
- 336 -

DIETRICH ROLOFF, P lot in · Die Großschrift III, 8 - V , 5 - Π , 9, Walter 
de Gruyter & Co, Berlin 1970, σ. XI, 246, (Untersuchungen zur antiken 
Literatur und Geschichte, hrsg. von Heinrich Dörrie und Paul Moraux, 
Bd 8), Ganzi. DM 68. 

Ό D i e t r i c h R o l o f f , ό συγγραφεύς της υπό κρίσιν εργασίας είναι 

γνωστός καί εκ τ/)ς κατά το αυτό έτος εκδοθείσης πραγματείας αύτου εις την 

φιλοσοφίαν του Πλάτωνος υπό τον τίτλον : «Gottäknliclikeit, Vergöttlichung 
und Erhöhung zu seligem Leben* Untersvchungen zur Herkunft der piaioni
schen Angleiehung an Gott». 

Ή εργασία, ώ σημειοΐ ό συγγραφεύς εις τον πρόλογον αύτου, είναι καρ

πός ενός Kolloquium, το όποιον υπό την προεδρίαν του Heinrich Dörrie έλαβε 

χώραν εις το Münster από του έτους 1965 έως του έτους 1967. Σκοπός του 

ανωτέρου συνεδρίου ήτο να άνευρη καί να επαλήθευση έξ έπόψεως περιεχομένου 

καί νοημάτων την έσωτέραν συνάφειαν των Έννεάδων III, 8—V, 8—V, 5 και II, 9, 

δπερ ήδη εΐχεν προ πολλού έξ εξωτερικών γνωρισμάτων αποδείξει ό πολύς 

H a r d e r (Βλ. R. H a r d e r , Eine neue Schrift Plotins, εις Hermes, τ. 71 

(1936), σσ. 1-10). 

Ό συγγραφεύς έπιχειρών να έρμηνεύση τάς ως άνω Έννεάδας εκ των έσω-

θεν, δηλαδή ως νοηματικάς ενότητας, διαιρεί την ύλην αυτών εις εξ κεφάλαια. 

Μετά τον πρόλογον (σσ. IX—XI) έπεται πίναξ διατάξεως τών υπό πραγμάτευ-

σιν Έννεάδων, αί όποΐαι αρχικώς άπετέλουν ένιαΐον σύγγραμμα του Πλωτίνου 

διαιρεθέν υπ' αύτου του μαθητού καί βιογράφου του Πορφυρίου. Εις το τέλος της 

δλης εργασίας επιτάσσεται σειρά σχεδιαγραμμάτων προς δήλωσιν της σχέσεως 

του νον προς το νοητόν, ως καί του νου προ; το εν, ωσαύτως μία Konkordanz 

διαπραγματεύσεως βάσει της εκδόσεως τών έργων του Πλωτίνου υπό τών Ρ. 

H e n r y καί Η. R. S c h w y ζ e r (σσ. 229—232), ή βιβλιογραφία (σσ. 233— 

234), δύο πίνακες πραγμάτων (σσ. 235—239 καί 240—4) καί πίναξ ονομάτων 

(σ. 245). *Η διάταξις της ΰλης τών έρμηνευομένων Έννεάδων έχει ως έξης : 

α') Vorspiel : φύσις und νους als verschiedene Formen von θεωρία (III, 8, 1—8) 

(σσ. 1—22), β') Das εν : erster Anlauf (III, 8, 9—11) (σσ. 23-35), γ') Der 

κόσμος νοητός als Vorstufe zum εν (V, 8, 1—V, 5, 4 ; 6) (σσ. 36—108), δ') Das 

έν : Zweiter Anlauf (V, 5, 4 ; 6 - 1 3 ; 38) (σσ. 109-150), ε') Die Bestätigung 
der Stufenreihe : έν—νους—ψυχή (II, 9, 1—3) (σσ. 151—164) καί στ') Epilog : 

Die Verteidigung des κόσμος αισθητός gegen die Gnostiker (II, 9, 4—18) (σσ. 

165-226). 

Εις το πρώτον κεφάλαιον ερμηνεύει ό συγγραφεύς τήν Έννεάδα III 8, Περί 

φύσεως καί θεωρίας και τον ενός. Ό Πλωτίνος εις τήν Έννεάδα αυτήν προχωρεί 

πέρα της θεωρίας του 'Αριστοτέλους, ήτις πραγματοποιείται ύπο του νον κατά 

τήν μετάληψιν τοϋ νοητον. Κατά τον Πλωτινον πάντα τα ελογα καί άλλογα 

ζώα, ή φύσις γενικώς, ή ψνχή καί ό νονς τείνουν προς τήν θεωρίαν καί τυγχά

νουν αυτής «καθ' δσον οΐόν τε αντοϊς κατά φύσιν έχοντα, άλλα σε άλλως και 
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θεωρεϊν καί τυγχάνειν καί τα ιιεν αληθώς, τα δέ μίμησιν καϊ εικόνα τούτον λαμ

βάνοντα» (III 8, 1, 5—7). Ή φύσις είναι έργον θεωρίας, «θέαμα» καί «θεώρη

μα» έκ θεωρίας ανωτέρας της ψυχής. Ή ψυχή ωσαύτως είναι θεωρία εκ του 

νου, ήτις δια τής θεωρίας ταύτης ώς λόγος δημιουργεί τήν φύσιν. Ή καθ' αυ

τήν θεωρία δμως εις τήν καθαράν αυτής μορφήν λαμβάνει χώραν εις τον νουν, 

δπου ή νόησις συμπίπτει μέ το άντικείμενον αυτής, το νοητόν. Νους καί νοητον 

δια τής νοήσεως αποτελούν εν τω διχασμώ ζώσαν ενότητα καί ζωήν, ή οποία 

μέσω των λοιπών υποστάσεων εξικνείται μέχρι αυτής τής φύσεως καί τής οποίου 

δλης ώς έσχατος λόγος. Ό συγγραφεύς ποιείται χρήσιν τής ορολογίας τής φιλο

σοφίας του Edmund Husserl, δταν όμιλή δια το νοητόν, άποκαλών αύτο ìntentio-
nale Objekt εν αντιθέσει προς το ύπερβατικον άντικείμενον του νου, το êv. 

Εις το δεύτερον κεφάλαιον δ D. R o l o f f πραγματεύεται το θέμα τής 

φύσεως του ενός (III, 8, 9—11). Το εν εις τήν φιλοσοφίαν του Πλωτίνου απο

τελεί τήν πρώτη ν ύπόστασιν κ α τ α χ ρ η σ τ ι κ ώ ς" λέγω δέ καταχρηστικώς, 

διότι αϊ υποστάσεις είναι βαθμίδες του δντος, προερχόμεναι έκ τής ενεργείας του 

υπέρ νουν καί εϊναι ενός ή αγαθόν. Το εν δεν είναι ύπόστασις, άλλα «αϊτιον» 

καί «δύναμις» πάντων. Είναι υπέρ νόησιν, διότι ή νόησις αποτελεί δυάδα έκ του 

νου καί του νοητον. Το εν κείται υπέρ τον νουν, διότι το «πλήθος ενός ύστερον», 

ένω αύτο ευρίσκεται «επέκεινα πάντων». 

Το τρίτον κεφάλαιον αποτελεί έρμηνείαν τής περί νοητον κόσμου θεωρίας 

του Πλωτίνου (V, 8, 1—V, 5, 4 ; 6). Ή Έννεάς αυτή του Πλωτίνου εκκινεί άπο 

τήν διαπίστωσιν τής όμοιότητος καί τής διαφοράς μεταξύ φυσικού κάλλους καί 

κάλλους έν τή τέχνη, προχωρεί περαιτέρω εις τήν άναγνώρισιν τής υπεροχής 

του ψυχικού κάλλους, του κάλλους τουτέστι τών αρετών, διά να κατάληξη εις 

την μεταφυσικήν πηγήν του κάλλους τών ιδεών του νου, "Ο Πλωτίνος χωρεί 

εισέτι περαιτέρω προς θεμελίωσιν του νοητού κάλλους του εϊναι καί τών ιδεών* 

εις τήν άρρητον πηγήν του αγαθού, τήν «καλλονήν», τής οποίας το κάλλος του 

νοητού κόσμου αποτελεί προβολήν. 

Το τέταρτον κεφάλαιον αποτελεί νέαν προσπάθειαν προσπελάσεως τής υπο

στάσεως του ενός δια θετικών καί αρνητικών προσδιορισμών (V, 5, 4 ; 6—13 ; 

38). Ό Πλωτίνος προσπαθεί, στηριζόμενος εις τήν πλατωνικήν παράδοσιν, άλλα 

καί κατ' εξοχήν έμβαθύνων εις τήν ούσίαν του θείου, να παρουσίαση τήν ύπερο-

χήν τής υποστάσεως του ενός, έναντι τών κάτωθεν αύτου υποστάσεων. Το εν ώς 

«ανείδεον», τουτέστι χωρίς ούδεμίαν μορφήν έκ του νοητού ή αισθητού κόσμου, 

είναι πανταχού παρόν, διότι ακριβώς δέν εϊναι ούδαμου. Δια του τρόπου αύτου 

ώς λέγει καί ό E d u a r d Z e l l e r εκφράζονται ό δυναμικός πανθεϊσμος του 

Πλωτίνου. Το εν καίτοι υπεράνω πάντων εϊναι «δύναμις» καί «αρχή» πάντων. 

Πασαι αϊ εξ αύτοΰ υποστάσεις, ή φύσις καί παν το εμψυχον μέχρι τής νεκρός 

ύλης είναι «Ιχνη του ενός». Το εν πάλιν είναι το «αγαθόν», προς δ τείνει παν 

άνθρώπινον τέλος' δέν είναι αγαθόν τι, άλλα το αγαθόν νοούμενον οντολογικώς ώς 

αρχή του είναι εις πάσας τάς βαθμίδας τών υποστάσεων. 

Εις το πέμπτον καί έκτον κεφάλαιον ό συγγραφεύς ερμηνεύει τήν τελευ-
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ταίαν Έννεάδα II, 9 προς τους Γνωστικούς, τήν χριστιανικήν δηλαδή έκείνην αι-

ρεσιν, ή οποία αποτελούσα κράμα πλατωνικών θεωριών και έξ 'Ανατολών θρη-

κευτικών μύθων, εκφράζει τήν δεισιδαιμονίαν και τήν εχθρότητα της εποχής της 

προς τον λόγον καί τήν πεφωτισμένην ήθικήν. Ό Πλωτίνος ως "Ελλην υψώνει 

τήν φωνήν του, έξυμνών τήν χαράν του και τήν άγάπην του προς τον αίσθητον 

κόσμον, ούτινος το κάλλος οδηγεί αυτόν εις το υπεράνω αύτοΰ κάλλος του νοη

τού κόσμου. Πέρα αύτοΰ ό Πλωτίνος καταφέρεται κατά τών Γνωστικών, οίτινες 

έπεθύμουν να πολλαπλασιάσουν τάς υποστάσεις θεωροΰντες καί τον λόγον ως 

ύπόστασιν κειμένην κάτωθεν του νου. Ό κόσμος πάλιν δέν είναι κατά τον Πλω-

τΐνον ταπεινον έργον της πεπτωκυίας ψυχής του κόσμου (II, 9, 4), ως έπρέ-

σβευον οί Γνωστικοί οΰτε τι ευτελές δια τον άνθρωπον καί άξιον περιφρονήσεως 

ως κακόν (II, 9, 13). 

Οΰτε μεταξύ τών υποστάσεων ούτε εις τον αίσθητον κόσμον υπάρχει το 

κακόν, ει μή μόνον εις τήν ύλην. Ό φιλόσοφος καταφέρεται καθ' δμοιον τρό

πον έναντι της περί αρετής αντιλήψεως τών Γνωστικών. Ώ ς ή αρχαία ελλη

νική φιλοσοφία θεωρεί ό Πλωτίνος τήν άρετήν καί γενικώτερον τήν ήθικήν ώς 

καρπον της φρονήσεως καί του λόγου καί ουχί δώρον διδόμενον χαρισματικώς : 

«'Αρετή μεν οΰν εις τέλος προϊονσα καί εν ψυχή" εγγενομενη μετά φρονήαεως 

θεον δείκννσιν άνευ δε αρετής αληθινής θεός λεγόμενος δνομά εστίν», II, 9, 

15, 3 8 - 4 0 . 

"Η ερμηνεία τών ανωτέρω Έννεάδων τελειώνει δια παραθέσεως σχεδια

γραμμάτων προς καλλιτέραν κατανόησιν της σχέσεως μεταξύ νον προς νοητον 

καί νου προς το ύπερβατικον άντικείμενόν του, το §ν, δπερ καθίσταται προσι-

τον υπό του νου δια της έκστάσεως εκ τών ενεργειών της νοήσεως καί της υπέρ 

νόησιν καί ούσίαν ταυτίσεως (ενώσεως) αύτοΰ μέ το êv. 

Κρίνοντες εν τω συνόλω τήν έργασίαν δυνάμεθα να εϊπωμεν δ*τι αποτε

λεί μίαν περισσότερον φιλολογικήν παρά φιλοσοφικήν έρμηνείαν. Παρά τήν κατά 

παράταξιν ενίοτε έρμηνείαν, χωρίς συγχρόνως αναφοράς εις ανάλογα χωρία τοΰ 

πλωτινείου έργου καί ούσιαστικωτέραν φιλοσοφικήν διείσδυσιν εις το σύστημα 

τοΰ Πλωτίνου, εν τούτοις παρουσιάζει το μέγα χάρισμα της σαφηνείας καί 

ακριβείας. 

Ό συγγραφεύς επιτυγχάνει τοΰ έξ αρχής τεθέντος ύπ' αύτοΰ σκοποΰ της 

εργασίας του, νά άποδείξη δηλαδή τήν έσωτερικήν σχέσιν εξ έπόψεως περιεχο

μένου καί νοημάτων τών αναφερομένων Έννεάδων, αϊ όποΐαι αρχικώς άπετέλουν 

εν ένιαΐον σύγγραμμα τοΰ Πλωτίνου. 

ΔΗΜ. Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ 


