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Obiectul lucrării noastre îl constituie problema libertății în filosofia plotiniană. Plotin 

acordă o atenție și o importanță deosebită acestei teme. Cu toate acestea, ea nu s-a bucurat de un 

interes deosebit în exegeza culturii române. Avem pe de o parte, lucrări care prezintă în manieră 

sintetică filosofia lui Plotin, și în care aspecte legate de această temă sunt trecute foarte pe scurt 

în revistă. În acest sens, amintim prima lucrare dedicată integral filosofiei plotiniene, monografia 

lui Grigore Tăuşan, Filosofia lui Plotin, care atinge unele aspecte legate de libertatea sufletului, 

atunci când prezintă raportul acestuia cu cele trei principii. Pe de altă parte, avem lucrări care 

tratează în mod specific aspecte legate de tema libertății. Dintre acestea, amintim lucrarea lui 

Vasile Muscă, Plotin şi filosofia salvării. Intenția acestui text nu este aceea de a oferi un demers 

de analiză a termenilor în care această temă este discutată de către Plotin, ci de a stabili contextul 

social-istoric în care apare interesul pentru această temă. O altă lucrare pe care dorim să o 

amintim este cea a lui Cristian Bădiliţă, Simplitatea privirii sau Despre dimensiunea mistică a 

filozofiei. Aceasta stabilește cadrele platoniciene ale conceptului plotinian de contemplație, 

concept de referință în cadrul discuției despre libertate.  

Lipsind un demers analitic al termenilor în care problema libertății este discutată, apariția 

târzie a traducerilor românești a Enneadelor, însoțite de un aparat critic extraordinar, și însoțite 

de textul grec, îl face totuși posibil. Lucrarea noastră își propune tocmai realizarea unui astfel de 

demers.  

Dacă studiile din cadrul culturii române ne sunt de folos mai mult în fixarea cadrelor 

problemei, cele din exegeza internațională ne ajută în stabilirea și definirea termenilor acesteia. 

Astfel, studiul al cărei mize a fost preluat și în cadrul lucrării noastre este cel al lui Erik Eliasson, 

The Notion of 'That Which Depends On Us' in Plotinus and Its Background. Acesta afirmă că 

noțiunile esențiale care alcătuiesc vocabularul libertății nu trebuie asumate apriori ca sinonime, 

ci ele trebuie distinse. Totuși, demersul acestuia are în vedere doar analiza noțiunii to eph’ 

hêmin. În ceea ce ne privește, pentru a putea explicita distincțiile, am analizat și celelalte noțiuni. 

Este vorba, în mod esențial, despre hekousios, hê proairesis, to autexousion și to eleutheron. Și 

bineînțeles, cele care intră în definiția acestora, sau cele în raport cu care ele sunt definite. În 

realizarea acestei analize ne-am raportat la texte care tratează în mod specific despre libertate. 

Dintre acestea amintim: Paul Henry, La liberté chez Plotin; Remes Pauliina, Plotinus's Ethics of 

Disinterested Interest; Ousager Asger, Plotinus On Selfhood, Freedom and Politics; Christoph 
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Horn, The Concept of Will in Plotinus; George Leroux, Human freedom in the thought of 

Plotinus și Plotin. Plotin. Traité sur la liberté et la volonté de l’Un [Enneade VI, 8 (39)]. De 

asemenea, și la texte care nu se ocupă direct de această temă, dar în care i se acordă un anumit 

spațiu. Dintre acestea, il amintim pe cel al lui Andolfo Matteo, L’ipostasi della “Psyche” in 

Plotino. Struttura e fondamenti.  

Metoda pe care o folosim în realizarea demersului nostru este cea analitico-sintetică. 

Presupoziția pe care o are la bază metoda noastră este aceea că textul Enneadelor este un text 

unitar. În consecință, înțelegerea fiecărui tratat sau text, va ține cont de restul tratatelor, și de 

fiecare dată când vom încerca să construim un sens ne vom raporta la întregul text.  

Lucrarea este structurată în trei mari capitole. Primul capitol, intitulat ”Scurtă prezentare 

a metafizicii plotiniene”, schițează în linii mari metafizica lui Plotin. Cel de-al doilea, numit 

”Elemente ale concepției lui Plotin despre suflet”, detaliază aspecte de antropologie și etică, 

importante în cadrul discuției despre libertatea umană. În sfârșit, cel de-al treilea capitol, numit 

”Încercare de interpretare a libertății la Plotin”, este dedicat analizei temei libertății circumscrisă 

printr-o terminologie bine determinată.  

Din cadrul lexicului libertății fac parte termenii: eleutheros/liber, to 

autexousion/autodeterminare, to eph' hemin/to ep' autô/ceea ce stă în puterea noastră/faptul de 

a avea ceva în putere, hê proairesis/alegere/dispoziție, hê boulesis/voință, hekousios/voluntar, 

autarkeia/autarhie, heimarmene/destin, pronoia/providență, hê anankê/necesitate, hê 

tuchê/întâmplare. 

 

Primul capitol, ”Scurtă prezentare a metafizicii plotiniene”, este împărțit în cinci părți. În 

prima parte, ”Ierarhia și procesia”, arătăm felul în care Plotin gândește structura realului. Acesta 

este structurat în mod ierarhic și derivă dintr-un singur principiu. În acest context argumentăm de 

ce filosofia lui Plotin poate fi numită una monistă, contrar ezitărilor lui Giovanni Reale. Arătăm 

apoi, că numărul principiilor prime care stau la baza întregii realități trebuie limitat la trei, 

împortiva interpretării lui A. H. Armstrong care afirmă că Plotin le multiplică fără să vrea. În 

acest fel, interpretarea noastră vine în continuarea celei a lui Matteo Andolfo. Pentru înțelegerea 

adecvată a ideilor plotiniene punctate în acest subcapitol explicităm câțiva termeni de bază. 

Printre aceștia sunt cei de ipostază, procesie, transcendență. 
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În subcapitolul următor, ”Transcendența și inefabilitatea primului principiu”, arătăm că 

primul principiu (Unul) coincide cu transcendența absolută. Ne distanțăm de interpretările care 

afirmă că filosofia lui Plotin este una panteistă. Subliniem faptul că scopul discursului despre 

primul principiu este acela de a indica transcendența și nu de a o numi. De asemenea, arătăm 

felul în care discursul negativ despre primului principiu este complementar celui pozitiv. 

Termenii de referință explicitați în acest subcapitol sunt cei de transcendență, suprainteligență și 

putere.  

Subcapitolul al treilea, ”Ipostaza Inteligenței”, tratează despre cel de-al doilea principiu, 

numit Intelect sau Inteligență/Nous. Mai întâi arătăm că este vorba despre autogenerarea acestuia 

din Unu. Apoi analizăm momentele atemporale ale acestei generări. Explicităm apoi, aspectele și 

caracteristicile de bază ale acestui principiu. Punctăm de asemenea, un aspect important pentru 

tema noastră, și anume conotarea negativă a multiplicității ca și cădere din primul principiu.  

În subcapitolul următor, numit ”Ipostaza sufletului și ierarhia sufletelor”, avem în vedere 

cel de-al treilea principiu al realității, și anume sufletul. Mai întâi urmărim momentele 

atemporale ale generării acestei ipostaze, similare celei observate în cazul celui de-al doilea 

principiu. Apoi, distingem sufletul considerat ipostază și principiu, de celelalte suflete din cadrul 

ierarhiei sufletelor. Explicităm această ierarhie a sufletelor și analizăm facultățile 

corespunzătoare fiecărui suflet. Analizând și detaliind aspectele esențiale și specifice ale 

sufletului, subliniem faptul că una din caracteristicile cele mai importante ale acestui principiu o 

constituie aceea că este o realitate intermediară între inteligibil și sensibil. 

În sfârșit, ultimul subcapitol, numit ”Universul sensibil – imagine a universului 

inteligibil”, este împărțit în două părți. Respectiv, ”Providența, logosul universal și unitatea 

universului sensibil”, și ” Aspecte inferioare ale universului sensibil: materia, răul și devenirea”. 

Întregul subcapitol are la bază asumarea ideii că universul sensibil este imaginea cea mai 

adecvată a celui inteligibil, el fiind produsul unui suflet perfect. În prima parte a acestui 

subcapitol analizăm tratatele Despre providență I și II, încercând să reconstruim o teorie unitară 

în legătură cu acest subiect. Studiul exegetic de referință pe care se bazează analiza noastră este 

cel al lui Chiara Russi. În urma analizei textuale ajungem la următoarea schemă: providența 

superioară, situată în inteligibilul pur, împreună cu cea derivată din ea și circumscrisă prin cei 

doi logoi (de legătură și productiv), dau naștere providenței universale care cuprinde întregul 

univers. În partea a doua a acestui subcapitol, analizăm discursul plotinian despre materia 
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sensibilă, despre rău și devenire. Arătăm că materia este produsul sufletului care coincide cu 

natura/physis. Subliniem de asemenea, faptul că nu avem de-a face cu dualism metafizic, și că 

dualismul existent în cadrul universului sensibil este adus la unitate. Arătăm că Plotin folosește 

atât discursul negativ, cât și cel pozitiv atunci când discută despre materie, la fel ca în cazul 

primului principiu. Explicităm apoi, conotarea negativă a materiei, faptul că ea coincide cu răul 

absolut și că stă la baza devenirii. Subliniem, de asemenea, faptul că răul nu este substanțial, ci 

relativ la bine, fiind lipsa binelui. Este rău tot ceea ce este afectat de negativitatea materiei. În 

primul rând, corpul și apoi sufletul în măsura în care este viciat. În final arătăm că răul din cadrul 

universului sensibil este reglementat prin ordinea și armonia asigurată de providență. 

Al doilea capitol, ”Elemente ale concepției lui Plotin despre suflet”, cuprinde trei părți. În 

prima parte, intitulată ”Diferitele părți și facultăți ale sufletului individual uman”, ne ocupăm în 

mod specific de sufletul omului, analizând facultățile acestuia (vegetativă, senzitivă, facultatea 

gândirii discursive, facultatea imaginației și facultatea gândirii intuitive). Pentru aceasta ne 

folosim de analiza minuțioasă a lui Matteo Andolfo. Subliniem faptul că, pe lângă aceste 

facultăți, mai există o 'parte' a sufletului care corespunde simplității absolute a Unului. Și că 

aceasta nu este o facultate propriu-zisă și nici o parte a sufletului, ci este indicată mai degrabă ca 

centru al acestuia și unitate paradigmatică a celorlalte facultăți. Arătăm faptul că adevăratul 

nostru eu este identificat cu nousul și cu simplitatea care corespunde celei a primului principiu.  

Cea de-a doua parte a acestui capitol este intitulată ”Coborârea și ascensiunea sufletului” 

și este împărțită la rândul ei, în două: ”Dubla conotare a coborârii sufletelor”, și ”Ascensiunea și 

uniunea sufletului cu Unul”. În prima secțiune analizez dubla conotare, respectiv pozitivă și 

negativă, a coborârii sufletelor, explicitând condițiile în care se aplică fiecare dintre ele. 

Conotarea negativă este legată de faptul că sufletul încetează să își folosească facultățile 

superioare, încetează să contemple inteligibilul. Iar conotarea pozitivă este legată de faptul că 

sufletele înfrumusețează universul sensibil. Arătăm de asemenea, faptul că afirmarea coborârii ca 

voluntară și involuntară ține tot de această dublă conotare a ei. În cea de-a doua secțiune, ne 

ocupăm de ascensiunea sufletului. Tratăm în mod special despre uniunea sufletului cu primul 

principiu, urmând ca celelalte trepte ale ascensiunii să le tratăm în subcapitolul următor. În ceea 

ce privește uniunea sufletului cu Unul, interpretarea noastră înclină mai mult spre direcția care 

afirmă transcendența Unului în raport cu sufletul. Explicităm și analizăm condițiile în care are 

loc această uniune. Apoi, subliniem faptul că ea poate fi doar indicată, și nu descrisă în termeni 
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proprii. Arătăm că privirea neinteligibilă a sufletului, prin care este indicată uniunea, trebuie 

văzută în relație cu nousul sufletului individual, chiar dacă ele sunt diferite și separate. Existența 

acestei relații o folosim ca argument pentru afirmarea transcendenței Unului.  

În cea de-a treia parte a capitolului, intitulată ”Clasificarea virtuților”, am analizat teoria 

plotiniană a virtuților. Am arătat că acestea se împart în trei categorii, virtuțile civice, cele 

purificatoare și virtutea contemplativă. Dintre acestea, ultima este afirmată ca fiind cea 

superioară. Am arătat faptul că virtutea contemplativă coincide cu forma pe care sufletul 

discursiv o dobândește o dată îndreptat spre nous și format de el. De asemenea, că inteligibilul 

este afirmat ca model al virtuților, devenind astfel, fundamentul metafizic al eticii.  

Al treilea capitol, numit ”Încercare de interpretare a libertății la Plotin”, este împărțit îm 

patru părți. În prima parte, ”Lămuriri terminologice”, am prezentat termenii esențiali care 

alcătuiesc vocabularul temei libertății. Am trecut în revistă sensurile acestora înainte de Plotin. 

Apoi am precizat locul în care ei apar în Enneade și, pe scurt, diferitele sensuri ale fiecăruia. În 

cea de-a doua secțiune, ”Libertatea sufletului”, am realizat un demers de analiză a textelor în 

care termenii to eph' hemin, to autexousion, to eleutheron și hekousios, apar aplicați sufletului. În 

urma acestui demers am ajuns la următoarele concluzii. Termenul eph' hemin are două sensuri. 

Un sens generic, care presupune ca agentul să fie cauza propriei acțiuni. Și un sens restrictiv care 

presupune cunoașterea epistemică și virtutea contemplativă. Voluntarul/hekousion discriminează 

între cele două sensuri. Acest termen este diferit de eph' hemin. Dacă diferența dintre primul sens 

al lui eph' hemin și hekousion stă în faptul că cel dintâi nu presupune cunoașterea epistemică, 

presupusă de hekousion. Cea dintre hekousion și sensul restrictiv al lui eph' hemin, este mai greu 

de observat. Pentru a putea face această distincția am apelat la contextele în care termenii sunt 

folosiți. Astfel, am observat că voluntarul apare într-un context în care eph' hemin nu este folosit. 

Este vorba despre cel al coborârii sufletelor. Contextele în care apare acesta din urmă arată că 

termenul aparține eticii, spre deosebire de hekousion, care nu este un termen prin excelență etic, 

chiar dacă apare și în acest context. Am distins, de asemenea, între hekousion și proairesis. Chiar 

dacă ambii termeni apar în contextul coborârii sufletului, nu au același sens și nu sunt aplicați 

aceluiași lucru. Astfel, hekousion se afirmă despre coborărea propriu-zisă. În timp ce, proairesis 

se referă la alegerea de fond a sufletului, la dispoziția acestuia pentru un anumit tip de viață sau 

pentru un anumit corp. Această dispoziție există atât înaintea coborârii, cât și după coborâre. 
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Am distins, de asemenea, între eph' hemin și autexousion. Acesta din urmă presupune 

întotdeauna cunoașterea epistemică și virtutea contemplativă. Distincția dintre sensul generic al 

lui eph' hemin și autexousion stă în aceea că primul nu presupune cunoașterea și virtutea 

contemplativă. În I, 4, unde apar ambii termeni, oamenilor de rând le este aplicat doar eph' 

hemin, nu și autexousion, termen rezervat doar înțeleptului. Aceasta explică de ce autexousion 

este afirmat ca și condiție pentru sensul restrictiv al lui eph' hemin (în III, 2 și VI, 8). 

Autexousion desemnează o libertate superioară celei desemnate prin eph' hemin. Am văzut că 

eph' hemin aparține eticii. Autexousion însă, este folosit și într-un alt context. Despre sufletele 

care coboară se spune că se bucură de propria independență. Știm că acestea, înainte de coborâre, 

sunt în contemplație și dețin theoria. În acest fel, termenul autexousion presupune în primul rând 

gândirea pură și abia în al doilea rând, virtutea contemplativă. Aceasta arată că termenul nu este 

prin excelență unul etic, chiar dacă este folosit și în acest context.  

Un alt termen pe care l-am distins de cei de mai sus, este to eleutheron. Despre acest tip 

de libertate Plotin spune că ține de ceea ce este imaterial și de virtutea contemplativă. De aceea, 

această libertate se afirmă și ca libertate față de pasiunile corpului și față de necesitatea fizică. 

Aceasta nu înseamnă însă, că sensul ei este exclusiv cel al libertății față de corp. Eliberarea de 

corp coincide cu dobândirea libertății, care este un atribut al sufletului virtuos. Termenul 

presupune cuplul opozitiv stăpân-sclav. Lipsa supunerii și a sclaviei, presupune aspectul pozitiv 

al stăpânirii de sine, al faptului de a-și fi propriul stăpân. Dacă eph' hemin și autexousion sunt 

aplicați acțiunii, eleutheria nu se afirmă niciodată despre acestea. Acest lucru arată încă o dată 

diferența dintre aceștia. 

În cea de-a treia secțiune, ”Libertatea Inteligenței”, am analizat textele în care to ep' autô, 

to eleutheron și to autexousion sunt aplicați Inteligenței. Concluziile la care am ajuns în urma 

acestei analize sunt următoarele. Ni s-a confirmat faptul că eph' hemin aparține prin excelență 

eticii, fiind asociat cu virtutea contemplativă. El se aplică în mod propriu sufletului, și nu 

Inteligenței. În măsura în care aceasta din urmă deține însă, modelul virtuții, va deține și faptul 

de a avea ceva în putere ca model. Aceasta explică de ce Plotin afirmă pe de o parte, că termenul 

se aplică prin excelență Inteligenței, iar pe de altă parte, rămâne îndoiala că termenul ar putea fi 

transferat acesteia. În ceea ce privește termenul to autexousion, Plotin asumă faptul că Inteligența 

are autodeterminarea fără să expliciteze acest lucru. Termenul desemnează o libertate superioară 

celei desemnate prin eph' hemin. Pentru că această libertate presupune în primul rând gândirea 
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pură și abia în al doilea rând virtutea contemplativă, Plotin nu are nicio îndoială că acest termen 

ar putea fi aplicat Inteligenței, cum observăm în cazul lui eph' hemin. Sensul libertății desemnate 

prin to eleutheron este cel observat și în cazul sufletului. Opoziția stăpân-sclav se regăsește și în 

cadrul aplicării termenului Inteligenței. Inteligența este liberă pentru că actul său este identic 

esenței sale, și în acest fel ea își este propriul stăpân. Pozitivitatea acestei libertăți este confirmată 

în cadrul aplicării termenului Inteligenței. Aceasta nu este liberă doar pentru că este în afara 

necesității fizice și a constrângerilor sau piedicilor corporale, ci pentru că deține esența al cărui 

act este. În acest fel, Inteligența va fi cea prin excelență liberă. Iar sufletul, în măsura în care este 

esență și este situat în inteligibilul pur, va deține și el această libertate. Pentru că virtutea 

contemplativă înseamnă a fi conform nousului, care se constituie ca act prim al esenței sufletului, 

este și ea liberă, dar într-o măsură mai mică. Aceasta pentru că virtutea contemplativă înseamnă 

ca facultatea discursivă a sufletului să fie conformă nousului. Ori, această facultate este actul 

secund al esenței, al nousului. 

În cea de-a patra secțiune, ”Libertatea Unului”,  am analizat textele în care to ep' autô, to 

autexousion și to eleutheron sunt aplicați primului principiu. Am observat că acești termeni sunt 

aplicați Unului în mod analogic. Analogia este construită în raport cu sensul pe care aceștia îl au 

când sunt aplicați sufletului și Inteligenței. Astfel, to ep' autô aplicat Unului se explicitează prin 

aceea că actul său vine din voința/dorința sa pentru adevăratul bine. Dacă voința Inteligenței era 

identică cu gândirea, voința Unului va fi identică cu activitatea suprainteligentă a acestuia, 

activitate asemănătoare unei stări de veghe. În acest fel, expresia to ep' autô aplicată Unului 

presupune în mod esențial această activitate suprainteligentă, pe care Plotin ezită să o numească 

percepție sau conștiință de sine, întucât acestea prespun dualitatea. Acest aspect al voinței sale 

garantează faptul că actul prin care acesta se instituie pe sine ca Bine suprem este în puterea sa, 

și nu la întâmplare sau supus necesității. Autodeterminarea/to autexousion Unului presupune, la 

rândul ei acest aspect. Unul se produce în întregime prin sine însuși. Dar pentru că el este această 

stare suprainteligentă, acestă producere de sine presupune la rândul ei, această stare. În ceea ce 

privește libertatea desemnată prin termenul to eleutheron, sensul acesteia este la rândul său, 

contruit în analogie cu cel aplicat Inteligenței. Despre actul Inteligenței s-a afirmat că este liber 

întrucât este identic esenței sale. Actul Unului, fiind cu totul simplu și dincolo de ființă și esență, 

va fi cu atât mai mult liber. Pentru că sufletul poate atinge Unul, acesta va fi la rândul său, în 

momentul uniunii, dincolo de libertate, în toate cele trei sensuri, chiar dacă pe de altă parte, se 
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poate spune că abia la acest nivel ajunge să fie cu adevărat liber. Va deține prin excelență și 

libertatea etică/eph' hemin, pentru că abia unit cu Unul, acesta atinge adevăratul său bine, având 

conștiința superioară a acestui lucru. Conștiință care va coincide cu acea stare de suprainteligență 

prin care Unul se vrea pe sine ca Bine suprem.  

Termenii în opoziție cu care este de definită libertatea, în toate cele trei sensuri (to eph' 

hemin/to ep' autô, to autexousion și to eleutheron), sunt în mod esențial cei de supunere, 

constrângere, necesitate fizică, sau întâmplare. Toate aceste aspecte țin de contingență și 

devenire. Este vorba despre opoziția dintre inteligibil și sensibil, opoziție esențială în cadrul 

discursului plotinian. În încercarea de indicare a libertății Unului, prin intermediul discursului 

analogic, se observă aceeași opoziție. Libertatea acestuia presupune ʼactul prim al unei conștiințe 

de sineʼ superioare inteligibilului și gândirii pure. 
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