¢ll»laij summignumšnwn, ¢n…s wn d oÙsîn ™ke…nwn promhk…zei aÙt¾ n ¢f'
˜autÁj· e„j d t¦ met' aÙt¾ n ·špousa baqÚ nei t¦ ™p…peda, t ¾n mn
tetragwnik¾ n zw¾ n kub…zousa kaˆ fantas…an gennîsa (kaˆ g¦r ¹ fantas…a
noàj t …j ™s t i n paqht i kÕj œndon mn ™nerge‹n ™qšlwn, ¢s qenîn d di¦ t¾n
e„j tÕ stereÕ n ptîsin), t ¾n d prom»kh kat¦ t¾n ¢n£l ogon pr Òodon e„j t oÝj
¢nomo…ouj Øfiz£nousa stereoÝj kaˆ t¾ n a‡sqhsin gennîsa, gnîsin oâsan ™x
¢nomo…wn, sèmatoj kaˆ

¢swm£tou, kaˆ ˜aut Áj

enai m¾ dunamšnhn.

mi gnumšnwn d tîn e„dîn tÁj zwÁj toÚ twn ™n tÍ genšsei kaˆ [sum]plekomšnwn
ceirÒnwn

kaˆ

¢meinÒnwn

¢poteloàntai

¡rmon…ai

duoeide‹j,

¿

mn

pokatastatik¾ kaˆ tù taÙtoà32»
Βασικά σηµεία αυτού του χωρίου είναι:
•

η έκφραση «tetragwn…zei ˜aut» n» που αντιστοιχεί στην έκφραση «αριθµοί
δυνάµενοι»

•

η έκφραση «tetragwnik¾ n zw¾ n kub…zousa», που αντιστοιχεί στους
κύβους, και

•

η έκφραση «¢nomo…ouj stereoÝj», που αντιστοιχεί στις πλινθίδες και
δοκίδες

Στην αρχή του χωρίου του Πρόκλου διαβάζουµε:
«kaˆ prÕ j toÚ toij ÐmoioÚ ntwn te kaˆ ¢nomoioÚ ntwn ¢riqmîn· ÐmoioÚnt wn mn
tîn tetragwnikîn À kubikîn, ¢nomoioÚntwn d tîn ¢n…
soij crwmšnwn
pleura‹j À ™pipšdwn À stereîn33»
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ο αριθµός δυναστεύοµενος προκύπτει ως γινόµενο δύο
άνισων παραγόντων.
Είναι ενδιαφέρον, κατά τον Laird, να συγκρίνουµε στο σηµείο αυτό την ερµηνεία
αυτή του Πρόκλου µε αυτήν των Adam – Hultsch.
Η µία αρµονία που ο Πλάτων περιγράφει ως τετράγωνο (‡shn „s£kij), κατά τους
Adam – Hultsch είναι ο 36002 και η άλλη είναι ο 2700 Χ 4800 (προµήκης αρµονία).
Όταν όµως ένα τετράγωνο είναι ίσο µε ένα ορθογώνιο τότε η πλευρά του τετραγώνου
είναι µέση ανάλογος των πλευρών του ορθογωνίου. Εποµένως 2700/3600 =
3600/4800. Αυτή η αναλογία είναι ίδιου τύπου µε αυτή του Πρόκλου, µε τη διαφορά
32
33

Πρόκλος εις Πολιτείαν, 2,51,26-52,14
Πρόκλος εις Πολιτείαν 2,36,12-15
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