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Ágrip 

Plótínos segir að efnið sé illskan en til þess að forðast tvíhyggju um gott og illt heldur 

hann því fram að efnið sé af Hinu góða komið eins og allt annað er. Þannig leiða 

frumsendur nýplatonismans nauðsynlega til frumspekilega vandamálsins um illsku: 

Hlýtur Hið góða sjálft ekki að vera illt sem úrslitaorsök algerrar illsku? Þar eð hið 

huglæga svið er erkitýpa skynheimsins er efnið eftirmynd skiljanlegs efnis þar. Enn 

fremur er gagntæk samsvörun milli alls í skynheiminum og skilningsheiminum svo 

hægt er að skoða náttúru efnisins í ljósi eiginleika skilningsefnisins. Með hliðsjón af 

greiningu á Sófistanum 254b-259a, Níund II. 4, og V. 1 könnum við hin ólíku «hlutverk» 

Hugans og hinar fimm æðstu frummyndir, og komumst að þeirri niðurstöðu að 

skilningsefnið er það sama og veran sjálf. Þar af leiðandi uppgötvum við sambandið á 

milli vera og verunnar, á hvaða hátt megi segja að veran sjálf sé vera, og að veran sé 

hugarlega fyrirbærið sem er fjærst því sem er handan við veru: handanverunni. 

 Til að öðlast betri skilning á eðli efnisins brjótum við til mergjar bæði útskýringu 

Denis O’Briens á tilkomu þess frá hlut-sál og greinargerð okkar á Níund I. 8 og II. 4. 

Þannig byrjum við að finna ýmislegt sem er þessum efnum—verunni og óverunni—

sammerkt og hliðstæður í sköpun þeirra og í framhaldinu líka á tilurð þeirra tilsvarandi 

heima sem þau eru undirlagið fyrir. Með áunnin skilning á einkennum efnisins að vopni 

rannsökum við mörg þeirra vandamála, sem hrjá skilgreiningu efnisins sem illskuna 

sjálfa, og beitum þessari nýju aðferð og komumst í kjölfarið að mörgum niðurstöðum 

sem rómaðir Plótínosarsérfræðingar hafa fært rök fyrir. Sér í lagi munu því verða haldið 

fram að frumspekikerfi Plótínosar sé samræmanlegt þar eð klakklaust getur verið fullyrt 

að efnið sé illskan vegna þess að það er einfaldlega einskær skortur og það sem er 

fjarlægast því sem er skiljanlega fjærst Hinu góða. Vegna einslögunar sviðanna gerir 

þetta að verkum að túlkunin á skiljanlegu efni sem verunni sjálfri styrkist fyrir vikið. 
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Abstract 

Plotinus equates matter and evil but avoids the dualistic principles of good and evil by 

claiming it to be descended from the Good or the One like everything else is. Thus the 

axioms of Neoplatonism necessarily give rise to the metaphysical problem of evil: Must 

not the Good itself be evil as the ultimate cause of absolute evil? Since the intelligible 

realm is the archetype of the sense-world, matter is the image of intelligible matter. 

Further, the constituents of the respective realms are in one-to-one correspondence, so 

the nature of matter may be examined in relation to the properties of intelligible matter. 

Through analysis of the Sophist 254b-259a, Ennead II. 4, and V. 1 we explore the 

different aspects of Intellect and the Five Highest Ideas, arriving at the conclusion that 

intelligible matter is identical with being itself. Consequently, we discover the 

relationship between beings and being, in what sense being itself is a being, and that 

being is the intelligible entity which is furthest removed from that which transcends 

being: beyond-being. 

 For a better understanding of matter’s nature, we delve into both Denis O’Brien’s 

expose of its generation from the partial soul and into an analysis of Ennead I. 8 and II. 

4. Thence, we start to find similarities between the two kinds of matter—being and non-

being—and parallels in their creation and the successive genesis of the respective 

worlds for which they are the substrata. Equipped with the established comprehension 

of the characteristics of matter we investigate the many problems which plague the 

definition of matter as absolute evil, applying this new method, thereupon arriving at 

many of the same conclusions as renowned Plotinian scholars. Explicitly, it will be 

argued that Plotinus’ metaphysical system is consistent since matter can safely be 

claimed to be evil because it is simply complete privation and that which is furthest 

away from that which is intelligibly furthest from the Good. Because of the isomorphy 

of the realms this, in turn, strengthens the interpretation of intelligible matter as being 

itself.
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Formáli 

Í verkum Plótínosar eru ýmis hugtök sem henda þarf reiður á. Við skrif þessarar 

ritgerðar tók ég því saman orðalista sem gagnlegt gæti verið að hafa í huga við lestur 

bæði þessa verks og Níundanna sjálfra. Áhugasamir geta þar að auki kynnt sér efni 

viðaukanna, sem eru ekki nauðsynlegir til þess að ná tökum á viðfangsefninu og afar 

tæknilegir að gerð, en gætu bætt skilninginn á ákveðnum þáttum bæði hvað varðar 

túlkun og röksemdafærslur. Hvað sem því líður þá er ekki mælt með að lesa þá fyrr en 

að loknum fyrsta lestri meginhlutans sem kynnir ýmis hugtök og skýrir tilgang þróunar 

táknmálsins annars vegar og framsetningar hárnákvæmra skilgreininga og sannana hins 

vegar. Þeir sem gjarnan vilja kynna sér viðaukann um orsökun en þekkja ekki til 

rökfræði og mengjafræði gætu notið góðs af því að lesa viðaukann um talnarunur fyrst 

og leita sér upplýsinga um hugtökin, sem kynnt verða, jafnóðum (enskt heiti verður alla 

jafna tekið fram). Þótt ekki sé gert ráð fyrir þekkingu á heimspeki eða stærðfræði til að 

halda þræði meginmálsins þá verður að viðurkennast að sumt gæti reynst tyrfið án 

hennar hvort heldur sem það er vegna minnar framsetningar eða hins flókna eðlis 

viðfangsefnisins. 

 Sérstakar þakkir vil ég færa Eyjólfi Kjalari Emilssyni, prófessor við Háskólann í 

Osló, sem leiðbeindi mér við skrifin og kynnti mig þar að auki fyrir viðfangsefninu í 

málstofu sinni um platonska hefð við Háskóla Íslands sem ég sótti á sínum tíma. Margt, 

sem mér tókst ekki að rannsaka til hlítar, byggi ég á hans næma innsæi í þessi mál og þá 

fyrst og fremst á bók hans Plotinus. Þá vil ég þakka Birni Þorsteinssyni prófessor fyrir 

umsjón hans með verkefninu fyrir hönd heimspekideildar Háskóla Íslands. Að lokum vil 

ég tjá fjölskyldu minni og vinum þakklæti mitt fyrir þolinmæði sína og velvild í minn 

garð og sér í lagi þeim sem tóku að sér yfirlestur og ræddu við mig (eða neyddust til 

hlustunar) um viðfangsefnið. 
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I. Inngangur 
Er illskuna ber á góma leitar hugur viðmælenda oft til grimmdarverka, sem framin hafa 

verið í aldanna rás, eða þeir leiðast út í umræðu um breytni og siðfræðilega stöðu 

illskunnar. Markmið þessarar ritgerðar er þó ekki að meta það hvað geti kallast illska frá 

siðfræðilegu sjónarmiði eða að ræða illa hluti heldur að skoða ákveðna kenningu um 

illskuna sjálfa og uppruna hennar. Kenningin, sem um ræðir, er eftir einn áhrifamesta 

heimspeking fornaldar að fráteknum Platoni (429?–347 f. Kr.) og Aristótelesi (384–322 

f. Kr.) og föður svokallaðs nýplatonisma, Plótínos (204/5 – 270 e. Kr.).  Plótínos var 1

platonisti í þeim skilningi að hann var talsmaður þeirrar heimspekistefnu, sem á uppruna 

sinn hjá Platoni, og áleit sig sjálfan lítið annað en túlkanda hans, en nýsköpun Plótínosar 

kemur skýrt fram í tilraunum hans til að útskýra skoðanir Platons og verja hann gegn 

600 árum af gagnrýni þeirra sem hann taldi hafa misskilið hann.  Plótínos varð fyrir 2

áhrifum frá fleirum en Platoni, einkum Aristótelesi, Stóumönnum og forverum sínum af 

platonska skólanum.  Hann hafði djúpstæð áhrif á platonska eftirmenn sína, þeirra á 3

meðal Ágústínus kirkjuföður (354–430 e. Kr.) og Próklos (412–485 e. Kr.). Af þeim 

sökum hafa áhrif hans á seinni tíma heimspeki og nútímann verið gífurleg hvort sem er 

bein eða óbein.  Hin heilaga þrenning föður, sonar og heilags anda á rætur sínar að rekja 4

til þriggja höfuðverustiga (g. ὑπόστασις, e. hypostasis, þ. Seinsstufe) Plótínosar: Hins 

eina, Hugans og Sálarinnar.  5

Það sem er sennilega þýðingarmeira er samþykki Ágústínusar á óáþreifanleika hins sanna 
veruleika, á óbreytanleika Guðs og stöðu hans sem algerrar fyrstu orsakar, uppskiptingu 
veruleikans í mismunandi svið, sem ólík stig veru eru tengd við, frumspekilega 
kennisetningu um illsku náskylda Plótínosar, og síðast en ekki síst bjargfasta trú á 
guðdómlegan uppruna sálarinnar.  6

Hugmyndir Plótínosar um illsku eru því án nokkurs vafa áhrifamiklar og þá sér í lagi í 

kristinni heimspeki. 

 Lloyd Gerson, „Plotinus,“ í The Stanford Encyclopedia of Philosophy (haust 2018), ritstj. Edward N. 1

Zalta, 1, https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/plotinus/. 
Blaðsíðutöl greina frá SEP miðast við opinberar A4-útgáfur þeirra fáanlegar á slóðinni https://

leibniz.stanford.edu/friends/.
 Gerson, 1.2

 Sjá Eyjólf Kjalar Emilsson, Plotinus, Routledge Philosophers, ritstj., Brian Leiter (New York: 3

Routledge, 2017), 22–34, þar sem áhrifavaldar Plótínosar eru ræddir.
 Sjá Eyjólf, 373–380, þar sem rætt er um arfleið og áhrif Plótínosar.4

 Eyjólfur, 374. 5

Þeirri venju er fylgt að rita stóran upphafsstaf þegar á þessi þrjú verustig er minnst.
 Eyjólfur, 374.6

1

https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/plotinus/
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://leibniz.stanford.edu/friends/


 Frumspekikerfi Plótínosar hefur þrjú grundvallarverustig sem minnst var á áðan.  7

Hið eina eða Hið góða er fullkomin eining og sjálforsökuð frumforsenda alls. Hugurinn 

er næstur því í dýrð og er svið hins sanna veruleika. Sálin er af Huganum komin og leið 

okkar til að ná tengingu við þessi æðri veruleikastig. Saman mynda þessi verustig æðri 

hluta veraldarinnar og hinn skynjanlegi heimur er aðeins eftirmynd af þessum 

skiljanlega heimi. Undirlag heimsins hér er efnið sem er síðasta verustigið og Plótínos 

kallar óveruna, algjöra sviptingu alls forms og allra eiginleika, hið ótakmarkaða sjálft og 

hið ólögulega. Efnið er þar af leiðandi alger illska og öll önnur illska komin til vegna 

þess. Þar eð Hið eina er fullkomin eining og því einstakt getur ekkert annað verið 

sjálforsakað svo Plótínos getur ekki hugsað sér að samþykkja aðra frumforsendu og er 

því svokallaður einhyggjumaður (e. monist).  Hið eina eða Hið góða hlýtur þannig að 8

vera orsök alls, þar á meðal illskunnar. Hvernig getur þó Hið góða sjálft verið orsök 

illskunnar? Einmitt þessa ráðgátu munum við kljást við í framhaldinu. 

 Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir Hinu góða, Huganum og 

samsetningu hins skiljanlega heims með það að markmiði að komast að því hvað 

undirlag hans, sem kallað er skilningsefnið, er. Þetta mun leiða af túlkun minni á 

hugarkvíunum eða hinum fimm æðstu frummyndum hjá Plótínosi og umfjöllun hans um 

Hugarverustigið. Í síðari hlutanum verður fyrst skoðað hvernig sálin skapar efni hins 

skynjanlega heims og skynheiminn sjálfan. Næst verða eiginleikum efnisins gerð skil og 

útskýrt hvers vegna Plótínos leggur það og hið illa að jöfnu. Að lokum verða viðruð 

nokkur vandamál, sem viðast ógna samræmi frumspekikerfisins, sér í lagi það hvernig 

gott getur valdið illu. Fjallað verður um tilraunir fræðimanna til að leysa þau og þess 

freistað að gera grein fyrir bæði þeirra og eigin niðurstöðum. Greinargerð mín mun 

byggja á túlkuninni, sem sett er fram í fyrri hlutanum, og þeirri staðreynd að efni 

skynheimsins er „eftirherma“ skilningsefnisins; að gagntæk samsvörun sé milli skyn- og 

skilningsheims.  Þannig er varpað ljósi á einkenni skilningsheimsins og efnisins þar í 9

því augnamiði að sýna fram á skynsamleika greinargerðar Plótínosar fyrir efninu—að 

gefnum forsendum hans—og frumspekilegt samræmi kerfis hans. Takist að finna margt, 

sem lýsingar á efninu, sem hinu illa, og hegðun skilningsefnisins, að gefinni túlkun fyrri 

 Sjá Gerson, „Plotinus,“ 5–11.7

 Eyjólfur, Plotinus, 93–94.8

 Sjá viðauka A.9
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hlutans, eiga sammerkt, styrkist þar að auki túlkunin á hugarsviðinu vegna gagntækrar 

samsvörunar sviðanna. 

II. Skilningsheimurinn og efni hans 

1.  Platonsk hefð 
Hér í hinum skynjanlega heimi eru alls kyns ólík fyrirbæri oft flokkuð saman vegna 

einhverja líkinda þeirra á milli. Bæði hlynur og ösp eru svokölluð «tré»  og einnig má 10

segja að bæði manneskjur og málverk séu fögur auk þess sem eitthvað óhlutbundið—

eins og gjörð eða lagasetning—getur verið réttlátt. Ástæða slíkrar flokkunar eru 

sameiginlegir eiginleikar hlutanna. Hvað gerir það þó að verkum að sami eiginleikinn 

finnst í mörgum ólíkum hlutum? Sumir kynnu að segja að þetta sé skilgreiningaratriði 

og flokkunin sé bara afstæð en það svarar þó ekki kjarna spurningarinnar sem snýst um 

það hvernig á því stendur að til eru hlutir sem eru svo líkir að náttúrlegt er að flokka þá 

saman; eins og þeir séu steyptir í sama mót. Samkvæmt Platoni er ástæðan fyrir 

flokkuninni sameiginleg orsök eiginleika þeirra sem hann kallar frummynd (g. εἶδος, e. 

Form).  Þannig er frummynd hins fagra, eða hið fagra sjálft, orsök þess að eitthvað er 11

fagurt og sagt er að það eigi hlutdeild í hinu fagra og búi yfir fegurð. Nú kynni 

lesandinn að spyrja sig hvað frummyndir eru þar eð auðséð er að þær er ekki að finna 

hér á grundu. Platon heldur því fram að frummyndirnar séu sjálfstæður veruleiki óháður 

skynheiminum, sem þar að auki býr yfir meiri fullkomnun og einingu en hann; þær eru 

sannar verur, óháðar tíma og rúmi, öfugt við íbúa skynheimsins og þeirra hverfulu 

tilvist.  Frummyndaheimurinn er í raun hinn sanni veruleiki og upplifun skynfæra 12

okkar aðeins eftirmynd hans. Þetta skýrir einnig hve erfitt er að öðlast þekkingu á 

breytilegum hlutum og sannleikurinn því vandfundinn í skynheiminum.  Sem 13

eftirmyndir hinna sönnu vera eru skynjanlegir hlutir bara til „á einhvern áþekkan hátt og 

við kynnum að vilja segja að það sem við sjáum í spegli sé veruleiki aðeins að svo 

 Notaðar eru tvenns konar gæsalappir í ritgerðinni. Þegar vitnað er beint til texta eru notaðar 10

hefðbundnar íslenskar gæsalappir („ “) en sé tekið á ákveðin hátt til orða, sem samræmist kannski ekki 
hefðbundinni notkun orðs, ef orð er viðfang sérstakrar skýringar eða talað er um orðið sjálft, eru notaðar 
tvíodda gæsalappir (« »).

 Ríkið 476a, 507b, 596a–b; sjá þó Parmenídes 131a–132d. 11

 Fædon 65d, 74a, 75d, 102b; Ríkið 476a, 507b; sjá þó Parmenídes 131a–132d. 12

 Fílebos 58e–59b.13
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miklu leyti sem það er endurspeglun einhvers sem er fyllilega raunverulegt.“  Hlutirnir 14

þar eru þekktir með hugsun eða skilningi en hlutir hér í heimi með skynjun og þess 

vegna viðeigandi að nefna þann fyrrnefnda skilningsheiminn og þann síðarnefnda 

skynheiminn.  15

 Ýmsum kynni nú að koma til hugar hvernig á því standi að talað sé um 

frummyndirnar sem orsakir. Hvernig getur óhlutbundin (e. abstract) vera orsakað 

eitthvað? Læðist frummyndin aftan að hlutunum og heltekur þá eins og einhvers konar 

draugur? Þetta er fjarri lagi. Útskýringin hefur með skilninginn, sem lagður var í 

orsakarhugtakið í fornöld, að gera.  Hugmyndir fólks um orsakir eru yfirleitt 16

einskorðaðar við tímarúmið og eitthvað eins og billjarðskúlu að hreyfa aðra 

billjarðskúlu.  Hinn skiljanlega heimur er hins vegar ekki tímanlegur (e. spatial) né er 17

þar að finna rúmtak (e. spatialty) og hann er ekki tengdur þessum heimi slíkum böndum. 

Orsökum á hinu huglæga sviði mætti fremur lýsa sem röklega hreiðruðum hver inni í 

annarri en sem línulegum, eins og orsökunum hér. Þar gerist ekkert í tíma og því bendir 

Plótínos einmitt á að 
[þ]egar við ræðum eilífa veruleika [þá] megum við ekki leyfa því að verða til í tíma vera 
fyrirstöðu hugsunar okkar; í umræðunni notum við orðið «verða» um þá til að eigna þeim 
orsakatengsl og -röð.  18

Að eitthvað á hinu huglæga sviði sé orsök einhvers annars þýðir einfaldlega að hún 

þurfi nauðsynlega að vera fyrir hendi til þess að afleiðingin geti verið eins og hún er. 

Samband jarðarinnar og þyngdarsviðs hennar sýnir rökleg tengsl vel því þótt þau komi 

fram samtímis þá er jörðin röklegur forveri þyngdarsviðs síns þar eð tilvist 

þyngdarsviðsins er undir tilvist jarðarinnar komin en ekki öfugt. Á tilsvarandi hátt er 

fegurð ekki möguleg nema vegna hins fagra. Þar eð skynheimurinn er svið líkamanna 

 Eyjólfur Kjalar Emilsson, Inngangur að Ríkinu eftir Platon, þýð. Eyjólfur Kjalar Emilsson 14

(Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2009), 55.
 Fædon 65d–66a, 102b; Ríkið 507b, 510e–511a, 511c–d, 532a–b; Sófistinn 248a; Tímaios 28a.15

 Sjá til dæmis Michael Frede, „The Original Notion of Cause,“ í Essays in Ancient Philosophy 16

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987).
 Hér er tekið upp dæmi sem David Hume gerði frægt í gagnrýni sinni á orsakahugtakið.17

 Níund V. 1 [10] 6, 20–23, breytingar höfundar.  18

Allar beinar tilvitnanir, að undanskildum þeim sem fáanlegar eru í íslenskri þýðingu (sbr. 
heimildaskrá), eru þýðingar höfundar. Hvað Níundirnar varðar taka þýðingar mið af Plótínos, Níundirnar, 
7 bindi, grískur texti með enskri þýðingu og inngöngum eftir Arthur Hilary Armstrong, Loeb Classical 
Library 440-445, 468 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966-1988). Allt, sem ritað er innan 
hornklofa ([ ]) í beinum tilvitnunum, eru auk þess breytingar og innskot höfundar. Gæsalappir eru 
samræmdar m.v. nmgr. 10.
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kýs ég að kalla orsakir, sem hafa með þá að gera, líkamsorsakir en vegna röklegs eðlis 

síns nefni ég hinar forsendur sé ekki skýrt út frá samhenginu hvort er átt við.  19

 Hvað varðar orsökun forsenda eru nokkur lögmál sem hafa verður í huga þegar rætt 

er um heimspeki Plótínosar. Í fyrsta lagi er það viðtekið að allt hljóti að orsakast af 

einhverju, sem er því líkt; að sérhver möguleiki sé mögulegur í krafti einhvers sem er 

raunverulega það sem möguleikinn gæti verið.  Í öðru lagi er orsökin nauðsynlega betri 20

en afleiðingin, í þeim skilningi að hún er fullkomnari—býr yfir meiri heild, einingu eða 

góðleika —en það sem orsakað er.  Forsenda einhvers hlýtur að vera einfaldari en það 21 22

og frumforsendur allra hluta hljóta að vera svo einfaldar að þær séu forsendur sín sjálfra 

enda fyndust annars aðrar forsendur sem orsökuðu þær.  Til dæmis eru margir fagrir 23

hlutir en bara ein forsenda: hið fagra sjálft. Maður getur mann og manneskjur hljóta alla 

sína eiginleika frá hinni einu sönnu frummynd mannverunnar.  Þrátt fyrir að barn líkist 24

foreldri sínu þá er það ekki foreldrið á fullkomin hátt. Barnið erfir ýmislegt frá hinu 

foreldrinu og hefur þar að auki enn aðra eiginleika annars staðar frá. Þótt segja mætti að 

umrædd persóna sé fullkomlegast allra hún sjálf er hún ekki fullkomin afsteypa orsakar 

sinnar því hún er foreldri sín á ófullkomnari hátt en þau eru þau sjálf. Þessu er á sama 

veg farið með frummynd mannsins sem hver mannvera á hlutdeild í. Öll erum við ólík 

innbyrðis því eiginleikar frummyndarinnar—þar með talin eining hennar—yfirfærast 

einungis að takmörkuðu leyti yfir í skynheiminn og þess vegna eru manneskjur margar 

og hver þeirra jafnófullkomin eftirmynd hennar. Þannig er afkvæmið ófullkomin 

eftirmynd mannveru vis-à-vis foreldri sitt, en bæði foreldrið og afkvæmið eru 

jafnófullkomnar eftirmyndir mannveru vis-à-vis frummynd mannsins. 

 Ofannefndar meginreglur um að annars vegar megi rekja eiginleika hlutar til orsaka 

þeirra og hins vegar að hver orsök hljóti að búa yfir meiri einingu en afleiðing hennar 

má kalla lögmálin um arfleiðslu eiginleika (e. the Principle of Prior Possesion) og 

 Fyrir nákvæmari umfjöllun um orsakir og eftirfarandi lögmál sjá viðauka A.19

 Eyjólfur, Plotinus, 43–45, 50.20

 Sbr. Eyjólf, 44. 21

Að búa yfir meiri fullkomnun, góðleika og einingu er eitt og hið sama fyrir Plótínosi.
 Eyjólfur, 43–45.22

 Gerson, „Plotinus,“, 5.23

 Eyjólfur, Plotinus, 43–45, 50.24
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einfaldara upphaf (e. the Principle of Prior Simplicity).  Í framhaldinu munum við þó 25

venjulega notast við fylgireglu þeirra og kenna hana sjálfa við arfleiðslu eiginleika: 

(AE) Orsök hlutar með eiginleika F býr yfir F-leika á einfaldari 
(samræmdari, heildstæðari, fullkomnari) hátt en afleiðingin.  26

Allir líkir hlutir hafa því sameiginlega orsök og segja má að hún sé nokkurs konar 

forfaðir þeirra og því að þeir séu í sömu ættkvísl (e. quasi-genus).  Séu tveir hlutir í 27

sömu ættkvísl má segja að þeir beri kennsl á hvor annan sem ættingja en aðeins að 

nákvæmlega því leyti sem orsökin gefur til kynna.  Einfalt er að segja til um hvort 28

eitthvað sé manneskja eða ekki-manneskja; hvort það tilheyri manneskju-ættkvíslinni. 

Hundur þekkir aðra hunda og þekkir önnur dýr að svo miklu leyti sem hann er dýr og 

aðrar lífverur að svo miklu leyti sem hann er lífvera. Þekkja karlar þá konur aðeins að 

svo miklu leyti sem þær eru mannverur og ekki-karlkyns? Hvað sem því líður þá leiðir 

þetta til afleidds lögmáls sem vísað er til í gjörvallri platonskri hefð og kennt er við það 

að líkt þekki líkt.   29

(LL) Hlutur þekkir annan hlut að svo miklu leyti sem þeir hafa 
sameiginlega orsök 

Platon segir til dæmis um þetta lögmál að besti dómarinn sé sá sem þekkir Hið góða því 

þá getur hann skorið úr um hvað líkist honum og er gott og réttlátt og hvað líkist honum 

ekki og er illt og ranglátt.  Auk þess geta augu séð upplýsta hluti vegna þess að ljós og 30

sjón eru sólarættar og sálir geta þekkt frummyndirnar með skynsemishluta sínum, í 

krafti Hins góða, vegna ódauðleika og guðdómlegs eðlis þeirra.  Við þekkjum þannig 31

alla hluti—að svo miklu leyti sem þeir eru afsteypur frummynda—því sálin þekkir 

frummyndirnar sem þeir eru afsteypur af.  32

 Eyjólfur, 43–45, 70.25

 Eyjólfur, 50.26

 Hér er Anthony C. Lloyd fylgt og talað um quasi-genus sjá viðauka A fyrir frekari umfjöllun um 27

orsakir, forsendur, flokka (e. genus), ættkvíslir og frumsendur nýplatonismans.
 Eyjólfur, 50.28

 Sjá til dæmis Ríkið 402a, 425c, 485c, 490b, 500b–c; Tímaios 52a–b; Níund II. 4 [12] 5. 9–13, II. 4 29

[12] 10. 3–5.
 Ríkið, 408e-409e.30

 Ríkið 508c–509a; Tímaios 45b–d.31

 Áhugasamir geta kynnt sér upprifjunarkenninguna í Menón 80d ff.32
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 Að lokum skal hér nefnt annað grundvallarlögmál platonskrar hefðar sem Platon 

útskýrir á eftirfarandi hátt í Tímaiosi: 
Skýrum nú orsök þess að Hann, sem setti það saman, bjó til verðandina og allt. Hann var 
góður, og í þeim sem er góður kemur aldrei fram öfund hvað nokkuð varðar; og verandi 
gjörsneyddur öfundsýki óskaði Hann sér að allt yrði, af fremsta megni, eins og fyrir 
Honum. Það er þá rétt af okkur að samþykkja þessa meginreglu frá vitrum mönnum sem þá 
sem er fremur öllum öðrum úrslitatilurðarlögmál verðandinnar og alheimsins.  33

Hinn fullkomni skapari vildi sem sagt að allt gæti notið góðs eins og hann og vegna 

góðleika síns—og þar með óeigingirni—hlaut hann að kom því til leiðar að fleira nyti 

góðleika. Þetta „úrslitatilurðarlögmál“ munum við kalla lögmálið um frjósemi hins 

fullkomna. 

(FF) Allt, sem býr yfir fullkomnun (á einhverja hlutdeild í Hinu góða), 
gefur af sér eitthvað annað en það sjálft.  34

2. Hið eina — Hið góða  
Frummyndirnar eru forsendur eiginleika hluta í skynheiminum og hljóta því að búa yfir 

eiginleikanum, sem þær orsaka, í meira mæli en þeir samkvæmt AE. En hvað orsakar 

eiginleika frummyndanna? Eru þær virkilega svo einfaldar að gera megi ráð fyrir að þær 

séu forsendur sjálfra sín? Margt bendir til þess að frummyndir hins góða og hins eina 

hafi átt sérstakan sess í heimspeki Platons.  Hann færir meðal annars rök fyrir því að 35

Hið góða sé orsök alls sem er gott, hafi yfir einingu að bera, sé ávallt sjálfu sér 

samkvæmt og sé ósvikult.  Í sólarlíkingunni frægu gefur Hið góða sálum okkar 36

skilning lítum við til þess líkt og sólin gerir auganu kleift að sjá í skynheiminum sé litið 

frá myrkrinu í ljósið.  Plótínos var að minnsta kosti á þeirri skoðun að Hið eina eða Hið 37

góða væri eitt og hið sama og æðra öllum frummyndum; handan þeirra. Þar sem 

frummyndirnar eru margar, en samt í sama flokki, þá hlýtur eitthvað að sameina þær—

nefnilega forsenda þeirra—og að eitthvað skilji þær að.  Þar að auki hlýtur eitthvað 38

flókið og margt að koma frá því sem er eitt og einfalt.  Sé AE samþykkt hlýtur því að 39

vera einhver einfaldari forsenda, sem er handan frummyndanna og svo einföld að hún er 

 Tímaios 29e–30a.33

 Eyjólfur, Plotinus, 90.34

 Sjá til dæmis Ríkið, 379b-c, 452d-e, 462a-b, 504b, 505a-b, 506d-507b, 508b-509d, 517b-c, 532a; 35

Parmenídes 137c–166c.
 Ríkið, 379b-383e; sjá skýringu Eyjólfs Kjalars Emilssonar (nr. 39) við 379b.36

 Ríkið, 506a-509d; Eyjólfur, Inngangur að Ríkinu, 55–61.37

 Sjá kafla II. 1; það sem skilur þær að er rætt í kafla II. 4.38

 Eyjólfur, Plotinus, 71–72.39
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sjálforsökuð; eitthvað fullkomlega sjálfbært og algjörlega eitt.  Þetta er fyrsta og æðsta 40

verustigið í heimspeki Plótínosar: Hið eina eða Hið góða. 

 Hið eina trónir á toppi verufræðilegs stigveldis Plótínosar og er alger eining, 

fullkomnast alls.  Sem hin fullkomna eining er það eitt sinnar tegundar því væri tvennt, 41

sem væri fullkomin eining, kæmi fram mótsögn því þá væri fullkomna einingin ekki 

fullkomin eining; hin fullkomna eining hlýtur að vera einstök.  Eins og Plótínos segir 42

þá getum við „hugsað um einingu þess með tilliti til sjálfbærni þess.“  Hið algerlega 43

sjálfbæra skortir ekkert og skorti eitthvað ekkert hlýtur það að vera alger eining því 

annars þyrfti það eitthvað annað en það hefur nú þegar.  44

 Jafnvel þótt við féllumst á að Hið góða hljóti að vera til er ekki ljóst hvernig eigi að 

skilja hlutverk þess sem forsendu. Til að byrja með skulum við athuga hvað Plótínos 

segir um það. Hið eina eða Hið góða er handan veru, handan hugsunar, handan 

skilnings.  Nafnið gæti gefið til kynna að það sé eitthvað sem er eitt eða gott en svo er 45

ekki því „Hið eina er ekki hlutur sem vill svo til að búi yfir einingu: það er einingin 

sjálf.“  Eins er það ekki góður hlutur heldur góðleikinn sjálfur enda er þetta í takti við 46

«handanleika» þess: það er handan góðs, handan einingar, handan alls. Það er meira og 

betra en öll þessi hugtök ná utan um því þau eiga við hinn sanna veruleika, sem er 

afleiðing þessa handanveruleika, en allar frummyndirnar (sannir veruleikar) eiga það 

sameiginlegt að vera góðar og einingar. Ómögulegt er að lýsa því hvað Hið eina 

sannarlega er þótt hægt sé að setja fram alls kyns líkingamál, segja hvað það er ekki og 

reyna að tjá þversagnakennda náttúru þess með andstæðupörum sem eiga hvorugt við 

það (via negativa).  Hið eina hugsar ekki um neitt—enda er það algerlega eitt og 47

hugsun krefst þess að hugsa um eitthvað—né heldur vill það, langar, hreyfist eða 

breytist.  Hið eina skortir nefnilega ekkert og er bara það sjálft og snýr að sér og ekkert 48

annað er fyrir það að vilja né heldur mundi það vilja annað ef svo væri vegna þess að 

 Sjá Níund VI. 9 [9] 6. 25–27.40

 Sjá þó Eyjólf, Plotinus, 69 (nr. 5).41

 Eyjólfur, Plotinus, 72–73.42

 Níund VI. 9 [9] 6. 16–18.43

 Níund VI. 9 [9] 6. 18–25.44

 Níund V. 1 [10] 8. 7–9, V. 1 [10] 10. 2, V. 3 [49] 11. 19–29, V. 3 [49] 13. 1–6; Ríkið 509b; Eyjólfur, 45

Plotinus, 62–63, 75–82.
 Níund V. 3 [49] 11. 23–26; 13. 1–6; Eyjólfur, Plotinus, 78–79.46

 Eyjólfur, 79–81, 83; Gerson, „Plotinus,“ 5–6; Níund V. 3 [49] 13. 1–6.47

 Níund V. 1 [10] 6. 23–26; V. 3 [49] 12. 35–45.48
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Hið eina er algerlega sjálfbært og fullkomnast alls.  Eins og Plótínos segir þá „gefur 49

allt sem er fullkomið af sér“ svo hann samþykkir bersýnilega FF.  Sem nauðsynlega 50

sjálforsakaður fullkomleiki hlýtur að vera að Hið eina gefi af sér eitthvað annað en sig 

sjálft samkvæmt FF og allt hlýtur að eiga upphaf sitt í því þar eð Hið eina eitt getur 

verið sjálforsakað. 

 Hið eina er þannig orkan eða krafturinn (g. δύναµις) sem allt stafar frá.  Allar verur 51

og allt, sem er að einhverju leyti, er til vegna þess.  52

Hið eina er allir hlutir og ekki neinn þeirra: það er meginregla [g. ἀρχὴ] allra hluta, ekki 
allir hlutir, en allir hlutir búa yfir þessari annars konar handanveru; því á ákveðinn hátt 
koma þeir fyrir í Hinu eina; eða raunar eru ekki þar enn þá, en munu vera það. [. . .] Það er 
vegna þess að það er ekkert í því sem allir hlutir koma frá því: til þess að vera geti verið til, 
er Hið eina ekki vera, heldur uppspretta verunnar.  53

Allt er innifalið í Hinu eina í þeim skilningi að allt, sem er að einhverju leyti, hlýtur að 

vera gert eftir einhverri frummynd og þessi frummynd væri ekki til nema Hið eina hefði 

gert tilvist hennar mögulega fyrst. Ágætt er að nefna að ekki eru aðrir mögulegir heimar, 

sem hefðu orðið ef Hið eina væri öðruvísi, því það væri ekki eitt ef það gæti verið 

öðruvísi, og væri þá ekki sjálforsakað og heimurinn ætti sér ekkert upphaf.  Á 54

hliðstæðan hátt hlýtur að vera að Hið eina sé til því einfaldleiki þess gerir að verkum að 

það orsakast sjálfkrafa auk þess sem þessi heimur er því til staðfestingar að sköpunin 

varð. Þannig er nauðsynlegt að Hið eina og allt framhaldið sé nákvæmlega eins og það 

er. Þetta gildir sér í lagi á hinu huglæga sviði þar sem ekki er línuleg þróun í tíma; þegar 

sagt er að Hið eina sé «fyrst» og allt annað «svo» er átt við röklega merkingu orðanna.  
[L]íf og hugsun og allir hlutir koma frá Hinu eina, því sá Guð er ekki einn af öllum 
hlutunum; því það er þannig sem allir hlutir koma frá honum, því hann er ekki takmarkaður 
af nokkurri lögun; þessi Eini er einn einsamall: ef hann væri allir hlutir mundi hann teljast 
meðal vera. [. . .] Hið eina er enginn hlutanna í Huganum, heldur koma allir hlutir frá því.  55

Hið eina er þannig eins og fræ. Í því býr allt á líkan hátt og í fræi býr stilkur, blóm, lauf 

og önnur fræ eða eins og í erfðaefni foreldrisins búa upplýsingar um hverja stund lífs 

þess, þannig að barnið líkist foreldrinu þegar foreldrið var á því skeiði, sem barnið er nú 

á, og svo framvegis.  Einnig væri hægt að segja að allt felist í Hinu eina eins og í hvítu 56

 Níund V. 3 [49] 12. 35–45; 13. 20–21.49

 Níund V. 1 [10] 6. 39; Eyjólfur, Plotinus, 90.50

 Níund V. 1 [10] 7. 9–10; Eyjólfur, Plotinus, 77, 83–84.51

 Níund VI. 9 [9] 1. 1–2; Eyjólfur, 73.52

 Níund V. 2 [11] 1. 1–7, breyting höfundar.53

 Sjá Eyjólf, Plotinus, 72.54

 Níund V. 1 [10] 7. 19–23, breytingar höfundar.55

 Eyjólfur, Plotinus, 68. Hann notar dæmið um Hugann.56

9



ljósi felast allir regnbogans litir.  Upplýsingarnar um hvernig allt er og er ekki, verður 57

og verður ekki, var og var ekki eru komnar frá Hinu góða—það er uppskrift alls. 

 Kannski ætti ekki að koma á óvart að eining sé frumforsenda alls því allt, sem við 

skynjum eða þekkjum eða getum ímyndað okkur, býr yfir einhverri einingu og án 

hennar myndum við ekki geta talað um nokkurn hlut verandi þann sem hann er.  Öll tré 58

eiga hlutdeild í «hinu trjálega», en allt býr yfir einingu: laufblað, trjágrein, stofn, tré og 

hið trjálega sjálft. Plótínos lýsir þessu þannig að „byggju samfelldar stærðir ekki yfir 

einingu væru þær ekki til; hvað sem því líður er það svo að væru þær hlutaðar niður 

breyttist það sem þær eru í hlutfalli við tap einingar þeirra.“  Her er því ekki til sem her 59

nema vegna einingar sinnar, og án hennar er ekki um her að ræða heldur heri í hinu 

víðara samhengi og herdeild eða hermann í því þrengra. Úrtakið okkar er því alltaf 

samsett úr mörgum einingum, sjálft eining, og/eða hluti annarrar einingar og við segjum 

að eitthvað sé til á grundvelli þessarar einingar.  60

3. Hlutverk Hugans 
Í samræmi við FF segir Plótínos að Hið eina verði „að geta af sér, og ekki vera án 

afkvæma, verandi svo stórfenglegur máttur.“  Þar sem Hið eina er ávallt fullkomið 61

„skapar það eilíflega; og sköpunarverk þess er óæðra því sjálfu“ en þó 

„næststórfenglegast því á eftir“ eins og ætla mætti miðað við AE.  Hið eina gerir þó 62

ekkert viljandi—hreyfist ekki að neinu né gerir eitthvað gagnvart einhverju—því það er 

eitt og þannig ómögulegt að slíkt komi fyrir.  Þar af leiðir að „sé annað á eftir Hinu 63

eina hlýtur það að hafa orðið til án þess að Hið eina hreyfði sig nokkuð, án nokkurrar 

tilhneigingar eða löngunar eða nokkurrar virkni af þess hálfu“.  Þessi afkomandi Hins 64

eina og næstfullkomnasta verustigið er Hugurinn.  

 Gerson, „Plotinus“, 6. 57

Ekkert er falið í Hinu eina í alvörunni og þess vegna fer betur að segja að þetta sé eiginleiki Hugans, eins 
og Eyjólfur gerir, því hann er sannarlega margur á sama hátt og hvítt ljós er margir litir. Hér á því að skilja 
þetta aðeins að svo miklu leyti sem Hið eina er allt og ekkert og orsök alls; það er aðeins uppspretta 
ljóssins ekki ljósið sjálft.

 Níund VI. 9 [9] 1. 3–8.58

 Níund VI. 9 [9] 1. 9–11.59

 Níund VI. 9 [9] 1. 12–14.60

 Níund V. 1 [10] 7. 38–40; sjá líka kafla II. 2.61

 Níund V. 1 [10] 6. 39–42.62

 Níund V. 1 [10] 6. 16–20.63

 Níund V. 1 [10] 6. 26–28.64
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 Nú virðist vera komin upp ágreiningur, sem erfitt er að leysa úr, því hvernig getur 

Hið eina, sem er fullkomið og verður þar með að gefa eitthvað af sér, gefið eitthvað af 

sér án þess að hreyfast, vilja, ætla, eða langa það né gera nokkurn skapaðan hlut? Við 

fyrstu sýn gæti þetta virst vera flókið mál en Plótínos bendir á að:  
Allir hlutir, sem eru í veru, svo fremi þeir þar dvelja, búa nauðsynlega til úr sinni verund, 
sem þeir eiga undir [g. ἐξηρτηµένην] verustiginu [g. ὑπόστασιν], umlykjandi [g. παρούσης] 
veruleika, sem beinist að því sem er utan við þá.  65

Þannig gefa hlutir í skynheiminum, að svo miklu leyti sem þeir eru í veru, af sér 

einhvers konar veruleika sem endurspeglar þeirra eigin. Þar sem vera þeirra er algerlega 

undir verustiginu, sem þeir hljóta veru sína frá, komin er þessi veruleiki „einhvers konar 

eftirmynd af erkitýpunni sem þær sjálfar voru gerðar eftir: eldur gefur frá sér hitann sem 

kemur frá honum; snjór heldur ekki aðeins kuldanum sem hann býr yfir inni í sér.“.  66

Þetta samræmist  AE og FF því vera hlutanna hér er kominn frá frummyndum og að svo 

miklu leyti sem hlutir eru eftirmynd þessara erkitýpa eru þeir góðir og gefa því af sér 

einhvers konar eftirlíkingu af sinni eigin meginreglu. Lykilatriðið er þó að vel er hægt 

að hugsa sér fyrirbæri, sem gefa af sér, án þess að gjöfin hafi nokkur áhrif á þau sjálf. 

Fótspor í snjónum koma ekki fram vegna vilja eða löngunar vegfarandans né heldur 

missir hann neitt.  Eldur gefur frá sér hita en heldur samt áfram að vera nákvæmlega 67

eins og hann er. Á sama hátt er Hugurinn „útgeislun [g. περίλαµψις] frá því [Hinu eina] 

á meðan það helst óbreytt, eins og bjart ljós Sólarinnar, sem segja mætti að hlaupi 

umhverfis hana [g. περιθέον], sprettur frá henni í sífellu meðan hún helst óbreytt“.  68

Hugurinn kemur frá því þrátt fyrir viljaleysi þess og án nokkurrar gjörðar eða taps af 

hálfu þess: „Hið eina er áfram eins, ósnortið af framleiðandi virkni sinni“.  69

 Hið eina er sem sagt svo fullkomið og nægjusamt að það streymir „eitthvað annað 

[g. ἄλλο] en það sjálft“ út frá því.  Hér er því til kominn einhvers konar annarleiki (g. 70

ἑτερότης, e. otherness) miðað við Hið eina. Hugurinn verður til í sinni ævinlegu mynd 

 Níund V. 1 [10] 6. 31–34.65

 Níund V. 1 [10] 6. 31–35. 66

Plótínos tekur hér dæmi um hluti, sem búa yfir veru að einhverju leyti, til þess að sýna fram á að 
svona útgeislun sé að finna allt um kring. Hið eina er handan veru og á sér ekki orsök aðra en sig—því 
það er einmitt orsök alls annars og verunnar sjálfrar—og því er útgeislun þess í krafti þess sjálfs en 
útgeislun hluta hér virðist hins vegar vera í krafti hlutdeildar þeirra í veru.

 Eyjólfur, Plotinus, 92.67

 Níund V. 1 [10] 6. 29–32, breyting höfundar; sjá umfjöllun um útgeislun og aðsnúning í Eyjólfi, 68

Plotinus, 48–57 og 90–99.
 Eyjólfur, Plotinus, 91.69

 Níund V. 2 [11] 1. 7–10; Eyjólfur, Plotinus, 83–84, 90.70
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þegar hluti þessa sífellda útstreymis staðnæmist, snýr sér [g. ἐπιστρέφω] að upphafi 

sínu, og fyllist við að einblína á það.  Rétt er að benda á, enn og aftur, að þótt lýsa megi 71

þessu ferli í ákveðnum skrefum þá eru þau eru ekki tekin í tíma og einnig að Hugurinn 

kemur fullmótaður strax á eftir Hinu eina röklega, þótt þessu sé lýst í smærri skrefum til 

skýringar.  Að útgeislunin staðnæmist og snúi sér að Hinu eina segir Plótínos að 72

skilgreini veruna, og í því að einblína á Hið eina og fyllast af því verður Hugurinn til og 

allar sannar verur þar með.  Fyrsta skrefið í tilurð Hugans mætti kalla for-veruna og 73

for-hug (e. potential intellect) því Plótínos segir að „[f]yrst það staðnæmist og snýr sér 

að Hinu eina svo það geti séð, verður það samtímis Hugur og vera.“  74

 Áður en við skoðum betur nákvæmlega hvernig Hugurinn kemur frá Hinu eina 

skulum við athuga hver einkenni hans eru og hvernig hann er byggður upp. Í Huganum 

búa allar frummyndirnar og þessi skiljanlegi heimur myndar allt það sem sannarlega 

er.  Hann er næstfullkomnastur á eftir Hinu eina og hlýtur því að vera næstmesta 75

einingin, en Hugurinn hugsar og hlýtur þess vegna að vera einhvers konar samsett 

eining. „Hugarlegur veruleiki er vissulega að öllu leyti og algjörlega óskiptur [g. 

ἀµερὲς], en þrátt fyrir að svo sé er hann hlutaður [g. µεριστὸν] í einhverjum skilningi.“  76

Að einu leyti þá felur hugsun í sér grundvallandi tvennd þess sem hugsar og þess sem 

hugsað er um og er sjálft margt.  Á hinn bóginn hugsar Hugurinn um sjálfan sig því 77

hann er það sem hugsar, hugsunin og það sem hugsað er um.  78

Því þegar hann sá hinar sönnu verur sá hann sig sjálfan, og í því að sjá var hann í virkni, og 
virkni [g. ἐνέργεια] hans var hann sjálfur: því Hugurinn og hugsunin [g. νόησις] eru eitt; og 
hann hugsar sem heild með heild sinni allri, ekki einum hluta af sér með öðrum.“   79

Hugurinn er eining, sem er handan okkar skilnings, en samt sem áður uppskiptur á 

einhvern hátt. Uppskipting hans er þó fremur eins og hann spili mismunandi hlutverk í 

ferlinu eða sé allir þátttakendurnir. Hugsun er nefnilega ferli sem líkja má við paradans, 

til þarf tvo dansfélaga, einn sem leiðir og annan sem fylgir og einhvern dans sem 

 Níund V. 2 [11] 1. 10–12.71

 Eyjólfur, Plotinus, 59.72

 Níund V. 2 [11] 1. 12–13; Gerson, „Plotinus“, 8.73

 Níund V. 2 [11] 1. 13–14; leturbreyting höfundar.74

 Níund V. 1 [10] 10. 22–31; V. 3 [49] 7. 26–35.75

 Níund II. 4 [12] 4. 12–13.76

 Níund III. 8 [30] 9, 5–6; V. 1 [10] 6. 23–26; 10. 13–14; 11. 5–8; V. 3 [49] 10. 9–14; 11. 29–31; 12. 77

35–45; 13. 10–12; VI. 9 [9] 2. 45–47; Gerson, „Plotinus,“ 8; Eyjólfur, Plotinus, 62, 107.
 Níund V. 3 [49] 5. 44–49.78

 Níund V. 3 [49] 6. 6–9.79
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stjórnandinn framkvæmir og fylgjandinn tekur við. En Hugurinn «dansar» ekki eins og 

við því hann dansar við sjálfan sig og dansinn sem hann dansar er hann sjálfur. Þessi 

þrjú «hlutverk» Hugans köllum við hugsuðinn (g. νοῦς, e. intellect), hugsun (g. νόησις, 

e. intellection) og hið hugsaða (g. τὸ νοητόν, e. the intelligible) eða það sem nákvæmara 

er: Hugann qua hugsuð, Hugann qua hugsun og Hugann qua hugsað. 

4. Hugarkvíarnar 
Við höfum nú komist að því að Hugurinn qua Hugurinn er eins konar einingarfjöld, sem 

spilar ýmis «hlutverk» gagnvart sjálfum sér, auk þess sem áður var talað um veru, 

annarleika og einblíningu á Hið eina, en skyldi vera fleira í hinum skiljanlega heimi sem 

við höfum enn ekki komist á snoðir um? Frummyndirnar eiga allar sameiginlegt að vera 

sannar verur í hinum skiljanlega heimi, og þær eru allar af sama tagi—nefnilega 

formgefandi skynsamlegar meginreglur (g. λόγος ποιητικός)—en hví eru þær ólíkar 

innbyrðis og þar með margar?  Í skynheiminum er margt, sem greinir sams konar hluti 80

að, en því til grundvallar er líkaminn og efni (e. ὕλη) hans. Samkvæmt Plótínosi hefur 

hver frummynd ákveðna lögun (g. µορφή), sem greinir hverja þeirra frá annarri, en þá er 

nauðsynlegt að lögunin komi fram í einhvers konar «skilningsefni».  81

[E]f það er skiljanlegur alheimur [g. κόσµος] þar, og þessi alheimur hér er eftirherma [g. 
µίµηµα] hans, og þessi er samsettur, og settur saman úr efni, þá hlýtur að vera efni þar líka. 
Eða hvernig getur þú annars kallað það alheim nema með tilliti til forms þess? Og hvernig 
getur þú verið með form [g. εἶδος] án einhvers sem formið getur tekið yfir [g. λαµβάνω]?  82

Efni skynheimsins er þannig eftirmynd þessa skilningsefnis. En hvað er nákvæmlega átt 

við með «efni»? Innsæið á bak við hugtakið er að líkamarnir í hinum skynjanlega heimi 

hafi einhvers konar undirlag (g. substratum, g. ὑποκείµενον) sem er „óskilgreint, 

ólíkamlegt, og án rúmtaks“ og sé gefið form.  Hér er undirlag svo þar hlýtur að vera 83

undirlag miðað við röksemdafærslu Plótínosar hér að ofan, og eins og allt efni þá er hið 

skiljanlega efni óskilgreint (g. ἀόριστος, e. undefined) og ólögulegt (g. ἄµορφον, e. 

shapeless) í eðli sínu. 

 Til að greina frá upphafi guðdómlega efnisins vísar Plótínos til útgáfu sinnar af 

hinum fimm æðstu frummyndum (e. the Five Great Kinds, the Five Highest Ideas)—

 Níund II. 4 [12] 4. 2–5; Gerson, „Plotinus“, 7.80

 Níund II. 4 [12] 4. 5–8.81

 Níund II. 4 [12] 4. 8–12, breyting höfundar.82

 Eyjólfur, Plotinus, 188; eiginleikar efnisins eru skoðaðir í kafla III. 2.83
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veru (e. being), annarleika (e. otherness), einsleika (e. sameness), hreyfingar (e. motion) 

og kyrrstöðu (e. rest)—sem Platon tekur til umræðu í Sófistanum.  84

Því annarleiki [g. ἑτερότης] þar, sem býr til [g. ποιεῖ] skiljanlegt efni, er alltaf til; því hann 
er meginregla [g. ἀρχὴ] efnisins, þetta og hin fyrsta [g. πρώτη] hreyfing [g. κίνησις]. Af 
þessari ástæðu var hreyfing líka kennd við annarleikann, því hreyfing og annarleiki komu 
fram saman [g. ὁµοῦ ἐξέφυσαν]. Hreyfingin og annarleikinn sem komu frá Hinu fyrsta eru 
óskilgreind [g. ἀόριστον], og þurfa Hið fyrsta til að skilgreina sig; og þau eru skilgreind 
þegar þau snúa sér [g. ἐπιστραφῇ] í átt til þess. En fyrir snúninginn var efnið líka 
óskilgreint og það sem er annað [g. ἕτερον] og ekki enn gott, heldur óupplýst [g. 
ἀφώτιστον] af Hinu fyrsta. Því ef ljós kemur frá Hinu fyrsta, þá hefur það sem tekur á móti 
ljósinu, áður en það tekur á móti því, eilíflega ekkert ljós; en það hefur ljós sem annað en 
það sjálft, því ljósið kemur til þess annars staðar frá.  85

Glöggur lesandi gæti tekið eftir því að mörg sammerki eru á milli frásagnarinnar að ofan 

og lýsingarinnar á fyrstu stigum tilurðar Hugans. Áður komu einhvers konar for-vera og 

for-hugur frá Hinu eina og veran og Hugurinn skilgreindust samtímis við að staðnæmast 

og snúa sér að upphafi sínu og verustiginu var loks komið á fót með eilífri einblíningu 

(g. θεωρία, e. contemplation) Hugans á Hið eina. Í tilvitnuninni hér að ofan eru það 

hreyfing og annarleiki sem koma óskilgreind frá Hinu eina (sem hér er nefnt Hið fyrsta) 

og sagt er að annarleikinn sé uppspretta skiljanlega efnisins ásamt „hinni fyrstu 

hreyfingu“. Auk þess er tekið fram að efnið sé líka óskilgreint og „það sem er annað“ 

fyrir snúninginn sem er eðlilegt í ljósi þess að annarleikinn var óskilgreindur og hann er 

upphaf þess. Loks er sagt að eitthvað upplýst—sem hefur ljós sem tilfallandi einkunn—

sé eilíflega myrkt í eðli sínu því ljós sé annað en það sjálft. 

 Samkvæmt Plótínosi eru þessar fimm æðstu frummyndir „kvíar hins skiljanlega 

heims“.  Þótt orðið «category» í seinni tíð þýði «flokkur» og sé gjarnan þýtt sem «kví» 86

á íslensku þá er upphafleg merking orðsins «κατηγορία» á tíma Kvía Aristótelesar 

«umsögn»; það sem hægt er að segja um eitthvað.  Þannig segja þær allt, sem hægt er 87

að segja um hinn sanna veruleika, og hljóta því að aðstoða okkur við að svipta hulunni 

af hinum ólíku andlitum Hugans. Hvað rannsókn okkar hér varðar er þó fyrst og fremst 

 Sjá Mary Louise Gill, „Method and Metaphysics in Plato’s Sophist and Statesman,“ í The Stanford 84

Encyclopedia of Philosophy (haust 2017), ritstj. Edward N. Zalta, 19–21, https://plato.stanford.edu/
archives/spr2020/entries/plato-sophstate/; Eyjólfur, Plotinus, 107–113; Sófistann 254b–259a; Níund V. 1 
[10] 4. 25–44; VI. 2 [43] 7–8; sjá líka viðauka A.

 Níund II. 4. [12] 5. 29–37. 2.85

 Sjá Arthur Hilary Armstrong, nmgr. 1 við Plótínos, Níund II. 4 [12] 5. 29, þýð. A. H. Armstrong, 86

Loeb Classical Library 441 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966), 117.
 Svavar Hrafn Svavarsson, „Aristóteles Níkomakkosarson frá Stagíru í Makedóníu,“ (fyrirlestur, 87

Háskóli Íslands, 22. október 2015).
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mikilvægt að tala um sérstöðu annarleikans.  Annarleikinn hefur aðeins merkingu í 88

samhengi við eitthvað annað (g. πρὸς ἄλλα).  Þessu er á sama veg farið með neitun 89

samkvæmt aðkomumanninum í Sófistanum því sé Artemis «ekki-stærri» en Aþena þá 

eru þær annaðhvort jafnstórar eða Artemis er minni en Αþena.  Umtak (e. extension) 90

umsagnarinnar «er ekki-réttlátur» er hið sama og umtak «er annað en réttlátur» en á 

hinn bóginn er það ekki nauðsynlega hið sama og umtak «er ranglátur».  Þar með er 91

annarleiki réttláts það sem er «ekki-réttlátt» og Platon kemst þannig að því að neitun 

einhvers er ekki andstæða þess heldur annarleiki þess.  92

 Annarleikinn tengir marga hluti—kyrrstaða er til dæmis annarleiki (og meira að 

segja andstæða) gagnvart hreyfingu—en í tilviki Hins eina þá er allt annarleiki gagnvart 

því. Þar sem Hið eina er handan fegurðar og handan veru þá er það annað en þessi 

fyrirbæri og einmitt þess vegna eru þau möguleg; Hið eina er allir hlutir að svo miklu 

leyti sem þeir eiga sér handanveru og allt sem er til á sér svoleiðis handanveru því 

annars væri það ekki til (því allt er nauðsynlega komið af Hinu eina og þar með hlaut 

það að eiga sér svoleiðis handanveru fyrir getnað sinn).  Við getum því sagt að 93

Hugurinn sé «efsti hluti» annarleikans gagnvart Hinu eina; sá hluti, sem er fjærst því að 

vera andstæða þess, eða er með öðrum orðum sá sem er mest líkur því. 

 Frummyndirnar eru verur vegna hugarkvíarinnar veru. Þær eru verur vegna einhvers 

annars en þeirra sjálfra (g. πρὸς ἄλλα) en veran sjálf er vera vegna sín sjálfrar (g. αὐτὰ 

καθ᾿ αὑτά).  Þar með hljóta þær líka að vera ekki-verur „ekki vegna þess að þær eigi 94

ekki hlutdeild í verunni, heldur vegna þess að þrátt fyrir að þær eigi hlutdeild í veru þá 

eiga þær líka hlutdeild í annarleika gagnvart veru, og eru því ekki samar verunni.“  Í 95

Sófistanum er ekki-vera skilgreind á tvo vegu. Annars vegar er ekki-vera það sem er 

 Fyrir umræðu um annarleikann sem neitun og afleiðingar þess sjá Gill, „Method and Metaphysics,“ 88

27–30; Denis O’Brien, „Plotinus on Matter and Evil,“ 7. kafli í The Cambridge Companion to Plotinus, 
ritstj. Lloyd P. Gerson, Cambridge Companions to Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 
1996), 175–177, https://doi.org/10.1017/CCOL0521470935.008; Denis O’Brien, „Plotinus on the Making 
of Matter Part III: The Essential Background.“ The International Journal of the Platonic Tradition 6 
(2012): 30–35, https://doi.org/10.1163/187254712X619584.

 Gill, „Method and Metaphysics,“ 22–26.89

 Gill, 28; O’Brien, „Matter and Evil,“ 175; Sófistinn 257b–c.90

 O’Brien, „Matter and Evil,“ 175.91

 Gill, „Method and Metaphysics,“ 27.92

 Sjá Níund V. 1 [10] 7. 19–23; Níund V. 2 [11] 1. 1–7.93

 Gill, 22; Sófistinn 255c–d.94

 O’Brien, „Matter and Evil,“ 172.95
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„andstæða á milli“ verunnar sjálfrar og annarleika gagnvart verunni.  Hins vegar er 96

ekki-vera „sá hluti frummyndar annarleikans sem er andstæður veru hvers hlutar“.  97

Plótínos notar þá síðari sem skilgreiningu efnis skynheimsins sem hann segir vera þann 

hluta annarleikans sem er andstæða hinna sönnu vera.  Eins og O’Brien bendir á er 98

þetta einmitt ástæða þess að Plótínos kallar efnið óveru og því algert grundvallaratriði í 

því að hann komist að þeirri niðurstöðu að það sé hið illa sjálft.  99

 Margt annað er þó ekki-vera án þess að vera óveran; algera andstæðan sjálf. Hið 

eina er ekki vera því það er handan veru. Líkamar eru ekki verur því þeir eru hérna 

megin við veru en þeir eru heldur ekki óveran því þeir eru ekki efni; þeir eru einhvers 

konar óverur. Frummyndirnar eru hvorki handanveran né veran heldur verur í þeim 

skilningi að þær eru í veru en eru líka eitthvað annað. Platon segir: „það sem fyllilega er 

er fyllilega hægt að þekkja, en það sem er á engan hátt er öldungis óþekkjanlegt“.  100

Honum virðist þó eitthvað statt á milli þekkingar og vanþekkingar, nefnilega skoðun, og 

hann segir viðfang skoðunar vera það sem er mitt á milli veru og óveru, nefnilega 

skynheiminn—verðandina—því þar getur einn og sami hluturinn bæði virst fagur og 

ljótur, og fullyrðing bæði reynst sönn og ósönn en á hinu huglæga sviði er allt að eilífu 

samt og óbreytanlegt.  Á tilsvarandi hátt getum við ímyndað okkur eitthvað sem er á 101

milli skilnings og þess sem er handan skilnings; á milli veru og handanveru. 

 Annarleika gagnvart fyrirbæri B—eða einfaldlega annarleika B—má því best lýsa 

sem bæði andstæðu B, «ó-B», og þess sem er hvorki ekki-B né ó-B og er þar með á 

milli ó-B og B. Fyrst handanvera er hvorki vera né verðandin (á milli veru og óveru, 

annarleikinn), hvernig skýrum við þá það að handanveran sé ekki óveran (andstæðan)? 

Hægt er að líta á málið þannig að «handan-B» sé andstætt B, en ekki á sama hátt og ó-B 

er andstætt B. Plótínos segir í þokkabót að óveran „geti ekki verið talin meðal hluta, 

sem eru raunverulega til, né heldur meðal þess sem er handan veru; því þetta [verur og 

handanvera] er gott.“  Annarleiki Hins eina er nefnilega allt annað: það sem er þar 102

 O’Brien, „Matter and Evil,“ 172–173; Sófistinn 258a–b.96

 O’Brien, 173; Sófistinn 258d–e.97

 O’Brien, „Matter and Evil,“ 173; Eyjólfur, Plotinus, 193–194; Níund II. 4 [12] 16. 1–3.98

 O’Brien, „Matter and Evil,“ 174, 177, hér er «non-being» ýmist þýtt «ekki-vera» eða «óvera».99

 Ríkið 477a.100

 Ríkið 476c–480a.101

 Níund I. 8 [51] 3. 2–3, breyting höfundar.102
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(veran) og bæði þar og handan (frummyndir), það sem er fyrir utan (efnið) og er hér 

(skynheimurinn), og líka það sem er bæði hér og þar (sálir). Þannig er veran «ó-

handanvera» en það sem er á milli hennar og handanverunnar er ekki-handanvera sem 

er þó ekki-óhandanvera.  Ef við ákveðum að nota orðið «andstæða» ekki á víxlinn (e. 103

commutative) hátt um verustigin heldur bara í stefnu minnkandi fullkomleika þá má 

segja að veran sé andstæða handanverunnar og óveran andstæða verunnar auk þess sem 

óveran er andstæða andstæðu handanverunnar.  Eins þá tölum við um þennan efri 104

hluta veraldarinnar sem annarleika Hins eina (til og með verunni) og neðri hlutann sem 

annarleika verunnar; þetta er þá þrískiptingin í Hið eina, hinn skiljanlega heim og hinn 

skynjanlega heim. Hið eina er þannig «handanheimurinn», afrit hans er 

skilningsheimurinn og með því að taka afrit afrits fáum við skynheiminn. Röklega áður 

en skynheimurinn var til þá var veran það hlutverk Hugans sem var lengst frá Hinu góða 

og afrit afrits getur eiginlega ekki verið borið saman við upprunalegu útgáfuna nema 

bara í samhengi við milliútgáfuna. Efnið er fjarlægast verunni og þar með enn 

fjarlægara Hinu góða en það sem er fjarlægast því á hinu huglæga sviði.  105

 Hvað geta frummyndirnar þó verið annað en vera? Hlutir í hinum skiljanlega heimi 

eru skilgreindir (g. ὁριστός) og hafa hver sína ákveðnu lögun (g. µορφή) og það er þess 

vegna sem þeir eru verundir (g. οὐσίαι).  Hver frummynd hefur því ákveðna 106

skilgreiningu og lögun, sem greinir hana frá hinum, og skilningsefnið gerir henni þetta 

kleift með því að vera mótað af þessari lögun.  Þannig mætti segja að hún sé mótandi 107

kraftur sem fær lögun sína í skiljanlegu efni. Sambland skiljanlegs efnis og lögunar—

erkitýpa líkamans hér—er þá afrakstur hugsunarinnar: hið hugsaða. Um þetta segir hann 

 Veran er hér tekin sem dæmi um það sem Hið eina er handan því talað er um efnið sem óveruna og 103

þetta er því mest viðeigandi dæmið fyrir ritgerðina auk þess sem höfundur telur þetta mikilvægasta dæmið 
þar eð þetta eru skýrustu andstæðupörin: Hið eina gerir einingu mögulega, veran gerir eilífa lögun 
mögulega og óveran gerir síbreytilegt form skynheimsins mögulegt; og er lögun einhvers eða form ekki 
skilgreining þess í verki eða einhvers konar eining eða heild þess?

 Hér er lagt til að andstæður virki eins og spegilmyndir. Að vera spegilmynd spegilmyndar sinnar er 104

annars vegar rugl og hins vegar stórmóðgandi, og því líklega ákveðið guðlast að segja að Hið eina sé 
andstæða verunnar eða eitthvað þvíumlíkt. Þetta, sér í lagi tengslin «e-ð er annarleiki e-s», er tengt því að 
«e-ð er eftirmynd af e-u» eru ekki gagnvirk (e. transitive) tengsl, sbr. Eyjólf Kjalar Emilsson, „Plotinus’ 
Doctrine of Badness as Matter in Ennead I.8 [51],“ Platonism and Christian Thought in Late Antiquity, 
ritstj. P. Pavlos, L. Janby, E. Emilsson og T. Tollefsen (London: Routledge, 2019), 94, https://doi.org/
10.4324/9780429440465.

 Sjá Eyjólf, „Doctrine of Badness,“ 94–95.105

 Níund V. 1 [10] 7. 24–25.106

 Níund II. 4 [12] 4. 3–6.107
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[Þ]ar er lögun sönn lögun, og undirlag hennar satt líka. Svo þeir sem segja að efni sé verund 
[g. οὐσίαν] verða að teljast segja rétt frá séu þeir að tala um efni hins skiljanlega heims. Því 
það sem er undirlagið þar er verund, eða myndar raunar, sé litið á það saman með löguninni 
sem gerir það skiljanlegt [g. νοουµένη ], heild sem er uppljómuð [g. πεφωτισµένη] 108

verund.  109

Plótínos lýsir einmitt formgæðinu efnisins hér—tilkomu líkamanna—þannig að 

útkoman verði aðeins „eitthvað ákvarðað, en hvorki lifandi né hugsandi: skreytt lík [g. 

νεκρὸν κεκοσµηµένον].“  Hið hugsaða er á sama hátt „uppljómuð verund“. 110

Skiljanlega efnið er verund og þegar hugsunin gefur því lögun, og gerir það þar með að 

hinu hugsaða, verður það uppljómuð verund. Allt, sem máli skiptir í skynheiminum, er 

sálgætt, plöntur, plánetur, dýr og mannverur, og því samtengingar sála og líkama.  111

Þetta er væntanlega engin tilviljun heldur gert eftir „alheiminum þar“ og frummyndirnar 

eru það sem þar dvelur. Því vil ég halda því fram að hver frummyndanna sé samsett úr 

hugsun og uppljómaðri veru.  
Hver þeirra [frummyndanna] er hugur og vera, og heildin [skilningsheimurinn] er altækur 
Hugur og [altæk] vera, með hugsun sinni um hana gefur Hugurinn verunni tilvist, og veran 
gefur Huganum hugsun og tilvist með því að vera hugsuð.  112

En hvað er þessi uppljómaða vera? Nefnilega hið hugsaða; lögunin í verunni: 

hugsuðurinn beitir hugsun á efni og við það kemur fram lögun í efninu sem er þannig 

uppljómuð vera. 

 Hugsum nú til baka til umfjöllunarinnar um sköpun hugans og skiljanlega efnisins. 

Þar sáum við að for-hugur og for-veran annars vegar og hreyfing og annarleiki hins 

vegar komu fyrst frá Hinu eina. Þessi hugtök hljóta því að vera nátengd. Plótínos segir 

að það streymi „eitthvað annað en það sjálft“ út frá Hinu eina, en talar svo líka um að 

hreyfingin frá Hinu fyrsta—„hin fyrsta hreyfing“—sé oft „kennd við annarleikann“ 

vegna þess að þau „komu fram saman“ eins og hann vilji gera einhvern greinarmun þar 

á eða benda á sérstöðu hreyfingarinnar. Hér verður því þess vegna haldið fram að hin 

fyrsta hreyfing sé einfaldlega annað nafn á for-huganum og að annarleikinn hér sé það 

sem ég hef kallað for-veruna og að ástæða þessa greinarmunar Plótínosar sé sá að veran 

er andstæða Hins eina en for-hugurinn ástæða þess að Hugurinn er á milli handanveru 

og veru. Hér af ályktum við að for-veran sé uppspretta skiljanlega efnisins sem þar af 

 Sjá líka Níund VI. 7 [38] 35. 5, VI. 8 [39] 5. 36.108

 Níund II. 4 [12] 5. 19–25, breyting höfundar.109

 Níund II. 4 [12] 5. 16–19.110

 Eyjólfur, Plotinus, 144–145.111

 Níund V. 1 [10] 4, 26–28, breytingar höfundar; sjá Eyjólf, Plotinus, 61.112
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leiðandi er veran sjálf.  Ástæða þess að hreyfingin eða for-hugurinn er „líka“ 113

uppspretta efnisins er sú að allt skilgreinist í sama röklega skrefi, því eins og stendur hér 

að ofan þá „gefur Hugurinn verunni tilvist, og veran gefur Huganum hugsun og tilvist 

með því að vera hugsuð“. Miðað við þessa túlkun þá er veran einmitt sá hluti hins 

skiljanlega heims sem hefur „eilíflega ekkert ljós“ því hún er andstæða Hins góða á 

meðan allt annað þar er líkara því og þar með hefur hið hugsaða ekki aðeins „ljós sem 

annað en það sjálft“ heldur er það „uppljómuð verund“ þótt ljósið komi „annars staðar 

frá“. 

 Með eilífri einblíningu sinni á Hið eina fyllist Hugurinn að tilstuðlan afraksturs 

þessarar einblíningar: hugsunar (Hugurinn qua hugsun). Verandi óæðri Hinu eina, gerir 

hugsuðurinn (Hugur qua hugsuður) sér ekki fyllilega grein fyrir Hinu eina, sem er 

handan skilnings, en sér á einhvern hátt hvernig það er allir hlutir sem «handan-hlutir» í 

eftirmynd af Hinu eina og margfaldar hana í sér í hinu hugsaða (Huganum qua 

hugsað).  Frummyndirnar eru gæddar lögun í veru og  114

[þ]etta er ástæða þess að þær eru verundir; því þær eru nú þegar skilgreindar og hver þeirra 
hefur ákveðna lögun. Vera [g. ὂν] getur ekki verið fljótandi um, sé tekið svo til orða, í hinu 
ótakmarkaða [g. ἀορίστῳ] heldur verða henni að vera gefnar skorður [g. ὅρῳ] og 
stöðugleiki [g. στάσει], og stöðugleiki í hinum skiljanlega heimi er skilgreining [g. 
ὁρισµὸς] og lögun [g. µορφή], og það er þetta sem gefur henni tilvist [g. τὴν ὑπόστασιν 
λαµβάνει].  115

Veran má ekki vera takmarkalaus og þarf því skilgreiningu og skorður og þetta er lögun 

hennar og hún fær þessa lögun því hún er öll skilgreind og löguð vegna þess að allar 

frummyndirnar móta hana að öllu leyti og allt er óbreytanlegt og eilíft á hinu huglæga 

sviði. Þannig hefur hver frummynd sína ákveðnu lögun sem er hluti stóru samsettu 

lögunarinnar sem veran hefur og þessi lögun verunnar gerir það að verkum að hún er 

 Skv. Eyjólfi, Plotinus, 188, er skilningsefnið hins vegar for-hugurinn. Eitthvað óskilgreint kemur 113

frá Hinu eina og er síðan fyllt og skilgreint; eitthvað ólögulegt fær skilgreiningu og lögun. Aðrir 
sérfræðingar í þessum efnum eru ýmist sammála honum eða að minnsta kosti ósammála mér, svo fremi ég 
fæ séð. Kenningin, sem hér er sett fram, er mín túlkun á hinu huglæga sviði Plótínosar og er að mestu 
leyti í samræmi við það heilmikla safn verka sem skrifuð hafa verið um þetta efni. Markmiðið hér er þó 
ekki að fjalla um þessa kenningu til hlítar heldur að renna stoðum undir hana með það að markmiði að 
líkja saman þessum tveimur gerðum efnis. Hvort samanburðurinn festi kenninguna—og þá sér í lagi 
samsemd veru og skilningsefnis—meira í sessi þegar færð verða rök fyrir líkindum ýmissa tilurðarferla 
og eiginleika í skynheiminum í næsta kafla og þau sett í samhengi við niðurstöður Plótínosarsérfræðinga 
um efnið sem illskuna er annað mál. Þeim sem vilja kynna sér frekar Hugann er bent á m.a.: 

John R. Bussanich, The One and its Relation to Intellect in Plotinus (Leiden: Brill, 1988); Eyjólf 
Kjalar Emilsson, Plotinus on Intellect, (Oxford: Oxford University Press, 2007), https://doi.org/10.1093/
acprof:oso/9780199281701.001.0001; Anthony Charles Lloyd, „Plotinus on the Genesis of Thought and 
Existence,“ Oxford Studies in Ancient Philosophy 5 (1987): 155–186.

 Eyjólfur, Plotinus, 96–97, 104.114

 Níund V. 1 [10] 7. 23–27, breyting höfundar.115
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sjálf vera. Þótt hún sé bara mótuð af öðru þá er hún sjálf orsakahvati lögunar sinnar í 

þeim skilningi að ekkert hefði lögun væri hún ekki fyrir hendi og þar með heldur ekki 

hún sjálf.  Þetta er í góðu samræmi við að skilningsheimurinn sé „altækur Hugur og 116

[altæk] vera“ og það sem sagt var hér að ofan um að allir hlutir væru verur vegna 

verunnar en hún sé vera vegna sín sjálfrar. 

 
 Hafa þarf í huga að Hugurinn er einingarfjöld og hann er því ekki bara báðir 

dansarar og dansinn sjálfur heldur líka dansgólfið og danshöfundurinn. Við gætum líka 

Hi eina — Hi góa — handanveran

Hugur qua hugsuurAnnarleiki handanverunnar

Hugur qua hugsun

Hugur qua hugsa
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Hugur qua efni — veran

Hugarleg sálAnnarleiki verunnar

Líkamsbundin sál

Líkami

V
e
r
a

í
ó
v
e
r
u

Efni — Hi illa — óveran
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2(ii)

3

4

4(i)

4(ii)

A

B(i)

B(ii)

C

D(i)
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Mynd 1: Verufræðilega stigveldið. Á efri hluta myndarinnar má sjá Hið eina og hugarkvíarnar fimm: annarleika og einsleika, 
hreyfingu, kyrrstöðu og loks veruna (frá vinstri, niður og til vinstri). Allt sem hugarkvíarnar segja saman—Hugurinn—er afrit Hins 
eina (og annarleiki handanverunnar) og neðri hluti myndarinnar (sem er annarleiki verunnar) er svo afrit þeirra («handan-», skilnings- 
og skynheimur). Munurinn liggur í stigum einingar. Hið eina er alger eining, Hugurinn er einingarfjöld, sem leikur ólík hlutverk, og 
afritið er raunverulega skipt. Vinstra megin er gert grein fyrir annarleikum og andstæðum en hægra megin fyrir tilurð 
höfuðverustiganna (óbrotnar línur). Punktalínurnar  og brotnu línurnar lýsa skilgreiningu efnanna (i) og notkun þeirra sem 
orsakahvata (ii). Sem sagt 2(i) = B(i) + B(ii) og 2 = 2(i) + 2(ii). Samhverfa myndarinnar er lýsandi fyrir hvernig «neðri» heimur er 
eftirmynd «efri» heims og því fyrir kjarna röksemdafærslunnar sem byggir að mörgu leyti á samanburði eftirlíkingarinnar við 
fyrirmyndina. Burt séð frá Hinu eina, sem hefur sérstöðu, er endurspeglunin á myndinni gagntæk (e. bijective).

 Fyrir nákvæma skilgreiningu orsakahvata sjá viðauka A.116
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sagt að hann sé málari sem er að mála sjálfan sig á sjálfan sig eftir sér sjálfum með sér 

sjálfum; hann er túlkandi fyrirmyndar málverksins, sá sem málar, verknaðurinn að mála, 

striginn sem málað er á, og málverkið sjálft. Eða að hann sé myndhöggvari (Hugur qua 

hugsuður) sem höggvir sjálfan sig (Hugann qua hugsað) út úr sjálfum sér (Huganum 

qua efni), notandi sig sjálfan (Hugann qua hugsun) til verksins, og hann gerir þetta eftir 

túlkun sinni (Hugans qua hugsuðar) á Hinu eina (einblíning) og er sjálfur (Hugur qua 

Hugur) þessi túlkun. Þannig er afrakstur einblíningar hugsuðarins á Hið eina eftirmynd 

þess sem hann margfaldar með hugsun í skiljanlegu efni við það að gefa því lögun og 

birta þannig hið hugsaða. Allt safn frummyndanna er hið hugsaða og þetta er verk 

hugsunarinnar, sem sjálf er afsprengi einblíningar hugsuðarins á Hið eina, og vegna þess 

að það er handan skilnings er þessi eftirmynd margþætt (sbr. margföldun). Hugurinn er 

næsti annarleiki Hins fyrsta, hugsuðurinn gerir að verkum að hann er eining og 

skilningsefnið gerir að verkum að hann er fjöld að svo miklu leyti sem margföldunin 

gæti ekki átt sér stað nema eitthvað gæti tekið á sig lögun; og þetta er veran. Hreyfing 

og kyrrstaða gera hann að einingarfjöld með því að tengja þessa hluti, hreyfing, sem 

einblíning á Hið eina og hugsun, og kyrrstaða sem lögun í efni eða niðurstaða 

hugsunarinnar, hið hugsaða.  Þetta er líka ástæða þess að talað er um Hugann sem 117

tvennd því hann er tvennd alls kyns einsleika og annarleika: Hann er kyrrstæður en 

hreyfist, hann er eins og hann sjálfur, ólíkur í hlutverkum sínum og annað en Hið eina, 

hann er vera og hann er betri-en-vera; handanvera. 

III. Efnið sem illskan sjálf 

1. Sál, efni og líkami 
Nú þegar gerð hefur verið grein fyrir tveimur æðstu verustigum heimspekikerfis 

Plótínosar getum við loks snúið okkur að því sem mannverunum er nær. Sálin er þriðja 

verustigið og líka hluti hins huglæga sviðs, alla vega að svo miklu leyti sem hún lítur til 

uppruna síns. Hún er að minnsta kosti milligönguaðilinn sem á í samskiptum við bæði 

 Hér er gerð tilraun til þess að samræma þessar tvær ólíku framsetningar á Huganum sem 117

einingarfjöld. Gætum líka mögulega sagt að aflvaki og formorsök for-huga og for-veru sé Hið eina, 
efnisorsök þeirra annarleiki Hins eina og ástæðan sú að Hið eina er fullkomið. Á sama hátt væri aflvaki 
hins hugsaða hugsuðurinn, efnisorsökin veran, formorsökin hugsunin og ástæðan dýrkun og einblíning á 
Hið eina. Þar sem þetta er ekki meginviðfang ritgerðarinnar verður ekki kafað dýpra í þessi mál hér eins 
og áður sagði (sbr. nmgr. 113). 
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skilningsheiminn og skynheiminn. Skynheimurinn er á hinn bóginn ófullkomin 

eftirmynd skilningsheimsins; eins og mynd sem kemur fram í kámugum eða mistruðum 

spegli. Áður en greint verður frá því hvernig þessi heimur kemur til, og hvers vegna 

hann er svo ófullkominn, verður tekin fyrir nytsamlegur greinarmunur Plótínosar á innri 

og ytri virkni verustiganna. 

 Um áðurnefndan greinarmun segir Eyjólfur að „innri virknin myndi það tiltekna 

stig, en sú ytri myndi grundvöllinn fyrir næsta stig fyrir neðan.“  Enn fremur er innri 118

virknin það sama og verustigið: Hið eina er sín einkennandi virkni, „Hugur er sín 

einkennandi virkni og Sálin er sín einkennandi virkni.“  Ytri virkni verustigs hefur 119

hins vegar verið líkt við útgeislun—eins og hiti frá eldi—en þessi ytri virkni er ekki 

komin til vegna vilja orsakarinnar eða nauðsynjar hennar fyrir hana heldur er hún bara 

ómeðvituð og ónauðsynleg afurð hennar vegna FF.  Miðað við þetta er þá ljóst að ytri 120

virkni Hins eina er Hugurinn (sér í lagi grundvöllur hans: hugsuðurinn) og ytri virkni 

Hugans er Sálin (sér í lagi grundvöllur hennar: hugarleg sál). Plótínos nefnir oft þessa 

ytri virkni verustigs skynsamlega meginreglu (g. λόγος) þess.  Grundvöllur Sálarinnar 121

er þannig hugar-legur í eðli sínu og grundvöllur Hugans er «Hins eina-legur»; þau eru 

skynsamlegar meginreglur uppruna síns. Í raun eru ytri verkanir verustiganna algjörlega 

háðar þeim og mundu „hverfa eins og spegilmynd eða skuggi í fjarveru skapara síns.“  122

Í því að inna af hendi innri virkni sína er ytri virknin þegar innt, því eins og talað var um 

að ofan þá er hvorki vilji né ætlun fyrir framleiðni verustiganna.  Við getum hugsað 123

okkur að ytri virknin sé eins og ferill eftir innri virknina; með því að ganga skilur maður 

eftir sig spor sem hvorki taka nokkuð frá ganginum né tengjast markmiði hans.  Þetta 124

„ferli innri og ytri virkni heldur áfram þar til stigi er náð þar sem ekki er meiri 

framleiðslukraftur“.  Þetta er afleiðing FF og AE því í hverju skrefi tapast eining og 125

það er nauðsynlega annað stig á eftir stigi sem hefur einhverja fullkomnun eða einingu; 

 Eyjólfur, Plotinus, 50.118

 Eyjólfur, 50–51, 84.119

 Eyjólfur, 51.120

 Eyjólfur, 51.121

 Eyjólfur, 91.122

 Eyjólfur, 92; sjá kafla II. 2.123

 Eyjólfur, Plotinus, 92.124

 Eyjólfur, 50.125
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góðleika, hlutdeild í Hinu góða.  Við getum—þótt efast megi um veru þessa verustigs126

—kallað þetta lögmálið um síðasta verustigið: 

(SS) Til er eitthvað, sem hefur engan góðleika (einingu, fullkomnun) til að 
bera, og er þar með síðasta verustigið. 

Nú hefur Sálin einhvern góðleika til að bera, svo hún getur ekki verið þetta síðasta stig, 

og hún hlýtur því að hafa einhverja ytri virkni. Það ætti ekki að koma lesandanum á 

óvart að þessi virkni hennar er einmitt skynheimurinn. Við látum þó ekki hér við sitja í 

rannsókn okkar og beinum næst sjónum okkar að því nákvæmlega hvernig þetta gerist 

samkvæmt Plótínosi. 

 Denis O’Brien hefur fært góð rök fyrir að eftirfarandi texti úr ritgerðinni „Ýmis 

íhugunarefni“ (Níund III. 9 [13]) lýsi því hvernig skynheimurinn og efni hans verði til 

vegna Sálarinnar.  127

Það er þá svo að hlutsálin er uppljómuð [g. φωτίζεται] þegar hún fer í átt til þess sem á 
undan henni er—því þá mætir hún verunni [g. ὄντι]—en þegar hún fer í átt til þess er á eftir 
henni kemur, fer hún í átt að óverunni [g. µὴ ὄν]. En þetta gerir hún, þegar hún fer í átt að 
sjálfri sér, því með ósk um það að beinast að sér sjálfri skapar [g. ποιεῖ] hún eftirmynd [g. 
εἴδωλον] af sér sjálfri, óveruna, eins og hún stígi niður á tómleika [g. κενεµβατοῦσα] og 
verði óskilgreindari; og hin óskilgreinda [g. ἀόριστον] eftirmynd þess er myrk að öllu leyti: 
því hún er algjörlega án skynsamlegrar meginreglu [g. ἄλογον] og ekki af Huganum [g. 
ἀνόητον] og stendur mjög fjarri verunni [g. τοῦ ὄντος]. Hingað til er hún í sínum eigin 
heimkynnum, en þegar hún lítur á eftirmyndina aftur, eins og hún beindi athygli sinni að 
henni í annað skipti, þá gæðir hún hana lögun [g. ἐµόρφωσε] og fer inn í hana með glöðu 
geði.  128

Áður en við skoðum útlistun O’Brien á þessu broti fara hér nokkur orð um hlutsálir. 

Eins og oft var nefnt í síðasta kafla er Hugurinn einingarfjöld, og á svipaðan hátt er Sál 

skipt, auk þess sem hún býr yfir minni einingu en Hugur (samanber AE). Þannig er það 

svo að alheimurinn, himintunglin, mannfólk, dýr og meira að segja plöntur hafa sál.  129

[R]étt eins og Hugarverustigið felur í sér allan skiljanlega heiminn á almennan hátt í krafti 
þess að vera hugsunin sem myndar hátind hins skiljanlega heims og allt annað skiljanlegt 
kemur frá, þá felur hugsun Sálarverustigsins í sér allt róf sála á almennan hátt. [. . .] Hinar 
einstöku sálir [. . .] eru hlut-hugsanir þessarar heildar og þessi heild er «í» þeim á svipaðan 
hátt og öll vísindin eru undirskilinn í ákveðinni kennisetningu.  130

 Sjá Eyjólf, „Doctrine of Badness,“ 93.126

 Denis O’Brien, „Plotinus on the Making of Matter Part I: The Identity of Darkness,“ The 127

International Journal of the Platonic Tradition 5 (2011): 16–20, https://doi.org/
10.1163/187254711X555522; sjá líka Eyjólf, Plotinus, 158; 

 Níund III. 9 [13] 3. 8–17.128

 Eyjólfur, Plotinus, 144–145.129

 Eyjólfur, 153, breytingar höfundar.130
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Þannig er það svo að „allir sálarkraftar eru í hverri einstakri sál“ vegna 

Sálarverustigsins.  Ástæða þess að Plótínos talar hér um hlutsál er því líklega til að 131

leggja áherslu á að hér sé ekki um að ræða Sálina, sem verustig né heldur hugarlega sál, 

eins og ég hef kosið að kalla hana, heldur einhverja hugsun hennar, eða mögulega allar í 

bland því rétt eins og hugsun á hinu skiljanlega sviði var ekki aðgreind fyrr en hún kom 

í efni hlýtur eins að vera farið með hlutsálir.  132

 Samkvæmt O’Brien—og þetta ætti að vera skýrt út frá texta Plótínosar—er hlutsál 

uppljómuð þegar hún leitar til upphafs síns og fær skerf af veru, en fari hún í átt frá því 

til þess sem á eftir kemur þá mætir hún óverunni.  Í löngun sinni til þess að hreyfast til 133

sjálfrar sín býr hún til eftirmynd af sér sem er neðar en hún í stigveldinu og kemur 

þannig á eftir henni.  Þessa eftirmynd hlutsálar nefnir Plótínos óveru og er niðurstaða 134

þess að hlutsál «gangi á engu»—hrynji ofan í botnlaust tóm—og verði óskilgreindari.  135

Óveran er óskilgreind og algjörlega myrk, án skynsamlegrar meginreglu, snauð af allri 

hugsun (því sem er hugarlegt) og fjærst því sem er.  Þetta á sér allt stað á meðan 136

hlutsálin er í sínum eigin heimi, en þegar hún svo lítur til þessarar eftirmyndar sinnar í 

annað skipti þá gæðir hún hana formi.  O’Brien segir því að ótvírætt sé að Plótínos tali 137

um „tvö rökleg framtök“ hlutsálarinnar og í því fyrsta þá búi hún til eftirmynd sína, og í 

því síðara gefi hún henni form, og að þessu loknu þá fari sálin „fagnandi“ inn í þessa 

formgæddu eftirmynd.  Þetta er svipað og á hinu huglæga sviði þar sem hugsuðurinn 138

«beitir hugsuninni» til að gefa verunni lögun og í kjölfarið kemur fram hið hugsaða 

(skref 2) og svo mynda hugsun og hið hugsaða frummyndirnar (sameiningarfögnuður). 

Ástæða þess að engin augljós hliðstæða fyrsta skrefsins finnst er sú að hugsuðurinn og 

veran eru eitt og hið sama og hann þarf því ekki að búa til eitthvað annað til að hugsa 

um, það er «beita hugsun» á; eftirmynd Hins eina, sem skilgreinist við einblíningu 

Hugans á Hið eina, er Hugurinn sjálfur. Rétt eins og verunni er gefin lögun á hinu 

 Eyjólfur, 153131

 Níund IV. 8 [6] 4. 1–23; Denis O’Brien, „Plotinus on Evil: a Study of Matter and the Soul in 132

Plotinus’ Conception of Human Evil,“ The Downside Review 87, nr. 286 (janúar 1969): 70, https://
doi.org/10.1177/001258066908728607; sjá líka Eyjólf, „Doctrine of Badness,“ 88.

 O’Brien, „Making of Matter I,“ 16.133

 O'Brien, 16; O’Brien, „Matter and Evil,“ 182.134

 O'Brien, „Making of Matter I,“ 16.135

 O'Brien, 17.136

 O'Brien, 17.137

 O’Brien, 17–18.138
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huglæga sviði kemst O’Brien að þeirri niðurstöðu að viðtakandi forms hér sé efni 

skynheimsins; hin ólögulega, óskilgreinda eftirmynd hlutsálarinnar, sem er gjörsneydd 

veru.  139

2. Efni skynheimsins 
Plótínos segir að allar fyrri greinargerðir um efnið séu samhljóða um það að „það sem 

kallað er «efni» sé [. . .] einhvers konar «undirlag» og «ílát» forma [g. εἰδῶν]“.  Á 140

hinn bóginn greini forvera hans á um „hver þessi undirliggjandi náttúra sé og hvernig 

hún er móttækileg og fyrir hverju“.  Plótínos tekur undir það að efnið sé undirlag 141

skynheimsins en til þess að komast hjá því að samþykkja efnið, sem aðra frumforsendu 

en Hið eina og gerast þannig sekur um tvíhyggju, kemst Plótínos að þeirri niðurstöðu að 

það hljóti að vera til hugarlegt efni, sem efnið í skynheiminum er eftirmynd af.  Þetta 142

efni skilningsins, sem rætt var í kafla II. 4, er þó ekkert eins og efni skynjunarinnar að 

því leyti að hið síðara er sífellt að taka á móti nýjum formum—að breytast—en efni 

skilningsheimsins er að eilífu mótað af frummyndunum á óbreyttan hátt.  Plótínos 143

orðar þetta svo: 
Hvað varðar efnið hér er málum nánast fullkomlega öfugt háttað; því hér er það allir hlutir 
hver á eftir öðrum og aðeins einn hlutur á hverjum ákveðnum tíma; svo ekkert varir því 
einn hlutur víkir öðrum úr vegi; svo það er ekki eins að eilífu. En í hinum skiljanlega heimi 
er efnið allir hlutir samtímis; svo það er ekkert sem það getur breyst í, því það býr yfir 
öllum hlutum nú þegar. Þess vegna er skiljanlegt efni aldrei ólagað [g. ἄµορφος] í hinum 
skiljanlega heimi, því hér er því meira að segja svo farið með efnið, en hvort þeirra hefur 
lögun á mismunandi hátt.  144

Skilningsefnið er því í raun ekki ótakmarkað né án lögunar því það er að öllu leyti, 

alltaf, fullkomlega mótað af frummyndunum sem skilgreina þannig takmörk þess og 

lögun að eilífu. Þess vegna komumst við einmitt að því að skiljanlega efnið gefi ekki 

bara öllu, sem lagar það að formi sínu, veru heldur sé það vera sjálft vegna þess að það 

fær lögun sem heild. Hér í skynheiminum eru margar mismunandi eftirlíkingar og 

blöndur frummynda en þar kemur einfaldlega fram sönn lögun hverrar frummyndar. 

Auk þess er skynheimurinn með tímarúm sem er eftirlíking eilífðarinnar og þessarar 

hugarlegu heildarlögunar skilningsheimsins. 

 O'Brien, 6, 19–20, 22.139

 Níund II. 4 [12] 1. 1–3, breytingar höfundar.140

 Níund II. 4 [12] 1. 5–7.141

 Níund II. 4 [12] 2. 10–13; sjá kafla II. 4.142

 Níund II. 4 [12] 3. 10–11.143

 Níund II. 4 [12] 3. 11–16.144
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 Efni skynheimsins er „ílát líkamanna“.  Það er ósamsett—ekki líkami sjálft—og 145

ekki ábyrgt fyrir neinum eiginleikum skynjanlegra hluta, „hvorki lit [g. χρώµατα] né 

hita [g. θερµότης] né kulda [g. ψυχρότης]“, ekki vigt (g. κοῦφος, βάρος), ekki þéttleika 

(g. πυκνός, ἀραιός), né heldur hefur það neina ásýnd (g. σχῆµα) og þar með heldur ekki 

stærð (g. µέγεθος); það er algerlega eiginleikasnautt og óákvarðað.  „[L]ögunargjafinn 146

[g. ὁ µορφὴν διδοὺς]“ færir efninu alla sína eiginleika úr „veruleikabirgðum sínum“, og 

óhugsandi er að hann væri bundinn skilyrðum í sköpun sinni þegar kemur að ásýnd, 

stærð og öðru slíku.  147

Því það er eitt að vera stærð og annað að vera gefin stærð, eitt að vera ásýnd [g. σχήµα], 
annað að vera gefin ásýnd [g. ἐσχηµατισµένῳ]. Og efnið má ekki vera samsett [g. 
σύνθετον], heldur er það ósamsett [g. ἁπλοῦν] og einn hlutur í eðli [g. φύσει] sínu; því 
þannig mun það vera sneytt [g. ἔρηµος] öllum eiginleikum. [. . .] En það er líka svo að sé 
sköpunarlögmálið [g. τὸ ποιοῦν] fyrra efninu, mun efnið vera nákvæmlega eins og 
formgefandi meginreglan vill að það sé á allan hátt, auðmótanlegt að öllu leyti og [. . .] 
þegar form [g. εἶδος] tekur sér bólfestu [g. ἔπεισι] í efninu fylgir því allt; formið hefur allt, 
stærðina og allt sem henni fylgir og er orsakað af formgefandi meginreglunni [g. λόγου].  148

Efnið er nefnilega óskilgreint og algjörlega myrkt, án skynsamlegrar meginreglu, 

öldungis sneytt öllum eiginleikum og fjarri því sem er. Munurinn lýsir sér einnig mjög 

vel í því að þótt efnið þar sé líka ólögulegt í sjálfu sér og ótakmarkað að einhverju leyti

—skilningsefnið hefur lögun og takmörkun sem annað en það sjálft—þá er efnið hér 

ótakmarkaðra en það.  Hvernig getur skilningsefnið þá verið það sem efnið er gert 149

eftir? Eru frummyndir ekki einmitt alltaf meira það sem afleiðingarnar eru samkvæmt 

AE? Ekki í þessu tilviki, því „ótakmarkanleiki [g. ἀπειρία] er meiri í því sem er minna 

skilgreint.“    Og nú vitum við að  150

[e]fnið þar er vera [g. ὄν], því það sem kemur því á undan er handan veru [g. ἐπέκεινα 
ὄντος]. Hér er hins vegar undanfari efnisins vera, og efnið því óvera [g. Οὐκ ὂν], annarleiki 
veru [g. ἕτερον ὄν], hinum megin við [g. πρὸς] göfugleika verunnar.  151

Þannig þótt skilningsefnið sé lítið skilgreint þá hlýtur efnið að vera enn verr skilgreint  

því það er verra vegna veruleikastöðu sinnar.  Skilningsefnið er «betri» 152

ótakmarkanleiki en efnið „og minna í því góða er meira í því illa.“  Þar með hlýtur 153

 Níund II. 4 [12] 6, 1.145

 Níund II. 4 [12] 8, 1–12.146

 Níund II. 4 [12] 8, 15–19, breyting höfundar.147

 Níund II. 4 [12] 8, 12–15, 19–27, breytingar höfundar.148

 Níund II. 4 [12] 15.149

 Níund II. 4 [12] 15. 25–26.150

 Níund II. 4 [12] 16. 26–28, breyting höfundar.151

 Níund II. 4 [12] 15. 27-29.152

 Níund II. 4 [12] 15. 26-27.153
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efnið að vera meira ótakmarkað en veran. Veran hlýtur að búa yfir meiri einingu en efni 

skynheimsins og þessi eining er nefnilega heildarlögun hennar sem gerir hana að 

einhvers konar altakmarkaðri ótakmörkun.  Ótakmarkanleikinn sem veran býr yfir á 154

upphaf sitt í ótakmarkanleika eða krafti [g. δύναµις] eða eilífleika Hins eina; 

takmarkaleysi er ekki í Hinu eina, en Hið eina framleiðir það.“  Á sama hátt er 155

ótakmarkanleiki hins ótakmarkaða sjálfs upprunninn úr verunni. Hún er 

margföldunarmeginregla hins huglæga sviðs og þarf að vera óskilgreind til að hljóta 

skilgreiningu sína frá frummyndunum en hún er hvorki andskilgreiningin sjálf né 

ótakmarkanleikinn sjálfur því þetta er niðurstaða enn frekari afritunar. Veran er eins 

langt frá Hinu eina og hægt er í skilningsheiminum og þess vegna hugarlega 

ótakmörkuðust, en það sem er lengra frá því er enn ótakmarkaðra, og ekkert getur verið 

ótakmarkaðra en sjálfur ótakmarkanleikinn.  156

 Í kafla II. 4 sáum við að Plótínos skilgreindi efnið sem þann hluta annarleikans sem 

er í andstöðu við hinar sönnu verur; óveruna.  Þetta skyldi ekki skilja sem svo að efnið 157

sé ekki til, neitt frekar en handanvera Hins eina þýðir að það sé ekki til.  Efnið er 158

einfaldlega «neðsti hluti» annarleika verunnar og þar sem „[v]erund og efni hafa engan 

sameiginlegan grundvöll [e. substrate], og efnið sem ó-verund er þar af leiðandi það 

sem er fjarlægast verund, kemst Plótínos að þeirri niðurstöðu að efnið sé andstæða 

verundar.“  Þar eð efnið er andstæða veru og verur hafa lögun þá er efnið einmitt 159

andstæða þess, sem hefur lögun, og því ólögulegt. Það er undirlagið, sem tilfallandi 

eiginleika er að finna í, en sjálft enginn eiginleikanna; rétt eins og takmörkun er þvinguð 

upp á hið ótakmarkaða, þá er form (g. εἶδος) þvingað upp á efnið og efnið þar af 

leiðandi andstæða forms.  Á þennan hátt verður skiljanlegt að efnið sé „form 160

óverunnar [g. εἶδός τι τοῦ µὴ ὄντος]“.  Með því að hugsa um fyrirmynd þess, 161

 Níund II. 4 [12] 15. 154

 Níund II. 4 [12] 15. 20–21.155

 Sjá um einsleikann og annarleikann að frama auk Platons, Fílebos 23c, 26c–27c, hið takmarkaða 156

sem form og hið ótakmarkaða sem efni; Opsomer, „Proclus vs. Plotinus,“ 173–175.
 O’Brien, „Matter and Evil,“ 172.157

 O’Brien, 174; Níund I. 8 [51] 3. 6–9; sjá líka O’Brien, „Making of Matter III,“ 42–43.158

 O’Brien, „Matter and Evil,“ 176, breyting höfundar; sjá líka O’Brien, 175–177, þar sem hann 159

útskýrir hvernig Plótínos hafnar þeirri fullyrðingu Aristótelesar að verund geti ekki átt sér andstæðu; sjá 
Níund I. 8. [51] 6. 28–59.

 O’Brien, „Matter and Evil,“ 176; Níund I. 8 [51] 10.160

 Níund I. 8 [51] 3. 5.161
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skiljanlega efnið, getum við skilið þetta aðeins betur. Frummyndirnar eru verundir 

vegna lögunar sinnar, það er að segja vegna þess að þær móta veruna. Veran er svo 

einhvers konar annars stigs frummynd því með því að vera mótuð af þeim þá fær hún 

sjálf á sig lögun og verður þar með verund eins og þær; það eina sem er verund án þess 

að vera nokkuð annað, nefnilega veran sjálf. Í raun er hún alls ekkert eins og frummynd 

gagnvart frummyndunum—því að vera frummynd er að vera forsenda eiginleika í 

einhverju öðru—en veran er bara orsakahvati veru í frummyndum því hún gefur ekki 

frummyndunum veru af eigin rammleik heldur nota þær hana bara til þess að fá veru. Á 

þennan hátt gætum við sagt að efnið sé «annað stigs form». Auðvitað er efni í öllum 

líkömum en ekki á sama hátt og í þeim er form því efnið er bara orsakahvati 

skynheimsins. 

 Frummynd er ákveðinn staðall, sem allt ætti að reyna af sínu fremsta megni að 

líkjast, og þannig er því farið með fegurðina því eitthvað, sem er ljótt, er ófagurt alveg 

eins og eitthvað, sem hefur ekki lögun, er ólögulegt. Víki eitthvað frá frummyndinni að 

einhverju leyti er það ófullkomið, en sé það gjörólíkt henni þá er það ógeðfellt. Tengsl 

hugtakanna eru því djúpstæð því fegurð, góðleiki, réttlæti og öll dyggð felst á einhvern 

hátt í því að hæfa forminu.  Eitthvað ólögulegt eða formlaust getur því augljóslega 162

ekki verið fagurt eða gott eða réttlátt. Efnið er algjörlega snautt af öllum eiginleikum því 

það líkist engri frummynd; því það hefur ekkert form.  Alger svipting forms er þannig 163

bara samheiti óverunnar því verur hafa lögun eins og áður sagði. Þetta er illskan, og 

ekki aðeins eitthvað, sem er illt, heldur illskan sjálf; efnið er „eilíflega og óbetranlega 

illt.“  164

3. Illt efni gagnrýnt 
Í grein sinni „The Metaphysics of Evil in Plotinus: Problems and Solutions“ útlistar 

Dominic O’Meara eftirfarandi röksemdafærslu Plótínosar fyrir nauðsynleika illskunnar í 

11 skrefum.  165

 Til dæmis hefur réttláti maðurinn allt í röð og reglu í sálinni sbr. Eyjólf, Inngangur að Ríkinu 162

34-37; Ríkið 443c-444a.
 O’Brien, „Matter and Evil,“ 178.163

 Níund I. 8 [51] 8. 42; O’Brien, „Matter and Evil,“ 178.164

 Dominic J. O’Meara, „The Metaphysics of Evil in Plotinus: Problems and Solutions,“ í Agnonistes: 165

Essays in Honour of Denis O’Brien, ritstj. Monique Dixsaut og John Dillon (London: Routledge, 2017), 
180.
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Hægt er að ná utan um nauðsynleika illskunnar á þennan veg líka. Þar sem Hið góða er ekki 
það eina sem er til, þá hlýtur að lokum að vera endir á því ferli að fara út fyrir það, eða fara 
niður eða fara í burtu, ef maður kýs heldur að taka svo til orða: og þetta síðasta, sem ekkert 
annað getur öðlast tilvist á eftir, er illska. Nú er nauðsynlegt að það sem kemur á eftir Hinu 
fyrsta sé til og þar með að Hið síðasta sé til; og þetta er efnið, sem hefur enga hlutdeild í 
Hinu góða. Og á þennan hátt er illska líka nauðsynleg.  166

Fyrstu níu skref O’Meara byggja einfaldlega á því að nota tilvist Hins góða, FF og AE 

til þess að skapa runu af verustigum, sem missa góðleika í hverju skrefi, og ná þannig 

fram til SS (í skrefum 8 og 9). Í næsta skrefi er svo fullyrt að þetta sé efnið og að það sé 

hið illa, og að lokum að illskan sé þar með nauðsynleg. Hér fara vandamálin að stinga 

upp kollinum. Til að byrja með bendir O’Meara á að það sé ekki ljóst (1a) að runa 

afkomenda Hins góða sé endanleg, og (1b) að til sé afkomandi sem hefur ekki ögn af 

góðleika.  Standist þetta er ekki hægt að álykta að SS gildi. Hér á eftir tekur hann fyrir 167

rök Próklosar sem vekja vafa á því að illska efnisins hjá Plótínosi standist frekari 

skoðun.  Samkvæmt þeim þá kemur fram mótsögn í frumspekikerfinu ef við 168

staðhæfum bæði að efnið komi frá Hinu góða og efnið sé illskan og samþykkjum AE.  169

Þetta kallar O’Brien meira að segja „akkilesarhæl hugmyndar Plótínosar um illsku.“  170

 Jan Opsomer hefur í skrifum sínum reynt að finna höggstað á þessum akkilesarhæl 

og verið talsmaður þessara raka Próklósar sem hann segir að hreki allar kenningar 

(platonista) sem staðhæfi að efnið sé illska.  Hann bendir á að ljóst sé að Plótínos hafi 171

góðar ástæður fyrir því að krefjast þess að efnið sé komið frá Hinu góða því hann vilji 

ekki gerast tvíhyggjumaður.  Þrátt fyrir það vill Plótínos halda því fram að öll illska 172

heimsins eigi sér sameiginlegt upphaf í efninu og við fyrstu sín gæti þetta hljómað eins 

og dulbúin tvíhyggja og bágt er að blása og hafa mjöl í munni.  Eins og Opsomer og 173

O’Meara greina frá þeim eru andmæli Próklosar þannig: sé samþykkt að bæði AE gildi 

og að efnið sé illskan sjálf þá leiðir það til mótsagnar því þá er (2a) Hið góða 

 Níund I. 8 [51] 7. 16–23.166

 O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 181; sjá líka Jan Opsomer, „Some Problems with Plotinus’ 167

Theory of Matter/Evil An Ancient Debate Continued,“ Quaestio 7, nr. 1 (2007):167–168, https://doi.org/
10.1484/J.QUAESTIO.1.100153; Eyjólf, „Doctrine of Badness,“ 93–94.

 O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 183.168

 O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 183; O’Brien, „Plotinus on Evil,“ 109.169

 O’Brien, 109.170

 Jan Opsomer, „Proclus vs Plotinus on Matter (“De mal. subs.” 30–7),“ Phronesis 46, nr. 2 (maí 171

2001): 156, https://doi.org/10.1163/156852801753733268; Opsomer, „Problems with Plotinus,“ 167.
 Opsomer, „Proclus vs Plotinus,“ 159; sjá kafla III. 2.172

 Opsomer, 159, 171–172.173
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úrslitaforsenda hins illa og þar með illska á fullkomnari hátt en það sjálft, eða (2b) hið 

illa er afleiðing forsendu með góðleika og er því gott.  174

 O’Brien bendir á fleiri óskýr atriði hvað varðar illskuna og því verðum við einnig að 

reyna að átta okkur á því (3) hvernig efnið og veiklyndi sálarinnar eru orsakir illsku í 

sálinni; (4) hvernig samrýmanlegt sé að sálin geri illsku mögulega með því að fara niður 

fyrir sig og að þetta sé nauðsynleg sálarvirkni og uppruni skynheimsins; og (5) hvernig 

efnið getur verið illskan ef það er alger skortur; hvernig það er bæði eitthvað sem er 

lélega formað og eitthvað sem er án forms.  Önnur mikilvæg atriði sem Opsomer 175

nefnir eru það (6) hvernig efni getur verið orsök einhvers sem er ofar en það í 

verufræðilega stigveldinu, og (7) hvernig efnið er andstæða Hins góða ef það er 

skilgreint sem andstæða frummyndanna.  Þar að auki bendir hann á (út frá Próklosi) 176

að (8) efnið er nauðsynlegt fyrir tilvist skynheimsins og þess vegna gott; (9) „efnið þráir 

að fá á sig lögun og getur þess vegna ekki verið slæmt“; og (10) það getur ekki verið 

illska án góðs; það sem er nær efninu ætti að vera verra en það sem er því fjær, en sálir 

virðast gera verri hluti en efnið.  Í næsta kafla munum við reyna að gera flestum 177

þessara atriða góð skil en sér í lagi (1) og (2).  

 Áhugasamir ættu að skoða nýlega grein Eyjólfs Kjalars „The Doctrine of Badness 

as Matter in Ennead I. 8 [51],“ sem fjallar ítarlega um efnið sem hið illa og þessi 

vandræði sem það stendur frammi fyrir, og er þar að auki fáanleg í íslenskri útgáfu í 30. 

árgangi Hugs 2019. Hér eru þessi vandamál fyrst og fremst skoðuð í ljósi greinargerðar 

minnar um skiljanlega efnið og veruna en þar er bæði kafað mun dýpra í ýmis atriði auk 

þess sem þau eru skoðuð á yfirgripsmeiri hátt. Þar að auki er grein O’Brien „Plotinus on 

Matter and Evil,“ sem finna má í The Cambridge Companion to Plotinus einstaklega 

hjálpleg þeim sem eru að kynna sér heimspeki Plótínosar í fyrsta sinn og vilja auðga 

skilning sinn á þessu viðfangsefni. 

 Opsomer, 160–161, 166; O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 183; Opsomer, „Problems with 174

Plotinus,“ 180; Eyjólfur, „Doctrine of Badness,“ 80.
 O’Brien, „Plotinus on Evil,“ 71.175

 Opsomer, „Problems with Plotinus,“ 172, 174.176

 Opsomer, 181; Opsomer, „Proclus vs. Plotinus,“ 167, 169 (nmgr. 52).177
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4. Leitin að frumspekilegu samræmi 
Andmælin í (1a) eru að ekki sé hægt að fullyrða um endanleika góðleikans og að þess 

vegna sé ekki ljóst að FF og AE leiði nauðsynlega til SS. Ef óttinn við óendanleg 

góðleikastig reynist réttur, gætum við því þurft að endurskoða þessar frumsetningar 

nýplatonismans og þá sér í lagi FF. Nú gæti Hið eina vel búið yfir óendanlega miklum 

góðleika, en jafnvel þótt við gerum ráð fyrir því þá segir FF okkur að það hljóti að gefa 

eitthvað annað en það sjálft af sér sem gæti ekki haft óendanlega mikinn góðleika til að 

bera því góðleiki er það sama og eining og Hið eina er einstakt.  Stig 2 gæti því í 178

mesta lagi búið yfir teljanlega miklum góðleika og stig 3 í mesta lagi endanlegum 

góðleika. O’Meara bendir einmitt á að Hugurinn sé „ákvörðuð tjáning óendanlegs krafts 

Hins góða“ og að krafturinn sem „tjáður í fyrstu afurð þess, [sé] þegar endanlegur.“  179

Gerum þá ráð fyrir að Hugurinn gefi frá sér endanlega mikinn góðleika . Ég leyfi 

mér í framhaldinu að gera ráð fyrir því að góðleikinn verði alltaf að vera stærri en núll 

því annars er ekki búið yfir góðleika. Ljóst er að í hverju skrefi  hér á eftir mun 

góðleikinn minnka um eitthvað ákveðið  (samkvæmt AE) ef það er góðleiki 

afgangs á stigi  (samkvæmt FF) þangað til kemur að einhverju skrefi  þar sem 

góðleikinn minnkar um nákvæmlega þann góðleika sem er á því stigi. Í framhaldinu 

hlýtur þá að vera að  þar sem stigið á undan hefur engan góðleika eftir að gefa. 

Við höfum þar með eftirfarandi runu: 

  

þar sem  er góðleiki stigs . Annaðhvort er  eða  

fyrir öll  og þar með er  strangt minnkandi  runa þangað til hún 180

verður runa af núllum. 

g < ∞

i

ri > 0

i − 1 N

ri = 0

a0 = g, ai = {ai−1 − ri ef 0 < ri < ai−1

0 annars

ai i ai = ai+1 = ai+2 = ⋯ = 0 ai > ai−1

i ∈ {1,2,3,…} ai

 Sbr. kafla II. 2.178

 O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 182, breyting höfundar.179

 Næsta tala í rununni er alltaf minni en talan sem fór henni á undan. Þetta er augljóst því  er alltaf 180

jákvæð tala og ef við drögum jákvæða tölu frá einhverju þá verður útkoman minni því.
ri
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 Ljóst er að fyrir öll  gildi að  (þar sem  er með og  ekki).  Þetta 181

þýðir að runan sé takmörkuð að neðan  og hafi neðra mark  núll: . 182 183

Markgildi minnkandi runa, sem eru takmarkaðar að neðan, hlýtur að vera jafnt neðra 

marki þeirra , og því gildir að 184

  

Hér vandast málið því þótt ljóst sé að hægt er að gera  eins lítið og við viljum veldum 

við bara nógu stórt  þá er ekki hægt að fullyrða að það sé núll nema í grennd við .  185

Við getum hæglega ímyndað okkur slíka runu, til dæmis þá sem missir alltaf af 

góðleikanum : 

 

Í þessu tilviki væri  stig efnisins. Af hverju er þá talað um að þetta geti haldið 

endalaust áfram?  

 Opsomer tekur sem dæmi að missi stig helming góðleika síns þá er helmingur 

góðleikans eftir í því næsta og svo framvegis að eilífu.  Þetta er auðvitað bara hin 186

klassíska þversögn Zenons í nýjum búningi. En skiptir máli að «hægt» sé að skipta köku 

niður í óendanlega margar litlar sneiðar? Í tilviki Opsomers þá veljum við: 

  

en þá er summa og hálfsumma allra -anna 

 

svo við höfum að  það er að segja . Þannig er hægt að 

tala um óendanlega mörg stig í góðleikarununni en staðreyndin er að ef við leggjum 

góðleika þeirra saman þá jafngildir hann heildargóðleikanum sem hægt er að eyða og 

því hlýtur að vera að stigin «noti» allan góðleikann. Hverju sem er getur verið skipt upp 

n ≤ N an ∈ (0; g] g 0

inf{an} = 0

0 ≤ ri ≤ an → 0 þegar n → ∞

rn

N ∞

10 %

g = 100 %

a0 = 100 % , a1 = 90 % , …, a9 = 10 % , a10 = 0 % , a11 = 0 % , …

a10

g = 1, rn =
1
2n

rn

S =
1
2

+ ( 1
4

+
1
8

+
1
16

+ …), S /2 =
1
2 + 1

4 + 1
8 + …

2
= ( 1

4
+

1
8

+
1

16
+ …)

S /2 = S − S /2 = 1/2 S = 1 = g

 Þetta er runa góðleikans meðan það sem á eftir kemur er runa af engum góðleika.181

 Ef mengi er takmarkað að neðan (e. bounded below) er hægt að finna tölu sem engin tala í menginu 182

er lægri en. Fyrir nákvæmari skilgreiningar og sannanir niðurstaðna þessarar röksemdafærslu er bent á 
viðauka B.

 Neðra mark (e. infimum) er stærsta talan sem takmarkar mengi  að neðan og er táknað . 183

Það er ekki endilega hluti mengisins sjálft, eins og til dæmis í okkar tilviki.
M inf(M )

 Setning um samleitni einhalla runa (e. monotone convergence theorem).184

 Hægt er að finna runu sem er þannig að ekki finnist  annað en , aleph-núll, fyrsta og lægsta 185

ofurendanlega (e. transfinite) talan.
N ℵ0

 Opsomer, „Problems with Plotinus,“ 167.186
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í minni og minni hluta til að reyna að forðast endinn, en þótt þú skiptir köku upp þá 

fæðir ein hún samt sem áður bara sama fjölda manneskja og áður. Fyrir nægjanlega stórt 

 er góðleikinn á stigum  svo óverulegur (e. insignificant) að hann er óendanlega 

nálægt því að vera enginn. Þótt óendanlega nálægt sé ekki það sama og jöfnuður þá er 

kjarni málsins sá að við öðruvísi skiptingu er ekkert vandamál. Hugsanlegt er að 

frummyndir og sálir séu óteljandi margar, en ef við setjum þær undir verustig sín þá eru 

þau bara tvö. Hugurinn tekur þannig upp jafnmikinn góðleika og óendanlega margar 

frummyndir og eins er þessu farið með Sálina og sálir. Þar að auki er ólíklegt að 

óendanlegar runur séu skilningsheiminum einhver meiri fyrirstaða en þær eru í 

stærðfræði því þar gerist ekkert í tíma. Hvað sem því líður hlýtur góðleikarunan að hafa 

neðra mark og það er þetta neðra mark sem er efnið; „landamærin, svo að segja, milli 

hluta sem eru að einhverju leyti, sama hve litlu, góðir og til, og einskærrar ótilveru.“  187

Þetta neðra mark er óendanlega nálægt stiginu, sem hefur næstminnstan góðleika, sama 

hvaða stig það er og að það sé ekki sjálft í góðleikamenginu er ljóst mál svo hér hefur 

einnig verið sýnt að (2b) gildi ekki. 

 Fyrir þá sem eru ókunnugir hugtökunum að ofan og finnst ekki augljóst að 

minnkandi, takmörkuð runa hljóti að stefna á neðra mark sitt má líkja þessu við að láta 

kúlu falla til jarðar. Engu máli skiptir hvort þú sleppir henni úr hendi þér eða úr flugvél, 

hún mun hrapa (niður á við) um ákveðið gildi á hverri sekúndu (á hverju stigi, sem ég 

ákvað hér að væri sekúnda) og lenda á yfirborði jarðar sama hvað, því þessi lóðréttu 

stöðugildi kúlunnar sekúndu fyrir sekúndu mynda einmitt minnkandi runu, sem getur þó 

ekki tekið stöðugildi sem er lægra en yfirborð jarðar og er þess vegna takmörkuð að 

neðan. Þar að auki er yfirborð jarðar ekki partur af fallinu heldur undir því í öllum 

tilfellum. Auðvitað væri hægt að segja að falli kúlan helming vegalengdarinnar þá eigi 

hún helming fallsins eftir og falli hún helming hans eigi hún helming helmingsins eftir 

og svo framvegis en þá er bara verið að fjölga stigunum—og þar með verið að minnka 

þann tíma sem það tekur að fara á milli stiga í hlutfalli við stigafjölgunina—og 

niðurstaðan er því að kúlan fellur sömu vegalengd á jafnmiklum tíma óháð skiptingunni. 

O’Meara og Opsomer sættast þar að auki á það að góðar ástæður séu fyrir því að telja að 

stigin séu endanlega mörg og þá er ljóst að 

N n > N

 O’Brien, „Plotinus on Evil,“ 109.187
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[e]ndanlegur kraftur þýðir endanlega röð af dvínandi tjáningu þessa máttar. Síðasta tjáning 
hugarlegs krafts hlýtur að gefa eitthvað af sér. En það sem það gefur af sér hlýtur að skorta 
algjörlega framleiðslukraft.  188

Þótt Plótínos sjálfur hefði ekki beitt örsmæðareikningi, þá sýnir þetta bersýnilega að svo 

fremi nýplatonistar samþykki FF og AE verði þeir að samþykkja SS og því að Plótínos 

hafi haft rétt innsæi. Talsmenn Próklosar standa því eftir í þeirri stöðu að útskýra það 

hvernig á því standi að hann taki FF ekki alvarlega og haldi því fram að efnið sé síðasta 

stigið en búi samt sem áður yfir góðleika.  189

 Þegar Opsomer greinir fyrst frá „akkílesarhæl“ Plótínosar segir hann að (2b) ögri 

ekki frumspekilegu samræmi kerfis Plótínosar eins og (2a) geri því það sé mjög skýrt að 

efnið snúi sér ekki að forsendu sinni og fyllist góðleika eins og stigin þar á undan.  190

Þetta er augljóst vegna þess að þótt forsenda einhvers búi yfir eiginleika yfirfærist hann 

ekki endilega á eftirmyndir hennar. Afkomandi svartra hrafna getur verið hvítur; 

andstæðan. Hins vegar finnst honum samræminu stafa hætta af (2a) því þrátt fyrir 

nákvæma lýsingu Plótínosar á uppruna efnisins í hlutsál, sem greinir efnið frá hinum 

verustigunum og sýnir hvernig framleiðsluferli þess er öðruvísi, þá stendur eftir sú 

staðreynd að Hið góða er samt sem áður frumforsenda alls og því líka forsenda þess.  191

Þar sem hið illa er komið frá Hinu góða hlýtur því Hið góða að hafa eiginleika hins illa í 

meira mæli en það samkvæmt AE og þar með «betri» illska en það. O’Meara bendir á 

að hér sé verið að heimfæra aðra skilgreiningu upp á hið illa en Plótínos mundi 

samþykkja.  Allar frummyndir eiga veru og einingu sameiginlega og hver þeirra er 192

einhver jákvæður eiginleiki í sjálfri sér.  Efnið er minnst alls það sem frummyndirnar 193

eru—óveran og ótakmarkað—og líka minnst það sem hver og ein þeirra er: svipting 

allra eiginleika. O’Meara segir að Plótínos eigi við sviptingu góðs þegar hann talar um 

efnið sem illskuna og þar með „getur ekkert haft það til að bera að meira leyti“ en það 

sjálft heldur aðeins að minna leyti því sem algjör skortur hlýtur allt að vera minni 

skortur en efnið.  Ekki er hægt að segja að Hið góða sé meiri illska en efnið því þá 194

 O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 182, breyting höfundar; Opsomer, „Problems with Plotinus,“ 188

167–168; sjá líka Eyjólf, „Doctrine of Badness,“ 93.
 Opsomer, 168; sjá líka umfjöllun Eyjólfs, „Doctrine of Badness,“ 94.189

 Opsomer, „Proclus vs. Plotinus,“ 178; Eyjólfur, „Doctrine of Badness,“ 80.190

 Opsomer, 179; sjá kafla III. 1.191

 O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 184.192

 Að minnsta kosti jákvæður eiginleiki að svo miklu leyti sem hann er ekki svipting annars 193

eiginleika: vanþekking er bara skortur þekkingar, ekki eitthvað í sjálfu sér heldur skortur á einhverju.
 O’Meara, „Metaphysics of Evil,“ 184–185.194
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skortir Hið góða meira en algjör skortur skortir. Eins er ekki hægt að segja að Hið góða 

skorti góðleika meira en algjör skortur á Hinu góða. Þetta er bara eins og við sögðum 

áðan því ekkert getur verið ótakmarkaðra en ótakmarkanleikinn. Að vera «betri» illska 

er þá kannski eitthvað eins og að vera «betri» ótakmarkanleiki, nefnilega minna 

ótakmarkað og minna illt. 

 Jafnvel þótt við samþykkjum þetta þá kemur ekkert í veg fyrir að einhver heimfæri 

illsku upp á Hið góða í þeim skilningi að það er samt sem áður orsök þess sem veldur 

allri illsku. Þar að auki bendir Opsomer á að hann myndi samþykkja að svipting væri 

illskan sjálf ef Hið góða væri vera, en (7) Hið góða er handan veru svo það getur ekki 

verið að svipting veru sé andstæða Hins góða.  Á sama hátt gæti illskan, sem 195

sjálfstæður hlutur, þá ekki verið til heldur aðeins í einhverju öðru, því hún er andstæða 

góðleikans í öðrum hlutum en ekki Hins góða sjálfs.  196

 Hafa þarf í huga að þó  sé fyrirmynd  leiðir það ekki til þess að  sé fyrirmynd 

eftirmyndar .  Skilningsheimurinn er eftirmynd Hins eina og skynheimurinn er 197

eftirmynd hans. Eyjólfur Kjalar segir: 
[Þ]að sem það [efnið] er eftirmynd af er nú þegar svo strjált að ef gerð ætti að vera 
eftirmynd af því sem væri, þar að auki, enn strjálli en framleiðandi sinn, mundi niðurstaðan 
vera efnið.  198

Hér held ég að hann hitti naglann á höfuðið því efnið er gert eftir eftirmynd og þessi 

eftirmynd er nú þegar eins fjarlæg Hinu góða og hugsast getur.  Þannig er þetta seinna 199

afrit svo langt frá því að hæpið er að sakast við Hið góða þegar kemur að tilkomu hins 

illa. Hvað lýtur að atriði (7) þá bendir Eyjólfur líka á að meira að segja meðal hinna 

bestu vera þá minnki góðleikinn eftir því sem fjær dregur frá Hinu eina.  Verandi 200

fjarlægust því á hinu huglæga sviði er veran ófullkomnust þar, en sem fjarlægast 

verunni er efnið ófullkomnast hér. Stefna þessara fjarlægða er þó sú sama—í brott frá 

Hinu góða—og efnið því ekki einungis eins fjarlægt Hinu eina og hugsast getur eða 

hægt er að skilja heldur eins fjarlægt því og mögulegt er. Efnið er andstæða verunnar 

hér og hún er andstæða Hins góða þar. Andstæða andstæðu Hins eina og því eins fjarlæg 

A B A

B

 Opsomer, „Proclus vs. Plotinus,“ 163.195

 Opsomer, 167.196

 Eyjólfur, 94–95; sjá kafla II. 4.197

 Eyjólfur, „Doctrine of Badness,“ 94, breyting höfundar.198

 Sbr. kafla II. 4 og kafla III. 2 um mismunandi ótakmarkanleika.199

 Eyjólfur, „Doctrine of Badness,“ 95.200
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því og hægt er að ímynda sér og þar að auki eru þau aðskilin af millistigi og því ekki 

hægt að kenna því um eiginleika þess þótt það gefi millistiginu tólin til að koma því til 

leiðar. Viðvíkjandi síðasta atriðinu, sem er útgáfa af (7), þá eru frummyndirnar «betri» 

verur en veran sjálf því hún er ekkert nema vera en þær eru líka eitthvað annað. Á 

samsvarandi hátt geta sálir verið «betri» illvirkjar en illskan sjálf því ef þær gera illt 

hafa þær líka yfir einhverju meira að ráða en illsku. Í þessu samhengi má líka nefna að 

frummyndir eru verur vegna lögunar sinnar í efni (hinu hugsaða) og að á hliðstæðan hátt 

geta sálir verið illar vegna líkama sinna.  Á þennan hátt er efnið því fjarlægast Hinu 201

góða og illskan sjálf, og birtist á fyrrgreindan hátt í öðrum hlutum sem annars stigs 

illska. 

 Opsomer er þó ekki sannfærður enn því honum þykir—eins og eflaust flestum—

ekki ástæða til þess að efnið, sem þessi skortur, sé nauðsynlega illt, og meira að segja 

hið illa sjálft.  Þetta er því vandamál (5) og því til stuðnings nefnir hann atriði (8), (9) 202

og (10). Eins og útskýrt var í kafla II. 2 er Hið góða nauðsynlega eins og það er og allt 

kemur nauðsynlega frá því. Þótt skynheimurinn líki bara eftir því sem líkir eftir Hinu 

eina þá er hann samt ekki einskisnýtur og verðlaus.  Allt fullkomið framleiðir og 203

óhugsandi er að eitthvað fullkomið hafa hálfkaraða ytri virkni og þýðir þetta því að 

minnsta kosti að Sálin er nákvæmlega eins og hún mundi alltaf hafa verið vegna þess að 

Hið eina er nákvæmlega eins og það mundi alltaf hafa verið. Mér þykir ólíklegt að við 

gætum sakað hlutsálina um illa unnið verk þegar kemur að skynheiminum og þess 

vegna hlýtur hann að vera eins góður og hugsast getur þrátt fyrir alla sína galla. En er þá 

ekki eitthvað til í því sem Opsomer segir? Er efnið ekki orsök einhvers sem er gott 

þegar allt er saman lagt? 

 Í fyrstu bók Ríkisins biður Þrasýmakkos Sókrates að sýna fram á að réttlætið sé ekki 

bara ákjósanlegt vegna afleiðinganna, sem réttláti maðurinn hlýtur af því, heldur líka 

vegna sjálfs sín.  En „greinarmunur Glákons milli þess sem er ákjósanlegt sjálfs sín 204

vegna og þess sem er ákjósanlegt vegna einhvers sem af því hlýst, er ekki sá 

 Ástæða þess að sögnin breytist úr «er» yfir í «geta» er vegna ófullkomnunar og breytileika 201

skynheimsins.
 Opsomer, „Problems with Plotinus,“ 167–169.202

 Sjá Eyjólf, Plotinus, 39, 72, 209–214; O’Brien, „Matter and Evil,“ 188.203

 Eyjólfur, Inngangur að Ríkinu, 27–28.204
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greinarmunur sem heimspekingar gera oft nú á dögum“.  Samkvæmt Nicholas P. 205

White er það sem leiðir af sér gott af sér án utanaðkomandi þátta—af eigin rammleik— 

eftirsóknarvert sjálfs sín vegna, en spili eitthvað nauðsynlegt hlutverk í samspili 

samverkandi þátta, sem geta af sér gott, þá er það eftirsóknarvert vegna afleiðinga 

sinna.  Allir samverkandi þættir spila þó ekki jafnstórt hlutverk í orsökun. Renni 206

maður á hálum ís þá liggur hann oft í sársauka og bölvar hálkunni, en hálkan gerði 

ekkert nema gefa manninum tækifæri til þess að renna á sér; hún orsakaði ekki fall hans 

af eigin rammleik. Þrátt fyrir nauðsynleika hálkublettsins þá virðist hann ekki 

jafnmikilvægur fyrir fallið og gjörðir mannsins. Hann hefði getað verið varkárari, 

gengið aðra leið eða verið í betri skóm og komist hjá fallinu án þess að hálkan breyttist 

neitt. Hluti, sem hegða sér svona í samspili orsaka, hef ég kosið að kalla orsakahvata (g. 

σύνεργον, e. causal catalyst).  207

 Ranglætið er gott fyrir rangláta manninn samkvæmt Þrasýmakkosi ef hann er nógu 

slunginn til þess að vera ekki gripinn við það að stunda ranglæti.  En hvers konar gæði208

—ef gæði skyldi kalla—er ranglætið? Kænn og gáfaður maður sem iðkar ranglæti án 

nokkurrar utanaðkomandi refsingar, getur aflað sér alls kyns hluta sem flestir mundi 

fellast á að væru gæði.  Hann gæti hins vegar hlotið orðstír og velvilja með því að gera 209

réttláta hluti. Auðvitað getur hann stytt sér leið með ranglæti en gæðin sem af hljótast 

eru ekki því að þakka heldur eru þau aðeins orsakahvati þeirra. Ranglætið er 

skyndilausn, sem ekki þarf að nýta, og er hæglega sniðgengið sé viljinn fyrir hendi. Eins 

og með allar skyndilausnir kemst afrakstur þeirra sjaldnast í hálfkvisti við þann sem 

hlýst þegar farið er rétt að. Án hálfkáksins myndu því hæfileikarnir, sem eru sönn orsök 

gæðanna, vera betur nýttir. Ranglætið er þó ekki annað en hindrun því það gerir ekkert 

við hæfileikana til þess að þeir verði verri; heimsins besta skytta getur staðið svo langt 

frá marki sínu að hún hitti ekki án þess þó að fjarlægðin hafi einhver áhrif á 

skothæfileika hennar. Fjarlægðin gerir ekkert við hæfileikann heldur hegðar sér bara 

eins og ótakmarkanleikinn. 

 Eyjólfur, 31.205

 Eyjólfur, 32 (nmgr.), 32; Nicholas P. White, „The Classification of Goods in Plato’s Republic,“ The 206

Journal of the History of Philosophy 22, nr. 4 (október 1984): 420.
 Michael Frede, „The Original Notion of Cause, “ 8. kafli í Essays In Ancient Philosophy, 125–150 207

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 141; sjá viðauka A.
 Eyjólfur, Inngangur að Ríkinu, 29; sjá Ríkið 338c ff.208

 Eyjólfur, Inngangur að Ríkinu, 29.209
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 Í kafla II. 4 var einmitt sagt að veran—skiljanlega efnið—væri orsakahvati veru 

frummyndanna því þær móta hana en hún gerir ekkert við þær og að ástæða þess að hún 

sjálf gæti kallast mesta veran væri sú að hún er ekkert nema vera en frummyndirnar eru 

vera ásamt einhverju öðru. Veran er meira að segja ekki vera nema vegna þess að 

frummyndirnar móta hana alla og gefa henni því lögun í krafti hennar sjálfrar. Í 

skynheiminum er þessu farið á svipaðan hátt. Neðstu hlutar sálarinnar herma eftir 

frummyndunum og búa til eftirmyndir hins hugsaða fyrir sig með því að formgæða 

efnið og skapa þannig líkamana. Hið hugsaða er lögun hugsunarinnar í skilningsefni og 

er lýst sem uppljómaðri verund og líkamarnir eru form í efni og lýst sem skreyttum 

líkum. Vegna líkama sinna, sem eru í efni, eru þessar hlutsálir í óveru að svo miklu leyti 

sem þær sálgæða líkamann en í veru að svo miklu leyti sem þær eiga sér guðlegan 

uppruna. Sálin skilgreinir efnið og formgæðir það og sameinast loks líkömunum. 

Skynheimurinn gæti því ekki verið til nema efnið væri fyrir hendi en það er ekki orsök 

hans heldur bara orsakahvati. Efnið er þá líka aðeins orsakahvati óveru og illsku í hinum 

líkamlega heimi og orsakar því ekki upp stigveldið eins og (6) gefur til kynna. Þannig 

getum við ef til vill sagt að efnið sé samverkandi þáttur í því að koma góðu til leiðar 

eins og gagnrýni (8) bendir á, en það er ekkert nema illt í sjálfu sér þrátt fyrir það. Nú 

hefur (10) í raun einnig verið svarað að mestu leyti því engin mótsögn felst í því að sálin 

geri verri hluti en hið illa sjálft eða að efnið sé ekki illt af eigin rammleik (eins og veran 

er ekki vera af eigin rammleik en þó vegna sín sjálfrar).  Alveg eins og frummyndir 210

eru «betri» verur en veran sjálf vegna þess að þær eru eitthvað meira líka þá eru sálir 

«betri» illvirkjar en illskan sjálf. Gáfuð sál getur beitt illskunni á skelfilegri hátt en 

heimsk sál en það hefur ekkert með illskuna, sem slíka, að gera heldur hinn hæfileikann; 

gáfur. Illska sála er auk þess annars stigs illska sem kemur fram vegna efnisins og öll 

illska á því rætur sínar að rekja til þess. Þó þetta kunni að virðast skrýtið þá er þetta ekki 

furðulegra en—og í raun í fullkomnu samræmi við—að óhlutbundnar sannar verur í 

skilningsheimi séu orsakir alls. Ég stórefa að Próklos hefði krafið Hið góða um að sýna 

fram á góðleika sinn með þessum hætti, góðleikinn birtist einmitt í góðum hlutum en 

 Opsomer, „Problems with Plotinus,“ 181.210
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Hið góða er samt best alls og raunar handan góðs vegna þess að það er orsök alls sem er 

gott. Af svipuðum ástæðum er efnið alger illska.  211

 Hvernig kemur þessi illska þó fram í sálinni? Hvað varðar þetta atriði, (3), kemst 

O’Brien að þeirri niðurstöðu að veiklyndi sálarinnar og efnið séu deildarorsakir ills en 

að án efnisins myndi sálin aldrei hafa tækifæri til þess að verða veiklunduð og jafnvel 

þótt svo væri gæti hún ekki breytt rangt væri það ekki fyrir hendi.  Samkvæmt honum 212

gætum við ímyndað okkur að Dolos sé alltaf fús til að baktala aðra en Afródíta sé það 

yfirleitt ekki.  Stundum á Afródíta þó vondan dag og leiðist út í baktal með Dolosi. 213

Ekki nóg með það að Dolos bjóði upp á þetta baktal með því að vera ávallt fús til þess 

þá er það honum að kenna að Afródíta átti vonda daginn sem leiddi hana til baktals. 

Þannig eru bæði veiklyndi sálarinnar og tilvist efnisins nauðsynleg skilyrði illsku í 

sálinni. Tilvist efnisins er hins vegar staðreynd og þessi staðreynd er einhvers konar 

freisting fyrir sálina sem getur annaðhvort látið freistast eða ekki. Ef sálin freistast ekki 

þá verður auðvitað engin illska í henni, en illskan sjálf er þó alltaf fyrir hendi í 

heiminum. Þetta má líka sjá í ljósi hálkudæmisins hér að ofan því sálin er einfaldlega 

alltaf á hálum ís í skynheiminum, en ef hún einbeitir sér einfaldlega að því að passa upp 

á sig þá mun hún ekki falla. Hálkan gerir ekkert við sálina neitt frekar en bjórinn í 

ískápnum neyðir einhvern til að freistast til að drekka hann en hún býður upp á 

möguleikann. Þannig er ég nokkurn veginn sammála O’Brien í því að illskan sjálf og 

veiklyndi sálarinnar séu deildarorsakir ills. Illskan er orsakahvati veiklyndisins og 

orsakahvati illsku í sálinni því annað en Dolos þá gerir efnið kannski illsku mögulega en 

tekur samt engan virkan þátt eins og Dolos í baktalinu; efnið er bara illt í krafti þess sem 

notar það til ills en um leið grundvallarillskan eins og veran sjálf er aðeins vera vegna 

heildarlögunar sinnar sem frummyndirnar gefa henni. 

 Nú er nauðsynleg virkni sálarinnar samkvæmt FF að gefa af sér efnið og 

skynheiminn. Er hún þá ekki sönn orsök illskunnar? Þetta er vandamál (4) og útskýring 

Plótínosar á tilurð efnisins af völdum sálarinnar, sem talað var um í kafla III. 1, er að 

mínu mati miðlæg lausn þess, því eins og O’Brien bendir á er „framleiðsla sálarinnar á 

 Þannig er eflaust réttlætanlegt að bölva hálkunni fyrir fallið því væri ekki hálka væri ekki hægt að 211

detta í hálku.
 O’ Brien, „Plotinus on Evil,“ 71 ff.; O’Brien, „Matter and Evil,“ 183–187, 190; 212

 Sjá O’Brien, „Plotinus on Evil,“ 103-108; hann setur dæmið fram á annan hátt.213
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efninu, qua framleiðsla, ekki ill“ hjá Plótínosi.  Ef efnið er illskan sjálf í skilningnum, 214

sem lagður var í það að framan, þá er illskan ill sjálf að svo miklu leyti sem hún er 

notuð til ills alveg eins og veran er vera sjálf að svo miklu leyti sem hún er notuð til að 

gefa frummyndunum lögun. Einmitt vegna þess að hún er illskan sjálf, en ekki eitthvað 

illt, getur eitthvað annað verið illt. Þrátt fyrir veiklyndið sem efnið veldur í sálinni þarf 

hún ekki að freistast til illsku eins og talað var um að ofan. Sálin er góð og getur því 

ekki annað en gefið af sér (sbr. FF), og gjöfin er ekki ill vegna þess að hún er komin af 

sálinni, heldur af því að hún hlýtur að vera síðasta verustigið og þess vegna illskan sjálf. 

IV. Lokaorð 
Samkvæmt greiningunni í kafla II. 4 þá er Hugurinn einingarfjöld sem lýsir sér í þeim 

ólíku hlutverkum sem hann gegnir. Hann er annarleiki Hins eina, hugsuðurinn, hugsun, 

hið hugsaða og skilningsefnið og þessum hlutverkum og tengslum þeirra má öllum lýsa 

með hugarkvíunum fimm. Sér í lagi var komist að því að skilningsefnið er veran því 

frummyndirnar eru verur vegna lögunar sinnar sem kemur fram í skilningsefninu. 

Frummyndirnar eru hugsun hugsuðarins og hið hugsaða er «líkami» þeirra. Með 

samanburði við skilningsheiminn fáum við því að líkamsbundnu sálirnar eru eftirmynd 

hugsunar hugsuðarins, það er að segja hugsanir hugarlegu sálarinnar. Líkamar eru 

eftirmynd hins hugsaða, form í efni. Efnið sjálft er þá eftirmynd verunnar og því óveran. 

Plótínos kallar efnið einmitt illskuna sjálfa vegna þess að það er óveran. 

 Sýnt var fram á með notkun runa og markgilda að ekki er skynsamlegt að tala um 

óendanlega mörg stig góðleika á eftir Hinu eina, þótt hægt sé að skipta þeim í 

óendanlega marga hluta. Þar að auki hlýtur efnið að vera neðra mark 

góðleikamengisins; það er að segja utan við það en af öllu utan þess er það næst því. Þá 

var komist að því að Hið góða geti ekki verið meira illt en illskan samkvæmt AE því 

þetta mundi leiða til mótsagnar auk þess sem illskan er andstæða andstæðu þess og 

þannig eins fjarlægt því og auðið er. Túlkunin á skilningsefninu sem verunni sjálfri 

reyndist okkur gagnleg í því að skýra þetta auk ýmissa annarra atriða sem varða efnið 

sem illskuna. Til að mynda er illskan sjálf ekki annað en svipting á öllu og í raun er 

skynsamlegt að líta á það svo að illskan sjálf orsaki ekki beinlínis illt heldur sé 

 O’Brien, „Plotinus on Evil,“ 87.214
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orsakahvati þess. Fallist var á það með Opsomer að skynheimurinn sé bæði góður og 

afleiðing efnisins og þannig hægt að segja að efnið hafi verið notað sem orsakahvati 

góðs. Þetta aftrar því þó ekki að efnið sé hið illa sjálft því í hlutverki sínu sem 

orsakahvati góðs veldur það góðu á sama hátt og ranglætið. Eins þá er ekkert því til 

fyrirstöðu að sálir séu meira illar en illskan sjálf því rétt eins og veran er annars stigs 

frummynd þá er illskan annars stigs form. Án nokkurs vafa má því segja að 

samanburður óverunnar, verunnar og handanverunnar og notkun gagntækrar 

samsvörunar þeirra á milli hafi leitt til niðurstaðna sem eru að mestu leyti í samræmi við 

frumspekikerfi Plótínosar og álit Eyjólfs, O’Brien og O’Meara á þessum efnum. Þannig 

getum við rennt frekari stoðum undir þá túlkun sem notast var við því eitthvað gildir um 

efnið þá og því aðeins að það gildi á svipaðan en «betri» hátt um veruna, þar eð það er 

eftirmynd hennar hér. 

 Sem síðasta góða verustigið—og í raun það röklega síðasta því efnið er orsakahvati 

þess—er skynheimurinn verðmætur. Hann er vettvangur sála til að sýna fram á gildi sitt 

og forðast freistingar efnisins eins og hálan ís! Þar eð illskan er nauðsynleg afleiðing 

Hins góða getum við velt því fyrir okkur hvort ætlunin sé einmitt að þessu sé háttað 

svona og hvaða þýðingu það hefur fyrir líf okkar. Þeim sem finnst enn eitthvað gruggugt 

við að illskan sé einfaldlega svipting geta sótt huggun í það að þetta miðast allt út frá 

því að það sé andstæða Hins góða og afneiti þeir því að það sem er einfaldara en hægt er 

að hugsa sér sé nauðsynlega til þá geta þeir talið sig hólpna frá þessari skilgreiningu ills. 

Skýringargildi kenningarinnar er þó mikið því þótt veran sjálf sé vera þá er hún ekki 

frummynd og hefur því ekki annað fram að færa, og eins er farið með illskuna sem gerir 

ekkert nema vera ill í sjálfri sér. Illskan, sem við hræðumst mest, kemur nefnilega fram 

sem tilfallandi eiginleiki í hæfileikaríkum sálum. Að leita til illskunnar felur það í sér að 

stytta sér leið með hrikalegum afleiðingum, enda hafa flestar styttri leiðir, sem eru of 

góðar til að vera sannar, neikvæðar afleiðingar áður en langt um líður. 

 Óskandi er að þeir sem fylgi sinni guðdómlegu sál og reyni eftir fremsta megni að 

vera réttlátir og góðir hljóti hylli og happ af en horfurnar veita ekki á gott. Mögulega 

lifum við á tímum þar sem Þrasýmakkos hefði haft betur gegn Sókratesi í rökræðunum 

því svo virðist sem komist menn upp með það þá sé allra best að ljúga, svindla og iðka 

ranglæti af fremsta megni. Réttláti maðurinn myndi vafalaust sigra hinn rangláta ef sú 
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iðn, sem samfélagið virðir, væri langhlaup. Hér er hins vegar einungis keppt í 

spretthlaupi og því auðséð að ef svindlið borgar sig framan af þá borgar það sig að 

loknu því sem er ekki nema fremsti hluti langhlaups. Kannski á þá góði maðurinn að 

tapa í þessu skammhlaupi og sigra fyrst þegar kemur í ljós að raunverulega er verið að 

hlaupa langhlaup og allir aðrir eru dæmdir úr leik. Eitthvað virðist mér þó bogið við það 

að bíða þurfi dómsdags til að sigra því það hljómar eins og eitthvað sem fólk er 

sannfært um í því augnamiði að aðlaga samfélagið ranglætisiðkun án þess að hljóta 

gagnrýni fyrir. Kannski er vegur illskunnar hin sanna leið að hamingjunni og 

draumurinn um réttlætið bara tálsýn; gulrót sem hangir framan við asnann til þess að 

hann burðist áfram með föggur allra annarra þangað sem þeir vilja. Mögulega var 

réttlætið sjálft of réttlátt í keppni sinni við ranglætið eða kannski er langhlaup þeirra 

bara hálfnað og ranglætið enn með forystuna. 
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V. Viðaukar 

A. Orsökun í nýplatonisma  215

Í grein sinni „Quasi-Genera and the Collapse of Substance and Attribute,“ fjallar 

Anthony C. Lloyd um svokallaðar P-runur. Lloyd tekur fram að Aristóteles (í 

Frumspekinni B 996a6–14 og Stjórnspekinni 1275a35–38) hafi ekki viljað skipa ólíkum 

fyrirbærum sömu tegundar í sama flokk (e. genus) ef hægt væri að raða þeim þannig að 

eitthvað komi röklega á undan öðru  og að í þessu tilviki sé ekki hægt að finna altæka 216

umsögn (e. universal predicate) sem á við flokkinn.  Dæmi um slíka runu væri til 217

dæmis náttúrlegu tölurnar þar sem hver þeirra er afkomandi tölunnar , eða þríhyrningur 

Pascals. Þetta kýs Lloyd að nefna P-runur og forsendurunur nýplatonismans eru 

bersýnilega af þessu tagi.  Vandinn, sem Aristóteles nefnir, er skýr því samkvæmt 218

honum eru hlutur flokkaðir með því að finna altæka umsögn, sem á við þá alla á sama 

hátt, en í P-runum er þetta ekki hægt. Flokkurinn, sem umsögnin «  er spendýr» 

á við, er einmitt sá undirflokkur dýra þar sem kvendýrin geta framleitt mjólk. Hins 

vegar er það vel þekkt vandamál, sem kennt er við þriðja manninn, að eigi «er fagurt» 

við bæði hið fagra sjálft og fagra hluti geti hið fagra sjálft ekki verið úrslitaforsenda 

fegurðarinnar í þeim.  Að forsendurunur séu ekki flokkar leysir einmitt þennan vanda 219

og munurinn liggur í því að forsendan er röklegur forveri afleiðingar sinnar og þannig 

betri útgáfa þess sem hún er en afleiðingin er. Hjá Plótínosi er þetta skilyrði jafngilt því 

að forsenda búi yfir meiri einingu/fullkomnum/góðleika en afleiðingin. 

 Eins og Eyjólfur Kjalar bendir á þá gildir samkvæmt AE að „eitthvað, sem er 

mögulega F, verður F á virkan hátt fyrir tilstilli einhvers sem er nú þegar F á virkan 

hátt.“  Skilgreinum nú  sem mengi allra umsagna sem eiga við fyrirbæri  á 220

1

p(x) = x

Pα(x) x

 Hér er gerð tilraun til þess að gera skipulega greinargerð fyrir umsögnum miðað við ákveðin 215

góðleikastig. Mögulega ætti að tala um eitthvað skilyrtara en umsögn eins og «skynsamlegar» umsagnir 
eða eitthvað slíkt. Mörg vandamál koma því eflaust fram ef leitað er að mótdæmum en ég held að mörg 
þeirra, ef ekki flest, gætu verið leyst með viðbætingu skilyrða. Þótt höfundur slái þó nokkra varnagla hér í 
byrjun kaflans þá getur þetta samt sem áður veitt lesandanum innsýn inn í þankaganginn á bak við 
túlkunina í kafla II. 4 og niðurstöðurnar í kafla III. 4.

 Það er, sé forsenda, sbr. kafla II. 1.216

 Anthony Charles Lloyd, „Quasi-Genera and the Collapse of Substance and Attribute,“ 3. kafli í The 217

Anatomy of Neoplatonism, 76–97 (Oxford: Oxford University Press, 1998), 76, http://doi.org/
10.1093/0198238061.001.0001.

 Lloyd, 76–77.218

 Lloyd, 85; Parmenídes 131a–132d.219

 Eyjólfur, Plotinus, 50.220
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góðleikastigi . Sé  forsenda  þá er allt, sem segja má um , eiginlegt (e. proper) 

hlutmengi þess sem segja má um , það er að segja , vegna AE auk 

þess sem . Raunar er þetta jafngild framsetning á AE (nægjanlegt; þá) og 221

skilgreining á forsendu (nauðsynlegt; því aðeins): 

(A1) Látum  og  vera gefna hluti.  er forsenda  þá og því aðeins að
 þar sem . 

Mengi fyrirbæra sem hefur svona -röðun (e. ordering) munum við fylgja Lloyd í að 

kalla ættkvísl (e. quasi-genus).  222

(A2)

Látum  vera gefið  staka mengi. Ef er P-raðað, það er finna má 
 þannig að  þar sem  

fyrir sérhvert  og  þá er sagt að  
sé ættkvísl ættföðurins . 

Sé  og  er sagt að  sé afkomandi (e. subordinate)  eða að  

sé forfaðir (e. superordinate) . Ef hins vegar  segjum við að  og  séu í 

sama ættlið (e. co-ordinate) og þá er mögulegt að bæði  og 

; að þau séu ekki nauðsynlega sambærileg.  Sé  þá 223

hlýtur hins vegar . Hér berum við kennsl á hina frægu setningu Leibniz um 

samsemd óaðgreinanlegra hluta (e. Identity of Indiscernibles).  Nú kynni einhver að 224

benda á, til dæmis, að hlutir í skiljanlega heiminum séu ekki til á ákveðnum tíma eins 

og skynjanlegir hlutir. Þetta hefur það í för með sér að erfitt er að sjá fyrir sér hvernig 

tímanlegar umsagnir geti verið hluti mengis umsagna frummyndar. 

 Látum nú  tákna umsögn  sem á við fyrirbæri  á góðleikastigi . Við segjum 

að tvær umsagnir  og  séu sama umsögnin miðað við góðleikastigin  og  og 

ritum þá  ef annaðhvort  og fyrirbærin, sem  á við, eru forsendur 

fyrirbæranna, sem  á við, að svo miklu leyti sem  og  tjá eitthvað af sömu gerð, 

α A B B

A Pα2
(B) ⊂ Pα1

(A)

α1 > α2

A B A B
Pα2

(B) ⊂ Pα1
(A) α1 > α2

P

𝒢 n 𝒢
Pαi Pα(C ) ⊃ Pα1

(A1) ⊇ ⋯ ⊇ Pαn(An) C, Ai ∈ 𝒢
i ∈ {1, 2,…, n} α > α1 ≥ ⋯ ≥ αn 𝒢

C

Pα2
(B) ⊂ Pα1

(A) α1 > α2 B A A

B α1 = α2 = β A B

Pβ(B) ⊄ Pβ(A)

Pβ(B) ⊅ Pβ(A) Pβ(A) = Pβ(B)

A = B

pα(x) p x α

pα1
qα2

α1 α2

pα1
≡ qα2

α1 > α2 pα1

qα2
pα1

qα2

 Hér verða skilgreiningar takmarkaðar við , en lesandinn ætti að geta séð fyrir sér 221

tilsvarandi skilgreiningar fyrir .
α1 > α2

α1 < α2
 Lloyd, „Quasi-Genera,“ 76–77.222

 Lloyd, 78–79.223

 Sjá Peter Forrest, „The Identity of Indiscernibles,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy (vetur 224

2016), ritstj. Edward N. Zalta, https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/identity-indiscernible/.
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eða  og  (þær eru nákvæmlega sama umsögnin). Táknum nú 

góðleikastig Hins eina með , Hugans með , skynheimsins með  og efnisins með . 

Látum  vera mengi frummynda og  vera mengi skynjanlegra hluta og mengin  

og  vera mengi allra mögulega umsagna sem segja má um hlutina. Skilgreinum 

venslin  fyrir allar umsagnir  þannig að 

.  

Þá er sagt að «  séu umsagnir af sömu gerð». Þetta eru augljóslega 

jafngildisvensl  (e. equivalance relation) og mengið 225

  

er kallað jafngildisflokkur (e. equivalence class) . Allir jafngildisflokkar á 

 mynda deildaskiptingu (e. partion) á  og mengi allra jafngildisflokka á 

 miðað við venslin  kallast deildamengi (e. quotient set)  og er táknað 

. Þannig mynda til dæmis allar tímanlegar umsagnir jafngildisflokk því hver 

þeirra er sama umsögn og umsögnin um eilífðina, «  er eilíft», með tilliti til 

góðleikastigs. 

 Við getum nú skilgreint vörpunina  þannig að , 

sem varpar umsögn á góðleikastigi  yfir í tilsvarandi jafngildisflokk umsagna á 

góðleikastigi . Samkvæmt FF hlýtur að finnast nákvæmlega einn jafngildisflokkur fyrir 

hverja umsögn hverrar frummyndar svo  er fall . Samkvæmt skilgreiningu þarf 226

nauðsynlega að finnast umsögn á góðleikastigi  fyrir hvern jafngildisflokk svo  er 

átækt (e. surjective, onto). Þar að auki hlýtur að vera að ef  þá sé  

svo  er eintækt (e. injective, one-to-one). Þar með er  gagntæk vörpun (e. bijection, 

one-to-one correspondence) og við getum því sagt að  séu einslaga 

(e. isomorphic). Þannig getum við sagt að jafngildisflokkur allra mögulegra 

tímaumsagna sé samur umsögninni um eilífðina með tilliti til einslögunarinnar (e. same 

up to isomorphism). Eins má skilgreina vensl  fyrir  þannig að 

α1 = α2 = β pβ ≡ qβ

∞ ω η 0

Tω Tη P(Tη)

P(Tω)

∼ uη, vη ∈ P(Tη)

uη ∼ vη ⟺ ∃pω ∈ P(Tω) : (uη ≡ pω ∧ vη ≡ pω)
uη og vη

[u] = {u ∈ P(Tη) ∣ u ∼ p}

p ∈ P(Tη)

P(Tη) P(Tη)

P(Tη) ∼ P(Tη)

P(Tη)/ ∼

x

g : P(Tω) → P(Tη)/ ∼ pω ↦ [pη]

ω

η

g

ω g

[pη] = [qη] pω ≡ qω

g g

P(Tη)/ ∼ ≅ P(Tω)

∼′ x, y ∈ Tη

 Sjálfhverf (e. reflexive) , samhverf (e. symmetric)  og gagnvirk (e. 225

transitive) .
a ∼ a a ∼ b → b ∼ a

a ∼ b ∧ b ∼ c → a ∼ c
 Sjá viðauka B.226
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svo  og þar af leiðandi er, til dæmis, jafngildisflokkur manna samur frummynd 

mannsins með tilliti til einslögunarinnar (góðleikastigs). 

 Samkvæmt Lloyd eru hugarkvíarnar fimm (  einsleiki,  annarleiki,  kyrrstaða,  

hreyfing,  vera) svokallaðar ættir (e. summa quasi-genera) því þær eru nauðsynlegar, 

einfaldar og aðskildar hvor frá annarri—ekki innfaldar hver í annarri né allar í einni—

og eru því er engin þeirra ættfaðir ættkvíslar sem þær allar eru í.  Þær tengjast þó 227

ýmsum böndum því, svo eitthvað sé nefnt, eru  annarleikar hvors annars 

og allar hugarkvíarnar eru eins að því leyti að þær eru verur. Þótt  séu allar 

verur, þá eru þær annað en  en gætu samt ekki verið verur án hennar. Plótínosi og 

samtímamönnum hans virðist nægjanlegt að færa rök fyrir að eitthvað gildi um 

ættkvíslina, sem veran er ættfaðir að, til þess að samþykkja það fyrir allar ættkvíslar.  228

Lloyd telur að þetta sé vegna þess að hugarkvíarnar mynda saman veruna og allt annað 

sé í ættkvísl sem hefur veru sem ættföður.  Þannig sé veran sjálf einhvers konar 229

útvíkkuð ættkvísl (e. extentional summum quasi-genus) allra ættkvísla.  Ef hann á við 230

að hugarkvíin vera (Hugurinn qua efni) sé ættfaðir ættkvíslar ættkvíslanna (e. genus of 

genera) þá er ég ósammála honum því ef heild hinna fimm æðstu frummynda myndar 

veruna og veran er ein af þeim þá er samsetning fjögurra af fimm hin síðasta og þá væri 

hún ekki eitt hlutverk í blöndunni heldur blandan sjálft, og við hefðum: 

 . 

Þar að auki er skýrt að allar hugarkvíarnar eru verur og að allar nema vera séu líka 

annað er vera, svo umsögnin «er vera» á við um allar hugarkvíarnar og þar með er 

 

. 

Sem er í mótsögn við það sem við fengum að ofan því hinar hugarkvíarnar eru ekki allar 

sama hugarkvíin og sammengi þeirra hlýtur því að innihalda hluti sem eru fleiri en það 

x ∼′ y ⟺ ∃pη : pη(x) ∼ pη(y)

Tη ≅ Tω

E A K H

V

E, K, H og V

E, A, K og H

V

P(V ) = P(E ) ∪ P(A) ∪ P(K ) ∪ P(H )

(P(E ) ⊃ P(V )) ∧ (P(A) ⊃ P(V )) ∧ (P(K ) ⊃ P(V )) ∧ (P(H ) ⊃ P(V ))

⇒ P(V ) ⊆ P(E ) ∩ P(A) ∩ P(K ) ∩ P(H )

 Lloyd, „Quasi-Genera,“ 86; sjá Mary Louise Gill, „Method and Metaphysics in Plato’s Sophist and 227

Statesman,“ í The Stanford Encyclopedia of Philosophy (haust 2017), ritstj. Edward N. Zalta, 19–21, 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/plato-sophstate/; Eyjólfur, Plotinus, 107–113; 
Sófistann 254b–259a; Níund V. 1 [10] 4. 25–44; VI. 2 [43] 7–8; kafla II. 4.

 Lloyd, 88.228

 Lloyd, 87.229

 Lloyd, 87-88.230
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sem er sameiginlegt með þeim og er þannig í sniðmengi þeirra. Eigi Lloyd hins vegar 

við—og ég held að hann geri það raunverulega—að svið hinna sönnu vera (Hugurinn 

qua hugsað, ) sé það sem hugarkvíarnar mynda saman þá er ég sammála honum um 

að þetta er ættfaðir allra ættkvísla í einhverjum útvíkkuðum skilningi (nefnilega sem 

Hugurinn qua Hugurinn), því hlutverk hans eru öll hann þótt þau séu ólík.  Ég vil þó 231

benda á að nægjanlegt er að greina ættkvísl verunnar ef áhugi er á því að skoða aðrar 

ættkvíslar því allt, sem á hlutdeild í einhverri veru (hefur einhverja veru sem forsendu), 

á hlutdeild í einhverju, sem er í veru, og á þennan hátt á það sjálft hlutdeild í verunni.  

   

Munurinn á þeim verum, sem eru neðar í ættkvíslinni, er að þær fá veru sína sem 

afleiðingu en frummyndirnar fá veru með því að gefa skilgreiningu. Að vera «hugur» er 

sannarlega að vera, því frummyndirnar hafa lögun í veru, en að vera fyrir öllu öðru, þar 

með töldum sálum, er að vera í krafti verunnar (sem hefur veru sjálf í krafti veranna).  

 Hvernig stendur þó á því að við köllum það sem er æðra veru «verur» og að hlutir 

sem eru óæðri henni séu líka verur á einhvern hátt? Þetta er vegna þess að veran orsakar 

í öllum tilfellum veru hlutanna en þó ekki á sama hátt. Hún er orsakahvati verunnar í 

frummyndunum því þær nota hana til að fá skilgreiningu en hún er orsök veru neðar því 

þar líta hlutir upp á við og hún er það fyrsta sem mætir þeim. Hvað er þó nákvæmlega 

munurinn á þessu? Segjum nú að eigi afkomandi og forfaðir hennar sameiginlegan 

eiginleika þá orsaki forfaðirinn eiginleikann í afkomandanum af eigin rammleik.  Við 232

getum þá skilgreint hinar mismunandi gerðir orsaka á eftirfarandi hátt: 

Tω

P(Tω) =
allar

⋃
«blöndur»

P(E ) ⊃ P(V )
P(A) ⊃ P(V )
P(H ) ⊃ P(V )
P(K ) ⊃ P(V )

⋂
x∈Tω

P(x) ⊃ P(V )

 Sjá kafla II. 4. Tæknilega séð er Hið eina ættfaðir allra ættkvísla hjá mér því allar umsagnir eru 231

einslaga umsögninni sem á við það, nefnilega öllum jafngildu umsögnunum eins og «er handan veru» eða 
«er hin fullkomna eining», svo miðað við skilgreininguna er það ættfaðir alls og ef talað er um ættkvísl 
þess þá er allt eins hægt að kalla hana ættina eða allt. Þar er allt sama umsögnin miðað við góðleikastig.

 Þessi skilgreining er takmörkuð við forsendur og aðrar ættkvíslar, en hægt væri að skilgreina þetta 232

hugtak fyrir líkamsorsakir (í tímarúminu) og þá mundi skilgreining A3 gilda um þær líka.
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(A3)

Látum  vera almengið. Sérhverju fyrirbæri  má tileinka mengi  sem 
við köllum orsakamengi , það er 

   
 Minnsta hlutmengi  sem segja má að orsaki  af eigin rammleik  
   
 kallast meginorsök  með  deildarorsakir . Fyllimengi þess, 
   
 er mengi m orsakahvata . Þetta er táknað . Ef  hefur aðeins eitt stak  
 segjum við að meginorsökin sé einhlít og við ritum 

   og  . 

Einkleif orsök (g. αυτοτελές αἰτία, e. perfect cause) hefur þannig eiginverkun, 

deildarorsök (g. συναίτιος, e. partial cause) hliðarverkun, og orsakahvati (g. σύνεργον, 

e. causal catalyst) aukaverkun.  Meginorsök, sem felur í sér margar deildarorsakir, má 233

segja að hafi samverkun. Þar sem afkomandi og forfaðir eru skilgreind miðað við 

tiltekna ættkvísl eru þessi hugtök það líka. Tekið skal fram að af þessu ætti að vera ljóst 

að ættfaðir tiltekinnar ættkvíslar er meginorsök alls í ættkvíslinni. En hvernig eru 

orsakahvatar þá og af hverju er þeim oft ruglað saman við orsakir? Við getum lýst þeim 

sem nauðsynlegum skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að orsakir geti 

framfylgt sér; nefnilega sem því sem hvetur þær til virkni. Veran sjálf gerir einmitt bara 

öðrum hlutum þar kleift að vera með því að geta fengið á sig lögun og þeir eru því 

raunveruleg orsök veru sinnar og veru hennar sjálfrar en hún er þó nauðsynlegt skilyrði 

þess að lögun—og þar með verur—geti komið til.  

 Við gerum nú tilraun til þess að komast að því hvernig orsakahvatar hegða sér í 

ættkvíslum. Athugum fyrst að þegar við rannsökum ættkvíslar er hentugt að skoða 

ættkvíslar tiltekinna frummynda. Hvernig getum við þó farið að þessu? Við viljum segja 

að allir, sem eru réttlátir menn, séu í ættkvíslinni með ættföður frummyndir réttlætis og 

mannverunnar . En réttlát og góð mannvera er ýmislegt annað líka, ekki satt? Við 

kjósum því að líta á hlut  að svo miklu leyti sem hann hefur eiginleikana «  er 

manneskja», og «  er réttlátt», og skrifa þá  sem er þá takmörkun hans við 

ákveðnar ættkvíslir. Þá getum við skrifað  og sagt að  eigi 

Ω φ S(φ) ⊆ Ω
φ

∀φ ∈ Ω, ∃S(φ) ⊆ Ω : (φ ∈ Ω ↔ ∀s ∈ S(φ) : s ∈ Ω)
S(φ) φ

M(φ) = {s1, …, sn} ⊆ S(φ)
φ n s1, s2, …, sn

H(φ) = S(φ)∖M(φ) = {h1, …, hm} ⊂ S(φ)
φ M ↠H φ M

M(φ) = E(φ) = {ε} = ε ε ↠H φ

R ∪ M

A m ≡ A

r ≡ A A
m∧r

P (A
m∧r) ⊂ P(M ∪ R) m

 Frede, „The Original Notion of Cause,“ 141; Eyjólfur, Inngangur að Ríkinu, 32.233
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hlutdeild í  og að  sé forsenda eiginleikanna  og  í . Hugsum okkur þá 

frummynd  með eiginleika  og ættkvísl hennar  þá er  

.  

Nú á hlutur  hlutdeild í  ef og aðeins ef  er forsenda  svo við höfum að (sbr. A1) 

 

Frummyndir hafa lögun sem þýðir einfaldlega að eini eiginleiki verunnar sjálfrar (sem 

hún hefur þó bara vegna uppljómunar frá öðru) sé hlutmengi í eiginleikum 

frummyndarinnar, en hlutir hér eru bara að svo miklu leyti sem þeir eiga hlutdeild í 

verunni sjálfri, og þeir hljóta að gera það (meira að segja efnið) því ef eitthvað á ekki 

hlutdeild í verunni sjálfri þá er það ekki til. Sálir eiga meiri hlutdeild í verunni en hlutir í 

skynheiminum og hlutir í skynheiminum eiga meiri hlutdeild í veru en efnið vegna þess 

að eiginleikinn, sem við hana á, á við þau á mismunandi stigum góðleika. Þetta þýðir 

einmitt að  sé einhlít orsök þess að sálir, skynjanlegir hlutir og efnið séu til en aðeins 

orsakahvati þess að frummyndir eru verundir samkvæmt A3. Á sama hátt getum við 

sagt að efnið sé orsakahvati þess að skynjanlegir hlutir séu óverundir en að það sé 

einhlít orsök þess að hlutir «neðan við» efnið séu ekki til (og þess vegna eru þeir 

auðvitað ekki til og efnið því endimörk alheimsins). Við sjáum nú að miðað við 

formúluna að ofan hlýtur veran sjálf að vera sameiginlegur eiginleiki allra 

frummynda.og þar með eru allar umsagnir verunnar sjálfrar  í sniðmengi þeirra allra: 234

 

Þetta er þá einmitt það að vera orsakahvati, að vera sameiginlegur öllu sem hann er 

nauðsynlegur fyrir en neðar en það í ættkvíslinni. Ekki er hægt að detta í hálku nema 

það sé hálka. En hafa ekki allir hlutir líka einingu? Jú, það er einmitt þess vegna sem 

þeir eru eitthvað, vegna einingarinnar sinnar, en einingu hlutanna á lægri stigum mætti 

einmitt kalla lögun þeirra eða form. Eftir því sem fjær dregur minnkar einingin og allt 

verður formlausara og þetta er einmitt vegna þess að veran er andstæða Hins eina; hún 

gerir bara öðru, sem býr yfir þessari lögun, kleift að hafa lögun. Þannig er andstæða í 

M ∪ R M ∪ R m r A

C e 𝒢

Pω(C ) = {«C hefur e á góðleikastigi ω», «C hefur lögun»} = eω(C ) ∪ Pω(V )

A C C A
e

Pω(C ) = eω(C ) ∪ Pω(V ) ⊃ eη (A
e) ∪ {«A er til»} = Pη (A

e)

V

⋂
C∈Hω

Pω(C ) ⊃ Pω(V )

 Með tilliti til góðleika því áður en hún verður vera sjálf, á stigi , er hún á lægra stigi þar sem um 234

hana gildir auðvitað grundvallandi umsögnin «  getur fengið á sig lögun» sem frummyndirnar 
«upphefja» á sitt stig og láta þýða «  hefur lögun» með því að nota staðreynd umsagnarinnar á lægra 
stiginu.

ω
V

V
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einhverjum skilningi röklega fyrri öðrum annarleika að skilgreinast. Ljóst er líka að allir 

skynjanlegir hlutir eiga efnið sameiginlegt svo efnið er einmitt af því tagi að vera í þeim 

öllum en ekki forsenda þeirra. Til að bera kennsl á orsakahvata getum við því spurt 

spurninga eins og hvað öll tilvik þess að renna í hálku eigi sameiginlegt? Auðvitað er 

það staðreyndin að það var hálka. En ef við hugsum um það þá er sönn orsök einhvers 

konar inntak orsakahvatanum utanviðkomandi. Orsök þess að einhver rann í hálku getur 

þar að auki verið ólík í hverju tilviki: gáleysi, lélegur skófatnaður, klunnaskapur, 

óvarkárni og svo framvegis. 

 Að lokum verða hér gefnar nákvæmar endurskilgreiningar á LL, FF og SS. Fyrst 

athugum við hvað það að líkt þekki líkt þýðir nákvæmlega 

(A4)

Látum hlut  vera gefinn á góðleikastigi  og  vera gefinn á 
góðleikastigi . Ef til eru umsagnir  og  þannig að ef 
   
eða 
  
þá segjum við að  sé líkt  og að  þekki  með tilliti til 
umsagnanna . 

Frjósemi hins fullkomna er auðframsett 

(A5) Allt sem er á góðleikastigi  hlýtur að gefa eitthvað af sér. 

Og líka lögmálið um síðasta verustigið  

(A6) Góðleikastigið  hlýtur að finnast og er síðasta verustigið. 

Hvernig eru umsagnirnar sem eiga við góðleikastigið ? Þetta er einhvers konar 

ruslflokkur umsagna því allar umsagnir af gerðinni «  er andstæða veru » eiga við þar. 

Nú hafa allar frummyndirnar einhvern eiginleika svo þetta góðleikastig hlýtur að hafa 

engan eiginleika, vera algjör skortur á eiginleikum. Sér í lagi er efnið andstæða þess 

sem er sameiginlegt öllum frummyndunum, verunni, og því nefnt óveran. 

A α1 B
α2 pα1

qα2
α1 > α2 ∧ pα1

(A) ∧ qα2
(B) ∧ pα1

≡ qα2

α1 = α2 = β ∧ pβ(A) ∧ qβ(B) ∧ pβ ∼ qβ
A B A B

pα1
 og qα2

α > 0

α = 0

0

x F
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B. Talnarunur og markgildi  235

Mengi (e. set) er safn hluta sem kallaðir eru stök (e. member) mengisins.  Til dæmis þá 236

hefur mengið  stakið  og þá er ritað . Mengið sem hefur engin stök 

nefnist tómamengið (e. the empty set) og er táknað með . Mengi eru gjarnan 

skilgreind út frá reglu:  er mengi allra hluta  sem hafa 

eiginleikann . Þegar um samfelld hlutmengi rauntalna er að ræða er oft ritað 

 og  er kallað bilið (e. interval) frá og með  til 

(ekki með)  þar sem . 

(B1)
Mengi  er sagt vera takmarkað að ofan ef hægt er að finna  þannig að 

 og kallast  þá yfirtala . Á tilsvarandi hátt er  sagt vera takmarkað 
að neðan ef hægt er að finna  þannig að  og  kallast þá undirtala . 
Takmarkað mengi er mengi sem er bæði takmarkað að ofan og takmarkað að neðan. 

 Nú eru allar jákvæðar tölur yfirtölur bilsins  en við viljum velja þá yfirtölu 

sem lýsir best takmörkun þessa mengis og við sjáum að engin þeirra er minni en . 

(B2)

Minnsta yfirtala mengis  er kölluð efra mark  og stærsta undirtala þess neðra mark . 
Þá er ritað  og . Sem sagt: 

 
 

Ef  eða  er sagt að  hafi stærsta gildi  og minnsta 
gildi . 

Í tilfelli bilsins  er  neðra mark og minnsta gildi  og 

 er efra mark en hins vegar ekki stærsta gildi . Eftirfarandi 

frumsetning um neðra mark er gefin án sönnunar. 

(B3) Frumsetning um neðra mark 
Sérhvert hlutmengi  af , sem er takmarkað að neðan, hefur neðra mark 

Hér af leiðir tilsvarandi regla um efra mark. Áður en lengra er haldið innleiðum við 

hugtakið faldmengi (e. Cartesian product). Faldmengi tveggja mengja  og  er mengið 

 Til að átta okkur á hvað runur (e. sequence) eru 

þurfum við að skilgreina tiltekið safn varpana sem kallaðar eru föll (e. function). 

A = {1, 2, 3} 2 2 ∈ A

∅

B = {x ∣ x hefur eiginleikann F} x

F

[a , b) = {x ∈ ℝ ∣ a ≤ x < b} [a , b) a ∈ ℝ

b ∈ ℝ a < b

A M
∀x ∈ A : x ≤ M M A A

m ∀x ∈ A : x ≥ m m A

[−3, 0)

0

A A A
sup A inf A

(1) M = sup A ⟺ ∀x ∈ A : x ≤ M og y < M ⇒ ∃x ∈ A : y < x ,
(2) m = inf A ⟺ ∀x ∈ A : x ≥ m og y > m ⇒ ∃x ∈ A : y > x .

M = sup A ∈ A m = inf A ∈ A A M
m

[a , b) inf[a , b) = a ∈ [a , b) [a , b)

sup[a , b) = b ∉ [a , b) [a , b)

A ≠ ∅ ℝ

A B

A × B = {(a , b) ∣ a ∈ A ∧ b ∈ B} .

 Við gerð þessa kafla var tekið mið af Tom Louis Lindstrøm, „Følger,“ í Kalkulus (Osló: 235

Universitetsforlaget, 2016), 165–228; Søren Eilers, Ernst Hansen og Tage Gutmann Madsen, 
„Matematisk Formalisme,“ viðauki B í Indledende Matematisk Analyse, (Kaupmannahöfn, Institut for 
matematiske fag, 2018), 435–446.

 Mengjafræði er til grundvallar nánast allri stærðfræði með 10 frumsendum sem skýra 236

mengishugtakið. Sjá Joan Bagaria, „Set Theory“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (haust 2019), 
ritstj. Edward N. Zalta, https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/set-theory/.
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(B4)

Fall  frá formengi  til bakmengis  er forskrift eða regla sem úthlutar 
sérhverju staki  í  nákvæmlega einu staki  í . Fallið skilgreinist þannig sem 
venslin  og mengið 
  
kallast graf þess þar sem  er varpmengi fallsins. 

(B5)
Fall af gerðinni ,  , þar sem  er mengi af rauntölum, kallast 
talnaruna og er táknað með . Oft er talnaruna einnig rituð  í stað 

. 

Talnarunan  með  er þannig venjulega skrifuð á eftirfarandi veg: 

   

en skilgreinist formlega af grafi sínu . 

Talnarunan , , er takmörkuð að neðan ef varpmengi hennar er 

takmarkað að neðan og hefur neðra mark ef varpmengi hennar hefur neðra mark og þá 

er . Þetta er hliðstætt fyrir efra mark. Næst athugum við hvað það 

þýðir að vera einhalla (e. monotone) runa. 

(B6)
Talnarunan  er sögð vera minnkandi ef  og vaxandi ef 

. Talnaruna sem er minnkandi eða vaxandi kallast einhalla runa. 

Til að skilgreina markgildi (e. limit) runu skilgreinum við tölugildi (e. absolute value): 

(B7)
Fallið ,  , kallast tölugildið af  og skilgreinist þannig að 

  

Tölugildið af  er . Við getum hugsað okkur að 

tölugildið af  segi til um hve langt frá núlli  sé, sama hvort það er í neikvæða eða 

jákvæða stefnu, eða að  sé lengdin á milli  og . 

(B8)

Talnarunan  er samleitin með markgildi  ef fyrir sérhvert  má finna  
þannig að  fyrir öll . Þá sagt að  stefni á  eftir því sem  nálgast 
það að vera í grennd við óendanleikann og ritað  eða . 

Sem sagt  
 . 

Fyrir samleitna runu má því færa mismuninn , á gildum hennar eftir 

eitthvað  og markgildi hennar, eins nálægt núlli og óskast (því við getum valið 

 hvernig sem við viljum, t.d. ). Sem sagt lengdin milli  og  getur 

verið gerð eins lítil og viljað er fyrir valið  sem alltaf er hægt að finna. 

f : A → B A B
x A f (x) B

(x , f (x))
G = {(x , y) ∈ A × B ∣ y = f (x)} = A × f (A)

f (A) = {y ∈ B ∣ ∃x ∈ A : y = f (x)}

f : ℕ → B f (n) = an B
(an)∞

n=1 a1, a2, …, an, …
(an)∞

n=1

(an)∞
n=1 an = n2

1, 4, 9, 16,… (a1 = 1, a2 = 4, a3 = 9,…)
ℕ × f (ℕ) = {(1, a1), (2, a2), …, (n , an), …}

(an)∞
n=1 an = f (n)

inf{an} = inf f (ℕ)

(an)∞
n=1 ∀n ∈ ℕ : an ≥ an+1

∀n ∈ ℕ : an ≤ an+1

f : ℝ → [0, ∞) f (x) = |x| x

|x| = {x , ef x ≥ 0
−x , ef x < 0

.

−15 < 0 |−15| = − (−15) = 15

x x

|x| = |x − 0| x 0

(an)∞
n=1 L ε > 0 N ∈ ℕ

|an − L| < ε n ≥ N an L n
lim
n→∞

an = L an → L þegar n → ∞

lim
n→∞

an = L ⟺ ∀ε > 0, ∃N ∈ ℕ : n ≥ N ⇒ |an − L| < ε

(an)∞
n=1 an − L

N ∈ ℕ

ε > 0 ε = 0,001 an L

N
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(B9)

Setning um markgildi einhalla, takmarkaðra runa 
(1) Minnkandi talnaruna, sem er takmörkuð að neðan, er samleitin og markgildi hennar 

er neðra mark hennar. 
(2) Vaxandi talnaruna, sem er takmörkuð að ofan, er samleitin og markgildi hennar er 

efra mark hennar. 

Sönnun: Við látum nægja að sanna (1) en sönnunin á (2) er hliðstæð. 
Gerum ráð fyrir að  sé minnkandi runa með og takmörkuð að neðan. Þá er 
varpmengi hennar takmarkað að neðan og B.3, 
frumsetning um neðra mark, gefur að  hafi neðra mark .  
 Við viljum sýna að . Látum þá  vera gefið. Þar eð  er neðra mark 

 er  fyrir öll n auk þess sem við getum fundið  þannig að  
því annars væri  undirtala  sem væri stærri en minnsta undirtalan  (sbr. 
skilgreiningu B.2). Þar eð runan er minnkandi er  og þar með  fyrir 
öll .  
 Þar með höfum við að  og , það er , það 
er , fyrir öll . 
 Q. e. d 

(B10) Hjálparsetning 
 Látum  vera gefið. Gildi  þá er . 

Sönnun: Gerum ráð fyrir að . Þá er . Gefið er að  fyrir öll , og 

þar á meðal , svo við höfum að  sem gefur mótsögn því 

 enda . Þar með drögum við þá ályktun að forsendan, sem við gerðum 
ráð fyrir, sé röng og þar með að . 
 Q. e. d 

Hér af höfum við það sem ætlunin var að sanna: 

(B11) Fylgisetning 
 Samleitin runa  með markgildi  verður að runu af núllum að lokum. 

Sönnun: Nú hefur runan markgildi  svo fyrir sérhvert  má finna  
þannig að 

  
  svo B.10 gefur að fyrir öll  megi finna  þannig að 
  

 Q. e. d  

Þar eð góðleikarunan er minnkandi og takmörkuð að neðan með neðra mark  þá hlýtur 

hún að vera samleitin með markgildi . Þá er hægt að finna náttúrlega tölu  

þannig að hún verði runa af núllum eftir stig , það er að segja að 

, það er  Minnsta svona 

, sem finna má, er einmitt fyrsta stigið sem hefur engan fullkomleika og við 

skilgreinum sem efnið. Gæti samt verið að  svo athugið kafla III. 4. 

(an)∞
n=1

f (ℕ) = {a1, a2, …, an, …} ≠ ∅
f (ℕ) L = inf f (A)

lim
n→∞

an = L ε > 0 L

f (ℕ) an ≥ L N ∈ ℕ L + ε > aN
L + ε > L f (ℕ) L

aN ≥ an L + ε > an
n ≥ N

an ≥ L an < L + ε L − ε < L ≤ an < L + ε
|an − L| < ε n ≥ N

x ∈ ℝ ∀ε > 0 : |x| < ε x = 0

x ≠ 0 |x| > 0 |x| < ε ε > 0

ε =
|x|
2

> 0 |x| < ϵ =
|x|
2

2|x| ≮ |x| 2 ≮ 1
x = 0

(an)∞
n=1 L = 0

L = 0 ε > 0 N ∈ ℕ

n ≥ N ⇒ |an − 0| = |an| < ε
ε > 0 N ∈ ℕ

n ≥ N ⇒ an = 0  það er ∀n ≥ N : an = 0.

0

L = 0 N

N − 1

f ({N, N + 1, N + 2,…}) = {0} aN = 0, aN+1 = 0, aN+2 = 0,…

N

N = ℵ0
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Orðaskrá  
aðsnúningur; sjá útgeislun conversion ἐπιστροφή

annarleiki otherness ἑτερότης

ásýnd figure; appearance σχῆµα

efni matter ὑλη

einblíning contemplation θεωρία

einleiki sameness ταὐτότης

erkitýpa archetype ἀρχέτυπον

form; snið form εἶδος· µορφή

formgefandi skynsamleg 
meginregla; lógos formative rational principle  λόγος· λόγος ποιητικός

forsenda; sjá orsök prerequisite, imperative —

frummyndir; formgefandi 
meginreglur

Forms; Ideas; forming 
principles; intellections; 

intelligibles
εἴδη; ἰδέας; λόγοι; νοήσεις; 

νοητοί

Hið eina, Hið góða the One, the Good ἕν, ἀγαθός

hreyfing motion; movement; change κίνησις

hugarlegur intellectual νοερός

hugsað; Hugur qua hugsað the intelligible τὸ νοητόν

hugsuður; Hugur qua hugsuður intellect νοῦς

hugsun; Hugur qua hugsun intellection νόησις

Hugur qua ákveðið hlutverk particular intellect µόριον νοῦς 

Hugur; Hugur qua Hugur Intellect, universal intellect νοῦς· πᾶς νοῦς

kyrrstaða rest στάσις

líkami body σῶµα

líkamlegur corporeal; physical; bodily σωµατικός

lögun; form; snið shape µορφὴ

möguleiki; sjá virkni potentiality; power; potency; 
faculty δύναµις

orsakahvati causal catalyst; synergic cause σύνεργον

orsök, deildar- partial cause συναίτια 

orsök, einhlít perfect cause αυτοτελές αἰτία

orsök, líkams-; líkamleg orsök physical cause —

orsök, megin- principal cause —

orsök, rökleg; sjá forsendu prerequisite —

óhlutbundinn abstract —

óskilgreindur undefined ἀόριστος

qua; í hlutverki sínu sem qua; in the capacity of; as —
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rúmtak spatiality —

sál, alheims- World-Soul; universal soul πᾶσα ψυχὴ

sál, hlut- partial soul; individual soul µερικός ψυχή

sál, hugarleg; æðri sál
undescended soul; transcendent 

soul; divine soul; intellectual 
soul; rational soul

νοερός ψυχή· λογικός ψυχή

sál, líkamsbundin embodied soul; non-rational soul σωµατόω ψυχή· σωµατικός ψυχή

sál, plöntu-; náttúra vegetative soul; nature φύσις

Sál, verustigið Soul; hypostasis-Soul ψυχή

sálgæddur ensouled ἔµψυχος

skilgreina define ὁρίζω

skilgreinanlegur definable ὁριστός

skiljanlegur intelligible νοητός

skiljanlegur heimur; 
skilningsheimur; hið huglæga 
svið

 the intelligible realm τὸ νοητόν; πᾶς νοητός 

skynjanlegur heimur; 
skynheimur; líkamlegur heimur

 sensible world; sense-world; 
physical world

αἰσθητός κόσµος· σωµατικός 
κόσµος 

takmarkalaus; ótakmarkaður boundless; unbounded; 
unlimited; (infinite) ἀπειρία

takmörk limit; boundary πέρας

tímanleiki temporality —

tímarúm space-time —

upphaf; uppspretta; meginregla beginning; source; principle ἀρχή

útgeislun; sjá aðsnúning emanation περίλαµψις

vera, handan- trancendent being; beyond being ἐπέκεινα ὄντος· ἐπέκεινα οὐσία

vera, ó- non-being µὴ ὄν

vera; verund being; substance ὄν· οὐσία

verkun, auka- side effect —

verkun, eigin-; sjá einhlíta 
orsök intrinsic effect —

verkun, hliðar-; sjá 
deildarorsök partial effect —

verkun, sam-; sjá meginorsök combined effect —

verustig; þ. Seinsstufe hypostasis ὑπόστασις

virkni, innri internal activity εἴσω ἐνέργεια

virkni, ytri external activity ἔξωθεν ἐνέργεια

virkni; sjá möguleika activity; act; actuality ἐνέργειά

vis-à-vis; sem litið á í samhengi 
við vis-à-vis; as compared with —
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