη διατύπωση του Πίνδαρου (δες Ολύμπιον. 1,
30: «χάρις δ ' , άπερ άπαντα τεύχει τ ά μείλιχα θνατοϊς» — «η χάρη που
παρέχει τ α π ά ν τ α ευνοϊκά στους θνητούς»), που δείχνει οτι η στάση των
ανώτερων προς τ α κατώτερα είναι στάση μειλίχια και καταδεκτική.
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μέτρως προς τό πάν καί προς τήν γήν 'έχοντα, είς δέ τάς
ψυχάς αυτών βλέπειν - αΐς καί αυτοί δήπουθεν άξιοΰσι
τίμιοι είναι - καίτοι καί τά σώματα αυτών μεγέθει καί
κάλλει διαφέροντα συμπράττοντα καί συνεργοΰντα τοις
κατά φύσιν γινομένοις, ά ούκ άν ού γένοιτο ποτέ Ιστ' άν
ή τά πρώτα, συμπληροΰντα δέ τό πάν καί μεγάλα μέρη
δντα τοΰ παντός, εί δ' άνθρωποι τίμιόν τι παρ' άλλα ζ φ α ,
πολλφ μάλλον ταΰτα ού τυραννίδος ένεκα έν τ φ παντί
δντα, άλλα κόσμον καί τάξιν παρέχοντα, ά δέ λέγεται
γίνεσθαι παρ' αυτών, σημεία <δεΐ> νομίζειν τών έσομένων είναι, γίνεσθαι δέ τά γινόμενα διάφορα καί τύχαις - ού
γάρ οΐόν τε ήν ταύτα περί έκαστους συμβαίνειν - καί
καιροΐς γενέσεων καί τόποις πλείστον άφεστηκόσι καί
διαθέσεσι ψυχών, καί ούκ άπαιτητέον πάλιν αγαθούς

7 1 . Έ χ ε ι νόημα να φοβώμαστε τ α επουράνια; Ο Πλωτίνος αποδίδει
ένα τέτοιο φόβο σε άγνοια των επαρκών αιτίων (γρ. 9-10: «άπειρους
λόγων»- μια έκφραση που θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως έλλειψη
σκέψης, λογικότητας, διαλεκτικότητας) και σε έλλειψη παιδευμένης και
αρμονικά ισορροπημένης γνώσης. Σε όλο αυτό το χωρίο α λ λ ά και ευρύτερα
ο Πλωτίνος κατηγορεί τους «γνοιστικούς» για έλλειψη γνώσης, επειδή οι
ισχυρισμοί τους δεν μπορούν να εναρμονιστούν με το σύμπαν. Ο φόβος των
Γνωστικών είναι αδικαιολόγητος, γ ι α τ ί η φωτιά των αστρικών σωμάτων
( π . χ . του ήλιου και των άλλων φωτεινών πλανητών) βρίσκεται σε
αρμονική και σύμμετρη σχέση προς όλα τ α ά λ λ α στοιχεία — ο Πλωτίνος
προσθέτει: «και προς τ η γη» (γρ. 12) τόσο ως κοσμικό στοιχείο όσο και ως
αστρικό σώμα. Πολύ περισσότερη φροντίδα από τον υλικό χαρακτήρα των
επουράνιων αξίζει ν' αποδοθεί στον ψυχικό τους χαρακτήρα, στην ανώτερη
ψυχή που τ α χαρακτηρίζει- γ ι α τ ί μέσω της ψυχής αποβαίνει κάποιος άξιος
για τιμές και αναγνώριση. Η θαυμάσια έκφραση (γρ. 12-13): «είς δέ τ ά ς
ψυχας αυτών (δεϊ) βλέπειν» είναι σαφής απόηχος της πλατωνικής προτρο
πής (Αλκιβιάδης
133b 7-8): «καί ψυχή εί μέλλει γνώσεσθαι αυτήν, είς
ψυχην αυτή βλεπτέον».
72. Ο Πλωτίνος αναλαμβάνει εδώ ν' αναγνωρίσει αλλά και να
εκτιμήσει ορθά τ η σημασία των επουράνιων σωαάτων άσχετα από την
οποία ψυχική τους ανωτερότητα. Κ α τ ' αρχήν τους αναγνωρίζει μια
υπεροχή κατά το μέγεθος και την ωραιότητα, α λ λ ά και μια συμμετοχή
στο φυσικό γίγνεσθαι, το οποίο έχει εξακολουθητικά την ανάγκη τους.
Πέρα απο τις οποίες διαφορές, αναγνωρίζεται προπάντων ο συμπλήρωμα-
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φοβούνται, γ ι α τ ί έχουν σύμμετρη σχέση προς το σύμπαν και
προς τ η γη· στις ψυχές τους πρέπει να προσβλέπουν —
εξαιτίας της ψυχής τους προβάλλουν δα οι αντίπαλοι αξιώ
σεις εκτίμησης 7 1 .
Ωστόσο και τ α σώματα των σφαιρών υπερέχουν σε μέγε
θος και ωραιότητα και συμπράττουν και συνεργούν στο φυσικό
γίγνεσθαι, το οποίο δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα, εάν δεν
υπήρχαν τ α ανώταταγιατί οι σφαίρες συμπληρώνουν το
σύμπαν και είναι σημαντικά μέρη του σύμπαντος.
Και αν ο άνθρωπος είναι κάτι πιο πολύτιμο από τα άλλα
ζώα, πόσο μάλλον οι ουράνιες σφαίρες· αφού δεν υπάρχουν
μέσα στο σύμπαν για να είναι οι τύραννοι, αλλά για να
παρέχουν στόλισμα και τ ά ξ η . Όσα δήθεν προέρχονται από
την επίδραση τους, πρέπει να τ α θεωρεί κανείς μόνο ως
σημάδια όσων μέλλουν να γίνουν, ενώ τ α ίδια τ α συμβάντα
διαφέρουν α π ' αυτά εξαιτίας των συμπτώσεων — γιατί είναι
αδύνατο να συμβαίνει σε κάθε άτομο το Ίδιο —, εξαιτίας των
περιστάσεων της γέννας, εξαιτίας των πολύ μακρινών απο
στάσεων κι εξαιτίας ψυχικών διαθέσεων 7 2 .

τικός και συνεργός τους ρόλος στο σύμπαν (δες γρ. 15 και 17: ((συμπράττο
ντα καί συνεργοΰντα... συμπληροΰντα δέ»). Εάν μπορεί ν' αναγνωρισθεί
κάποια υπεροχή του ανθρώπου έναντι των ζώων, στα ουράνια σώματα
πρέπει ν' αποδοθεί ακόμα περισσότερη, γ ι α τ ί η εξουσία που ασκούν τ'
αστέρια πάνω στα επίγεια όντα δεν έχει τον χαρακτήρα απολυταρχικής
τυραννίας, α λ λ ά μόνο κοσμεί και βάζει σε τ ά ξ η . Αυτή η έμμεση α ι χ μ ή
ενάντια στη χ α μ η λ ή αξία της πολιτικής εξουσίας που ασκείται από τους
ανθρώπους και η εξουθενωτική
σύγκριση της με την ουράνια διακόσμηση
και ευταξία, είναι ένα χωρίο που αναδείχνει την ευρύτητα του βλέμματος
του γενικά επιφυλακτικού σε πολιτικές κρίσεις Πλωτίνου.
Τέλος ο Πλωτίνος παίρνει αποφασιστική θέση έναντι της Αστρολο
γ ί α ς . Τα αστέρια
δεν προκαθορίζουν το μ έ λ λ ο ν οι όποιες επιδράσεις
ασκούνται από μέρους τους είναι μόνο σημάδια γ ι α το τι μπορεί να
επακολουθήσει. Διότι μια μακριά σειρά από συμπτώσεις μπορεί να μεταβά
λει καθοριστικά την αστρική επίδραση: ο Πλωτίνος αναφέρει τις περιστά
σεις κάτω από τις οποίες γεννιέται ένας άνθρωπος, τις μεγάλες διαφορές
τόπου ανάμεσα στους ανθρώπους και τις ποικίλες ψυχικές (προ)διαθεσεις
που διαχωρίζουν όσους γεννήθηκαν κ ά τ ω από τον ίδιο αστερισμό.
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πάντας, ούδ' δτι μή τοϋτο δυνατόν, μέμφεσθαι προχείρως
(προσήκει) πάλιν άξιοΰσι μηδέν διαφέρειν ταΰτα εκείνων, τό
τε κακόν μή νομίζειν άλλο τι ή τό ένδεέστερον είς
φρόνησιν καί Ιλαττον αγαθόν καί άεί προς το μικρότερον
οίον εϊ τις τήν φύσιν κακόν λέγοι, δτι μή αΐσθησίς έστι, 30
καί τό αίσθητικόν, δτι μή λόγος, εί δέ μή, κάκεΐ τά
κακά άναγκασθήσονται λέγειν είναι· καί γάρ έκεΐ ψυχή
χείρον νοΰ καί οδτος άλλου Ιλαττον.
Μάλιστα δέ αυτοί καί άλλως ποιοΰσιν ούκ ακήρατα 14
τά έκεΐ. δταν γάρ έπαοιδάς γράφωσιν ώς προς εκείνα
[λέγοντες], ού μόνον προς ψυχην, άλλα καί τά επάνω, τί
ποιοΰσιν ή γοητείας (λέγοντες) καί θέλξεις καί πείσεις λέγουσι
καί λόγω ύπακούειν καί άγεσθαι, εϊ τις ημών τεχνικώτερος 5
ειπείν ταδί καί ούτωσί μέλη καί ήχους καί προσπνεύσεις
καί σιγμούς τής φωνής καί τά άλλα, δσα έκεΐ μαγεύειν
γέγραπται. εί δέ μή βούλονται τοΰτο λέγειν, άλλα πώς
φωναΐς τά ασώματα; ώστε οΐς σεμνότερους αυτών τους

7 3 . Μπορούμε να μεμφόμαστα τ α κατώτερα, επειδή δεν είναι ίδια με
τα ανώτερα; Ο Πλωτίνος δίνει μερικές τελειωτικές και κατηγορηματικές
απαντήσεις σ' αυτό το ερώτημα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί και δεν
είναι όλα τ α όντα εξίσου αγαθά· αυτός δεν είναι λόγος γ ι α να μέμφεται
κανείς ό,τι δεν είναι α ν ώ τ α τ α καλό, και ούτε μπορεί να ζ η τ ά από τ α
επίγεια να είναι εξίσου τέλεια με τ α ουράνια, τ α αισθητά εξίσου τέλεια με
τα νοητά. Αλλα σημαίνει τούτο άτι δεν πρέπει να μέμφεται κανείς το
ηθικά κακό; Απαντώντας σε ένα τέτοιο ερώτημα ο Πλωτίνος οντολογικοποιεί: το κακά σαν τέτοιο δεν είναι κάτι ανήθικο και αξιοκατάκριτο, α λ λ ά
μια οντολογικά κατώτερη και ελλιπής μορφή του ίδιου του καλού,
μια
λιγότερη φρόνηση, μια χαμηλότερη βαθμίδα του καλού και μια τάση προς
το λιγότερο καλό. Σε ένα άλλο χωρίο (δες Ενν. Π Ι 2 [ = 4 7 ] , 5, 25-6) θα
το ορίσει ακόμα σαφέστερα: «όλως δέ το κακόν έλλειψιν τοϋ αγαθού
θετεον». Η οντολογική διαβάθμιση δεν σημαίνει ότι τ α οντολογικά κατώ
τερα είναι μεμπτά ως ατελέστερα των ανώτερων. Είναι, λέει ο Πλωτίνος,
σαν να κατακρίνουμε ως κακό κάθε τ ι φυτικό, επειδή δεν είναι εξίσου
τέλειο με οσα έχουν αίσθηση, ή να κατακρίνουμε όσα ζώα έχουν αίσθηση,
επειδή δεν έχουν λόγο ( = λεκτική και λογική ικανότητα). Το οντολογικά
κατώτερο δεν είναι λοιπόν κιόλας ηθικά κακό και κατακριτέο. Οντολογικά
ανωτέρα και κατωτέρα υπάρχουν ήδη μέσα στον νοητό κόσμο: η ψυχή είναι

298

Ενάντια στους Γνωστικούς

[33]

Αφετέρου δεν πρέπει να απαιτείς από όλους τους ανθρώ
πους να είναι καλοί, και επειδή αυτό δεν είναι δυνατό, να
επιρρίπτεις αμέσως μομφές, ή πάλι να αξιώνεις να μη
διαφέρει σε τίποτα το επίγειο από το επουράνιο' στο κακό δεν
πρέπει να βλέπεις τίποτε άλλο από κάτι που έχει ελλιπή
φρόνηση, ένα μικρότερο βαθμό του καλού και μιαν αδιάκοπη
πορεία προς το μικρότερο.
Τη φύση δεν μπορείς βέβαια να την ονομάσεις κακή,
επειδή δεν είναι αίσθηση, ούτε την αίσθηση επειδή δεν είναι
λόγος. Αλλιώς θα είναι αναγκασμένοι να δεχτούν ότι υπάρ
χει κακό ακόμα και μέσα στα νοητά - διότι κι εκεί η ψυχή
είναι κατώτερη από τον νου, και αυτός είναι κατώτερος από
κάτι Ά λ λ ο 7 3 .
Και μάλιστα αυτοί θίγουν την καθαρότητα των ανώτερων
όντων με έναν άλλο τρόπο. Ό τ α ν συνθέτουν εξορκισμούς για
τα ανώτερα, όχι μόνο για την καθολική ψυχή αλλά και για
τις ακόμα πιο πάνω οντότητες, τι άλλο κάνουν παρά εκφέρο
ντας μαγικά ρητά, γητιές και πειθαναγκασμούς να ισχυρίζο
νται ότι τ α ανώτερα υπακούουν στον λόγο τους και άγονται
α π ' αυτόν, όταν κάποιος από εμάς είναι επιτήδειος να πει τ α
κατάλληλα λόγια, τις μελωδίες και τις κραυγές, το φύσημα
και το σφύριγμα της φωνής και όλες τις άλλες πρακτικές,
για τις οποίες διαβάζουμε ότι μαγεύουν τ α ανώτερα;
Εάν δεν εννοούν αυτό, πώς αλλιώς υπακούουν τάχα τα
ασώματα όντα στις φωνές; Ακριβώς με το ότι θέλουν να

κατώτερη από τον νου και ο νους από το Ένα- αυτό δεν σημαίνει ότι η ψυχή
ή ο νους είναι κάτι ηθικά κακό, διότι ετούτο συναντάται μονό στην περιοχή
των αισθητών και υλικών σωμάτων.
Και μια φιλολογική παρατήρηση: 0 Emile Bréhier υποθέτει ότι
υπάρχει ένα κενό στη γ ρ . 3 1 : «εί δέ <κακον ό τ ι > μή», που το μεταφρά
ζει: «Εάν το κακό συνίσταται στο ότι δεν είναι η ανώτερη πραγματικό
τ η τ α . . . » . Αντίθετα οι γερμανοί μεταφραστές δεν βλέπουν την αναγκαιό
τ η τ α μιας τέτοιας συμπλήρωσης: βλέπουν μια αντίθεση ανάμεσα στα
«οίον ... εί δέ μή» (γρ. 30-1), τ α οποία ερμηνεύουν: «δεν μπορείς βέβαια
..., αλλιώς ...». Ακολουθώ τ η δεύτερη εκδοχή.
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λόγους ποιοΰσι φαίνεσθαι, τούτοις λελήθασιν αυτούς τό
σεμνόν
εκείνων αφαιρούμενοι. καθαίρεσ-9-αι δέ νόσων
λέγοντες αυτούς, λέγοντες μέν άν σωφροσύνη καί κοσμία
διαίτη, Ιλεγον άν ορθώς, καθάπερ οί φιλόσοφοι λέγουσι- νΰν
δέ ύποστησάμενοι τάς νόσους δαιμόνια είναι καί ταΰτα
έξαιρεϊν λόγω φάσκοντες δύνασθαι καί έπαγγελλόμενοι
σεμνότεροι μέν άν είναι δόξαιεν παρά τοις πολλοίς, οί τάς
παρά τοις μάγοις δυνάμεις θαυμάζουσι, τους μέντοι εδ
φρονοΰντας ούκ άν πείθοιεν, ώς ούχ αί νόσοι τάς αιτίας
Ιχουσιν ή καμάτοις ή πλησμοναΐς ή ένδείαις ή σήψεσι καί
δλως μεταβολαϊς ή Ιξωθεν τήν αρχήν ή Ινδοθεν λαβούσαις.
δηλοΰσι δέ καί αί θεραπεΐαι αυτών, γαστρός γάρ ρυείσης
ή φαρμάκου δοθέντος διεχώρησε κάτω είς τό Ιξω τό
νόσημα καί αΐματος αφηρημένου, καί ένδεια δέ ίάσατο· ή
πεινήσαντος τοΰ δαιμονίου καί τοΰ φαρμάκου ποιήσαντος
τήκεσθαι, ποτέ δέ αθρόως εξελθόντος, ή μένοντος ένδον;
άλλ' εί μέν Ιτι μένοντος, π ώ ς ένδον δντος ού νοσεί Ι τ ι ;
εί δέ έξελήλυθε, διά τ ί ; τί γάρ αυτό πέπονθεν; ή δτι
έτρέφετο ύπό τής νόσου, ήν άρα ή νόσος ετέρα οδσα τοΰ

74. Ο Πλωτίνος επιτίθεται τώρα στα μαγικά τ ε χ ν ά σ μ α τ α , με τ α
οποία υποτίθεται ότι οι Γνωστικοί πειθαναγκάζουν τ α θεϊκά όντα. II
βασική μομφή του Πλωτίνου είναι άτι τέτοια τ ε χ ν ά σ μ α τ α μολύνουν την
καθαρότητα και υποβιβάζουν τον αξιοσέβαστο χαρακτήρα των ανώτερων
όντων. Υποτίθεται ότι μεταπείθουν και εξαναγκάζουν σε υπακοή
τα
ανωτέρα όντα, ενώ αυτές οι τεχνικές στερούνται λόγου (ας προσεχτεί η
έμφαση στα «λέγοντες . . . λέγουσι» της γρ. 4, γ ι α ν' αντιπαρατεθούν στο
«λόγω» τ η ς γ ρ . 5). Ακόμα και αν δεν θέλουν να υποβάλουν την άποψη, ότι
με εξωλογικά μέσα επιχειρούν να πετύχουν τ η θεϊκή υποταγή, πέφτουν
στον παραλογισμό να προσπαθούν με φωνές (που κατά τους Στωικούς έχουν
σωματικό χαρακτήρα, όπως πληροφορεί ο Διογένης Ααέρτιος VII, 55) να
υποτάξουν τ α ασώματα όντα. Αντί όμο^ς να γίνονται έτσι πιο αξιοσέβαστα
τα λεγόμενα τους (δες πάλι τον τονισμό στη λεκτικότητα των «λέγειν...
λογούς», γρ. 8-10), τους διαφεύγει ότι προκύπτει ένας υποβιβασμός της
θεϊκής αξιοπρέπειας.
7 5 . Ο Πλωτίνος επιτίθεται τώρα στις θεραπευτικές προσπάθειες των
Γνωστικα>ν. Κάθαρση του σώματος από νοσήματα προκύπτει κατά τον
Πλωτίνο με τ η σωφροσύνη και την κοσμιότητα, όχι με λ,εκτικές προσπά-
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φαίνονται τ α λόγια τους πιο αξιοσέβαστα, χωρίς να το
καταλάβουν αφαιρούν την αξιοπρέπεια από τα ανώτερα
όντα1'1.
'
Όταν περαιτέρω ισχυρίζονται ότι καθαρίζονται από αρρώ
στιες, θα είχαν δίκιο, εάν πραγματοποιούσαν αυτή την
κάθαρση μέσω μετριοφροσύνης και κόσμιου τρόπου ζωής,
όπως κάνουν οι φιλόσοφοι. Αντ' αυτού προσωποποιούν τις
αρρώστιες ως δαιμόνια και ισχυρίζονται ότι μπορούν να τις
εκδιώξουν με λόγια [ = «λόγω»], και προσφέρονται γ ι ' αυτό.
Μ' ετούτο μπορούν να εντυπωσιάζουν τις μάζες, οι οποίες
θαυμάζουν τις μαγικές ικανότητες· όποιος όμως έχει φρό
νηση, αυτός δεν πείθεται ότι οι αρρώστιες δεν έχουν ως
αιτίες την κώπωση, την υπερβολή ή έλλειψη τροφής, τ η
σήψη και γενικά τις μεταβολές που έχουν την αφετηρία τους
έξω α π ' το σώμα ή μέσα σ' αυτό.
Απόδειξη τούτου είναι όσα συμβαίνουν κατά τις θεραπείες
τους. Μέσω καθαρτικού ή με λήψη φαρμάκου η αρρώστια
προχωρεί προς τ α κάτω και αποβάλλεται- μια αφαίμαξη ή
μια δίαιτα οδηγεί στην ίαση. Μήπως πρόκειται το δαιμόνιο
να φθαρεί α π ' την πείνα ή α π ' τ η δράση του φάρμακου,
άλλοτε να εκδιωχθεί μονομιάς ή και να παραμείνει μέσα;
Αλλά εάν παραμένει, πώς μπορεί κανείς να υγιαίνει οσο είναι
ακόμα μέσα του το δαιμόνιο; Εάν πάλι βγήκε, γ ι α τ ί έγινε
αυτό; Τι του συνέβη; Ί σ ω ς τρεφόταν από την αρρώστια. Αρα
η αρρώστια ήταν κάτι διαφορετικό από το δαιμόνιο 7 5 .

θειες να εκδιωχθούν τ α υποτιθέμενα δαιμόνια. Οι μαγικές φόρμουλες
κατορθόϊ>νουν μόνο να εντυπωσιάσουν την απερίσκεπτη μ ά ζ α , ενω ο σώφρων
ξέρει ότι οι αρρώστιες οφείλονται σε σωματικές αιτίες που βρίσκονται είτε
μέσα στο σώμα είτε εισάγονται α π ' έξω.
Αυτά διαπιστώνονται ακόμα και με ορισμένες θεραπευτικές πρακτικές
των Γνωστικών, που χρησιμοποιούν καθαρτικά, φάρμακα, αφαίμαξη η
δίαιτα, φανερώνοντας ότι καταπολεμούν οργανικές βλάβες. Το να υποθέσει
κανείς ότι αυτές οι πρακτικές αφορούν τ α δαιμόνια, θα ήταν παράλογο: θα
σήμαινε ότι οι δίαιτες προσπαθούν να οδηγήσουν τ α δαιμόνια σε θάνατο
από πείνα ή ότι τ α φάρμακα έχουν σκοπό να τα φαρμακώσουν, να τα
εκδιώξουν ή να τ α εξυγιάνουν μέσα στο σώμα' α λ λ ά εάν εξακολουθούν να
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δαίμονος. Ιπειτα, εί ούδενός βντος αιτίου εΐσεισι, διά τί
ούκ άεί νοσεί; εί δέ γενομένου αιτίου, τί δει τοΰ δαίμονος
προς τό νοσεΐν; τό γάρ αΐτιον τόν πυρετόν αύταρκές έστιν
έργάσασθαι. γελοϊον δέ τό άμα τό αΐτιον γενέσθαι καί
ευθέως ώσπερ παρυποστήναι τ φ αίτίω τό δαιμόνιον Ιτοιμον
δν. άλλα γάρ, δπως καί ταΰτα εΐρηται αύτοΐς καί δτου
χάριν, δ ή λ ο ν τούτου γάρ Ινεκα ούχ ήττον καί τούτων τών
δαιμονίων έμνήσθημεν. τ ά δ' άλλα ύμΐν καταλείπω άναγινώσκουσιν έπισκοπεΐσθαι καί θεωρεϊν έκεϊνο πανταχοΰ,
ώς τό μέν παρ' ημών είδος φιλοσοφίας μεταδιωκόμενον
προς τοΐς άλλοις άπασιν άγαθοΐς καί τήν απλότητα τοΰ ήθους
μετά τοΰ φρονεΐν καθαρώς ενδείκνυται, τό σεμνόν, ού τό
αυθαδες μεταδιώκουσα, τό θαρραλέον μετά λόγου καί μετ'
ασφαλείας πολλής καί ευλάβειας καί πλείστης περιωπής
Ιχουσα· τά δέ άλλα τω τοιούτω παραβάλλειν τό' δέ παρά
τών άλλων έναντιώτατα κατεσκεύασται διά π ά ν τ ω ν ουδέν
γάρ άν π λ έ ο ν ούτω γάρ περί αυτών λέγειν ήμϊν άν πρέποι.

30
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40

*5

Έ κ ε ϊ ν ο δέ μάλιστα δει μή λανθάνειν ημάς, τί ποτέ 15
ποιοΰσιν οδτοι οί λόγοι εις τάς ψυχάς τών άκουόντων καί
τοΰ κόσμου καί τών έν αύτφ καταφρονεΐν πεισθέντων.

υφίστανται δαιμόνια μέσα στο σώμα, τότε η εξυγίανση αποκλείεται· εάν
πάλι εκδιώχτηκαν, αυτό επετεύχθη επειδή τρεφόντουσαν από την αρρώ
στια και η εξυγίανση τ α στέρησε από την τροφή· που συνεπάγεται ότι τ α
δαιμόνια διέφεραν από την αρρώστια.
76. Με κάποιες ακόμα παράδοξες εικασίες ο Πλωτίνος καταδείχνει το
άτοπο της θεωρίας περί δαιμονίων. Εάν το δαιμόνιο είναι η αιτία της κάθε
αρρώστιας, τότε η συνεχής ύπαρξη των μέσα μας δαιμονίων θα συνεπαγό
ταν συνεχείς αρρώστιες. Εάν πάλι το δαιμόνιο είναι επακόλουθο και όχι
αιτία της αρρώστιας, τότε δεν χρησιμεύει ούτε στο να προκληθεί ούτε στο
να εξηγηθεί μια αρρώστια. Εάν τέλος υποτεθεί ότι με την εμφάνιση κάθε
αρρώστιας παρουσιάζεται κι ένα δαιμόνιο γ ι α συμπαράσταση της (γρ. 3 3 :
«ωσπερ παρυποστήναι»), καταντούμε
γελοίοι με τις εικασίες μας.
77. Κλείνοντας το κεφάλαιο που αφορά τις μαγείες και τις θεραπευτι
κές πρακτικές των Γνωστικών ο Πλωτίνος θεωρεί σωστό να τις αντιπαρα
βάλει προς τον δικό του τρόπο φιλοσόφησης. Αξίζει να προσεχτεί ότι δεν
αποτρέπει εντελώς τους μαθητές του από τις γνωστικές διδασκαλίες,

3Π?

[33]

Έ π ε ι τ α , εάν το δαιμόνια εισδύει μέσα στον άνθρωπο χωρίς
να υπάρχει καμιά αιτία, γιατί δεν είναι αυτός πάντοτε
άρρωστος; Και αν εισδύει μόνο όταν υπάρχει κάποια αρρω
στημένη αιτία, τότε σε τι χρειάζεται κανείς τον δαίμονα για
να αρρωστήσει; Αυτή η αιτία αρκεί δα από μόνη της για να
δημιουργήσει τον πυρετό, θ α ήταν γελοίο να υποτεθεί ότι
αφότου εισδύει μια αιτία αρρώστιας, εμφανίζεται αμέσως και
το δαιμόνιο, έτοιμο να της συμπαρασταθεί 7 6 .
Έ γ ι ν ε σαφές τι σημαίνουν οι ισχυρισμοί τους και σε τι
απο&λέπουν και όχι λιγότερο ένεκα τούτου αναφερθήκαμε
σ'
αυτά τ α δαιμόνια. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σ' εσάς, διαβάζο
ντας να ελέγξετε και παντού προπάντων να προσέξετε το
εξής, ότι το είδος φιλοσοφίας που εμείς επιδιώκουμε, εκτός
από όλες τις άλλες αρετές της χαρακτηρίζεται και από μια
απλότητα του ήθους συνδεδεμένη με καθαρότητα σκέψεων
αποβλέπει σε αξιοπρέπεια και όχι σε αύθάδεια - παρέχει
θάρρος συνοδευόμενο από λογικότητα, πολλή ασφάλεια,
ευλάβεια και πάμπολλη εποπτεία. Τα υπόλοιπα ας συγκρι
θούν με τέτοια χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη διδασκαλία
των άλλων, έχει δομηθεί καθ' όλα εντελώς ενάντια προς τ η
δική μας, γ ι ' αυτό δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Γιατί έτσι
θα μας ταίριαζε να μιλάμε 7 7 .
Το εξής σημείο δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να διαφύγει
της προσοχής μας: ποια επίδραση ασκούν τ α λόγια τους στις
ψυχές των ακροατών, οι οποίοι πείθονται να περιφρονούν τον
κόσμο και όσα είναι μέσα του.

άλλα τους προτρέπει να διαβάσουν και τ α υπόλοιπα με ελεγκτικό και
συγκριτικό βλέμμα· έτσι θα αναφανεί η «απλότητα του ήθους» και η
διασκεπτικη καθαρότητα που χαρακτηρίζει την πλωτινική θεωρία. Οι
πολλαπλές αρετές προς τις οποίες τείνει
ο στοχασμός
του Πλωτίνου
(αξιοπρέπεια, θάρρος, λογικότητα κτλ.) ήταν καθιερωμένα ιδεώδη της
εποχής. Και αν έχει για τον Πλωτίνο νόημα να μιλά γ ι α τις θεωρίες των
Γνωστικών, είναι για να φανεί η αυθάδειά τους (γρ. 41) και η πλήρης
εναντίωση (γρ. 4 4 : «έναντιώτατα») προς τ η δική του φιλοσοφία.
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δυοΐν γάρ ούσών αιρέσεων τοΰ τυχεΐν τοΰ τέλους, μιας μέν
τής ήδονήν τήν τοΰ σώματος τέλος τιθεμένης, ετέρας δέ
τής τό καλόν καί τήν άρετήν αίρουμένης, ής καί έκ θεοΰ
καί εις θεόν άνήρτηται ή ορεξις (πώς δέ, έν άλλοις
θεωρητέον)· ό μέν 'Επίκουρος τήν πρόνοιαν άνελών τήν
ήδονήν καί τό ήδεσθαι, δπερ ήν λοιπόν, τοΰτο διώκειν
παρακελεύεται · ό δέ λόγος οδτος Ιτι νεανικώτερον τόν τής
προνοίας κύριον καί αυτήν τήν πρόνοιαν μεμψάμενος καί
πάντας νόμους τους ένταΰθα άτιμάσας καί τήν άρετήν τήν
έκ παντός τοΰ χρόνου άνηυρημένην τό τε σωφρονεΐν τοΰτο
έν γέλωτι θέμενος, ΐνα μηδέν καλόν ένταΰθα δή όφθείη
υπάρχον, άνεϊλε [τε τό σωφρονεΐν] καί τήν έν τοις ήθεσι
σύμφυτον δικαιοσύνην τήν τελειουμένην έκ λόγου καί
ασκήσεως καί δλως κ α θ ' ά σπουδαίος άνθρωπος άν γένοιτο.
ώστε αύτοΐς καταλείπεσθαι τήν ήδονήν καί τό περί
αυτούς καί τό ού κοινόν προς άλλους ανθρώπους καί τό
τής χρείας μόνον, εί μή τις τή φύσει τή αύτοΰ κρείττων

7 8 . Από τ η θεωρία των Γνωστικών, ότι πρέπει να περιφρονούμε τον
αισθητό κόσμο, ο Πλωτίνος μεταβαίνει τώρα στην περιοχή της Ηθικής,
τόσο για να διαλευκάνει την ηθική επίδραση που ασκεί η περιφρόνηση του
κόσμου όσο και για ν' αναπτύξει την κατεξοχήν ηθική διδασκαλία των
Γνωστικών.
Με εξαιρετικά σχηματικό τρόπο ο Πλωτίνος διακρίνει δύο ηθικές
θεωρίες: αυτήν που θέτει ως ανώτατο σκοπό την ηδονή (και μάλιστα
αποκλειστικά τ η σωματική!), και αυτήν που προτείνει ως ηθικό ιδεώδες
την αρετή. Μια τέτοια σχηματοποίηση της Ηθικής θα πρέπει να ή τ α ν
καθιερωμένη στους Στωικούς. Ο Πλωτίνος διευκρινίζει ότι ο πόθος γ ι α
αρετή κ α τ ά γ ε τ α ι από τον θεό και στρέφεται προς τον θεό (γρ. 6-7: «και έκ
θεού και εις θεόν»), με το νόημα αφενός ότι παρέχεται μέσω της θεϊκής
πρόνοιας, αφετέρου ότι τείνει προς την εξομοίωση με τ η θεϊκή τελειότητα
(μια σκέψη που υπάρχει ήδη στον Π λ ά τ ω ν α , δες Θεαίτητο
176b 1-3, όπου
η εξομοίωση με τον θεό ορίζεται ως επίτευξη δικαιοσύνης και οσιοτητας
συνοδευόμενης με φρόνηση' αυτό το χωρίο το σχολιάζει ο Πλωτίνος στην
Ενν. Ι 2 [ = 19], και ίσως εκεί παραπέμπει με την έκφραση: «έν άλλοις
θεωρητέον», δες εδώ στις γρ. 7-8). Ως χαρακτηριστικό υποστηρικτή τ η ς
τάσης προς τ η σωματική ηδονή και μάλιστα θεμελιωμένης στην άρνηση
της θεϊκής πρόνοιας ο Πλωτίνος αναφέρει τον Επίκουρο.
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Υπάρχουν δύο απόψεις γ ι α το πώς μπορεί κανείς να
5 πετύχει τον ανώτατο σκοπό' η μία θέτει ως ανώτατο σκοπό
τ η σωματική ηδονή, η άλλη προτιμά το ευγενές και την
αρετή, και μάλιστα αυτός ο πόθος προέρχεται από τον θεό
και είναι στραμμένος προς τον θεό (πώς γίνεται αυτό, πρέπει
να συζητηθεί αλλού). Έ τ σ ι ο Επίκουρος αρνείται την πρόνοια
και συμβουλεύει να επιδιώκουμε την ηδονή και την ικανοποί
ηση τ η ς , η οποία είναι η μόνη που τότε απομένει 7 8 .
10

Αλλά η εδώ μελετώμενη θεωρία [ = «λόγος»] είναι ακόμα
πιο αυθάδης· μέμφεται τον Κύριο της πρόνοιας και την ίδια
την πρόνοια· περιφρονεί όλους τους νόμους αυτού του κόσμου'
καθιστά αξιογέλαστη την αρετή, που την βρίσκουμε ανέκαθεν
αναπτυγμένη, και τ η σωφροσύνη, έτσι ώστε να μην εμφανί15 ζεται πια καμιά υπαρκτή ευγένεια μέσα στον κόσμο μας, και
μαζί της εξουθενώνει τ η δικαιοσύνη, η οποία είναι σύμφυτη
με τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τελειοποιείται μέσω διδα
σκαλίας [ = «λόγου»] και άσκησης· γενικά διαφθείρει όλα
εκείνα, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να γίνει σπουδαίος 79 .
Σ ' αυτούς απομένει λοιπόν μόνο η ηδονή και όσα αφορούν
αυτούς τους Ίδιους, όχι ό,τι συνδέει με τους άλλους ανθρώ20 πους ως κάτι κοινό, παρά μόνο η σκέτη ανάγκη· εκτός εαν

7 9 . Στους φιλοσόφους που θέτουν ως ανώτατο ηθικό στόχο τη σωμα
τική ηδονή εντάσσει ο Πλωτίνος τους Γνωστικούς. Ωστόσο η καταγραφή
της ηθικής τους θεωρίας χαρακτηρίζεται μάλλον από πολεμική εμπάθεια
παρά από νηφάλια περιγραφική τ ά σ η . Ο Πλωτίνος θεωρεί ότι οι Γνωστικοί
αρνούνται τ η θεία πρόνοια, περιφρονούν τους εγκόσμιους νόμους, απορρί
πτουν αρετές όπως τ η σωφροσύνη και τ η δικαιοσύνη, κι έτσι υποσκάπτουν
τ η δυνατότητα της ανθρώπινης τελειότητας. Είναι προφανές ότι ο Π λ ω τ ί 
νος προσπαθεί εδώ να α ν α γ ά γ ε ι την ηθική θεωρία των Γνωστικών στην
περιφρόνηση τους για τον αισθητό κόσμο: μέμφονται τ η θεία πρόνοια,
επειδή μέμφονται τον κόσμο προς τον οποίο αυτή απευθύνεται- μέμφονται
τ η σωφροσύνη και τ η δικαιοσύνη, εφόσον δεν βλέπουν τίποτα καλό στον
επίγειο κόσμο- εξολοθρεύουν τ η δυνατότητα τελειοποίησης, εφόσον υποσκά
πτουν όλα τ α γήινα θεμέλια τ η ς . Αφετέρου ο Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία
να υπαινιχθεί κάποιες παραδοσιακές ηθικές θεωρίες, συγκροτώντας π . χ . τ η
δικαιοσύνη από τρία στοιχεία: φυσικό ήθος - διδασκαλία - άσκηση (γρ. 15-

7)-
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εϊη τών λόγων τ ο ύ τ ω ν τούτων γάρ ουδέν αύτοΐς καλόν,
άλλα άλλο τι, δ ποτέ μεταδιώξουσι. καίτοι έχρήν τους
ήδη έγνωκότας έντεΰθεν διώκειν, διώκοντας δέ πρώτα
κατορθοΰν ταΰτα έκ θείας φύσεως ήκοντας· εκείνης
γάρ τής φύσεως καλοΰ έπαΐειν, τήν ήδονήν τοΰ σώματος
άτιμαζούσης. οΐς δέ αρετής μή μέτεστιν, ούκ άν εΐεν τό
παράπαν κινηθέντες προς εκείνα, μαρτυρεί δέ αύτοϊς καί
τόδε τό μηδένα λόγον περί αρετής πεποιήσθαι, έκλελοιπέναι
δέ παντάπασι τόν περί τούτων λόγον, καί μήτε τί έστιν
είπεϊν μήτε πόσα μήτε δσα τεθεώρηται πολλά καί καλά τοις
τών παλαιών λόγοις, μήτε έξ ών περιέσται καί κτήσεται,
μήτε ώς θεραπεύεται ψυχή μήτε ώς καθαίρεται. ού γάρ
δή τό ειπείν «βλέπε προς θεόν» προυργου τι εργάζεται,
έάν μή καί π ώ ς βλέψη διδάξη. τί γάρ κωλύει, εΐποι τις
άν, βλέπειν καί μηδεμιάς άπέχεσθαι ηδονής, ή άκρατη
θυμοΰ είναι μεμνημένον μέν ονόματος τοΰ «θεός», συνεχόμενον δέ άπασι πάθεσι, μηδέν δέ αυτών πειρώμενον
έξαιρεϊν; αρετή μέν ούν είς τέλος προιοΰσα καί έν ψυχή
έγγενομένη μετά φρονήσεως θεόν δείκνυσιν άνευ δέ αρετής
αληθινής θεός λεγόμενος Ονομα έστιν.

80. Βασιζόμενος στα παραπάνω χαρακτηριστικά ο Πλωτίνος πιστεύει
ότι μοναδικό ηθικό αξίωμα των Γνωστικών είναι η ηδονή, και μάλιστα με
σολιψιστικό και όχι κοινωνικό χαρακτήρα, ως ικανοποίηση μιας καθαρά
σωματικής ανάγκης. Η μόνη δυνατότητα διαφυγής από μια τέτοια ηθική
κατάντια, είναι να έχει κανείς μια καλύτερη φυσική προδιάθεση, ώστε να
υπερκερνα αυτές τις διδασκαλίες. Ο Πλωτίνος δεν αρνείται ότι υπάρχει
και για τους Γνωστικούς ένας ανώτερος στόχος προς τον οποίο κατευθύνο
νται- α λ λ ' αυτός θα επιδιωχθεί και θα επιτευχθεί σε μια μεταγενέστερη
ζ ω η , αφού αυτοί θα έχουν α π α λ λ α γ ε ί από τ α επίγεια. Η κριτική του
Πλωτίνου σ' αυτή την εσχατολογική θεωρία είναι ειρωνική α λ λ ά καίρια:
Ως «γνωστικοί» θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι μόνο ξεκινώντας ήδη από
τώρα, μπορούν κάποτε να υψωθούν στα ανώτερα- πόσο μάλλον αφού
ισχυρίζονται ότι έχουν θεϊκή κ α τ α γ ω γ ή και ότι απομένει να πάρουν τον
δρόμο της επανόδου στη θεϊκή τους προέλευση. Αξίζει να προσεχτεί ότι ως
έσχατο γνωσιακό κριτήριο για την απόφαση ανάμεσα στην αρετή και στην
ηδονή, ο Πλωτίνος εγκαθιδρύει το θεϊκό στοιχείο: ο θεός είναι «επαΐων»
(γρ. 25) μόνο του καλού και πολέμιος τ η ς σωματικής ηδονής. Κ α ι ο
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κάποιος είναι από τ η φύση του καλύτερος από αυτές τις
διδασκαλίες.
Διότι από όλα τ α επίγεια δεν είναι κανένα γ ι ' αυτούς
αξιόλογο, παρά μόνο κάτι άλλο, το οποίο κάποτε θα επιδιώ
ξουν. Ωστόσο εάν αυτοί είναι ήδη κάτοχοι της «γνώσης», θα
έπρεπε ηδη απο εδω να επιδιώκουν αυτή την κατοχή
κι
επιδιώκοντας τα ανώτερα να τα κατακτούν,
μια και αυτοί
κατάγονται
τάχα από θεϊκή ουσία. Διότι εκείνο το θεϊκό
στοιχείο μέσα στη φύση μας γνωρίζει το καλό και περιφρονεί
τ η σωματική ηδονή 8 0 .
Όσοι όμως δεν συμμετέχουν στην αρετή, δεν παρακινούνται
ποτέ προς τ α ανώτερα. Ως απόδειξη τούτου ισχύει το εξής:
αυτοί δεν έχουν καμία θεωρία [ = «λόγον»] για την αρετή·
λείπει α π ' αυτούς εντελώς η πραγμάτευση [ = «λόγος»]
αυτών των θ ε μ ά τ ω ν δεν λένε ούτε ποια είναι η ουσία της,
ούτε πόσα μέρη έχει, ούτε για τις τόσο πολλές και έξοχες
θεωρίες των π α λ α ι ώ ν δεν λένε ούτε πώς μπορεί να επιτευ
χθεί και ν' αποκτηθεί η αρετή, ούτε πώς θεραπεύεται και
καθαρίζεται η ψυχή.
Το να πεις: «Βλέπε προς τον θεό» δεν πετυχαίνει τίποτα,
εαν δεν υποδείξεις και πώς να βλέπω. Διότι μπορεί κανείς να
πει: Τι με εμποδίζει να βλέπω προς τον θεό, χωρίς να απέχω
από καμιά ηδονή ή να δαμάζω τους πόθους μου; Τι με
εμποδίζει να κυριαρχούμαι από όλα τα πάθη, να μην προ
σπαθώ καν να τα απο&άλω, και όμως παράλληλα να θυμάμαι
τη λέξη «θεός»;
Στην πραγματικότητα αυτή που δείχνει τον θεό είναι η
αρετή, η οποία προχωρώντας μέσα στην ψυχή αναπτύσσεται
συνοδευμένη από φρόνηση· εάν μιλάς για τον θεό χωρίς
81
αληθινή αρετή, αυτός είναι μόνο μια λέξη .

ειδήμων θεός δεν είναι κάτι που υφίσταται έξω από εμάς, αλλά σε
συμφωνία προς τ η θεώρηση των Γνωστικών ανήκει στη φύση μας (γρ. 245).
8 1 . Ως μαρτυρία του γεγονότος, ότι οι Γνωστικοί παραμένουν αμέτο
χοι αρετής, ο Πλωτίνος αναφέρει ότι τους λείπει μια σχετική θεωρία. Δεν
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Ούδ' αδ τό καταφρονήσαι κόσμου καί θεών τών έν 16
αύτφ καί τών άλλων καλών αγαθόν έστι γενέσθαι, καί γάρ
πάς κακός καί πρό τοΰ καταφρονήσειεν άν θεών, καί μή
πρότερον [πας κακός] καταφρονήσας, καί εί τά άλλα μή πάντα
κακός εϊη, αύτφ τούτω άν γεγονώς εϊη. καί γάρ άν καί ή 5
προς τους νοητούς θεούς λεγομένη αύτοΐς τιμή άσυμπαθής
άν γένοιτο • ό γάρ τό φιλεΐν προς ότιοΰν Ιχων καί τό συγγενές
πάν οδ φιλεΐ ασπάζεται καί τους παΐδας ών τόν πατέρα
α γ α π ά · ψυχή δέ πάσα πατρός εκείνου, ψυχαί δέ καί έν
τούτοις καί νοεραί καί άγαθαί καί συναφείς τοις έκεΐ πολύ ίο
μάλλον ή αί ημών. π ώ ς γάρ άν άποτμηθείς δδε ό κόσμος
εκείνου ήν; π ώ ς δέ οί έν αύτφ θεοί; άλλα ταΰτα μέν καί
πρότερον νΰν δέ, δτι καί τών συγγενών έκείνοις καταφρονοΰντες [δτι] μηδέ εκείνα ΐσασιν, άλλ' ή λόγω. έπεί
καί τό πρόνοιαν μή (λέγειν) διικνεΐσθαι εις τά τήδε ή είς 15
ότιοΰν, π ώ ς ευσεβές, π ώ ς δέ σύμφωνον έαυτοΐς; λέγουσι

υπάρχει καμιά πραγματεία τους σχετικά με το τ ι είναι αρετή, ποσά είδη
αρετής υπάρχουν, τ ι αξιόλογο έχει ειπωθεί από τους παλιούς στοχαστές,
πώς μπορεί κανείς να γίνει ενάρετος, να θεραπευτεί και να καθαρθεί
ψυχικά.
Ακόμα και η προτροπή των Γνωστικών: ((βλέπε προς θεόν» δεν μπορεί
να πετύχει τον στόχο τ η ς , εφόσον δεν συνοδεύεται από ηθικές επεξηγήσεις
σχετικά με την ταιριαστή ανθρωπινή συμπεριφορά που οδηγεί στον θεό. Τι
αυτά και δίκαια μπορεί κανείς να αντιτείνει ότι ένα τέτοιο «βλέπειν» δεν
αποκλείει την ταυτόχρονη αφοσίωση στις ηδονές, στους πόθους και στην
εξουσία των παθών. Αλλά εάν υπάρχει κάτι, που κ α τ ά τον Πλωτίνο
δείχνει πράγματι τον θεό, αυτό είναι η αρετή και η φρόνηση- γ ι α τ ί είναι
κενολογία να μιλά κανείς για θεο, χωρίς να τον συνδυάζει με την αρετή. Ο
Πλωτίνος έχει προφανώς υπόψη του την πλατωνική αντίληψη περί αρετής
ως εξομοίωση και φιλία προς τον θεό, όπως προκύπτει ως βαρυσήμαντο
συμπέρασμα της πλατωνικής Πολιτείας
613 a8-bl και 621c 5-7).
8 2 . Ο Πλωτίνος επανέρχεται στο κεντρικό του θέμα, στην περιφρό
νηση που δείχνουν οι Γνωστικοί γ ι α τον αισθητό κόσμο. Αυτό που τον
ενδιαφέρει τώρα να διερευνήσει, είναι οι συνέπειες που προκύπτουν από το
ότι μαζί με τ α αισθητά οι Γνωστικοί περιφρονούν και τους θεούς του
αισθητού κόσμου, όπως δείχτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο Πλωτίνος
συμπεραίνει ότι όχι μόνο δεν αναδείχνονται έτσι καλοί (ως περιφρονητές
των κατώτερων και φαύλων του υλικού κόσμου), α λ λ ά η ίδια η περιφρό-
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Και πάλι το να περιφρονεί κανείς τον κόσμο, τους μέσα
του θεούς και τα άλλα ωραία δεν σημαίνει ότι έγινε καλός.
Κάθε κακός περιφρονεί ήδη σαν τέτοιος τους θεούς· και αν
δεν το έχει κάνει πρωτύτερα, ή και αν κατά τα άλλα δεν
είναι εντελώς κακός, ακριβώς μέσω τούτου γίνεται κακός. Η
τιμή την οποία αυτοί ισχυρίζονται ότι αποδίδουν στους νοη
τούς θεούς, είναι χωρίς συμπάθεια. Διότι όποιος αγαπά κάτι,
αισθάνεται φιλικά και προς όσα είναι συγγενικά στο α γ α π ώ μενο - αγαπά τα παιδιά των οποίων αγάπα τον πάτερα.
Κάθε ψυχή κατάγεται από τον νου ως πατέρα τ η ς . Ψυχές
κατοικούν βέβαια και στα άστρα, προικισμένες με νόηση και
καλοσύνη και πολύ στενότερα συνδεδεμένες με τα νοητά απο
όσο οι δικές μας. Γιατί πώς θα μπορούσε ο αισθητός κόσμος
να υπάρχει, εάν είχε αποκοπεί από τον νοητό, και πως οι
μέσα του θεοί; Αλλ' αυτά ειπώθηκαν και παραπάνω· τώρα
πρόκειται για το ότι περιφρονώντας όσα είναι συγγενικά προς
τα νοητά, αυτοί αγνοούν και τα νοητά, και λένε μόνο κενές
λέξεις 8 8 .
Το να αρνούνται ότι η πρόνοια διεισδύει σ' αυτόν τον κόσμο
και σε οτιδήποτε, είναι ευσεβές; Πώς συμβιβάζεται με τους
ισχυρισμούς τους; Διότι ισχυρίζονται ότι η πρόνοια προνοεί

νηση τους καθιστά κακούς- διότι η ασέβεια προς τους θεούς είναι αρκετή
για να σφραγίσει κάποιον με κακότητα. Κατηγορώντας τους Γνωστικούς
γ ι α ασέβεια, ο ΙΙλωτίνος παίρνει υπόψη του ότι αυτοί (καθώς τουλάχιστο
ισχυρίζονται) τιμούν τους νοητούς θεούς- α λ λ ά δεν μπορεί κάνεις να αγάπα
τους νοητούς θεούς, αν δεν α γ α π ά και κάθε τι «συγγενές» προς αυτούς,
δηλαδή την καθολική ψυχή και τις θεϊκές ψυχές των άστρων, που είναι
άμεσοι απόγονοι των νοητών.
Το ότι οι θεϊκές ψυχές βρίσκονται σε στενή σχέση με τ α νοητά, εφόσον
είναι «νοεραί» ( = νοήμονες, δες γρ. 10) και αγαθές, και ότι αποτελούν
τον αναγκαίο σύνδεσμο του αισθητού με τον νοητό κόσμο, χωρίς τον οποίο
θα διακυβευόταν η ίδια η ύπαρξη του αισθητού, θεωρείται ως επαρκώς
διασαφηνισμένο με όσα ειπώθηκαν παραπάνω (δες Κεφ. 9, γρ. 3 0 κ.εες).
Ο Πλωτίνος προχωρεί εδώ ένα ακόμα βήμα: θεωρεί ότι εφόσον οι Γνωστι
κοί περιφρονούν όσα είναι συγγενή προς τ α νοητά, δεν μπορούν πάρα να
υποβιβάζουν καί τ α ίδια τ α νοητά, και είναι μόνο κούφια λόγια οσα λένε
περί θεού.
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γαρ αυτών προνοεΐν αδ μόνων, πότερα δέ έκεΐ γενομέ
νων ή καί ένθάδε δντων; εί μέν γάρ έκεΐ, π ώ ς ήλθον;
εί δέ ένθάδε, π ώ ς Ιτι είσίν ένθάδε; π ώ ς δέ ού καί αυ
τός έστιν ένθάδε; πόθεν γάρ γνώσεται, δτι είσίν ένθάδε;
π ώ ς δέ, δτι ένθάδε δντες ούκ έπελάθοντο αύτοΰ καί
έγένοντο κακοί; εί δέ γινώσκει τους μή γενομένους κακούς,
καί τους γενομένους γινώσκει, ΐνα διακρίνη ά π ' εκείνων
αυτούς, πάσιν ουν παρέσται καί Ισται έν τ φ κόσμφ τ φ δ ε ,
δστις ό τρόπος· ώστε καί μεθέξει αύτοΰ ό κόσμος, εί
δ' άπεστι τοΰ κόσμου, καί υμών άπέσται, καί ούδ' άν
Ιχοιτέ τι λέγειν περί αύτοΰ ουδέ τών μετ' αυτόν, άλλ' εϊτε
ΰμΐν πρόνοια τις Ιρχεται εκείθεν, εϊτε δ τι βούλεσθε, άλλ'
δ γε κόσμος εκείθεν Ιχει καί ούκ άπολέλειπται ούδ' άπολειφ-9-ήσεται. πολύ γάρ μάλλον τών δλων ή τών μερών ή
πρόνοια καί ή μέθεξις κάκείνης τής ψυχής πολύ μ ά λ λ ο ν
δηλοΐ δέ καί τό είναι καί τό έμφρόνως είναι, τίς γάρ ούτω
τεταγμένος ή Ιμφρων τών ύπερφρονούντων άφρόνως, ώς
τό π ά ν ; ή παραβάλλειν καί γελοΐον καί πολλήν τήν

8 3 . Με τ η θεϊκή πρόνοια ασχολείται ο Πλωτίνος εκτεταμένα σε δύο
συνεχόμενες πραγματείες του, δες Ενν. I I I 2 [ = 47] και I I I 3 [ = 4 8 ] .
Εδοί αναλαμβάνει μόνο να επικρίνει τις αντιλήψεις των Γνωστικών πάνω
σ' αυτό το θέμα. (Δες επί τούτου ήδη παραπάνω, Κεφ. 9, γρ. 65-70). Οι
Γνωστικοί αρνούνται ότι η θεϊκή Σοφία ασχολείται προνοητικά με τον
αισθητό κόσμο, εφόσον αυτός ανήκει στη δικαιοδοσία του Δημιουργού- μόνο
κάποιοι εξαίρετοι άνθρωποι, όπως είναι οι ίδιοι οι Γνωστικοί, αποτελούν
εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα. Αλλά γ ι α τον Πλωτίνο ως υποστηρικτή
μιας καθολικής θεϊκής πρόνοιας μια τέτοια αντίληψη είναι σαφές δείγμα
ασέβειας. Μα και στις λεπτομέρειες της αυτή η αντίληψη αναδείχνεται
προβληματική. Η πρόνοια μεριμνά γ ι α τους Γνωστικούς είτε αφού έχουν
εγκαταλ.είψει τον αισθητό κόσμο κι έχουν ανέλθει στον νοητό, είτε ήδη όσο
ζουν μέσα στον αισθητό. Εάν μόνο το πρώτο συμβαίνει, π ώ ς είναι δυνατά
να ανέλθουν οι Γνωστικοί στον νοητό κόσμο, εάν δεν τους βοηθήσει η θεϊκή
πρόνοια; Εάν προνοεί γ ι ' αυτούς ήδη στην εδώ ζ ω ή , π ώ ς συμβαίνει να
εξακολουθούν αυτοί να ζουν μέσα σ' ένα κόσμο κακίας και σκότους; Κ α ι αν
δεν βρίσκεται ο ίδιος ο θεός μέσα στον αισθητό κόσμο, πώς μαθαίνει ποιοι
είναι κάλοι και ποιοι κακοί, ποιοι είναι γνωστικοί και ποιοι άφρονες; Ή
μπορεί να διακρίνει ο θεός τους πρώτους από τους δεύτερους, ή δεν ξέρει
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μόνο γ ι ' αυτούς. Άραγε όταν αυτοί έχουν οδηγηθεί εκεί πάνω,
ή ενώ είναι ακόμα εδώ; Εάν εκεί πάνω, πώς ανέβηκαν; Εάν
και εδώ, τότε πώς αυτοί είναι ακόμα εδώ; Και πώς ο ίδιος ο
θεός δεν είναι επίσης εδώ κάτω; Αλλιώς από πού θα μάθει
ότι αυτοί είναι εδώ κάτω; Πώς θα μάθει ότι όσο ήταν αυτοί
εδώ κάτω δεν τον λησμόνησαν και δεν έγιναν κακοί;
Εάν όμως αυτός γνωρίζει ποιοι δεν έγιναν κακοί, τότε
γνωρίζει και ποιοι έγιναν κακοί, για να τους διακρίνει από
τους άλλους. Άρα είναι για όλους παρών και
παρευρίσκεται
μέσα σ' αυτόν τον κόσμο, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τρόπος
της παρουσίας του· άρα αυτός ο κόσμος συμμετέχει στον θεό.
Εάν όμως ο θεός απουσιάζει από τον κόσμο, τότε απουσιάζει
και από εσάς, και δεν μπορείτε ούτε καν να πείτε κάτι γ ι '
αυτόν και για τ α όντα κάτω από αυτόν 8 3 .
Αλλά είτε έρχεται σ' εσάς κάποια πρόνοια από εκεί πάνω,
είτε συμβαίνει οτιδήποτε άλλο θέλετε, οπωσδήποτε ο κόσμος
έχει κάτι προερχόμενο από εκεί πάνω· δεν είναι εγκαταλε
λειμμένος, ούτε ποτέ θα εγκαταλειφθεί.
Διότι η πρόνοια στρέφεται μάλλον προς το όλο πάρα προς
τα μέρη, και η καθολική ψυχή μετέχει σ' εκείνη πολύ
περισσότερο. Αυτό δείχνει και το Είναι του κόσμου και το
έλλογο Είναι του. Ποιος από εκείνους τους άφρονες, που
πιστεύουν ότι έχουν περισσότερη φρόνηση α π ' αυτόν, είναι
τόσο καλά διατεταγμένος και έλλογος όσο το σύμπαν;8'1

ούτε τους πρώτους ούτε τους δεύτερους' εάν γνωρίζει, τότε παρευρίσκεται
για όλους, και αν απουσιάζει,
πάλι γ ι α όλους απουσιάζει, και τότε
οτιδήποτε λένε οι Γνωστικοί γ Γ αυτόν είναι κενά λογία. Ο Πλωτίνος
υποβάλλει έμμεσα την πεποίθηση του, ότι η θεϊκή πρόνοια είναι απο θεϊκή
πλευρά το αντίστοιχο της μέθεξης (γρ. 25)· γ ι α τ ί τ α αισθητά μετέχουν
στη θεϊκότητά, κατά το μέτρο που και αυτή παρίσταται και προνοεί γ ι α τ α
εγκόσμια.
8 4 . Αυτό που ο Πλωτίνος θεωρεί εντελώς αναμφισβήτητο σχετικά με
τ η θεϊκή πρόνοια, είναι ότι ο αισθητός κόσμος έχει την προέλευση και το
διαρκές του θεμέλιο στα νοητά, και ούτε μέχρι τώρα αφέθηκε ούτε
πρόκειται μελλοντικά να αφεθεί σε μια ανεξάρτητη και αυθαίρετη ύπαρξη.
Αυτή η πεποίθηση στηρίζεται στην άποψη ότι η ολότητα (του κόσμου και
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άτοπίαν Ιχει, καί δ γε μή τοϋ λόγου ένεκα παραβάλλων ούκ
Ιξω άν τοΰ άσεβεΐν γένοιτο· ουδέ τό ζητεΐν περί τού
των Ιμφρονος, άλλα τυφλοΰ τίνος καί παντάπασιν ούτε
αίσθησιν ούτε νουν έχοντος καί πόρρω τοϋ νοητόν κόσμον
ίδεΐν δντος, δς τοΰτον ού βλέπει, τίς γάρ άν μουσικός
άνήρ εΐη, δς τήν έν νοητφ άρμονίαν ίδών ού κινήσεται τής
έν φθόγγοις αίσθητοΐς άκούων; ή τίς γεωμετρίας καί
αριθμών Ιμπειρος, δς τό σύμμετρον καί άνάλογον καί
τεταγμένον ίδών δι' ομμάτων ούχ ήσθήσεται; εϊπερ ούχ
ομοίως τά αυτά βλέπουσιν ούδ' έν ταΐς γραφαΐς οί δι'
ομμάτων τ ά τής τέχνης βλέποντες, άλλ' έπιγινώσκοντες
μίμημα έν τ φ αίσθητφ τοΰ έν νοήσει κειμένου οίον θορυβοΰνται καί είς άνάμνησιν Ιρχονται τοΰ άληθοΰς· έξ οδ δή
πάθους καί κινοΰνται οί Ιρωτες. άλλ' ό μέν ίδών κάλλος
έν προσώπω εδ μεμιμημένον φέρεται έκεΐ, αργός δέ τις
ούτως Ισται τήν γνώμην καί είς ουδέν άλλο κινήσεται,
ώστε ορών σύμπαντα μέν τά έν αίσθητφ κάλλη, σύμπασαν
δέ συμμετρίαν καί τήν μεγάλην εύταξίαν ταύτην καί τό

της καθολικής ψυχής) συμμετέχει στο θεϊκό πολύ περισσότερο από όσο η
μεριχότητα
(των ανθρώπων ή κάποιων επίλεκτων Γνωστικών). Αρκετή
απόδειξη τούτου είναι η σύσταση και το έλλογο Είναι του κόσμου: η τ ά ξ η
με την οποία κινούνται ή στέκονται τ α άστρα, η φρόνηση με την οποία
διεξάγεται η διαδοχή των εποχών του έτους κτλ. Είναι «υπερφρονούντες
αφρόνως» (δες γρ. 33) όσοι δεν διαβλέπουν την εξαίρετη φρόνηση του
σύμπαντος και καυχώνται για την υπέρτερη φρόνηση τους.
8 5 . Ηδη το να συγκριθεί η ατομική με την καθολική ψυχή, η ατομική
με την καθολική φρόνηση, είναι κατά τον Πλο^τίνο γελοίο και άτοπο. Η
μόνη δυνατότητα, να μην υπαχθεί μια τέτοια σύγκριση στην περιοχή τ η ς
ασέβειας, είναι στην περίπτωση που πραγματώνεται «λόγου ένεκα» (γρ.
35). Αυτή η έκφραση μπορεί να ερμηνευθεί διττά: αφορά αφενός τ ι ς
φιλοσοφικές συζητήσεις («λόγους»), όπου νόμιμα και εύλογα μπορούσε να
γίνεται σύγκριση και διάκριση των διαφορετικών ειδών ψυχής, αφετέρου
τον «κατ' αναλογίαν» συλλογισμό που βάσει του ατομικού συμπεραίνει
σχετικά με το όλο. Αλλά το να ξεκινά κανείς καθαρά ζ η τ η τ ι κ ά πάνω σε
ενα τέτοιο θέμα, δεν δείχνει φρόνηση ή περίσκεψη- αποδείχνει μάλλον ότι
είναι τυφλός, αφού δεν βλέπει όχι μόνο τον νοητό α λ λ ά ούτε καν τον
αισθητό κόσμο. Ίο οτι ένας έτσι σκεπτόμενος δεν έχει «ούτε αίσθησιν ούτε
νού» (γρ. 37-8), είναι μια έκφραση που επαναλαμβάνεται ευθύς εξαρχής
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Μια τέτοια σύγκριση είναι γελοία και εντελώς άτοπη,
και όταν δεν γίνεται μόνο για χάρη συζήτησης [ = «λόγου
ένεκα»], προσεγγίζει στα όρια της ασέβειας. Το να θέτει
κανείς τέτοια ερωτήματα δεν είναι χαρακτηριστικό του φρό
νιμου αλλά του τυφλού, όποιου δεν έχει ούτε αίσθηση ούτε
νου και απέχει πολύ από του να βλέπει τον νοητό κόσμο,
αφού δεν βλέπει καν τον αισθητό.
Τι μουσικός είναι αυτός που διαβλέπει την αρμονία που
υπάρχει στα νοητά, αλλά δεν συγκινείται όταν την ακούει με
αισθητούς ήχους; Ή τι γνώστης της γεωμετρίας και της
αριθμητικής είναι αυτός που δεν χαίρεται, όταν βλέπει με τα
μάτια του μια συμμετρία, μια αναλογία ή μια κανονικό
τητα;85
Ό π ω ς σε ένα πίνακα, δεν βλέπουν όλοι τ α ίδια αντικείμενα
κατά τον ίδιο τρόπο, όταν τ α κοιτούν με τ α μάτια τους, αλλά
όποιος εκεί μέσα στο αισθητό αναγνωρίζει την απομίμηση
ενός όντος κείμενου μέσα στη νόηση του, αυτός ταράζεται
και οδηγείται στην ανάμνηση του αληθινού- α π ' αυτή την
ταραχή ως γνωστόν γεννιέται ο έρωτας.
Όποιος δει λοιπόν σε ένα πρόσωπο μια καλή απομίμηση
της ωραιότητας, οδηγείται προς την ίδια την ωραιότητα.
Ενας άλλος είναι τόσο νωθρός στη σκέψη, ώστε δεν συγκινεί
ται με τίποτα- βλέποντας όλες τις ομορφιές του αισθητού
κόσμου, τη συμμετρία του σύμπαντος, αυτή τ η μεγάλη

της πλωτινικής πρώτης «Περί προνοίας» πραγματείας (Ενν. Ι Π 2 [ =
4 7 ] , 1, 3) για όσους αποδίδουν στην τύχη την ύπαρξη και τ η σύσταση του
σύμπαντος.
Για να επικυρώσει τ η θέση του περί άμεσης συνάρτησης των νοητών
και των αισθητών π ρ α γ μ ά τ ω ν , ο Πλωτίνος αντλεί παραδείγματα από τ η
μουσική και τ α μαθηματικά. Ο μουσικός και ο μαθηματικός δεν είναι όμως
οι άνθρωποι, που βάσει της αισθητής αρμονίας και συμμετρίας ανάγονται
στην αντίστοιχη νοητή, α λ λ ά είναι αντίστροφα προικισμένοι βάσει μιας
γνώσης των νοητών να συγκινούνται και να χαίρονται γ ι α τ α αντίστοιχα
αισθητά. Το ταλέντο και η γνώση των καλ.λιτεχνών και των επιστημόνων
συνίστανται στην ικανότητα αισθητικής ή γνωσιακής απόλαυσης για τ α
αισθητά βάσει τ η ς προϋποτιθέμενης κατοχής των νοητών, και όχι αντί
στροφα.
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έμφαινόμενον έν τοις άστροις είδος καί πόρρωθεν οδσιν
ούκ έντεΰθεν ένθυμεΐται, καί σέβας αυτόν λαμβάνει,
οία άφ' οίων; ούκ άρα ούτε ταΰτα κατενόησεν, ούτε
εκείνα ειδεν.
Καίτοι, εί καί μισεΐν αύτοϊς έπήει τήν τοΰ σώματος
φύσιν, διότι άκηκόασι Πλάτωνος πολλά μεμψαμένου τ φ
σώματι οία εμπόδια παρέχει τή ψυχή — καί πάσαν τήν
σωματικήν φύσιν είπε χείρονα — έχρήν ταύτην περιελόντας
τή διανοία ίδεΐν τό λοιπόν, σφαΐραν νοητήν τό έπί τω
κόσμψ είδος έμπεριέχουσαν, ψυχάς έν τάξει, άνευ τών
σωμάτων μέγεθος δούσας καί τό νοητόν είς διάστασιν
προαγαγούσας, ώς τ φ μεγέθει τό γενόμενον τ φ άμερεΐ τ φ
τοΰ παραδείγματος είς δύναμιν έξισωθήναι- τό γάρ έκεΐ
μέγα έν δυνάμει ένταΰθα έν δγκω. καί εϊτε κινουμένην

86. Εδώ τίθεται το ερώτημα: Eivat άραγε δυνατό να βλέπουν κάποωι
άνθρωποι την αισθητή ωραιότητα και να μη θυμούνται τ η νοητή; Ο
Πλωτίνος διαπιστώνει ότι αυτό συμβαίνει ηδη με τ η ζωγραφική: Δεν
βλέπουν όλοι τ α ίδια και με ίδιο τρόπο (γρ. 43-4: «ούχ ομοίως τ ά αυτά»),
όταν αντικρύζουν ένα ζωγραφικό πίνακα' λίγοι είναι αυτοί που αναγνωρί
ζουν ότι πρόκειται για απομίμηση της νοητής ωραιότητας, θυμούνται το
αρχέτυπο και συγκλονίζονται από έρωτα γ Γ αυτό. Ο έρωτας είναι λοιπόν
μια ορμή προς το νοητό κάλλος, η οποία γεννιέται μετά από συγκλονισμο
μέσω κάποιας αισθητής απομίμησης.
Αντλώντας μια χαρακτηριστική έκφραση απο τον πλατωνικό Φαιδρό
251a 2-3: «όταν θεοειδές πρόσωπον ιδη κάλλος εύ μεμιμημένον» ( = όταν
κάποιος δει ένα πρόσωπο θεόμορφο, που απομιμείται τέλεια την ωραιό
τ η τ α ) , ο Πλωτίνος ορίζει ότι μόνο όποιος διαπιστώνει σε ένα πρόσωπο, ότι
αυτό είναι απομίμηση της νοητής ωραιότητας (γρ. 48-9: «ίδών κάλλος έν
προσώπω εύ μεμιμημένον»), κατορθώνει να οδηγηθεί ερωτικά προς το
αρχέτυπο. Οι υπόλοιποι άνθρωποι κοιτάζουν βέβαια τ α ίδια πράγματα (και
ο Πλωτίνος δεν παραλείπει να συμπεριλάβει στα αισθητά την αστρική
συμμετρία, κανονικότητα και θεαματικότητα), χωρίς όμως να οδηγούνται
στην ανάμνηση ή στον αναλογισμό του αξιοθαύμαστου αρχέτυπου. Έ τ σ ι ο
Πλωτίνος οδηγείται στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι άνθρωποι (και τέτοιοι
είναι βέβαια ot Γνωστικοί) δεν πετυχαίνουν ούτε μια κατανόηση των
αισθητών ούτε μια αίσθηση των νοητών! Καταφρονώντας τ α αισθητά οι
Γνωστικοί δείχνουν ότι δεν έχουν καταλάβει ούτε αυτά ούτε τ α ανώτερα.
8 7 . Ο Πλωτίνος επανέρχεται τώρα στην τρίτη καινοτομία των Γνω
στικών από όσες είχε αναφέρει στο Κ ε φ . 6, γρ. 58 κ.εες, δηλαδή στις
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κανονικότητα και το θέαμα που προσφέρουν τ ' αστέρια έστω
και από μακριά, — μα δεν αναλογίζεται βάσει τούτων και δεν
καταλαμβάνεται από σεβασμό, για το πόσο αξιοθαύμαστα
όντα προέκυψαν από πόσο αξιοθαύμαστο; Τότε ούτε αυτόν τον
κόσμο κατανόησε, ούτε εκείνον είδε 8 6 .
Αλλά μήπως οδηγήθηκαν στο να μισήσουν τ η φύση του
σώματος, επειδή άκουσαν τον Πλάτωνα να μέμφεται συχνά
το σώμα για τ α εμπόδια που παρέχει στην ψυχή και να λέει
ότι κάθε σώμα είναι κατώτερης φύσης; Τότε αυτοί θα όφει
λαν να αφαιρέσουν με τ η διάνοια το σωματικό στοιχείο του
κόσμου, και να ιδούν αυτό που απομένει: τη νοητή σφαίρα, η
οποία περιέχει μέσα της τ η μορφή του κόσμου, την εύτακτη
σειρά των ψυχών, οι οποίες χωρίς σώμα δανείζουν μέγεθος
και προάγουν την επέκταση του νο-ητού στοιχείου, έτσι ώστε
'τα δημιουργημένα όντα να εξισωθούν ως προς το μέγεθος με
το μη-εκτεινόμενο αρχέτυπο, κατά το μέτρο της δύναμης
τους- διότι το μεγάλο εκεί πάνω συνίσταται στη δύναμη, ενω
εδώ κάτω συνίσταται στην έκταση 8 7 .

μομφές που αυτοί επιρρίπτουν κατά της ψυχής εξαιτίας τ η ς επικοινωνίας
της με το σώμα. (Σύμφωνα με τον D. Roloff 1970, σελ. 2 1 4 , πρόκειται
εξακολουθητικά για τ η δεύτερη καινοτομία, δηλαδή γ ι α το μίσος κατά του
αισθητού κόσμου). 0 Πλωτίνος αποδίδει τ η γνωστική καταφρόνηση του
αισθητού σώματος σε πλατωνική επίδραση, κάνοντας υπαινιγμό στο π λ α 
τωνικό χωρίο (δες Φαίδωνα 66b 7 κ.ε.) όπου γίνεται λόγος για τ α εμπόδια
που «παρέχει το σώμα» στην ψυχή. Αλλά έστω κι έτσι, ο Πλωτίνος
συμβουλεύει τους Γνωστικούς — αν θέλουν διόλου να κατανοήσουν
την
ψυχή, δες γρ. 14-5 — να κάνουν μια διανοητική αφαίρεση: να αφαιρέσουν
από τον κόσμο το σωματικό
στοιχείο
και να διατηρήσουν
μια νοητή
σφαίρα, την «ιδέα» του κόσμου (δες γρ. 5-6: «ίδεΐν ... είδος»). Η κοσμία
ψυχική τάξη που απομένει από μια τέτοια αφαίρεση, λειτουργεί παρέχο
ντας μέγεθος και χωρική έκταση στα αισθητά ως αντανάκλαση των
νοητών, τείνοντας έτσι να εξισώσει τ α αισθητά προϊόντα της με τ α νοητά
αρχέτυπα.
Αξίζει να προσεχτεί ότι αυτός ο μεσολαβητικός ρόλος της
ψυχής μεταξύ νοητών και αισθητών έχει έναν καθαρά ενεργητικό, δωριζοντα χαρακτήρα,
και όχι ένα πάσχοντα
χαρακτήρα
από την όποια σωμα
τική επίδραση. Ο Πλωτίνος προσθέτει ότι το «μέγα» των αισθητών όντων
έγκειται στη χωρική έκταση, ενώ το μεγαλείο των νοητών ως αδιαστατων

315

II 9, 17

Προς τους γνωστικούς

Ενάντια στους Γνωστικούς

[33]

ταύτην
τήν
σφαΐραν
έβούλοντο
νοεΐν
περιαγομένην
ύπό θεοΰ δυνάμεως αρχήν καί μέσα καί τέλος τής
πάσης έχοντος, εϊτε έστώσαν ώς ουπω καί άλλο τι
διοικούσης, καλώς άν ειχεν είς εννοιαν τής τόδε τό πάν
ψυχής διοικούσης, ένθέντας δέ ήδη καί τό σώμα αυτή,
ώς ουδέν άν παθούσης, δούσης δέ έτέρω, δτι μή θέμις
φθόνον έν τοις θεοΐς είναι, Ιχειν, ει τι δύναται λαμβάνειν
έκαστα, ούτως αυτούς διανοεΐσθαι κατά κόσμον, τοσούτον
δίδοντας τή τοΰ κόσμου ψυχή δυνάμεως, δσω τήν σώματος
φύσιν ού καλήν οδσαν έποίησεν, δσον ήν αυτή καλλύνεσθαι,
μετέχειν κάλλους· δ καί αυτό τάς ψυχάς θείας ούσας κινεί.
εί μή άρα αυτοί φαΐεν μή κινεΐσθαι, μηδέ διαφόρως αισχρά
καί καλά όράν σώματα· άλλ' ούτως ουδέ διαφόρως αισχρά
καί καλά επιτηδεύματα ουδέ καλά μαθήματα, ουδέ θεωρίας
τ ο ί ν υ ν ουδέ θεόν τοίνυν. καί γάρ διά τά πρώτα ταΰτα. εί
οδν μή ταΰτα, ουδέ εκείνα· μετ' εκείνα τοίνυν ταΰτα καλά.

Αυτή η νοητή σφαίρα, είτε θελήσει κανείς να την νοήσει
ως κινούμενη, περιφερόμενη από τον θεό, ο οποίος κατέχει
την αρχή, τ η μέση και το τέλος της όλης δύναμης, είτε ως
ακίνητη, μια και αυτή δεν έχει ακόμα να εξουσιάσει κάτι
άλλο, είναι οπωσδήποτε κατάλληλη να μας οδηγήσει στην
κατανόηση της ψυχής, η οποία εξουσιάζει τον κόσμο μας.

όντων έγκειται στη μεγάλη τους δύναμη. ΓΓ αυτό και η εξίσωση των
αισθητών προς τα νοητά είναι ενδεχόμενη μόνο «είς δύναμιν» (γρ. 9).

Αυτοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι οι ψυχές δεν
συγκινούνται και δεν βλέπουν διαφορετικά σώματα, ωραία ή
άσχημα. Τότε όμως αυτές δεν μπορούν να διακρίνουν ούτε
ανάμεσα σε αισχρές και σε ωραίες δραστηριότητες, ούτε τις
ωραίες επιστήμες ούτε την ωραία θέαση· άρα ούτε και τον
θεό. Διότι το επίγειο ωραίο υφίσταται μέσω του ανώτερου'
εάν το γήινο δεν είναι ωραίο, τότε ούτε το ανώτερο· συνεπώς
το επίγειο ωραίο είναι μια κατώτερη βαθμίδα του ανω
τέρου 8 9 .

8 8 . Πως μπορεί κανείς να φανταστεί αυτή τ η νοητή σφαίρα του
κόσμου; Μπορεί να την φανταστεί είτε κινούμενη από τον θεό (εδώ ο
Πλωτίνος δανείζεται μια ωραία ποιητική έκφραση από τους πλατοίνικούς
Νομούς 715e 7 - 716a Ι, όπου ο θεός περιγράφεται «αρχήν τε καί τελευτήν
και μέσα τών όντων απάντων έχων», δες εδώ γρ. 12-13: «αρχήν καί μέσα
καί τέλος τής πάσης έχοντος») είτε ακίνητη, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμα
την εξουσία των σωματικών όντο^ν. Αλλά ακόμα και αν τεθεί νοητικά το
σώμα των όντων ως περιεχόμενο της καθολικής ψυχής, δεν είναι δυνατό να
θεωρηθεί οτι αυτή η ψυχή πάσχει από το σώμα, γ ι α τ ί ο ρόλος της είναι
εξακολουθητικά δωρητικός: παραχωρεί στα ατομικά όντα τ η δυνατότητα
να την αντιλαμβάνονται και καθιστά την ίδια τ η σοιματικότητά τους τόσο
ωραία, ώστε να συμμετέχει στη καθολική ωραιότητα. Ο Πλωτίνος προσθέ
τει σε κατακλείδα οτι αυτή η σωματική
ωραιότητα
«κινεί» και διεγείρει
τις ατομικές ψυχές (όπως είναι οι ανθρώπινες), μια και τους θυμίζει τ η
θεϊκή τους προέλευση. Αλλά είναι φανερό ότι ακόμα και τότε οι ατομικές
ψυχές κινούνται προς τ α ανώτερα, πάσχουν μόνο από νοσταλγία για τ η
θεϊκή τους προέλευση, και δεν είναι διόλου μεμπτή η επαφή τους με το
σώμα.
8 9 . Η αναφορά στην περί ψυχής θεωρία των Γνωστικών συνδυάζεται
τώρα με μια αναφορά στη γνωστική περιφρόνηση τ η ς γήινης ωραιότητας.
Ο Πλωτίνος υπενθυμίζει ότι η πλατωνική αντίληψη περί ωραίου δεν
βλέπει μόνο την Ιδέα του ωραίου που υπάρχει στον νοητό κόσμο, α λ λ ά
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Εάν τώρα κάποιος θέσει το σώμα μέσα σ αυτή την ψυχή,
χωρίς αυτή να παθαίνει τίποτα, παρά μόνο να δίνει στα άλλα
όντα όσα καθένα από αυτά μπορεί να συλλάβει α π ' αυτήν
(γιατί δεν μπορεί να υπάρχει φθόνος μέσα στο κράτος των
θεών), τότε πρέπει να σκεφτεί κανείς κοσμία και να αποδώ
σει στην καθολική ψυχή τόση δύναμη, όση χρειάζεται ώστε η
σωματικότητα, η οποία καθ' εαυτήν δεν είναι ωραία, να
μπορέσει να συμμετάσχει στην ωραιότητα, οσο της είναι
δυνατό να ομορφήνει. Και αυτή η ωραιότητα είναι που
συγκινεί τις ψυχές, οι οποίες είναι δα θεϊκές 8 8 .

βλέπει επίσης την ανθρώπινη ψυχή μέσα σε μια κατά βαθμίδες ανοδική
μετάβαση από την ωραιότητα των αισθητών σωμάτων στις ωραίες δρα
στηριότητες, και από εκεί στις ωραίες επιστήμες (δες Πλάτωνος Συμπό
σιον 211c 4 κ . ε . ) . Εάν οι Γνωστικοί ισχυρίζονται ότι οι ατομικές μας
ψυχές δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε ωραία και άσχημα σώματα, τότε
αυτές δεν είναι ικανές να διακρίνουν ούτε τις ωραίες από τ ι ς αισχρές
επιστήμες - και τελικά είναι ανίκανες να διακρίνουν το κατεξοχήν ωραίο
που είναι ο θεός. Εάν υπάρχεί η νοητή ωραιότητα, τότε υπάρχει και η
αισθητή τ η ς εικόνα- και αντίστροφα η αισθητή ωραιότητα είναι υπαρκτή,
μόνο επειδή υπάρχει το νοητό αρχέτυπο· πρόκειται γ ι α μια οντολογική
διαβάθμιση ανώτερων και κ α τ ώ τ ε ρ ο ι , όπου τ α ύστερα συμμετέχουν στα
πρώτα και δεν είναι ριζικά διαφορετικά απ αυτά.

317

II 9, 17

Προς τους γνωστικούς

άλλ' δταν λέγωσι καταφρονεΐν τοΰ τήδε κάλλους, καλώς άν
ποιοΐεν τοΰ έν παισί καί γυναιξί καταφρονοΰντες, ώς μή
είς άκολασίαν ήττάσθαι. άλλ' είδέναι δει, δτι ούκ άν
σεμνύνοιντο, εί αΐσχροΰ καταφρονοΐεν, άλλ' δτι κατά- 30
φρονοΰσι πρότερον είπόντες καλόν κακώς διατεθέντες;
Ιπειτα, δτι ού ταύτόν κάλλος έπί μέρει καί δλω και
πάσι καί π α ν τ ί · εΐ-9·' δτι εστί τοιαΰτα κάλλη καί έν
αίσθητοΐς καί τοις έν μέρει, οία δαιμόνων, ώς θαυμάσαι
τόν πεποιηκότα καί πιστεϋσαι, ώς εκείθεν, καί έντεΰθεν 35
ά μ ή χ α ν ο ν τό έκεΐ κ ά λ λ ο ς ειπείν, ούκ έχόμενον τού
των, άλλ' άπό τούτων έ π ' εκείνα ιόντα, μή λοιδορούμενον δέ
τούτοις· καί εί μέν καί τά Ινδον καλά, σύμφωνα άλλήλοις
είναι λ έ γ ε ι ν εί δέ τάνδον φαΰλα, τοις βελτίοσιν ήλαττώσθαι. μήποτε δέ ουδέ Ιστιν δντως τι καλόν δν τά Ιξω 40
αίσχρόν είναι τ ά ν δ ο ν οδ γάρ τό Ιξω πάν καλόν, κρατήσαντός έστι τοΰ Ινδον. οί δέ λεγόμενοι καλοί τάνδον
αισχροί ψεΰδος καί τό Ιξω κάλλος Ιχουσιν. εί δέ τις φήσει

90. Στην περιφρόνηση τ η ς αισθητής ωραιότητας υπάρχει ένα αναμφι
σβήτητο ηθικό στοιχείο, και προς αυτό στρέφει τώρα ο Πλωτίνος την
προσοχή του: πρόκειται για την εγκράτεια από την ερωτική ορμή είτε προς
τον ομόφυλο είτε προς τον ετερόφυλο έρωτα (γρ. 2 8 : «παισί καί γυναιξί»).
Ο Πλωτίνος δεν εναντιώνεται στην εγκράτεια' θεωρεί ότι πρόκειται γ ι α
μια επαινετή πράξη, εάν π ρ ά γ μ α τ ι είναι ηθικός ο απώτερος στόχος τ η ς .
Αλλά ot Γνωστικοί δεν φαίνεται να αρκούνται σε μια ηθική αποτίμηση και
στον εντοπισμό ενός ηθικού στόχου. Προχωρούν απαράδεκτα στο να εκλαμ
βάνουν ως άσχημο το αισθητά ωραίο, και στο να καυχώνται επειδή το
περιφρονούν. Αλλά έτσι αντιφάσκουν προς τον πρωτύτερο εαυτό τους, ο
οποίος σε μια πρωτύτερη ηθική κατάσταση συγκινείτο από το ωραίο και
αρα το αναγνώριζε σαν τέτοιο — έστω και αν τώρα θεωρούν ότι αυτή ήταν
μια εσφαλμένη αντιμετώπιση. Για ένα ηθικό επίτευγμα δεν είναι ταιρια
στό να καυχάται κανείς, α λ λ ά να αντιμετωπίζει νηφάλια τ α δεδομένα και
να αναγνωρίζει τις δυσκολίες κάθε βαθμίδας.
9 1 . Ποια στάση ενδείκνυται
να τηρεί κανείς απέναντι στην αισθητή
ωραιότητα; Οφείλει να παραδέχεται ότι αυτή η ωραιότητα δεν είναι
ενιαία, α λ λ ά ποικίλλει: η ολότητα συμμετέχει στο ωραίο περισσότερο από
όσο συμμετέχουν τ α μέρη, και στο σύμπαν (γρ. 3 3 : «παντί»· δες παρόμοια
στη γρ. 48) η ωραιότητα είναι πιο τ έ λ ε ι α από όσο στα ατομικά όντα.
Αυτό δεν εμποδίζει στο να υπάρχουν ωραιότατα ατομικά όντα, που
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Αλλά όταν αυτοί ισχυρίζονται οτι περιφρονούν την επίγεια
ωραιότητα, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ορθή πράξη όσον
αφορά την ωραιότητα των παιδιών και των γυναικών, εξαι
τίας του κινδύνου να υποκύψουν στην ακολασία. Αλλα ας
προσεχτεί ότι αυτοί δεν θα έπρεπε να καυχώνται εαν περιφρο
νούν το άσχημο' διότι το περιφρονούν, μολονότι πρωτύτερα το
ονόμαζαν ωραίο, όταν το αντιμετώπιζαν εσφαλμένα 9 0 .
Έ π ε ι τ α ας προσεχτεί ότι η ωραιότητα δεν ταυτίζεται όσον
αφορά το επιμέρους και το όλο, τ α ατομικά μέρη και το
σύνολο' άλλωστε ακόμα και στα αισθητά και στα ατομικά
όντα, όπως είναι οι δαίμονες, υπάρχει μια τόσο λαμπρή
ωραιότητα, ώστε πρέπει κανείς να θαυμάζει τον δημιουργό
της, να πιστεύει ότι αυτή ήρθε από επάνω, και βάσει αυτής
να θεωρεί ότι η νοητή είναι μια «εξαίρετη ωραιότητα». Δεν
πρέπει να εξαρτιέται κανείς από τις αισθητές ομορφιές, α λ λ '
από ετούτες να προχωρεί προς τις νοητές, χωρίς ωστόσο να
βρίζει ετούτες 9 1 .
Εάν ετούτες είναι και εσωτερικά ωραίες, να αναγνωρίζει
ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτε
ρικό' εάν όμως αυτές είναι εσωτερικά άσχημες, τότε είναι
ελαττωματικές στο ευγενέστερο μέρος τους. Αλλά ίσως είναι
αδύνατο να είναι κάτι εσωτερικά άσχημο, εάν εξωτερικά
είναι αληθινά ωραίο· διότι εκεί όπου το εξωτερικό είναι
απόλυτα ωραίο, είναι επειδή κυριαρχεί η εσωτερική ωραιό
τ η τ α . Και αν οι άνθρωποι που ονομάζονται ωραίοι είναι
εσωτερικά άσχημοι, τότε έχουν απατηλή εξωτερική ωραιό
τητα.
Εάν κάποιος ισχυριστεί ότι έχει δει ανθρώπους, που ήταν
παραπέμπουν κατευθείαν στον δημιουργό τους και στο νοητό αρχέτυπο, το
οποίο σύμφωνα με την παροιμιώδη πλατωνική έκφραση αναδείχνει ένα
«άμήχανον κάλλος» (δες Πλάτωνος Συμπόσιον 218e 2, Πολιτεία
509a 6
και στον Πλωτίνο παραπάνω, Ενν. V 8 [ = 3 1 ] , 3, 19 και 8, 21). Για να
μπορεί κανείς να ανάγεται στη νοητή ωραιότητα, θα πρέπει να διατηρεί
ται ανεξάρτητος από τ α αισθητά ωραία όντα, χωρίς όμως να τ α υποβιβά
ζει με βρισιές και μομφές. Κ α τ ά τον Πλωτίνο δεν υπάρχει πιο α π τ ή
απόδειξη της νοητής ωραιότητας, από το γεγονός ότι η αισθητή ωραιό
τ η τ α αποτελεί
απεικόνιση και κατώτερη της βαθμίδα.
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έωρακέναι καλούς δντως δντας, αισχρούς δέ τάνδον, οΐμαι
μέν αυτόν μή έωρακέναι, άλλ' άλλους είναι νομίζειν τους
καλούς· εί δ' άρα, τό αίσχρόν αύτοΐς έπίκτητον εΐναι καλοΐς
τήν φύσιν οδσι· πολλά γάρ ένθάδε τά κωλύματα είναι
έλθεΐν εις τέλος, τ φ δέ παντί καλφ δντι τί έμπόδιον ήν
είναι καλφ καί τάνδον; καί μήν οΐς μή τό τέλειον
άπέδωκεν έξ αρχής ή φύσις, τούτοις τ ά χ ' άν ούκ έλθεΐν
είς τέλος γένοιτο, ώστε καί φαύλοις ένδέχεσθαι γενέσθαι,
τω δέ παντί ούκ ήν ποτέ παιδί ώς άτελεΐ είναι ουδέ ( τ ι ) προσεγίνετο αύτφ προιόντι καί προσετίθετο εις σώμα. πό
θεν γ ά ρ ; πάντα γάρ εΐχεν. άλλ' ουδέ είς ψυχήν πλάσειεν άν τις. εί δ' άρα τοΰτό τις αύτοΐς χαρίσαιτο, άλλ'
ού κακόν τι.
Άλλ'
ΐσως
φήσουσιν
εκείνους
μέν
τους
λόγους
φεύγειν τό σώμα ποιεϊν πόρρωθεν μισοΰντας, τους δέ
ημετέρους κατέχειν τήν ψυχήν προς αύτφ. τοΰτο δέ

9 2 . Είναι η ωραιότητα μια εξωτερική ή μήπως μια εσωτερική ιδιό
τ η τ α ; 0 Πλωτίνος δέχεται ότι κάθε τι εξωτερικά ωραίο κατέχει και
εσωτερική ομορφιά, και τότε το μέσα και το έξω είναι εναρμονισμένα (γρ.
38: «σύμφωνα»). Εάν όμως το εξωτερικά ωραίο είναι εσωτερικά άσχημο,
τότε είναι ελαττωματικό εκεί ακριβώς όπου θα έπρεπε να υπερτερεί. Στην
πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια αντίφαση τού μέσα
προς το έξω· διότι αληθινή εξωτερική ωραιότητα σημαίνει επικράτηση της
εσωτερικής ωραιότητας· και είναι α π α τ η λ ή η εξωτερική ωραιότητα που
δεν αντιστοιχεί προς κάτι εσωτερικό. Ο Πλωτίνος φτάνει να κατηγορήσει
γ ι α ψευδή σύλληψη του ωραίου όσους ισχυρίζονται ότι έχουν δει εξωτερικά
ωραίους α λ λ ά εσωτερικά άσχημους ανθρώπους. Κ α ι κάνει μια παραχώ
ρηση μόνο στην περίπτωση που η εσωτερική ασχήμια είναι ε π ί κ τ η τ η ,
προερχόμενη από κακές εξωτερικές περιστάσεις και δυσκολίες στον δρόμο
προς την τελειότητα. Η υλική αισθητή ωραιότητα είναι λοιπόν επίτευγμα
της ψυχικής τελειότητας και μπορεί να διατηρείται μόνο με ευεργετική
επίδραση από την ψυχή και εναρμόνιση με την ψυχή.
9 3 . Όσον αφορά το αισθητό σύμπαν τ α πράγματα είναι ακόμα πιο
σαφή: Το σύμπαν είναι αφενός εξωτερικά ωραίο, αφετέρου τίποτα δεν
μπορεί να επιδράσει α π ' έξω, ώστε να του μειώσει την εσωτερική ομορφιά·
άρα είναι και εσωτερικά ωραίο. Σε αντίθεση προς τ α ανθρώπινα όντα, που
από μια αρχικά α τ ε λ ή κατάσταση οδηγούνται βαθμιαία προς την τελειό-
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αληθινά ωραίοι και όμως εσωτερικά άσχημοι, τότε πιστεύω
ότι αυτός δεν τους έχει δει, αλλά έχει μόνο μια εσφαλμένη
γνώμη για την ανθρώπινη ωραιότητα· εάν παρ' όλα αυτά
υπάρχουν τέτοιοι, τότε η ασχήμια τους είναι μόνο κάτι
επίκτητο, ενώ αυτοί είναι κατ' ουσίαν ωραίοι- γιατί εδώ
κάτω είναι αναρίθμητα τ α εμπόδια για να φτάσει κανείς
στην τελειότητα 9 2 .
Αλλά το σύμπαν, που είναι δα ωραίο, τι θα μπορούσε να
το εμποδίσει από του να είναι και εσωτερικά ωραίο; Εκείνοι
στους οποίους δεν απένειμε η φύση εξαρχής το τέλειο, ίσως
δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελειότητα, κι ενδέχεται να
γίνουν φαύλοι. Αλλά το σύμπαν δεν ήταν ποτέ κάτι σαν παιδί
σε ατελή κατάσταση, και ούτε προστέθηκε σ' αυτό κάτι κατά
την ανάπτυξη του ώστε να συγκροτήσει το σώμα του. Από
πού θα μπορούσε να προσέλθει, αφού το σύμπαν περιέχει ήδη
το κάθε τι; Και ούτε για την ψυχή του θα θελήσει κανείς να
πλάσει μια τέτοια επαύξηση· και αν θελήσει κανείς να
παραχωρήσει στους Γνωστικούς κάτι τέτοιο, αυτό δεν θα
είναι μια κακή επαύξηση 9 3 .
Αλλά ίσως ισχυριστούν ότι η θεωρία τους [ = «λόγοι»]
απομακρύνει τους ανθρώπους από το σώμα κάνοντας τους ήδη
από μακριά να το μισούν, ενώ αντίθετα η δική μας θεωρία
συγκρατεί την ψυχή κοντά στο σώμα.

τ η τ α — ενδέχεται όμως και να μην την πετύχουν ποτέ —, το σύμπαν είναι
ευθύς εξαρχής τέλειο και τίποτε δεν παρεμβάλλεται για να το ολοκληρώ
σει, είτε σωματικά είτε ψυχικά, α) Δεν είναι δυνατή κάποια
σωματική
προσθήκη,
επειδή το σύμπαν περιέχει εξαρχής κάθε τι μέσα του. β)
Π λ α σ τ ή θα ήταν και κάθε επινόηση μιας επίδρασης πάνω στην ψυχή,
αφενός γ ι α τ ί η καθολική ψυχή είναι επίσης εξαρχής τέλεια, αφετέρου
επειδή αυτή είναι που μορφοποιεί την ύλη και δεν διαμορφώνεται απο
αυτήν. Ακόμα και αν δεχτεί κανείς, όπως κάνουν οι Γνωστικοί, ότι η ψυχή
είναι δεσμευμένη από το σώμα και υπόκειται στις επιδράσεις του, αυτό
μπορεί να έχει γ ι α τον Πλωτίνο το νόημα μιας αποκλειστικά χαλης
επίδρασης,
μιας αρμονικής
συνύπαρξης της καθολικής ψυχής με τ α
φωτεινά αστρικά σώματα.

321

II 9, 18

Προς τους γνωστικούς

δμοιον άν εϊη, ώσπερ άν εί δύο οίκον καλόν τόν αυτόν
οίκούντων, τοΰ μέν ψέγοντος τήν κατασκευήν καί τόν
ποιήσαντα καί μένοντος ούχ ήττον έν αύτφ, τοΰ δέ μή
ψέγοντος, άλλα τόν ποιήσαντα τεχνικώτατα πεποιηκέναι
λέγοντος, τόν δέ χρόνον άναμένοντος εως άν ήκη, έν φ
άπαλλάξεται, οδ μηκέτι οΐκου δεήσοιτο, ό δε σοφώτερος
οΐοιτο είναι καί ετοιμότερος έξελθεϊν, δτι οίδε λέγειν έκ
λίθων άψυχων τους τοίχους καί ξύλων συνεστάναι καί
πολλοΰ δεΐν τής αληθινής οΐκήσεως, άγνοών δτι τ φ μή
φέρειν τά αναγκαία διαφέρει, εϊπερ καί μή ποιείται
δυσχεραίνειν αγαπών ήσυχη τό κάλλος τών λίθων, δει δέ
μένειν μέν έν οΐκοις σώμα έχοντας κατασκευασθεΐσιν ύπό
ψυχής αδελφής αγαθής πολλήν δύναμιν είς τό δημιουργεΐν
άπόνως έχούσης. ή αδελφούς μέν καί τους φαυλότατους
άξιοΰσι προσεννέπειν, ήλιον δέ καί τους έν τ φ ούρανφ
άπαξιοΰσιν αδελφούς λέγειν ουδέ τήν κόσμου ψυχήν
σ τ ό μ α τ ι μ α ι ν ο μ έ ν ω ; φαύλους μέν οδν δντας ού θεμι9 4 . Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της κατά των Γνωστικών πραγμα
τείας του ο Πλωτίνος κάνει μια τελική αναφορά στη γνωστική αντίληψη
περί ψυχής και σώματος. Το ερώτημα που θέτει, έχει ως εξής: Απομακρύ
νει η θεωρία των Γνο>στικών την ψυχή από το σώμα κάνοντας την να το
μισεί, ή μήπως την προσεγγίζει στο σώμα — όπως οι Γνωστικοί θα
μπορούσαν να μεμφθούν τους Πλατωνικούς; Η απάντηση δίνεται μέσω μιας
παρομοίωσης, η οποία όμως δεν άφορα τ η σχέση μας προς το σώμα ά λ λ α
τ η σχέση μας προς τον αισθητό κόσμο. Μέσω αυτής της παρομοίωσης ο
Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία να κατηγορήσει τους Γνωστικούς για ασυνέ
πεια, αφού μολονότι ψέγουν τον αισθητό κόσμο, εξακολουθούν να ζουν μέσα
του (ένας ακόμα υπαινιγμός στη δυνατότητα αυτοκτονίας)' επιπλέον
διαβεβαιώνει ότι δεν είναι σοφότερος όποιος μέμφεται τον αισθητό κόσμο
ισχυριζόμενος ότι δεν είναι «η αληθινή κατοικία μας», παρά αντίθετα
αγνοεί ότι διαφέρει από τους Πλατωνικούς μόνο κατά το ότι δεν υποφέρει
(δες γ ρ . 12-13: «τω μή φέρειν . . . διαφέρει») τ η μοίρα του. Είναι όμως
σαφής ασυνέπεια να παριστάνει κάποιος οτι δυσανασχετεί, και όμως να
εφησυχάζει στην όποια ωραιότητα του σπιτιού του.
9 5 . Το γενικό δίδαγμα που αντλεί ο Πλωτίνος από την παρομοίωση,
είναι ότι πρέπει να παραμένουμε στο σπίτι μας, δηλαδή στον αισθητό
κόσμο, όσο έχουμε ένα υλικό σώμα- το χρησιμοποιούμενο
απαρέμφατο
«μένειν» σημαίνει βέβαια όχι α π λ ά την παραμονή και την ακινησία, άλλα
κυρίως την υπομονή και καρτερικότητα
στις όποιες αντιξοότητες.
Ο
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Ετούτο μοιάζει με το εξής: Δύο άνθρωποι κατοικούν στο
ίδιο ωραίο σπίτι· ο ένας ψέγει την καταο-κευή του σπιτιού και
τον αρχιτέκτονα, ωστόσο εξακολουθεί να κατοικεί εκεί μέσα ο άλλος δεν ψέγει, αλλά επαινεί τ η μεγάλη τέχνη του
αρχιτέκτονα και ωστόσο περιμένει να έρθει ο χρόνος, όπου θα
αναχωρήσει για έναν τόπο όπου δεν θα χρειάζεται πια
κανένα
σπίτι.
Ο πρώτος νομίζει ότι είναι σοφότερος και πιο έτοιμος για
μετακόμιση, επειδή ξέρει να λέει ότι οι τοίχοι αποτελούνται
από άψυχα λιθάρια και ξύλα και ότι το σπίτι πολύ απέχει
από του να είναι η αληθινή κατοικία μας· αγνοεί ότι διαφέρει
από τον άλλο μόνο κατά το ότι αυτός δεν υποφέρει όσα είναι
αναγκαία, μόνο που προσποιείται ότι δυσανασχετεί,
ενώ
παραμένει ήσυχος και ικανοποιημένος με την ωραιότητα των
λιθαριών9'».
Οφείλουμε να παραμένουμε στις κατοικίες μας, όσο
έχουμε ένα σώμα- έχουν κατασκευαστεί
από μια αγαθή ψυχή
αδελφική προς τη δική μας, η οποία κατέχει σε αφθονία τ η
δύναμη να δημιουργεί χωρίς κόπο. Ή μήπως «με μαινόμενο
στόμα» αρνούνται να αποδώσουν τον χαρακτηρισμό του αδελ
φού — αυτόν που αξιώνουν ακόμα και για τους χειρότερους
ανθρώπους — στον ήλιο, στ' αστέρια του ουρανού, ακόμα και
95
στην ίδια την κοσμική ψυχή;

Πλωτίνος αιτιολογεί επιπρόσθετα αυτό το δίδαγμα κάνοντας λόγο για την
«αγαθή ψυχή» η οποία δημιούργησε τον αισθητό κόσμο (σύμφωνα βέβαια
με τους Γνωστικούς, διότι κατά τον Πλωτίνο ο κόσμος υπήρχε ανέκαθεν),
και της οποίας η δημιουργική ικανότητα καταδείχνεται από το γεγονός ότι
δεν καταβαλλει προς τούτο ιδιαίτερο κόπο. Αυτή η ψυχή είναι η καθολική
ψυχή του αισθητού σύμπαντος (δες γρ. 19: «τήν κόσμου ψυχήν», γρ. 23-4:
«ψυχής τοϋ παντός»), την οποία ο Πλωτίνος χαρακτηρίζει «αδελφή ψυχή»
(δες. γρ. 16' όμοια χαρακτηρίζεται η καθολική ψυχή και στην Ενν. IV 3
[ = 2 7 ] , 6, 13), υποστηρίζοντας ότι σ αυτήν ταιριάζει εξαίρετα ένας
τέτοιος χαρακτηρισμός, που από τους χριστιανούς Γνωστικούς αποδίδεται
ακόμα και στον πιο φαύλο συνάνθρωπο. Το να αρνηθεί κανείς μια τέτοια
συγγένεια στα ουράνια σώματα και στην καθολική
ψυχή, είναι μια
βλασφημία που βγαίνει μόνο από ένα «μαινόμενο στόμα» (σύμφωνα με την
ηρακλείτεια έκφραση· δες Ηρακλείτου απόσπ. Β 92).
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τόν εις συγγένειαν συνάπτειν, αγαθούς δέ γενομένους καί
μή σώματα δντας, άλλα ψυχάς έν σώμασι καί ούτως οίκεΐν
δυναμένους έν αύτοΐς, ώς έγγυτάτω είναι οίκήσεως ψυχής
τοΰ παντός έν σώματι τ φ δλω. Ιστι δέ τοΰτο τό μή
κρούειν,
μηδέ ύπακούειν τοις Ιξωθεν
προσπίπτουσιν
ήδέσιν [ή όρωμένοις], μηδ' εΐ τι σκληρόν, ταράττεσθαι.
εκείνη μέν οδν ού πλήττεται· ού γάρ Ιχει ύπό τοΰ· ήμεΐς
δέ ένθάδε δντες αρετή τάς πληγάς άπωθοίμεθ' άν ήδη ύπό
μεγέθους γνώμης τάς μέν έλάττους, τάς δέ ουδέ πλήτ
τουσας ύπό ισχύος γενομένας. εγγύς δέ γενόμενοι τοΰ
άπλήκτου μιμοίμεθ' άν τήν τοΰ σύμπαντος ψυχήν καί τήν
τών άστρων, είς εγγύτητα δέ όμοιότητος έλθόντες σπεύδοιμεν άν προς τό αυτό, καί τά αυτά άν έν θέα καί ήμϊν εϊη
άτε καλώς καί αύτοϊς παρεσκευασμένοις
φύσεσι καί
έπιμελείαις· τοις δέ έξ αρχής υπάρχει, ού δή, εί μόνοι
9 6 . Ο Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία να μεμφθεί τ η χριστιανική συνήθεια,
να αποκαλούνται «αδελφοί» όλοι οι συνάνθρωποι άσχετα από τον χαρα
κτήρα τους. Δεν αρκεί να έχει κανείς ψυχή, γ ι α να συγγενεύει με τις
άλλες ψυχές. Ot φαύλοι έχουν καταντήσει «μόνο σώματα» και όχι ψυχές
μέσα σε σώματα- αντίθετα οι καλοί αναδείχνουν μια εγγύτητα
ως προς τον
τρόπο κατοίκησης τ η ς καθολικής ψυχής στο κοσμικό σώμα. Πρόκειται
λοιπόν για μια ηθική συγγένεια που αφορά τον τρόπο διαβίωσης και όχι το
προύποτιθέμενο ψυχικό στοιχείο. Περιγράφοντας αυτόν τον τρόπο διαβίω
σης ο Πλωτίνος κάνει νύξη σε κάποιες πλατωνικές εκφράσεις, που
χαρακτηρίζουν την πρώτη συνάντηση της ψυχής με το αισθητό σώμα
(σύγκρινε τ η γρ. 2 5 : «κρούειν . . . προσπίπτουσιν», με Πλάτωνος Τίμαιο
43c: «προσκρούσειε . . . προσπίπτοιεν»). Αρμονική συμβίωση ψυχής-σώματος σημαίνει να μη σκανδαλίζεται κάποιος από τους σωματικούς πειρα
σμούς, να μην ενδίδει στις ηδονές και ούτε να συγκλονίζεται από τις
δυσχερείς συγκυρίες. Είναι εδω σαφή τ α στωικά ηθικά διδάγματα που έχει
οικειοποιηθεί ο Πλωτίνος.
9 7 . Σε ποια σχέση βρίσκεται η εκάστοτε ανθρώπινη προς την καθολική
ψυχή του σύμπαντος; Σε αντίθεση προς την ανθρώπινη ψυχή, που υπόκειται
σε κάθε λογής επιδράσεις και πειρασμούς, η καθολική ψυχή υπερέχει κατά
το ότι είναι «άπληκτος», δηλαδή δεν ταράζεται και δεν π λ η γ ώ ν ε τ α ι από
εξωτερικές επεμβάσεις. I I δυνατότητα μας να πετύχουμε μια τέτοια
απάθεια, πραγματοποιείται μέσω της ακλόνητης αρετής και της ολοένα
μεγεθυνόμενης επαγρύπνησης (γρ. 28-9: «ύπό μεγέθους γνώμης»), Ο
Πλωτίνος τολμά να ισχυριστεί ότι ο άνθρωπος μπορεί να φθάσει ακόμα και
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Οι φαύλοι άνθρωποι θα ήταν αθέμιτο να συγγενεύουν με
εκείνους τους ανώτερους· σίγουρα όμως αυτό επιτρέπεται σε
ανθρώπους που έχουν γίνει καλοί και δεν είναι μόνο σώμα,
άλλα είναι ψυχές μέσα σε σώματα, και μπορούν να κατοικούν
κατά τετοιον τρόπο μέσα σ' αυτά, ώστε είναι εγγύτατα στον
τρόπο με τον οποίο κατοικεί η καθολική ψυχή μέσα στο σώμα
του σύμπαντος. Αλλά αυτό σημαίνει να μην προσκρούει
κανείς, ούτε να ενδίδει στις ευχάριστες εντυπώσεις που
έρχονται α π ' εξω, και ούτε να ταράζεται
από τα σκληρά
συμβάντα 9 6 .
Η καθολική ψυχή δεν υπόκειται σε τέτοιες πιέσεις, γιατί
δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να την πιέσει - ενώ εμείς
εδω κάτω μπορούμε να απωθούμε μέσω αρετής αυτές τις
πιέσεις, ώστε να γίνονται όλο και ασθενέστερες όσο εντονό
τερη είναι η επαγρύπνηση μας, και μάλιστα ούτε καν να μας
πλήττουν όσο ισχυροποιούμαστε.
Φθάνοντας έτσι στο να μην επηρεαζόμαστε, εξομοιωνόμα
στε με την καθολική ψυχή και την ψυχή των άστρων εάν
όμως φθάσουμε εντελώς κοντά σ' αυτή την ομοιότητα, τότε
θα αρχίσουμε να ποθούμε το ίδιο με εκείνες, και θα μας
γίνουν προσιτά σε θέα τα ίδια αντικείμενα, διότι θα έχουμε
εξοπλισθεί καλά μέσω της φύσης και της επιμέλειας· εκείνες
97
όμως είναι εξοπλισμένες ευθύς εξ αρχής .

στην πλήρη έλλειψη πειρασμών, εάν ισχυροποιηθεί αρκετά.
Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση; Πρόκειται για μια εξομοίωση με
τ η θεϊκή τ ε λ ε ι ό τ η τ α , όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω (δες Κ ε φ . 15, γρ.
38-9) και αντλεί στέρια στοιχεία από τον πλατωνικό Θεαίτητο
176b 1-3.
Σε αντίθεση προς την αλλοτρίωση που διακατέχει την ανθρώπινη φύση, η
θεοποίηση τείνει προς και στεριώνεται πάνω στην ταυτότητα
(δες γρ. 3 3 :
«προς το αύτο καί τ α αυτά»): αφενός οι πόθοι έχουν τους ίδιους στόχους
προς όσους τείνουν και οι θεοί, αφετέρου η θέαση αντιμετωπίζει τ α ίδια με
αυτούς αντικείμενα. Μια απόλυτη ταυτότητα με τον θεό δεν είναι, βέβαια,
εφικτή. Αυτό που μπορεί να επιτευχθεί, είναι να εξοπλιστεί ο άνθρωπος
χάρη στις ηθικές και νοητικές του προσπάθειες με εκείνα τ α προτερήματα,
που ιδιάζουν ευθύς εξαρχής στη θεϊκή ψυχή. Δ ώ τ ι όπως ειπώθηκε παρα
πάνω (δες Κεφ. 17, γρ. 52), η θεϊκή συμπαντικότητα δεν υπήρξε ποτέ σε
παιδική α τ ε λ ή κατάσταση, ώστε να οδηγηθεί βαθμιαία στην τελειότητα.
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λέγοιεν θεωρεϊν δύνασθαι, πλέον άν θεωρεϊν αύτοΐς γίνοιτο,
ούδ' δτι αύτοΐς φασιν είναι έξελθεΐν άποθανοΰσι, τοϊς δέ
μή, άεί τόν ούρανόν κοσμοΰσιν απειρία γάρ άν τοΰ Ιξω δ
τι ποτέ έστι τοϋτο άν λέγοιεν καί τοΰ δν τρόπον ψ υ χ ή
παντός επιμελείται
ή δλη τ ο ΰ ά ψ υ χ ο υ . Ιξεστιν 40
οδν καί μή φιλοσωματεΐν καί καθαροΐς γίνεσθαι καί τοϋ
θανάτου καταφρονεΐν καί τά άμείνω είδέναι κάκεΐνα διώκειν καί τοΐς άλλοις τοϊς δυναμένοις διώκειν καί διώκουσιν
άεί μή φθονεΐν ώς ού διώκουσι, μηδέ τό αύτο πάσχειν
τοΐς οιομένοις τά άστρα μή θεΐν, δτι αύτοΐς ή αΐσθησις 45
έστάναι αυτά λέγει, διά τοΰτο γάρ καί αυτοί ούκ οΐονται
τά Ιξω βλέπειν τήν τών άστρων φύσιν, δτι ούχ όρώσι
τήν ψυχήν αυτών Ιξωθεν οδσαν.

9 8 . Με αυτό το χωρίο ο Πλωτίνος ολοκληρώνει την επίθεση του κατά
των Γνωστικών και συνάμα βγάζει κάποια διδάγματα από την πορεία μέσα
απο τις θεωρίες τους. Από όσα ειπώθηκαν φαίνεται βέβαιο, ότι οι
Γνωστικοί δεν είναι ούτε οι μόνοι που μπορούν να βλέπουν, ούτε βλέπουν
καλύτερα από άλλους (γρ. 35-6: ού . . . μόνοι . . . θεωρεϊν . . . , πλέον . . .
θεωρεϊν»). Προβάλλοντας τέτοιους ισχυρισμούς αποδείχνουν μόνο τ η
ματαιοδοξία τους. Ειδικότερα σε σχέση προς τ ι ς θεϊκές ψυχές των άστρων,
οι Γνωστικοί καυχησιολογούν ότι έχουν το προνόμιο να βγουν μετά θάνατο
εξω απο τον υλικό, σωματικό κόσμο, ενώ αντίθετα αυτό το προνόμιο το
έχουν εξαρχής οι αστρικές ψυχές: είναι έξω και μόνο από αυτή τη θέση
μεριμνούν γ ι α τ α άψυχα (ο Πλωτίνος βρίσκει ευκαιρία να παραθέσει ένα
πλατωνικό χωρίο, δες Πλάτωνος Φαιδρό 2 4 6 b 6, όπου καταγράφεται ο
μεριμνώδης χαρακτήρας τ η ς «όλης» ψυχής έναντι τ η ς άψυχης ύλης). Έ τ σ ι
προκύπτει οτι οι Γνωστικοί αγνοούν όχι μόνο τον αισθητό κόσμο που τους
ανήκει (σ' αυτή την όλο περιφρόνηση άγνοια είναι αφιερωμένο το μέγιστο
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Εάν αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να
θεώνται, με αυτό δεν θα τους δοθεί περισσότερη θέαση. Ούτε
εάν ισχυρίζονται ότι αυτοί πεθαίνοντας μπορούν να βγουν έξω
από τον γήινο κόσμο, σε αντίθεση προς τις αστρικές ψυχές
που κοσμούν αιώνια τον ουρανό. Με αυτόν τον ισχυρισμό
παρερμηνεύουν την ουσία του «έξω» και τον τρόπο, κατά τον
40 οποίο «η καθολική ψυχή μεριμνά για κάθε τι άψυχο».
Είναι λοιπόν δυνατό να μην προσκολλούμαστε στο σώμα,
να διατηρούμαστε καθαροί, να περιφρονούμε τον θάνατο, να
γνωρίζουμε τ α ανώτερα και να τ α επιδιώκουμε, χωρίς να
φθονούμε τ α άλλα όντα, που έχουν επίσης την ικανότητα να
τα επιδιώξουν και που αδιάκοπα τ α επιδιώκουν, χωρίς να
τους το αμφισβητούμε και χωρίς να παθαίνουμε το ίδιο με
45 όσους πιστεύουν, ότι τα αστέρια δεν περιφέρονται, επειδή η
αισθητήρια αντίληψη τους λέει ότι αυτά στέκονται. Ούτε και
οι ίδιοι θέλουν να καταλάβουν ότι η ουσία των άστρων βλέπει
προς τα έξω, επειδή δεν διαβλέπουν ότι η ψυχή των άστρων
είναι α π ' έξω 9 8 .

μέρος της κατά των Γνωστικών π ρ α γ μ α τ ε ί α ς ) , α λ λ ά τελικά αγνοούν και
παρερμηνεύουν οτιδήποτε βρίσκεται έξω απο τον κόσμο μας.
Ο Πλωτίνος συνοψίζει κάποια βασικά διδάγματα, που πρέπει να μπουν
στη θέση τ η ς γνωστικής περιφρόνησης των αισθητών: Καλό είναι να μη
λατρεύει κανείς το σώμα (γρ. 4 1 : «μή φιλοσωματεΐν»), α λ λ ά να διατηρεί
την ψυχή του α ν έ γ γ ι χ τ η και αμόλυντη α π ' αυτό. Αυτό που πρέπει να
περιφρονούμε, είναι ο θάνατος (και όχι η επίγεια ζ ω ή ) . Και αν στρεφόμα
στε προς τ α νοητά, αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε καυχησιολογίες ή
φθόνους, α λ λ ά να παραδεχόμαστε ότι υπάρχουν και ά λ λ α όντα, και
μάλιστα ανώτερα από εμάς, με θεϊκό και αιώνιο χαρακτήρα, που στρέφο
νται επίσης προς τ α νοητά κι έχουν πιο μόνιμη επαφή με αυτά. Διότι είναι
αισθητήρια π λ ά ν η να νομίζουμε ότι ο ήλιος και τ α ά λ λ α αστέρια στέκο
νται. Αντίθετα αυτά τ α ουράνια σώματα έχουν την ικανότητα να τείνουν
καλύτερα από εμάς προς τα έξω, επειδή η ψυχή τους πολύ πιο αρχέγονα
από τ η δική μας προέρχεται από έξω (γρ. 4 8 : «έξωθεν»).
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