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HISTORISK FRAMSTÄLLNING OCII GRANSKNING 

UT AF HUFVUDPUNKTERNA UTI PLOTINT 

TIIEORETISKA PHILOSOPHI.

Λβορίαίοηίβηιβη utgör utan tvifvel en af de mest 
intressanta företeelser uti philosophiens historia, icke 
blott för den djupsinniga, mystiskt religiösa verlds- 
åskådning, som der möter oss, utan ock emedan vi 
deri finne det första försöket att positivt upptaga 
och uti en högre princip förena föregående åsigter 
och system er, äfvensom den sista märkvärdiga for
men, uti hvilken den gamla Grekiska philosophien 
uppträdde. Redan hos Plotinus fram träder denna 
verldsåskådning uti sina grunddrag fulländad, så att 
vi hos följande anhängare af denna skola blott fin
na en mera dialektisk och detaljerad framställning 
af densamma. Af detta skäl tro vi oss få en sä
ker insigt uti den allmänna beskaffenheten och be
tydelsen af Neoplatonismen genom en historiskt- 
kritisk betraktelse af de förnämsta hufvudpunkterna 
uti Plotini philosophi. 1

1 Plotinus föddes uti Lycopolis i Egypten 2 0 5  e. 
Ch. f . ,  studerade uti Alexandria under ledning af Ara-  
monius Saccas ,  lärde och författade sina skrifter i Rom 
och dog uti en ålder af  GG år. —  Ilans skrifter, efter 
hans död ordnade och utgifne af hans lärjunge P orphy-
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Ständpunkten och den allmänna karakteren af 
hans philosophi har man velat u ttrycka i tre  o rd : 
eklekticism , mysticism och pantheism , och derm ed 
betecknat såväl hans förhållande till föregående phi— 
loSopher, som ock det egendomliga uti hans k u n -  
skapslära och det sätt, hvarpå han besvarar philo- 
sophiens högsta fråga om Gudomligheten och dess 
förhållande till verlden. 1 Men alldenstund, för a tt 
bedöma en usig t, det är nödigt a tt i sam m anhang 
lära känna densam m a, så må här först till ledning 
för det omdöme och de anm ärkningar, som sedan 
komma att göfas, en så m ycket som möjligt kort 
men sammanhängande framställning lemnas af de 
våsendtligaste punkterna uti Plotini philosophi, och 
det uti den ordning, uti hvilken de dels för a tt 
fattas och begripas synas förutsätta hvarandra, dels 
också böra härledas u tu r hvarandra. 2

Menniskosjälen, säger Plotinus, såsom utgången 
u tu r den högsta principen, besitter de egenskaper 
och förmögenheter, genom hvilka det blir oss möj

rius, äro indelade uti 6  Enneader, hvardera innefattande  
9 böcker,  hvilka återigen äro fördelade uti kapitel.  —  
Öen edition af Plotini verk, utur hvilken citaterna i den
na afhandling äro gjorda, är tryckt i Basel 1 5 8 0 .

1 Jules Simon, Histoire de 1’Ecole d’A1exandrie, Préface.
2 En sådan framställning är icke utan stora svårig

heter, hvilka företrädesvis förorsakas derutaf, att uti Plo
tini egna  verk ingen strängt systematisk  ordning före
k om m er,  men deremot emellan olika ställen bestämda  
motsägelser kunna uppvisas. Jemför t. ex .  nedan pag. 
4 ,  not.  1, om ekstasen, och pag. 2 9 ,  om materien.



ligt a tt gradvis höja oss och återgå till vårt u r
sp rung  och derigenom komma till sanningen. Dock 
ä r  denna återeåpg för alla icke lika lött. SärskildtΤ»*ϊ WnifJ ' f » r> D’ Ii u k "It* 4
privilegierade i detta afseende äro de musikaliska, 
de  älskande och de philosophiska själarne. —  V ar- 
seblifningen (αϊα&ηΰις) lemnar oss kännedom om 
d e t sinnliga, och genom tankeförmågan (διάνοια), 
som har sinnligheten till u tgångspunkt, men genom 
dialektiken höjer sig öfver det sinnliga, bereder och 
n ärm ar sig den philosophiska själen till idéernas 
verld. 1 Denna fattas genom förnuftet (m»c), hvars 
verksam het icke, såsom tankeförm ågan, innebär en 
rö re lse , e tt sökande eller forskande, utan e tt skå
dande af idéerna , e tt egande af sanningen .2 Men 
öfver sjelfva förnuftet, som ännu innebär en mång
fald och en motsats mellan den skådande och det 
skådade , höjer sig själen genom en förenkling 
(απλω αις) af hennes väsen till ekstasen (εχΰτctcig), 
som ä r  den högsta möjliga kunskapsart. a Uti den
na förekommer ingen mångfald, ingen m otsättning;

1 Detta uppstigande till idéverlden sker för de mu
sikaliska själarne genom musiken och för de älskande  
genom kärleken. Dock kunna dessa tvenne slag af sjä
lar ej så klart och tydligt  fatta idéerna, som den philo
sophiska sjä len ,  utan blott uti dunkla bilder (känslor)  
förnimma desamma. Enn. i; b. 3 ,  k. k. 1— 3.

2 E n n .  5 ;  b. 5, passim.

3 Förf* anhåller att delta ord här måtte fattas i lika 
obeslämd b e ty de lse ,  som de bestämningar, hvilka P lot i -  
n u s  tillägger det ena. Klart är nemligen att ekstasen i 
sjelfva verket icke är någon egentlig kunskapsart ,  em e
dan vi här befinna oss uti den absoluta enheten öfver 
all kunskap. Se vidare nästa not.



själen ser och känner icke m era , utan har blifvit 
och är det absolut e n a ,  det högsta goda, tingens 
princip, som på intet annat sa tt kan fattas. 1

Men såsom denna högsta princip icke kan af 
förnuftet begripas (i begrepp uppfattas), så kan den 
icke heller i ord utsägas. Ju mera vi derföre b o r t-  
lägge alla begrepp, aflägsne alla tankebestämningar, 
desto närm are äro vi a tt fatta densamma. Till och 
med begreppen af v a r a  och v e t a  måste från den
na princip aflägsnas, emedan han annars icke vore 
enkel. Den högsta principen ä r icke och v e t ic
ke, utan såsom han är grund ti l l , så är han ock 
upphöjd öfver allt vara och veta. 2 D etta hindrar 
dock icke, att namn tilläggas densamma och p re -  
dikater derom utsägas, blott man härvid besinnar,

1 Enn. 6 ;  b. 7 ,  k. k. 1 1 ,  3 4  och flerestädes. De  
öfriga själsfunktionerna förbigås här såsom icke egentli
gen theoretiska eller kunskapsorgan. Anmärkas bör dock,  
att ekstasen icke heller är egentligen theoret isk; ty det  
theoretiska och praktiska,  vetande och handlande,  sam 
manfalla här till ett vara utan olikhet och åtskillnad, till 
en fullkomlig enhet. Alt  med Prof. Schröder och Jules  
Simon betrakta kärleken (bönen) och musiken såsom o -  
medelbart ledande icke blott till idéernas verld, ulan ä n 
da upp till sjelfva ekstasen, är ej öfverensstämmande med 
Plotini egen framställning uti Enn. 1; b. 3 ,  k. k. 1— 3,  
der han koordinerar dem med dialektiken och icke alls 
talar om ekstasen. Motsvarigheten mellan Plotini psy-  
chologiska och theologiska läror skulle ock derigenom  
blifva mindre fullständig. Jfr Jules Simon 11 istoire de 
1’EcoIe d’Alex.,  Tom. 1, sidd. 2 6 1  (f., och Vacherot, Hi- 
stoire Critique de 1’Ecole d ’Alex.,  Tom. 1, sid. 3 6 5 .

2 Enn. 5;  b. 5, k. 4. Enn. 5; b. 3, k. 13 .  Enn.  
5; b. 5, k. 6.



a l t  desse alltid måste vara negativa, eller på sin 
höjd uttrycka hans upphöjdhet öfver och förhål
lande till de lägre väsenden, utan att på något sätt 
vilja bestämma hans natur. 1 Derföre benämne vi 
honom d e t  e n a  (το tv ) ,  hvarm ed vi frånkänne 
honom all mångfald och alla bestämningar, 2 d e t  
f ö r s t a ,  som uttrycker hans höga värdighet, * 
p r i n c i p ,  som betecknar att han är urgrunden till 
allt annat (causa prim a), d e t  g o d a ,  hvarmed u t-  
m ärkes a tt han är det mål, till hvilket allt syftar 
(causa final is). 4 Dessutom tillägge vi honom v e r k 
l i g h e t ,  för att antyda att han icke är en blott 
m öjlighet, s j e l f s t ä n d i g h e t  (oberoende), emedan 
han intet förutsätter och af intet annat beror. s

1 Enn. 2 ;  b .  9, k. 1. Enn. 5 ;  b. 3 ,  k. 13.

3 Enn. 5 ;  b. 5, k. 4. Enn. 6 ;  b. 9 ,  k. 6.
3 Enn. 2 ;  Ib. 9, k. 1.

* Enn. 6 ;  Ib. 7, k. 38 .  Äfven namnet Gud begag
nas om det enai,  eburu detta ord hos Plotinus snarare 
betraktas såsom ett appellativum , lika användbart om 
alla tre principerna: det en a ,  förnuftet och verldssjälen, 
hvilka jemföras med de hedniske gudarne: Uranus, Sa
turnus och Jupiter. — - Enn. 5;  b. 8 ,  k. 1 3 .  Äfven de  
särskilda idéerna och de individuella själarne blifva icke 
sällan på hedniskt vis hedrade med detta namnet.

* Med dessa termer tror sig förf. äfven hafva beteck
nat det hufvudsakliga resultatet af Plotini vidlyftiga un 
dersökning (uti  Enn. 6 ;  b. 8) om det enas frihet, vil
j a ,  verklighet (verksamhet Ινές>γ€ΐα)· Det  visar sig
nemligen utaf Plotini an a ly s ,  att dessa begrepp, för så 
vidt de kunna hafva någon betydelse  med afseende på 
det ena, i sjelfva verket icke få beteckna något annat,  
än hvad ofvan blifvit antydt med orden sjelfständighet, 
verklighet, princip, det goda.



c
Litar denna Prihcip måste nu allt annat leda 

sitt ursprung. Hela verldem  är till såsom ett be
vis på denna sanning, ö c h  såsom det tillhör h v å r-  
je  väsen a tt frarhalstra sih like, så ligger det ock 
uti den högsta principens natur att fram bringa ett 
annat. 1 D etta frambringande 3r dock icke en följd 
af behof eller kärlek, ty  Ghd är Sig sjelf riög, icke 
héllér en ifri medveten handling utaf hans vilja, ty  
hos honom finnes hvarkeh tanke eller beslu t eller 
handling. Det är icke heller e tt tillfälligt verk  utaf 
den blinda slum pen, dtan det har sin nödvändiga 
Jgrund iiti hans egen h a tu r , såsom f u l l k o m l i g ,  
såsom g o d ,  och såsom j J t i n b i p .  * —  Fram brin
gandet sker sålunda. Då d e t  e n a  blir tankeföre
mål (tänkbart νοητόν), så framgår u tu r  detsam m a 
e tt tänkande (νόηαις) för att fatta detta. Så
som det sinnliga tinget genom sin förnim barhet för
orsakar ögats seende, så frambringlar ock d e t  e n a ,  
icke såsöm sådant, utan såsöm tänkbart, tä n k an d e t.3

1 Enn. 5 ;  b. i ,  k. 6 .  Enn. 5 ;  b. 4 ,  k .  1 .
2 Enn. 5$ b. 3 ,  k. 1 2 .  Enn. 5 ;  b. 4 ,  k. 1 .
3 När man betraktar denna framställning af förnuf

tets  genesis,  hvilken förekpmmer uti Enn. 5; b. 4 ,  k. 2 ,  
så kunde man finna sig föranlåten att åtminstone uti  
denna punkt vilja fritaga Plotinus ifrån emanationsläror,  
helst  då man besinnar, att hvad här omtalas icke  har
skett  i t iden, utan på ev igt  sätt , och följaktligen snarare
borde beteckna ett begreppsförhållande, än en egentlig  
produktion. Man k u n d e  fråga om P lo t in u s ,  som låter 
det absoltita icke-jaget  sätta ett  j a g ,  h v i lk et  genom det  
förra kommer till m edvetande ,  är emanationsläran när
m a re ,  än F ic h te ,  som låter det absoluta jaget sätta ett  
i c k e - ja g ,  för att genom defta blifva sjelfmedvetet. Men 
härtill måste svaras,  att Plotinus ej (såsom förhållandet



Men detta sker utan någon förändring, utan riågot 
bem ödande hos d e t  ena .  Det andra fram springer 
likasom sjelfmant u tu r det förstas öfverfullhet. Så
som  bäcken framströmmar utur källan, men denna 
alltjem t ä r lika full och lika lugo, och såsom ljuset 
fram strålar utur solen, hvilken förblifver lika klar 
och lika lju s , så framgår ock det andra u tu r det 
första, utan a tt detta förändras eller inskränkes. 1 

Tänkandet var det andra, som utur det första 
fram går, och just derigenom uppkommer v a r a t  
och i n t e l l i g e n s e n .  När det andra har fram gått 
u tu r det första, så är det genast v a r a ,  men ännu 
blott till möjligheten ett tänkande, «en syn, som in
te t ser». Först när det vänder sig emot d e t  e n a  
för att fatta detta, blifver det e tt verkligt tänkande. 
Men det blifver ock med detsamma sjelft tänkbart 
och sitt eget objekt; och detta tänkande, som , då 
det skall tänka d e t  e n a ,  äfven tänker sig sjelft, 
ä r  f ö r n u f t e t  (ro vc), som tillika innefattar det san
na varat. 2 —  Fcirnuftet innefattar en m ångfald; jty

är med Fichtes ick e- jag )  betraktar förnuftet såsom en  
blott begränsning e l ler  bestämning hos det absoluta,Jutan 
såsom det sanna och verkliga va ra t ,  hvilket är härledt 
utur, m en  dock på det bestämdaste åtskildt ifrån det  ab
soluta. Om denna åtskillnad se n yss  citerade k a p . ,  der  
Plotinus skiljer emellan det enas energi (η  τής ουΰίας  
Ιν ερ γε ιά )  och den derur härledda energien (ή  £χ τής 
ονΰίας £ ν£ ρ γε ια ). Emanationsläran är dessutom på 
många andra ställen uttalad. Jfr bärnedanföre om v er ld s -  
själen.

1 E n n .  5; b. 4 ,  k. 2 .  Enn. 5; b. 2, k .  i  et  passim.
* Enn.^ 5; b. 2 ,  k. 1. £ α ι  η μ εν  π ρ ος Ϊχεϊνο

ύτάοις α ντο ν  το ον Ιπ ο ίη ϋεν , η δε προς α ντο
τον ν δ ν ν ,  ν,τΐ. Εηη. 5;  b. 3 ,  k. 11 .  E n n .  5 ;  b. 1,



Η

först förekommer der skillnaden mellan tankandet 
och det tänkta, subjekt och objekt, och dernäst blif- 
ver sjelfva d e t  e n a ,  då det tänkes af förnuftet, 
icke längre e t t ,  utan många. Såsom den enkla 
odelade ljusstrålen, då den träffar p rism at, bryter 
sig i en mångfald af färger, så upplöser sig ock 
d e t  e n a ,  när det af förnuftet tänkes, uti en mång
fald af tankar. 1 Dessa tankar, som icke äro ab
strak ta  begrepp, utan konkreta väsenden, och tillika 
tänkande subjekter, hvilka tänka och skåda sig och 
allt, sig uti allt och allt uti sig, kallas i d é e r .  De 
äro dock bestäm dt åtskilda och olika genom sitt 
eget väsen, och utgöra tillsammans förnuftets inne
håll eller idéernas verld. Denna utgör ett system, 
der absolut skönhet och harmoni äro rådande, ett 
system  af högre och lägre idéer, som dock alla äro 
i sitt slag fullkomliga, och hvar för sig afspegla det 
hela och utgöra det sanna varat. 2 Ändtligen äro 
dessa idéer också den sinnliga och synliga verldens 
u rb ilder, så att icke blott hvarje lefvande individ, 
utan ock hvarje verkligen existerande ting uti s in - 
neverlden, har sin särskilda motsvarande idé uti 
idéernas verld. 3

Såsom förnuftet frambringas utur d e t  e n a ,  så

k. 6 .  Enn. 5 ;  b. 3, k. 6 .  Det är af sig sjelft klart,  
att detta förnuft, såsom det  allmänna gudom liga,  ej får 
förvexlas med det förnuft, som finnes hos den enskilda  
m enniskan och som blott är ett moment utaf det  förra.

’ Enn. 5 ;  b. 3, k. 10 .  Enn. 6 ;  b. 7,  k. 1 5 .  Enn.  
6 ;  b. 7 ,  k. 14.

2 Enn. 5 ;  b. 8 ,  k. 4. Enn. 6; b. 7, k. 14. Enn. 
6 ;  b. 7 ,  k. 9.

3 Enn. 5; b. 7, k. 1.



frambringar det ock sjelft veildssjälen (ψνχή), h v il-  
ken ar en afbild af och förhåller sig till förnuftet, 
såsom detta till d e t  e n a .  Ty då sjalen genom en  
evig födelse blifvit fram bragt u tu r förnuftet, så har 
den ock, såsom fram bragt, sin egen verklighet 
(I v fq y s ia ) skild ifrån den, som finnes hos dess 
princip. Såsom den uttalade tanken (ordet) ä r en 
annan, än den uti själen inneboende, och såsom den 
u r elden utströmmade värmen måste skiljas från 
den, hvilken ännu är qvar uti lågan, så är ock sjä
len bestäm dt åtskild ifrån förnuftet, hvaraf den le
der sitt ursprung. 1 Själen är dock förnuftets af
bild, och derföre gifves det en likhet och motsva
righet dem emellan. Såsom förnuftet är enhet i 
mångfald, så utvecklar sig ock verldssjälen till en 
mångfald af individuella själar, som till sitt väsen 
hafva del uti den allmänna själen, men dock alla 
hafva sin egen individuella tillvaro, och genom be
stämda egenskaper äro skilda ifrån hvarandra och 
från den allmänna själen. 2 Dessutom är själen,

1 Enn. 5 ;  b. 1, k. 6 .  Enn. 5 ;  b. 1, k. 3.
2 Enn. 4 ;  b. 1, k. 1. Detta förhållande mellan verlds

själen och de individuella själarne medgifver Plotinus sjelf 
vara svårt att fatta, hvarföre han också, sedan han (Enn.  
4 ;  b. 3, k s k. 2, 3) vederlagt några origtiga föreställ
ningssätt, genom  bilder och liknelser söker förtydliga d e t 
samma (Enn. 4 ;  b. 3, kap. 4). Lättast torde man fatta 
detta förhallande genom jemförelse med idéernas system,  
der alla lägre idéer ingå uti den högsta, utan att d er
före sakna individualitet  och sjelfständighet. De e g e n 
skaper, hvarigenom de särskilda själarne skiljas ifrån 
hvarandra, uppgjfver Plotinus (Enn. 4; b. 3, k. 8) såsom  
bestående t v  ιο ις  ijtteöi μ ά λ ιΰ τα  xctl t v  τοις tijc  
διανοΐας tqyoiq.

%



liksom förnuftet, e tt tänkande väsen, och vänder sig 

emot sitt ursprung förnuftet eller idéverlden för att 

fatta densamma. Men svagare Un förnuftet, förmår 

ej själen med en enda orörlig blick genomskåda, 

med en enda oförändrad tanke uppfatta hela rike

domen af idéernas verld , utan dess skådande blir 

rörligt och föränderligt, dess tänkande reflekterande 

och diskursivt. 1

Uti denna själens rörlighet och dess inskränkt

het i jemförelse med de högre principerna ligger nu 

grunden till det egendomliga s ä t t , hvarpå själen 

fram alstrar de lägre varelserna, och den egendom

liga beskaffenhet, som förefinnes hos det af själen 

framalstrade. Själen är nemligen ock underkastad 

generationens lag , så att, om än dess rigtning mot 

förnuftet är dess högsta och förnämsta verksamhet, 

denna likväl icke är den enda. Såsom enheten 

fram bringar förnuftet och förnuftet sjä len , så hörer 

det nemligen ock till själens natu r a tt fram aktra 

något annat, som är lägre än han. Denna fram - 

alstring är dock i det afseendet olik enhetens och 

förnuftets, att, då dessa fram bringa utan rörelse och 

utan förändring och frambringandet sker på e tt e -  

vigt sätt, så är förhållandet vid själens alstrande 

verksam het alldeles motsatt. Sjelf rörlig, fram brin

gar han ej utan rörelse, i det han fram träder så

som en alstrande kraft och u tu r sitt sköte fram

1 Enn. 5 ;  b. 1 ,  k. 4 .  K a l γα ρ  α λλα  x a l ά λλα  

TtsQb ψ νχή ν , t v  τ ι u s l τω ν οντω ν, ό δέ ν ο ν ς η ά ν τ α . 

Εηη. 5 ;  b. 1 ,  k. 3 .  N o sg å  Ι ΰ η  (ή  ip i'x i)  #«*  l v  

λογιΟμοΤς δ νδνς αντής, κτλ.



kallar den sinnliga verldens mångfald. ' Men då 
ingen rörelse kan fattas utan t i 4  och r u m  och 
dessa ickc på förhand finnas till, Så måste själfen 
fram bringa äfven dem. Dock fratnbringas de icke 
éåsom de första sjelfständiga tingen, hvilka först 
irihste beredas att feinottaga själens öfriga skapelser, 
u tan  de frambringas t i l l i k a  m e d  den öfriga v e rl-  
dén, såsom d e  a l l m ä h h a  f o b m e r n a  för själens 
Verksamhet. Ty väl deltager själen till sitt Väsen 
m ed förnilftet Uti evigheten, men dess producerande 
verksahnhet fallet dock på d é t  sättet inotn tiden 
och rum m et, a tt dfeSse alltid åtfölja densamma, så
som u ttty  ekande själens m o d u S  a g e n d i .  Denna 
själens verksam het är nemligen en successiv och u t -  
åtgående rörelse och derigenoni uppkomma tiden 
och rum m et. a

E tt nödvändigt vilkot för verldsbildningen är 
m aterien , hvars tillvaro bevisar sig genom den Uti

1 Enn. 5 ;  b. 2, k. 1. d s (ψ νχήά  ον μ ίν ο ν ϋ α  
π ο ιε ί α λ λ ά  χινη& είΰα  γ ε ν ν ά  ειδω λον· —  Enn. 2 ;  b. 
B, k. 1 7 .  E n n .  5; b. 2 ,  k. 1 .

2 Enn. 3 ;  b. 7, k. 1 0 .  E l ovv  χρόνον τϊς λ ίγ ο ι  
ψ νχη ς Ί ν  xtvijGsi μεταβα τική  Ι ξ  ά λλον εις ά λλον  
β ίο ν  χρόνον ε ίνα ι , α ρ 1 ά ν  δοκεϊ τ ι λ ίγ ε ιν .  Att P lo -  
tinus  straxt  derefter uti samma kapitel framställer tiden  
såsom en bild af e v ig h e te n , strider Icke emot det  förUt 
sa g d a ,  attdenstund likheten och motsvarigheten mellan  
t iden och evigheten förnämligast består deruti ,  att den  
förra uttrycker formen för själens verksamhet och s in n e-  
verldens t i l lvaro ,  likasom den sednare utgör idéverldens  
ti llvarelsesött.  IIvad rummet beträffar, förtjenar syn n er
ligast f l t  anmärkas följande s lö l lo ,  Enn. 4 ;  b. 3 ,  k. 9.  
Π ρ ο ϊίνά ι d e  ε ΐ μ ε λ λ ο ι , γεννη θεί εα ντη  χόΚον ω ύτε  
xeti αόόμα.



sinneverlden förekommande förändringen. Det Ur 
nemligen k lart, at t ,  nUr ett ting förUndras, så u t
byter det en form emot en annan. D eraf följer, 
a tt något måste finnas, hos hvilket formen är och 
som ömsar form , och detta kalle vi materia. ’ I 
sig sjelf betraktad saknar m aterien hvarje bestäm 
ning, hvarje egenskap, så att den icke allenast icke 
eger utan ej en gång tenderar till nugon form, och 
uti denna materiens fullkomliga likgiltighet för hvarje 
form ligger dess möjlighet, att lika lätt em ottaga h v il-  
ken som helst af alla möjliga former, äfven de mest 
olika. 2 Men uti denna sin r e n a , formlösa beskaf
fenhet kan materien likväl icke tänkas eller fattas, 
ja  den existerar icke en gång såsom sådan, utan är 
ett μή o v , som vi endast läre känna genom en 
λογιΰμος νό&ος. 9 Blott såsom förenad i någon 
grad med form kan materien förekom m a, och det
företrädesvis uti sinneverlden, uti hvilken det för
hållandet eger rum, att ju  grofvare, formlösare och 
ofullkomligare ett ting är, desto närm are ä r det den 
rena materien, utan att dock någonsin vara identiskt 
med densamma. Men då nu m aterien är formens 
motsats och princip för det ofullkomliga, och hvarje 
ting, med undantag blott af det allra högsta, är ofull
komligt i jemförelse med ett högre, så ingår ock m ate
rien i viss mån uti alla ting, äfven uti idéernas verld, 
der en evig och oföränderlig m ateria förekommer. 4

' Enn. 2 ;  b. 4 ,  k. 6.
2 Enn. 3 ;  b. 6 ,  k. 8.  Enn. 3 ;  b. 6 ,  k. 9 .  Enn.

2 ;  b. 4 ,  k. 8.
3 Enn. 3 ;  b. 6 ,  k. 6. Enn. 2 ;  b. 4 ,  k. 10.
I  Det sätt , hvarpå Plotjnus (E n n .  2; b. 4 ,  k. 4)  sö

ker bevisa idéernas materia, tyckes  förråda ett nog groft



Med materien såsom vil kor och med tiden och 
rum m et såsom nödvändiga verksamhetsformer fram
bringar nu verldssjälen sinneverlden. Detta fram
bringande låter sig bestämmas på följande sätt. Då 
själen betraktar idéerna, så eger han desamma inom 
sig sjelf i form af begrepp {λόγοι). Dessa begrepp 
m eddelar han åt materien, och, så snart de ingjutas 
uti och förena sig med densamma, så uppstå deraf 
de sinnliga tingen med alla deras egenskaper af ut
sträckning, storhet, qvalitet o. s. v. 1 —  När man 
nu besinnar, att själens begrepp äro afbilder af idé
erna, och a tt hvarje begrepp, förenadt med mate
rien, frambringar e tt särskildt ting uti sinneverlden, 
så följer deraf, såsom  ofvan antyddes, att hvarje 
sinnligt ting har sin motsvarande idé uti förnuftet, 
med hvilken det är förenadt genom begreppet.

Ehuru veildem aldrig har börjat, kan man dock 
i tanken urskilja särskilda momenter af dess utveck
ling, hvilka i b»egreppet äro nödvändigt åtskilda. J 
Då verldssjälens 1 första «utstrålande» verksamhet kom

och materialistiskt föreställningssätt om idéernas verld. 
Beviset  lyder så lunda:  Alldenstund idéerna äro en mång
fald, så måste någiot f innas ,  hvarigenom de skiljas ifrån 
hvarandra. Detta kan icke vara något annat,  än deras 
olika egen form. Men der en form finnes, der är ock 
det formade. ( E \  όέ μορφή, ϊα τ ι και το  μορφόνμενον·') 
Detta formade är m aterien; alltså måste materien före
komma äfven uti idéernas verld. —  Det materialistiska 
uti detta föreställningssätt modifieras dock betydligt redan 
uti nästtöljande kapitel genom de bestämningar,  som der 
ti lläggas idéernas materia.

1 Enn. 4; b. 3, k. 10 . Ζώ (ϊα  ovv Iv  λόγω , λόγον  
δίόω βι t  μ ϋ ώ μ α ΐι, ιΐδω λον ον *χει.

2 Εηη. 4 ;  b. 3, k. t).



u

i beröring med den blott till möjligheten varande 

m aterien , så * meddelades deråt de första allmänna 

formerna, och deraf uppstodo de första elem enterna, 
de allmUnna sinnliga grundämnena. Dessa hafva så
ledes blifvit fram bragta af verldssjälen, äfvensom det 
hela af honom formas, lifvas och underhålles. 1 D er-  
efter fram träda, nödgade af en oem otståndlig inre 

drift, som Ur en nödvändig följd af generationens la
gar, de individuella själarne, bem äktiga sig det för 

handen varande äm net och bilda deraf kroppar, uti 

hvilka de taga sin boning, på det sä tte t a t t  de äro 

närvarande uti och lifva och uppehålla desamma, 
såsom verldssjälen det hela. 2 Men alltsom själarne, 

m er eller mindre aflägsnade från sitt höga ursprung, 
mer eller mindre försänka sig uti m aterien , blifva 

de af dem frambragta varelserna lägre eller högre. 
Derföre finner man äfven i den sinnliga verlden o -  

lika grader af fullkomlighet. Högst s tå  i detta a f -  
seende himlakropparna, dernäst de fullkomligaste va

relserna på jo rden, såsom menniskorna, ytterligare 

djuren, växterna o. s. v. uti e tt fortsatt aftagande 
ända till den rena materien, 3 hvilken utgör den y t
tersta gränsen för verlden och orsaken till ofull

komligheten och det onda. 4

1 Ε πη. 4 ;  b. 3 ,  k . 1 0 . Enn. 5 ;  b. 1 , k . 2 .

3 E nn. 4 ;  b. 3 , k. 1 4 .
3 E n n . 4 ;  b. 3 , k . 1 5 .
* E nn . 1 ;  b. 8 ,  k . k . 8 — 1 1 . Således identifierar

P lo tin u s, såsom  all pantheism  m åste g ö ra , det physiska  

och moraliska onda, och något egentligen  m oraliskt ondt 

kan en ligt P lotini system  så m ycket m indre komma i 

fråga, som en ligt det6amma strängt taget ingen  viljans 

frihet är möjlig. Se nedanföre not. 2 , pag. 15 .



Dä nu materien val ar e tt vilkor fö r, men på 
in tet sä tt medverkar till verldens bildning, utan den
na helt och hållet utgår ifrån själen, som dervid med 
nödvändighel handlar efter sin egen n a tu r, så blir 
verlden hvarken en tillfällighet, ej heller är den en 
fri ak t u taf en tänkande och beslutande vilja, utan 
den utgör en nödvändig följd u taf verldssjälens egen 
natu r och beskaffenhet. Men såsom verldens ska
pelse, så beror ock verldens fortvaro på själen, som 
uppehåller densamma och deruti är närvarande och 
verkar. H äraf följer, att verlden blott i d e n  me
ning kan sägas styras af en försyn, a tt dess fort
gående utveckling, i likhet med dess skapelse, ej 
beror af en tillfällighet eller y ttre  nödvändighet, utan 
af sjelfva verldssjälen, som härvid såsom alltid verkar 
efter inre nödvändighet. Men såsom vid verldens 
skapelse de individuella själarne i detalj fullbordade 
den verld, som  frambragtes af verldssjälen, så är 
det ock vid verldens uppehållelse och styrelse ge
nom de individuella själarne, såsom sekundära orsa
ker, som försynen i detalj utförer sin verksamhet; 1 
och dorföre Ibör man hafva aktning och kärlek för 
de lägre gudam e. Detta oaktadt behålla dook, så
som förut visadt är, de individuella själarne en viss 
sjelfständighet i förhållande till verldssjälen, så att 
derigenom utrym m e är vindiceradt för den m ensk- 
liga viljans frihet och sjelfbestämning och på grund 
deraf den praktiska philosophien möjlig. 2

* Enn. 2 ;  b. 3 , k. 1 6 . Enn. 4 ;  b. 4 , k. k. 3 2  ff. 
Plotinus skullo gerna m edgifva den theologiska term en om  
G uds försyn: A git cum crealuris ut causis secund is.

1 P lotinus fattar viljans frihet såsom  förmåga a ll



Vi hafve nu lenmat en kort framställning utaf 

hufvudpunkterna uti Plotini theoietisku philosophi, ocli 

det återstår att undersöka värdet af densamma och 

tillse, hvilken anledningen ar till de brister, som der 

förekomma. Klart Ur dock, att denna undersökning 

uti en afhandling sådan som den narvarande ej kan 

fullständigt utföras, utan blott uti största korthet 

och allmänhet antydas.
För att nu emellertid bana oss väg till det e -  

gentliga bedömandet af denna philosophi, vilje vi till 

en början först fästa vår uppm ärksam het på den 

grundtanke, som genomgår och till e tt helt samman

binder densamma. Såsom en sådan grundtanke kan 

intet annat betraktas, än det svar, som Plotinus g if- 

ver på den frågan: hvilken är den högsta principen 

och huru leder derur allt annat sitt ursprung? —  

Den högsta principen, som tillika är det fullkomliga

oberoende af allt y ttre följa sin egen  natur och uti allt 

bestäm m as af densam m a; och då m enniskans n atu r, e n 

lig t hans åsigt, alltid är rigtad mot och sträfvar efter det 

goda, så är m enniskan fr i, när hon gör det g od a , men  

ofri, när hon handlar tvärtom. E nn. 6; h. 8 , k. k. 2 — 4 . 

—  Yäl är m enniskosjälen, såsom  em anerad, till beskaffen

heten  af sitt väsen och sin verksam het bestämd och be

roende af det, hvarifrån han har em an erat, men då han  

tillika  är delaktig af sin princips natur, så blifver denna  

bestäm ning, detta beroende icke något yttre tvång, utan  

en inre nödvändighet, en bestäm ning efter och ett bero

en d e af hans egen n a tu r , och detta är ju st, en lig t P lo

tin u s , den rätta och högsta friheten. —  Valfrihet (liberum  

arbitrium ) finnes ick e , och derm ed är i sjelfva verket 

im putationen och det m oraliska onda upphäfvet och den  

praktiska philosophien blifver, såsom  den theoretisk a , en  

betraktelse öfver hvad som är  och måste va ra ,  icke  

hvad som bör vara.



och det goda, kan enligt hans åsigt af oss blott fo r- 
melt uppfattas och m otsvarar då närmast begreppet 
enhet. Men hos det absoluta kan intet relativt fö
rekomma ; är derföre den högsta principen enhet, så 
måste den vara absolut enhet, och mångfalden måste 
tvärtom , i samma mån den är mångfaldig, vara lägre, 
ofullkomlig och ond. —  Utur den högsta principens 
absoluta enhet har nu emellertid allt annat uppkom
mit genom en series af emanationer, i hvilken allt— 
jemt hvarje efterföljande emanation i förhållande till 
den föregående innebär ett minus af fullkomlighet, 
hvilket återigen, från en motsatt synpunkt betrak - 
tadt, ä r  ett plus af ofullkomlighet. De hufvudsak- 
liga emanationerna äro trenne: förnuftet, verldssjälen 
och sinneverlden, hvardera ledande sitt ursprung ur 
den närm ast föregående principen. Uti hvarje sed - 
nare af dessa förloras någon fullkomlighet och upp
står i stället en ofullkomlighet. —  Det absolut full
komliga och goda var, såsom vi sade, enhet. Men 
förnuftet, som derur emanerat, har redan förlorat en
heten, visserligen icke helt och hållet, utan blott den 
absoluta enheten, och i stället blifvit en enhet i 
mångfald. Mångfalden är således det, som redan här 
har tillkommit och som antyder en lägre grad af 
fullkomliglhet. Men denna är ännu blott en osinnlig 
mångfald, der allt är uti allt och således ingen sön
dring och åtsk ilnad förekommer. Först uti den an
dra emanationen, verldssjälen, söndra sig mångfaldens 
momenter ännu mera. 1 Ty ehuru själen visserligen

1 Enn. 5; b. 5 , k . 4 . O c μ£ν νοητός χόΰμος xa i 
ό νονς μ άλλον t v  τω ν  ά λλω ν x a i ον d iv  έγγντέρω  
αντον τον  ίνός. Uti Εηη. 5 ; b. 1 , k. 8  gör P lotinus



i anseende till sitt väsen i likhet med förnuftet är 
enhet i mångfald, så kan den dock icke såsom detta 
till en enda evig, oändlig och orörlig handling sam 
manhålla sin producerande verksam het, utan denna 
upplöser sig och sönderfaller uti en m ängd af hand
lingar, hvilka alla falla i tiden och i rum m et utom 
och bredvid hvarandra. Rörelsen, tiden och rum m et 
äro således de inskränkningar, som här tillkomma, 
och hvilka tillsammans utgöra det minus af fullkom
lighet, som själen eger i förhållande till förnuftet. 
Det oaktadt var det dock, såsom vi nämnde, h v a r-  
ken till sitt väsen eller sin tillvaro, utan blott till 
sin verksamhet, som själen träffas af dessa inskränk
ningar. Förhållandet är annorlunda med den tredje 
och sista emanationen, eller sinneverlden, hvilken, ä f-  
ven hvad beträffar dess tillvaro, är dessa inskränk
ningar underkastad. Tingen uti sinneverlden falla 
nemligen, för så vidt de äro sinnliga, helt -och hållet 
utom och bredvid hvarandra, och det både till sin 
tillvaro och verksamhet. De äro alla med nödvän
dighet underkastade rörelsens och förändringens lag, 
och det 8r blott genom idéernas af begreppen uti 
dem förmedlade närvaro, som de hafva någon san
ning och varaktighet. Deraf ock deras faktiska för
gänglighet, ofullkomlighet och bristfällighet. Men af 
denna ofullkomlighet låter sig ock förklara, hvarföre 
sinneverlden i sin helhet ej besitter någon förmåga 
att vidare låta något annat em anera, eller u r sig 
frambringa någon annan verld. Nedom sinneverlden

(m ed anledning af P iatos Parm enides) en bestäm d åt
skillnad em ellan det absolut ena, det m ångfaldiga tna  
och det, som är ett och många .



ligger nemligen blott den rena materien, hvilken ej 
får betraktas såsom emanation. Den är icke heller 
något sjelfständigt vara , som dualistiskt blifvit an
taget jemte d e t  e n a ,  utan utgör blott em anationer- 
nas gräns, der de till den grad aftynat, att de ic
ke längre kunna fortl-öpa.

Man kan icke n ek a , att denna verldsåskådning 
är till en viss grad både snillrik och märkvärdig. 
Men flera hufvudsakliga fel bidraga dock att förstöra 
densamma och föra med sig en stor mängd af o -
rigtiga konseqvenser. —  Att Plotinus fattade det
absoluta såsom e t t  och e n k e l t ,  emedan det samman
satta behöfver de delar, hvaraf det består, var utan 
tvifvel rig tig t; men att han s å  fattade enheten, att 
han förnekade både vara och intelligens hos det ab
soluta, var lika säkert öfverflödigt och obefogadt. 
Ty om det än eger sin rigtighet, att vara och in
telligens för den ändliga betraktelsen synas helt oli
ka, så följer deraf icke, att dessa bestämningars ne
gation om gudomligheten är ett vilkor, förutan hvil- 
ket han blifver sammansatt och ofullkomlig. Då 
nemligen det ändliga tänkandet, såsom sådant, endast
sucoessivt kan göra sig reda för det absoluta, så
sönderfaller detta visserligen för den menskliga be
traktelsen uti en mängd af särskilda bestämningar, 
hvilka hos det absoluta sjelft både kunna och måste 
förekomma uti en enda osöndrad enhet. Detta hin
drar dock icke, att desse bestämningar, ja att nöd
vändigheten häraf t. o. m. af en tänkande menniska 
kan inses och erkännas. Det absoluta behöfver lika 
litet på grund af de kännetecken f vi tillägga det
samma, vara sammansatt och ofullkomligt, som m en- 
niskosjälen är sammansatt, för det att vi tillägga



honom tanke, vilja, känsla o. s. v. De altributer, 
vi tillägga det absoluta, uttrycka blott olika syn
punkter, hvarifrån vi betrakta detsam m a, men ega 
dock såsom sådana för det ändliga förnuftet sin fulla 
giltighet och nödvändighet.

Emellertid är anledningen, hvarföre Plotinus fat
tade det absoluta såsom abstrakt enhet, ej så svår 
att finna. Uti det menskliga vetandet eger det för
hållandet rum, att ju  allmännare och i logisk mening 
högre ett begrepp är, desto tommare är det på be
stämningar. Deraf följer, att det absolut högsta be
greppet uti hela tankeserien måste vara det på be
stämningar tommaste, och deri hafve vi då genast 
den Plotinska enheten. Hade nu Plotinus låtit denna 
gälla för hvad den ä r ,  nemligen en abstraktion af 
det menskliga förståndet, och deremot på den högsta 
r e e l a  principen tillämpat den satsen, att allt sannt 
vara är konkret, så hade många svårigheter d e ri-  
genom varit borta. Men i stället sätter han denna 
abstraktion såsom den första principen, såsom en 
särskild hypostas jem te och utöfver förnuftet, hvilket, 
såsom emaneradt och sekundärt, enligt hans tanko 
måste strängt åtskiljas ifrån densamma. Att denna 
förvexling af principium cognoscendi och principium 
essendi rerum verkligen af Plotinus blifvit begången, 
är lätt att visa, om man närmare vill göra sig reda 
för, hvad d e t  e n a  hos Plotinus egentligenär. Här
till får man en god ledning af det sä tt, hvarpå 
menniskan, enligt hans åsigt, uppnår detsamma. Se
dan nemligen själen höjt sig öfver sinnligheten och 
genom abstraktionen lemnat äfven idéernas verld och 
återgått och slutit sig inom sig sjelf, så infinner sig 
det goda eller enheten, meddelar sig åt själen och



själen öfvergår i detsamma, så att de begge för
vandlas till ett. Känsla, medvetande, tankar, begär 
och alla andra bestämningar hafva dervid helt och 
hållet försvunnit. 1 —  Frågas nu hvad det är, som 
återstår utaf menniskosjälen, sedan den sålunda ge
nom abstraktion har skiljt sig ifrån alla sina be
stämningar, så svaras: själen sjelf, sjelfmedvetandet 
sjelft, dock icke uti sin konkreta bestäm dhet, utan 
såsom den helt och hållet bestämningslösa, såsom 
Kant uttryckte det, «adperceptionens ursprungliga 
synthetiska enhet». Den enhet, som Plotinus efter- 
sträfvade, var således det tomma abstrakta jaget och 
ingenting annat. Men på grund af det förhållandet, 
som eger rum  mellan det emanerade, och det, hvar- 
utur det har em anerat, måste detta sjelfmedvetande 
vara gemensamt för menniskan och gudomligheten, 
och med anledning deraf kunde Plotinus påstå , att 
själen under ekstasen var identifierad med Gud.

Men redan uti detta begrepp om ekstasen finne 
vi en af de otillfredsställande följderna af nu nämndö 
logiska felaktighet hos Plotinus, ett begrepp, som 
visserligen hvarje nykter philosophi måste förkasta. 
Hos Plotinus åter står dock icke detta begrepp så 
söndradt och isoleradt, att det icke förutsättes af och 
är nära förbundet med sjelfva grundtankarne uti 
hans lära. Sedan enheten af honom blifvit fattad 
såsom för förnuftet otillgänglig och obegriplig, så 
återstod nemligen intet annat, än att antingen afstå 
ifrån allt philosopherande, emedan den första prin
cipen icke kunde uppnås, eller ock antaga någon 
annan organ utöfver förnuftet, hvarigenom menniskan _

1 Enn. 6 ;  b. 7 , k. 35.



kunde komma i beröring med det absoluta. E ksta- 
sen antogs såsom en. sådan organ och uppfyller så
ledes uti Plotini system på visst sätt den plats, som 
den särskilda uppenbarelsen intager uti den su p ra -  
naturalistiska theologien. Men härvid möter dock 
den stora svårigheten, att, enär ekstasen är ett med
vetslöst tillstånd och Plotinus under densamma q  
kunde tänka, tala eller philosophera, han dermed föga 
vunnit för grundläggandet af sin philosophi. Först 
sedan han åter sjunkit ner ifrån ekstasen och då om 
densamma ej mer kunde veta, än att han varit uti 
den och då saknat medvetande (likasom den ur 
sömnen uppvaknade om sitt föregående tillstånd blott 
känner att han har sofvit), kunde och måste han ef
ter eget godtycke förklara, hvad som hade händt, 
och hans kunskap om det absoluta blef derigenom 
föga riktad. Deraf också orsaken hvarföre han visste 
så litet om det absoluta.

Men att nu —  och vi komma dermed till den 
a&dra svårigheten, som följde af Plotini felaktiga 
uppfattning af det absoluta —  a tt ,  säga vi, ifrån 
en sådan p rinc ip , om hvilken man i ejelfva verket 
ingenting känner och intet ve t, vilja härleda något 
annat, måste visa sig såsom rent af omöjligt Plo
tini deduktion blifver derföre också derefter. Hade 
han fattat den högsta principen såsom i besittning af 
allt sannt vara och i sig förenande alla de högsta 
bestäm ningar, så hade det varit en möjlighet a tt i 
densamma finna en grund för den sinnliga vcrldens 
tillvaro. Men nu måste han taga sin tillflykt till 
föreställningen om emanationer, 1 hvilket ä r ett af de

1 D et torde ej vara utan intresse att söka besvara



hufvudsakligaste och mest i ögonen lallande felen ut» 
hans philosophi. Huru orimlig en sådan föreställ
ning är, kan lätteligen inses. Ty för det första om 
orden, hvarm ed Plotinus betecknar sina emanationer, 
skulle tagas uti egentlig betydelse, så skulle d e ri-  
genom (för att icke nämna öfriga brister uti denna 
lära) både den högsta principen och hela den öfver- 
sinnliga verlden neddragas inom gränsorna af tid och 
rum  och derigenom råka ut för alla de svårigheter 
och m otsägelser, som åtfölja föreställningen om tid 
och r u m ,  när dessa fattas såsom absoluta. Men 
detta ä r  dock icke Plotini mening, utan han förkla
rar bestäm dt, att emanationerna (med undantag af 
verldssjälens) hafva skett på evigt sött. Dermed är

den fr å g a n , hvarifrån P lotinus har hemtat denna före
stä lln in g  om em anationer. Man kan visserligen icke för
nek a  d et h istorisk a  sam bandet med orientaliska föreställ
n in gar af detta slag, h elst som visst är, att Plotinus noga  
kände och  m ycket studerade Orientens theologiska och 
philosoph iska  läror. Man skulle dock m ycket m isstaga  
s ig  och i hög grad m isskänna Plotinus såsom philosopb, 
om m an v ille  föreställa sig , att denna lära blott vore ett 
fynd  u tur O rienten , hvilket han endast trott sig på tjen -  
lig t stä lle  u ti sitt system  böra införa. Ett vida krafti
gare skä l till läran om emanationer ligger (såsom ofvan  
b lifv it an tyd t) u ti om öjligheten att begripa mångfaldens 
produktion ur det ena. Mer än en philosoph har, då 
han ej k u n n at reda sig  med begreppet, tagit sin tillflykt 
till p hantasien . Så gjorde ock Plotinus. Skada blott för 
hans an seen d e såsom  philosoph, att han icke påfann rätta  
nam n et för detta phantiserande: «intellektuell åskådning», 
och att han om vprldens produktion uttryckte sig på e tt  
m indre r ig lig t  och passande sätt («föder»j «ul(]ö«lar»j 
«utstrålar» o. s. v .) ,  och icke hellre sade: «slår Cfver», 
«går Öfver» eller dylikt!
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dock intet vunnet; ty  att tala om emanationer utan 
tid och rum är utän all mening, och det, som d e r-  
med skall förklaras, förblifver lika obegripligt, som 
om intet ord derom blifvit yttradt. Vidhåller man 
åter strängt det påståendet, att meningen icke är, 
att egentligen tala om någon uppkom st, utan blott 
uttrycka en prioritet uti begreppet, e tt förhållande 
af grund och följd, så är först tvifvel underkastadt, 
om Plotinus alltid så fattade sina emanationer. Men 
äfven om de så fattas, är svårigheten dermed inga
lunda undanröjd: man gör sig dermed blott skyldig 
till ett bestäm dt och påtagligt felslut, ithy att man 
såsom följd vill ponera något mera och helt annat 
än som ligger uti grunden. * Föga hjelper det, att 
(såsom Porphyrius) antaga en blott potentiell mång
fald uti enheten; ty  då förutsättes en-Utveckling af 
densamma, hvilken icke kan ske på evigt sä tt, då 
i det eviga, enligt Plotini eget intyg, ej finnes nå
got föregående och efterföljande, utan allt är uti en 
punkt, uti ett och samma nu. 2 Antagandet af en 
sådan mångfald och deraf följande utveckling skulle 
således åter leda tillbaka till föreställningen om tid 
och tidsbestämningar hos det absoluta, men det var 
just detta, som skulle undvikas.

Läran om idéverlden har Plotinus hem tat ifrån 
Plato. A ena sidan har han visserligen vidare ut

1 Klart är t. e x . att om idéverldens m ångfald skall 
härledas utur en h eten , så m åste den antingen  finnas uti 
enheten , eller icke finnas der. Om den icke finnes der, 
så kan den icke heller derur härledas. Men finnes den  
redan der, så är enheten  icke längre d et absolut ena, 
utan har redan blifvit en (enhet uti) m ångfald.

a Enn. 3 ; b. 7 , k. 2.



vecklat och utbildat densamma. Det var nemligen 
fullt konseqvent och med idélHrans anda och tendens 
öfverensstämmande, att Plolinus fattade idéerna icke 
blott såsom tanke-objekter och såsom det sanna va
rat, utan ock derjemte tillika såsom tänkande sub
jekter. E tt bestämdt framsteg låg ock tvifvelsutan 
deruti, att Plotinus antog en särskild idé icke blott 
för hvarje slag eller art utaf sinnliga varelser, utan 
ock för hvarje enskildt ting uti sinneverlden.1 D er- 
med bereddes möjligheten att förklara individualite
ten uti sinneverlden, hvilken för Plato alltid förblef 
oförklarlig. A andra sidan förstörde dock Plotinus 
idélärans ursprungliga spekulativa betydelse, i det 
han frånkände idéverlden ett sjelfständigt vara. Plato 
hade nemligen 2 fattat den högsta idéen uti idéernas 
verld såsom på en gång den första principen och 
det högsta goda, utgörande grunden för och uti sig 
innefattande alla öfriga idéer. Plotinus deremot sat
te, såsom visadt är, den första principen och det 
högsta goda utom och utöfver idéernas verld uti den 
abstrakta enheten och fattade hela idéverlden, såle
des äfven den högsta idéen, såsom någonting un- 
derordnadt, lägre och sekundärt. *

1 E n lig t m ångas m ening skulle äfven denna åsigt icke
varit främ m ande för Plato sjelf. Men då m eningarna
härom äfven  ibland philosopher ex professo äro m ycket 
delade, så  är åtm instone det visst och säk ert, att P lo ti-  
nus eger förtjensten af att hafva uttalat denna åsigt med 
en sådan klarhet och bestäm dhet, som man i denna  
punkt förgäfves söker hos Plato. Jfr Prof. Ilibbing: Om 
P anth eism en , pag. 1 0 9 .

2 Uti dialogen Respublica.
3 Långt ifrån att erkänna detta såsom ett vanställan

de af P latos idealism , bemödar sig tvärtom P lotinus att



Läran om verldssjälen, såsom emanerad af för
nuftet, delar emanationslärans alla svårigheter. Men 
det oaktadt kan man icke undgå, att derjem te uti 
densamma upptäcka ganska många ifrån idélärans 
synpunkt högst vigtiga och betydelsefulla sanningar. 
Läran om tiden och rum m et är i visst afseende den
sam m a, som i långt sednare tider blifvit af Kant 
framställd och utvecklad. Också låter det med idé
läran ganska väl förena sig a tt fatta desse jerate 
rörelsen såsom produkter af ett ändligt förnuft, hvil— 
ket blott ofullständigt förmår att uppfatta idéernas 
verld. Hade blott Plotinus helt och hållet förkastat 
omanationsläran, lå tit verldssjälen med sin inskränk- 

* tare perceptionsförmåga representera de lägre idéer
na och förklarat tiden och rummet såsom modi 
percipiendi, i stället för modi agendi, så hade han 
kunnat på e tt med idéläran fullt öfverensstämmande 
sätt förklara sinneverlden. Väl hade då denna, så 
vidt den är sinnlig, fått vida mindre verklighet, än 
Plotinus understundom tyckes inrymma densam m a; 
men sedan man en gång fattat idéen såsom det enda 
och sanna v a ra t, så kan man icke på annat sä tt 
konseqvent betrakta det sinnliga uti sinneverlden. 
Jag säger med flit det sinnliga uti sinneverlden; ty  
äfven uti denna uppenbarar sig och framträder idéen, 
hvilket Plotinus klart nog antyder, då han låter 
verldssjälen bilda sinneverlden förmedelst begreppen, 
som han har hem tat ifrån idéerna. Det med afse
ende på Platos idélära rigtiga och konseqventa uti

så tolka d ialogen  P arm en id es, som om ingen  differens 
dem em ellan u ti denna punkt förekomme. Enn. 5 ;  
b. i ,  k. 8 .



P lo t in i lära om verldssjälcn var således i korthet 
det, att han fattade den sinnliga verlden såsom e tt 
af det ändliga förnuftet förmedladt och förorsakadt 
uttryck af idéernas verld. *

Ännu ett antagande förekommer uti Plotini phi— 
fosophi, hvilket vid första påseendet tyckes innebära

1 Det är bekant, att Plato aldrig lyckades på ett ve
tenskap ligt och med idéläran öfverensstämmande sätt för
klara sinneverlden . Den i dialogen Timaeus förekom
m ande läran om verldsbildningen erkänner han sjelf så
som icke vetenskap lig . Med en blott sådan uppfattning  
af idéerna, som  den Plato framhåller, blifver väl också 
aldrig någon vetenskaplig  naturphilosophi möjlig. Får 
man derem ot i den rigtn ing utbilda idéläran, att man 
fattar alla idéerna såsom  intelligenser, såsom percipieran- 
de su b jek ter , m en med olika perceptionsförmåga, så är 
klart, att då alla idéerna förnimma sig och hela idéernas 
sy s te m , de m åste fa en mot deras egen perceptionsför
m åga svarande mer eller mindre rigtig och fullständig  
v u e af detsam m a. D en sinnliga verlden skulle då blifva 
den af en inskränktare perceptionsförmåga förorsakade 
bristfälliga, dunkla och orediga uppfattningen af idéerna, 
och således t id e n , rum m et och de sinnliga egenskaperna
i allm änhet bero derpå, att subjektet icke förmådde uti 
sin  fulla k larhet och renhet på ett evigt sätt fatta idé
erna såsom  så d a n e , utan att desse fölle utom och bred
vid  hvarandra uti tiden och rum met, som på ett sådant 
sätt skulle b lifva de allm änna formerna för det ofullkom
liga percipierandet af idéverlden. Att en sådan utbild
n in g  och kom plettering af Platos idélära icke allenast är 
m öjlig , u tan  ock att ett och annat för densamma uti 
philosophiens historia är undangjordt, derom se Prof* 
R ibbing, 1. c . ,  pagg. 11 1  ff. Att åter redan P lotin u s  
tagit något steg  åt detta h å ll, och således i någon m ån  
utbildat P latos idélära, torde inses af hvad ofvan b lifvit 
yttradt, och det är detta vi framställt såsom beröm värdt 
och förtjenstfullt.



de allra största svårigheter. Han antager en materia, 
hvilken han betraktar såsom ett vid verldsbildningen 
förhandenvarande substrat för formens emottagande, 
utan att uppvisa, hvarifrån den leder sitt ursprung. 
Sannt är ock, att Plotinus uti denna punkten in
vecklar sig uti en stor mängd svårigheter och m ot
sägelser. Dessa bero dock mindre d erp å , att en 
materia blifvit antagen, än på den omständigheten, 
att Plotinus icke strängt och konseqvent vidhåller 
det begrepp af m ateria , som han åtminstone på 
somliga ställen antydt. Man bör nemligen betrakta 
materien — ifall detta ord är lämpligt att beteckna 
en sådan sak —  såsom rent af negativ, såsom  iden
tisk med negationen. Om den så fattas, inses lä t-  
teligen dess nödvändighet. Ty utom del att nega
tionen är ett nödvändigt vilkor för det menskliga 
tänkandet i allmänhet, måste ock, så fram t en fler— 
het af väsenden skola förekomma, något finnas, h v ar-  
igenom de kunna skiljas ifrån hvarandra. Men detta 
kan,  om det absoluta i sig innefattar allt positivt 
vara, all möjlig fullkomlighet, icke vara något annat, 
än frånvaron och bristen utaf mer eller mindre af 
det, som förekommer hos det absoluta; ty  om alla 
väsen egde alla och således äfven desamma fullkom
ligheter och egenskaper, så skulle de, enligt princi
pium identitatis indiscernibilium, sammanfalla till ett 
enda väsen och således all mångfald försvinna. Hos 
alla väsenden, utom det absoluta, förekommer alltså 
en förening af materia och form, af negation och 
position, och deras olikhet och mångfald har sin 
grund uti det olika förhållande, som hos dem före
kommer dessa principer emellan. Men negation kan 
vara tvåfaldig, dels partiel negation, förenad med



mer eller mindre position —  och det Sr den m a
teria, som förekommer redan uti idéernas verld, men 
dock företrädesvis uti sinneverlden, der den, så a tt 
säga, har sitt rätta hemvist — dels det abstrakta 
begreppet om den förra, hvilket såsom sådant fram
står såsom total negation af all verklighet och af 
allt sannt vara, och derföre sammanfaller med den 
rena materien, det absoluta intet, som ingenstädes 
förekommer, icke eger någon tillvaro. Uti denna 
betydelse försvarar materien, om än benämningen är 
oegentlig, ganska väl sin plats uti den rena idealis
men. Men Plotinus sjelf har blott antydt, ej strängt 
vidhållit denna betydelse, och dertill torde flere an
ledningar gifvas. Redan af Parmenides anmärktes 
svårigheten att tänka och fatta negationen såsom 
sådan. Det är nemligen icke möjligt att tänka i n -  
t e t ;  ty  det vore detsamma som att i c k e  a l l s  
tänka. När vi derföre skole tänka intet, d. v. s. i 
tanken göra oss reda för hvad detta ord betyder, 
så måste vi tänka det såsom n å g o t ,  eller, med 
andra ord , sjelfva intet, sjelfva negationen antager, 
när den göres till objekt för vår tankeverksamhet, 
karakteren af någonting positivt. Men detta kan ock 
anses såsom en  anledning, hvarföre Plotinus lätt 
kunde förledas att i allmänhet åtminstone uti u t 
t r y c k s -  och f ö r e s t ä l l n i n g s s ä t t  inrymma ma
terien en mera positiv betydelse; hvartill ock sjelf
va namnet (materia νλη) i sin mån kunde gifva 
anledning. —  En vida större orsak till frångåendet 
af det ofvan angifna begreppet om materien ligger 
dock uti den omständigheten, att Plotinus, ehuru 
idealistisk philosoph, dock icke fullkomligen håiiit sig



ao
ren ifrån empiriska föreställningar. Sådane uppen
bara sig hos Plotinus på flerfaldigt sätt, Sjelfva 
uppfattningen af det absoluta såsom en abstrakt en
het ä r  i sjelfva verket intet annat än en konseqvens 
utur ett empiriskt philosopherande. —  Sedan man 
åter fattat det absoluta såsom en tom abstraktion, 
blott negativt bestäm bar, är det åtminstone ifrån den 
synpunkten konseqvent a tt i samma mån betrakta 
dess motsats materien såsom reel och positiv. H är- 
af låter sig bäst förklaras, hvarföre Plotinus icke 
sällan, helst då han talar om de sinnliga tingen, 
tyckes betrakta materien såsom det verkliga väsen
det eller substansen och formen deremot såsom dess 
bestämningar och accidenser. 1 Detta visar ock, hu
ruvida det lyckats Plotinus att till ett helt sam
manbinda och förena de stridiga åsigter, som han 
herotat ifrån olika systemer.

I allmänhet upptäcker man lätteligen uti Plotini 
skrifter en icke försonad strid emellan tvenne mot
satta philosophiska verldsåskådningar, den empiriska
och den rent idealistiska. Såsom i viss betydelse
eklektiker, bemödade sig Plotinus att gifva rä tt åt 
båda, och framställde sjelf såsom sin uppgift att 
uppvisa öfverensstämmelsen emellan de olika sy s te -  
merna, isynnerhet Platos och Aristoteles’. Detta är 
dock icke så  lä tt att göra. Det högsta, hvartill man 
i detta afsoende konseqvent kan komma, är att, se
dan man sjelf beslutat sig för den ena åsigten så
som den rigtiga och sanna, åt den andra inrymma

r Ean. 2; b. 4, k. 6.



en viss relativ giltighet och betydelse. Det kon 
derföre icke förundra oss, att Plotinus misslyckades 
uti detta försök. Snarare måste vi beundra, att han 
hunnit så långt, som han verkligen gjorde; ty det 
kan icke nekas, att han förträffligen lyckats uti ett 
visst htalfdunkel af spekulation, mysticism och phan- 
tasi fördölja sina brister, odi, med emanationsläran 
såsom enande och sammanhållande grundtanke, gifva 
en viss öfverensstäfnmelse och konseqvcns åt det hela. 
Men angriper man denna lära, som utgör en af hans 
svagaste sidor, så finner man snart, huru systemet 
går sönder och de särskilda delarne falla bredvid 
hvarandra utan enhet, utan ordning och sammanhang.

Hvad nu till slu t beträffar Plotini lära om 
verldsbildningen, så  behöfves derom intet särskildt 
ordas;* t y d å  verlden är en emanation utaf verlds-

1 L ika onödigt torde det vara att här åter upptaga 
och försvara den ofvan, pag. 2 , lemnado allmänna karak
teristiken  af P lotinus såsom  eklektiker, m ystiker och 
pantheist, em edan vi hoppas, att rigtigheten af densamma 
utaf förestående afhandling lätteligen skall inses. Dock  
må ej förbises, att P lotin i eklekticism  alltid är förenad 
med orig inalitet och sjelfständighet, samt att densamma 
ofta nog är mera skenbar än verk lig , alldenstund Ploti
nus icke sällan uti de sa tse r , som han upptager och c i
terar från sina föregångare, inlägger en alldeles ny och 
egen  m en in g , så att lån et består uti orden, men ej uti 
tanken. Beskaffenheten af Plotini mysticism inses lättast 
genom  att betrakta ekstasen  och hvad dermed hänger 
tillsam m ans, och pantheism en är i allmänhet så klart och 
tydligt uttalad ej blott genom  emanationsläran, utan ock  
genom  inånga andra d elar af hans theorotiska och prak
tiska philosophi, att väl i det afseendet ingen kan m iss
taga sig.

\



sjalen, der materien spelar en blott negativ rö l, så 
3r klart, att derom i allmänhet galler, hvad ofvan 
om dessa ämnen blifvit yttradt. A tt åter i detalj 
utföra granskningen af denna lära, måste vara af ett 
mindre intresse, enär Plotinus sjelf mindre utförligt 
och vetenskapligt behandlat densamma, och de mera
enskilda punkterna deraf till en stor del bero på
den tidens ringa och ofullständiga kännedom om 
naturen. Vi afslute hellre denna afhandling —  för 
att i få ord antyda det hufvudsakliga resultatet af 
denna undersökning —  med det allmänna omdöme 
om Plotini lära och Neoplatonismen i allmänhet, att 
densamma, oaktadt många och stora brister, dock 
förråder både djupsinnighet och snille, att i vissa
punkter bestämda framsteg låta sig uppvisas framför
föregående system er, och att öfverhufvud taget den 
väl förtjenar att räknas ibland de förnämsta syste
m er, som den förchristliga philosophien har att 
uppvisa.


