
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ «ΠΕΡΙ ΑΪΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ*
Ο φιλόσοφος Πρόκλος Διάδοχος γεννήθηκε στο Βυζάντιο (Κωνστα

ντινούπολη) από γονείς που κατάγονταν από την πόλη Ξάνθος της Λυ- 
κίας της Μικράς Ασίας.* 1 Έζησε από το 410 ως το 485 μ.Χ. και ήταν επι
κεφαλής της Πλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα, εξ ου και το επίθετο 
“Διάδοχος,” ως διάδοχος του Πλάτωνα, του ιδρυτή της σχολής, πριν 
από εννιακόσια περίπου χρόνια. Ήταν ένας εξέχων νεοπλατωνικός φι
λόσοφος, ο οποίος συστηματοποίησε τη νεοπλατωνική φιλοσοφία και 
θεωρείται ως ο κύριος συνδετικός κρίκος μεταξύ της αρχαίας και με
σαιωνικής φιλοσοφίας. Διακρινόταν για την οξύνοιά του, το κριτικό 
του πνεύμα και τη συστηματικότητά του.2 Συχνά αποκαλείται “ό μέγας

* Το κείμενο του παρόντος άρθρου είναι βελτιωμένη μορφή ανακοίνωσης που δόθηκε 
στην A ' Επιστημονική Ημερίδα του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμή
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο αμφιθέατρο της 
Φιλοσοφικής Σχολής “Σ. Δάκαρης”, την 28η Μαΐου 2005. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερ
μές ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου στον καθηγητή Dr F. Sezgin, διευθυντή του 
Institut fiir Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universitat, Frankfurt am Main, ο οποίος ευχαρίστως έθεσε στη διάθεσή μου φω
τοαντίγραφα των αραβικών χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης και της Δαμασκού. 
Όλες οι συντομογραφίες που απαντούν στα άρθρο εξηγούνται στη βιβλιογραφία.

1. Τη βιογραφία του Πρόκλου έγραψε ο μαθητής του Μαρίνος. Έχουμε μια πολύ καλή 
πρόσφατη έκδοση με γαλλική μετάφραση και σχόλια: Η. D. Saffrey et A.-Ph. Segonds (eds), 
Marinus, Proclus ou surle Bonheur, Texte etabli, traduit et annote, Collection des Universites 
de France (Paris: Les Belles Lettres. 2002), σ. 8. κεφ. 6.15. Η παλαιότερη έκδοση είναι εκεί
νη του J. F. Boissonade (ed.). Marinus, VitaProcliiParis 1814), reprinted in V. Cousin (ed.), 
Prodi PhilosophiPlatonici Opera Inedita, Second Edition (Paris, 1864).

2. Ο E. Dodds γράφει ότι είχε “a critical acumen and a systematic grasp not easily to be 
matched within the post-classical period in any philosophical writer save Plotinus,” στην ει
σαγωγή του στο: Ε. R. Dodds (ed.), Produs: The Elements of Theology. A Revised Text with 
Translation, Introduction and Commentary, Second Edition (Oxford: Clarendon Press, 
1963), σ. xxvi.
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Πρόκλος,”3 που δείχνει τη φήμη που είχε σε φιλοσοφικούς κύκλους αλλά 
και ευρύτερα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Ήδη από την Ύστερη Αρχαι
ότητα και εξής τα έργα του μελετήθηκαν σε Ανατολή και Δύση και άσκη
σαν μεγάλη επίδραση στη χριστιανική, ιουδαϊκή και ισλαμική σκέψη.4

Οι αραβικές μεταφράσεις και παραφράσεις ορισμένων έργων του, κα
θώς και οι ανθολογίες, αποτέλεσαν τη σπουδαιότερη πηγή της νεοπλατω
νικής φιλοσοφίας στο μουσουλμανικό κόσμο.5 Ανάμεσα στα μεταφρα
σμένα έργα που σώθηκαν στην αραβική γλώσσα είναι ορισμένα “κεφά
λαια” (fasl, πλ. fusOl) από το έργο Σ το ιχε ίω σ ίς  Θ εολογική. τα οποία απο
δόθηκαν άλλοτε στον Αριστοτέλη (384-323 π.Χ.) και άλλοτε στον Αλέ
ξανδρο τον Αφροδισιέα (ακμή 205 μ.Χ.). Συγκεκριμένα, μια ελεύθερη πα
ράφραση ορισμένων “κεφαλαίων”, που φέρουν τον τίτλο K M b  a l-id ib  f i  
1-khair al-m ahd (=Βιβλίο εξήγησης περί του απολύτου αγαθού), γνωστό 
στα Λατινικά ως L iber de Causis, αποδόθηκε στον Αριστοτέλη, ιδιαίτερα 
στη λατινική παράδοση.6 Όμως, δύο από τα τρία σωζόμενα αραβικά χει
ρόγραφα αναφέρουν ότι αυτή η παράφραση είναι μια σύνοψη που έκανε ο 
Πρόκλος από το έργο του Πλάτωνα. Μια άλλη συλλογή είκοσι “κεφαλαί
ων” φέρουν τον εξής τίτλο με διαφορετική ενίοτε φρασεολογία στα σωζό
μενα χειρόγραφα:

“Ό,τι σταχνολόγησε ο Αλέξανδρος ο Αφροόισιεύς από το βιβλίο τον Αριστοτέλη
που αποκαλείται Θεολογία ήτοι λόγος περί θεότητος. ”7

3. Έτσι αποκαλείται ακόμη και από τον μαθητή του Αμμώνιο: Μ. Wallies (ed.). 
Ammonii, in Aristotelis Anaiyticorum Priorum Librum I  Commentarium. Commentaria in 
Aristotelem Graeca. vol. IV, pars VI (Berolini: G. Reimer. 1899), a. 32.24.

4. E. P. Bos and P. A. Meijer (eds). On Proclus and his Influence in Medieval Philosophy 
(Leiden. New York and Koln: E. J. Brill. 1992). ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος, σ. 89 κ. εξ. Επί
σης, G. Boss and G. Seel (eds), Proclus et son influence, Actes du colloque de Neuchatel, Juin 
1985 (Zurich: Grand Midi. 1987).

5. Βλέπε το λήμμα "Buruklus.” του R. Walzer στην El2, τόμ. 1 .1339b-1340b.
6. G. Endress, Proclus Arabus: Zwanzig Abschnitte a us der Institutio Theologies in 

arabischer Dbersetzung(Beirut. Wiesbaden: Steiner Verlag. 1973). σ. 18κ. εξ. Επίσης. R. C. 
Taylor, 'The Kalam fi mahd al-khair (Liber de causis) in the Islamic Philosophical Milieu.” 
στο έργο J. Kraye. W. F. Ryan and C. B. Schmitt (eds). Pseudo-Aristotle in the Middle Ages: 
The Theology and other Texts. Warburg Institute Surveys and Texts v. XI (London: The 
Warbung Institute. 1986), σ. 37-52.

7. Πβ. τον τίτλο του χειρογράφου Istanbul. Carullah 1279 Nr ix.7. fol. 60b27 στον 
Endress, Proclus Arabus. σ. 34-40.



Η πραγματεία «Περί άϊδιότητος τοΰ κόσμου» του Πρόκλου στην αραβική παράδοση 53

Αυτές οι ανθολογίες βασίζονται στο έργο Σ τοιχείω σις Θ εολογίκή που 
έγραψε ο Πρόκλος ενσυνειδήτως μιμούμενος τη μαθηματική μέθοδο των 
Σ τοιχείω ν Γεωμετρίας τον Ευκλείδη (ακμή 300 π.Χ.).

Ο Πρόκλος όμως είναι γνωστός στους μουσουλμάνους στοχαστές ως 
ο κατ’ εξοχήν υπέρμαχος της αιωνιότητος του κόσμου. Πράγματι, για το 
θέμα αυτό έγραψε μια μικρή πραγματεία που ανήκει στα μ ονόβ ιβλα ,8 ο 
ακριβής τίτλος της οποίας δεν μας είναι γνωστός. Ο συνήθης τίτλος με 
τον οποίο αναφέρεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία: “Ό κτω καίδεκα έπι- 
χερήματα περί ά ϊδ ιότητος τοΰ κόσμου κατά τω ν Χ ρ ισ τ ια ν ώ ν ”δεν είναι 
ο αρχικός τίτλος του έργου.9 Οι Η. S. Lang και A. D. Macro συζητώντας το 
ζήτημα του τίτλου του έργου του Πρόκλου στην εισαγωγή της έκδοσης και 
αγγλικής μετάφρασης των επιχειρημάτων του Πρόκλου που δημοσίευσαν 
πρόσφατα, δεν αποδέχονται αυτόν τον τίτλο και επιλέγουν να αναφέρο- 
νται σ’ αυτό με τη λατινική φράση D e A e te m ita te  Mundi, “Π ερί ά ϊδ ιότη-  
τος τοΰ  κόσμου. ”10 11 Η φράση αυτή βασίζεται στο θέμα που αναπτύσσεται 
στο περιεχόμενο του έργου. Το έργο του Πρόκλου “Περί άϊδιότητος τοΰ 
κόσμου” δεν σώζεται ως ανεξάρτητο βιβλίο. Τα επιχειρήματα του Πρό
κλου, εκτός από το πρώτο, σώζονται στο Μαρκιανό κώδικα (Marcianus 
graec. 236, saec. ΙΧ/Χ) που περιέχει το έργο του Ιωάννη Φιλόπονου του 
Αλεξανδρέως (περίπου 490-570 μ.Χ.), τιτλοφορούμενο “ίω ά ννο υ  άλε- 
ξανδρέω ς τοΰ φ ιλο π ό νο υ  κατά τω ν λ υ κ ίο υ  φ ιλο σ ό φ ο υ  π ρ ό κ λο υ  π ερ ί 
άϊδ ιότητος κεφ α λα ίω ν”.η Αυτό το χειρόγραφο, του οποίου αν και λείπει

8. Για τα μονόβιβλα βλ. R. De vreesse, Introduction  a I ’etude des m anuscrits g recs  (Paris: 
Imprimerie Nationale. Librairie C. Klincksieck, 1954), σ. 68-69.

9. Βλέπε το εκτενές λήμμα “Proklos”, του R. Beutler στο εγλυκλοπαιδικό λεξικό RE, 
τόμ. 23.1 (1957), στηλ. 186-247 (στηλ. 240). Επίσης, L. J. Rosan, The P h ilosoph y o f  Proclus: 
The Final Phase o f  A n cien t Thought (N ew  York: Cosmos. 1949), σ. 42, L. Siorvanes, Proclus: 
N eo-P laton ic Philosophy and Science (New Haven and London: Yale University Press, 
1996), σ. 318.

10. H. S. Lang and A. D. Macro (eds), Proclus: On the E te rn ity  o f  the W orld  (D e  
A e tem ita te  Mundi). Greek Text with Introduction, Translation and Commentary. Argument 
I Translated from the Arabic by J. McGinnis (Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press, 2001), σ. 3.

11. To έργο του Ιωάννη του Φιλόπονου εκδόθηκε από τον Η. Rabe (ed.), Ioannes  
Philoponus, D e A e te m ita te  M undi contra Proclum  (Leipzig: Teubner, 1899). Ο τίτλος που 
βρίσκουμε στο χειρόγραφο είναι γραμμένος σε ξεχωριστό φύλλο (βλέπε την εισαγωγή του 
Η. Rabe, σ. VII). Για τον Ιωάννη Φιλόπονο και τα έργα του: R. Sorabji (ed.), John 
Philoponus and the R ejection  o f  A risto telian  Science (London: Duckworth, 1987), σ. 1-40.
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και η αρχή και το τέλος, περιέχει την ανασκευή των επιχειρημάτων του 
Πρόκλου που έγραψε ο Ιωάννης Φιλόπονος το 529 μ.Χ., όταν ο Ιουστι
νιανός με διάταγμα απαγόρευσε στους μη χριστιανούς να διδάσκουν.12 Το 
έργο του Ιωάννη του Φιλόπονου είναι γνωστό στους μεταγενέστερους 
συγγραφείς. Η επιχειρηματολογία του άσκησε μεγάλη και ισχυρή επίδρα
ση τόσο στη χριστιανική όσο και στην ιουδαϊκή και μουσουλμανική θεο
λογία. Όμως η αφορμή για το έργο του Ιωάννη του Φιλόπονου ήταν η 
πραγματεία που έγραψε ο Πρόκλος. Πράγματι, η πραγματεία του Πρό
κλου αποτελεί ουσιαστικά τη βάση για όλα τα μεταγενέστερα φιλοσοφικά 
επιχειρήματα για την αιωνιότητα του κόσμου και την ύπαρξη του Θεού.
Τα χειρόγραφα των αραβικών μεταφράσεων της πραγματείας του Πρόκλου

Τα προαναφερθέντα έργα του Πρόκλου και του Φιλόπονου, μεταφρά
στηκαν στα Αραβικά.13 Η ιστορία της αραβικής μετάφρασης της πραγμα
τείας του Πρόκλου για την αιωνιότητα του κόσμου μας είναι άγνωστη. 
Αλλά ας αρχίσουμε από τα σωζόμενα αραβικά χειρόγραφα. Πρώτα-πρώ
τα, σώζονται δύο διαφορετικές αποσπασματικές αραβικές μεταφράσεις 
ορισμένων αποσπασμάτων σε τρία χειρόγραφα. Το πρώτο χειρόγραφο εί
ναι εκείνο της Δαμασκού, Zahiriyya4871 amm που χρονολογείται από το 
557 μετά την Εγίρα / 1162 μ.Χ.14 Στο χειρόγραφο αυτό σώζονται τα πρώ

12. Alan Cameron. “The Last Days of the Academy at Athens." Proceedings of the 
Cambridge Philological Society (1969) 7-29. (o. 8). H. J. Blumenthal, “529 and its Sequel: 
What happened to the Academy?" Byzantion 48( 1978) 369-385 (o. 377 κ. εξ.).

13. Ibn an-Nadim. M.. KMb al-Fihrisl, hrsg. von G. Fliigel. 2 τόμοι (Leipzig 1871-72). 
στη σ. 252.12f. για τις μεταφράσεις έργων του Πρόκλου, και στη σ. 254 κ. εξ. για τις μετα
φράσεις έργων του Ιωάννη Φιλόπονου. Επίσης. Ibn al-Qifti, ΓΑ., Ta'rikh al-hukam ihrsg. 
J. Lippert (Leipzig 1903), σ. 89.1 ff. To χειρόγραφο της Δαμασκού εκδόθηκε από τον Α. 
Badawi (ed.). al-AflitQniyya al-mubdatha rind aJ-'Arab, Dirasat Islamiyya 19 (al-Qahira. 
1955. reprinted Kuwait: Wakilat al-Maibu'a. 1977). σ. 34-42. Εκτός από μερικά παραθέμα
τα η αραβική μετάφραση του έργου του Φιλόπονου δεν σώζεται: Ε. Giannakis. "The 
Quotations from John Philoponus- De Aetemitate Mundi contra Proclum in al-Birihii’s 
India," Zeitschrift for Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 15 (2002/2003) 
185-195(0.188κ.εξ.).

14. Περιγραφή του χειρογράφου της Δαμασκού από τους J. Ragep and Ε. S. Kennedy, 
“A Description of Zdhiriyya (Damascus) MS 4871: A Philosophical and Scientific Colle
ction,” Journal for the History of Arabic Science 5 (1981) 85 -108.
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τα εννέα επιχειρήματα του Πρόκλου (.fols. 132b—133b).15 Το κείμενο του 
Πρόκλου αρχίζει με την επίκληση του Θεού (bi-smi llahi ar-rahman ar- 
rahim = Εις το όνομα του Θεού του οικτίρμονος και ελεήμονος), αλλά 
φαίνεται πως η εξής φράση:

“Τα επιχειρήματα του Πρόκλου με τα οποία αποδεικνύει ότι ο κόσμος είναι 
αΐδιος” στην πρόταση:
“Το πρώτο επιχείρημα από τα επιχειρήματα του Πρόκλου με τα οποία αποδεικνύ- 
ει ότι ο κόσμος είναι αΐδιος."

που ακολουθεί (fol. 132bl) είναι ο τίτλος του κειμένου του Πρόκλου στο 
χειρόγραφο της Δαμασκού, όπως παρατηρεί και ο G. Endress.16 Δεν είναι 
όμως σαφές αν αυτός ήταν και ο τίτλος του ελληνικού πρωτοτύπου του 
κειμένου του Πρόκλου. Η φρασεολογία της όλης πρότασης μας οδηγεί 
στη σκέψη πως είναι μάλλον προσθήκη του μεταφραστή, δηλαδή του Ishaq 
b. Hunayn. Ίσως ακόμη και ο αντιγραφέας, που έγραψε τη σημείωση στο 
τέλος αυτών των επιχειρημάτων, να προσέθεσε μέρος ή και όλη την πρό
ταση. Αλλά όποια και αν είναι η αλήθεια, δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι 
η παραπάνω φράση είναι και ο αρχικός τίτλος του ελληνικού κειμένου 
της πραγματείας του Πρόκλου. Μια σημείωση στο τέλος των εννέα επι
χειρημάτων του αραβικού χειρογράφου (fol. 133b38-39) λέει τα εξής:

“Αυτά τα εννέα επιχειρήματα έχουν μεταφραστεί από τον Ishaq b. Hunayn. Τα επι
χειρήματα του Πρόκλου για την αιωνιότητα [του κόσμου] είναι δεκαοχτώ, τα 
οποία έχουν μεταφραστεί από κάποιον άλλον εκτός του Ishaq σε πολύ κακή μετά
φραση. Αυτό που έχει βρεθεί σε μετάφραση του Ishaq είναι αυτά τα εννέα.”

Ο συγγραφέας της σημείωσης σαφώς αναφέρει ότι η μετάφραση αυτών

15. Τα σωζόμενα εννέα επιχειρήματα του Πρόκλου από το χειρόγραφο της Δαμασκού 
εκδόθηκαν από τον A. Badawi (ed.), al-AflatQniyya al-muhdatha Ίηά al-'Arab, σ. 34-42. To 
πρώτο επιχείρημα μεταφράστηκε στα Γαλλικά από τον A. Badawi: “Un Proclus perdu est 
reirouve en a ra b e M elanges Louis M assignon 1 (Damas, 1956) 149-151. Η γαλλική μετά
φραση ανατυπώθηκε στο έργο του: La transm ission de la ph ilosoph ic grecqu e au m on de  
arabe (Paris. 1968), σ. 119-120. Επίσης, το πρώτο επιχείρημα μεταφράστηκε: στα Γαλλικά 
από τον G. C. Anawati, “Un fragment perdu du ‘De aetemitate mundi’ de P roclusM elanges  
de ph ilosophic grecque offerts a M gr D ies (Paris. 1956) 21-25, στα γερμανικά από τον Μ. 
Maroth. “Der Erste Beweis des Proclus fur die Ewigkeit der Welt,” A cta  A ntiqua A cadem iae  
Scientiarum Hungaricae 30 (1982-84) 181-189. και στα αγγλικά από τον J. McGinnis στο 
Lang and Macro (eds), Proclus: On the E tern ity  o f  the W orld, o. 153-163.

16. Endress, Proclus Arabus. σ. 15.
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των εννέα επιχειρημάτων που παραθέτει έγινε από τον γνωστό σύρο νε
στοριανό χριστιανό Ish&q b. Hunayn (t 910 μ. X.)· Δεν μας λέει όμως ανο 
Ishaq b. Hunayn μετέφρασε και τα δεκαοκτώ επιχειρήματα, δηλαδή ολό
κληρο το έργο του Πρόκλου, από το οποίο πάρθηκαν αυτά τα εννέα επι
χειρήματα, ή αν μόνο αυτά τα εννέα βρήκε ή επέλεξε από το αρχέτυπό του. 
Είναι όμως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτή η σημείωση μας πληροφο
ρεί για την ύπαρξη μιας άλλης πληρέστερης αλλά κακής μετάφρασης.

Εκτός από το χειρόγραφο της Δαμασκού, τα επιχειρήματα του Πρό
κλου για την αιωνιότητα του κόσμου σώζονται και σε άλλα δύο ανέκδοτα 
χειρόγραφα δύο κωδίκων της Κωνσταντινούπολης. Τα χειρόγραφα αυτά 
περιέχουν μιαν άλλη παλαιότερη αραβική μετάφραση των οκτώ πρώτων 
επιχειρημάτων του Πρόκλου, όπως αρχικά παρατήρησε ο Franz Rosen
thal.17 Το πρώτο χειρόγραφο γνωστό ως Istanbul, Pertev Pasa 617, M s. 
240b-244a, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Millet. Το χειρόγραφο αποτελείται 
από μια συλλογή (majmO'a) αραβοπερσικών κειμένων. Δεν φέρει χρονο
λογία αλλά, όπως παρατήρησε ο Rosenthal, είναι μάλλον πρόσφατο. 
Υπάρχει στο περιθώριο η φράση “may&mir li-Ubruqlus”, δηλαδή “Λόγοι 
του Πρόκλου” και το κείμενο αρχίζει με την εξής πρόταση (Μ . 240b 1-2): 

“Αυτή είναι η αρχή του βιβλίου του Πρόκλου από την Ταρσό και η επιχειρηματο
λογία του ότι ο κόσμος είναι αγένητος και άφθαρτος κατά χρόνον, και ότι ο Πλά
τωνας είχε την ίδια άποψη. Υπάρχουν οκτώ λόγοι σ ' αυτό.”

Αν η φράση στο περιθώριο μπορεί να θεωρηθεί ως ο τίτλος του έργου 
του Πρόκλου, η πρόταση ή μάλλον η παράγραφος που ακολουθεί είναι ο 
υπότιτλος του αραβικού κειμένου. Ο υπότιτλος μας δίνει πληροφορίες 
για το περιεχόμενο και την έκταση του βιβλίου του Πρόκλου. Η φρασεο
λογία της είναι τέτοια που μας οδηγεί στο ερώτημα αν διασώζει τον αρχι
κό τίτλο της πραγματείας του Πρόκλου, αλλά περισσότερα γι’ αυτό το θέ
μα στη συνέχεια. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το επίθετο “at-TarasOsi,” 
“από την Ταρσό”, έχει προστεθεί πάνω από τη γραμμή στο χειρόγραφο, 
ίσως κατά την αντιβολή ή διόρθωση του κειμένου από τον αντιγραφέα. Το 
επίθετο δηλώνει το όνομα της πόλης του τόπου καταγωγής του Πρό-

17. F. Rosenthal. “From Arabic books and Manuscripts VII.” Journal o f  the American  
O riental S ocie ty  81 (1961) 7-12 (o. 9).
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κλου.18 Στό τέλος των οκτώ επιχειρημάτων του Πρόκλου στο χειρόγραφο 
(fol. 244a 19) υπάρχει η φράση:

“Εδώ τελειώνει το βιβλίο. Δόξα τφ βασιλεΐ καί δότη.”
Αυτή η φράση αναφέρεται σε βιβλίο (kit&b) του Πρόκλου. Ίσως η ανα

φορά σε “βιβλίο”, στην αρχή και στο τέλος των επιχειρημάτων, μας επι
τρέπει να υποθέσουμε ότι ο αντιγραφέας του χειρογράφου μας ή του αρ
χετύπου του δεν είχε στη διάθεσή του τη μετάφραση όλων των επιχειρη
μάτων.
Το δεύτερο χειρόγραφο είναι γνωστό ως Istanbul, Universite Ar. 1458, 

fols. 228al-229b9 (ή fols. 230al-231b9 σε άλλη αρίθμηση). Βρίσκεται στην 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης και φέρει τη χρο
νολογία Jumad̂ ’ II, 1236/Απρίλιος 1821 με κάποιες μεταγενέστερες προ
σθήκες. Το χειρόγραφο αυτό αποτελείται επίσης από μια συλλογή 
(majmu'a) αραβικών κειμένων. Η αρχή του κειμένου που αποδίδεται στον 
Πρόκλο έχει ως εξής (fol. 228al-3 / fol. 230al-3):

“Λόγοι του Πρόκλου από την TartHs του Έλληνος. Αυτή είναι η αρχή του βιβλίου 
του Πρόκλου και η επιχειρηματολογία του ότι ο κόσμος είναι αγένητος και άφθαρ
τος κατά χρόνον, και ότι ο Πλάτωνας είχε την ίδια άποψη. Υπάρχουν οκτώ λόγοι 
σ’ αυτό.”

Στο τέλος του κειμένου του Πρόκλου στο χειρόγραφο Universite, Ar. 
1458, fol. 229b9 / fol. 23 lb9 βρίσκουμε τη φράση:

“Εδώ τελειώνουν οι λόγοι”
και ακολουθεί ένα έργο του Ibn Sina (Αβικέννα, 980-1037 μ.Χ.). Σ’ αυτό 
το χειρόγραφο δεν υπάρχει η λέξη “βιβλίο”, αλλά απλώς δηλώνεται το τέ
λος των “λόγων” (mayamir), δηλαδή των οκτώ επιχειρημάτων που αντι
γράφει ο αντιγραφέας.
Αν εξαιρέσουμε τη φράση “Λόγοι του Πρόκλου από την Tarttis του 

Έλληνος,” το υπόλοιπο κείμενο της αρχής του χειρογράφου είναι ακρι
βώς το ίδιο με εκείνο που παραθέσαμε παραπάνω από το χειρόγραφο 
Pertev Pasa 617, fol. 240b 1. Η πρώτη φράση μπορεί να θεωρηθεί ως τίτλος 
και το υπόλοιπο κείμενο, που είναι κοινό και στα δύο χειρόγραφα, ως 
υπότιτλος. Πριν συζητήσουμε ορισμένα ερωτήματα, που τίθενται από αυ
τό που ονομάσαμε τίτλος και υπότιτλος στα δύο αραβικά χειρόγραφα της

18. Για την Ταρσό κατά την Ισλαμική περίοδο, βλ. το λήμμα “TarsQs,” στην ΕΙ2, τόμ. 10, 
σ. 305.
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Κωνσταντινούπολης, πρέπει να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις για τις 
διαφορές των δύο χειρογράφων. Πρώτα-πρώτα, η αραβική λέξη με την 
οποία αποδίδεται ο ελληνικός όρος “λόγος” στο δεύτερο χειρόγραφο έχει 
τον τύπο may&mir, ενώ το χειρόγραφο Pertev Pasa 617, fol. 240b 1 στο πε
ριθώριο έχει τον τύπο mayamir. Επίσης, στο δεύτερο χειρόγραφο έχουμε 
την προσθήκη “at-TartDsi al-YOnani”, δηλαδή “από την TartDs του Έλλη- 
νος”, (Universite Ar. 1458, fol. 228al / fol. 230al), η οποία δεν υπάρχει στο 
χειρόγραφο Pertev Pasa 617, fol. 240b 1. Αν η φράση at-TartDsi, “από την 
TartDs,” είναι η σωστή και δεν υπάρχει κάποιο αντιγραφικό σφάλμα (δη
λαδή να διαβάσουμε και εδώ “at-TarasQsi,” “από την Ταρσό"), τότε το χει
ρόγραφο αυτό μας δίνει ως τόπο καταγωγής του Πρόκλου άλλη πόλη, την 
πόλη TartDs. Η πόλη TartDs ή Tortosa, νωρίτερα AntartDs, και ενίοτε 
AntarsOs, ήταν μια πόλη στη συριακή ακτή, η αρχαία Αντάραδος απέναντι 
από το νησί Αραδος.19

Από τα στοιχεία των δύο χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης που 
παρατέθηκαν παραπάνω, δύο ζητήματα ίσως πρέπει να συζητηθούν πε
ραιτέρω. Πρώτον, ο τόπος καταγωγής του Πρόκλου και δεύτερον ο πιθα
νός τίτλος της πραγματείας του. Πρώτα-πρώτα, τα χειρόγραφα της Κων
σταντινούπολης φαίνεται πως δίνουν διαφορετικά ονόματα πόλεων ως 
τόπων καταγωγής του Πρόκλου. Σε άλλα αραβικά κείμενα, η Αττάλεια 
και η Λαοδίκεια αναφέρονται ως τόποι καταγωγής του Πρόκλου.20 Όπως 
παρατήρησε και ο Endress, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι παράξενες,. 
καθώς γνωρίζουμε από την ελληνική βιογραφία, που έγραψε ο μαθητής 
του Πρόκλου, ο Μαρίνος, ότι ο Πρόκλος καταγόταν από την πόλη Ξάν
θος της Λυκίας.21 Φαίνεται λοιπόν πως οι Αραβες συγγραφείς, όπως και 
οι αντιγράφεις των χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης, για άγνω
στους σε μας λόγους δίνουν διαφορετικά ονόματα πόλεων ως τόπων κα
ταγωγής του Πρόκλου.

Δεύτερον, φαίνεται πως στην αρχή των δύο χειρογράφων της Κων
σταντινούπολης σώζεται ένας διαφορετικός τίτλος της πραγματείας του 
Πρόκλου. Δηλαδή η φράση “ότι ο κόσμος ε ίνα ι αγένητος και άφθαρτος

19. Βλ. το λήμμα 'TartOs.” στην ΕΡ. τομ. 10. σ. 309.
20. Οι πόλεις και οι συγγραφείς αναφέρονται από τον Endress. Proclus Arabus. σ. 13 κ. 

εξ.
21. Αυτόθι, σ. 13-14. Για τις πληροφορίες που δίνει ο Μαρίνος: Saffrey et Segonds (eds), 

Marin us, Proclus ou surle Bonheur, σ. 8, κεφ. 6.
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κατά χρόνον, καί ότι ο Π λάτω νας είχε την ίδ ια  ά ποψ η”, που είναι η ίδια 
και στα δύο χειρόγραφα, ίσως αντικατοπτρίζει τον αρχικό τίτλο του έρ
γου. Αυτός ο τίτλος όχι μόνο ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο, 
αλλά και μοιάζει με φράσεις που βρίσκουμε ιδιαίτερα στο τέλος ή σε άλλα 
σημεία του κειμένου των επιχειρημάτων του σωζόμενου ελληνικού πρω
τοτύπου.22 Τέτοιες φράσεις είναι, παραδείγματος χάριν, οι εξής:

“Λόγος έκτος..,τφ δέ κόσμω φθορά ούκ εστιν- ώστε άγένητος· ώστε άίδιος. εί 
άγένητός εστιν καί άφθαρτος ό κόσμος.” (Rabe, 120.12-14).
“Λόγος έβδομος...εστιν άρα καί τό πάν άγένητον καί άφθαρτον.” (Rabe, 243.13). 
“Λόγος τρισκαιδέκατος ... εί οΰν ό ουρανός εκ στοιχείων έστίν άγενήτων καί 
άφθαρτων καί αυτός άγένητός εστιν καί άφθαρτος, καί δέδεικται καί τούτο άπό 
τών Πλατωνικών άρχών.” (Rabe, 479.7-10).
“Λόγος τεσσαρισκαιδέκατος ...άφ’ οΰ δέ τάξις έστίν, καί κόσμος έστίν ώστ’ 
άγένητος άν είη καί άφθαρτος.” (Rabe, 540.15-17).
“Λόγος πεντεκαιδέκατος ... τό δέ πρός τό παράδειγμα γεγονός έστιν ό κόσμος- 
ούτε άρα γένεσιν εχων άφθαρτος έστιν ούτε άγένητος ών έχοι άν τινα φθοράν 
(τούτο γάρ κατά θάτερον άπειρον), άλλά άγένητος άμα καί άφθαρτος καί κατ’ 
άμφω τήν άπειρίαν έχων, ΐν’ ή τώ αίωνίψ κατά πάντα όμοιος παραδείγματι, κα- 
θάπερ αυτός φησιν.” (Rabe, 550.18-24).
“Λόγος έκκαιδέκατος ... ώστε, εί ταϊς βουλήσεσιν έπεται τη μέν τό άγένητον 
είναι τον κόσμον τή δέ τό άφθαρτον, μειζόνως άν άγένητος είη ή άφθαρτος ... 
εί μέν ούν μία είσίν αί δύο, ομοίως καί άγένητον καί άφθαρτον τό πάν ” (Rabe, 
562.10-13 και 17-18).
“Λόγος έπτακαιδέκατος ... ώστε ού κατά Άριστοτέλην μόνον άλλά καί κατά 
Πλάτωνα διά τούτων άποδείκνυται τών δύο τεθέντων ό κόσμος ούτε γενητός 
ών ούτε φθαρτός.” (Rabe, 589.5-8)
“Λόγος όκτωκαιδέκατος ... ώστε, εί ό δημιουργός άεί κατά τά αυτά έχει καί 
ώσαύτως. άνάγκη τόν κόσμον άγένητον είναι καί άφθαρτον. ώστε, εί έκεϊνο λέ
γει σαφώς αυτός, άνάγκη καί τόν κόσμον κατ’ αύτόν άγένητον είναι καί άφθαρ
τον.” (Rabe. 606.5-8)

Παρόμοιες φράσεις υπάρχουν και στο Υ πόμνημ α του Πρόκλου στον 
Τίμαιο του Πλάτωνα.23 Παραδείγματος χάριν:

“τί θαυμαστόν, εί καί τόν όλον κόσμον, άγένητον όντα κατά χρόνον, έτερον τρό
πον προσαγορεύει γενητόν.” (Diehl, τόμ. 1.287.21-22)
“άλλά άφθαρτον μέν κατά χρόνον, ώσπερ καί άγένητον” (Diehl,τόμ. 1.293.16-17)

22. A. J. Festugiere, Proclus, Commentate surle Timee, Traduction et Notes, 5 τόμοι 
(Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1966-68).

23. E. Diehl (ed.), Procli Diadochi, In Platonis Timaeum Commentarii, 3 τόμοι (Leipzig: 
Teubner. 1903-1906; reprint Amsterdam: Hakkert, 1965).
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Από τα παραπάνω παραθέματα θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι μια 
φράση όπως η ακόλουθη: “δ η  άγένητος καί άφθαρτος κατά χ ρ ό ν ο ν  ό  
κόσ μ ος καί δ η  ομοίω ς Π λά τω ν έδόξα ζεν"θα μπορούσε κάλλιστα να εί
ναι ο αρχικός τίτλος της πραγματείας του Πρόκλου. Είναι αξιοσημείωτο 
το γεγονός ότι ο τίτλος αυτός όεν εμπεριέχει τη φράση “κατά τώ ν Χ ρ ι 
σ τ ια νώ ν ' για την οποία δεν υπάρχει καμία βάση σε κανένα χειρόγραφο, 
αλλά ούτε και μέσα στο ίδιο το κείμενο του Πρόκλου.24 Η φράση αυτή οδη
γεί σε παρερμηνείες, όπως σωστά παρατήρησαν οι Η. S. Lang και A. D. 
Macro στην εισαγωγή του βιβλίου τους για το έργο του Πρόκλου.25 Ο Πρό- 
κλος δεν έγραψε αυτή την πραγματεία έχοντας ως στόχο τις πεποιθήσεις 
των Χριστιανών. Αυτό θα ήταν μακριά από την αλήθεια. Ως νεοπλατωνι- 
στής, ο Πρόκλος συζητά θέματα αναφορικά με τον Πλατωνισμό, προβάλ
λοντας αντιρρήσεις στις απόψεις του Πλουτάρχου (περίπου 45-120 μ.Χ.) 
και του Αττικού (ακμή 176-80 μ.Χ.),26 όπως αποδεικνύεται από το Υ π ό 
μνη μά του στον Τ ίμ α ιο του Πλάτωνα27 και όπως σωστά και πειστικά επι
χειρηματολόγησαν οι Η. S. Lang και A. D. Macro.28

Όσον αφορά τη σχέση των δύο χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης, 
θα πρέπει να πούμε ότι παρά τις μικρές διαφορές στον τίτλο και τον υπό
τιτλο, το αραβικό κείμενο των επιχειρημάτων του Πρόκλου είναι το ίδιο 
και στα δύο χειρόγραφα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι και τα δύο χειρό
γραφα πρέπει να ανατρέχουν σε κοινό αρχέτυπο. Πράγματι, από την προ
σεκτική μελέτη τους προκύπτουν τα εξής: Οι μικρές διαφορές στην ορθο
γραφία ή οι παραλείψεις μέσα στο κείμενο οφείλονται μάλλον στους 
αντιγράφεις. Παραδείγματος χάριν, στο δεύτερο επιχείρημα η λέξη

24. A. Adler (ed.). Suidae Lexicon. 5 τόμοι. Lexicographi Graeci I (Leipzig. 1928-1938). 
Pars IV. σ. 210. λήμμα “Πρόκλος".

25. Lang and Macro (eds.). Proclus: On the Eternity of the World, a. 3.
26. Ο Αττικός κατονομάζεται στο δέκατο όγδοο επιχείρημα. Rabe, 606.17. Επίσης J. 

Dillon. The Middle Platonists: 80 B. C. to A. D. 200. Revised Edition (Ithaca: Cornell 
University Press. 1996) σ. 248.

27. Τα κυριότερα χωρία για τον Πλούταρχο και Αττικό στο Υπόμνημα του Πρόκλου 
στον Τίμαιοτ.ου Πλάτωνα είναι τα εξής: Diehl, τόμ. I. σ. 276.30-277.7.283.27-285.7.325.28 
κ.εξ., 381.26-382.12. 384.4 κ.εξ.. 391.5 κ. εξ. (Πορφύριος εναντίον Αττικού), τόμ. II. σ. 
100.2 και 115.1.153.29κ.εξ„ τόμ. III. σ. 37.11 κ. εξ.. 212.9.

28. Lang and Macro (eds.). Proclus: On the Eternity of the World, σ. 17 κ,εξ.
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“azaliyya” στη φράση “anna l-'alam sura azaliyya” παραλείπεται στο χει
ρόγραφο Universite Ar. 1458 fol. 228a23 / fol. 230a23. Ομοίως, το ίδιο χει
ρόγραφο έχει τη φράση “mubayina az-zaman” στο πέμπτο επιχείρημα 
(Universite Ar. 1458, fol. 228b27 / fol. 230b27), ενώ το χειρόγραφο Pertev 
Pasa 617, fol. 242b9 για το ίδιο χωρίο ορθώς έχει “in kana az-zaman”. Επι- 
προσθέτως, οι ομοιότητες σε λάθη που είναι κοινά και στα δύο χειρόγρα
φα μαρτυρούν ότι το κείμενο πράγματι πρέπει να ανατρέχει σε κοινό αρ
χέτυπο. Παραδείγματος χάριν, η φράση “wa-laysa bi-sabab an yakun” 
(Universite Ar. 1458, fol. 228a5 / fol. 230a5 και Pertev Pasa 617, fol. 240b7) 
για το ίδιο σημείο του πρώτου επιχειρήματος είναι λανθασμένη και χρή- 
ζει διόρθωσης σε “wa-laysa yajuz an yakOn” σύμφωνα με το νόημα και το 
κείμενο της μετάφρασης του Ishaq b. Hunayn στο χειρόγραφο της Δαμα
σκού.29
Σε αντίθεση με το χειρόγραφο της Δαμασκού, δεν έχουμε πληροφορίες 

σε κανένα από τα δύο χειρόγραφα της Κωνσταντινούπολης για το όνομα 
του μεταφραστή. Όσον αφορά την πληρότητα, δεν υπάρχει καμία μνεία 
για τον αριθμό των επιχειρημάτων του Πρόκλου στα δύο χειρόγραφα. 
Φαίνεται πως ο εκδότης ή/και αντιγραφέας γνώριζε μάλλον μόνο οκτώ 
επιχειρήματα. Αυτό δηλώνεται σαφώς από τη φράση “υπ ά ρ χο υν  οκτώ  λ ό 
γοι σ' αυτό"στον υπότιτλο που παρατέθηκε προηγουμένως.
Όσον αφορά αυτό καθ’ εαυτό το κείμενο του Πρόκλου, υπάρχουν δια

φορές μεταξύ της ανώνυμης μετάφρασης των χειρογράφων της Κωνστα
ντινούπολης και εκείνης του Ishitq b. Hunayn στο χειρόγραφο της Δαμα
σκού. Συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από τα οκτώ επιχειρήματα της ανώνυ
μης μετάφρασης υπάρχει μια θεματική πρόταση, η οποία στις τέσσερις 
από τις οκτώ περιπτώσεις ακολουθείται από την εισαγωγική φράση “q£la 
Ubruqlus”, δηλαδή “ο Πρόκλος λέει”, για το καθαυτό κείμενο του Πρό
κλου στο δεύτερο, τρίτο, πέμπτο και έκτο λόγο.30 Όμως η εισαγωγική αυ
τή φράση, “q̂ la Ubruqlus”, δεν υπάρχει για τον πρώτο, τέταρτο, έβδομο 
και όγδοο λόγο.31 Αντίστοιχες θεματικές προτάσεις δεν βρίσκουμε ούτε

29. Badawi (ed.), alAflatQniyya al-muhdatha Ίηάal-'Arab. σ. 34.7-8
30. Για το χειρόγραφο Pertev Pasa 617. fols. 241b7-8 και 15-17; 243a8-9 και 243b5-6. 

Για το χειρόγραφο Universite Ar. 1458, fols. 228al8-19 και 24-25 / ή 230a 18-19 και 24-25; 
228b27/230b27; 229a8/231 a8.

31. Για το χειρόγραφο Pertev Pasa 617. fols. 241 a2-3,242b6-8,243b 18-19,244a9-10. Για 
το χειρόγραφο Universite Ar. 1458, fols. 228a3/230a3,228bl 3-15/230bl3-15,229a^ai22- 
23/23 lal 6 και 22-23.
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στο σωζόμενο ελληνικό πρωτότυπο ούτε στην αραβική μετάφραση του 
IshSq b. Hunayn. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι οι θεμα
τικές προτάσεις είναι έργο του μεταφραστή. Πράγματι, η ορολογία και η 
φρασεολογία είναι παρόμοιες με εκείνες του κειμένου που ακολουθεί. 
Δεν πρέπει όμως να αποκλείσουμε την πιθανότητα οι θεματικές προτά
σεις να υπήρχαν ήδη στο ελληνικό αρχέτυπο από το οποίο έγινε η ανώνυ
μη αραβική μετάφραση. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η μέθοδος 
σύμφωνα με την οποία η απόδειξη ακολουθεί τη θεματική πρόταση είναι 
αυτή που χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Πρόκλο στο έργο του Σ τοι- 
χ ε ίω σ ις  Θ εο λο γ ικ ή }1 Αν ισχύει αυτό, τότε πρέπει να υπήρχε και άλλο ελ
ληνικό κείμενο του Πρόκλου διαφορετικό από το σωζόμενο. Η ύπαρξη 
θεματικών προτάσεων, πριν από κάθε επιχείρημα, στην ανώνυμη μετά
φραση των δύο χειρόγραφων της Κωνσταντινούπολης, είναι ένας επι
πλέον λόγος που συνηγορεί υπέρ της κοινής πηγής των δύο χειρογράφων.

Εκτός από τις θεματικές προτάσεις, υπάρχουν και δύο σύντομες ση
μειώσεις στο τέλος του πρώτου και του τρίτου επιχειρήματος των δύο χει
ρόγραφων της Κωνσταντινούπολης. Η πρώτη λέει: “αυτός είνα ι ο  λ ό γο ς  
(qawl) του  Π ρ ό κ λο υ "και η δεύτερη: “αυτή ε ίνα ι η επ ιχειρη μ ατολογία  του  
Π ρ ό κ λο υ  σ το ν  τρ ίτο  λ ό γ ο  (m im ar)".n Οι σημειώσεις αυτές απλώς δηλώ
νουν το τέλος του κειμένου του Πρόκλου και είναι μάλλον έργο του μετα
φραστή, όπως πρότεινε ο Rosenthal.32 33 34 Η ύπαρξη των δύο σημειώσεων και 
στα δύο χειρόγραφα της Κωνσταντινούπολης συνηγορεί υπέρ της κοινής 
πηγής των δύο χειρογράφων.

Βασική διαφορά μεταξύ της ανώνυμης μετάφρασης των χειρογράφων 
της Κωνσταντινούπολης και εκείνης του Ishaq b. Hunayn είναι οι γλωσσι
κές διαφορές, και κυρίως η χρήση διαφορετικής ορολογίας, φρασεολο
γίας και σύνταξης. Στα δύο χειρόγραφα τα επιχειρήματα χαρακτηρίζο
νται ως “mimar”, σε αντίθεση με τον Ishaq b. Hunayn, ο οποίος χρησιμο
ποιεί τον όρο “hujja”. Η λέξη “mimar” (από τη συριακήιηέιτΐΓά=λόγος) εί
ναι κυριολεκτική μετάφραση της ελληνικής λέξης “λόγος”, που απαντά 
και στο έργο του Ιωάννη του Φιλόπονου, όπου παρατίθεται το κείμενο

32. Έκδοση του ελληνικού κειμένου, αγγλική μετάφραση και σχόλια από τον Dodds 
(ed.). Proclus: The Elements of neology, o. 2 κ.εξ.

33. Για το χειρόγραφο Pertev Pasa 617, fols. 241b6 και 242b5-6. Για το χειρόγραφο 
University Ar. 1458. fols. 228al8 και 228b 13.

34. Rosenthal. “From Arabic books and Manuscripts VII,” σ. 10.
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του Πρόκλου.35 Πράγματι το κείμενο του Πρόκλου πρέπει να είχε τη λέξη 
“λόγος”, όπως φαίνεται από τα επιχειρήματα δεκαπέντε και δεκαεφτά, 
όπου η λέξη “λόγος” είναι συντακτικά ενσωματωμένη στην εισαγωγική 
πρόταση του ελληνικού κειμένου.36 Αντιθέτως, η λέξη “επιχείρημα” δεν 
απαντά στο κείμενο του Πρόκλου αλλά τη βρίσκουμε πολύ συχνά στο κεί
μενο της ανασκευής τόσο στα “κεφάλαια  τής Χύσεω ς” όσο και στο κείμενο 
της “Χύσεως”τον ιδίου του Ιωάννη του Φιλόπονου.37 Η χρήση της λέξης 
“mimar” οδηγεί κάποιον να υποθέσει ότι η μετάφραση έγινε από συριακό 
αρχέτυπο. Όμως, δεν έχουμε περαιτέρω αποδείξεις γι’ αυτό. Επιπλέον, 
όπως παρατήρησαν οι G. Lewis και F. W. Zimmermann, η λέξη “mimar” 
(πληθ. mayamir) απαντά σε ορισμένα αραβικά συγγράμματα και φαίνεται 
ότι προτιμάται από μη μουσουλμάνους που έγραψαν τον 9ο αιώνα μ.Χ.38 
Αρα, η χρήση του όρου “mimar” δείχνει μάλλον την κοινωνική και θρη
σκευτική προέλευση του μεταφραστή παρά το αρχέτυπο από το οποίο έγι
νε η μετάφραση. Γνωρίζουμε ότι πολλοί μεταφραστές ήταν σύροι χρι
στιανοί, νεστοριανοί ή ιακωβίτες, οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία.39 
Ίσως, λοιπόν, ο ανώνυμος μεταφραστής πρέπει να αναζητηθεί ανάμεσα 
σε τέτοιους εκκλησιαστικούς κύκλους του χαλιφάτου.

Η ανάλυση της γλώσσας και του ύφους των δύο μεταφράσεων οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι διαφέρουν και στην ορολογία και στη φρασεολογία. 
Παραδείγματος χάριν, ο Ish&q b. Hunayn αποδίδει τον όρο “δημιουργός” 
του κειμένου του Πρόκλου με την αραβική λέξη του Κορανίου “khaliq” 
ιδιαίτερα στο τρίτο και έκτο επιχείρημα, ενώ η ανώνυμη μετάφραση των

35. Rabe, σ. 24.1.42.1, 55.24. 103.1, 119.13, 243.1, 294.1, 313.6, 380.19, 403.14, 466.1, 
477.13,538.1,549.6,560.1,589.5-6,604.13.

36. Rabe. σ. 549.7 και 589.6.
37. Παραδείγματος χάριν, Rabe, σ. 24.18-19, 26.18-19, 45.6, 25, 57.2, 59.15-16. κ.λπ. 

Βλέπε και το ευρετήριο όρων (Index) στην έκδοση του κειμένου του Ιωάννη Φιλόπονου 
από τον Rabe.

38. F. W. Zimmermann, “The Origins of the So-called Theology of Aristotle,” στο J. 
Kraye, W. F. Ryan and C. B, Schmitt (eds), Pseudo-Aristotle in the Middle Ages: The 
Theology and other Texts, Warburg Institute Surveys and Texts v. XI (London: The Warburg 
Institute. 1986) σ. 110-240 (σ. 151 κ. εξ.).

39. D. Gutas. Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement 
in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd-4th/8th-l 0th centuries) (London and New York: 
Routledge 1998), σ. 136κ. εξ.
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χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης στα ίδια επιχειρήματα χρησιμο
ποιεί τη λέξη “sani'”.40 Στο δεύτερο επιχείρημα ο όρος “είκών” αποδίδεται 
με τη λέξη “mumaththal” από τον Ishaq b. Hunayn,4' ενώ ο ανώνυμος με
ταφραστής χρησιμοποιεί τη λέξη "sOra”. Ο όρος “αιώνιος” μεταφράζεται 
από τον Ishaq b. Hunayn με τη λέξη “azali”,42 ενώ ο ανώνυμος μεταφρα
στής έχει δύο λέξεις “abadi azali” (σχήμα εν  διά  δνο ΐν) στο δεύτερο, τέ
ταρτο και όγδοο επιχείρημα, και αλλού τη λέξη “sarmadi,” όπως στο έβδο
μο επιχείρημα. Όμως η ίδια λέξη “azali” χρησιμοποιείται από τον Ishaq b. 
Hunayn για να αποδώσει και τον όρο “άϊδιος”,43 ενώ ο ανώνυμος μετα
φραστής έχει και σ’ αυτή την περίπτωση το σύμπλεγμα “azali abadi”. To 
επίρρημα “αεί” αποδίδεται με τις λέξεις “abadan” τις περισσότερες φορές 
και ενίοτε “da’iman” από τον Ishaq b. Hunayn,44 ενώ ο ανώνυμος μετα
φραστής έχει τη λέξη “abadan” και μια φορά τη φράση “lam yazal”. Σε γε
νικές γραμμές, η γλώσσα της μετάφρασης του Ishaq b. Hunayn είναι κομ
ψή και ακολουθεί πιστά το σωζόμενο ελληνικό κείμενο, ενώ εκείνη της 
ανώνυμης μετάφρασης είναι μάλλον άκομψη και αρχαιοπρεπής. Επιπλέ
ον, η ανώνυμη μετάφραση χρησιμοποιεί τους νεολογισμούς “anniyya” και 
“annahQ” για να αποδώσει την ελληνική λέξη “τό είναι,” ενώ ο Ishaq b. 
Hunayn έχει τον τύπο “an yakOna” στο πέμπτο επιχείρημα για τον ίδιο ελ
ληνικό όρο. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η γλώσσα της ανώ
νυμης μετάφρασης των χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης διαφέρει 
από εκείνη του Ishaq b. Hunayn και είναι πολύ κοντά στη γλώσσα της μου
σουλμανικής διαλεκτικής θεολογίας (kalam). Η μουσουλμανική διαλεκτι
κή θεολογία (kalam) γνώρισε την ακμή της από το 750 ως το 850 μ.Χ., όταν 
το ορθολογιστικό κίνημα των μουταζιλιτών (mu'tazila) ήταν στο αποκο
ρύφωμα της δύναμής του και το ενδιαφέρον για την ελληνική σκέψη μεγά
λωνε.45 Επίσης, αν κάποιος συγκρίνει τη γλώσσα της ανώνυμης μετάφρα
σης των χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης με εκείνη που βρίσκουμε 
στις μεταφράσεις που προέρχονται από τον κύκλο του Kindi (t 870 μ.Χ.),

40. Badawl (ed ). al-AflStOniyya al-mulidatha 'indal-'Arab. a. 35.18 κ.εξ και 39.6 κ.εξ.
41. Αυτόθι, σ. 35.13 κ. εξ.
42. Αυτόθι, σ. 35.9.12.15.
43. Αυτόθι, σ. 37.18-20 και 40.3 8.
44. Αυτόθι, σ. 37.12.39.2.
45. Zimmermann, "The Origins of the So-called Theology of Aristotle”, σ. 111.



Η πραγματεία «Περί άϊδιότητος τού κόσμου» του Πρόκλου στην αραβική παράδοση 65

η συγγένεια της είναι εμφανής.46 Γνωρίζουμε μάλιστα ότι οι μεταφράσεις 
του κύκλου του Kindi είναι παλαιότερες από εκείνες που προέρχονται 
από τη σχολή του Hunayn b. Ishaq (t 873 μ.Χ.).
Παρά τις διαφορές στη γλώσσα και το ύφος, τόσο η μετάφραση του 

Ishaq b. Hunayn (t 910 μ.Χ.) όσο και η ανώνυμη μετάφραση δεν προϋπο
θέτουν διαφορετικό ελληνικό κείμενο. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές, αλ
λά μερικές κάλλιστα μπορούν να αποδοθούν στους ίδιους τους μεταφρα
στές. Ενδιαφέρουσες είναι και οι ομοιότητες των δύο αραβικών μετα
φράσεων σε αντιπαραβολή με το ελληνικό. Συγκεκριμένα, στο τρίτο επι
χείρημα και οι δύο μεταφράσεις προσθέτουν το όνομα του Αριστοτέλη, 
που δεν αναφέρεται στο σωζόμενο ελληνικό πρωτότυπο.47 Το ίδιο κάνουν 
και για το όνομα του Πλάτωνα στο έκτο επιχείρημα, που πάλι δεν αναφέ- 
ρεται στο ελληνικό.48 Και στις δύο περιπτώσεις οι προσθήκες αυτές είναι 
σωστές, πράγμα που δείχνει ότι οι μεταφραστές ή είχαν κάποιο ελληνικό 
πρωτότυπο όπου τα ονόματα των δύο φιλοσόφων αναφέρονταν ή τα βρή
καν σε κάποια σημείωση ή στο περιθώριο ή πιθανώς στο διάστιχο ως ερ
μηνεύματα ή “γλώσσες” και ακολούθως ενσωματώθηκαν μέσα στο κείμε
νο του Πρόκλου.
Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν μπορεί να υποστηριχτεί με 

βεβαιότητα ότι η μνημονευόμενη “κακή” μετάφραση, στη σημείωση του τέ
λους του χειρογράφου της Δαμασκού, ταυτίζεται με την ανώνυμη μετά
φραση των χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης. Διότι παρά το αρχαι
οπρεπές ύφος της τελευταίας, ενίοτε η απόδοση όρων αλλά και η σύνταξη 
είναι πιο κατάλληλη από εκείνη του Ish&q b. Hunayn.49

46. Ανάλυση της γλώσσας και του ύφους των μεταφράσεων του κύκλου του Kindi στον 
Endress. Proclus Arabus. σ. 62-193. Επίσης, το άρθρο του G. Endress, “The Circle of al- 
Kindi.” στο G. Endress and R. Kruk (eds). The Ancient Tradition in Christian and Islamic 
Hellenism (Leiden : Research School CNWS, 1997) σ. 43-76.

47. Για το χειρόγραφο Pertev Pasa 617, fol. 241b6 και για το χειρόγραφο Oniversite Ar. 
1458. fol. 228a26 / 230 a26. Για το χειρόγραφο της Δαμασκού βλ. Badawi (ed.), al- 
Afl&iQniyya al-muhdatha 'indal-Arab, o. 36.7. Για το ελληνικό βλ. Rabe, σ. 42.16.

48. Για το χειρόγραφο Pertev Pasa 617, fol. 243al5 και για το χειρόγραφο Oniversite Ar. 
1458. fol. 229al4 / 231 al4. Για το χειρόγραφο της Δαμασκού βλ. Badawi (ed.), al- 
AflatOniyya al-muhdatha 'indal-'Arab, o. 39.15. Για το ελληνικό βλ. Rabe, σ.120.7.

49. Rosenthal, “From Arabic books and Manuscripts VII,” σ. 10.
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Επίδραση που άσκησε το έργο του Πρόκλου σε αραβόφωνους στοχαστές

Όσον αφορά στη μεταγενέστερη χρήση των δύο μεταφράσεων, η ανώ
νυμη μετάφραση των χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης είναι αυτή 
που χρησιμοποιείται από τους μετέπειτα μουσουλμάνους συγγραφείς και 
όχι εκείνη του Ishaq b. Hunayn. Συγκεκριμένα, ο Shahrastani (f 1153 μ.Χ.) 
στο έργο του K M b  al-milal wa-n-nihal, “Βιβλίο θρησκευτικών και φιλοσο
φικών αιρέσεων”, αφιερώνει στις απόψεις του Πρόκλου για την αιωνιό
τητα του κόσμου ένα κεφάλαιο.50 Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου ο 
Shahrastani συνοψίζει οκτώ επιχειρήματα του Πρόκλου. Αν μελετήσουμε 
αυτή τη σύνοψη των επιχειρημάτων του Πρόκλου, θα διαπιστώσουμε ότι 
δεν πρόκειται για τα πρώτα οκτώ επιχειρήματα, αλλά για τα επιχειρήμα
τα 1, 3,4,5,6, 8,10 και 13 του πρωτοτύπου και με αυτή τη σειρά. Η σύνο
ψη των επιχειρημάτων δέκα και δεκατρία δεν έχει αντίστοιχο στα σωζό- 
μενα αραβικά χειρόγραφα. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι ο Shahrastani πρέπει να είχε πρόσβαση σε μια πιο ολοκληρωμένη αρα
βική έκδοση των επιχειρημάτων του Πρόκλου από αυτή που σώζεται στα 
αραβικά χειρόγραφα. Αυτό είναι πολύ πιθανό, αφού δεν πρέπει να είχε 
πρόσβαση στα επιχειρήματα του Πρόκλου μέσω της αραβικής μετάφρα
σης της ανασκευής που έγραψε ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, διότι δεν υπάρχει 
καμία αναφορά στον Ιωάννη το Φιλόπονο. Αν μελετήσουμε τη γλώσσα 
της σύνοψης των επιχειρημάτων που παραθέτει ο Shahrastani και τη συ
γκρίνουμε με εκείνη των χειρογράφων μας, καταλήγουμε στο συμπέρα
σμα ότι ο Shahrastani, αν δεν χρησιμοποίησε κάποια δοξογραφία ή σύνο
ψη των επιχειρημάτων του Πρόκλου, βασίστηκε στην ανώνυμη μετάφρα
ση των χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης και όχι σε εκείνη του Ishaq 
b. Hunayn για τη δική του συνοπτική παρουσίαση. Αρα, ο Shahrastani πρέ
πει να είχε πρόσβαση σε ένα πλήρες αντίτυπο εκείνης της μετάφρασης, μέ
ρος της οποίας μας διασώζουν τα χειρόγραφα της Κωνσταντινούπολης. 
Περαιτέρω, ο Shahrastani αναφέρει ότι έγραψε ένα βιβλίο για να απο
κρούσει τις απόψεις του Αριστοτέλη και του φιλοσόφου Ibn Sina (980-

50. W. Cureton (ed). A]-Shahrastani. Book of Religious and Philosophical Sects. 2 τόμοι 
(London: Society for the Publication of Oriental Texts. 1842-46), τόμ. I. o. 338. Γαλλική με
τάφραση από τους J. Jolivet et G. Monnot. Shahrastani: Livre des Religions cl des sectes II. 
Traduction avec introduction et notes (Leuven: Peeters AJnesco, 1993). o. 339-347.
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1037 μ.Χ.).51 Αν και ο Ibn Sind δεν αναφέρει ονομαστικά τον Πρόκλο που
θενά, από όσο γνωρίζω,52 όμως είναι και αυτός υπέρμαχος της αιωνιότη
τας του κόσμου, όπως και ο Αριστοτέλης. Σε ποιο βαθμό ο Ibn Sind ανα
παράγει τα επιχειρήματα του Πρόκλου είναι θέμα προς διερεύνηση και 
όχι του παρόντος άρθρου.
Ο Muhammad b. Zakariyd ar-R&zi (t 925 μ.Χ.) στο έργο του K M b  ash- 

shukQk allati 'ali Buruqlus, “Βιβλίο αποριών κατά Πρόκλου”, και ο 
Ghazali (t 1111 μ.Χ.) στο έργο του Tahafut al-falasifa, “Η ασυναρτησία των 
φιλοσόφων”, φαίνεται πως άντλησαν τα επιχειρήματά τους κατά της αι- 
ωνιότητος του κόσμου από την ανασκευή των επιχειρημάτων του Πρό
κλου που έγραψε ο Ιωάννης Φιλόπονος ο Αλεξανδρεύς.
Σε γενικές γραμμές, είναι αληθές ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι 

συγγραφείς, εκτός των φιλοσόφων (fal&sifa), μελέτησαν τα έργα του Πρό
κλου για να επιχειρηματολογήσουν εναντίον του και όχι για να υιοθετή
σουν τις απόψεις του. Ίδια ήταν και η προσέγγιση από εκπροσώπους της 
χριστιανικής και ιουδαϊκής παράδοσης. Αντιθέτως, οι απόψεις του αντι
πάλου του, Ιωάννη του Φιλόπονου, έγιναν αποδεκτές από όλες τις θρη
σκευτικές παραδόσεις, δηλαδή την ιουδαϊκή, τη χριστιανική και την ισλα- 
μική παράδοση.53
Συμπέρασμα

Από την παραπάνω σύντομη περιγραφή των αραβικών μεταφράσεων 
της πραγματείας του Πρόκλου “Περί άϊδιότητος τοΰ κόσμου” καταλή
γουμε στα εξής συμπεράσματα:
Πρώτον, η πραγματεία του Πρόκλου, η οποία δεν σώζεται ως ανεξάρ

τητο βιβλίο στην ελληνική χειρόγραφη παράδοση, αλλά δεκαεπτά από τα 
δεκαοκτώ επιχειρήματα παρατίθενται στην ανασκευή του Ιωάννη του Φι
λόπονου (Μαρκιανός κώδικας 236,9ος/10ος αι. μ.Χ.), μεταφράστηκε στα

51. Cureton (ed.), Al-Shahrastani, Book o f Religious and Philosophical Sects, τομ. 1, σ. 
340, και Jolivet et Monnot, Shahrastani: Livre des Religions et des sectes II, σ. 343.

52. Την ίδια άποψη έχει και ο καθηγητής Δημήτρης Γούτας του Πανεπιστημίου του 
Υale. όπως μου ανέφερε σε συζήτηση, δηλαδή ότι ο Ibn S!n&, γνωστός σε μας ως Αβικέννα, 
δεν αναφέρεται ονομαστικά στον Πρόκλο.

53. Η.Α. Davidson, Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval 
Islamic and Jewish Philosophy, New York, Oxford, 1987.
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Αραβικά τουλάχιστον δύο φορές. Η μία από τις μεταφράσεις έγινε από 
τον Ishfiq b. Hunayn (t 910 μ.Χ.), διάσημο μεταφραστή φιλοσοφικών κει
μένων. Από αυτή τη μετάφραση σώζονται εννέα επιχειρήματα σε χειρό
γραφο της Δαμασκού που χρονολογείται από το έτος 1162 μ.Χ. Η δεύτε
ρη είναι παλαιότερη από εκείνη του Ishaq b. Hunayn. Από αυτή τη μετά
φραση σώζονται οκτώ επιχειρήματα σε δύο ανέκδοτα χειρόγραφα της 
Κωνσταντινούπολης. Σ’ αυτή την παλαιότερη μετάφραση βρίσκουμε την 
ορολογία και φρασεολογία που χρησιμοποιείται στις μεταφράσεις που 
προέρχονται από τον κύκλο του Kindi (t 870 μ.Χ.).

Δεύτερον, και στα τρία αραβικά χειρόγραφα σώζεται το πρώτο επιχεί
ρημα που έχει χαθεί στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Επίσης στα δύο 
χειρόγραφα της Κωνσταντινούπολης φαίνεται πως διασώζεται και ο αρ
χικός τίτλος της πραγματείας του Πρόκλου. Με βάση αυτή την πρώιμη 
αραβική μετάφραση, ο τίτλος φαίνεται πως ήταν ο εξής: "δη άγένητος  
καί ά φ θα ρτος κατά χ ρ ό ν ο ν  ό  κόσ μ ος καί δτι όμοίω ς Π λάτω ν έδόξα- 
ζ ε ν ”.
Τρίτον, η αραβική μετάφραση του Ishaq b. Hunayn και η ανώνυμη με

τάφραση των χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης, όταν μελετηθούν 
μαζί, λύνουν ορισμένα προβλήματα που υπάρχουν όχι μόνο στο κείμενο 
των αραβικών χειρογράφων αλλά ακόμα και στο σωζόμενο ελληνικό κεί
μενο που παρατίθεται στο έργο του Ιωάννη του Φιλόπονου D e A e tem i-  
ta te  M undi contra Proclum.
Τέταρτον, όπως δείχνουν οι επώνυμες αναφορές σε απόψεις του Πρό

κλου, τα έργα του μελετήθηκαν από μουσουλμάνους στοχαστές τόσο φι
λοσόφους όσο και θεολόγους. Όμως, αν μουσουλμανικοί φιλοσοφικοί 
κύκλοι (faldsifa) ακολούθησαν τον Πρόκλο και τον Αριστοτέλη στην άπο
ψη ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, δηλαδή χωρίς αρχή και τέλος (π.χ. Ibn 
Sina), η άποψη αυτή δεν έγινε ποτέ αποδεκτή από τους μουσουλμάνους 
θεολόγους και την ευρύτερη μουσουλμανική κοινωνία. Όλες οι μονοθεϊ
στικές θρησκείες, που τα ιερά τους βιβλία μιλούσαν για δημιουργία του 
κόσμου, υιοθέτησαν τις απόψεις του αντιπάλου του, του Ιωάννη του Φι
λόπονου. Όμως, η επίδραση που άσκησε ο Πρόκλος στη φιλοσοφική και 
θεολογική σκέψη της ισλαμικής παράδοσης δεν είναι μικρότερη από εκεί
νη που συναντάμε στην ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση από την 
Ύστερη Αρχαιότητα ως την Αναγέννηση, ενίοτε και πέραν αυτής.
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S U M M A R Y

PROCLUS’ TREATISE DE AETERNITATE MUNDI 
IN THE ARABIC TRADITION

by
Elias Giannakis

Proclus’ treatise D e A e te m ita te  M undi has not survived in Greek as an 
independent book. Seventeen out of the eighteen arguments it contained are 
quoted in John Philoponus’ Refutation, which survives in a mutilated Greek 
manuscript (Marcianus graec. 236, saec. IX/X). The beginning of 
Philoponus’ work together with Proclus’ first argument as well as the end of 
the codex Marcianus are missing. There survive in Arabic tradition three 
manuscripts, one containing the first nine of Proclus’ arguments and the 
other two containing the first eight arguments of Proclus’ treatise.
The aim of this paper is to give an account of Proclus’ treatise D e  

A e te m ita te  M undi in the Arabic tradition. As is shown from the surviving 
manuscripts, this treatise was translated into Arabic at least twice. Yet none 
of these translations survives in its entirety. One of the translations was 
made by the well-known IsMq b. Hunayn (t A.D. 910). It is done in elegant 
Arabic and it appears that it closely follows the surviving Greek text of 
Proclus. There survive nine arguments of it in the Damascus manuscript, 
Zahiriyya 4871 fimm, dated 557 A. H.(= A. D. 1162), fols. 132b-133b. The 
other translation is older than IsMq’s but the translator’s name remains 
unknown. Its language is old-fashioned and the style archaic and clumsy. 
However, at times, the choice of words and syntax are more suitable than 
Ishaq’s. It is very close to the group of the translations which come from al- 
Kindi’s circle. Eight of Proclus’ arguments of this translation survive in two 
unpublished Istanbul manuscripts (Pertev Pasa 617, no date, fols. 240b 
-244a andOniversite Ar. 1458,Jum&d£’ II, 1236 A. H.(=A. D. April, 1821), 
fols. 228al-229b9 (or 230al-23 lb9 in a different enumeration)).

AH three Arabic manuscripts preserve the Arabic translation of Proclus’ 
first argument which is lost in Greek. Also, it appears that the translation of 
the Istanbul manuscripts preserves the original title of Proclus' treatise. This 
title may have read as follows: “δτι άγένητος καί άφθαρτος κατά χρόνον
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ό κόσμος και ότι ομοίως Πλάτων έδόξαζεν,” ‘That the world is tempo
rally ungenerated and incorruptible, and that Plato’s view was similar”. 
Further, as is shown by the terminology and phraseology, the older transla
tion, not Ish&q’s, was used by Shahrastan! (t A. D. 1153) in his work K itib  
al-milal wa-n-nihal. Proclus’ view that the world is eternal was met with 
favour by muslim philosophers (e.g. Ibn Sina f A. D. 1037), but was not 
accepted by the muslim theologians. As is the case with Christians and Jews, 
Muslims adopted the views of Proclus’ adversary, John Philoponus, whose 
Refutation o f  Proclus was also translated into Arabic, although no Arabic 
manuscript has tumd up until now.


