
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΖΩΝΗ 

Μ Ε Τ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η ΚΑΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Τ Ο Ν Π Ρ Ο Κ Λ Ο Ν 

Ό Πρόκλος έγεννήθη εις τήν Κωνσταντινούπολη μεταξύ τών ετών 410 καΐ 
412 μ. Χ. άπο γονείς εύπορους ι . Τήν στοιχειώδη μόρφωσιν ελαβεν εις τήν Ξάν-
θον της Λυκίας και τήν πρώτην φιλοσοφικήν κατάρτισιν εις τήν Άλεξάνδρειαν. 
Ά λ λ ' ή πόλις τών 'Αθηνών απέβη ή δευτέρα του πατρίς. 

Ή μαθητεία του πλησίον του Πλουτάρχου καί κυρίως του Συριανού του μετέ
δωσε το πάθος δια τον Πλάτωνα και τήν πλατωνικήν έρμηνευτικήν, με τήν βοή-
θειαν του 'Αριστοτέλους, και του ενέπνευσε τήν μεταφυσικήν ένατένισιν τών αν
θρωπίνων προβλημάτων. 

*Αν ό Πρόκλος δεν είναι τόσον πρωτότυπος, δσον ό Πλωτίνος, δεν παύει να 
είναι μεγάλος εις τήν συστηματικήν διαπραγμάτευσιν τών θεμάτων του. Ά φ ο ρ μ ά -
ται άπο γενικάς προτάσεις και με μέθοδον παραγωγικήν καί άπαγωγικήν προσπα
θεί να δείξη τάς λογικάς συνεπείας των. Ή συστηματικότης του νου του είναι 
υποδειγματική και ή έπίδρασις του φιλοσόφου θα ή το μεγαλύτερα καί περισσότε-
ρον αποφασιστική, αν ό Πρόκλος δεν ένέπλεκεν είς τήν διδασκαλίαν του τήν 
θεουργίαν ως μέσον άναβιώσεως της αρχαίας θρησκείας. 

Τοιουτοτρόπως ό φιλόσοφος απομακρύνεται άπο τον Πλωτΐνον, ό όποιος πε-
ριωρίζετο είς τήν λογικήν καί ένορατικήν γνώσιν, καί ακολουθεί τον Ί ά μ β λ ι χ ο ν , 
ό όποιος παραλλήλως προς τήν φιλοσοφίαν άπεδέχετο τήν θεουργίαν 2 . Ό Πρόκλος 
προσεύχεται πρωί, μεσημέρι καί βράδυ είς τους θεούς, νηστεύει τήν τελευταίαν 
ήμέραν του μηνός καί προβαίνει είς μαγικας πράξεις δια να προσέλκυση τήν ευ-
νοιάν των. 'Αλλ' ή θεουργία του, εφ' δσον παρέχει τήν αμεσότητα επικοινωνίας με 
τους θεούς μέ υλικά μέσα, τίθεται υπεράνω του φιλοσοφικού στοχασμού. 

"Ομως ό Πρόκλος είναι γεννημένος φιλόσοφος. Ποτέ δεν εγκαταλείπει τον 
συστηματικον στοχασμον καί τήν άφοσίωσίν του εις τήν φιλοσοφίαν. Ώ ς προϊ
στάμενος της πλατωνικής ' Α κ α δ η μ ί α ς 3 μέ τήν ζώσαν διδασκαλίαν, το έπιβλητι-
κον παράστημα καί τήν άκτινοβολίαν της προσωπικότητας του ασκεί μεγάλην έπί-

1. Α. C. Lloyd, The Later Platonists, είς The Cambridge History of Later Greek 
and Early Medieval Philosophy, Cambridge University Press 1970, σσ. 304—305. Ό A. C. 
Lloyd θέτει ώς έτος γεννήσεως τοϋ φιλοσόφου το 410 ή ολίγον άργότερον. Το 412 δέχεται 
ό Jean Trouillard, Elements de théologie, traduction, introduction et notes, Paris, Au
bier, 1965, σ. 22. Ό Μαρίνος είς τήν βιογραφίαν τοΰ Πρόκλου αναφέρει το ώροσκόπιον τοϋ 
φιλοσόφου (§ 35) έπ' αύτοϋ ό Boissonade ύπελόγισε καί συνεπέρανε «Procium natum esse 
Byzantii anno 412». Βλ. V. Cousin, Prodi philosophi platonici opera inedita, Paris, 
Durand, 1864; σ. 62, σημ. 1. Οι Η D. Saffrey καί L. G. Westerink σημειώνουν δτι κατά 
το ώροσκόπιον, το όποιον παραθέτει ό Μαρίνος, ό φιλόσοφος έγεννήθη τήν «8ην Φεβρουαρίου 
τοϋ 412», Théologie platonicienne, Paris Bude, τόμ. 1, 1968, σ. Χ. Ό θάνατος τοΰ φιλο
σόφου έσημειώθη τήν «17ην 'Απριλίου τοΰ 485». 

2. Δια τήν θεουργίαν βλ. Ed. des Places, La Religion de Jamblique είς το De 
Jamblique à Proclus, Genève, Vandoeuvres, 1975, σσ. 78 κ.έ. 

3. Δέν γνωρίζομεν πότε ανέλαβε τήν ήγεσίαν της 'Ακαδημίας. Ενδιαφέρουσα είναι ή βιο
γραφία τοΰ Μαρίνου παρά τήν τάσιν υπερβολής, πού τήν χαρακτηρίζει. Βλ. Μαρίνου Νεαπο-
λίτου, Πρόκλος ή περί ευδαιμονίας (μετά λατινικής μεταφράσεως) είς τήν άναφερΟεΐσαν 2κδο-
σιν τοΰ Cousin. Δι' όίλλας εκδόσεις καί μεταφράσεις της βιογραφίας τοΰ Πρόκλου άπο τάν 
Μαρΐνον βλ. Lloyd, hQ. άνωτ., σ. 304, σημ. 2. 
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δρασιν εις τους μαθητάς του. Παραλλήλως έπεδόθη εις τήν συγγραφήν. Πολλά 
μελετήματα του έχάθησαν, άλλα και δσα εσώθησαν δεν είναι ολίγα. "Αλλα είναι 
σχολιασμοί εις έργα του Πλάτωνος, άλλα πραγματεύονται επί μέρους φιλοσοφικά 
θέματα ή είναι καθαρώς συστηματικά. 

Σώζονται τα σχόλια αύτοΰ εις τον «Πρώτον Άλκιβιάδην», εις τον «Παρμενί-
δην», εις τον «Τίμαιον», εις τήν «Πολιτείαν», εις το «πρώτον των Εύκλείδου 
στοιχείων» και αποσπάσματα άπο τα σχόλια εις τον «Κρατύλον» 4 . "Αλλ' ενώ ό 
Πρόκλος ερμηνεύει τα έργα αυτά, προβάλλει και τάς ίδικάς του φιλοσοφικάς θέ
σεις, τάς οποίας εκθέτει αναλυτικώς και λεπτομερώς εις το «περί της κατά Πλά
τωνα θεολογίας». 

"Αξια μνείας είναι τα τρία μικρά έργα του, πού σώζονται εις τήν λατινικήν 
μετάφρασιν του Moerbeka' το «De decern dubitationibus circa providentiam» το 
«De Providentia et fato» και το «De malorum subsistentia» 5 . Τα «στοιχείωσις 
φυσική» και «στοιχείωσις θεολογική» είναι καθαρώς συστηματικά. 

Ι δ ί ω ς το τελευταΐον αποτελεί έπιτομήν τών μεταφυσικών διδαγμάτων του νεο-
πλατωνισμοϋ και δίδει το μέτρον τών δυνατοτήτων του συγγραφέως του. Χωρίς 
ένοχλητικήν δαιμονολογίαν, χωρίς παραπομπάς είς αυθεντίας, με αύτοπεποίθησιν, 
με λόγον μεστον και πυκνόν, άλλ' οχι δυσνόητον, μέ μέθοδον παραγωγικήν, γεω-
μετρικήν θέτει θεωρήματα και προσπαθεί νά συναγάγη τάς λογικάς συνεπείας του 
ενός προς τα πολλά, να έκθέσγ] τήν διαδικασίαν της προόδου του ενός είς σειράς, 
της ύποβαθμίσεώς του εις τήν ύλικήν πραγματικότητα και τήν έπιστροφήν τών 
πραγμάτων εις το άρχικον εν. 

Το πρόβλημα του πλατωνικού «Παρμενίδου» απασχολεί και εδώ τον Πρόκλον. 
ΛΑν το εν εϊναι αΰταρκες, πλήρες, εΰδαιμον και τελείως μόνον ως «εξηρημένον», 
τότε ποία είναι ή σχέσις του προς τα πολλά. 'Αλλ' ή υπαρξις της ένότητος είναι 
προϋπόθεσις κάθε γνώσεως και κάθε πραγματικότητος. Διότι, αν ύποθέσωμεν δτι 
τα πολλά ήσαν μόνον πολλά, θα ήσαν και άπειρα, εφ' Οσον θα έστεροΰντο ένότη
τος' άλλα το άπειρον εν τοιαύτη έννοια οΰτε νοητον οΰτε παραγωγικον θα ή τ ο . 
Ά ρ α «παν πλήθος μετέχει πη του ενός» (Στοιχ. θεολ. 1) . 

Το εν, μολονότι άμέθεκτον 6 , καθίσταται εμμέσως μεθεκτον μέσω τών μετε-
χομένων. Το εν εγκλείει είς εαυτό όλόκληρον τήν πραγματικότητα, τήν οποίαν 
και υπερβαίνει7. «Και έν τ ω οντι άρα ζωή περιείληπται καινούς» (Στοιχ. θεολ. 

4. Μεταξύ τών απολεσθέντων εϊναι σχόλια είςτον «Φαΐδρον», τον «Φαίδωνα», τον «Γοργίαν, 
τον «Φίληβον» και το «Έκ της χαλδαϊκης φιλοσοφίας» (του τελευταίου σώζονται αποσπάσματα). 
Βλ. E. R. Dodds, Proclus, Elements of Theology, Oxford, Clarendon Press, 1964, second 
edition, σσ. XIII—XVIII, δπου ό άγγλος φιλόλογος εξετάζει αναλυτικώς και το πρόβλημα 
της χρονολογήσεως τών έργων του Πρόκλου. Πρβλ. τάς αντιστοίχους παρατηρήσεις καΐ ανα
λύσεις τοϋ Jean Trouillard είς την άξιολογωτάτην μετάφρασιν και άνάλυσιν της στοιχειώ-
σεως θεολογικής, έ\ιθ. άνωτ. σσ. 26 κ Ι. 

5. Τήν μετάφρασιν των είς τήν άγγλικήν έπεχείρησεν ό Thomas Taylor εις το Six books 
of Proclus on the Theology of Plato, also, Proclus* the Elements of Theology etc., London 
1816, vols II. Δια τήν άποκατάστασιν τοϋ ελληνικού κειμένου βλ. Η. Boese, Tria opuscula, 
Berlin, 1960. 

6. Σχόλ. είς Πλάτ. Τίμ. II, 226, 16—18, εκδ. E. Diehl, Teubner, 1903—1906, τόμ 3. 
Βλ. τάς παρατηρήσεις δια το «άμέθεκτον» του Α. J. Festugière, Proclus, Commentaire sur 
le Timée, traduction et notes, Paris, Vrin, τόμ. 2, σ. 51, σημ. 1 και καΐ σ. 225, σημ. 2. 
Πρβλ. και Dodds, 2νθ. άνωτ., σσ. 210—211. 

7. «Προ της ουσίας άρα το Ιν», Πλ. θεολ. Η, 2, 3, έκδ. τών Saffrey και Westernink, 
Paris, Bude. 
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103, 20—21 ) 8 . Κάθε προγενέστερος δρος εϊναι απλούστερος και περιεκτικώτερος 
του επομένου καί αποτελεί την αίτίαν του. «Παν το παρακτικον άλλου κρεΐττόν 
έστι της του παραγομένου φύσεως» (Στοιχ. θεολ. 7, 1—2) 9 . 

'Εντεύθεν το ο ν ενέχει ζωήν, ή ζωή απαιτεί νουν, ό νους υποθέτει ψυχήν, ή 
ψυχή χρησιμοποιεί σώμα καί ή πρόοδος του εϊναι προχωρεί ώς τήν κατωτάτην 
διαβάθμισίν της, τήν ολην. «Έκαστον γάρ της έαυτοΰ υπάρξεως μεταδίδωσι τοις 
εφεξής» (Στοιχ. θεολ. 129, 3 1 - 3 2 ) . 

Ή αρχική πηγή εϊναι το rtEv ώς αγαθόν (Στοιχ. θεολ. 12) , 0 . 'Από αυτό εκ
πορεύονται δλαι αί τάξεις των δντων καί αυτό παραμένει άναλλοίωτον. Ή πρόοδος 
του "Οντος ώς διαφοροποίησις εις βντα Ιχει τήν άντιστοιχίαν της είς τήν άνθρω-
πίνην νόησιν. Ό νους Ιχει αύτοσυνειδησίαν, επιστρέφει εις εαυτόν καί προσπαθεί 
να συλλαβή καί να κατανόηση τήν λογικήν του διαδικασίαν. Ουσιώδης διαπίστω-
σις είναι δτι «πάσα τάξις άπο μονάδος αρχομένη πρόεισιν είς πλήθος τη μονάδι 
σύστοιχον, καί πάσης τάξεως το πλήθος εις μίαν ανάγεται μονάδα» (Στοιχ. θεολ. 
21). Κάθε αριθμητική σειρά αρχίζει άπο τήν μονάδα, δύναται νά αύξάνη αριθμη
τικώς μέ τήν προσθήκην της μονάδος καί να καταλήγη είς ένιαΐον σύνολον. "Ωστε 
το Ιν εϊναι προϋπόθεσις των αριθμών καί του πλήθους, εφ' δσον αυτό νοείται ώς 
σύνολον διάφορον του απείρου. 

Ή λογική της αριθμητικής συνεχείας Ϊχει όντικήν καί μεταφυσικήν διάστασιν. 
Το απόλυτον Έ ν εϊναι το «άμέθεκτον», άλλ' ώς ον ενυπάρχει είς τα «μετεχό-
μενα» πολλά, πού ευρίσκονται εις Ιν άριθμητικον σύνολον καί έχουν ώς κοινον γνώ
ρισμα τήν μονάδα, καί είς τα «μετέχοντα», δηλαδή τα ϊδια τα πράγματα, πού 
εκφράζουν ενότητα. «Παν το άμέθεκτον ύφίστησιν αφ' έαυτοΰ τα μετεχόμενα, καί 
πασαι αί μετεχόμεναι υποστάσεις είς άμεθέκτους υπάρξεις άνατείνονται» (Στοιχ. 
θεολ. 23). 

*0 Πρόκλος, δπως καί οι άλλοι νεοπλατωνικοί, συνεχίζει να έξάγη τάς λογι-
κάς συνεπείας της πλατωνικής μεθέξεως. Αύτη, δπως είς τον Πλάτωνα, δεν εϊναι 
απλή μίμησις αρχετύπου ιδέας, άλλα βαθύτερα σχέσις τών πραγμάτων κατ' αι
τιότητα καί ούσιότητα. 

Τα πράγματα ή τά νοήματα ή εϊναι αποτέλεσμα άλλων νοημάτων ή πραγμά
των, οπότε ενυπάρχει είς αυτά ή ούσιότης του αιτίου των ή εϊναι προϋποθέσεις 
άλλων, οπότε ώς δυνάμει αίτίαι εγκλείουν εκ προτέρων τους χαρακτήρας των επο
μένων. Το «τα πάντα έν πασι, οίκείως δε έν έκάστω» (Στοιχ. θεολ. 103) εϊναι 
ουσιώδες αξίωμα του νεοπλατωνισμοΰ. 

'Εντεύθεν ό Πρόκλος πιστεύει δτι ανακαλύπτει αφανείς ομοιότητας μέσα είς 

8. Αί παραπομπαί της «Στοιχειώσεως θεολογικής» γίνονται είς τήν κριτικήν έ'κδοσιν τοϋ 
Dodds. 'Αξία προσοχής είναι ή κριτική τοϋ Νικολάου 'Επισκόπου Μεθώνης, «Άνάπτυξις τής 
θεολογικής στοιχειώσεως Πρόκλου του Πλατωνικού», έκδ. τοϋ J. Th. Voetnen, Broenner, 1825. 

9. «"Ολως δε το μετεχόμενον παν έξ άλλης εστίν αίτιας κρείττονος, έπεί το άμέθεκτον 
τοϋ μεθεκτοϋ κρεΐττόν» (Πλ. θεολ. II, 2, 3—5). 

10. «Πάντα τα οντά πρόεισιν άπο μιας αίτιας τής πρώτης» (Στοιχ. θεολ. 11), ή οποία 
είναι το πρώτον κινοϋν άκίνητον. Πρβλ. «το δε αγαθόν κοινή τών όντων εστίν απάντων έφετόν» 
(Πλ. θεολ. Π, 6, 22), «ή γαρ αρχή καί το ου ένεκα καί ού πάντα έφίεται καί το μηδενός 
ενδεές- ει γάρ δέοιτό τίνος, καταδεέστερον ε"σται πάντως ου δεΐται καί προς δ τήν ένέργείαν 
ώς έφετόν έχει» (Πλ. θεολ. II, 2, 22—25). Ή έπίδρασις τοϋ 'Αριστοτέλους είναι καταφανής· 
«έστι τι δ ού κινούμενον κινεϊ, άίδιον και ουσία καί ενέργεια οδσα' κινεί δέ ώδε το δρεκτόν 
καί το νοητόν κινεί ού κινούμενα» (Μτφ. Λ, 7, 1072α 25—26)' «δτι δ' ε*στι το ού ένεκα έν 
τοις άκινήτοις . . . κινεί δέ ώς έρώμενον» (Μτφ. Λ, 7, 1072β 1—3' κατά τήν έκδ. Jaeger). 



- 5 5 -

τά ανόμοια και βτι ευρίσκει συσχετίσεις μεταξύ των με τήν άνεύρεσιν του εκά
στοτε μέσου δρου της συνδέσεως των άνομοίων. Ή ζωή π . χ- ώς μέσος δρος 
συνάπτει το δν με τον νουν" διότι ή ζωή μετέχει του είναι και προϋπάρχει του νου. 

'Αλλ* είναι εύνόητον δτι αϊ τυπικαί συνδέσεις τών δρων δεν καλύπτουν πάντοτε 
τά κενά ούτε αίρουν τάς αντινομίας εις το σύστημα του Πρόκλου. Ό δ ρ ο ς ζ ω ή δ έ ν 
έχει διευκρινηθή επαρκώς. Το δτι εκφράζει το είναι δεν έπεται δτι είναι καΐ 
αποτέλεσμα του καί το δτι προϋπάρχει του νου δεν αποδεικνύει δτι είναι καΐ 
αιτία του. 

'Αλλ' δ Πρόκλος δεν εϊναι απλώς μεταφυσικός φιλόσοφος, δπως συνήθως τον 
παρουσιάζουν κριτικοί καί σχολιασταί δίδοντες εμφασιν εις το θεολογικον καί 
θεουργικον μέρος της διδασκαλίας του. Ή ανθρωπολογία του είναι ενδιαφέρουσα 
καί άρρήκτως συνδεδεμένη προς τήν μεταφυσικήν του, διότι ό άνθρωπος αποτελεί 
τήν άφετηρίαν κάθε προβληματισμού. 

"Η πραγματικότης του άνθρωπου καθορίζεται άπο τήν λειτουργικότητα της 
ψυχής, διότι το σώμα δέν είναι ούτε μέρος ούτε συμπλήρωμα της υπάρξεως μας Μ. 
«Καί το δλον του άνθρωπου εν ψυχή έστι, το δέ σώμα έξωθεν ώς δργανον ύπέ-
στρωται τη ψυχή» (εις Ά λ κ ι β . 168, 13—14). Ή αξία του άνθρωπου ευρίσκεται 
εις τήν προσπάθειάν του να άνευρη εαυτόν, άλλα τοΰτο σημαίνει δτι επιστρέφει 
εις τήν ψυχήν του. 

Αυτογνωσία είναι έμβάθυνσις εις τήν ψυχήν. Ά λ λ ' ό άνθρωπος ευκόλως πλα
νάται άπο τήν άπατηλότητα τών αισθήσεων, άπο τήν φαινομενικότητα τών πρα
γ μ ά τ ω ν δι ' αύτο χρειάζεται πνευματικήν χειραγωγίαν. Εις τούτο τον βοηθεΐ ό 
μεγάλος διδάσκαλος, ό αρχέτυπος Σωκράτης, ό όποιος με τήν «διαλεκτικήν» μέ-
θοδον κατά τήν συζήτησιν ύπεγείρει τήν προσοχήν, βοηθεΐ εις τήν όρθήν διε-
ρεύνησιν ενός θέματος, συμβάλλει εις τήν «κάθαρσιν» και τήν «άνάμνησιν» (εις 
Ά λ κ ι β . 170) . 

Ό Πρόκλος πραγματευόμενος καί άναλύων τον «Πλάτωνος πρώτον Ά λ κ ι β ι ά -
δην» 1 2 δεν διακρίνει τον πραγματικον άπο τον πλατωνικον Σωκράτη. Δι ' αυτό 
καί ταυτίζει τήν μαιευτικήν, πού είναι σωκρατική έπινόησις, με τήν διαλεκτικήν, 
ή όποια αποτελεί έμβάθυνσιν καί προέκτασιν της σωκρατικής μεθόδου 1 3 . 

Ή «μάθησις» είναι διφυής. Ε'ίτε προέρχεται άπο τους θεούς είτε άπο τους 
ανθρώπους. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ή «μάθησις» ώς διδασκαλία είναι ανω
τέρα άπο τήν «εΰρεσιν», τήν επινοητικότητα, διότι οι θεοί μεταδίδουν τήν άλή-
θειαν εις τήν κρυσταλλίνην καθαρότητα της. Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν ή διδα
σκαλία είναι κατωτέρα της έπινοητικότητος (ε'ις Ά λ κ ι β . 242, 1—11) 1 3 α, διότι 

11. Σχόλ. «εις τον Πλάτωνος πρώτον Άλκιβιάδην» 316, 9—10. ΑΕ παραπομπαί γίνονται 
εις τήν εκδοσιν τοΰ L. G. Westerink, Proclus Diadochus, Commentary on the first 
Alcibiades of Plato, critical text and indices, Amsterdam, North-Holland Publishing 
Comp. 1954. 

12. Δια τήν προβληματικήν της γνησιότητος του διαλόγου αύτοϋ βλ. Μ. Croiset, Pla
ton, Alcibiade, Paris, Bude, 1953 (6η έ'κδ.), σσ. 49—50. "Οσον καί άν άμφισβητήται άπο 
αρκετούς ή γνησιότης του διαλόγου, το θέμα της αυτογνωσίας δέν παύει να είναι καθαρώς 
σωκρατικον καί πλατωνικόν. 

13. Γ. Μποζώνη, Δομή καί μορφή του πλατωνικού διαλόγου, 'Αθήναι 1970, σσ. 17 κ.έ. 
13α. Πρβλ. «"Η διττον το διδάσκειν, το μέν, δσα έξωθεν τις λέγων έκτίθησι τφ μανθά-

νοντι, οϊον ορχεϊσθαι ή γράφειν, το δέ, δσα δια άναμνήσεως άττοκαθαιρομένης της ψυχής είς 
έπιστήμην προκαλείται" ού γάρ άγράφω γραμματείω εΌικεν ή ψυχή», ί Έ κ τών Πρόκλου σχο
λίων είς Πλάτωνος Κρατύλον έκλογαί», έκδ. Fr. Boissonade, Leipzig, 1820, § νθ'. Βλ. καί 
είς Άλκιβ. 187. 
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προέχεται άπό τους ανθρώπους και αϊ γνώσεις δυνατόν νά μή είναι γνώσεις. 
Αι κατάλληλοι ερωτήσεις εις τον διάλογον δεν απαιτούν απαντήσεις μόνον οΰτε 

ζητούν απλώς πληροφορίας, άλλ5 ανοίγουν εις τήν ψυχήν νέους ορίζοντας. Ή κά-
θαρσις ενταύθα αρχίζει ως ανασκευή, ώς άπομάκρυνσις άπο τήν πλάνην 1 4 . «Δει 
γάρ των εμποδίων έξηρημένων ήδη τήν ψυχήν προσάγειν τη θεωρία των πραγμά
τ ω ν ενυπάρχει γάρ ή γνώσις της αληθείας èv ήμΐν, έμποδιζόμεθα δε προς τήν 
κατάληψιν αυτής δια τα έπιπροσθοΰντα παθήματα» (εις Ά λ κ ι β . 212, 10—13). 

Ε π ο μ έ ν ω ς αι γνωστικαί λειτουργίαι, ή κρίσις, ή σύγκρισις, ή αυστηρά αλλη
λουχία των εννοιών, ή αιτιώδης σύνδεσίς των, ή εφαρμογή της ταυτότητος, ή άπό-
κλεισις του παραλόγου αποτελούν ουσιώδεις ασκήσεις δια τήν κάθαρσιν της ψυχής. 
*0 άνθρωπος απομακρύνεται άπο τήν άπατηλότητα των φαινομένων, έσωτερικεύε-
ται εις τον νουν, ό όποιος με τήν σειράν του επιβάλλεται εις τά συναισθήματα 
καΐ τάς επιθυμίας. Ή ψυχή εντεύθεν απεργάζεται τήν ενότητα της. 

Άλλ* ή ένότης της ψυχής πραγματώνει τήν δικαιοσύνην. Ό δίκαιος εναρμονί
ζει τάς έσωτερικάς του αντινομίας (εις Ά λ κ ι β . 325 ). "Ομως το δίκαιον ώς συσχέ-
τισις αναλογιών και συνάρθρωσις της ποικιλίας είναι ώραΐον. Ά λ λ ' ένω το κάλ
λος προϋποθέτει τήν έναρμόνισιν των διαφόρων δεν έχει ώς αίτίαν του το δίκαιον, 
διότι το υπερβαίνει. Το δίκαιον είναι ώραΐον, άλλα το ώραΐον δεν είναι πάντοτε 
δίκαιον. «Άλλ* ή του κάλλους αιτία» προϋπάρχει του δικαίου (εις Ά λ κ ι β . 320, 4), 
«το δέ αγαθόν έπέκεινα άμφοΐν» (εις Ά λ κ ι β . 320, 7) 1 5 . 

Ή αισθητική του Πρόκλου εΐν»ι άρρήκτως συνδεδεμένη με τήν άνθρωπολο-
γίαν καί θεολογίαν του. Το ώραΐον δεν εΐναι μία αξία αύθυπόστατος ή και αντί
θετος προς τάς άλλας αξίας 1 6 , δπως θα ήδύνατο νά υποστήριξη κανείς εις μίαν 
σύγχρονον αίσθητικήν. Το φυσικώς ώραΐον εκφράζει τήν ποιότητα της ιδέας 
επάνω εις τήν ΰλην. Το ηθικώς ώραΐον συντελείται εντός του ανθρώπου, δταν ό 
νους 1 7 λαμβάνη τήν θέσιν της ιδέας καί διαμορφώνη το άλογον μέρος της ψυχής 
(εις Ά λ κ ι β . 3 2 6 - 3 2 7 ) . 

Παν ώραΐον είναι αγαθόν 1 8 , άλλα καί παν αγαθόν ώραΐον 1 9 . Το αγαθόν είναι 
ή υπάτη αξία, αποτελεί το κριτήριον της ουσίας καί της αξίας δλων των πραγμά
των. Ή πληρότης του ευρίσκεται εις το έπίπεδον των θεών. Το ώραΐον αναφέ
ρεται εις τά νοητά 2 0 και το δίκαιον τίθεται εις τήν προβληματικήν της ψυχής. 

14. Είς Άλκιβ. 207—212. 
15. «Το μέν αγαθόν έν τοις θεοίς, το δέ καλόν εν τοις νοις, το δέ δίκαιον εν ταϊς ψυ-

χαίς» (είς Άλκιβ. 320, 1—2). 
16. «Το δρα δίκαιον καί κατά τούτον τον λόγον εστί καλόν καί ούδαμοΰ διέζευκται της 

του καλοΰ φύσεως» (είς Άλκιβ. 327, 16—18). 

17. «Διότι γαρ είδους επέχει τάξιν ό λόγος έν τη συμπάση ψυχή, δια τοΰτο καί ή κακία 
του λόγου της ψυχής έστιν αίσχος, ώσπερ ή αρετή κάλλος» (είς Άλκιβ. 210, 7—9). 

18. «Παν το καλόν άρα αγαθόν» (είς Άλκιβ. 329, 18). 
19. «Παν άρα το αγαθόν καλόν» (είς Άλκιβ. 330, 1). 
20. Εντεύθεν δ Πρόκλος συνάπτει το ώραΐον προς τά μαθηματικά, τά όποια προετοιμά

ζουν τον ανθρωπον προς τήν έμβάθυνσιν του θείου κάλλους. «Τό τε γάρ κάλλος καί ή τάξις 
των έν μαθηματική λόγων καί το μόνιμον καί έστώς τής θεωρίας αύτοϊς ήμας συνάπτει τοις 
νοητοΐς καί ένιδρύει τελέως, άεΐ μέν έστώσιν, άεί δέ τφ θείω κάλλει διαπρέπουσιν, άεί δέ τήν 
προς Αλληλα τάξιν διασώζουσιν» (είς Εύκλ. προλ. Ι, 20, 27—21, 3 τής έκδ. Friedlein, 
Teubner). Γερμανικήν μετάφρασιν «του πρώτου των Εύκλείδου στοιχείων» του Πρόκλου έπε-
χείρησεν δ Max Steck, Halle, 1945 (μέ είσαγωγήν καί σχόλια). Βλ. καί τήν άρίστην έργα-
σίαν τοΰ Glenn R. Morrow, A Commentary on the first book of Euclid's Elements, 
translation with introduction and notes, Princeton University Press, 1970. 
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Τοιουτοτρόπως το δίκαιον συνδέεται προς το αγαθόν μέσω του ωραίου, το 
οποίον αποτελεί τον δεσμον και τον άρρηκτον κρίκον τους (εις Ά λ κ ι β . 322) . 
Ή άγαθότης ενός πράγματος είναι ωραία και δικαία, ή ώραιότης αγαθή και δι
καία, ή δικαιοσύνη του ωραία και αγαθή (εις Ά λ κ ι β . 3 2 1 , 1—3). 

"Ολα απορρέουν άπό την άρχικήν ενότητα, το αγαθόν, το όποιον είναι ή αρχή 
κάθε μεθέξεως. Ό νους προσοικειώνεται την αληθή γνώσιν (εις Ά λ κ ι β . 247 κ .έ . ) , 
δταν απογυμνώνεται άπό τάς εννοίας των αισθητών και φθάνη εις τήν έσχάτην 
ούσίαν της άπλότητος. «Κάνταΰθα γενόμενος παν το πλήθος έ'ση καταλιπών και 
προς αυτήν άναβεβηκώς τήν του άγαθου πηγήν» (είς Ά λ κ ι β . 249, 12—14) . 

Ά λ λ ' αν ή αληθής γνώσις είναι ακτινοβολία του νοητού και συμφωνία της 
ακτινοβολίας προς το "Εν, έπεται δτι δεν είναι νοηταί αϊ διαφωνίαι μεταξύ τών 
ανθρώπων (εις Ά λ κ ι β . 2 7 4 ) . Ή ένότης του Ε ν ό ς επιβάλλει τήν ενότητα τών 
ανθρώπων. Ή θέσις αυτή του Πρόκλου έχει και κοινωνιολογικήν προέκτασιν, διότι 
δύναται να έρμηνεύση τάς κοινωνικάς έριδας καί διαφωνίας άπό τήν άπομάκρυν-
σιν του άνθρωπου άπό του Ε ν ό ς καί τήν άναγωγήν της γνώσεως εις τήν πολλα
πλότητα της γνώμης καί είς τήν άρπακτικήν ποικιλίαν των επιθυμιών της ψυχής. 

*Η σοφιστική 2 1 δέν είναι διαλεκτική, διότι περιορίζεται εις το έπίπεδον της 
γνώμης ή της εσφαλμένης γνώσεως. Αντιθέτως ή φιλοσοφία είναι ή άνεύρεσις της 
ανθρωπινής φύσεως (είς Ά λ κ ι β . 208 κ . έ . ) 2 2 . "Εντεύθεν ή α^ετ^ρ/α τ*Κ Ψι^°σο~ 
φίας τον Πρόκλου είναι άνθρ omo λογική και δχι θεολογική, εν τγ\ έννοια ότι αν δεν 
γνωρισωμεν τον ανθρωπον, δεν δυνάμεθα να γνωρίσωμεν το αγαθόν. 

Ε π ο μ έ ν ω ς ό πλατωνικός «Αλκιβιάδης» είναι «αρχή» «άπάσης φιλοσοφίας, 
ώσπερ δή καί ή εαυτών γνώσις» (εις Ά λ κ ι β . 11, 3—4). Ή ανθρωπολογία του 
Πρόκλου αποβαίνει άνθρωπογνωσία. Είναι μελέτη της ψυχήΐ, είναι παραδοχή της 
νοήσεως καί τών κατηγορημάτων, πού απορρέουν άπό τήν ενότητα της. «Δια μεν 
οδν τούτων δτι καί προς τήν ήθικήν φιλοσοφίαν καί προς τήν εΰρεσιν της άνθρω
που φύσεως ή προκειμένη συμβάλλεται ζήτησις, οΖμαι γεγονέναι καταφανές» 
(εις Ά λ κ ι β . 317, 1 6 - 1 8 ) . 

"Η ηθική καί ή θεολογική σκέψις ακολουθούν καί εφαρμόζουν τήν άνθρωπολο-
γίαν. Ά λ λ α τα κριτήρια δέν είναι είλημμένα άπό τήν ροήν των πραγμάτων 2 3 . 
*Η μεταβλητότης του άνθρωπου (γέννησις, αΰξησις, γήρας κλπ.) δεν αποδεικνύει 
καί τήν μεταβλητότητα τών κριτηρίων. Ε ν τ ό ς του άνθρωπου υπάρχει το άμετά-
βλητον τών ικανοτήτων καί διεργασιών του νου. 

Ή κίνησις καί ή μεταβολή συνδέεται με τήν υλην καί τάς διαφοροποιήσεις της. 
Τ α παθήματα του σώματος δέν μεταφέρονται ως παθήματα της ψυχής (είς Ά λ κ ι β . 
3 3 3 ) . Το σώμα είναι όργανον. " Ο π ω ς ή φθορά ενός οργάνου δεν επάγεται άλλοίω-
σιν αύτου πού το χρησιμοποιεί, τοιουτοτρόπως καί ή άλλοίωσις του σώματος ή 
ή μεταβολή τών πραγμάτων δέν μεταβάλλει τήν ψυχήν 2 4 . 

Κάθε ύλικον πράγμα εκφράζει πολλαπλότητα, μεταβλητότητα, ποικιλίαν. Το 

21. Οί σοφισταί είναι «είδωλοποιοί». «"Οτι οί μεν σοφίσταί χαίρουσι τοις έπιδείκτικοΐς 
λόγοίς, οί δέ φιλόσοφοι τοις διαλογικοΐς" καί πάλιν ώς είδωλοποιοί οί σοφισταί υποδύονται 
τον διαλεκτικόν, καί ούτως γίνεται ή εριστική αυτών ένόχλησις» (εις Κρατ. 26). 

22. Πρβλ. το πλατωνίκον «δει δέ πρώτον υμάς μαθείν τήν άνθρωπίνην φύσιν καί τά 
παθήματα αύτης» (Συμπ. 189 d). 

23. Πρώτον μέν ή τών πραγμάτων φύσις ώρισμένη καί τα κριτήρια της γνώσεως δντα 
τα αυτά παρά πασιν» (είς Άλκιβ. 274, 20—21). 

24. Δια τήν προβληματικήν της ψυχής είς τον Πρόκλον βλ. J. Trouillard, Γ un et 
l 'âme selon Proclos, Paris, Budé, 1972. 
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σώμα μετέχει της γενέσεως και της φθοράς. 'Αντιθέτως ή ψυχή «άνωλεθρός εστί 
και άφθαρτος» (Στοιχ. θεολ. 187 ), διότι είναι «έξω παντός υποκειμένου, εν εαυτή 
οδσα και προς έαυτήν επιστρέφουσα)). 

Το πλατωνικον επιχείρημα περί ψυχής ώς αθανάτου, επειδή είναι απλή, επα
ναλαμβάνεται και άπο τον Πρόκλον, με τήν ιδίαν διαλεκτικήν άδυναμίαν, διότι, αν 
το σώμα χαρακτηρίζεται άπο πολυπλοκότητα, δέν έπεται 6τι ή ψυχή εϊναι απλή. 
'Αλλά δια τον Πρόκλον «πάσα ψυχή ασώματος εστίν» (Στοιχ. θεολ. 186) καί 
επομένως ή ΰπαρξίς μας δέν άποκτα άξίαν άπο τά υλικά πράγματα. « Ου γάρ έστιν 
ή ουσία ημών σωματοειδής καί εκ τών ένύλων ύφεστώσα γενών» (εις Άλκιβ. 228, 
12—13), άλλα «διά γάρ νου καί αϊ ψυχαί θεώνται το αγαθόν» (εις Άλκιβ. 186, 16). 

Τοιουτοτρόπως ή ανθρωπολογία του Πρόκλου δέν είναι μέρος, άλλ' αφετηρία 
της μεταφυσικής του. Το «γνώθι σαυτον» είναι πρωταρχικον μέλημα τής ψυχής 
νά έμβαθύνη εις τον εαυτόν της καί νά συλλαβή τον νόμον τής άπλότητος καί 
τής εναρμονίσεως. 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 

Métaphysique et anthropologie chez Proclos 

L' anthropologie de Proclos constitue le commencement de sa métaphysique. 
Si Γ âme est Γ homme lui-même, alors, Γ homme est à Γ origine de n' importe 

quelle recherche ou approfondissement des choses. Si Γ erreur éloigne Γ homme 

de la réalité la dialectique le ramène en lui-même et contribue à la révélation 
de la nature humaine. Proclos recherche les présuppositions logiques des concepts 
et des relations ontologiques de la réalité. 

L' homme aspire à Γ unité de son âme et à son harmonisation avec le monde. 
Ainsi, les oppositions sociales n'ont pas de sens puisque les hommes suivent le 
principe de l'unificaton (qui peut s'exprimer comme une harmonisation des va
riations) et cessent d'être en désaccord. 

Le même principe s'applique aux analyses esthétiques du philosophe. Le beau 
n'est pas indépentant des autres valeurs mais au contraire exprime des proportions 
et rapports harmonisés. Par conséquent, la formation d'une idée au niveau du 
perçu est belle, comme est belle une action qui se met en harmonie avec la 
simplicité et le désintéressement du Bien. 


