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Σύγκπιζη βαζικών κοζμοθευπηηικών ανηιλήτευν ηος Πλυηίνος με ηον
μαγικο-θπηζκεςηικό νος
Καηειήο Βίγθιαο

Πεπίλητη
Θα ππνζηεξηρηεί φηη ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θνζκνζεσξεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Πισηίλνπ, εθηφο ησλ
άιισλ, πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε ηε καγηθν-ζξεζθεπηηθή ζθέςε, φπσο απηή κειεηήζεθε απφ ηελ
αλζξσπνινγία ζηνπο ιανχο ρσξίο γξαθή ή / θαη ηελ ζξεζθεηνινγία ζηηο αξρατθέο θνηλσλίεο. Πξψηαπξψηα ν θηινζνθηθφο πακςπρηζκφο ζπγθξίλεηαη κε ηνλ αληκηζκφ ησλ ιαψλ ρσξίο γξαθή. Ζ
λενπιαησληθή ζεσξία γηα κία ςπρηθή δνκή ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ζχκπαληνο πνπ δηαηξείηαη ζηηο αηνκηθέο
ςπρέο, αληηζηνηρεί λνεηηθά θαη φρη νξζνινγηθά, ζηε δνκή πνπ ππνθψζθεη ζηνλ αληκηζκφ ησλ θνηλσληψλ
ρσξίο γξαθή. Δπίζεο, ν δπτζκφο ζε αηζζεηφ θαη λνεηφ θφζκν, ίδηνλ ηνπ πιαησληζκνχ, ν νπνίνο, κε
κέλνληαο ηθαλνπνηεκέλνο απφ απηή ηε δηαίξεζε, ηείλεη δηαξθψο λα ελνπνηήζεη κε αλαγσγηθφ ηξφπν ηνλ
πξψην ζην δεχηεξν, πξνζνκνηάδεη ζηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ καγηθν-ζξεζθεπηηθνχ λνπ θαη ηνπ ζείνπ
κέζσ ησλ ηεξνθαλεηψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ην αηζζεηφ ζχκπαλ δελ ππνβαζκίδεηαη αιιά απνθηά κία
απζεληηθφηεξε δηάζηαζε. Σέινο, ε πξψηηζηα δπτθή, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, πνιιαπιψλ επηπέδσλ ζεσξία
ησλ αληηζηνηρήζεσλ θαη αλαινγηψλ ηνπ Νενπιαησληζκνχ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ νκνηνπαζεηηθή
καγεία. Καη νη δχν ηείλνπλ λα εγθαζηδξπζνχλ ζε έλα αληζηνξηθφ θφζκν, θαζψο νη αληαλαθιάζεηο κεηαμχ
ησλ ππνζηάζεσλ ζπκίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηαμηλφκεζε ηνπ θπζηθνχ ζχκπαληνο ησλ ιαψλ ρσξίο γξαθή.
Σν «ζψδεηλ ηα θαηλφκελα», δειαδή ε ζέζε πεξί ελφο θξπθνχ θαη αθαλνχο επηπέδνπ λνήκαηνο πίζσ απφ
ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο, κπνξεί λα ηδσζεί σο έλα θνηλφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ
καγηθν-ζξεθεπηηθνχ θαη ηνπ λενπιαησληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο.
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Ειζαγυγή
πσο ζα γίλεη θαλεξφ δελ πξνβαίλνπκε ζε θάπνηα ζπλνιηθή αληηζηνίρηζε ηνπ λενπιαησληθνχ
Δλφο πξνο ηελ ζθέςε ησλ ιαψλ ρσξίο γξαθή θαη ελ κέξεη κε θάπνηα ζηνηρεία ησλ παξαδνζηαθψλ
θνηλσληψλ, δηφηη ην Δλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θαζνιηθφηεξε ζπγθεθαιαίσζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε
ζεφηεηα. Έηζη κία πηζαλή ζχγθξηζε αλάκεζα ζε απηφ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ησλ θνηλσληψλ
απηψλ αληηιακβάλνληαη ην ζείν ζα απαηηνχζε ηελ αληηπαξαβνιή ηνπ κε κία εληαία καγηθν-ζξεζθεπηηθή
αληίιεςε πνπ βέβαηα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ νξηζηηθά. Δηζαγσγηθά
ινηπφλ, νη επηιεγκέλεο εδψ φςεηο ηνπ λενπιαησληθνχ ζηνραζκνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αληηιήςεηο ησλ
ιαψλ ρσξίο γξαθή αθνξνχλ:
1νλ) Σε ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ σο έκςπρνπ δσληαλνχ φληνο, πνπ άξρηζε απφ ηνλ «πινδσηζκφ» ησλ
Πξνζσθξαηηθψλ, ηνλ Τίμαιο ηνπ Πιάησλα θαη ηελ θνζκνβηνινγία ηνπ Αξηζηνηέιε, αιιά θαη ηε ζεσξία
ηεο ζπκπάζεηαο ησλ ησηθψλ θαη ε νπνία ζα θαηαιήμεη ζην λενπιαησληθφ πακςπρηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν φ,ηη ππάξρεη ζηνλ αηζζεηφ θφζκν δσνγνλείηαη απφ ηε ζπκπαληηθή θαη θαζνιηθή Φπρή. Ηδηαίηεξε
εθαξκνγή βξήθε ν λενπιαησληθφο πακςπρηζκφο ζηελ πξαθηηθή ηεο Θενπξγίαο, θαζψο απηή επηθαιείηαη
ηελ επίδξαζε ηνπ φκνηνπ ζην φκνην θαη ηαπηίδεηαη κε ηε καγεία, αιιά θπξίσο αληηζηνηρεί ζηελ
αληκηζηηθή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο αλζξσπνινγίαο ήδε
απφ ηνλ 19νλ αη.
2νλ) Σε θαηλνκεληθή θαη κφλν ππνηίκεζε ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ ηεο χιεο, ζεσξνχκελνπ σο κεαιεζηλνχ θαη κε-φληνο1· ε αληίιεςε απηή αθνξκάηαη απφ ηε ζέζε φηη ε πξάμε είλαη ζθηά θαη
ππνθαηάζηαην ηεο αιεζηλήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνηειεί ε ζεσξία2 θαη κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε
ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο ησλ θνηλσληψλ ρσξίο γξαθή αλαγλσξίδεη ζηε θχζε ηελ χπαξμε ηεξνθαλεηψλ,
ψζηε λα ηε ζπλδέζεη κε ηνλ θξπθφ θφζκν ησλ πλεπκάησλ· ε ηνηνπηνηξφπσο λνεκαηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ
κφλν θαηλνκεληθά νδεγεί ζηελ ππνηίκεζή ηνπ, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφο αλπςψλεηαη δηα ηεο
εθπλεπκάησζήο ηνπ.
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Μάιηζηα ν Πισηίλνο πξνρσξά αθφκε πεξηζζφηεξν ζεσξψληαο ηε γήηλε δσή σο έλα παηρλίδη ησλ ζεψλ, νη νπνίνη
εκπαίδνπλ ηα αλζξψπηλα ππνθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο ηα σο θνχθιεο θαη καξηνλέηεο ή σο εζνπνηνχο ζε έλα
ζεαηξηθφ έξγν. Ἐννεάδες, III.2.15. Πξβι. Δ. R. Dodds., Εθνικοί και Χριζηιανοί ζε μία εποτή Αγφνίας. Από ηον
Μάρκο Ασρήλιο φς ηον Μ. Κφνζηανηίνο, Μηθξ. Κψζηαο Αληχπαο, Δθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1995, 31 θαη ζεκ. 19.
2
Ἐννεάδες, III.8.4.31 - ἐπεὶ καὶ ἄνθρωποι, ὅταν ἀσθενήσωσιν εἰς τὸ θεωρεῖν, σκιὰν θεωρίας καὶ
λόγου τὴν πρᾶξιν ποιοῦνται.

3

1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
3νλ) Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο καγηθήο, αληκηζηηθήο θαη ηδεαιηζηηθήο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ είλαη εθ
ησλ ψλ νπθ άλεπ ε αλαθάιπςε θαη ρξήζε κίαο αηειείσηεο ζεηξάο λνεηψλ πξνβνιψλ ζε απηφλ θαη
ζπλδέζεψλ ηνπ κε φ,ηη επξηζθφκελν εληφο ηνπ κπνξεί ηελ ίδηα ζηηγκή λα απνηειέζεη πέξαζκα εθηφο θαη
πέξαλ απηνχ. Ζ πνιχηξνπε, θαζνδηθή εθ ηνπ ληνο θαη ηνπ Δλφο, θαη αληίζηξνθα αλαγσγηθή πξνο απηά
εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζκνπ, κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ή κηκεηηθή καγεία
γηα ηελ νπνία κηιά ν James George Frazer.

1) Παμτςσιζμόρ και ανιμιζμόρ
ηνλ Πισηίλν, ε ζεσξία ηνπ πακςπρηζκνχ θιεξνδνηείηαη απφ ηνπο πξνγελέζηεξνπο,
απνηειψληαο νπζηψδε ζέζε ηεο θνζκνινγίαο ηνπ. Ο αηζζεηφο θφζκνο γηα ηνλ Πισηίλν είλαη έλα έκςπρν
δσληαλφ φλ, νξγαλσκέλν, ηνπ νπνίνπ φια ηα κέξε ζπκβάιινπλ ζηελ ελφηεηα ηνπ παληφο θαη ελψλνληαη
δηα κίαο θνηλσλίαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, κίαο ακνηβαίαο ζπκπάζεηαο. Αιιά απηή ε νξγαληθή ελφηεηα,
απηή ε ζχγθιηζε ηεο δξάζεο θαη απηή ε θνηλσλία φισλ ησλ επηδξάζεσλ, απηή ε ζπλέξγεηα θαη ε
ζπκπάζεηα, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά κφλν ράξηο ζηελ ππφζηαζε ηεο Φπρήο3.
Ζ Φπρή ηνπ Κφζκνπ, ε νπνία ππάγεηαη ζηελ θαζνιηθή ππφζηαζε ηεο Φπρήο, είλαη ζαλ έλαο
πλεπκαηηθφο σθεαλφο κέζα ζηνλ νπνίν βπζίδεηαη ε αηζζεηή πξαγκαηηθφηεηα: δελ έρεη ηίπνηα ην ηερλεηφ,
νχηε ιεηηνπξγεί δηα ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ησλ ζπλδπαζκψλ. ινο ν θφζκνο ηνπ θζαξηνχ γίγλεζζαη
εληάζζεηαη κέζα ζε κία ςπρηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη ν θφζκνο ηνπ 3νπ αη. κ.Υ.,

φπνπ αληί λα

πξνβάιινληαη νη λνκνηειεηαθέο αιιεινπρίεο ησλ αηηηψλ κε ηηο νπνίεο μεθίλεζε ε πεξηπέηεηα ηεο
ειιεληθήο θηινζνθίαο, ν θφζκνο βπζίδεηαη κέζα ζε κία κπζηηθή δξάζε ζαλ ζε φλεηξν. Γηα ηνπο
Πξνζσθξαηηθνχο, ε ςπρή ήηαλ απιψο πξντφλ ηεο θχζεο, αιιά γηα ην Νενπιαησληζκφ νιφθιεξε ε θχζε
είλαη πξαγκαηηθή κφλν εθφζνλ είλαη ςπρή. Ζ αζχλεηδε δξάζε ηεο ςπρήο ηνπ θφζκνπ, ε θπξηαξρία ησλ
ζεψλ θαη ησλ δαηκφλσλ, ε πλεπκαηηθή ζπκπάζεηα φισλ ησλ πξαγκάησλ, πνπ εθδειψλεηαη ζηηο
ζαπκαζηέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ην θαζεηί κε φια ηα άιια, φιεο νη κνξθέο ηεο καγείαο, ηεο
αζηξνινγίαο, ηεο πίζηεο ζηα ζαχκαηα, εθβάιινπλ κέζα ζε απηήλ ηελ ζεψξεζε ηεο θχζεο θαη ν
άλζξσπνο κνηάδεη πεξηθπθισκέλνο απφ αλψηεξεο κπζηηθέο δπλάκεηο. Απηφο ν θφζκνο, πνπ έρεη γελλεζεί

Ἐννεάδες, IV.4.32.4-23.
W. Windelband - H. Heimsoeth, Eγτειρίδιο Ιζηορίας ηης Φιλοζοθίας. Σνκ. 1, Διιεληθή Μηθξ. Ν. Μ.
θνπηεξφπνπινο, Μ.Η.Δ.Σ., Αζήλα 1980, 289.
4
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απφ ην λνεηφ, πνπ είλαη γεκάηνο ςπρέο, ηνλ πεξηβάιιεη ζαλ καγηθφο θχθινο4.
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Ζ πισηηληθή ζέζε πεξί πακςπρηζκνχ, ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηελ αλζξσπνινγηθή ζεσξία
ηνπ «αληκηζκνχ». Ο «αληκηζκφο» είλαη ε ζεσξία πνπ απνδίδεη ζε φια ηα θπζηθά θαηλφκελα κία
πλεπκαηηθή δχλακε ή ςπρή (anima) ζεσξνχκελε μερσξηζηή απφ ηελ χιε. Ο φξνο «αληκηζκφο»
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλζξσπνινγία κε ην πεξηερφκελν πνπ ηνπ έδσζε ν Sir Edward Burnett Tylor
(1832-1917). Καηά ηνλ Tylor o αληκηζκφο ζεσξήζεθε κία πξσηφγνλε κνξθή ζξεζθείαο. Δίλαη γη’ απηφλ
νη πξσηφγνλνη ιανί πνπ κέζα απφ ηελ παηδηθή θαληαζία ηνπο δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηίπνηε άςπρν:
νιφθιεξε ε θχζε (θπηά, πέηξεο, πνηάκηα, πεγέο, βνπλά, ήιηνο, θεγγάξη, άλεκνη, ζχειιεο …) δσνγνλείηαη
απφ ηδηαίηεξα πλεχκαηα, πνπ είλαη φληα δσληαλά κε ηδηφηεηεο αλψηεξεο ηνπ αλζξψπνπ. Απηά γίλνληαη
αληηθείκελν ιαηξείαο θαη ζεβαζκνχ, αιιά θαη δένπο απφ ηνπο πξσηφγνλνπο αλζξψπνπο. Έηζη απφ ηελ
παξαηήξεζε ηεο δσήο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, πνπ ηελ ψξα ηνπ χπλνπ κνηάδεη λα εγθαηαιείπεη ην ζψκα
θαη λα πεξηπιαληέηαη ζε άγλσζηεο πεξηνρέο, δψληαο ηε ζαπκαζηή νλεηξηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ, φηαλ πεζαίλεη είλαη πάιη ζαλ λα εγθαηαιείθζεθε απφ ηελ
ςπρή ηνπ, ζηαδηαθά δεκηνπξγήζεθε ε εληχπσζε φηη ε ςπρή αθνξά θαη ηα άςπρα φληα θαη πσο επηδξά
ζηελ αλζξψπηλε δσή.
Βέβαηα, ε ζεσξία ηνπ E. B. Tylor εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ εμειηθηηζκνχ, θαζψο ζεσξνχζε
ηνλ αληκηζκφ έλα ζηάδην πνπ πέξαζε ε αλζξσπφηεηα, αθξηβψο φπσο θαη ν άλζξσπνο πξηλ ελειηθησζεί
πεξλά απφ ηε βξεθηθή, ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Καηά ηνλ ίδην, είλαη ην αξραηφηεξν ζηάδην
αλάπηπμεο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζθέςεο. Γξάθεη ν E. B. Σylor: «… ε έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο άπαμ
θαη ζρεκαηίζηεθε ζηνλ άλζξσπν, ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλαο ηχπνο ή κνληέιν κε ην νπνίν πιαηζίσζε φρη
κφλν ηηο ηδέεο ηνπ ησλ άιισλ ςπρψλ θαηψηεξεο ηάμεο, αιιά επίζεο ηηο ηδέεο ησλ πλεπκαηηθψλ φλησλ ελ
γέλεη απφ ην κηθξφηεξν μσηηθφ πνπ παηρληδίδεη ζην ςειφ ρνξηάξη έσο ηνλ νπξάλην Γεκηνπξγφ θαη
θπβεξλήηε ηνπ Κφζκνπ, ην Μέγα Πλεχκα»5.
Ο ηξφπνο ζθέςεο ησλ ιαψλ ρσξίο γξαθή ζεσξήζεθε είηε ρνλδξνεηδήο είηε παξάινγνο ή άινγνο6.
Χζηφζν, ε δνκηθή αλζξσπνινγία απέδεημε ηελ χπαξμε δνκψλ ζθέςεο, δπαδηθψλ αληηζέζεσλ, κία
λνεηηθή πνιππινθφηεηα, ηε ρξεζηκνπνίεζε αθεξεκέλνπ θψδηθα θ.α. πνπ απνδεηθλχνπλ φηη αθφκε θαη
ζηνλ ππνηηζέκελν άινγν ή ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο πθίζηαηαη κία ιαλζάλνπζα ινγηθή7. Άξαγε
απηφ είλαη κία πξνζρψξεζε ζηνλ δηεπξπκέλν νξζνινγηζκφ, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Georg Wilhelm
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E. B. Tylor, Primitive Culture, Harper Torchbooks, New York 1958, 196. Πξβι. M. Harris, The Rise of
Anthropological Theory. A History of Theories of Culture. Routlege & Kegan Paul Ltd, London and Henley, 1969,
202.
6
C. Lévi-Strauss, Μύθος και Νόημα, Μηθξ. Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο, Δθδ. Καξδακίηζα, ρ.η., 1986, 45-62.
7
C. Lévi-Strauss, Ο Τοηεμιζμός Σήμερα, Μηθξ. Νηθφιαο Βνπιέιεο, Δπηζηεκνληθή Θεψξεζε Αλδξέαο Λεληάθεο,
Δθδ. Ράππα, Αζήλα 1972, 115.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
Friedrich Hegel8 θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μπζηηθηζκνχ θαη ηεο Δλνινγίαο ηνπ Πισηίλνπ ππνζηεξίρηεθε
απφ ηνλ Émile Bréhier9; Θεσξήζεθε, δειαδή ζαλ λα πξφθεηηαη γηα κία άξλεζε ηνπ Άιινπ, πνπ απνηειεί
ην Δλ πέξαλ ηεο ζθέςεο θαη φρη σο αλαγλψξηζε ηεο ίδηαο ηεο ξηδηθήο εηεξφηεηαο ηεο ππέξηαηεο αξρήο.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, κε ηελ αλζξσπνινγία έγηλε πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζνχλ θαη λα αθνκνησζνχλ νη
αληηιήςεηο ησλ πξσηνγφλσλ, έηζη ψζηε λα θαηαξγεζεί ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο. Ζ ζθέςε ηνπο
ππνηηκήζεθε θαη ππνβαζκίζηεθε, (ζχκθσλα κε ηηο παξσρεκέλεο αληηιήςεηο ηνπ εμειηθηηζκνχ θαη
εζλνθεληξηζκνχ)10 ρσξίο λα γίλεη αξρηθά θαηαλνεηή ε παλαλζξψπηλε θαη θπζηθή θνηλή παξνπζία ηεο
αλζξψπηλεο λνεηηθήο, ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο.
Ζ ζξεζθεπηηθή ζθέςε ηνπ Πισηίλνπ, φπσο εθθξάζηεθε θαη δηαηππψζεθε ζηηο Εννεάδες κέζα
απφ κία λνεηηθή επεμεξγαζία βαζηζκέλε ζηνλ ειιεληθφ νξζνινγηζκφ, δείρλεη φηη ν καγηθν-ζξεζθεπηηθφο
λνπο, φρη κφλν εληνπηζκέλνο ζηνπο ιανχο ρσξίο γξαθή ή ζηνπο πξντζηνξηθνχο αλζξψπνπο, αιιά θαη
πξνζδηνξηζκέλνο ηζηνξηθά ζηελ επνρή ηνπ Πισηίλνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έιινγεο δνκέο ζθέςεο
πνπ πθέξπνπλ θάησ απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ή θαη δηαηζζεηηθή παξνπζίαζή ηνπο. Ο θηινζνθηθφο ιφγνο
επεμεξγάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κπζηηθηζηηθψλ θνζκναληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ ζέζεηο θαζαξά
καγηθν-ζξεζθεπηηθέο, φπσο είλαη ν πακςπρηζκφο. Ο ηξφπνο πνπ ν πισηηληθφο πακςπρηζκφο αλάγεη ηνλ
αιιειν-επεξεαζκφ ησλ φλησλ ζηελ ππφζηαζε ηεο Φπρήο, ε νπνία επηδέρεηαη θηινζνθηθήο θαη ελ κέξεη
νξζνινγηθήο εμήγεζεο ηεο δνκήο ηεο, κπνξεί λα εξκελεπηεί σο έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο κε βάζε ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο. Οη επηκέξνπο αλζξψπηλεο ςπρέο
ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ νξηδφληηνπ θαη θάζεηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηεξαξρίαο θαη ζπλάθεηαο, απνδεηθλχνληαο
ηελ εγγελή ηάζε γηα ηελ εμχθαλζε ελφο δηθηχνπ ζεκαζηψλ αθφκα θαη εθεί φπνπ θαίλεηαη λα κελ
επδνθηκνχλ. Δίλαη εδψ πνπ νη πξσηφγνλεο αληηζηνηρίζεηο θαη ζεκαζηνινγήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
θπζηθνχ θφζκνπ κε βάζε έλα ζχζηεκα ζθέςεο, ηελ ίδηα ζηηγκή ηδηάδνλ θαη παλαλζξψπηλν, θαλεξψλεη
κία αληηζηνηρία, φρη θαηά φλνκα αιιά νπζηαζηηθή, ηεο δνκηθήο ζεκαληηθήο αλάκεζα ζε απηφ πνπ
νλνκάζηεθε αξρηθά αληκηζκφο θαη ζην θηινζνθηθφ επίπεδν, πακςπρηζκφο.
Δπηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ζηνπο αλζξσπνιφγνπο, φπσο ήηαλ ν E. B. Tylor, ν J. G.
Frazer θαη ν Andrew Lang, κπνξεί λα ζπλδεζεί ε καγεία κε ηε ζξεζθεία –έμσ βέβαηα απφ ην πιαίζην ηνπ
εμειηθηηζκνχ- ε νπνία είλαη εκθαλήο ζην Νενπιαησληζκφ, ηδίσο έπεηηα απφ ηνλ Πισηίλν. Έηζη νη
κεηαγελέζηεξνη Νενπιαησληθνί ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ ηε ζενπξγία θαη καγηθν-ζξεζθεπηηθέο
ηειεηέο.
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V. Descombes, Το ίδιο και ηο άλλο. 45 τρόνια γαλλικής θιλοζοθίας (1933-1978). Μηθξ. Λέλα Καζίκε, Praxis,
1984, 28 θ.ε.
9
E. Bréhier, La Philosophie de Plotin. J. Vrin, Paris 1968, 180-181.
10
C. Lévi-Strauss, Φσλές και Ιζηορία, Μηθξ. Γεψξγηνο Λχγγνο, Δθδ. Μπάυξνλ, ρ.η., 1987 (4ε εθδ.), 19-25.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη, επίζεο, ν ηδεαιηζηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν E. B. Tylor ζπλέδεζε ηνλ
αληκηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο, ζεσξψληαο φηη απηέο αληηζηνηρνχλ ζηελ
ηεξαξρία ησλ ζετθψλ θαη άιισλ πλεπκαηηθψλ φλησλ ησλ ιαψλ ρσξίο γξαθή11. Καηά αλαινγία ζηελ επνρή
ηνπ Νενπιαησληζκνχ, ε πνιχπινθε νξγάλσζε ησλ ππνζηάζεσλ θαζξεθηίδεη ηελ απζηεξή θαη θάζεηε
ηεξαξρηθή δνκή ηεο απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο ηνπ Ρσκατθνχ Κξάηνπο.
2) Η θαινομενική ςποηίμηζη ηος αιζθηηού κόζμος με ηη θεώπηζή ηος υρ μη-ππαγμαηικού και η
αναγυγή ηος ζηο νοηηό/ιεπό.
Ο αηζζεηφο θφζκνο γηα ηνλ Πισηίλν είλαη ην κε-νλ, έλα «εἴδωλο καὶ φάντασμα»12 ηνπ
ζσκαηηθνχ φγθνπ. Δίλαη έλα άζηαην θάληαζκα πνπ δελ κπνξεί, σζηφζν, λα θχγεη θαη λα ραζεί. Σν νλ, ην
νπνίν θαίλεηαη ζηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ζηελ νπζία κε-νλ, αθνχ κνηάδεη κε θεπγαιέα νπηαζία
(οἷον παίγνιον φεῦγον). Γηα ην Νενπιαησληζκφ φια φζα παξαηεξνχληαη ζηνλ αηζζεηφ θφζκν
παξακέλνπλ κία αληαλάθιαζε: είλαη «ἔδωλα ἐν εἰδώλῳ»13, αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη ζηα θάηνπηξα,
φπνπ έλα αληηθείκελν θαίλεηαη λα βξίζθεηαη αιινχ απφ εθεί πνπ ππάξρεη14. ,ηη εκθαλίδεηαη κέζα απφ
ηελ χιε απνηειεί «ὑποστάσεως ἔφεσιν»15, δειαδή επηζπκία ππάξμεσο, θαη αιεζνπνηείηαη ζην βαζκφ
πνπ είλαη δπλαηή ζε απηή κία νληνινγηθή αλαγσγή ζην λνεηφ16 θαη απφ εθεί ζην Δλ θαη ην Αγαζφ.
Ζ ζεσξία πσο ν θφζκνο είλαη κία ςεπδαίζζεζε, φηαλ ππνζηεξίδεηαη κε ξηδηθφ ηξφπν, πιεζηάδεη
ζην Βνπδηζκφ θαη ελ γέλεη ζηηο Αλαηνιηθέο ζξεζθείεο. Ηδηαίηεξεο νκνηφηεηεο ππάξρνπλ κε ην Βνπδηζκφ
Mahayana θαη ηε θηινζνθία ηνπ Εελ. Γηαθξηλφκελεο απφ έλαλ παξφκνην αληη-καηεξηαιηζκφ, νη
αλαηνιηθέο ζξεζθεπηηθέο εθθξάζεηο θαηαιήγνπλ ζε έλα κνληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο θαη ε
Νενπιαησληθή θηινζνθία, αθνχ φιν ην ππαξθηφ ππάξρεη θαη επηβεβαηψλεηαη κφλν ιφγσ ηεο ππαγσγήο
ζηελ αηηηψδε αξρή ηνπ, εηδάιισο παξακέλεη κία κε-πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξψηηζηε αξρή παξάγεη θαη
δεκηνπξγεί ζπλερψο φ,ηη ππάξρεη, ελψ πξφθεηηαη λα ην απνξξνθήζεη θάπνηε εληειψο. Έηζη, ν
11

M. Harris, The Rise of Anthropological Theory, φ.π., 202-204.
Γηα έλα ζρνιηαζκφ ηεο ΗΗΗ.6.7 βι. B. Fleet, Plotinus. Ennead III.6. On the Impassivity of the Bodiless. With a
Τranslation and Commentary by Barrie Fleet. Clarendon Press, Oxford 1995, 164-178, φπνπ θαη φιεο νη αλαθνξέο
ζηα θείκελα- πεγέο ηνπ Πισηίλνπ. Παξά φι’ απηά, ν ζρνιηαζκφο απηφο δελ πξνρσξά ζε βάζνο θαη δελ ζπλδέεη ηα
ρσξία κε ηελ γεληθφηεξε ηζηνξηθή αληίιεςε πνπ κεηαθέξεη ν ιφγνο ηνπ Πισηίλνπ ζην θεθάιαην απηφ.
13
W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, Vol. 4, Cambridge University Press, Cambridge 1975, 151 φπνπ
ππάξρεη κία ηζηνξία ηεο ιέμεσο.
14
Ἐννεάδες, ΗΗΗ.6.7.25-6- τὸ ἀλλαχοῦ ἱδρυμένον ἀλλαχοῦ φανταζόμενον.
15
Ἐννεάδες, ΗΗΗ.6.7.13.
16
Δ. Μνπηζφπνπινο, «Το Πρόβλημα τοῦ Φανταστικοῦ παρὰ Πλωτίνῳ», Επεηηρίς Ερεύνης ηης Φιλοζοθικής
Στολής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, ηνκ. ΗΘ’, 1968-1969, 165-168.
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Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
Νενπιαησληζκφο, αιιά θαη νη Αλαηνιηθέο θηινζνθίεο αληρλεχνπλ κία εγγελή ηειενινγία ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε ν πιηθφο θφζκνο, αλ θαη απνηειεί κία ςεπδαίζζεζε, θαζνξίδεηαη απφ ηε ζετθή
πξφλνηα γηα ηνπο Νενπιαησληθνχο ή απιψο έρεη σο ζθνπφ λα δηδάμεη ηνπο αλζξψπνπο θαηά ην Βνπδηζκφ.
Ζ ζεψξεζε φηη ν καγηθo-ζξεζθεπηηθφο λνπο εθιακβάλεη ηνλ αηζζεηφ θφζκν σο θαζαγηαζκέλν,
νδήγεζε θάπνηνπο ζηελ άπνςε φηη αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε απαγνξεχζεηο, ηακπνχ θαη εληνιέο, ψζηε
λα πξνζπαζήζεη λα ηνλ ειέγμεη17. ηελ νπζία απηέο νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ κία δνκή πνπ επηβάιιεηαη
ζηελ θχζε, ψζηε λα νξγαλσζεί, απνθηψληαο ηάμε θαη λφεκα. Έηζη βέβαηα δελ γίλεηαη κφλν θαηαλνεηφ ην
ζχκπαλ, αιιά θαη αληηθείκελν ρεηξηζκνχ. Ο αηζζεηφο θφζκνο θαζαγηάδεηαη κέζσ ησλ ηεξνθαλεηψλ:
ηειεηνπξγηθά, ιαηξείεο, ζετθέο κνξθέο, ζχκβνια θ.ι.π. Γηα παξάδεηγκα, ε θπηηθή βιάζηεζε έρεη αμία
κφλν σο απνθάιπςε εληφο ηεο ηνπ ηεξνχ (θνζκηθφ δέληξν, δέληξν ηεο δσήο, ην Μαγηάηηθν θάςηκν
θνχηζνπξσλ, νη γεσξγηθέο ηειεηνπξγίεο, ε ζεσξία γηα ηε θπηηθή πξνέιεπζε ηεο αλζξσπφηεηαο,
κπζηηθηζηηθέο ζρέζεηο δέληξσλ θαη αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, πξνιήςεηο γηα ηε γνληκφηεηα ράξε ζηα
θξνχηα θ.α.). πρλά, φπσο θαη ζηνλ Πισηίλν, κέζσ ηεο απνθάιπςεο ησλ κπζηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ θφζκνπ,
ππεξβαίλεηαη ε αληηπαξάζεζε αηζζεηνχ-λνεηνχ θαη ηεξνχ, θαηαιήγνληαο λα απνθαηαζηαζνχλ νη ζρέζεηο
ζπλάθεηαο, ζπλέρεηαο θαη κεηνρήο. ηνλ ίδην βαζκφ πνπ ν άλζξσπνο ρσξίο γξαθή δχλαηαη λα επεξεάζεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξνκνίσο θαη ν λενπιαησληθφο ζνθφο, πξνηίζεηαη λα κάζεη ηα κπζηηθά ηεο θχζεο,
ρξεζηκνπνηψληαο καγηθά αληηθείκελα, ψζηε κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ζείνπ λα αλαρζεί ζε έλα επίπεδν απφ
φπνπ ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηα πξάγκαηα θαη ηνπο αλζξψπνπο. Οπζηαζηηθά ν
βαζκφο ηνπ ειέγρνπ ζην πξαγκαηηθφ κνηάδεη ην ίδην ζεκαληηθφο. Οη ππνζηάζεηο ησλ Νενπιαησληθψλ κε
ηε ζχλζεηε δηαζχλδεζή ηνπο βξίζθνπλ ηελ αληηζηνηρία ηνπο ζηνλ θφζκν ησλ καγηθψλ πλεπκάησλ, φπσο ε
Θενπξγία κε ηελ επίθιεζε ησλ ζενηήησλ επαλαιακβάλεη πξαθηηθέο εμίζνπ ηππηθέο θαη πνιχπινθα
δνκεκέλεο.
Έηζη, ε ζεσξία πνπ δηαηχπσζε ν παιαηφο ηζηνξηθφο Eric Robertson Dodds γηα ηελ επνρή ηνπ
Νενπιαησληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη ηεο επνρήο ηνπ Πισηίλνπ ππνηηκνχζαλ ηνλ
αηζζεηφ θφζκν εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο, δελ επηβεβαηψλεηαη παξά κφλν σο κία φςε
ηεο ζρέζεο αηζζεηνχ-λνεηνχ. Αθφκε θαη ν θφβνο εκπξφο ζηελ ειεπζεξία, δειαδή ε δηαθπγή απφ ηνλ
θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο έλαλ θαληαζηηθφ θφζκν, δελ είλαη απαξαίηεηα πξσηεχνλ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο18. Οη ίδηνη νη άλζξσπνη ηεο επνρήο ηνπ Πισηίλνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζεσξνχλ
δηαξθψο φηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ θφζκν ησλ κπζηεξηαθψλ νληνηήησλ ησλ ζξεζθεηψλ θαη ε
αλαγσγή ζην ππεξθπζηθφ, ήηαλ κία θπγή ή απφδξαζε απφ ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. Δάλ απνδψζνπκε
απηή ηε ζηάζε ζε αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο θαη κεραληζκνχο, νη νπνίνη ηνπο θαζφξηδαλ ρσξίο λα ην
γλσξίδνπλ, φρη κφλν ππνηηκνχκε ηε ζθέςε ηνπο, αιιά θαη πξνβάιινπκε αληζηφξεηα ζε απηνχο έλαλ
ηξφπν ζθέςεο κνληέξλν, ν νπνίνο δελ ηνπο ραξαθηήξηδε. Ζ θχξηα αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν πνπ
επηθξαηνχζε, βαζηδφηαλ ζηελ ηδέα πεξί ηεο εληαίαο θχζεο ηνπ. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζην Νενπιαησληζκφ
ηνπ Πισηίλνπ, ην ζχκπαλ ζεσξνχληαλ έλα plenum, κία απέξαληε θαη ζπλερήο ζηε δηάξζξσζή ηεο
νιφηεηα, εθφζνλ επεθηεηλφηαλ θαη ζηελ πλεπκαηηθή δσή, ε νπνία ήηαλ ν άπινο θφζκνο. Σα επίπεδα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη νη ιεγφκελεο ππνζηάζεηο δελ δηαρσξίδνληαλ κε ζηεγαλά θαη θαζνξηζκέλα φξηα.
χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή ζθέςε πξνυπνηίζεηαη έλαο δηαρσξηζκφο, κία επηινγή, ψζηε έλα
αληηθείκελν λα ζεσξεζεί σο ηεξνθάλεηα. Μπνξεί λα εγθνιπσζεί ηελ αιεζηλή ηεξφηεηα, απνθαζηζηψληαο
ηελ επηθνηλσλία κε κία κνξθή ξηδηθήο εηεξφηεηαο. πλεπψο, δελ αλήθεη πηα ζηνλ εδψ θάησ θφζκν,
απνζπάηαη απφ ηε θπζηθή ηνπ πξνέιεπζε, γηα λα αλαγλσξηζηεί ε κεηαθπζηθή θαη ζξεζθεπηηθή ηνπ
δηάζηαζε. Ο θφζκνο πθίζηαηαη φπσο είλαη, ρσξίο λα αληηηίζεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ππαθνχνληαο ζηελ
Αξηζηνηειηθή αξρή ηεο ηαπηφηεηαο (Α=Α). χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ Νενπιαησληζκνχ, ε χιε
ζεσξείηαη σο θαθφ, άπεηξν θαη άκνξθε, αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε λνεηή χιε, αλ θαη απηή ε
ηειεπηαία είλαη πνηνηηθφηεξε απφ ηελ αηζζεηή χιε, απνηειψληαο ζηέξεζε ηνπ αγαζνχ. κσο, σο πξνο
ηνλ βαζκφ πνπ ν άπινο θφζκνο ησλ λνεηψλ ελέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ νπζία ηνπ,
νδεγείηαη ζηε κνξθνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ηεο χιεο, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άλνδν ηεο
ςπρήο θαηά ηελ εθζηαηηθή πνξεία ηεο πξνο ην απηφλ θαη απφ εθεί ζην Δλ. Ζ ζεκαζία θαη ην λφεκα ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ φλησλ ελ γέλεη, νθείιεη λα πξνεθηαζεί σο ην άπεηξν ηεο Αγαζφηεηαο θαηά ηνλ
Πιαησληζκφ. Γηα ηε καγηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, φηαλ ιείπεη ην ζηνηρείν ηεο ηεξνθάλεηαο, ν θφζκνο
παξακέλεη πεδφο θαη ζπρλά ράλεηαη απφ ην πεδίν ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο. Έηζη θαη θαηά ην
Νενπιαησληζκφ, φινο ν θφζκνο είλαη παξάδνμνο, θαη θξχβεη ή θαλεξψλεη ηε κπζηηθή ζεκαληηθή ηνπ,
αθνχ απνξξέεη απφ ηελ ππέξηαηε αξρή θαη είλαη πξννξηζκέλνο λα επηζηξέςεη ζε απηήλ.
ε ηειεπηαία αλάιπζε ν Νενπιαησληζκφο θαη ε ζξεζθεπηηθή βίσζε ησλ ηεξνθαλεηψλ
ζπκπίπηνπλ ζην βαζκφ πνπ ν αηζζεηφο θφζκνο έρεη νληνινγηθή θαη ζξεζθεπηηθή αμία, κπνξψληαο λα
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γηα ηνπο κεραληζκνχο θπγήο ζε ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο ζηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα (159-265) θαη γηα
ηε γλήζηα έθθξαζε ηεο ειεπζεξίαο (266-305).

9

18

Copyright ©: Ethnologhia On-Line, 2010 // ISSN: 1792-9628

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
αλπςσζεί ζην αλψηεξν ππνζηαζηαθφ επίπεδν, φηαλ απνθαιχπηνληαη κέζα ηνπ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ηεξνχ.
Γελ κπνξνχκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα πνχκε φηη ν αηζζεηφο θφζκνο αθξηβψο ππνηηκάηαη, αιιά απιψο
φηη θαζαγηάδεηαη. Ή κάιινλ, εάλ εθιεθζεί ε πξσηφγνλε ζθέςε ζηε ζθαηξηθή ηεο κνξθή, ην ηεξφ
απνξξνθά ην ζχλνιν ηνπ θφζκνπ, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ην ζχλνιν ηνπ ππαξθηνχ πεξηέρεηαη ζηελ
ππφζηαζε ηνπ Ννπ. Ο E. R. Dodds πίζηεςε ιάζνο, ζηεξηγκέλνο ζηελ θξηηηθή ηεο κεηαθπζηθήο πνπ
ζπληειέζηεθε ζηε λεψηεξε ζθέςε19, φηη ν άλζξσπνο ηεο Όζηεξεο Αξραηφηεηαο ππνηηκνχζε ηνλ πιηθφ
θφζκν. Αληίζεηα, ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη ζην λνεηφ θαη ην ηεξφ είλαη απηή πνπ, πεξηζζφηεξν
απφ θάζε άιιε, απνθηά ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαηεμνρήλ αιεζηλήο. Άξα ν θφζκνο δελ ππνηηκάηαη, αιιά
αλαδηπιαζηάδεηαη, εμπςψλεηαη· νη φςεηο ηνπ θφζκνπ πνπ γηα ηνλ E. R. Dodds θαη ηνλ ζεκεξηλφ άλζξσπν
έρνπλ κία ππέξκεηξε αμία, γηα ηνλ άλζξσπν ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, φπσο θαη γηα ην καγηθνζξεζθεπηηθφ λνπ, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ.
Οη ιέμεηο λνεηφ θαη αηζζεηφ, νλ θαη κε-νλ, πξαγκαηηθφ θαη κε-πξαγκαηηθφ, δελ απαληψληαη ζηε
γιψζζα ησλ Απζηξαιψλ ηζαγελψλ ή ζε απηέο ησλ αξραίσλ Μεζνπνηάκησλ. Χζηφζν, αλ θαη ιείπνπλ νη
ιέμεηο, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη παξφκνηνο, ζπληζηάκελνο απφ κία πιεηάδα
κχζσλ θαη ζπκβφισλ. Ζ θχζε, κε ην ζχλνιν ησλ εθθάλζεψλ ηεο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ άλζξσπν ησλ
παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηνπ ππελζπκίδεη φηη απηφο εληάζζεηαη κέζα ζηελ
πνξεία ηεο, ελψ ε ίδηα πξνυπήξρε θαη ζα ππάξρεη κεηά απφ απηφλ. Ο ηξφπνο ζθέςεο πάλσ ζηε θχζε θαη
ηελ χιε ππνλνκεχεηαη ιφγσ ηεο θζαξηφηεηαο ηεο ίδηαο, αιιά θαη ηνπ εθήκεξνπ ηεο χπαξμεο ηνπ
παξαηεξεηή, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηε θχζε. Έηζη, ν πιαησληθφο θφζκνο ηεο γέλεζεο θαη ηεο θζνξάο
είλαη ηέηνηνο φρη κφλνλ αθ’ εαπηφο, αιιά θαη ιφγσ ηεο πξφζθαηξεο ζπκκεηνρήο ζε απηφλ ησλ αλζξψπσλ.
Γηα ηνχην ζπρλά ζεσξείηαη απαηειφο, κία ζθηά ή έλα φλεηξν, πνπ δελ κπνξεί επαιεζεπηεί.
πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, φπσο ην ππεξθπζηθφ θαη ην λνεηφ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Πιαησληζκφ σο ην
θαηεμνρήλ πξαγκαηηθφ, έηζη θαη γηα ηνλ άλζξσπν ρσξίο γξαθή ε ηεξνπξαμία θαη ε ηεξνθάλεηα
παξνπζηάδνληαη σο ε θχξηα λνεκαηνδνηηθή πεγή ηνπ θφζκνπ ηνπ.

3) Η θευπία πεπί αναλογιών και ανηιζηοισιών ζε ζύγκπιζη με ηη μαγεία
Βαζηθά ε ζρνιή ηνπ E. B. Tylor θαη ηνπ J. G. Frazer είδε ζηε καγεία κία πξσηφγνλε ςεπδν-

Γηα ηελ αληηζηξνθή απηή δεο Π. Κνλδχιεο, Η Κριηική ηης Μεηαθσζικής ζηη Νεόηερη Σκέυη. Από ηον όυιμο
Μεζαίφνα φς ηο ηέλος ηοσ Διαθφηιζμού. Δθδφζεηο Γλψζε, Αζήλα 1983, 15 θ.ε.
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επηζηήκε, πνπ δελ δηέθξηλε ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αηηηψλ θαη απνηειεζκάησλ. Ζ καγεία ήηαλ γη’

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
απηνχο έλα πιαζηφ ζχζηεκα ηνπ θπζηθνχ λφκνπ θαη έλαο απαηειφο νδεγφο ζπκπεξηθνξάο, κία ςεχηηθε
επηζηήκε θαη κία άζηνρε ηέρλε. Ο κάγνο γλψξηδε θπζηθά κία πξαθηηθή καγεία θαη δελ εληξπθνχζε ζηε
ζεσξεηηθή ηεο βάζε. Οη θιάδνη ηεο καγείαο θαηά ηνλ J. G. Frazer κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηε Μηκεηηθή
ή Οκνηνπαζεηηθή καγεία θαη ηε Μεηαδνηηθή καγεία20. Ζ πξψηε ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηελ εζθαικέλε
αξρή φηη ην φκνην παξάγεη ην φκνην, ζεσξία πνπ εληάζζεηαη ζηηο Νενπιαησληθέο έλλνηεο ηεο αλαινγίαο
θαη ηεο νκνηφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο «νκνηφηεηαο» ζηε θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
«νκνίσζε»21. Ζ νκνηφηεηα παίξλεη κία πην ζηαηηθή ζεκαζία, ελψ ε νκνίσζε έλα πην δπλακηθφ λφεκα,
αθνχ ππνδειψλεη ηε δηαδηθαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ άλζξσπν, ψζηε λα κεηαθεξζεί ζην
κεηαθπζηθφ θφζκν. Δάλ ν Νενπιαησληζκφο κέζα απφ ηελ λνεζηαξρηθή ηνπ ππεξβνιή νδεγείηαη ζε κία
πξν-νξζνινγηθή ζέζε, ε ζεσξία ηεο νκνηφηεηαο θαη θπξίσο ηεο αλαινγίαο κπνξεί εχθνια λα ζπζρεηηζηεί
κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή ή Μηκεηηθή Μαγεία. Ζ Μεηαδνηηθή καγεία, απφ ηελ άιιε, βαζηδφηαλ ζηελ
ηδηφηεηα ηεο κεηαδνηηθφηεηαο, δειαδή γηα λα παξάγνπλ έλα απνηέιεζκα ζε θάπνηνλ ή θάηη ζα
ελεξγνχζαλ πάλσ ζε θάηη, κε ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ή είρε έιζεη ζε επαθή. Απηή ε δεχηεξε έλλνηα ηεο
καγείαο είλαη πξνέθηαζε ηεο πξψηεο θαη ζην Νενπιαησληζκφ εθθξάζηεθε κε ηηο ηειεηνπξγηθέο
πξαθηηθέο ηεο Θενπξγίαο, φπσο αζθήζεθε θαη αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο
Νενπιαησληθνχο, φπσο ήηαλ ν Πνξθχξηνο, ν Ηάκβιηρνο, ν Πξφθινο θαη ν Γακάζθηνο, αιιά θαη κία
πιεζψξα άιισλ θηινζφθσλ θαη παγαληζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαζσζεί ιεπηνκέξεηεο ηνπ βίνπ θαη
ηεο δξάζεο ηνπο ζηηο πεγέο ηεο επνρήο22.
ην έξγν ηνπ Πισηίλνπ ππάξρεη ε ηδέα ηεο ζρέζεο ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ πξνο ην λνεηφ, κέζα
απφ κία εηθνληζηηθή αλαινγία23. Ο θφζκνο ησλ αηζζήζεσλ βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε εηθνληζηηθήο
αλαινγίαο πξνο ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ, ζηελ ίδηα κνξθή ζρέζεο πνπ έρεη ε εηθφλα πξνο ην πξσηφηππν.
Πξφθεηηαη εδψ γηα αλαθνξά ζηε θπζηθή εηθφλα, ηελ νπνία βιέπνπκε ζε έλα θαζξέθηε, ςεχηηθε εηθφλα ζε
ζρέζε κε ην αιεζηλφ νλ ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ, ην νπνίν αληαλαθιά. Ο Arthur Hilary Armstrong θηάλεη
ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αξραίνη θαηέιεμαλ ζηε ζεσξία φηη ε εηθφλα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην αξρέηππν/
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«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
πξσηφηππν, ιφγσ ηνπ φηη νη εηθφλεο ηνπο απείραλ πνιχ απφ ηα λα αλαπαξηζηνχλ αιεζηλά ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Οη αξραίνη θαζξέθηεο (θάηνπηξα) ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο κνληέξλνπο
θαζξέθηεο θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί θαη αδηάθνξνη σο κέζα αληαλάθιαζεο24. Έηζη έρνπκε κία
εηθνληζηηθή αλαινγία, ε νπνία δείρλεη ηελ νληνινγηθή κείσζε ηεο εηθφλαο πνπ αληαλαθιάηαη, κίαο
εηθφλαο κε-θαζαξήο, αιιά ζθηψδνπο, πνπ αληαλαθιά ηα αξρέηππα.
Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζην Νενπιαησληζκφ ν αηζζεηφο θφζκνο αληαλαθιά ην λνεηφ θαη ζετθφ
θφζκν, φληαο πιήξεο δηαθφξσλ «ηρλψλ» θαη «ηλδαικάησλ», πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο αλψηεξεο ππνζηάζεηο,
έηζη θαη νη Ηλδηάλνη ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο, ζχκθσλα κε αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο, πξνζπαζνχλ λα
ελζσκαηψζνπλ ζηηο κπζνινγηθέο αλαθνξέο ηνπο θαη δνμαζίεο, αιιά θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο
ηειεηνπξγίεο, έλα ιεπηνκεξή ζπκβνιηζκφ ηνπ θφζκνπ ησλ πλεπκάησλ. Απηφο ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα
είλαη νη πεζακέλνη πξφγνλνη θαη ε ηειεηνπξγία πνπ ηνπο αθνξά νλνκάδεηαη Υνξφο ησλ Πλεπκάησλ,
ηδηαίηεξα φπσο κειεηήζεθε ζηε δσή ησλ Ηλδηάλσλ Πσλή, νη νπνίνη ηνλ εθηεινχζαλ θαηά ηνλ 19 νλ αη. Με
ηα ηξαγνχδηα ηνπο, ηνπο ρνξνχο ηνπο θαη ηε βαθή ηνπ πξνζψπνπ εμέθξαδαλ έλα ζπλεπή ζπκβνιηζκφ.
Μεξηθά κέιε ηνπο θνξνχζαλ θηεξά αεηνχ ή θνξαθηνχ, γηαηί νη Ηλδηάλνη πηζηεχνπλ φηη ηα πνπιηά απηά
πεηνχλ ςειά θαη καθξηά θαη έρνληαο δηαπεξαζηηθή φξαζε γλσξίδνπλ φζα ζπκβαίλνπλ ζε καθξηλά κέξε.
Με ηα θηεξά πέθηνπλ ζε έθζηαζε γηα λα κεηαθεξζνχλ ζε απηφλ ηνλ θφζκν ησλ Πλεπκάησλ 25. Σα πηελά
είλαη έλα παξάδεηγκα ηεξνθάλεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί αηζζεηά αληηθείκελα, γηα λα αλνίμεη κία είζνδνο ζην
λνεηφ θαη καγηθφ θφζκν. Ζ ηάμε ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ κέζσ ησλ ηεξψλ πξάμεσλ εληάζζεηαη ζε έλα
ζπκβνιηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή θαη λα εγθαζηδξπζεί κία νπζηαζηηθή ζρέζε καδί ηεο.
Θα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη ην αρξνληθφ ή ππεξρξνληθφ ζχκπαλ ηνπ Νενπιαησληζκνχ
πνπ ελζαξξχλεη θαη πηνζεηεί ηελ θπθιηθή θαη φρη ηε γξακκηθή θίλεζε ηνπ θφζκνπ, φπσο ν Υξηζηηαληζκφο,
βξίζθεηαη ζε κία νκνινγία πξνο ηνλ άρξνλν θαη αληζηνξηθφ θφζκν, φπνπ δνπλ νη ιανί ρσξίο γξαθή. Οη
ηαμηλνκηθέο ηνπο ζπζηεκαηνπνηήζεηο εγγξάθνληαη ζε απηφλ ηνλ ρσξίο ηζηνξία θφζκν, φπσο ν ιφγνο ζην
Νενπιαησληζκφ ζπλδέεη ηα επίπεδα θαη ηηο ππνζηάζεηο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλαινγίαο θαη ηνπ
θαζξεθηίζκαηνο ηνπ ελφο θφζκνπ ζηνλ άιιν θαη ηεο κίαο ππφζηαζεο ζηελ άιιε ζεκαηνδνηεί αθξηβψο
απηή ηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ηνπ παληφο ζε κία εζσηεξηθή πνξεία. Ζ πξνζπάζεηα ηεο άγξηαο ζθέςεο, λα
ζπιιάβεη ηνλ θφζκν σο ππεξ-ρξνληθή νιφηεηα έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα φξηα παξάγεη κία γλψζε κε ηε

Βι. A. H. Armstrong, “Platonic Mirrors” Eranos 55: Lectures given at the Eranos Conference in Ascona, 20-26
August 1986. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1988, 153.
25
Γ. Ληέλραξη, Κοινφνική Ανθρφπολογία. Κνηλσληνινγηθή Βηβιηνζήθε – Gutenberg, Αζήλα 1985, 177-180.
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κνξθή θνζκνζεάζεσλ θαη αληαλαθιάζεσλ, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζην βαζκφ πνπ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
ηνλ εθθξάδεη. Ζ ζθέςε απηή κπνξεί λα νξηζηεί θαη σο αναλογική26. Απνηειεί, φπσο θαη ζηε θηινζνθία,
έλαλ ηξφπν λα βησζεί κία νπζηαζηηθή θαη νληνινγηθή ζρέζε κε ην ππεξβαηηθφ, ψζηε ν εζσηεξηθφο
θφζκνο λα πιεξνχηαη απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο επδαηκνλίαο κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο πξνο ηνλ
άυιν θφζκν ησλ πλεπκάησλ ή ηελ αλαγσγή ηεο ςπρήο ζηελ ππφζηαζε ηεο θαζνιηθήο Φπρήο θαη ην Ννπ
πξηλ ηελ ππέξηαηε ζέα ηνπ Αγαζνχ.
Ο νιηζηηθφο, επίζεο, ραξαθηήξαο απηήο ηεο ζθέςεο, πνπ αθήλεη λα θαλεί κία δνκηθή
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεκαίλνληνο ή ησλ κνξθψλ, κπνξεί λα αληηζηνηρήζεη ζηνλ πιαησληθφ θφζκν ησλ
Δηδψλ, κε ηελ έλλνηα φηη θαη νη δχν είλαη νξγαλσκέλνη θαη αλαπαξηζηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ δελ
ηελ θαζνξίδνπλ. Αθφκε θαη εάλ ν καγηθν-ζξεζθεπηηθφο λνπο δελ γλσξίδεη ηνλ ιφγν πνπ ζρεκαηίδεη απηά
ηα ηαμηλνκηθά θαη ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, ε έζραηε αλαγσγή ζηε γιψζζα, είηε κε ηελ αλαγσγή ηεο ζην
ζεκαίλνλ, είηε σο ζχλνιν ζεκαηλνκέλσλ θαη λνεκάησλ, απνηειεί έλαλ αλζξψπηλν ιφγν πνπ απιψο δελ
γίλεηαη ζπλεηδεηφο ζηελ πιεξφηεηά ηνπ27.
Ζ κπζηηθή αλαινγία ηεο αληαλάθιαζεο θαηά ην Νενπιαησληζκφ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζεκειηψδεηο
ζπλδέζεηο ησλ πςειφηεξσλ ππνζηάζεσλ κε ηηο ρακειφηεξεο. Οη ζρέζεηο ησλ ππνζηάζεσλ είλαη ζρέζεηο
αληαλάθιαζεο απφ ην αξρέηππν ζηελ εηθφλα. ηηο δχν άθξεο απηήο ηεο αιπζίδαο ησλ αληαλαθιάζεσλ,
δειαδή ζην Δλ θαη ζηελ χιε, ν θαζξέθηεο ζπάεη. Οη αηληγκαηηθέο αληαλαθιάζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο
ηεο ζέαζεο θαη ηεο ζεσξίαο ελνπνηνχλ ηελ θιίκαθα ησλ ππνζηάζεσλ θαη ηελ απνξξνή απφ ην Δλ. Ζ
«θχζηο», σο κία θαηψηεξε βαζκίδα ζηελ ππφζηαζε ηεο Φπρήο, είλαη ζαλ λα θνηκάηαη, νλεηξεπφκελε ηελ
Φπρή γηα λα ζπγθξνηήζεη ηελ χιε28. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ Αβνξίγηλσλ ηεο
Απζηξαιίαο γηα ηνλ νλεηξνρξφλν, φπνπ θαηνηθνχλ ηα πλεχκαηα ησλ λεθξψλ πξνγφλσλ, ν νπνίνο κνηάδεη
κε ηνλ πιαησληθφ θφζκν ησλ ηδεψλ, θαη βηψλεηαη σο αηψλην παξφλ29. Καηά αλάινγν ηξφπν ζηνπο
Ηλδηάλνπο Οπηηφηα ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο ππάξρεη ν κχζνο φηη ε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ ήηαλ κία πξάμε
πνπ θαηέζηεζε αιεζηλφ φ,ηη ήηαλ απιψο έλα φλεηξν ή κία ζθέςε. Πξφθεηηαη γηα κία πνηεηηθή κεηαθπζηθή
πνπ παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηνλ θνηλσληθφ αλζξσπνιφγν30. Αθφκε, ε ςπραλαιπηηθή ζρνιή ζπλέδεζε ηηο
δνμαζίεο πεξί απηνκάηνπ γελέζεσο ηνπ θφζκνπ κε ηε ιεγφκελε «παληνδπλακία ησλ ηδεψλ» θαη ηεο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
ζθέςεο31. Βέβαηα, δελ ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ ζηε θηινζνθία ηνπ
Νενπιαησληζκνχ, αιιά ζην βαζκφ πνπ αλέπηπμε ηελ πξαθηηθή ηεο ζενπξγίαο θαη έηζη πέξαζε ζην
ζξεζθεπηηθφ επίπεδν, φρη κφλν ζεσξεηηθά αιιά θαη πξαθηηθά, ε πίζηε φηη ε ηάμε ησλ ηδεψλ ηνπ
αλζξψπνπ ηαπηίδεηαη κε απηή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη άξα κπνξεί λα ηνλ επεξεάζεη θαη λα αζθήζεη ηνλ
έιεγρν πάλσ ηνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ςπραλαιπηηθνχο φξνπο, φηη ππνδειψλεη ηελ ςεπδαηζζεζηαθή
ηαχηηζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο επηζπκίαο ηνπ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο32. Πξφθεηηαη, σζηφζν, γηα κία
κεραληζηηθή θαη ςπρνινγηζηηθή εξκελεία πνπ αθνξά ζηε καγεία, φηαλ πξνζπαζεί δηα κέζσ ησλ
αλαινγηψλ λα επηδξάζεη ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, ρξεζηκνπνηψληαο ην φκνην ζε ζρέζε κε ην φκνην θαη
ε νπνία αθφκε, θαηά ηα γξαθφκελα ηνπ J. G. Frazer, ηφηε ζηεξίδεηαη ζε έλα πιαζηφ ζχζηεκα ηνπ
θπζηθνχ λφκνπ, φληαο πάληνηε κία ηέρλε θαη πνηέ επηζηήκε. Χζηφζν, ζχκθσλα κε λεψηεξεο θξηηηθέο
πξνο ηελ άπνςε απηή, ε ζπκπαζεηηθή καγεία δελ θαίλεηαη λα απνθιείεη ηηο ζσζηέο αηηηαθέο, αθφκε θαη
κεραληζηηθέο ζρέζεηο, νχηε λα ιεηηνπξγεί κφλν δηα κέζνπ απηψλ. Αθφκε κπνξεί λα ελζσκαηψλεη ηηο
αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ κίαο θνηλσλίαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε
θχζε, φπσο ε ζεκεξηλή ηερλνινγηθή θνηλσλία. κσο κπνξεί θαη λα κελ ζθνπεχεη θαζφινπ ζηελ
εξκελεία ηνπ θπζηθνχ λφκνπ33.
Ζ παξνπζία ηνπ ζετθνχ ζηελ αηζζεηή πξαγκαηηθφηεηα είλαη παληνχ, ηφζν γηα ηε λενπιαησληθή
θηινζνθία θαη ζξεζθεία, φζν θαη γεληθά γηα ηελ παγθφζκηα καγηθν-ζξεζθεπηηθή ζθέςε. Ο ηξφπνο πνπ
ππάξρεη ν άλζξσπνο κέζα ζε απηφ ην δσληαλεκέλν απφ ηηο αλαινγίεο ζχκπαλ, είηε θαηά ηελ θαζνδηθή
ηεξαξρηθή ηάμε, είηε θαηά ηελ αλαγσγηθή ζεσξία θαη ζπκκεηνρή ζηηο αλψηεξεο ππνζηάζεηο θαη ηνλ
πλεπκαηηθφ θφζκν, είλαη φηη βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θφζκν ησλ ςπρηθψλ ζπλαθεηψλ. Σν χκπαλ είλαη ζαλ
έλα δίρηπ πνπ ξίρλεηαη ζηα λεξά ηεο ζάιαζζαο ηεο ςπρήο34. Σν αραλέο κέγεζνο ηεο δσληαλήο αησληφηεηαο
πεξηέρεη ηνλ θφζκν, ν νπνίνο είλαη επίζεο κία αληαλάθιαζή ηεο. Απηά ηα ίρλε πνπ εκθαλίδνληαη παληνχ
ζηνλ θφζκν αλήθνπλ ζε απηφ ην κεγάιν δψν, ην δσληαλφ νξγαληζκφ, πνπ ηαπηίδεηαη κε φ,ηη ππάξρεη,
επξηζθφκελν κέζα ζε απηήλ ηελ νιφηεηα ηνπ Δίλαη, αιιά θαη κέζα ζηνλ άλζξσπν35.
Σέινο, ε λενπιαησληθή έλλνηα ηεο αλαινγίαο θαη ηεο ζέαζεο ησλ ππνζηάζεσλ κπνξεί λα
ζπγθξηζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ιανί ρσξίο γξαθή ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κάζθεο ηνπο. Θα κπνξνχζαλ λα
ζπγθξηζνχλ mutatis mutandis κε ηα ειιεληθά πξνζσπεία ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ36 κε ηελ έλλνηα φηη θαη ηα
31

. Φξφηλη, Τοηέμ και Ταμπού. Μηθξ. Ηάλεο Λν θφθν, Δθδ. Γεξ. Αλαγλσζηίδε, ρ.η., 103-136.
ην ίδην, 114-5.
33
D. Collins, Magic in the Ancient Greek World, Blackwell Publishing, UK 2008, 20.
34
Πισηίλνο, Ἐννεάδες, IV. 3. 9. 36-42.
35
A. H. Armstrong, “Platonic Mirrors”, φ.π. 156.
36
Γηα ηε ζεκαζία ησλ πξνζσπείσλ ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα ζε αληηπαξαβνιή κε ην λφεκα ηνπ ρξηζηηαληθνχ
πξνζψπνπ βι. Η. Εεζηνχιαο, «Απφ ην πξνζσπείν εηο ην πξφζσπνλ», Εποπηεία, 73, 1982, 941-960.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
δχν εθθξάδνπλ ην ίδην σο δηαθνξεηηθφ. Καηά θάπνην ηξφπν ην ηεξαηψδεο πνπ εθθξάδνπλ νη κάζθεο
αληηζηνηρεί αλαινγηθά ζηε θπζηθή ηάμε, κεηακνξθσκέλε ράξε ζηελ πνηεηηθή ειεπζεξία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηα αξραηνειιεληθά πξνζσπεία. Δίηε παξνπζηάδεηαη κία κάζθα κε
ηε παξακνξθσκέλε εηθφλα ελφο πηελνχ ζηνπο Ηλδηάλνπο, είηε ν ζεφο Γηφλπζνο ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο,
πξφθεηηαη γηα ην ίδην γθξνηέζθν, ην ίδην κνξθάδνλ ράνο, ην νπνίν νη άλζξσπνη ζέινπλ λα μνξθίζνπλ γηα
λα απνθαηαζηήζνπλ κία ζεκεηνινγηθή νκαιφηεηα37. Ζ ζεκαζία θάζε κάζθαο – πξνζσπείνπ αιιάδεη
αλάινγα κε ηα λνεκαηηθά ζπκθξαδφκελά ηεο38, φπσο ην πεξηερφκελν θάζε ππφζηαζεο αιιάδεη αλάινγα
κε ην αλαθιαζκέλν είδσιν. Ο φξνο «ὑπόστασις» ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Παηεξηθή ζθέςε γηα λα
απνδψζεη ηελ έλλνηα πξφζσπν, φζνλ αθνξά ζηα πξφζσπα ηεο Αγίαο Σξηάδαο· έηζη ε λενπιαησληθή
έλλνηα «ὑπόστασις» βξίζθεηαη αλάκεζα ζην αξραηνειιεληθφ πξνζσπείν θαη ην ρξηζηηαληθφ πξφζσπν.
Χο πξνζσπείν - ππφζηαζε, ην άηνκν εληάζζεηαη ζηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή έλα θιεηζηφ
ζχζηεκα ζθέςεο, ελψ θαηά ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε ν άλζξσπνο έρεη ηα πξσηεία, σο πξφζσπν ππφζηαζε, δειαδή εηεξφηεηα ειεχζεξε απφ ηε δεζκεπηηθή πξσηαξρηθφηεηα ηεο θχζεο39. Ζ έλλνηα
«ὑπόστασις» ζηε ζθέςε ηνπ Πισηίλνπ ηαπηίδεηαη ινηπφλ κε ην πξνζσπείν, πνπ σζηφζν, ηείλεη ήδε λα
γίλεη πξφζσπν. Οη ππφινηπεο ππνζηάζεηο εθηφο ηνπ Δλφο θαη ηεο χιεο δείρλνπλ, φρη ην εληειψο αιεζηλφ
πξφζσπν, αιιά ελ κέξεη έλα είδσιν, έλα δηαθνξεηηθφ εαπηφ, κία αθφκε εηθφλα.

Σςμπέπαζμα
Οη πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ρσξίο γξαθή, φζν ιίγν εμειηγκέλεο θαη εάλ είλαη, έρνπλ έλα ζχλνιν
απφ αιήζεηεο ζπλεθηηθά ελζσκαησκέλεο ζε έλα ζχζηεκα ή ζεσξία (π.ρ. ζηνπο Απζηξαινχο, ηνπο
Ππγκαίνπο, ηνπο Φνπειαλνχο θ.ι.π.). Απηφ ην ζχλνιν αιεζεηψλ δελ απνηειεί κφλν κία «ζέαζε ηνπ
θφζκνπ», αιιά έλαλ νληνινγηθφ πξαγκαηηζκφ ή κία ζσηεξηνινγία κε ηελ έλλνηα φηη κε ηε βνήζεηα απηψλ
ησλ αιεζεηψλ νη άλζξσπνη ησλ αξρατθψλ θνηλσληψλ πξνζπαζνχλ λα ζσζνχλ εληαζζφκελνη ζην
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Ννκίδσ φηη ν πξψηνο πνπ πξνέβε ζηε ζχγθξηζε ησλ ζεαηξηθψλ personae κε ηηο κάζθεο ησλ πξσηνγφλσλ θαη ησλ
ιαψλ ρσξίο γξαθή, φπσο ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο θ.α. είλαη ν ηηαιφο θηιφζνθνο Giambattista Vico (1688-1744)
ζην έξγν ηνπ Νέα Επιζηήμη (New Science. Principles of the New Science concerning the common nature of nations.
Transl. by David Marsh, with an introduction by Antony Grafton, Penguin Books, London 2001, 454 (παξάγξαθνο
1034). Γελ δηζηάδεη λα παξαιιειίζεη ηηο δνξέο ησλ άγξησλ δψσλ πνπ θνξνχζαλ νη πξσηφγνλνη κε ηε ιενληή ηνπ
Ζξαθιή.
38
C. Lévi-Strauss, Ο δρόμος ηης μάζκας. Μηθξ. Ρνχια Λεθαλίδνπ-Βαδαινχθα, Δθδ. Η. Υαηδεληθνιε, ρ.η., 1981, 15.
Ο C. Lévi-Strauss, θαζψο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη καηεξηαιηζηήο θαη άξα αληη-πιαησληζηήο, αλαθέξεηαη θπζηθά ζηελ
έληαμε θάζε κάζθαο φρη ζην λνεηηθφ πιαίζην, φπνπ αλήθεη, αιιά εληφο ησλ ηππνινγηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο.
39
Υ. Γηαλλαξάο, «Ζ ειιεληθή θηινζνθία ηεο πξψηεο θαη κέζεο ρξηζηηαληθήο πεξηφδνπ», Δεληίο ηης Εηαιρείας
Σποσδών Νεοελληνικού Πολιηιζμού και Γενικής Παιδείας, Ίδξπκα ρνιήο Μσξαΐηε 5α, Αζήλα 1982, 81-93.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
Καηειήο Βίγθιαο, 06/2010
«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
θαηεμνρήλ ππαξθηφ40. Οη πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο θνηλσλίεο απηέο λννχληαη σο
κία επαλάιεςε ηεο αξρέηππεο ζετθήο θαη ππεξθπζηθήο πξάμεο. ηφρνο είλαη κέζσ ηεο επαλάιεςεο λα
εμαζθαιηζηεί ν ηχπνο ηεο πξάμεο41 θαη λα λνκηκνπνηεζεί απνθηψληαο έλα νληνινγηθφ πεξηερφκελν. πσο
ζηνλ Πιαησληζκφ ηα αηζζεηά φληα δηθαηψλνληαη κφλν δηα ηεο αλαγσγήο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα λνεηά
αξρέηππα θαη ηδέεο, έηζη θαη γηα ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ, κία πξάμε αιεζνπνηείηαη ράξε ζηελ
επαλάιεςε ελφο αξρεηχπνπ. Πξέπεη λα πξνυπάξρεη φ,ηη γίλεηαη θαη λα εγγξάθεηαη ζηνλ ηδεαηφ θαη κπζηθφ
θφζκν, ψζηε λα ζεσξεζεί απνδεθηφ σο κέξνο ηεο θνηλήο θαη αηνκηθήο δσήο. Γηα ηνπ εζίκνπ, ηεο
επαλάιεςεο θαη ηεο αλαζχκεζεο, ν ρξφλνο θηλείηαη ζηηο θνηλσλίεο απηέο θπθιηθά42. Καηά παξφκνην
ηξφπν ζηνλ Πισηίλν φια πξνέξρνληαη απφ ην κέγα αξρέηππν, ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, ην Δλ ή ηνλ Θεφ,
κέζα απφ κία δηαδηθαζία απνξξνήο, πνπ νδεγείηαη απφ ην Ννπ ζηελ ππφζηαζε ηεο Φπρήο θαη ηελ Όιε
γηα λα επηζηξέςνπλ πξνο ηελ πεγή ηνπ φινπ, αθνινπζψληαο ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Ο ηξφπνο πνπ ν
παξαδνζηαθφο άλζξσπνο βηψλεη ηε ζξεζθεπηηθή πξάμε θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ηεξφ κπνξεί ππφ απηήλ
ηελ νπηηθή λα ζπγθξηζεί κε έλα φρη ζεσξεηηθφ, αιιά βησκαηηθφ Πιαησληζκφ, ηνπ νπνίνπ ε ζεσξία
ππνθαζίζηαηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δνμαζηψλ εθθξαδφκελσλ κέζα ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή.
ηνλ «ηφπν ηεο αιήζεηαο», ηα αξρέηππα είλαη σποδειγμαηικά, δειαδή ππνδεηθλχνπλ ην δεδνκέλν
πεξηεξρφκελν θάζε πξάμεο, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν ηεο ζθέςεο θαη ηνλ ηξφπν ηνπ βίνπ. Οη ηειεηέο είλαη
έλαο ηξφπνο λα εηζαρζεί ην ππεξρξνληθφ ζηελ παξνχζα ζηηγκή θαη λα ηελ θαηαζηήζεη ζπκκέηνρε ζηελ
πξσηαξρηθή πεγή ηνπ φινπ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηεξνχ απνθηά ηελ νπζία ηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζεηί
ην αηζζεηφ αλάγεηαη ζην λνεηφ, γηα λα αλαβαπηηζηεί θαη λα λνεκαηνδνηεζεί. Δίλαη κία πξαγκαηηθφηεηα
πνπ δηαξθψο επαιεζεχεηαη, φηαλ θνηλσλεί ζην «ὄντως ὄν» ηνπ Πιαησληζκνχ ή ην «μάλλον εἶναι» ηνπ
Πισηίλνπ.
Ζ αλαιήζεηα ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ, ε εκςχρσζή ηνπ απφ ηελ ππφζηαζε ηεο Φπρήο θαη ε ηειηθή
αλαγσγή ηνπ δηα ηεο αξρήο ηεο αλαινγίαο ζην λνεηφ θφζκν ππνζηεξίδνπλ κία κνξθή νληνινγίαο ηεο
ζρέζεο43. Πξφθεηηαη γηα ζρέζε θαη δηαζχλδεζε κε ηα επίπεδα ησλ ππνζηάζεσλ, ησλ νπνίσλ ν
ραξαθηήξαο δελ είλαη δηα κηαο πξνζδηνξηζκέλνο. Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θπκαίλεηαη θαη κεηαβάιιεηαη,
δηφηη νη λενπιαησληθέο ππνζηάζεηο Δλ, Ννπο, Φπρή θαη Όιε, αλήθνπλ ζε έλα αλνηρηφ ζχζηεκα ζθέςεο
θαη εξκελείαο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Καζεηί πνπ επηζπκεί λα ππάξμεη, νθείιεη λα ζηξαθεί πξνο ηε

40

M. Eliade, Πραγμαηεία πάνφ ζηην Ιζηορία ηφν Θρηζκειών, φ.π., 50.
A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la société primitive, Traduction de Françoise et Louis Marin.
Présentation et note de Louis Marin, Editions de Minuit, ρ.η., 1968, 245.
42
M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition. Gallimard, ρ.η., 1969, 14-17.
43
Υ. Γηαλλαξά, Προηάζεις Κριηικής Ονηολογίας. Γφκνο, Αζήλα 1985, 47, 66, 83.
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«χγθξηζε βαζηθψλ θνζκνζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Πισηίλνπ κε ηνλ καγηθν-ζξεζθεπηηθφ λνπ»
κνλαδηθφηεηα θαη απιφηεηα ηνπ Δλφο, ζαλ λα αθνινπζεί κία κπεηηθή δηαδηθαζία εληφο ησλ κπζηεξίσλ44,
πνπ θαζαγηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνθπιάζζεη απφ ηα βέβεια κάηηα. Αλ θαη δελ πξφθεηηαη
απιψο γηα κία ςπρνινγηθή θαη νπηηκηζηηθή αλχςσζε ηεο ζπλείδεζεο45, κπνξεί εχθνια λα ζπγθξηζεί κε
ηελ πίζηε ζηε ζετθή πξφλνηα, κε ηελ έλλνηα φηη ην ζχλνιν ηνπ αηζζεηνχ, ηείλεη κνλίκσο λα ππεξβεί ηνλ
εαπηφ ηνπ. Ζ ίδηα ε ζπλείδεζε δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηε κία θαη κφλν φςε ηνπ θφζκνπ. Δλέρεη κία
εγγελή ηάζε λα εγθαζηδξχεη ζεκαζίεο θαη λνήκαηα. Σν λα πνχκε φηη φια αλάγνληαη ζε θπζηθνχο θαη
βηνινγηθνχο λφκνπο, ζα ήηαλ εχθνιν, εάλ είρακε ζηα ρέξηα καο ήδε ην θιεηδί απνθξππηνγξάθεζήο ηνπο.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε έηζη εχθνια λα παξάγνπκε ζχκβνια θαη ππεξθπζηθέο νληφηεηεο γηα ηελ
εμήγεζε φζσλ βηψλνπκε. κσο, εάλ δελ γλσξίδεη θαλείο κε απφιπηε αθξίβεηα θαη κε ηειεζίδηθν ηξφπν ηε
ζεκαζία φζσλ ππάξρνπλ, πψο κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρνπλ; Άξα είλαη ίδηνλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
λα καο θαλεξψλεηαη πνιιαρψο, δειαδή κε κία πιεζψξα ζεκαζηψλ. Δάλ ην λφεκα ησλ πξσηφγνλσλ
καγηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ θαηαζθεπψλ απερεί κία δνκή ζθέςεο ίδηα κε ηε ζθέςε ησλ ζεκεξηλψλ
αλζξψπσλ, γηαηί λα κελ κπνξνχκε λα ζπλδπάζνπκε θαη λα ζπγθξίλνπκε ην λφεκα θαη ηε δνκή απηή κε
παξφκνηεο θαηαζθεπέο θάπνησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, φπσο πξάμακε εδψ; Σειηθά, ν πιαησληθφο θαη
λενπιαησληθφο ηξφπνο ζθέςεο, ζηελ πην αθαηξεηηθή ηνπ δνκή, δελ είλαη κφλν κία ηζηνξηθή έθθξαζε,
αιιά, ζην βαζκφ πνπ εθθξάδεη ην πξαγκαηηθφ, είλαη θαη έλαο κφληκα θαη αέλαα ππάξρσλ ηξφπνο
παξνπζίαο ηνπ.
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Ἐννεάδες, Η.6.8.1-6- «οἷον ἔνδον ἐν ἁγίοις ἱεροῖς μένον οὐδέ προϊόν εἰς τό ἔξω ἵνα τις καὶ βέβηλος
ἴδῃ;».
45
B. Malinowski, Une théorie scientifique de la culture, Traduit de l’anglais par Pierre Cliquart, François Maspero,
Paris 1968, 167-169.
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Comparaison de concepts fondamentaux pour le monde de Plotin avec l’esprit magique – religieux

Katelis Viglas

Il va être soutenu ici qu'il existe au moins trois concepts clés pour le monde de Plotin, liés avec la pensée
magico religieuse, explorée par l'anthropologie des peuples sans écriture et / ou de religion dans les
sociétés archaïques. Le premier d'entre eux, c’est le panpsychisme philosophique par rapport à l'animisme
des peuples sans écriture. La théorie néoplatonicienne d’une structure psychique du monde et d’univers
qui se divise en âmes individuelles, correspond, pas rationnellement, mais mentalement à la structure qui
se trouve derrière l’animisme magico- religieux. Une autre position pour démontrer c’est la vision
dualiste du monde entre sensible et intelligible, propre au platonisme, qui ne se contente pas de maintenir
ce caractère dualiste, et qui tend constamment à consolider de façon réductrice le premier niveau à la
seconde. D'une manière similaire il faut soutenir qu’à travers la « théophanie », l’esprit magico religieux
établit une dialectique avec le divin dans ses manifestations variées. De cette façon, l'univers sensible ne
se dégrade pas, mais récupère sa véritable dimension. Même la théorie dualiste et la structure triadique
des relations et des proportions du néoplatonisme peuvent être comparée à la magie homéopathique. Les
deux dernières ont la tendance à être établis sur un monde ahistorique : les réflexions entre les hypostases
rappellent de la classification sociale de l'univers naturel des peuples sans écriture. «Sauver les
apparences » alors, c'est-à-dire la position sur le niveau caché du sens derrière les réalités naturelles et
sociales, peu être vu comme un mode commun à fonctionner pour la pensée magique religieuse et la
pensée Néoplatonicienne.
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Mots – clés : Néoplatonisme, peuples sans écriture, panpsychisme, intelligible, analogie, religion, magie.
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Καηελήρ Σ. Βίγκλαρ
χληνκν Βηνγξαθηθφ: Γελλήζεθε ζην Βφιν, ην 1969. πνχδαζε Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία ζηε
Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Με ππνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ
ζηνλ ηνκέα Βπδαληηλήο θαη Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο αθνινχζεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε
Θενινγηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ δηαηξηβή ηνπ αθνξά ζηελ Ηζηνξία
ηεο Φηινζνθίαο. Δίλαη κέινο ηεο Ελληνικής Φιλοζοθικής Εηαιρείας θαη ζπκκεηείρε ζε ζπλέδξηα
Φηινζνθίαο. Σν θπξίσο δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ εληάζζεηαη ζηνπο ηνκείο Ηζηνξίαο, Θενινγίαο θαη
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Φηινζνθίαο· αζρνιείηαη αθφκε ζπγγξαθηθά κε ηε ινγνηερλία.
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