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Tiivistelmä: Tutkielmassa selvitetään mitä daimoniset sielut Prokloksen mukaan 

ovat ja mikä rooli niillä on hänen oppijärjestelmässään neljän tutkimuskysymyksen 

kautta: Mitä daimoniset sielut Prokloksen mukaan ovat? Mitkä ovat daimonisten 

sielujen tehtävät? Mikä merkitys daimonisilla sieluilla ihmisten 

uskonnollisfilosofiselle toiminnalle? Mitä tarkoittaa daimonisten sielujen kolmijako 

enkeleihin, daimoneihin ja heeroksiin? Tutkielman päälähteinä ovat Prokloksen 

Institutio theologica ja Kratyloksen kommentaari ja metodina käsite-, väitelause ja 

argumentaatioanalyysi. Analyysin tulokset on sijoitettu proklos-tutkimuksen 

kenttään sekä Prokloksen teologisen ja teurgisen ajattelun kontekstiin. 

Daimoniset sielut ovat Prokloksen mukaan jumalallisten sielujen ja ihmissielujen 

välissä oleva välittävä sielujen ryhmä, joka on pysyvästi jumalten yhteydessä ja 

välittää jumalallista vaikutusta sekä ihmisille että laajemmin kosmokseen. Heidän 

tehtävänsä määräytyvät heitä johtavan jumalan mukaan. Ihmissielut ovat jatkuvasti 

daimonisen vaikutuksen piirissä eivätkä kykene korkeaan filosofiseen ja teurgiseen 

toimintaan ilman niitä. Daimoniset sielut jakautuvat kolmeen ryhmään enkeleihin, 

daimoneihin ja heeroksiin heijastellen Prokloksen ajattelun laajempaa triadista 

rakennetta, joka toistuu kaikilla todellisuuden tasoilla. Hesiodoksen sukupolviteorian 

tulkitsemiseksi Proklos tarvitsee myös neljännen ryhmän, joka yhdistyy nymfeihin. 

Ryhmittely ja ryhmien rajat ovat häilyviä ja siksi on sekä daimonisia että inhimillisiä 

heeroksia, joista ensimmäiset ovat heeroksia olemuksellisesti ja toiset analogisesti.  
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1. Johdanto 

1.1 Alkusanat 

Uusplatonismi oli 400-luvulla jKr. liittänyt itseensä koko perinteisen kreikkalais-

roomalaisen uskonnon ja filosofian. Sen merkittävin opettaja Ateenan koulun johtaja 

Proklos oli tehnyt kodistaan Athenen temppelin ja hän omaksui roolin kaikkien ei-

kristillisten kulttien suojelijana. Entisaikojen suurten filosofien reinkarnaationa 

hänen tuli rakentaa todellisuuden filosofinen kokonaisselitys, joka kietoi sisäänsä 

niin suurten filosofikoulujen oivallukset ja jumalallisesti inspiroitujen runoilijoiden 

välittämän ilmoituksen kuin mysteerikulttien rituaalitkin ja välittää se oppilaille, 

joista riippui perinnön kohtalo uuden valtionuskonnon paineessa. Koko järjestelmää 

ohjasi vakaumus, että kaiken moninaisuuden taustalla on perustava jumalallinen 

ykseys Platonin Hyvä, mutta jokaisen välin täyttävä järjestelmä päätyi lopulta 

näkemykseen, jossa perimmäisen Yhden ja aineellisen maailman välillä on miljardeja 

välittäjiä korkeimmista jumalista ihmissieluihin ja ainetta järjestäviin logoksiin. 

Lukemattomien välittäjien maailmassa ihmistä lähimmät välittäjät, jumalia 

helpommin lähestyttävät enkelit, daimonit ja heerokset, nousivat keskeiseen 

asemaan. Platon oli puhunut jumalia välittävistä daimoneista, Kaldean viisaat toivat 

tietoa jumalten lähettiläistä eli enkeleistä, ja Kreikka oli täynnä heerosten hautoja. 

Nämä mahdollistivat suurta Plotinoksen intellektuaalista unio mysticaa nöyremmän 

ja hapuilevamman pyrkimyksen kohti jumalten taivaallista ja yliolevaista katselua. 

1.2 Metodi ja tutkimuskysymys 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä daimoniset sielut Prokloksen 

mukaan ovat ja mikä rooli niillä on hänen uskonnollisfilosofisessa 

oppijärjestelmässään. Tarkemmin sanottuna tutkielmassa pyritään vastaamaan 

seuraaviin neljään kysymykseen: Mitä daimoniset sielut Prokloksen mukaan ovat? 

Mitä tarkoittaa daimonisten sielujen kolmijako enkeleihin, daimoneihin ja 

heeroksiin? Mitkä ovat daimonisten sielujen tehtävät? Mikä merkitys daimonisilla 

sieluilla ihmisten uskonnollisfilosofiselle toiminnalle?  

Metodina tutkimuksessa käytetään Prokloksen alkukielisten tekstien käsite-, 

väitelause ja argumentaatioanalyysia. Tässä tavoitteena on saavuttaa ymmärrys siitä, 

mitä Proklos tarkoittaa hänen omista käsitteellisistä lähtökohdistaan. Tämän lisäksi 
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tutkimuksessa analyysin tulokset sijoitetaan laajempaan proklos-tutkimuksen 

kenttään ja keskustellaan edeltävän aihetta käsittelevän tutkimuksen kanssa. 

Tutkimus esitetään viiden pääluvun kautta: Ensimmäisessä eli tässä luvussa kirjataan 

auki tutkimuskysymys, metodi, tutkimuksen lähdepohja ja olennaisin 

tutkimuksellinen konteksti. Toisessa pääluvussa avataan Prokloksen kirjoitusten 

olennainen konteksti kolmesta näkökulmasta eli platonistisen perinteen, laajemman 

daimonologisen perinteen ja Prokloksen henkilöhistorian näkökulmasta. 

Kolmannessa pääluvussa avataan olennaisimmilta osin Prokloksen maailmankuvaa 

ja -katsomusta. Tämä luku nojaa vahvasti aiempaan tutkimukseen ja tarjoaa 

kontekstin, johon analyysin tulokset sidotaan. Neljännessä luvussa avataan analyysin 

tuloksia ja pyritään vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lopuksi 

viidennessä luvussa vedetään yhteen analyysin keskeiset tulokset ja johtopäätökset. 

1.3 Lähteet 

Tutkimuksen päälähteinä ovat Prokloksen teoksista Στοιχείωσις θεολογική, joka 

tunnetaan paremmin latinankielisellä nimellä Institutio theologica, ja Platonin 

Kratyloksen kommentaari, joista käytetään kriittisiä editioita. Lisäksi tutkielmassa 

käytetään toissijaisina lähteinä Theologia Platonicaa sekä Platonin Timaioksen, 

Parmenideen, Valtion ja Alkibiades I:n kommentaareja. Maisterintutkielman luonne 

puoltaa kattavan analyysin rajausta kahteen teokseen, joskin aiheen kattava tutkimus 

vaatisi huomattavasti laajempaa lähdepohjaa ja väitöskirjatasoista tutkimusta. 

Rajaus on kuitenkin mielekäs, sillä teokset tarjoavat aiheeseen laajat mutta varsin 

erilaiset näkökulmat.  

Institutio theologica on Prokloksen filosofiseen ajatteluun johdattava teos, jossa 

Proklos esittää ajattelunsa perusteet 211 proposition perusteella. Teoksen muodon 

mallina on Eukleideen Στοιχεῖα (eli Elementa) ja se heijastelee samanlaista 

etenemistä perusperiaatteista monimutkaisempiin. Proklos kirjoitti myös vastaavan 

teoksen fysiikasta.1 Teokselle on ominaista, että se pidättäytyy tiukasti filosofisessa 

perinteessä välttäen kaikkea mystiikkaa. Näin se pyrkii esittämään Prokloksen 

metafyysisen järjestelmän loogisena kokonaisuutena.2 

 

1 Kirjallisuuden lajin kehityksestä ks. Montenot 2008: Eukleideesta 80–84, Prokloksesta 85–87. 
2 Dodds 1963a, x–xvii. 
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Prokloksen Kratyloksen kommentaari on puolestaan ainoa antiikista säilynyt 

Kratyloksen kommentaari ja sekin katkea selittäessään kohtaa 407c.3 Kratylos on 

kielifilosofinen dialogi, mutta Proklos tulkitsee sitä todellisuuden teologisena 

selityksenä, jossa jumalten todelliset ja teurgisesti väkevät nimet on välitetty 

jumalilta ihmisille daimonisten sielujen kautta. Teos tarkastelee aihetta siis 

modernille lukijalle yllättävästä näkökulmasta. Kratyloksen kommentaari on aiheen 

kannalta mielekäs myös siksi, että Kratylos on yksi Platonin daimon-käsityksen 

kannalta keskeisimpiä teoksia. Platon näet tarkastelee siinä Hesiodoksen 

sukupolviteoriaa, jossa kultaisesta sukupolvesta tulee daimoneja.4 Kohdan selitys 

muodostaa siis varsin laajan katsauksen daimoneihin. Haasteen kommentaarin 

tulkinnalle muodostaa se, ettei kommentaari ole säilynyt täysin alkuperäisessä 

muodossaan. Brian Duvick kuvailee sitä aleksandrialaisen korjaajan lyhentämäksi, 

muokkaamaksi ja kommentoimaksi, kun taas Robbert Maarten van den Berg epäilee 

se olevan Prokloksen oppilaan koostama muistiinpanojen kokoelma Prokloksen 

Kratylosta käsittelevästä luentosarjasta ja kommenttien olevan oppilaan omia.5 

Huomioin kohdat, joita on tutkimuksessa epäilty korjaajan jäljeksi, mutta tarkempi 

arvio kohtien aitoudesta tai epäperäisyydestä vaatisi laajempaa aiheen tutkimusta. 

Yhtäkään Prokloksen teoksista ei ole toistaiseksi käännetty suomeksi. Tutkielmassa 

esiintyvät Prokloksen tekstien käännökset ovat siis omiani. Muiden antiikin lähteiden 

osalta olen käyttänyt valmiita käännöksiä siinä määrin kuin niitä on ollut saatavilla, 

joskin kaikki viitteet on tarkistettu lähdeluettelon alkukielisistä editioista. Jollei 

kääntäjää ole erikseen mainittu, käännökset ovat omiani. Homeroksen sitaateissa 

olen mukaillut Otto Mannisen käännösten sanavalintoja. Tutkielmassa käytetyt 

lyhenteet ovat SBL Handbook of Stylen (SBL Press, 2014) mukaisia. 

1.4 Aiempi tutkimus 

Pitkään ainoa tapa lähteä perehtymään Prokloksen ajatteluun oli hänen teoksensa 

Institutio theologica, jossa Proklos on kuvannut filosofista järjestelmäänsä 

yksinkertaisimmin. Eric Robertson Dodds teki teoksesta 1963 vaikutusvaltaisen 

kriittisen edition ja kommentaarin, joka siitä lähtien toiminut johdantona Prokloksen 

 

3 Van den Berg 2008, xiii. 
4 Platon, Crat. 397e–398c; Hesiodos Op. 108–181. 
5 Van den Berg 2007, 94; Duvick 2007, 1–3. 
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ajattelun opiskeluun ja tutkimukseen. Vasta 2010-luvulla ilmestyivät ensimmäiset 

Prokloksen ajattelun kokonaisesitykset: ensin vuonna 2012 Radek Chlup’n 

kirjoittama Proclus: An Introduction ja sitten vuonna 2017 Pieter d’Hoinen ja Marije 

Martijnin toimittama useiden kirjoittajien artikkelikokoelma All From One: A Guide 

to Proclus. Näiden lisäksi keskeisessä asemassa Prokloksen ajatteluun 

perehtymisessä ovat hänen kirjoituksistaan tehdyt editiot, kommentaarit ja 

käännökset. Merkittävä teos on esimerkiksi Prokloksen Theologia Platonican 

kuusiosainen kriittinen editio, johon Henri Dominique Saffrey ja Leendert Gerrit 

Westerink ovat kirjoittaneet laajat johdannot. Kratyloksen kommentaarista 

englanninkielisen käännöksen laajalla kommenttiosiolla on tehnyt vuonna 2008 

Brian Duvick ja puolestaan laajan tutkimuksen sen sisällöistä ja lähteistä vuonna 

2007 Robbert Maarten van den Berg, joskaan hän ei valitettavasti tarkastele 

daimonisia sieluja käsittelevää jaksoa. 

Daimonisten sielujen tarkastelun suhteen kaksi keskeisintä tutkimusta ovat 

Inmaculada Rodríguez Morenon Ángeles, démones y héroes en el neoplatonismo 

griego vuodelta 1998 ja Andrei Timotinin La démonologie platonicienne : histoire de 

la notion de daimōn de Platon aux derniers néoplatoniciens vuodelta 2012. 

Prokloksen heeroksista on kirjoittanut myös Danielle A. Layne artikkelikokoelmassa 

Proclus and his Legacy vuodelta 2017. Lisäksi Brillin sarjan Studies in Platonism, 

Neoplatonism, and the Platonic Tradition osana 20 ilmestyi vuonna 2018 

artikkelikokoelma Neoplatonic Demons and Angels, jossa Andrei Timotin ja Luc 

Brisson käsittelivät Prokloksen daimon-käsitykseen liittyviä aiheita. Samassa 

teoksessa Prokloksen vaikutusta myöhempään enkelioppiin tarkastelevat Ghislain 

Casas ja Marilena Vlad. Prokloksen vaikutus myöhempään kristilliseen enkelioppiin 

on valtava erityisesti Pseudo-Dionysios Areopagitan teosten ja Institutio 

theologicasta tehdyn parafraasin De Causis kautta. Pseudo-Dionysios ja myöhemmät 

tulkitsijat päätyivät kuitenkin hyödyntämään enkeliopin tarkasteluissaan 

Prokoloksen filosofian korkeampia prinsiippejä eivätkä tässä tutkielmassa 

tarkasteltavia hänen systeeminsä varsinaisia enkeleitä ja daimoneja. 
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2 Tausta 

2.1 Platonistinen perinne 

Antiikille annettu yksi nimi toisinaan hämärtää historiallista perspektiiviä sen eri 

ajattelijoiden välillä. Tutkielmassa tarkasteltava uusplatonistifilosofi Proklos eli 400-

luvun jKr. Ateenassa, kun taas platonistisen koulun ja ajatteluperinteen perustaja 

Platon syntyi jo 400-luvulla eKr. Prokloksen aikaan platonistinen perinne oli siis 

elänyt 800 vuotta ja Ateena oli muuttunut johtavasta ja rikkaasta kaupunkivaltiosta 

kristillisen Itä-Rooman yhden provinssin hallinnollisesti sivuroolissa olevaksi 

pikkukaupungiksi. Platon oli yhtä kaukaista historiaa Proklokselle kuin Tuomas 

Akvinolainen tai Turun perustamisen alkuvaiheet ovat nykyihmiselle. On siis selvää, 

että myös platonistinen perinne oli ehtinyt muokkautua valtavasti Platonin päivistä. 

Platonin jälkeinen platonismin historia jaetaan usein osittain ajallisesti limittäin 

neljään osaan filosofisten painotusten mukaisesti: vanhaan Akatemiaan, uuteen 

Akatemiaan, keskiplatonilaisuuteen ja uusplatonismiin. Vanhalla Akatemialla 

tarkoitetaan Platonin välittömiä seuraajia hänen perustamassaan Akatemiassa. He 

tunsivat Platonin suullista perinnettä ja kehittivät varsin innovatiivisesti esimerkiksi 

kosmologisia malleja. Uudella Akatemialla tarkoitetaan Akatemian myöhempää 

vaihetta, jossa vaihdettiin painopistettä skeptisismiin ja etenkin logiikan ja 

epistemologian tarkasteluun. Roomalaisajan alussa Akatemia menetti merkityksensä 

platonilaisen koulun keskuksena. Tuolloin syntyi useita platonilaisen ajattelun 

keskuksia, joista merkittävin oli Aleksandria.6 Samalla Akatemian skeptinen perinne 

tuli päätökseensä ja vaihtui tietoiseen paluuseen vanhan Akatemian ajatteluun ja 

eklektiseen käsitteistön ja ajatusmallien omaksumiseen stoalaisuudesta. Kyseisen 

keskiplatonilaisen vaiheen ajattelun keskiössä olivat etenkin eettiset kysymykset.7 

 

6 Platonin perustama Akatemia tuhoutui roomalaisten valloittaessa Ateenan vuonna 88 eKr. ja sen 
viimeiset johtajat siirtyivät Roomaan. Skeptisestä perinteestä irtautunut Antiokhos Askalonilainen 
palasi opettamaan Ateenaan, mutta varsinaista Akatemiaa ei enää ollut. Dillon 1996, 53–54 & 60. 
Keisari Marcus Aurelius perusti ja rahoitti vuonna 176 jKr. Ateenaan neljä filosofikoulua, platonistisen, 
aristoteelisen, stoalaisen ja epikurolaisen, ja tuolloin nähtiin ateenalaisen platonismin nousukausi. 
Toiminta tosin tuskin oli Akademeiassa. Dillon 1996, 232–233. Koulujen rahoitus loppui 200-luvulla, 
mikä heikensi niiden toimintaedellytyksiä. Ateenalainen platonismi nousi kolmannen kerran 
Plutarkhos Ateenalaisen perustaman uusplatonistisen koulun myötä, jonka johtajana Prokloskin 
toimi. Chlup 2012, 34. Koulun historia päättyy vuonna 529 keisari Justinianuksen valtakunnalliseen 
koulutusreformiin, jossa Ateenan platonilainen koulu lakkautettiin. Hällström 1994, 157–160. 
7 Chlup 2012, 9–10 & 15. Vanhasta akatemiasta ja keskiplatonilaisuudesta ks. Dillon 1996. 
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Viimeinen vaihe eli uusplatonismi yhdistyy etenkin Plotinoksen innovaatioihin, 

joskin tutkimuksessa on enenevissä määrin huomattu, että monet uusplatonismille 

tyypillisenä pidetyt piirteet olivat läsnä jo keskiplatonilaisuudessa. Keskeinen ero 

keskiplatonilaisuuteen on kuitenkin siinä, että Plotinos lähti rakentamaan loogisesti 

koherenttia todellisuuden metafyysistä mallia, joka on monistinen, eli jossa koko 

todellisuuden taustalla on yksi prinsiippi. Keskiplatonilaiset kosmologiset mallit 

olivat olleet tyypillisesti dualistisia tai trinitaarisia esimerkiksi siten, että aine on oma 

ikuinen prinsiippinsä, jonka Jumala eli Yhden, Hyvän ja Intellektin yhdistelmä 

järjestää mielessään olevien tosi olevaisten muotojen mukaan.8 

Plotinoksen mukaan kaikkeuden taustalla oli kaiken ymmärryksen ylittävä 

äärimmäinen Yksi, josta kaikki astuu esiin ja jota kohti kaikki palaa. Yhtä seuraavat 

Intellektin ja Sielun Hypostaasit9 ja näiden jälkeen luonto ja aineellinen todellisuus. 

Intellektin piiriin kuuluvat ajattomasti itseään ja sitä kautta koko intellektuaalista 

maailmaa ajattelevat ideat;10 Sielun piirissä ovat ikuisesti jatkuvat rationaalisesti 

peräkkäin asioita ajattelevat sielut; luonnon piiriin kuuluvat aristoteeliset aineessa 

olevat ja sitä järjestävät muodot; ja aine on Yhdestä virtaava muodoton ja lähes 

olematon passiivinen ”peili”, joka ottaa vastaan vaihtuvia muotoja ajan virrassa.11 

Ihmisen kannalta olennaista on, että hänestä kuuluu osa kaikille Yhtä seuraaville 

todellisuuden tasoille. Ihmisen tulisi identifioitua korkeimpaan osaansa Intellektin 

piirissä ja saavuttaa intellektuaalisen toiminnan ylittäessään unio Yhden kanssa.12 

Itäiselle uusplatonismille lähes yhtä tärkeä vaikuttaja oli Plotinoksen ja hänen 

seuraajansa Porfyrioksen oppilas Jamblikhos, joka teki merkittäviä uudistuksia 

suhteessa Plotinoksen opetukseen. Keskeistä oli esimerkiksi sen kieltäminen, että osa 

ihmisyksilöstä olisi Intellektin tasolla. Ihminen ei siis ole jumalallinen toisin kuin 

Plotinoksen ajattelussa eikä ihminen voi kohota intellektuaalisesti todellisuuden 

tasoja ylöspäin kohti Yhtä, vaan hänet on sidottu sielulliseen asemaansa. Sen tähden 

Jamblikhos keskittyi voimakkaammin uskonnolliseen perinteeseen ja korosti, kuinka 

kohoamisessa kohti Yhtä intellektuaalinen puoli on vain osa ja sen lisäksi tarvitaan 

 

8 Annala 2016, 39–44; Chlup 2012, 4–5, 10–12 & 14. 
9 Puhuttaessa kunkin todellisuuden tason ensimmäisestä prinsiipistä eli Hypostaasista käytetään 
tutkimuskirjallisuudessa tyypillisesti isoa alkukirjainta. Toisin sanoen Intellektistä virtaa 
todellisuudessa sen tasolle kuuluvat intellektit ja Sielusta sen piiriin kuuluvat sielut. 
10 Plotinoksen intellekteistä ks. Emilsson 2007. 
11 Remes 2008, 47–59 & 82–84; Wallis 1995, 48–70. 
12 Chlup 2012, 24–26; Remes 2008, 115; Wallis 1995, 69–70 & 73–74. 
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teurgisia rituaaleja, joilla voidaan olla yhteydessä ihmistä ylemmillä tasoilla oleviin 

jumaliin.13 Teurgia perustuu siihen, että kullakin asialla on syy sitä vertikaalisesti14 

ylemmällä todellisuuden tasolla eli noustessa kohti Yhtä. Tällä tavoin tietyt aineelliset 

kappaleet saattavat olla suoremmin vertikaalisesti yhteydessä tiettyihin jumaliin ja 

niiden rituaalisella käytöllä voidaan kohota mystisesti kohti ylempää todellisuutta.15  

Niin sanottu konstantinolainen käänne johti 300-luvulla jKr. jo ennestään kriisissä 

olleen perinteisen kreikkalaisroomalaisen uskonnon syvempiin vaikeuksiin, kun 

kristilliset keisarit alkoivat tukea kristinuskoa ja perinteisen uskonnon keisarilliset 

kultit lakkautettiin. Perinteisten uskontojen kannattajamäärät romahtivat vuosisadan 

kuluessa, kun taas kristittyjen määrä lähti räjähdysmäiseen kasvuun. Viimeinen ei-

kristitty keisari Julianus Luopio yritti turhaan kääntää kehitystä tukeutumalla 

uusplatonistiseen filosofiaan. Julianus yritti uudistaa perinteisen uskonnon 

uusplatonistisen mallin mukaiseksi luodakseen siitä kilpailijan kristinuskolle. Tässä 

prosessissa esimerkiksi hänen opettajansa Salustios kirjoitti uusplatonistisen 

uskonnon perusteoksen Περί Θεών και Κόσμου – Jumalista ja maailmasta.16 

Projekti ei kuitenkaan onnistunut ja Julianuksen keisarikausi jäi hyvin lyhyeksi. Se 

jätti kuitenkin pysyvän vaikutuksen myöhempään uusplatonismiin. Vanhempi 

Prokloksen ateenalaisista opettajista Plutarkhos Ateenalainen oli henkilöitä, jotka 

toteuttivat Julianuksen uskonnollisfilosofista uudistusohjelmaa paikallistasolla 

Ateenassa. Plutarkhos sai ensin Syrianoksesta ja sitten Prokloksesta jatkajan työlleen. 

Prokloksen platonismi sijoittuu siis pitkän perinteen jatkoksi kohtaan, jossa sekä ei-

kristillinen uskonto että filosofia elävät viimeisiä vaiheitaan kristinuskon suosion 

painaessa niitä marginaaliin. Näin ne päätyivät liittoutumaan keskenään ja 

muodostunut synteesi uusplatonismissa edusti eräänlaista viimeistä linnaketta 

kristinuskoa vastaan. Synteesin kehittyessä filosofit olivat saaneet papillisen roolin 

”guruina”, joiden tehtävä oli yhtäältä perinteisten uskonnollisten rituaalien ja 

tekstien ja toisaalta filosofisten pohdintojen ja kirjoitusten kautta johdattaa ihmisiä 

yhteyteen jumalallisen todellisuuden kanssa. 

 

13 Chlup 2012, 16–18, 27–31; Remes 2008, 115–118; Dodds 1963a, xix–xxii. 
14 Vertikaalisuudella tarkoitetaan olion tai prinsiipin suhdetta prinsiippiin tai olioon, joka on 
ontologisesti eri todellisuuden tasolla eli eri Hypostaasin piirissä. Horisontaalisuudella tarkoitetaan 
olioiden tai prinsiippien suhdetta toisiin olioihin tai prinsiippeihin saman Hypostaasin piirissä.  
15 Teurgiasta tarkemmin luvussa 3.3. 
16 Chlup 2012, 33–34 & 256–264. 
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2.2 Daimonien asema filosofiassa ja yhteiskunnassa 

Siinä missä platonismi oli muokkautunut vuosisatojen aikana, myös käsityksissä 

daimoneista oli tapahtunut suuria muutoksia. Myöhäisantiikkiin ja kohti Bysanttia 

tultaessa erilaiset jumalia välittävät olennot olivat nousseet entistä merkittävämpään 

asemaan sekä uskonnollisessa toiminnassa että filosofis-teologisessa keskustelussa. 

Kysymykset enkeleistä ja daimoneista koskettivat ihmisten sielunelämää.  

Varhaisissa kreikkalaisissa teksteissä sanat θέος ja δαίμων ovat lähes synonyymisia, 

ja niitä voitiin käyttää vaihtelevasti kaikista kreikkalaisista jumalista. Tutkimuksessa 

on kuitenkin huomattu, että jo homeerisessa runoudessa on viitteitä siitä, että sanaa 

θέος käytetään enemmän puhuttaessa jumalista transsendentteina olentoina, kun 

taas sanaa δαίμων käytetään enemmän puhuttaessa jumalien dynaamisesta 

vaikutuksesta ihmisten maailmaan. Taustalla lienee sanan δαίμων etymologia, joka 

kytkeytyy antamiseen ja jakamiseen. Δαίμων on usein myös viittauskohteeltaan 

epämääräisempi jumaluus kuin selkeämmin antropomorfinen θέος. Tendenssi 

vahvistuu tultaessa Kreikan klassiselle kaudelle.17 Toisaalta jo Hesiodoksella on 

ajatus, että kultaisen sukupolven ihmisistä tulee Zeuksen tahdosta kuolemansa 

jälkeen daimoneja, jotka toimivat maanpäällisinä henkinä suojellen kuolevaisia ja 

jakaen rikkauksia.18 Hesiodoksella oli suuri vaikutus kehitykselle, jossa daimoneista 

muodostui vähitellen jumalten ja ihmisten välillä oleva olentojen joukko. Toisaalta 

ihmisten daimonisoituminen teki tietä myös ajattelulle, jossa ihmissielu yhdistetiin 

daimoneihin. Tätä ajatuslinjaa kehittivät varhain etenkin pythagoralaiset.19 

Platonin kirjoituksilla oli erityisen suuri vaikutus myöhempään daimon-käsitykseen. 

Andrei Timotin on jaotellut Platonin daimonit kahteen ryhmään: Ensimmäisen 

ryhmän keskiössä on Diotiman puhe Pidoissa (201d–212c), jossa daimonit kuvataan 

välittävinä olentoina jumalten ja ihmisten välillä ja Eroksen sanotaan olevan δαίμων 

μέγας. Eros ei voi olla Platonin mukaan jumala, koska jumalilla ei ole puutetta tai 

kaipausta, kun taas eroottinen rakkaus on nimenomaan tätä. Siispä Eroksen on 

 

17 Litwa 2021, 9; Timotin 2012, 13–18; Algra 2011, 74; Rodríguez Moreno 1998, 14–15. 
18 Hesiodos. Op. 121–126. Castrén (2004) on suomentanut jakson seuraavasti: ”Ja kun maa kätki 
poveensa tämän ihmispolven, heistä tuli henkiolentoja koska suuri Zeus niin tahtoi. Suopeina he 
liikkuivat maan päällä ihmisiä suojelemassa. {He valvovat, ovatko tuomiot oikeudenmukaisia tai teot 
kunnottomia, usvaan verhoutuneina he vaeltavat ympäri maita, nuo rikkauden antajat.} Tällainenkin 
kuninkaallinen kunniatehtävä heille suotiin.” 
19 Litwa 2021, 21–30; Timotin 2012, 31–34; Algra 2011, 74–76. Empedokleen käsityksestä 
ihmissieluista daimoneina ks. Litwa 2021, 31–44. 
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oltava jotain ihmisen ja jumalan väliltä, daimon, jolla on kaipuu jumalalliseen.20 

Toinen ryhmä pitää sisällään geneeriset daimonit vartijoina ja tähän ryhmään 

Timotin lukee Erin myytin Valtion kymmenennessä kirjassa (614b–621d), jossa 

uudesti syntyvät sielut saavat valita arvotuista daimoneista yhden, joka johdattaa 

kunkin valittuun elämään, ja vastaavan henkilökohtaisen daimonin Faidonissa 

(107d); Timaioksen lopun kohdan (90a–c), jossa daimon yhdistetään sielun 

korkeimpaan osaan (νοῦς); Hesiodoksen ”kuolevaisten suojelijat”, jotka näkyvät 

Kratyloksessa (397e–398c), Valtiomiehessä (271c–274d) ja Lakien neljännessä 

kirjassa (713d–e); ja kohdat, joissa mainitaan Sokrateen oma daimon.21  

Timotinin mukaan daimonit yhdistyvät Platonilla erityisesti filosofiaan ja järkeen. 

Diotiman puheen Eros-daimon on filosofian personifikaatio ja myyttinen analogia. 

Eros-daimon kuvastaa kohoamista erityisestä yleiseen, havaittavista ymmärrettäviin 

ja luulosta tietoon, ja näin filosofia toimii välittäjänä todellisuuden jumalalliseen 

perustaan. Vastaavasti Pitojen viimeisessä eli Alkibiadeen puheessa Sokrates 

todellisena filosofina yhdistetään Eros-daimoniin ja hänen sanotaan olevan δαιμόνιος 

ἀνήρ. Sokrateen omaa daimonia Platon käyttää perustellakseen filosofisen 

elämäntavan paremmuutta, ja Erin myytin daimonit kuvastavat sitä, etteivät jumalat 

ole syyllisiä ihmisen kärsimään pahaan. Ihmiset ovat itse vastuussa, elävätkö he 

hyvin eli filosofisen elämäntavan mukaan. Hesiodoksen daimonien selityksissä 

Platon puolestaan tekee daimoneista oikeamielisiä hallitsijoita ja yhdistää ne 

rationaaliseen elämään perustellakseen filosofeja ihanteellisen valtion hallitsijoina ja 

lainsäätäjinä. Timaioksen kuvaus, jossa daimon ja νοῦς samaistetaan, täydentää 

Platonin käsityksen daimonin, järjen ja filosofisen elämäntavan yhteydestä ja näiden 

kohottavasta funktiosta kohti todellisuuden perustaa, sillä järjen käyttö yhdistää 

yksilön sielun maailmansieluun. Ihminen, joka toimii daimonisesti eli elää järjen 

ohjaamana filosofiaa harjoittaen, on jumalan kaltainen.22 

Heti Platonin jälkeen tai mahdollisesti jo hänen elinaikanaan vanhassa Akatemiassa 

daimonit saivat selkeämmin paikkansa omana olevaisten ryhmänään jumalien ja 

ihmisten välillä. Virheellisesti Platonin korpukseen sijoitetussa varhaisessa 

Epinomis-dialogissa kosmos jaetaan viiden alkuaineen mukaisiin kerroksiin, joista 

 

20 Timotin 2012, 46–48. 
21 Timotin 2012, 37.  
22 Timotin 2012, 81–84. Platonista Hesiodoksen seuraajana ks. myös Litwa 2021, 48–56. 
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ylintä, eetteriä, hallitsevat daimonit. Daimonit yhdistetään olympolaisiin jumaliin, 

mutta näiden yläpuolella ovat korkeimmat jumalat eli tähdet. Ihmisten ja jumalten 

välillä on Epinomiksessa lisäksi kaksi muuta olentojen luokkaa: ilmaa hallitseva 

”ilman suku” (ἀέριον γένος) ja vettä hallitsevat puolijumalat. Toinen vanhan 

Akatemian keskeinen vaikuttaja daimon-käsityksen suhteen oli Ksenokrates, jonka 

kosmologisessa teoriassa daimonit kuuluivat kuunaliseen todellisuuteen.23 

Uudessa Akatemiassa kosmologiset teoriat jäivät syrjään ja samalla daimonit jäivät 

filosofisen tarkastelun ulkopuolelle. Ne olivat kuitenkin jo saavuttamassa paikkaansa 

välittävinä olentoina jumalten ja ihmisten välillä. Myös pythagoralainen näkemys 

ihmissieluista daimoneina sai kannatusta. Tämä oli helposti yhdistettävissä 

stoalaiseen monismiin, jossa maailmansielun pneuma läpäisee koko kosmoksen ja 

ihmissielut koostuvat samasta pneumasta. Daimonit nähtiin samanlaisina pneuman 

tihentyminä kuin ihmissielu ja näin kuoleman jälkeen ruumiista irtautunut sielu 

ilmassa liikkuvana daimonina tai heeroksena. Keimpe Algran analyysin mukaan 

stoalaisilla filosofeilla esiintyi myös ajatusta ulkoisista daimoneista, jotka koostuivat 

samoin pneumasta mutta eivät olleet peräisin ihmisistä.24 

Hellenistisenä kautena suurempaa painoarvoa sai myös Lähi-idän kulttuureille 

tyypillisemmät henkiolennot, jumalten hovi ja lähettiläät, jotka kääntyivät kreikkaan 

sanalla ἄγγελος, enkeli. Aiemmin kreikkalaisessa maailmassa sanaa oli käytetty 

jumalolentojen suhteen lähinnä eri jumalien ja daimonien epiteettinä. Juutalainen 

filosofi Filon Aleksandrialainen yhdisti Lähi-idän enkeliperinnettä ja kreikkalaista 

daimonperinnettä yhdistämällä enkelit, daimonit ja ihmissielut yhdeksi olevaisen 

luokaksi, joka jakautuu kosmisen lankeemuksen mukaan eri tasoille kosmosta.25 

Filonin ajattelua seurasi myöhemmin myös kristillinen filosofi ja teologi Origenes.26 

Kristittyjen parissa kuitenkin voitti lopulta näkemys, jonka mukaan enkelit ovat 

ennen ihmistä luotuja olentoja ja näin ollen eri lajia kuin ihmiset.27 

 

23 Platon. [Epin.], 984a–985b; Litwa 2021, 10 & 58–59; Timotin 2012, 86–95; Rodríguez Moreno 
1998, 25–26. 
24 Algra 2011, 77–94; Rodríguez Moreno 1998, 26; Annas 1992, 47–50.  
25 Litwa 2021, 74–93; Casas 2018; Timotin 2012, 100–112; Tuschling 2007, 60 & 109; Rodríguez 
Moreno 1998, 28–29. 
26 Litwa 2021, 97–114; Tuschling 2007, 138–139. 
27 Tämän kannan merkittäviä edustajia oli esimerkiksi Athanasios Aleksandrialainen. Ks. Ferm 2020. 
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Keskiplatonilaiset ajattelijat eivät ottaneet juurikaan kantaa enkeleihin, mutta he 

työskentelivät paljonkin daimonien kanssa. Kuuluisia keskiplatonilaisia daimoneihin 

liittyviä teoksia ovat esimerkiksi Sokrateen daimonionia tarkastelevat Apuleioksen De 

deo Socratis ja Plutarkhoksen De genio Socratis. Keskiplatonilaiset käsitykset 

daimoneista voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: toisten mukaan daimonit 

ovat osa staattista jumalallisten olentojen hierarkiaa, ja toisten mukaan hierarkia on 

dynaaminen, jolloin daimonit ovat samaa kuin ihmissielut mutta hyveellisyytensä 

tähden korkeampia.28 

Uuden testamentin teksteissä sana daimon yhdistyy aina pahoihin henkiin, kun taas 

enkeli yhdistyy hyviin henkiolentoihin. Tätä seuraten kristillisessä perinteessä yleistyi 

näkemys, että daimonit ovat pahaan langenneita enkeleitä. Tutkimuskirjallisuudessa 

perinteinen translitterointi demoni onkin usein varattu pahoille daimoneille. 

Henkimaailman jakautuminen hyviin enkeleihin ja pahoihin demoneihin ei tosin 

ollut vain kristittyjen asia. Esimerkiksi 100-luvulta jKr. olevassa platonistisia, 

persialaisia ja babylonialaisia aineksia yhdistävässä tekstissä Kaldean oraakkeleissa 

henkiolennot jakautuvat neljään ryhmään, joista enkelit ovat korkeimpia hyviä 

olentoja ja demonit taas alimpia ja pahoja olentoja.29 Kaldean oraakkelit ovat 

uusplatonististen enkeli- ja daimon-käsitysten kannalta tärkeä teksti, koska 

uusplatonistit pitivät sitä auktoritatiivisena teurgian oppaana ja karttana hengelliseen 

maailmaan.30 Jaottelu hyviin enkeleihin ja pahoihin daimoneihin tuli niin yleiseksi, 

että esimerkiksi kirkkoisä Augustinus sanoo sen olevan yleinen käsitys kaiken kansan 

parissa.31 Tämä ei kuitenkaan koskenut ei-kristillisiä filosofeja, minkä Augustinuskin 

huomioi, mutta myös näiden parissa enkelit nähtiin yleisesti ottaen daimoneja 

korkeampina ja daimoneissa nähtiin varaus pahuuteen toisin kuin enkeleissä.32 

 

28 Litwa 2021, 60–72; Timotin 2012, 158–159. Dynaamisesta daimon- ja enkelikäsityksestä kaiken 
kaikkiaan ks. Litwa 2021. 
29 Ks. Seng 2018. Platonistien parissa pahat demonit olivat esiintyneet jo Ksenokrateella. Chlup 2012, 
271. 
30 Chlup 2012, 31. 
31 Augustinus, Civ. 9:19. 
32 Esimerkiksi Porfyrios käsittelee daimonien roolia uhrauskäytäntöjen kehityksessä teoksen De 
abstinentia toisen kirjan luvuissa 37:4–43:3. Siinä enkelisillä daimoneilla ei nähdä varausta pahaan 
toisin kuin muilla daimoneilla (38:3). Porfyrioksen mukaan eläinuhrit johtuvat pahojen demonien 
lepyttelemisestä, sillä uhrisavu ruokkii heidän ruumiillista olemistaan. Jaksosta välittyy myös sanan 
daimon huono maine, sillä Porfyrios sanoo (37:5–38:1): ”Loppuja puhutellaan yleisnimellä demoni, 
mutta kaikkiin liittyy sellainen uskomus, että he voivat raivostua ja tehdä vahinkoa mikäli heitä 
ylenkatsotaan eikä palvella totuttuun tapaan – tai toisaalta saattavat toimia hyväntekijöinä niille, jotka 
lepyttelevät heitä rukouksin, vetoomuksin, uhrein ja vastaavin. Koska demonin käsite on niin sekava ja 
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Enkelit ja daimonit eivät olleet vain teoreettista pohdiskelua, vaan sitä myötä, kun 

käsitys enkeleistä ja daimoneista välittävinä olentoina yleistyi, yleistyi myös näihin 

liittyvät kultit ja hurskauden muodot. Filosofisen pohdinnan myötä jumalat 

muuttuivat entistä kaukaisemmiksi ja saavuttamattomammiksi, minkä vuoksi tarve 

helpommin lähestyttäviä enkelikultteja kohtaan kasvoi. Salustios onkin todennut: ”Ja 

niin paljon kuin ensimmäinen jumala eroaa meidän luonnostamme, niin paljon 

enemmän on oltava voimia meidän ja tuon välillä.”33 Enkelit läpäisivät eri uskontojen 

ja filosofioiden rajat ja arkeologisissa kaivauksissa onkin huomattu, että enkeleihin 

liittyviltä kulttipaikoilta löytyy niin kristillistä, juutalaista kuin ”pakanallistakin” 

kulttiesineistöä. Paikat samaistettiin yhteisesti jaettuun käsitykseen välittävistä 

henkiolennoista, mutta käsitykset siitä, mille nämä välittivät, saattoivat olla erit.34 

Uusplatonismiin tultaessa filosofisilla enkeli- ja daimon-käsityksillä oli siis jo pitkä ja 

moninainen perinne ja kyseisillä olennoilla oli myös suuri vaikutus käytännön 

elämään. Näin ollen uusplatonistitkin ottivat aiheeseen laajasti kantaa. Plotinos 

tukeutui perinteeseen, jossa ihmissielu ja daimon samaistettiin. Daimon oli hänelle 

ensisijaisesti se osa ihmisestä, joka säilyi lankeamattomana Intellektin piirissä.35 

Hänen seuraajansa taas taipuivat enemmän ajatukseen staattisista jumalallisten 

olentojen hierarkioista ja esimerkiksi Porfyrios ja Jamblikhos kiistelivät pahoista 

demoneista ja daimonien ruumiillisuudesta.36 Proklos seuraa jälkimmäistä linjaa. 

Käsityksessään heeroksista Proklos tulkitsee puolestaan Platonin Kratylosta, jossa ne 

yhdistetään puolijumaliin, ja tekee niistä hieman vastaavasti kuin Epinomiksessa 

daimonisten sielujen ryhmän.37 Perinteisesti heerokset nähtiin ihmisinä, jotka olivat 

tehneet jotain erityistä ja jumalallista ja siksi heidän kuolemansa jälkeen heille 

muodostui jumalallista välittävä kultti.38 Herooiset ihmiset olivat toisinaan myös 

 

kehittynyt hyvinkin herjaavaan suuntaan, on demonien luonnetta välttämätöntä eritellä 
järkiperäisesti. Kenties on välttämätöntä tehdä tietäväksi, sanovat lähteemme, mistä tämä 
harhakäsitys on ihmisille syntynyt.” Käännös Kaski 2022, 98–99. 
33 Salustios, Περί Θεών και Κόσμου, xiii,5: Καὶ ὅσῳ τῆς ἡμετέρας φύσεως ὁ πρῶτος διαφέρει θεός, 
τοσούτῳ πλείους εἶναι τὰς μεταξὺ ἡμῶν τε κἀκείνου δυνάμεις ἀνάγκη·. 
34 Cline 2011, 75, 103, 136 & 167. 
35 Litwa 2021, 119–132; Vidart 2018, 9–10 & 17; Timotin 2018, 192–195; Timotin 2012, 286–300. 
36 Ks. O’Neil 2018.  
37 Proklos, Comm. Crat. 128 (75,9–76,4); Platon, Crat. 398c–e; [Epin.] 985b. Platon nojaa tässäkin 
Hesiodokseen, jonka mukaan: ”Zeus, Kronoksen poika, teki moniaruokkivan maan päälle neljännen 
sukupolven, oikeamielisemmän ja paremman, suvun jumalaisten sankarien, joita kutsutaan 
puolijumaliksi, meitä edeltävän sukupolven äärettömän maan kamaralle.” Hesiodos, Op. 159–162; 
Käännös Castrén 2004, 25. 
38 Rodríguez Moreno 1998, 17–18. 
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puolijumalia eli jumalten ja ihmisten yhtymisestä syntyneitä suurmiehiä ja -naisia. 

Joidenkin heerosten katsottiin myös tehdyn jumaliksi kuten Asklepioksen ja 

Herakleen. Erot daimonien ja heerosten välillä olivat usein häilyviä. Heerokset olivat 

kuitenkin tyypillisesti daimoneja paikallisempia hautapaikkoihinsa yhdistettyjä 

kuolleiden henkiä.39 Uusplatonistinen perinne päätyi Jamblikhoksesta lähtien 

erottelemaan jumalat, enkelit, daimonit, heerokset ja ihmissielut omiin 

kategorioihinsa, joista kolme keskimmäistä muodostavat daimoniset sielut. 

2.3 Proklos 

Proklos oli hyvin tuottelias filosofi ja kirjoitti suuren korpuksen tekstejä, johon kuului 

kommentaareja Platonin, Aristoteleen, Plotinoksen, Eukleideen, Hesiodoksen ja 

Homeroksen teksteihin, Kaldean oraakkeleihin ja orfilaisiin teksteihin, filosofisia, 

uskonnollisia ja matemaattisia tutkielmia sekä hymnejä. Omien säilyneiden 

tekstiensä lisäksi Prokloksen elämästä tiedetään erityisesti kahden lähteen 

perusteella: Damaskioksen Φιλόσοφος ἱστορία (eli Vita Isidori) ja Marinoksen 

Πρόκλος ἢ περὶ εὐδαιμονίας (eli Vita Procli).40 Lisäksi Ateenasta on löytynyt 

arkeologisissa kaivauksissa talo, joka on nimetty Prokloksen taloksi. Sekä 

identifikaation puolesta että vastaan on esitetty argumentteja, mutta on selvää, että 

se kuului 400-luvulla kaupunginosaan, jossa asui filosofeja.41 

Proklos syntyi Konstantinopolissa vuonna 412, mutta hänen vanhempansa olivat 

pääkaupungissa vain väliaikaisesti. He olivat kotoisin Vähän-Aasian Lyykiasta ja 

siellä Proklos vietti myös lapsuutensa.42 Proklos lähti nuorena opiskelemaan 

Aleksandriaan grammatiikkaa, retoriikkaa ja latinaa, mutta ollessaan opettajansa 

kanssa matkalla Konstantinopolissa, hän näki Marinoksen mukaan unen, jossa 

Athene käski häntä opiskelemaan filosofiaa Ateenassa. Proklos vaihtoi retoriikan 

opinnot matematiikkaan ja filosofiaan, joita hän opiskeli aluksi Aleksandriassa 

matemaatikko Heronin ja aristoteelikko Olympiodoroksen johdolla.43 Vuonna 430 

hän kuitenkin lähti Ateenaan, jossa hän ehti olla pari vuotta Plutarkhos Ateenalaisen 

opissa ennen tämän kuolemaa ja sitten viisi vuotta kuuluisan uusplatonistifilosofin 

 

39 Litwa 2021, 11–12. 
40 Wildberg 2017, 1–2.  
41 Wildberg 2017, 16. 
42 Marinos, Vit. Proc. §6; Wildberg 2017, 6–7. 
43 Marinos, Vit. Proc. §9; Wildberg 2017, 8. 



18 
 

Syrianoksen oppilaana. Prokloksesta tuli pian Ateenan merkittävin filosofi ja sen 

platonistikoulun johtaja. Hän eli Ateenassa loppuelämänsä lukuun ottamatta vuotta, 

jonka hän vietti Lyydiassa, ja kuoli 17. huhtikuuta 485. Hänet haudattiin samaan 

hautaan kuin opettajansa Syrianos.44 

Profeetallisten unien lisäksi Proklos otti muutenkin perinteisen uskonnon vakavasti 

ja piti itseään kaikkien ei-kristillisten kulttien suojelija.45 Hän säilytti syntyessään 

tehtyä astrologista ennustetta ja koki mahdollisesti olleensa sielu, jonka jumalat ovat 

lähettäneet maan päälle välittämään tahtoaan.46 Lisäksi hän koki olevansa 

uuspythagoralaisfilosofi Nikomakhoksen (n. 60–120 jKr.) reinkarnaatio, jonka 

mahdollisesti katsottiin olevan itse Pythagoraan reinkarnaatio.47 Marinos väittää 

Prokloksen nähneen myös toisen merkittävän Athenea koskevan unen, jossa hänen 

käskettiin valmistella talonsa, sillä Athene halusi muuttaa hänen taloonsa asumaan.48 

Christian Wildberg argumentoi, että tämä voisi olla lisätodiste sen puolesta, että 

Prokloksen talon identifikaatio on oikea. Talon lattian alta on näet paljastunut 

haudattuna erikoinen uhritoimitus, joka voisi viitata talon puhdistamiseen ja 

pyhittämiseen jumalattaren asuinsijaksi.49 

Prokloksen ajattelussa uskonto ja filosofia siis punoutuvat yhteen ja hänen koulunsa 

oli yhtä lailla uskonnollinen kuin intellektuaalinen.50 Hän katsoi, että toisinaan maan 

päällä on ihmisiä, jotka tavoittavat erityisellä tavalla järjellään jumalallisen 

todellisuuden ja välittävät sitä muille ihmisille. Edellisiltä vuosisadoilta tällaisia 

ihmisiä olivat olleet Plotinos, Porfyrios, Jamblikhos ja Syrianos, eli keskeisimmät 

uusplatonistifilosofit. Varhaisempina aikoina näitä edusti esimerkiksi Platon ja 

Pythagoras.51 Itse asiassa Proklos hahmotti Platonin ja Pythagoraankin ensisijaisesti 

 

44 Wildberg 2017, 10, 13 & 19; Chlup 2012, 34–36. Opettajan ja oppilaan yhteishauta on erikoinen 
tapaus 400-luvulla. Erityisen mielenkiintoisen siitä tekee se, että Marinos on säilyttänyt meille 
Prokloksen hautakirjoituksen (Vit. Proc. §36) ja Syrianoksen hautakivi on puolestaan sattunut 
löytymään arkeologisissa kaivauksissa. Syrianoksen ja Prokloksen hautakirjoitukset näyttäisivät 
keskustelevan keskenään. Wildberg 2017, 19–20. 
45 Marinos, Vit. Proc. §19; Wildberg 2017, 12–13. 
46 Wildberg 2017, 6. 
47 Marinos, Vit. Proc. §28; Wildberg 2017, 15. 
48 Marinos, Vit. Proc. §30; Wildberg 2017, 15. 
49 Wildberg 2017, 16–18. Kattavammin identifikaatiota tukevaa evidenssiä esittelee Karivieri 1994, 
joka yhdistää uhritoimituksen Demeterin kulttiin ja Julianus Luopion Hymniin jumalten äidille. 
Karivieri 1994, 133–136. 
50 Chlup 2012, 36–37. 
51 Tarrant 2017, 32–33. Aristoteleen suhteen tilanne on erikoinen, sillä toisaalta tämän tekstit on 
hyväksytty opiskeltavaksi materiaaliksi ennen Platonin dialogeja ja Platonin ja Aristoteleen 
yhteensovittaminen on yksi uusplatonismin keskeisiä piirteitä, mikä näkyy myös Prokloksella. Proklos 
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teologeina, joista ensimmäinen tarkastelee jumalallisia prinsiippejä etenkin 

Parmenideessa dialektiikan keinoin ja toinen matemaattisten kuvien kautta.52 

Jumalallisen välittäminen ihmisille ei kuitenkaan rajoittunut vain suuriin 

filosofeihin, vaan myös Homeros, Hesiodos, Kaldean oraakkelit ja orfilaiset 

kirjoitukset välittivät jumalallisen toisella tavalla, joten Proklos kirjoitti 

kommentaareja myös näihin. Keskeisin kreikkalainen teologi Proklokselle on 

myyttinen Orfeus, jota Homeros ja Hesiodos seuraavat ja joka välittää jumalallisen 

symbolein, kun taas Kaldean oraakkelit edustavat jumalallisen inspiraation 

valtaamana tehtyä ”barbaarien” teologiaa.53 Proklos johti edeltäjiensä ajatuksia 

loogisiin johtopäätöksiinsä ja systematisoi näiden ajattelua muodostaen kattavan 

filosofis-teologisen järjestelmän todellisuudesta. Lisäksi hän tulkitsi allegorian avulla 

yllä mainittuja uskonnollisia auktoreja harmoniseen kokonaisuuteen. Koska totuus 

on yksi, on myös jumalallisesti inspiroitujen tekstien välittämän tiedon oltava 

yhteneväinen.54 

 

on kuitenkin toisinaan hyvinkin kriittinen Aristotelesta kohtaan. Tämä oli merkittävä eroavaisuus 
Ateenan ja Aleksandrian koulujen välillä. Tarrant 2017, 29. 
52 Brisson 2017, 207–209. 
53 Brisson 2017, 207–209. 
54Brisson 2017, 209–214; Tarrant 2017, 38–42; Chlup 2012, 38–40. Theologia Platonicassa (I 5 
(25.24–26.4)) Proklos yhdistää suoraan kreikkalaisen mystagogian perustan Orfeukseen ja 
mysteeririittien perustan Pythagoraaseen ja esittää, että teoksessa olevien oppien on oltava 
sopusoinnussa Platonin ja näiden kummankin kanssa. 
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3 Prokloksen maailmankuva ja -katsomus 

3.1 Filosofian yleiset periaatteet 

Proklos edustaa ajattelullaan yhtä ei-kristillisen hellenistisen kulttuurin viimeisistä 

huipuista ennen sen lopullista väistymistä kristillisen Bysantin tieltä punoessaan 

yhteen sekä sen filosofisen että uskonnollisen perinnön yhdeksi kattavaksi 

uskonnollisfilosofiseksi maailmanselitykseksi. Jotta voitaisiin ymmärtää, mitä 

daimoniset sielut Prokloksen mukaan ovat ja mikä on niiden rooli todellisuudessa, on 

ymmärrettävä sekä Prokloksen maailmankuvaa että -katsomusta. Maailmankuvalla 

tarkoitan sitä, millaisena Proklos näkee kosmoksen ja todellisuuden olevan, ja 

maailmankatsomuksella sitä, miten kosmokseen ja todellisuuteen on suhtauduttava. 

Prokloksen ajattelun yleisten periaatteiden jälkeen kahdessa seuraavassa luvussa 

tarkastellaan siis kahta rinnakkaista ja osittain vaikeasti yhteen sovitettavaa kuvaa 

todellisuudesta: toisaalta sen metafyysis-filosofista ja toisaalta teurgis-uskonnollista 

rakennetta. Käsitteet ovat hieman anakronistisia, sillä antiikin käsitteet filosofiasta, 

teologiasta, uskonnosta ja myyteistä eivät täysin vastaa nykyisiä ja Proklos puhuu itse 

suurelta osin ensimmäisestä teologiana ja jälkimmäisestä teurgiana ja siksi ne ovat 

myös lukujen otsikkoina. Ensimmäisessä on kyse etenkin filosofisesta 

ajatteluperinteestä nousevasta käsityksestä, millainen todellisuus on ja mitä siitä 

voidaan Prokloksen mukaan järjellä käsittää. Kyse on teologiasta eli jumalopista, sillä 

Prokloksen järjestelmässä todellisuuden ylemmät prinsiipit ovat uskonnollisten 

perinteiden jumalia tai jumaluuksia, jotka sovitetaan filosofiseen järjestelmään.55 

Toisessa on puolestaan kyse todellisuudesta sellaisena, jona se hahmottuu 

uskonnollisten käytäntöjen ja maagisen perinteen kautta, ja siitä, miten korkeampia 

todellisuuksia lähestytään liturgisten käytäntöjen ja rituaalien kautta. Se on teurgiaa 

eli jumaltyötä, sillä kyse on töistä ja keinoista, joilla lähestytään jumalia.56 

Prokloksen Institutio theologica alkaa sanoilla: ”Πᾶν πλῆθος μετέχει πῃ τοῦ ἑνός”,57 

eli ”Kaikki moneus on jollain tapaa osallista ykseydestä.” Kyseessä on prinsiippi, joka 

jäsentää koko Prokloksen metafyysistä järjestelmää ja tekee siitä monistisen. Kaikilla 

todellisuuden tasoilla kaiken moneuden, olkoon se numeerista tai osista koostumista, 

 

55 Tähän viittaavat teosten nimetkin Theologia Platonica ja Institutio theologica.  
56 Van den Berg 2017, 223–224. 
57 Proklos, Inst. theol. 1,1. 
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taustalla on jokin ykseys, jonka perusteella se muodostaa ryhmän tai kokonaisuuden. 

Tällaiset yhdeksi tehdyt ryhmät puolestaan osallistuvat johonkin niitä yhdistävään 

yhteen siihen saakka, että päädytään jakamattomiin yksiköihin eli henadeihin (ἑνάς). 

Henadit muodostavat ensimmäisen yhdeksi tehdyn ryhmän, joka osallistuu Yhteen – 

koko todellisuuden taustalla olevaan perimmäiseen ykseyteen.58 

Monistisuuden lisäksi Prokloksen ajattelu on holistista, mikä tekee siitä vaikeasti 

ymmärrettävän. Radek Chlup onkin sanonut, että ideaalitapauksessa Prokloksen 

ajatteluun perehtyvän tulisi nähdä kaikki hänen filosofiansa prinsiipit yhtäaikaisesti. 

Tämä johtuu siitä, että Prokloksella eri filosofian disipliinit, kuten fysiikka, etiikka ja 

logiikka, eivät ole erotettavissa toisistaan, vaan vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi 

Prokloksen logiikka ja metafysiikka kietoutuvat niin tiiviisti yhteen, että hänen 

metafysiikkaansa luetaan toisinaan juuri logiikan näkökulmasta keinona ratkaista 

formaaleja ongelmia.59 Puhuttaessa siis todellisuuden korkeimpien tasojen suhteista 

puhutaan paitsi ontologiasta myös logiikasta, epistemologiasta ja etiikasta. Edeltävä 

ykseyden ja moneuden kuvaus on siis paitsi looginen analyysi myös ontologinen 

kuvaus todellisuudesta, episteeminen polku perimmäisen totuuden selvittämiseen 

sekä eettinen velvollisuus kohota moneudesta kohti ykseyden täydellisyyttä. 

Platonistiseen tapaan järjellä tavoitettava todellisuus on Proklokselle ontologisesti 

perustavampi ja ylempi kuin näkyvä todellisuus. Näin siis yhdistävät prinsiipit ovat 

ontologisesti perustavampia kuin siihen osallistuvat oliot.60 Ontologisesti 

perustavampi taso on myös sitä seuraavan tason vaikuttava syy, eikä tätä näin olisi 

olemassa, ellei se emanoituisi edeltävästä tasosta.61 Korkeimmilla todellisuuden 

tasoilla ei ole aikaa, joten emanoituminen tapahtuu ikuisuudessa, jolloin niissä 

vaikuttava syy kuvastaa ennen kaikkea loogista riippuvuussuhdetta. Kaikki siis 

emanoituu pohjimmiltaan Yhdestä, joka on kaiken ykseyden jakamaton lähtökohta, 

ja siihen osallistuvista jakamattomista henadeista, jotka ovat Yhdestä emanoituvina 

ensimmäinen moneuden lähtökohta.62 Yhdestä moneuteen suuntautuvaa luovaa 

lähtemistä kutsutaan kreikaksi termillä πρόοδος ja latinaksi exitus. 

 

58 Proklos, Inst. theol. 1–6; Martijn & Gerson 2017, 51–52; Dodds 1963b, 188–192. 
59 Chlup 2012, 47–48. 
60 Proklos, Inst. theol. 7; Dodds 1963b, 193–194. 
61 Proklos, Inst. theol. 11. 
62 Proklos, Inst. theol. 11 & 25; Dodds 1963b, 197–198 & 212–213. 
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Platon ajatteli, että hyvän idea on ymmärryksen korkein prinsiippi. Se on muiden 

ideoiden yläpuolella, niiden olemassaolon syy ja se valaisee niitä kuin aurinko 

valaisee näkyvää todellisuutta.63 Proklos seuraa uusplatonistista traditiota 

samaistaessaan Hyvän Yhden kanssa.64 Koska Yksi on jakamaton ja täydellinen 

yksinkertaisuus, Hyvä ei voi olla Yhden toinen aspekti, vaan Yksi on Hyvä 

jakamattomasti. Näin ollen ei ole eroa olla Yksi ja olla Hyvä. Kun Hyvästä emanoituu 

kaikki, kaikki myös on hyvää osallisuudesta Hyvään. Samalla tavalla kuitenkin kuin 

ylemmillä todellisuuden tasoilla ollaan enemmän yksi ja lähempänä Yhtä, ollaan 

siellä myös enemmän hyviä lähempänä Hyvyyttä. Jokainen hyvä pyrkii suurempaan 

hyvyyteen ja näin palaamaan kohti sitä, mistä se on emanoitunut, ja pohjimmiltaan 

kohti Hyvää. Näin ollen Hyvä/Yksi on vaikuttavan syyn lisäksi myös kaikkeuden 

finaalinen syy.65 Olentojen paluusta kohti hyvää käytetään kreikaksi termiä 

ἐπιστροφή ja latinaksi reditus. 

Yhdessä/Hyvässä on siis äärimmäinen kyky tuottaa prinsiippejä ja näissä on kyky 

tuottaa taas seuraavia prinsiippejä. Kuitenkin täydellisyyden vähetessä Yhdestä 

loitonnuttaessa myös kyky tuottaa vähenee, jolloin lopulta viimeiset eivät enää tuota 

uusia prinsiippejä.66 Jokainen prinsiippi tuottaa aina jotain samanlaista kuin itsensä. 

Jotta voi tuottaa jotain erilaista, on siis täytettävä kaikki välit samanlaisuudesta 

erilaisuuteen.67 Tämä tarkoittaa, että jostakin, joka on AB, ei voi tulla ⌐A⌐B, ellei 

välissä ole joko A⌐B tai ⌐AB.68 Toisaalta on ilmeistä, että emanoituva prinsiippi ei voi 

olla täysin samanlainen kuin syynsä, koska silloin se pysyisi täysin syyssään eikä 

eroaisi siitä emanaatiossa.69 Proklos ymmärtää siis olevaisten tasojen synnyn 

syklisenä.70 Kukin hyvä prinsiippi säteilee ulos jotain itsensä kaltaista. Tämä jokin 

kuitenkin kääntyy takaisin katselemaan syytään, muttei kykene täysin palaamaan 

siihen, koska on jollain tapaa erilainen kuin syynsä.71 Se siis toisaalta pysyy syyssään 

mutta toisaalta joutuu kääntymään itseensä ja pysymään itsessään.72 Näin se alkaa 

syynsä mukaisesti käyttäen sitä mallinaan säteilemään edelleen vastaavan alemman 

 

63 Platon, Resp. VII, 508e–509b. 
64 Proklos, Inst. theol. 13. 
65 Proklos, Inst. theol. 8; Dodds 1963b, 194–195. 
66 Proklos, Inst. theol. 25 & 27. 
67 Proklos, Inst. theol. 28–29; Martijn & Gerson 2017, 53; Dodds 1963b, 216. 
68 Martijn & Gerson 2017, 57; Dodds 1963a, xxii. 
69 Proklos, Inst. theol. 30; Chlup 2012, 65. 
70 Proklos, Inst. theol. 33. 
71 Proklos. Inst. theol. 35; Chlup 2012, 65–67. 
72 Proklos, Inst. theol. 42. 
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olevaisen syklin. Proklos kutsuu oman luovan syklinsä aloittamaan kykeneviä 

emanaatioita käsitteellä αὐθυπόστατον eli itsensä perustava tarkoittaen sellaista, joka 

on itsessään hypostaattisesti eli substantiaalisesti olemassa eli jolla on oma 

olemisensa perusta.73 Prokloksen mukaan itsessään subsistoivien prinsiippien ketju 

päättyy ruumiilliseen todellisuuteen, joka ei enää kykene pysymään itsessään, vaan 

omaksuu vain vaihtelevia muotoja, eikä näin ollen kykene luomaan mitään uutta.74 

Proklos puhuu lähtemisestä ja paluusta erityisesti rajan (πέρας) ja rajattoman 

(ἄπειρον) prinsiippien kautta (ks. Kuva 1.). Tässä hän nojautuu Jamblikhoksen kautta 

vanhan Akatemian, Platonin Fileboksen (23c–) ja kirjoittamattomien oppien sekä 

pythagoralaisuuden perintöön.75 Raja on jotain, joka määrittää olemisen rajat ja se 

kuvastaa ykseyttä, joka pysyy itsessään. Koska Yksi on itsessään täysin saavuttamaton 

ja transsendentti ensimmäinen Raja on Yhden ensimmäinen kuva.76 Rajaton taas 

kuvaa mallin luovaa säteilyä eli lähtemistä tai emanaatiota.77 Paluun tasossa raja ja 

rajaton sekoittuvat ja syntyy ikään kuin uusi raja, jota Proklos kutsuukin 

sekoitukseksi (μικτόν).78 Kaikki olevaiset koostuvat rajasta ja rajattomasta, sillä raja 

määrittää sen, mitä olio on, kun taas rajaton kuvaa sen vaikutusta, ulossäteilyä, 

ulottuvuutta ja erilaistumista, tai niin kuin Proklos sanoo Parmenideen 

kommentaarissaan:  

- - erotetuissa olioissa raja olevaistaa ykseyden ja rajaton moneuden; 
jatkuvissa suuruuksissa raja olevaistaa pisteen mutta rajaton 
ulottuvuuden; suhteissa raja olevaistaa yhtäläisyyden mutta rajaton 
epäyhtäläisyyden; ja laaduissa raja olevaistaa kaltaisuuden mutta rajaton 
erilaisuuden.79 

 

73 Chlup 2012, 69–71. 
74 Proklos, Inst. theol. 15; Chlup 2012, 73–75. 
75 Van Riel 2017, 82; Chlup 2012, 77; Dillon 2003, 17–20. 
76 Proklos, Comm. Crat. 42 (13,19–27); Van Riel 2017, 83; Chlup 2012, 78. 
77 Proklos, Theol. Plat. III 8, 32,2–5; Van Riel 2017, 83–84; Chlup 2012, 78. 
78 Proklos Theol. Plat. III 9; Van Riel 2017, 84; Chlup 2012, 78. 
79 Proklos, Comm. Parm. 937.31–938.5: ”- - ἐν μὲν διῃρημένοις ὑποστῆσαι τὴν μονάδα τὸ πέρας, καὶ τὸ 
πλῆθος ἡ ἀπειρία· ἐν δὲ συνεχέσι τὸ πέρας σημεῖον, ἡ δὲ ἀπειρία τὴν διάστασιν· ἐν δὲ λόγοις τὸ πέρας 
τὴν ἰσότητα, τὴν δὲ ἀνισότητα ἡ ἀπειρία· καὶ ἐν ποιοῖς τὸ πέρας τὴν ὁμοιότητα, τὴν δὲ ἀνομοιότητα ἡ 
ἀπειρία.” Ks. myös Proklos, Theol. Plat. III 8, 32,19–34,19; Van Riel 2017, 84; Chlup 2012, 79. 
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Kuva 1. Todellisuuden syklinen rakenne. 

Emanoituminen on kahdensuuntaista. Yhtäältä vertikaalinen emanoituminen etenee 

uusplatonistisilta hypostaaseilta (Yksi, Intellekti, Sielu jne.) toisille ja toisaalta 

kullakin hypostaasilla kulkee poikittainen emanaatio, joka synnyttää kunkin samalla 

hypostaasilla olevan prinsiipin.80 Kullakin hypostaasilla poikittainen emanaatio 

kulkee siten, että ensin on osallistumaton (ἀμέθεκτον) monadi eli esimerkiksi Sielu 

tai Intellekti, joka on syynä muille hypostaasin olioille.81 Osallistumattoman monadin 

syynä on puolestaan Yksi, joka toisaalta täyttää myös Yhden hypostaasilla monadin 

tehtävän suhteessa henadeihin.82 Toisena kullakin hypostaasilla on osallistuttava 

(μετεχόμενον), jota seuraa sarja osallistuvia (μετέχοντα) siten, että kukin aina 

osallistuu seuraavaan ja viimeiseen ei osallistu samalla hypostaasilla mikään, koska 

sillä ei ole enää kykyä tuottaa uusia prinsiippejä.83 

Kukin horisontaalisen emanaation tuottama prinsiippi on puolestaan todellisuuden 

rakenteessa syynä vertikaalisesti alaspäin jo(i)llekin alemman hypostaasin olioille. 

Kuten Chlup huomioi, jokainen prinsiippi paitsi kukin taso monadisena on 

osallistuttava vertikaalisesti alaspäin. Juuri se, että jokin osallistuu prinsiippeihin, 

pitää ne erillisinä ja palaamattomina omaan monadiinsa, joka edustaa kutakin tasoa 

 

80 Proklos, Inst. theol. 20–21; Martijn & Gerson 2017, 53. 
81 Proklos, Inst. theol. 21; Martijn & Gerson 2017, 53. 
82 Proklos, Inst. theol. 100; Martijn & Gerson 2017, 54. 
83 Proklos, Inst. theol. 23–24; Comm. Parm. 707.18–26; Martin & Gerson 2017, 54; Dodds 1963b, 
210–212. 
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itsensä perustavana.84 Tässä Proklos kuitenkin tekee jaottelun, jonka mukaan 

monadista emanoituu horisontaalisesti kahdenlaisia osallistuttavia: itsessään 

täydellisiä substansseja ja säteilyjä, joilla on substantiaalisuus muualla. Tämän 

tarkoituksena on erottaa henadit, intellektit ja sielut itsessään niiden säteillystä 

tilasta, joka kuuluu vertikaalisesti alemmalle osallistuvalle oliolle. Vertikaalisessa 

emanaatiossa kukin hypostaasi tuo myös jotain selvästi uutta järjestelmään, joten 

vertikaalisesti alemmalle kuuluva säteillyt taso eroaa vastaavasta itsessään 

täydellisestä substanssista. Keskeisin esimerkki tästä on ihmissielu, joka itsessään 

täydellisenä substanssina pysyy transsendenttina suhteessa ruumiiseensa mutta 

säteilleenä tilana kuuluu sieluun osallistuvalle ruumiille.85 Prokloksen käyttämä 

terminologia on samaa kuin horisontaalisessa emanaatiossa, eli yhdistävä ja 

osallistumaton vertikaalinen prinsiippi on monadi, joka on osallistuttava säteilleenä 

tilana, johon puolestaan osallistutaan vertikaalisesti alemmalla tasolla. 

On myös huomioitava, että koska kustakin tasosta tulee moninaisempi Yhdestä 

kauemmas erottaessa, osalla vertikaalisesti alemmalla tasolla olevista ei ole 

yläpuolellaan vastaavaa itsessään täydellistä substanssia, vaan ne ovat osallisia 

ylemmästä tasostaan vain säteiltyjen tilojen kautta. Esimerkiksi eläimet ovat osallisia 

sieluista vain säteilleinä tiloina ja vastaavasti ihmissielut intellekteistä.86 Toisaalta 

vaikka kukin uusia olevaisia luomaan kykenevä olevaisen taso tuo mukanaan 

suurempaa moninaisuuttaa ja monimutkaisuutta, kunkin tason kausaalinen voima on 

kuitenkin aina heikompi kuin edellisen ja näin niiden vaikutus on vähäisempi. Näin 

ollen mentäessä todellisuuden alimpiin kerroksiin puhdas aine ei ole enää osallinen 

muusta kuin Yhdestä ja esimerkiksi eloton luonto on osallinen olemisesta, muttei 

elämästä tai intellektistä.87 Näin ollen mallinnettaessa Prokloksen käsitystä 

todellisuudesta muodostuu olioiden kompleksisuuden suhteen pikemminkin 

salmiakkikuvio kuin pyramidi.88 

Emanaatiomallille ominainen piirre on kuitenkin siinä, että loppujen lopuksi kaikki 

on kaikessa, joskin kullekin ominaisella tavalla. Institutio theologican proposition 38 

mukaan: ”Kaikki joistain useammista syistä lähtevät palaavat yhtä monen kautta kuin 

 

84 Chlup 2012, 102–104. 
85 Proklos, Inst. theol. 64; Chlup 2012, 105–109. 
86 Chlup 2012, 109–110. 
87 Proklos, Inst. theol. 57–59; Martin & Gerson 2017, 54; Chlup 2012, 86–88; Dodds 1963b, 230–233.  
88 Martijn & Gerson 2017, 54; Chlup 2012. 88–89. 
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joiden kautta ne lähtevät; ja kaikkien paluu on samojen kautta kuin on heidän 

lähtönsä.”89 Toisin sanoen kukin emanaatio lähtee kaikista edeltävistä syistään ja 

palaa kaikkiin edeltäviin syihinsä. Esimerkiksi Sielu lähtee Intellektistä ja palaa 

Intellektiin, mutta se lähtee myös Yhdestä ja palaa Yhteen siinä määrin kuin se on 

yksi ja välittää ykseyttä eteenpäin. Näin ollen kaikki emanaatioketjussa edeltävät 

prinsiipit ovat läsnä kussakin niistä lähteneessä oliossa koko hierarkian pohjalle 

saakka.90 Toisaalta jokaisessa prinsiipissä on läsnä kaikki siitä lähtevä, sillä ne ovat 

syy näiden lähtemiselle.91 Terminologisesti, jos on prinsiipit A, B ja C, missä B 

emanoituu A:sta ja C emanoituu B:stä, B on olemassa A:ssa paradigmaattisesti eli 

mallina ja C:ssä ikonisesti eli kuvana. Myös A on ikonisesti C:ssä (ja toisin päin), 

mutta A on B:ssä ja C:ssä eri tavoilla – nimittäin kummallekin ominaisella tavalla. 

Tällä on useita sovellutuksia Prokloksen ajattelussa. Se muun muassa mahdollistaa 

ihmissieluille paluun prinsiippi kerrallaan kohti Hyvää.92  

Näin ollen esimerkiksi Yksi/Hyvä on paitsi todellisuuden perimmäinen prinsiippi, 

josta koko todellisuus tulee olemaan ja johon se tähtää, myös jotain, joka on läsnä 

todellisuuden jokaisella tasolla ja jokaisessa prinsiipissä ja oliossa. Se tekee kunkin 

olion yhdeksi, eikä äärettömäksi, ja osaksi yhtä todellisuutta. Jokaisessa prinsiipissä 

oleva Hyvä tuottaa sitä seuraavat oliot – moneuden, joista jokaisessa yhdessä Hyvä 

on taas läsnä kullekin ominaisella tavalla. Oliossa itsessään olevan hyvän kautta olio 

voi myös lähestyä perimmäistä Hyvää.93 Jokainen olio on siis mikrokosmos, jossa on 

läsnä koko todellisuus, samalla kun jokainen olio on osa Yhdessä olevaa ja hänestä 

emanoituvaa makrokosmosta. 

3.2 Todellisuuden teologinen rakenne 

Tarkasteltaessa Prokloksen metafyysisen järjestelmän vertikaalista rakennetta 

ylimpänä on siis Yksi. Institutio theologicassa Proklos sanoo suoraan, ettei Yhden 

yläpuolella ole mitään prinsiippiä.94 Se on sanojen, ymmärryksen ja olemisen 

 

89 Proklos, Inst. theol. 38: ”Πᾶν τὸ προϊὸν ἀπό τινων πλειόνων αἰτίων, δι’ ὄσων πρόεισι, διὰ τοσούτων 
καὶ ἐπιστρέφεται· καὶ πᾶσα ἐπισροφὴ διὰ τῶν αὐτῶν, δι’ ὧν καὶ ἡ πρόοδος.” 
90 Chlup 2012, 83–85. 
91 Proklos, Inst. theol. 56; Theol. Plat. III 9, 39,20–24; Chlup 2012, 91–92. 
92 Proklos, Inst. theol. 65 & 108–109; Martijn & Gerson 2017, 58–61; Dodds 1963b, 255. 
93 Chlup 2012, 48–54. 
94 Proklos, Inst. theol. 20. Tämä on tärkeä huomio, sillä Jamblikhos oli postuloinut Yhden yläpuolelle 
vielä yhden ”sanomattoman” (ἄρρητον) prinsiipin. Damaskios, Princ. II.2.11–3.14; Van Riel 2017, 74; 
Chlup 2012, 55.  
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yläpuolella oleva todellisuuden ääretön rajattomuus ja perimmäinen raja.95 Kuvaavaa 

on Prokloksen lausahdus Theologia platonican toisessa kirjassa: ”-- vaan 

hiljaisuudessa on ylistettävä hymnein hänen sanattomuuttaan ja kaikkia syitä 

edeltävää syytöntä syytä.”96  

Yhtä seuraa henadit eli Prokloksen varsinaiset jumalat.97 Henadit ovat proklos-

tutkimuksen kiistellyin aihe. Ne ovat lähinnä Yhtä ja tämän tapaan yliolevaisia eli 

ensimmäistä Olemista edeltäviä. Ne ovat yksiä eli mahdollisimman yksinkertaisia, 

mutta edustavat silti ensimmäistä moneutta Yhden jälkeen. Chlup tulkitsee, että 

monadinen Oleminen ei pysty osallistumaan Yhteen ykseydessään ja kaikkeudessaan, 

vaan Oleminen ja siinä olevan ensimmäisten olevaisten moneuden täytyy osallistua 

Yhteen moneudessa. Tämä tekee henadit todellisiksi muttei oleviksi, koska he 

edeltävät olemista. Yksi on siis ikään kuin ykseyden osallistumaton monadi ja henadit 

edustavat Yhtä siinä määrin kuin Yksi on osallistuttava. Näin Proklos saa sovitettua 

perinteisen polyteismin monistisen järjestelmän huipulle yliolevaisiksi yksiksi.98  

Jumaluus ei kuitenkaan rajaudu vain henadeihin, vaan jumalia on kaikilla olevaisen 

tasoilla ruumiilliseen todellisuuteen saakka. Kunkin tason jumaluus tosin perustuu 

osallisuuteen henadeista.99 Kullakin tasolla jumalia ovat ne, joiden yläpuolella 

vertikaalisessa ketjussa on vastaavia itsessään täydellisiä substansseja henadeihin 

saakka. Henadeja on siis yhtä paljon kuin on jumaluuksien vertikaalisia ketjuja ja 

Proklos jakaa näiden perusteella henadit kuuteen ryhmään sen perusteella, kuinka 

kaukana ne ovat hierarkkisesti Yhdestä. Näitä ovat noeettiset henadit, noeettis-

noeriset henadit, noeriset henadit, hyperkosmiset henadit, hyperkosmis-enkosmiset 

henadit ja enkosmiset henadit, jotka vastaavat alla esiteltyjä todellisuuden tasoja.100 

 

95 Van Riel 2017, 75–77. 
96 Proklos, Theol. plat. II 9, 58.23–24: - - ἀλλὰ σιγῇ τὸ ἄρρητον αὐτοῦ καὶ πρὸ τῶν αἰτίων πάντων 
ἀναιτίως αἴτιον ἀνυμνεῖν. 
97 Proklos, Inst. theol. 114. 
98 Chlup 2012, 112–119. Tätä vastoin esimerkiksi van Riel tulkitsee nojautuen Saffreyhin ja 
Westerinkiin, että henadit eivät voi olla Yhden horisontaalinen joukko, vaan vastaavat vertikaalisesti 
kunkin tason ensimmäistä rajaa. Van Riel 2017, 89–94; Saffrey &Westerink 2003a, lii–lx. 
99 Proklos, Inst. theol. 139. 
100 Chlup 2012, 119–123. Tästä voi päätellä, että kunkin tason ylimpiin jumaliin osallistuu alemmalla 
tasolla vain sen monadi, joka osallistuu ylempään tasoon sen kaikkeudessa. Partikulaarien jumalien 
ketjuissa ruumiillisiksi jumaliksi asti päätyvät siis ainoastaan enkosmisista henadeista lähtevät ketjut. 
Ks. Chlup 2012, 123 Fig. 14. Tämä malli pohjaa Doddsin tulkintaan. Dodds 1963b, 282–283. Kattavia 
taulukoita Prokloksen eri tasoilla ilmenevistä jumalista ks. D’Hoine & Martijn (toim) 2017, 324–328; 
Chlup 2012, 125–127; Duvick 2007, 173–175. 
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Plotinoksen metafysiikassa Yhtä seuraa vertikaalisesti Intellektin hypostaasi ja sitä 

horisontaalisesti seuraava itseään ajattelevien intellektien joukko.101 Prokloskin 

käyttää Plotinoksen kolmijakoa Yksi, Intellekti ja Sielu silloin, kun se on riittävä 

käsiteltävän asian ymmärtämiselle. Kuitenkin tarkasteltaessa Yhden ja Sielun välistä 

todellisuutta tarkemmin Proklos muodostaa Olemisen (ὄν), Elämän (ζωή) ja 

Intellektin (νοῦς) triadin, jossa kukin vaikuttaisi olevan oma hypostaasinsa, joskin ne 

ovat tiiviisti ja jakamattomasti toisiinsa liittyviä.102 Triadi muodostaa noeettisten 

(νοητοί) eli intellektuaalisesti ajateltavien ja noeristen (νοεροί) eli intellektuaalisesti 

ajattelevien tai intellektien103 olemisen tason, joka on muuttumaton ja ikuinen.104  

Jaottelu perustuu ajatukseen, että itseään ajattelevasta voidaan loogisesti jaotella 

subjekti eli ajattelija ja objekti eli ajateltava, vaikka ne olisivatkin sama olio. 

Plotinoksen ajattelussa tämä Intellektin sisäinen kakseus muodostaa koko 

intellektuaalisen todellisuuden ja platonistisen taivaan, sillä jokainen tähän loogisesti 

kytkeytyvä ajatus on uusi itseään ajatteleva ajatus, mikä monimutkaistuu koko 

ideoiden joukoksi.105 Prokloksen ajattelussa taas ajattelun kohde on jotain loogisesti 

ajattelijaa edeltävää, koska ensin on oltava jotain, jota voidaan ajatella, jotta se voisi 

olla ajattelijan ajattelun kohde. Tämä on Prokloksen ensimmäinen Oleminen ja se on 

noeettinen eli intellektuaalisesti ajateltava. Intellekti puolestaan on noerinen eli 

intellektuaalisesti ajatteleva. Edellisessä luvussa esitetyn periaatteen mukaisesti 

samanlaisesta ei voi tulla erilaista, ellei välissä ole jotain, joka on samanlaista kuin 

kummatkin. Sen vuoksi noeettisen ja noerisen välissä on oltava jotain, joka on sekä 

noeettista että noerista, ja tätä kutsutaan Elämäksi.106 Olemisen, Elämän ja 

 

101 Ks. Emilsson 2007. 
102 D’Hoine 2017, 99–101; Chlup 2012, 19 & 93–95. Kaiken kaikkiaan tämä osa Prokloksen ajattelusta 
on todella haastava ja monimutkainen ja hän omistaakin Theologia Platonican kuudesta kirjasta 
kolme (III–V) sen tarkasteluun. On siis selvää, että tässä esitettävä on karkea yksikertaistus aiheesta. 
103 Νοῦς ja sen johdannaiset ovat hankalia käännettäviä. Perusmerkityksessään sanajuuri tarkoittaa 
yleisesti ajattelua, mutta spesifimmin platonilaisessa kontekstissa ylintä sielunosaa eli mieltä tai 
intellektiä. Uusplatonismissa se tarkoittaa jakamatonta ja ajatonta nondiskursiivista eli 
intellektuaalista ajattelua erotuksena sielun vaiheittain tapahtuvasta diskursiivisesta eli rationaalisesta 
ajattelusta. Intellektuaalinen ajattelu on siis ikään kuin ymmärtämistä välittömästi ja jakamattomasti 
näkemällä, kun taas rationaalinen ajattelu näkymän kielellinen selitys. Ks. Plotinoksen vertaus 
Epyptin viisaiden kuvakirjoituksesta, Enn. V.8.6. Diskursiivisesta ja nondiskursiivisesta ajattelusta ks. 
Emilsson 2007, 176–213. Intellekti on varsin vakiintunut käännös uusplatonismissa intellektuaalisesti 
eli noerisesti ajattelevalle noukselle, mutta sen ajattelun kohteelle intellektiä vastaava sana 
”intelligiibeli” (engl. & ransk. intelligble, esp. inteligible) on suomeksi varsin kankea ja suosinkin siksi 
kreikkalaista sanalainaa noeettinen. 
104 Proklos, Inst. theol. 101–103; Dodds 1963b, 252–254.  
105 Emilsson 2007, 69–123 & 157–165. 
106 D’Hoine 2017, 102–103; Chlup 2012, 93–94. 
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Intellektin hypostaasit heijastuvat myös näkyvään maailmaan, sillä Olemisen 

voimasta puhdas aine ottaa erilaisia muotoja, Elämän voimasta osa niistä on elollisia 

ja Intellektin voimasta pienempi osa näistä on ajattelevia.107  

Olemisen, Elämän ja Intellektin triadi heijastelee myös edellisessä luvussa esitettyä 

rajan ja rajattoman dynamiikkaa. Oleminen pysyy itsessään ja edustaa ensimmäistä 

rajaa. Oleminen kuitenkin säteilee itsestään lähtevän Elämän, joka edustaa 

rajattomuutta ollen yhtäältä erilainen ja toisaalta samanlainen kuin syynsä. Intellekti 

taas edustaa paluuta Olemiseen ja näin rajan ja rajattoman sekoitusta. Timaioksen 

kommentaarissaan Proklos käyttää triadista myös analogiaa, jossa Oleminen edustaa 

olemassaoloa, Elämä kykyä ja potentiaa ja Intellekti aktiivisuutta ja aktuaalisuutta.108 

Lisäksi ensimmäisenä moneuden ja dynaamisuuden tuojana triadi heijastelee 

Platonin Sofistin todellisuutta jäsentäviä ”yleisempiä luokkia” (μεγίστα γενή) liikkeen 

ja levon yhdistyessä Elämään ja samuuden ja eriyden Intellektiin.109 

Järjestelmää kuitenkin monimutkaistaa se, että kukin triadista on toisaalta itsensä 

perustavia eli niillä on oma syklinsä ja toisaalta niistä kukin sisältyy toisiinsa.110 

Institutio Theologican proposition 103 mukaan:  

Kaikki ovat kaikissa, mutta kussakin niille ominaisella tavalla: nimittäin 
Olemisessa ovat myös elämä ja intellekti, Elämässä ovat oleminen ja 
ajattelu ja Intellektissä ovat oleminen ja eläminen, mutta kaikki ovat 
yhdessä intellektuaalisesti [νοερῶς], toisessa elämällisesti ja kolmannessa 
olevaisesti. 

Nimittäin koska kukin voi olla olemassa syynä, omana olevaisuutenaan tai 
osallisuudesta ja koska kunkin triadin ensimmäisessä loput ovat syynä, 
keskimmäisessä ensimmäinen on osallisuudesta ja kolmas syynä ja 
kolmannessa edeltävät ovat osallisuudesta, tästä seuraa, että elämä ja 
intellekti ovat Olemisessa edeltävästi. Koska kuitenkin kutakin määrittää 
sen oma olevaisuus eikä se, jolle se on syynä (syyhän on muuta kuin se 
itse), tai se, josta se on osallinen (toisaaltahan on peräisin se, josta sillä on 
osallisuus), sekä eläminen että ajattelu ovat siellä [Olemisessa] olevaisesti 
olevaisena elämänä ja olevaisena intellektinä. Elämässä on puolestaan 
oleminen osallisuuden perusteella ja ajattelu sen syynä, mutta molemmat 
ovat elämällisesti (tämähän on sen oma olevaisuus). Ja Intellektissä ovat 
sekä oleminen että elämä osallisuudesta ja molemmat ovat 

 

107 Chlup 2012, 96–99. 
108 Proklos, Comm. Tim. II 138,6–14; Van Riel 2017, 86; Chlup 2012, 94–95. 
109 D’Hoine 2017, 99–100. 
110 D’Hoine 2017, 100–101. 
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intellektuaalisesti [νοερῶς] (Intellektin oleminenhan on tietävä ja sen 
elämä tietoa).111 

Olemisen, Elämän ja Intellektin triadin kohdalla toiset kaksi eivät ole yhdessä vain 

implisiittisesti syinä ja kuvina, vaan Proklos käsittelee kutakin tosi olioina, joilla on 

erilaisia funktioita. Näistä voidaankin muodostaa seuraava taulukko:112 

Taulukko 1. 

 Pysyminen Lähteminen Paluu 

Pysyminen Noeettinen oleminen Noeettinen Elämä Noeettinen Intellekti 

Lähteminen Noeettis-noerinen 
Oleminen 

Noeettis-noerinen 
Elämä 

Noeettis-noerinen 
Intellekti 

Paluu Noerinen Oleminen Noerinen Elämä Noerinen Intellekti 

 

Toisin sanoen Noeettinen Oleminen on Oleminen sen oman olevaisuutensa mukaan 

ja edustaa sen itsensä perustavassa sisäisessä syklissä pysymistä. Noeettiset Elämä ja 

Intellekti puolestaan edustavat sisäisen syklin lähtemistä ja paluuta. Laajemmassa 

syklissä Olemisesta sen sijaan lähtee Elämä, jolla on puolestaan oma itsensä 

perustava sisäinen syklinsä, jossa sen oman olevaisuuden mukainen taso on Noeettis-

noerinen Elämä, joka myös sisäisessä syklissä edustaa lähtemistä. Vastaavasti 

laajemmassa syklissä paluuta Olemiseen edustaa Intellekti, jolla on itsensä perustava 

sisäinen sykli, jossa sen oman olevaisuuden mukainen taso on vastaavasti paluuta 

edustava Noerinen Intellekti. 

Järjestelmä monimutkaistuu entisestään, sillä Proklos tekee kunkin alle 

lisäjaotteluja, joiden myötä Olemisessa on lopulta yhdeksän tasoa, Elämässä 

kaksikymmentäseitsemän ja Intellektissä seitsemänkymmentäkaksi.113 Näillä on 

myös erilaisia jumalallisia nimiä, jotka nousevat perinteisestä kreikkalaisesta 

 

111 Proklos, Inst. theol. 103: ”Παντα ἐν πᾶσιν, οἰκείως δὲ ἐν ἑκάστῳ· καὶ γὰρ ἐν τῷ ὄντι καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ 
νοῦς, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τὸ εἶναι καὶ τὸ νοεῖν, καὶ ἐν τῷ νῷ τὸ εἶναι καὶ τὸ ζῆν, ἀλλ’ ὅπου μὲν νοερῶς, ὅπου δὲ 
ζωτικῶς, ὅπου δὲ ὄντως ὄντα πάντα. 
 ἐπεὶ γὰρ ἕκαστον ἢ κατ’ αἰτίαν ἔστιν ἢ καθ’ ὕπαρξιν ἢ κατὰ μέθεξιν, ἔν τε τῷ πρώτῳ τὰ λοιπὰ 
κατ’ αἰτίαν ἔστι, καὶ ἐν τῷ μέσῳ τὸ μὲν πρῶτον κατὰ μέθεξιν τὸ δὲ τρίτον κατ’ αἰτίαν, καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τὰ 
πρὸ αὐτοῦ κατὰ μέθεξιν, καὶ ἐν τῷ ὄντι ἄρα ζωὴ προείληπται καὶ νοῦς, ἑκάστου δὲ κατὰ τὴν ὕπαρξιν 
χαρακτηριζομένου καὶ οὔτε κατὰ τὴν αἰτίαν (ἄλλων γὰρ ἐστιν αἴτιον) οὔτε κατὰ τὴν μέθεξιν (ἀλλαχόθεν 
γὰρ ἔχει τοῦτο, οὗ μετείληφεν), ὄντως ἐστίν ἐκεῖ καὶ τὸ ζῆν καὶ τὸ νοεῖν, ζωὴ οὐσιώδης καὶ νοῦς 
οὐσιώδης· καὶ ἐν τῇ ζωῇ κατὰ μέθεξιν μὲν τὸ εἶναι, κατ’ αἰτίαν δὲ τὸ νοείν, ἀλλὰ ζωτικῶς ἑκάστερον 
(κατὰ τοῦτο γὰρ ἡ ὕπαρξις)· καὶ ἐν τῷ νῷ καὶ ἡ ζωὴ καὶ ἡ οὐσία κατὰ μέθεξιν, καὶ νοερῶς ἑκάστερον (καὶ 
γὰρ τὸ εἶναι τοῦ νοῦ γνωστικὸν καὶ ἡ ζωὴ γνῶσις).” 
112 Vrt. Chlup 2012, 96. 
113 Ks. Proklos, Theol. Plat. IV 3 & V 2. 
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myyttisestä perinteestä, orfilaisista mysteereistä ja Kaldean oraakkeleista. Ylimmät 

Olemisen tasot ovat sanattomia ja saavuttamattomia ihmisille, mutta saavat nimiä 

orfilaisista mysteereistä. Esimerkiksi noerisen Olemisen monadi on orfilainen Fanes, 

joka on kuninkaallisen sarjan ensimmäinen monadi. Kuninkaallinen sarja etenee 

noeettisen Elämän ensimmäiselle monadille Nyxille, josta se lähtee noeettis-noerisen 

Elämän monadille Uranokselle. Uranokselta se taas jatkuu noeettisen Intellektin 

monadille Kronokselle ja häneltä monadisen noerisen Intellektin Zeuksen kautta 

monadiselle enkosmiselle sielulliselle jumalalle Dionysokselle.114 

Olennaisinta aiheen kannalta näistä ovat Intellektin tason jumalat, joita Proklos 

kutsuu myös lähteellisiksi. Intellektuaalisten jumalten ensimmäinen monadi on siis 

Kronos, joka on noeettinen Intellekti. Hän edustaa ajateltavuutta intellektuaalisella 

tasolla ja näin platonistinen ideoiden taivas sijoittuu Kronokseen.115 Filosofisesti siis 

ensimmäinen noettinen Intellekti edustaa plotinolaista ajattelevan ja ajateltavan 

ykseyttä, joka hajoaa ideoiden moninaisuudeksi ajattelemisen aktissa.116 Kronoksesta 

lähtee noeettis-noerinen eli elämällinen Rhea ja paluuta puolestaan edustaa näiden 

poika Zeus, joka noerisena Intellektinä ja näin Intellektin omana olemisena kääntyy 

katsomaan Kronosta eli platonista taivasta. Näin Zeuksesta tulee Platonin Timaios -

dialogin Demiurginen Intellekti, joka luo kosmoksen.117 Itsensä perustaneen 

Intellektin omana olevaisuutena se näet aloittaa omalla sisäisellä ajattelunsa aktilla 

uuden lähtemisen myötä seuraavaan hypostaasiin.118 Lähteellisten jumalten kohdalla 

Prokloksen triadinen järjestelmä alkaa kuitenkin ensikerran osoittamaan hajoamisen 

merkkejä, sillä saadakseen sovitettua eri uskonnolliset ja filosofiset järjestelmät 

yhteen Intellektuaalinen triadi levenee hebdomadiksi.119 

Intellektiä seuraa Sielun taso, joka tuo mukanaan spatiotemporaalisuuden, mutta 

siihen kuuluvat ovat ikuisesti jatkuvia, aineettomia ja ruumiista erillisiä.120 Aika on 

monadisesti läsnä jo intellektissä, mutta se avautuu eteneväksi sarjaksi sieluissa.121 

Siinä missä intellektissä ideat ovat ajattelevia ja ajateltavia jakamattomasti ja 

 

114 Proklos, Comm. Crat. 105. (54.21–55.14); Van den Berg 2007, 176–178. Vrt. Brisson 2017, 215. 
115 Proklos, Comm. Crat. 107 (57.10–27). 
116 D’Hoine 2017, 103. 
117 Proklos, Comm. Crat. 99 (48.13–49.29) & 101 (51.18–52.18); D’Hoine 2017, 103–104. 
118 D’Hoine 2017, 106–107. 
119 Proklos. Comm. Crat. 107 (58.1–59.8). 
120 Proklos, Inst. theol. 186–187 & 192; Finamore & Kutash 2017, 123–126.  
121 Proklos, Inst. theol. 53. 
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kertakaikkisesti, sielussa ne peilautuvat erikseen ajateltaviksi logoksiksi122 ja Sielu 

perustaakin itsensä Intellektin säteilynä alkamalla ajatella rationaalisesti ideoiden 

logoksia itsessään ja näin palaamalla Intellektiin. Sielujen oma olemisen tapa on siis 

rationaalinen ajattelu.123 Olemisen tavallaan Sielu täydentää olemisen ja tulemisen 

välisen eron. Nimittäin yhtäältä sielut tarkastelevat ajallisina ideoita sarjassa ja 

ajattelunsa vaikutuksesta aineelliseen todellisuuteen ne ovat tulevia, mutta toisaalta 

ikuisesti jatkuvina ja tuhoutumattomina ne ovat olevia.124  

Lähtemisen ja paluun dynamiikka hahmottuu sieluissa Demiurgisen Intellektin 

luomien kahden kehän, saman ja erilaisen, kautta, jotka näkyvät niin kosmisessa kuin 

yksilöllisessä mittakaavassa.125 Sama edustaa muuttumattomuutta, pysymistä ja 

paluuta intellektuaaliseen, kun taas erilainen edustaa muutosta, aineeseen liittymistä 

ja lähtemistä. Kosmisessa mittakaavassa samaa edustaa kiintotähtien kehä, jonka 

toispuoleiset kosmoksen rakenteet edeltävät liikettä ja aikaa. Erilaista taas edustavat 

planetaariset kehät, jotka ovat liikkuvia ja ajallisia. Yksilöllisellä tasolla kunkin sielun 

saman kehä on sen pysymistä omassa ajattelevassa olemisen tavassaan ja erilaisen 

kehä sen vaikutusta aineelliseen maailmaan.126 

Sielut voidaan jakaa monadiseen Sieluun ja kolmeen sitä seuraavaan sielujen 

ryhmään: jumalallisiin sieluihin, daimonisiin sieluihin ja ihmissieluihin. Jumalalliset 

sielut tarkoittavat niitä sieluja, joilla on suora vertikaalinen jatkumo 

intellektuaalisten jumalten kautta henadeihin eli varsinaisiin jumaliin, ja näin niiden 

jumaluus tulee osallisuudesta varsinaisiin jumaliin.127 Proklos jakaa jumalalliset 

sielut hyperkosmisiin eli johtaviin tai ensisijaisiin (ἀρχικοί) jumaliin, hyperkosmis-

enkosmisiin eli itsenäisiin jumaliin sekä enkosmisiin jumaliin.128 Hyperkosmiset 

 

122 Λόγος on kreikan kielen vaikeimmin käännettäviä sanoja sen laajan merkityskentän ja filosofisen 
painolastin vuoksi. Se voi lähtökohtaisesti tarkoittaa, mitä tahansa kieleen ja puheeseen liittyvää ja sitä 
myöden myös kielelliseen ajatteluun. Logoksen voisikin kääntää tässä sanoiksi vastakohtana ylemmän 
tason pikemminkin kuvalliselle ajattelulle. Uusplatonistisessa käytössä sana kantaa myös kuitenkin 
filosofista perintöä esimerkiksi stoalaisesta λόγος σπερματικός -ajattelusta, jossa logokset ovat 
vaikuttavia todellisuutta muovaavia järjellisiä prinsiippejä. Vastaavasti luonnossa olevat aineellista 
maailmaa järjestävät aristoteeliset muodot ovat uusplatonistisessa ajattelussa intellektissä olevien 
ideoiden logoksia. D’Hoine 2017, 109; Chlup 2012, 140–141. Siksi olen päätynyt jättämään sanan 
kääntämättä. 
123 Finamore & Kutash 2017, 126; Chlup 2012, 138–144. 
124 Proklos, Inst. theol. 190. Martijn & Gerson 2017, 57. 
125 Tämä perustuu Platonin Timaios -dialogin jaksoon 35a–37c. 
126 Duvick 2007, 28 f. 116 (126) & 77 f. 353 (163). 
127 Proklos, Inst. theol. 125 & 128–129; Finamore & Kutash 2017, 123; Dodds 1963b, 267–268. 
128 Brisson 2018, 210. 
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jumalat ovat Sielun tasolla ensimmäisinä, ja ne eivät ole yhdistyneenä ruumiiseen. 

Tässä vaikuttaisi olevan ristiriita Theologia Platonican ja Institutio theologican 

välillä, sillä jälkimmäisen mukaan jokaisella osallistuvalla sielulla on aineeton 

ruumis, jolloin vain osallistumaton Sielu voisi olla hyperkosminen sielu, mutta 

Theologia Platonican mukaan hyperkosmisia jumalia on 12.129 Ruumiin vaatimus 

johtuu edellisessä luvussa esitetystä periaatteesta, että kunkin tason partikulaariset 

yksilöt palaavat monadiinsa, ellei niillä ole vertikaalisesti alempana jotain, joka niihin 

osallistuu. Sen vuoksi niistä kullakin on intellektin muovaama aineeton ensimmäinen 

ruumis. Ensimmäinen ruumis takaa myös sen, että näkyvässä ruumiissa olevat 

ihmissielut eivät katoa samalla kun näkyvä ruumis kuolee.130  

Todellisuuden triadinen rakenne jatkuu myös sielullisten jumalten kohdalla, mutta 

kuten Intellektin kohdalla se myös paikoittain hajoilee. Esimerkiksi 12 hyperkosmista 

jumalaa muodostaa neljä johtavien jumalten triadia, joista ensimmäinen edustaa 

olemista, toinen elämää ja lähtemistä ja kolmas intellektiä ja paluuta. Vastaavasti 

ensimmäisestä johtavien jumalten triadista (ks. Kuva 2.) eli demiurgisesta triadista,131 

Zeuksesta, Poseidonista ja Haadeksesta, puolestaan Zeus edustaa isyyttä ja olemista, 

Poseidon voimaa ja elämää ja Haades intellektiä. Kaiken kaikkiaan triadi on siis 

vastuussa olemisesta, mutta toiminta on kolminaista. Zeus on esimerkiksi vastuussa 

ihmissielujen olemisesta ennen lankeamista maanpäälliseen elämään, Poseidon 

heidän olemisestaan langettaessa syntymään ja maanpäälliseen elämään ja Haades 

palautuessa pois syntymästä ja maanpäällisestä elämästä.132 

 

129 Proklos, Inst. theol. 196 & 208; Brisson 2018, 210–211. Hyperkosmiset jumalat asettuvatkin samaan 
kategoriaan hyperkosmisen monadisen sielun kanssa ja John F. Finamore ja Emilie Kutash (2017, 127 
& 138) kuvaakin niitä lähes ”abstrakteina kosepteina”. Ne voisikin käsittää jonkinlaisina monadisen 
sielun aspekteina tai sen kosmisina voimina, jotka toimivat monadeina moninaisiksi eriytyville 
sielujen sarjoille. Prokloksen systeemin ongelmaan, jossa monadien pitää olla samanaikaisesti yksi ja 
monta on kiinnittänyt huomiota jo Methonen piispa Nikolaos 1100-luvulla. Dodds 1963b, 282. 
130 Proklos, Inst. theol. 196 & 208; Chlup 2012, 104. 
131 Moninaisten demiurgisten voimien suhteesta ks. Opsomer 2017, 144–152. 
132 Ensimmäisestä johtavasta triadista: Proklos, Comm. Crat. 150–163 (85.4–90.8).  
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Kuva 2. Ensimmäinen johtavien jumalten triadi. 

Hyperkosmis-enkosmiset sielut ovat hyperkosmisten ja enkosmisten jumalten välissä 

oleva ryhmä, joka kohottaa maailman kohti järjellistä.133 Heidän lukumääränsä 

kaikkineen on tuntematon, mutta Proklos esittää heidät neljän triadin eli 12 

olympolaisen jumalan kautta.134 Enkosmiset jumalat ovat maailmassa, mutta 

liittyneinä hyperkosmisiin jumaliin ja osallistumattomaan Sieluun.135 Enkosmiset 

jumalat jakautuvat kuun yläpuolisiin jumaliin, joita ovat maailmansielu ja sen osat, 

tähdet, taivaankehät ja planeetat, ja kuun alapuolisiin perinteisiin jumaliin.136  

Enkosmisten jumalten alla on kaksi sielujen ryhmää: daimoniset sielut ja ihmissielut. 

Daimoniset sielut toteuttavat jumalallisia toimia partikulaarimmin maailmassa, ja 

niitä käsitellään perusteellisesti seuraavassa luvussa. Ihmissielut ovat puolestaan alin 

sielujen ryhmä, joka poikkeaa kaikista ylemmistä sieluista siinä, että ne eivät ole enää 

suorassa yhteydessä, johonkin vastaavaan itsessään täydellisesti subsistoivaan 

intellektiin. Tämä saa ihmissielut harjoittamaan rajattoman prinsiippiään 

lankeamalla toisinaan pois intellektuaalisen katselemisesta.137 Toisin sanoen koska 

ihmissielu ei ole suoraan jonkin intellektin hallitsema, se toisinaan jättää sen oman 

olemisen mukaisen rationaalisen ajattelun päätyen keskittymään vertikaalisesti 

alaspäin ruumiiseensa ja aineelliseen maailmaan levittäen itsessään olevia logoksia 

 

133 Brisson 2018, 211. 
134 Duvick 2007, 56 f. 277 (152–153). 
135 Proklos, Inst. theol. 164; Brisson 2018, 214. 
136 Brisson 2018, 214. 
137 Chlup 2012, 109–110. 
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ulospäin aineelliseen todellisuuteen.138 Tämä aiheuttaa ihmissieluille kosmisen 

syklin, jossa ne lankeavat taivaallisesta asemastaan ja kulkevat taivaallisten kehien 

läpi kohti maata. Samalla niille paksuuntuu toinen ruumis, joka säilyttää alempia 

irrationaalisia sielullisia kykyjä. Saavuttaessaan maanpinnan ihmissielu omaksuu 

maisen kuolevaisen ruumiin.139 Ihmissielulla voi kestää vaihtelevia aikoja ennen kuin 

se puhdistuu ruumiillisista ja pääsee syklissään takaisin oman olemisensa mukaiseen 

taivaalliseen mietiskelyyn. Ihmissielut ovat yksilöllisiä siinä, kuinka kauan ne ovat 

syklissään missäkin osassa sitä ja esimerkiksi korkeimmat herooiset ihmissielut 

kuten Herakles ovat äärimmäisen harvoin inkarnoituneena.140 

Sielujen alla on Luonto, jonka asemasta itsenäisenä hypostaasina on vaihtelevia 

tulkintoja. Toisin sanoen on kiistanalaista, onko Prokloksella käsitystä itsensä 

perustavasta, osallistumattomasta monadisesta Luonnosta vai onko luonnon 

transsendentti syy sielullinen demiurgi.141 Siinä missä ihmissielu kontemploi 

vaihtelevasti itsessään olevia logoksia ja vaihtelevasti on kosmisella vaelluksellaan 

aineellisessa maailmassa, Luonto ei kykene lainkaan itsereflektioon, vaan sen 

vastaanottamat logokset ovat pysyvästi auki levitettynä aineelliseen maailmaan.142 

Kronoksessa olevat platonistiset ideat ovatkin kunkin hypostaasin monadin tavoin 

osallistumattomia suhteessa näkyvän maailman olentoihin, jotka heijastelevat 

kutakin ideaa. Sen sijaan näkyvän maailman olennoilla on Sielun ja/tai Luonnon 

tasojen logosten kautta aristoteelinen aineessa oleva idea tai muoto, josta aine on 

osallinen ja näin muodostaa platonistista ideaa heijastelevan olennon jättäen idean 

transsendentiksi ja koskemattomaksi.143 Luonnolla Proklos siis tarkoittaakin 

todellisuuden alinta aineetonta tasoa eli aristoteelisten muotojen tasoa, joiden 

vaihteleva aktualisoituminen aineessa selittää näkyvän todellisuuden ilmiöitä. 

 

138 Chlup 2012, 142–147. 
139 Chlup 2012, 104–105. 
140 Proklos, Comm. Crat. 117 (68,10–69,3); Dodds 1963b, 304–305. 
141 Chlup 2012, 102. Luonnosta ks. Martijn 2010. Martijn (2010, 53–54) päätyy siihen, että Prokloksen 
mukaan Luontoa osallistumattomana monadina ei ole, mutta on silti luontojen hypostaattinen taso ja 
universaali luonto, jonka transsendentti perusta ja syy on elämän antavassa jumalattaressa Rheassa ja 
siitä edeten demiurgin mielessä. Vastaavasti Jan Opsomer (2017, 152–153) esittää, että luonto ei ole 
oma hypostaasinsa, vaan Rheasta lähtevä jumalten työkalu, joka on kosmoksen sisäinen formatiivinen 
prinsiippi. 
142 Chlup 2012, 144–145. 
143 Proklos, Comm. Parm. 707.8–18; D’Hoine 2017, 108–110; Opsomer 2017, 141–142 & 159–161; 
Chlup 2012, 100–101. 
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Huomionarvoista on se, että vain Sielun tasolla olevat rationaaliset sielut 

monadisesta sielusta ihmissieluihin ovat Prokloksen mukaan varsinaisesti sieluja. 

Theologia Platonican kolmannen kirjan luvun kuusi mukaan:  

Vain rationaalisilla eläimillä on osallisuus sielusta, sillä rationaalisen 
sielun me sanomme todella olevan sielu: Valtion (I, 353d) mukaan sielun 
työ on järkeillä ja tarkastella olevaisia ja kaikki sielu on kuolematonta, 
kuten on kirjoitettu Faidroksessa (245c), kun taas Timaioksessa (41d) 
Demiurgin mukaan järjetön sielu on kuolevainen. Ja kaiken kaikkiaan 
useiden kohtien perusteella on selvää, että Platon pitää sieluna 
rationaalista, kun taas muut ovat sielujen kuvajaisia sen mukaan, kuin ne 
ovat ajattelevia ja eläviä ja johdattavat universaalien sielujen kanssa 
elämän ruumiisiin. Mehän myönnämme, ettei Intellektistä ole osallisia 
vain rationaaliset eläimet vaan myös muut, joilla on tiedollisia kykyjä. 
Tarkoitan kuvittelukykyä, muistia ja aistimista.144 

Toisin sanoen eläimet ja kasvit eivät ole Prokloksen mukaan varsinaisesti sielullisia. 

Sen sijaan universaalien sielujen ja Luonnon vaikutuksesta aineesta muotoutuu 

kuolevaisia ruumiillisia olentoja, jotka heijastelevat sieluja siinä, että myös ne ovat 

jossain määrin osallisia sieluja edeltävistä ylemmistä olevaisen tasoista, vaikkei niillä 

varsinaisia sielullisia kykyjä olekaan.145 Itse asiassa ihmissielun väliaikaiset ruumiit ja 

niiden mukaiset alemmat ”sielunosat” ovat oikeastaan vastaavia sielun kuvajaisia, 

jotka puhdistuvat pois kosmisen syklin lopussa.146 

Päästäessä emanaatioketjun pohjalle vastaan tulee puhdas aine. Siinä missä 

sielulliset ruumiit ovat osallisia kaikista korkeammista hypostaaseista, elolliset 

ruumiit Elämästä ja elottomat ruumiit Olemisesta, puhdas aine on lähimpänä Yhtä 

siinä, että se on muodoton ja äärimmäisen yksinkertainen. Keskeinen ero on 

kuitenkin siinä, että Yksi on yksinkertainen aktiivisuudessaan ja täyteydessään, kun 

taas puhdas aine on yksinkertainen passiivisuudessaan ja tyhjyydessään. Yksi on 

yliolevainen, kun taas puhdas aine on heikkoudessaan epäolevainen. Aine on siis 

paradoksaalisesti sekä kauimpana Yhdestä että lähimpänä sitä.147 

 

144 Proklos, Theol. Plat. III 6, 23,16–24,1: ”Ψυχῆς μὲν γὰρ τὰ λογικὰ μετέχει ζῷα μόνον, ἐπεὶ καὶ ψυχὴν 
τὴν λογικὴν ὄντως εἶναι φαμεν· ψυχῆς γὰρ ἔργον, φησὶν ἐν Πολιτείᾳ, τὸ λογίζεσθαι καὶ τὰ ὄντα σκοπεῖν· 
καὶ ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος, ὡς ἐν τῷ Φαίδρῳ γέγραπται, καὶ ταῦτα τῆς ἀλόγου ψυχῆς οὔσης θνητῆς κατὰ 
τὸν ἐν τῷ Τιμαίῳ δημιουργόν. Καὶ ὅλως πολλαχοῦ δῆλός ἐστι καὶ ὁ Πλάτων ψυχὴν τὴν λογικὴν εἶναι 
τιθέμενος, τὰς δὲ ἄλλας εἴδωλα ψυχῶν, καθ’ ὅσον εἰσὶ καὶ αὖται νοεραὶ καὶ ζωτικαί, μετὰ τῶν ὅλων 
παράγουσαι τὰς περὶ τὰ σώματα ζωάς. Νοῦ δὲ οὐ μόνον τὰ λογικὰ ζῷα μετέχειν συγχωρήσομεν, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἄλλων ὅσα γνωστικὴν ἔχει δύναμιν, φαντασίαν λέγω καὶ μνήμην καὶ αἴσθησιν.” 
145 Chlup 2012, 97–99. 
146 Chlup 2012, 104–105. 
147 Proklos, Inst. theol. 59; Comm. Parm. 999.19–23; Chlup 2012, 88–90. 
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3.3 Todellisuuden teurginen rakenne 

Vaikka kaiken olevaisen kaipuun päätepiste ja finaalinen syy on Hyvä, Prokloksen 

ajattelussa ihmisen kyky tarkastella ja saavuttaa todellisuuden perimmäisiä järjen 

avulla on varsin rajallinen. Ihminen on sidottu sielullisuuteen ja sen asettamiin 

rajoitteisiin. Näin plotinolainen unio mystica Yhden kanssa voi tapahtua vain 

ihmisen omalla psyykkisellä tasolla. Yksi itsessään on saavuttamaton sieluille ja sen 

takia tarvitaan teurgiaa, jotta jumalat auttaisivat sielua kohoamaan ja erityisesti 

kosmiset voimat Usko, Rakkaus ja Totuus välittäisivät sanomattoman yhteyden 

Yhden ja sielujen välille.148 Edes Intellekti ei ole suoraan saavutettavissa sieluille. 

Vaaditaan erityisiä rituaaleja, symboleja ja mystisiä tekniikoita, joilla sielut voivat 

jumalallisen avun turvin lähestyä korkeampia todellisuuksia. Metafysiikka ja etenkin 

negatiivinen teologia tarjoavat välineitä, jotka valmistavat Yhden kontemplaatioon. 

Timaioksen kommentaarissa Proklos korostaakin: ”Ensinnäkin täydellisen ja tosi 

olevaisen rukoilua johtaa tieto kaikista jumalien järjestyksistä, joiden seuraan 

liitytään rukoillen, sillä heitä ei voi lähestyä asianmukaisesti, ellei ole tietoinen 

heidän ominaispiirteistään.”149 Varsinaisesti kontemplaatio on kuitenkin mahdollista 

vain, kun kaikki intellektuaalinen väistyy ja sielussa oleva yksi inspiroituu 

jumalallisesta vaikutuksesta.150 

Teurgia perustuu todellisuuden rakenteen vertikaalisille ketjuille. Edellisessä luvussa 

on huomioitu, kuinka henadeista kulkee vertikaalisia ketjuja enkosmisiin jumaliin 

saakka. Ketjut eivät kuitenkaan rajoitu vain suoriin jumalten ketjuihin, vaan kaikilla 

olevaisilla on syynsä vertikaalisesti ylemmässä perustavammassa todellisuudessa. 

Koska kunkin tason jumalat edustavat tason yksinkertaisinta ja perustavinta 

olemista, kaikella muullakin on todellisuuden rakenteessa linkki jumaliin ja näin 

koko todellisuus on Prokloksen mukaan heikommassa merkityksessä jumalallista.151 

Theologia Platonican kuudennen kirjan luvussa 18 Proklos tulkitsee Platonin 

Faidros-dialogin (246e–247a) myyttiä Zeuksen valjakkoja osastoittain seuraavista 

olympolaisista jumalista, daimoneista ja seuraamaan kykenevistä sieluista 

 

148 Tämä koskee kaikkia sieluja, myös daimoneja ks. Proklos, Theol. plat. I 25, 110.6–12. 
149 Proklos, Comm. Tim. I 211.8–11: ”Ἡγεῖται δὲ τῆς τελείας καὶ ὄντως οὔσης εὐχῆς πρῶτον ἡ γνῶσις 
τῶν θείων τάξεων πασῶν, αἷς πρόσεισιν ὁ εὐχόμενος· οὐ γὰρ οἰκείως προσέλθοι μὴ τὰς ἰδιότητας αὐτῶν 
ἐγνωκώς.” 
150 Van den Berg 2017, 227–228 & 231–232; Chlup 2012, 56–59 & 61. 
151 Van den Berg 2017, 224–225. 
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tarkoittamaan sitä, kuinka daimoniset sielut ja ihmissielut ovat jaettu kahdentoista 

hyperkosmis-enkosmisen jumalan mukaisiin ryhmiin ja ovat linkittyneinä näihin.152 

Kratyloksen kommentaarin vastaavassa kuvauksessa Proklos muistuttaa, kuinka 

hyperkosmisten jumalten vaunut seuraavat puolestaan intellektuaalisten jumalten 

vaunuja aina noeettisiin syihin saakka.153  Institutio theologican proposition 185 

mukaan daimoniset sielut ovat puolestaan aina jumalten seurassa ja liittyneinä 

jumalallisiin sieluihin, kun taas ihmissielut ovat vaihtelevasti yhteydessä jumaliin.154 

Sama koskee myös materiaalista maailmaa. Kaikki sen osat voidaan jakaa jonkin 

enkosmisen jumalan ketjuun ja huolenpitoon ja näin niihin säteilee jonkin jumalan 

voima. Toisin sanoen kunkin ruumiillisen maailman olion ytimessä on jumalalliseen 

liittävä tunnus (σύνθημα) tai symboli (σύμβολον).155 Tunnukset ovat pysyviä siten, 

että saman lajin oliot ovat pysyvästi liittyneenä samaan jumalaan. Tieto siitä, mitä 

tunnusta kukin olio kantaa, ei perustu niinkään järkeen kuin teurgiseen perinteeseen 

ja sen rituaalien välittämään kokemukseen. Jumalallisten tunnusten pohja onkin 

yliolevaisissa henadeissa eikä platonistisissa ideoissa, joiden kuva olioissa on 

rinnakkainen ilmiö jumalallisille tunnuksille.156 Daimoneilla on keskeinen tehtävä 

ketjujen ulottamisessa näkyvään maailmaan, sillä Proklos sanoo Alkibiades I:n 

kommentaarissa, että kasvit ja eloton luonto vastaanottavat jumalten kuvat 

daimonien ansiosta.157 

Keskeinen teurgisen suhteen mahdollistava ilmiö on se, että vaikka sielut eivät 

kykene saavuttamaan korkeampia todellisuuden tasoja ilman jumalten apua, jumalat 

eivät ole vastaavasti vertikaalisesti rajoittuneita omasta tasostaan alaspäin. Mikäli 

näin olisi, eivät jumalat kykenisi huomioimaan ajallisia ja partikulaareja. Näin ollen 

he eivät myöskään kykenisi auttamaan sieluja. Kuitenkin kaiken muodon ylittävinä 

 

152 Proklos, Theol. Plat. VI 18, 84.12–85.5. Proklos täsmentää (Theol. Plat. VI 18, 85.6–18), että 
jumalten lukumäärä on määrittelemätön, mutta Platon esittää heidät kahtenatoista olympolaisena 
jumalana täydellisyyden symbolina. Duvick 2007, f.346 (162–163).  
153 Proklos, Comm. Crat. 126 (74.16–75.5). Proklos liittääkin kommentaarissa (esim. 158 (88.24–26) & 
174 (98.16–99.7)) daimonisia sieluja suoraan hyperkosmisten jumalten sarjoihin. 
154 Proklos, Inst. theol. 185; Chlup 2012, 128. Myytin tulkinnasta myös Van den Berg 2017, 228–231. 
155 Proklos käyttää sanoja pitkälti synonyymisesti ja vaihdettavasti, joskin σύνθημα esiintyy useammin 
puhuttaessa tunnuksen sisäisestä aspektista ja σύμβολον tunnuksen ulkoisesta ilmentymisestä. 
Σύμβολον yhdistyy myös vahvemmin rituaalisestikin käytettävään jumalalliseen ilmoitukseen 
inspiroidussa runoudessa, jota Proklos avaa allegorisella eksegeesillään. Chlup 2012, 129–130, 191–
192 & 197–198. 
156 Proklos, Inst. theol. 145; Theol. Plat. II 8, 56.16–26; VI 6, 23.27–25.13; Van den Berg 2017, 225–227 
& f.11 (238); Chlup 2012, 128–132 & 167–168. 
157 Proklos, Comm. Alc. 69.5–15. Timotin 2012, 151. Ks. Rodríguez Moreno 1998, 166. 
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jumalat kykenevät vaikuttamaan myös ajallisiin ja partikulaareihin ja näin 

harjoittamaan hyvää ja autuasta kaitselmusta maailmassa.158 Jumalallisen mystiikan 

kohdalla rajat ontologisten todellisuuden tasojen välillä hämärtyvät, kun jumalat 

käyttävät vertikaalisia ketjuja käytävinä, joilla he vaikuttavat maailmaan.159 

Toinen keskeinen periaate, joka tekee teurgiset rituaalit mahdollisiksi ja tehokkaiksi, 

on se, että korkeammat prinsiipit tuottavat enemmän olioita kuin alemmat. 

Edellisissä luvuissa on tarkasteltu sitä, kuinka ruumiilliset sielut ovat oikeastaan 

todellisuuden monimutkaisimpia olentoja ja kuinka eloton luonto ja aine ovat 

tavallaan lähempänä jumalia kuin ruumiilliset sielut. Juuri tämä mahdollistaa 

esimerkiksi joidenkin kivien tehokkaan teurgisen käytön, koska ne ovat suoremmin 

osallisia jostakin Olemisen tason jumaluudesta kuin ihminen ja ne ohittavat 

rationaalisen pohdinnan. Näin jumalallisen ykseyden saavuttaminen helpottuu 

jumaluuksia yksinkertaisemmin heijastelevien tunnuksien avulla.160  

Teurgia linkittyy olennaisesti Prokloksen Kratyloksen kommentaarissa käsittelemään 

teoriaan nimistä. Samalla kun todellisuus muuttuu moninaisemmaksi ja 

partikulaarimmaksi laskeutuessa todellisuuden rakenteessa vertikaalisesti alemmas, 

samalla ajattelu muuttuu moninaisemmaksi ja hajanaisemmaksi. Ylimmillä 

todellisuuden tasoilla ajattelu on kertakaikkista, jolloin yksilöllisiä eroteltuja nimiä 

ajattelun välineenä ei tarvita, kun taas sielut tarvitsevat nimiä olioiden 

identifioimiseen ajattelussaan. Nimien perusta on kuitenkin ylemmässä 

todellisuudessa, koska sen oliot ovat syynä sielujen olemassaololle ja näitä sielut 

yrittävät nimillä tavoittaa. Tätä myöden Proklos yhdistää nimeämisen Demiurgiseen 

Intellektiin eli Zeukseen.161  Proklos sanookin: ”Demiurgisen Intellektin samaistava 

toiminta on kahtalainen: yhtäältä se, jolla intellekti katsellessaan noeettista mallia 

perustaa koko kosmoksen, ja toisaalta se, jolla se asettaa jokaiselle asianmukaiset 

nimensä.”162 Näin ollen asioiden todelliset nimet ovat jumalallisesti säädettyjä. 

 

158 Chlup 2012, 59–60. 
159 Chlup 2012, 133–135. 
160 Proklos, Inst. theol. 59 & 145; Chlup 2012, 91; Dodds 1963b, 233 & 275–276. 
161 Nimeämisen ja demiurgin yhteyttä käsittelee koko kommentaarin jakso 51–57 (18.9–25.16). Ks. 
myös Comm. Crat. 71 (32.19–35.15), jossa on tosin epäilty korjaajan vaikutusta. Duvick 2008, 39 f. 167 
(135). 
162 Proklos, Comm. Crat. 52 (20.22–25): Ὅτι ἡ τοῦ δημιουργικοῦ νοῦ ἀφομοιωτικὴ ἐνέργεια διττή 
ἐστιν, ἡ μὲν καθ’ ἣν τὸν ὅλον ὑφίστησι κόσμον πρὸς τὸ νοητὸν παράδειγμα βλέπων, ἡ δὲ καθ’ ἣν 
ἐπισφημίζει πρέποντα ὀνόματα ἑκάστοις[.]” Van den Berg (2007, 142–146) ei huomioi Prokloksen 
Demiurgiselle Intellektille lukemaa toiminnan kahtalaisuutta tulkitessaan nimeämisen olevan 
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Proklos rinnastaa jumalallisesti säädetyt todelliset nimet teurgiassa käytettyihin 

tunnuksiin, jotka mahdollistavat jumalien lähestymisen sympaattisen suhteen 

kautta.163 Sympaattinen suhde toimii ennen kaikkea vertikaalisesti alaspäin ja Proklos 

kuvaa Demiurgia kosmoksen perämiehenä, joka ohjaa sitä tunnuksien avulla.164 

Nimet ovat siis sielullisen tason tapa ymmärtää tunnuksia, jotka ovat läsnä jo 

yliolevaisissa henadeissa ja etenevät näistä alimpiin aineellisiin olioihin.165 Tunnukset 

ja nimet muodostavat täten rinnakkaisen sympaattisen kommunikaation hierarkian 

kausaalisen hierarkian rinnalle, ja teurgian tehtävänä on kohottaa sieluja 

osallistumalla tähän jumalalliseen kommunikaatioon tai valoon, joksi Proklos sitä 

myös kutsuu.166 Teurgin keskeinen tehtävä onkin löytää sekä maailmassa olevat 

Demiurgin säätämät tunnukset että todelliset jumalalliset nimet eli näissä olevat 

sympaattisen kommunikaation tunnukset. Koska korkeimmat todellisuuden tasot ja 

jumalat ovat sanomattomia ja nimeämättömiä, Proklos rajoittaa nimiin liittyvän 

teurgian yltämään noeettis-noeristen jumalten piiriin.167 Toisaalta koska tunnukset 

sinänsä perustuvat Yhteen ja henadeihin, nimet ylittävässä muodossaan teurgia 

mahdollistaa valaistun kohoamisen korkeammalle kohti Yhtä.168 

Ihmiset erehtyvät asioiden todellisista nimistä kahdesta syystä. Ensinnäkin ihmisten 

langetessa aineelliseen he eivät ole enää osallisia intellektiosta ja näin asioiden nimet 

eivät ole enää ilmeisiä heille.169 Liittyminen aineeseen on myös samalla jumalallisen 

todellisuuden unohtamista ja näin ollen tarvitaan filosofista työskentelyä ja 

esimerkiksi astrologiaa, että konventionaalisista muutoksen virrassa syntyneistä 

nimistä päästään perusteltuihin mielipiteisiin todellisista nimistä.170 Toisaalta on 

myös huomioitava, että nimet ilmenevät eri asteisina eri olevaisten luokkien kohdalla 

näiden etäisyyden mukaan Yhdestä. Täten nimet, joilla jumalat tai daimonit kutsuvat 

ylempiään ovat korkeampia, yhdenmukaisempia ja tehokkaampia kuin ne, joita 

 

analoginen kuvaus luomisen aktista itsestään intellektuaalisen ajattelun muuttuessa sielulliseksi niin 
kuin ihmisen puhuessa sisäinen ajatus muuttuu kielelliseksi ilmaisuksi. 
163 Proklos, Comm. Crat. 52 (20.25–21.5). 
164 Proklos, Comm. Crat. 71 (30.15–19). 
165 Van den Berg (2007, 141–142) tulkitseekin, että ihmisten käyttämät oikeat nimet eivät ole sinänsä 
teurgisia objekteja kuten jumalten patsaat, vaikka niitä voi käyttää tunnuksina esimerkiksi 
rukouksissa, vaan episteemisiä todellisen jumalallisen luonnon paljastajia. 
166 Proklos, Comm. Crat. 71 (30.19–32.17). 
167 Proklos, Comm. Crat. 113 (65.16–66.20). Jumalallisten nimien luonteesta ks. Van den Berg 2007, 
162–167. 
168 Van den Berg 2017, 231–233; Chlup 2012, 176–181. 
169 Proklos, Comm. Crat. 35 (11.27–29). 
170 Proklos, Comm. Crat. 88 (42.27–43.10). 
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ihmiset käyttävät. Tällaisiin todellisempiin jumalallisiin nimiin ei ole mahdollisuutta 

päästä inhimillisin keinoin, vaan ne ovat täysin riippuvaisia daimonisten sielujen 

kautta tapahtuvasta jumalallisesta ilmoituksesta.171 Näitä nimiä teurgit saavat 

käyttöönsä inspiroitujen teologisten kirjoitusten kuten Homeroksen ja Hesiodoksen 

kirjoitusten, Kaldean oraakkelien ja orfilaisten tekstien kautta. Proklos sanookin:  

Monet jumalat ja daimonit ovat katsoneet hyväksi paljastaa jumalten 
luonnon ja ovat antaneet eteenpäin näiden tuonpuoleiset korkeammat 
nimet. Ja niin kun jumalat paljastivat sekä noeettiset että noeriset 
järjestykset Marcuksen hallituskauden teurgeille, he ovat myös antaneet 
jumalallisten järjestysten ominaispiirteet ilmoittavat nimet, joilla he saivat 
jumalilta oikean kuulemisen, kun he kutsuivat näitä asianmukaisen 
palveluksensa kautta. Myös monet daimonien ilmestykset ovat tehneet 
onnekkaammille miehille tiettäväksi nimiä, joilla on luonnollinen suhde 
todellisuuteen. Niiden kautta daimonit tekivät totuuden olevaisista 
erottuvammaksi.”172  

Marcuksen eli keisari Marcus Aureliuksen aikaiset teurgit viittaavat Kaldean 

oraakkelit kirjoittaneisiin Julianos Kaldealaiseen ja hänen poikaansa Julianos 

Teurgiin.173 

Kratyloksen kommentaarissa Proklos yhdistää teurgian erityisesti kolmanteen 

johtavaan triadiin eli hyperkosmisten jumalten kolmisiipiseen Apolloniin, jonka 

tehtävänä on todellisuuden triadisen rakenteen mukaisesti edustaa paluuta kohti 

Demiurgista Intellektiä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat teurgian lisäksi esimerkiksi 

musiikki, lääketiede, profetia ja ampumataito, joita yhdistää moninaisen, 

pirstaloituneen ja riitasointuisen palauttaminen yksinkertaisuuteen, eheyteen ja 

harmoniaa.174 

 

171 Proklos, Comm. Crat. 71 (31.28–32.17); 76 (36.15–19); 88 (43.11–15) & 137 (78.26–79.2); Duvick 
2008, 31 f. 130 (129); Van den Berg 2007, 167–170; Rodríguez Moreno 1998, 166. 
172 Proklos, Comm. Crat. 122 (72.8–18): ”Ὅτι πολλοὶ καὶ θεοὶ καὶ δαίμονες ἐκφῆναι τὴν τῶν θεῶν φύσιν 
ἀξιώσαντες καὶ τὰ προήκοντα αὐτοῖς ὀνόματα παρέδοσαν· οὕτω καὶ τοῖς ἐπὶ Μάρκου γενομένοις 
θεουργοῖς οἱ θεοὶ καὶ νοητὰς καὶ νοερὰς τάξεις ἐκφαίνοντες, ὀνόματα τῶν θείων διακόσμων ἐξαγγελτικὰ 
τῆς ἰδιότητος αὐτῶν παραδεδώκασιν, οἷς καλοῦντες ἐκεῖνοι τοὺς θεοὺς ἐν ταῖς προσηκούσαις 
θεραπείαις τῆς παρ’ αὐτῶν εὐηκοΐας ἐτύγχανον. πολλαὶ δὲ καὶ δαιμόνων ἐπιφάνειαι τοῖς εὐμοιροτέροις 
τῶν ἀνθρωπων ὀνόματα κατεμήνυσαν αὐτοῖς συμφυόμενα τοῖς πράγμασι, δι’ ὧν τὴν περὶ τῶν ὄντων 
ἀλήθειαν τρανεστέραν ἐποίησαν.” 
173 Duvick 2008, 70 f. 338 (162). 
174 Proklos, Comm. Crat. 174 (98.16–99.7). 
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4 Daimoniset sielut 

4.1 Daimoniset sielut Institutio theologicassa 

Institutio theologicassa ei puhuta enkeleistä, daimoneista tai heeroksista näillä 

nimillä, mutta sen sieluja käsittelevä viimeinen osio alkaa propositiolla 184: ”Kaikki 

sielut ovat joko jumalallisia, intellektuaalisuudesta epäintellektuaalisuuteen 

vaihtelevia tai näiden välissä harjoittaen aina intellektiota mutta ollen alempia kuin 

jumalalliset sielut.”175 Toisin sanoen sielut voivat harjoittaa nondiskursiiviista 

intellektiota siinä määrin kuin niillä on intellektio osallisuudesta noeriseen 

intellektiin. Daimonisilla sieluilla tarkoitetaan välissä olevaa sielujen joukkoa, jolla ei 

ole osallisuutta jumalallisesta intellektistä mutta jotka harjoittavat intellektiota 

pysyvästi toisin kuin ihmiset, jotka ovat osallisia intellektistä vain säteilleitten tilojen 

kautta.176 Edellisessä propositiossa Proklos sanoo välissä olevista seuraavaa: 

Jokaisesta osallistuvasta intellektistä, joka on vain noerinen, on osallinen 
sielu, joka ei ole jumalallinen eikä intellektuaalisen ja epäintellektuaalisen 
vaihtelussa oleva. 

Tällaiset sielut eivät näet ole jumalallisia eivätkä he ole osallisia 
jumalallisesta intellektistä, sillä sielut ovat osallisia jumalista intellektin 
kautta, kuten on edellä osoitettu, eivätkä he ole kykeneviä vaihteluun, sillä 
jokaisesta intellektistä on osallinen ikuisesti olemukseltaan ja 
toiminnaltaan ajatteleva (onhan tämäkin selvää edellä sanottujen 
perusteella.177 

Proklos viittaa tässä myös propositioon 175, jonka mukaan sellainen sielu, joka ei 

harjoita intellektiota pysyvästi, ei voi olla suoraan yhteydessä intellektiin.178 Tämä on 

keskeisin olemuksellinen ero ihmissielujen ja daimonisten sielujen välillä. Koska 

daimonit ovat suorassa yhteydessä itsessään subsistoiviin intellekteihin, ne eivät voi 

langeta toisin kuin ihmissielut, joiden intellektio on vaihtelevaa ja näin toisinaan 

keskeytyvät intellektuaalisesta katselusta.  

 

175 Proklos, Inst. theol. 184: ”Πᾶσα ψυχὴ ἢ θεία ἐστίν, ἢ μεταβάλλουσα ἀπὸ νοῦ εἰς ἄνοιαν, ἢ μεταξὺ 
τούτων ἀεὶ μὲν νοοῦσα, καταδεεστέρα δὲ τῶν θείων ψυχῶν.” Luc Brissonin mukaan kolmijako koskee 
enkosmisia sieluja, jolloin jumalalliset sielut viittaisivat enkosmisiin jumaliin. Brisson 2018, 212. 
176 Dodds 1963b, 294–295. 
177 Proklos, Inst. theol. 183: ”Πᾶς νοῦς μετεχόμενος μέν, νοερὸς δὲ μόνον ὤν, μετέχεται ὑπὸ ψυχῶν οὔτε 
θείων οὔτε νοῦ καὶ ἀνοίας ἐν μεταβολῇ γινομένων. 
οὔτε γὰρ θεῖαι ψυχαί εἰσιν αἱ τοιαῦται, οὐδὲ νοῦ μετέχουσαι ‹θείου›· θεῶν γὰρ αἱ ψυχαὶ διὰ νοῦ 
μετέχουσιν, ὡς δέδεικται πρότερον· οὔτε [αἱ] μεταβολῆς δεκτικαί· πᾶς γὰρ νοῦς ὑπὸ τῶν κατ’ οὐσίαν ἀεὶ 
καὶ κατ’ ἐνέγειαν νοερῶν μετέχεται (καὶ γὰρ τοῦτο δῆλον ἐκ τῶν ἔμπροσθεν).” 
178 Proklos, Inst. theol. 175. 
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Proklos täsmentää teoksen viimeisessä propositiossa, että jokainen lankeava sielu 

lankeaa kokonaan, eikä osa siitä jää harjoittamaan pysyvää intellektiota.179 Tämä on 

kirjoitettu Plotinoksen ajatusta vastaan, jossa ihmissielu jakautuu osiin, joista ylin on 

pysyvästi kontemploimassa Intellektissä olevia ideoita.180 Aihe liittyy myös 

Plotinoksen daimonologiaan, sillä Plotinos katsoi, että kunkin ihmisen oma daimon 

on hänen aktiivista sielunosaansa ylempi sielunosa. Identifioituessaan intellektiinsä 

ihminen on daimon.181 Prokloksen mukaan ihminen ei ole suorassa yhteydessä 

intellektiin vaan ainoastaan säteilleinä tiloina ja daimon on olemuksellisesti ihmistä 

korkeampi sielu. Proklos kritisoi Plotinoksen käsitystä daimoneista erityisesti 

Platonin Alkibiades I:n kommentaarissaan.182 Chlup argumentoikin Timaioksen 

kommentaariin vedoten, ettei inhimillisillä sieluilla Prokloksen mukaan ole omaa 

intellektiota, vaan inhimilliset sielut ovat osallisia intellektistä daimonisen sielun ja 

vastaavan intellektin osallisuussuhteesta muodostuvan daimonisen intellektin 

säteilleenä tilana. Näin ollen inhimillinen sielu on kykeneväinen intellektioon vain 

osallisuudesta daimonisen sielun intellektiin. Toisin sanoen ihmissielu ei voi kohota 

ajattelemisensa tavassa sielullisesta diskursiivisuudesta puhtaampaan 

intellektuaaliseen ajatteluun ilman daimoninsa valaisevaa toimintaa.183 

Jumalallisista sieluista daimoniset sielut eroavat siinä, että he eivät osallistu 

jumalallisiin intellekteihin vaan näitä seuraaviin alempiin intellekteihin, ja heillä on 

samanlainen suhde sielullisiin jumaliin kuin ei-jumalallisilla intellekteillä on 

jumalallisiin. Propositiossa 185 Proklos toteaakin, että daimoniset sielut ”ovat aina 

jumalien seurassa ja ovat aina liittyneinä jumalallisiin sieluihin siten, että niillä on 

samanlainen suhde kuin noerisilla on jumalallisiin.”184 Tämä viittaa Platonin 

Faidroksen (246d–247e) kuvaukseen, jossa Zeus johtaa taivaassa valjakoillaan 11 

jumalten ja daimonien osastoa. Ihmissielut saavat liittyä joukkoon, mutta ne voivat 

vain vaivoin pysyä mukana, sillä pahan hevonen vetää niitä alaspäin.185  

 

179 Proklos, Inst. theol. 211. 
180 Remes 2008, 115; Dodds 1963b, 309–310. 
181 Timotin 2018, 192–194. 
182 Prokloksen kritiikistä ks. Timotin 2018, 197–205. 
183 Chlup 2012, 159–162. Ks. Rodríguez Moreno 1998, 175–176. 
184 Proklos, Inst. theol. 185: ”αἱ δὲ ἀεὶ συνέπονται θεοῖς - - καὶ τῶν θείων ἐξήρτηνται ψυχῶν, τοῦτον 
ἔχουσαι πρὸς αὐτὰς λόγον, ὃν τὸ νοερὸν πρὸς τὸ θεῖον.” 
185 Dodds 1963b, 296. 
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Proklos palaa tähän myös propositiossa 201–204, jossa hän käsittelee eri sielujen 

luokkien toiminnan eroa. Jumalallisten sielujen toiminta on kolminainen siinä, että 

heillä jumalallinen intellektio, koko universumiin kohdistuva kaitselmus ja voima 

elävöittää ja saattaa liikkeelle ruumiillisia olevaisia.186 Jumalilla on myös valta 

jatkuvasti näiden seurassa oleviin daimoneihin, joilla puolestaan on täydellinen 

intellektio muttei yhteyttä henadeihin. Täydellinen intellektio kuitenkin antaa heille 

vallan yli ihmissielujen.187 Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he harjoittavat 

jumalia vastaavia sielullisia toimintoja näitä heikommin ja moninaisemmiksi 

hajaantuneena. Jumalia on vähemmän kuin daimoneja ja näitä taas vähemmän kuin 

ihmissieluja, ja sielut muodostavat Faidroksen kuvauksen osastot, jossa kaikki 

daimonit ja ihmissielut kuuluvat jonkin jumalallisen sielun hallintavallan piiriin. 

Tämä heijastelee horisontaalista emanaatiota monadisesta Sielusta partikulaarien 

sielujen moninaisuuteen:188 

On siis välttämätöntä, että jokaiseen jumalalliseen sieluun liittyy 
ensisijaisesti aina heitä seuraavat sielut, jotka harjoittavat intellektuaalista 
toimintaa ja jotka kohotetaan jumalalisia intellektejä jaetumpiin 
intellekteihin, ja toissijaisesti partikulaarit sielut, jotka kykenevät 
osallistumaan intellektioon ja jumalalliseen elämään näiden välissä 
olevien kautta. Nimittäin toisinaan osallistuvat täydellistetään 
korkeampaan osaan pysyvästi osallistuvien kautta. 

Ja vielä toistamiseen jokaisella jumalallisella sielulla on oltava useampia 
toisinaan seuraavia sieluja kuin aina seuraavia, sillä monadin voima etenee 
laskeutumisensa mukaan pidemmälle moninaisuuteen: voiman vähetessä 
lukumäärä kasvaa. Siispä jokainen aina jumalia seuraavista sieluista johtaa 
useampia partikulaareja sieluja jäljitellen jumalallisia sieluja ja vetää 
useita sieluja ylös kohti koko sarjan ensisijaista monadia. Siksi jokainen 
jumalallinen sielu johtaa monia aina jumalia seuraavia sieluja mutta vielä 
useampia toisinaan tähän järjestykseen otettavia.189 

 

186 Proklos, Inst. theol. 201. 
187 Proklos, Inst. theol. 202. 
188 Proklos, Inst. theol. 203–204. Kuten Timotin (2012, 152 & 155) huomioi, daimonit edustavat 
jumalia seuraavaa moneutta toimien jumalansa ja universaaliuden asteen mukaan. 
189 Proklos, Inst. theol. 205: ”ἀνάγκη ἄρα πάσης ψυχῆς θείας πρώτως μὲν ἐξηρτῆσθαι τὰς ἀεὶ ἑπομένας 
ψυχὰς καὶ κατὰ νοῦν ἐνεργούσας καὶ εἰς νόας ἀνηγμένας μερικωτέρους τῶν θείων νόων, δευτέρας δὲ 
τὰς μερικὰς καὶ διὰ τούτων μέσων νοῦ μετέχειν καὶ τῆς θείας ζωῆς δυναμένας· διὰ γὰρ τῶν ἀεὶ 
μετεχόντων τῆς κρείττονος μοίρας τὰ ποτὲ μετέχοντα τελειοῦται. 
 καὶ αὗ πάλιν πλείους εἶναι περὶ ἑκάστην ψυχὴν θείαν τὰς ποτὲ ἑπομένας ψυχὰς τῶν ἀεὶ 
ἑπομένων· ἡ γὰρ τῆς μονάδος δύναμις κατὰ τὴν ὕφεσιν εἰς πλῆθος ἀεὶ πρόεισι, τῇ μὲν δυνάμει 
λειπόμενον, τῷ δὲ ἀριθμῷ πλεονάζον. ἐπεὶ καὶ ἑκάστη ψυχὴ τῶν ἀεὶ θεοῖς ἑπομένων πλειόνων ἡγείται 
μερικῶν ψυχῶν, μιμουμένη τὴν θείαν ψυχήν, καὶ πλείους ἀνέλκει ψυχὰς εἰς τὴν πρωτουργὸν μονάδα τῆς 
ὅλης σειρᾶς. πᾶσα ἄρα θεία ψυχὴ πολλῶν μὲν ἡγείται ψυχῶν τῶν ἀεὶ θεοῖς ἑπομένων, πλειόνων δὲ ἔτι 
τῶν ποτὲ τὴν τάξιν ταύτην δεχομένων.” 
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Sielun tason horisontaalinen emanaatio etenee siis pyramidimaisesti monadisesta 

Sielusta jumalten mukaan leveneviin sarjoihin, joista jokaisessa on sekä daimonisia 

sieluja että ihmissieluja. Daimonit toimivat näin ollen ihmisille kahdensuuntaisena 

linkkinä ja välittäjänä: yhtäältä ne toimivat horisontaalisesti linkkinä jumaliin ja 

jumalalliseen elämään ja toisaalta vertikaalisesti intellektioon ja aineellisista 

puhtaaseen ajatteluun. Ihmiset voivat siis olla yhteydessä jumaliin ja intellekteihin 

ainoastaan daimonien kohottavan, johtavan ja täydellistävän toiminnan kautta. 

Toisaalta yksi daimonisten sielujen keskeisistä tehtävistä onkin vetää langenneita 

ihmissieluja kohti oman sarjansa johtavaa jumalaa.190 

 Tämän verran Institutio theologicassa sanotaan nimenomaisesti daimonisista 

sieluista, mutta siellä on myös esitetty tiettyjä kaikkia sieluja yhdistäviä piirteitä, 

jotka koskevat siis myös daimonisia sieluja. Keskeiset yhteiset piirteet, jotka sielut 

tuovat mukanaan ovat aika ja tila. Kuten on edellä sanottu, osallistuvien sielujen 

toiminta on jatkuvasti ajassa tapahtuvaa.191 Tämän takia sen on oltava syklistä. 

Proklos määritteleekin, että kaikilla osallistuvilla sieluilla on itselleen ominainen 

liikkeen sykli.192 Toisaalta sielut ovat eläviä ja itsestään liikkuvia ja määrittävät näin 

itse oman toimintansa. Sen lisäksi, että ne ovat eläviä, ne ovat myös elämän 

prinsiippejä ja näin tekevät eläväksi sen, mihin ne ovat astuneet.193  

Ollakseen tilassa sielulla on oltava ruumis, joka määrittää sen sijainnin kosmoksessa 

ja jolla se vaikuttaa aineelliseen todellisuuteen.194 Ruumis on kuitenkin erillinen 

varsinaisesta sielusta.195 Prokloksen mukaan kaikilla osallistuvilla sieluilla on niin 

sanottu ensimmäinen eli eteerinen ruumis, joka on ikuisesti oleva ja tuhoutumaton. 

Se on intellektin luoma ja siten aineeton (ἄϋλον) ja vaikutuksista vapaa (ἀπαθές).196 

Tämän lisäksi on toinen ja kolmas ruumis. Toinen eli pneumaattinen ruumis on 

Doddsin ja häntä seuraten Saffreyn ja Westerinkin mukaan elementaalinen ja 

vaikutuksille altis. Kolmas ruumis on lihallinen ja se kytkeytyy toiseen ruumiiseen.197 

Theologia Platonicassa Proklos täsmentää, että sieluista jumalallisimmilla on vain 

 

190 Finamore & Kutash 2017, 132–133. 
191 Proklos, Inst. theol. 191–192. 
192 Proklos, Inst. theol. 198–200; Dodds 1963b, 301–302. 
193 Proklos, Inst. theol. 188–189 & 197; Dodds 1963b, 297. 
194 Proklos, Inst. theol. 196. 
195 Proklos, Inst. theol. 186. 
196 Proklos, Inst. theol. 207–208. Finamore & Kutash 2017, 133. 
197 Proklos, Inst. theol. 209–210; Saffrey & Westerink 2003b, 18 f. 6 (113–114) & 19 f. 1–3 (114); Dodds 
1963b, 306–308; 1963c, 320–321. 
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ensimmäinen ruumis, toisilla on lisäksi aineessa oleva toinen ruumis ja kolmansilla 

tähän yhdistynyt kolmas ruumis. Täsmällisemmin taivaallisilla sieluilla on vain 

aineeton ruumis, elementtejä ohjaavilla sieluilla on myös aineessa oleva syntyvä ja 

tuhoutuva ruumis ja kolmannet ovat niitä, jotka ovat ottaneet elementeistä itselleen 

aineellisen puvun ja langenneet toissijaiseen elämään monimuotoisessa ruumiissa.198 

Dodds sekä häntä seuraten Saffrey ja Westerink yhdistävät ensimmäiset jumalallisiin, 

toiset daimonisiin ja kolmannet inhimillisiin sieluihin.199 Näin daimoniset sielut 

vaikuttaisivat aineelliseen todellisuuteen elementaalisella ruumiillaan ja toisaalta 

voisivat olla ruumiissaan myös vaikutuksen kohteena.  

Kuten Finamore ja Kutash ovat osoittaneet, toisen ruumiin sinänsä koostuminen 

elementaalisista kerroksista on kuitenkin kyseenalaista. Theologia Platonican 

kohdassa ei varsinaisesti sanota toisten sielujen ruumiiden olevan elementaalisia 

vaan, että heidän toimintansa kohdistuu elementteihin. Vasta kolmansien sielujen 

sanotaan ottaneen elementeistä itselleen puvun.200 Timaioksen kommentaarissa 

vastaavasti nimenomaan puhdistavien hyveiden tarpeessa olevien maahan 

langenneiden sielujen sanotaan ottaneen itselleen elementeistä puvun, johon liittyvät 

sielun irrationaalisuudet.201 Finamoren ja Kutashin näkemys, jonka mukaan 

elementaalinen puku on oikeastaan inhimillisten sielujen kolmatta ruumista ja 

muodostuu kosmisen lankeamisen kuunalisessa osassa, on siis vakuuttava.202 

Lankeamaan kykenemättömien daimonisten sielujen aineessa oleva toinen ruumis ei 

siis koostu Prokloksen mukaan elementeistä vaan hienommasta pneumaatisesta 

aineesta, jolla he vaikuttavat elementteihin, mutta jossa he eivät itse ole taipuvaisia 

aineelliseen irrationaalisuuteen.203 

 

198 Proklos, Theol. plat. III,5 (18,24–19,15). 
199 Saffrey & Westerink 2003b, 18 f. 6 (113–114); Dodds 1963c, 320–321. 
200 Proklos, Theol. Plat. III,5 (19,5–15). 
201 Proklos, Comm. Tim. III 297.14–298.2. 
202 Finamore & Kutash 2017, 133–134 & f. 40 (138). Tätä tukee myös se luonnollinen seikka, että 
elementit ovat kuunalapuolista todellisuutta ja näin inhimillisen sielun syklin kuunyläpuolisessa 
vaiheessa sielun aineessa oleva ruumis on luonnollisesti irrottautunut elementeistä. Opsomer 2017, 
153–155. 
203 Mikäli Opsomerin (2017, 153–156) tulkinta pitää paikkaansa myös Prokloksen aineettomaksi 
sanoma ensimmäinen ruumis koostuu aineesta. Kyse on vain siirtymisestä aineen vielä puhtaampaan 
ja yksinkertaisempaan muotoon, jossa ei ole enää ominaisuuksia, jotka ymmärretään aineellisiksi. 
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4.2 Daimoniset sielut Kratyloksen kommentaarissa 

Prokloksen Kratyloksen kommentaari on yksi tärkeimmistä Prokloksen daimonisia 

sieluja käsittelevistä teoksista. Teos käsittelee pääosin Prokloksen teoriaa nimistä ja 

kosmoksen teologista rakennetta, joita on avattu luvuissa 3.2. ja 3.3. Jälkimmäisessä 

on myös tuotu esiin daimonien rooli jumalallisten nimien välittäjinä. Teoksen 

daimon-käsityksen kannalta tärkein osa on kuitenkin Kratyloksen jaksoa 397d–400c 

käsittelevät luvut 121, 128–130 ja 117–119,204 joita analysoidaan tässä luvussa. 

Luvussa 121 Proklos sanoo seuraavasti: 

Niin kuin maailmankaikkeudessa enkelitkin puhdistavat sieluja 
poistamalla syntymästä koituvat tahrat ja johtamalla heidät ylös jumalten 
luo, samoin myös tietyt aineeseen liitetyt daimonit puhdistavat ainetta 
katsovia sieluja kiduttamalla ja taivuttaen heitä ”raatelevien 
orjatappuroiden halki”, kuten heidän on kerrottu tekevän sellaisille kuten 
Ardiaiokselle Valtiossa.205 Täten papit toimien enkelten tapaan poistavat 
meiltä kaikki esteet aistimasta korkeampia todellisuuksia, kun taas sofistit 
harjoittaen meitä vastakkaisissa kumoamuksissa leikkaavat daimonien 
tapaan pois itsepetoksesta koituvan vamman. He eivät tee tätä 
hyödyttääkseen noita, jotka he kumoavat umpikujillaan, vaan 
mielikuvituksellisen ja vaikutelmia jäljittelevän elämän tähden, sillä he 
vain teeskentelevät tosi tietäviä ja dialektisiä miehiä. Nimittäin myös 
viimeiset daimonit sortavat sieluja ei saadakseen näitä rakastamaan 
todellisuutta, vaan koska heille jaettiin tällainen luonto, joka soveltuu 
vartioimaan aineellisia ja kuvia luovia kohtuja ja rankaisee tuolle alueelle 
lankeavia sieluja.206 

Tässä luvussa Proklos vertaa enkeleitä ja viimeisiä eli alimpia daimoneja pappeihin ja 

sofisteihin. Papeilla Proklos tarkoittanee ensisijaisesti teurgeja, sillä hän viittaa 

näihin seuraavassa luvussa daimonisen ilmestyksen vastaanottajina.207 Luvussa 93 

 

204 Duvickin temaattisen uudelleenjärjestelyn mukaisessa järjestyksessä. Duvick 2007, 70, f. 334 (161). 
205 Platon, Resp. 616a. 
206 Proklos, Comm. Crat. 121 (71.17–72.7):Ὅτι ὤσπερ ἐν τῷ παντὶ καθαίρουσι μὲν καὶ ἄγγελοι τὰς 
ψυχάς, ἀποτέμνοντες τὰς ἐκ τῆς γενέσεως κηλῖδας καὶ ἀνάγοντες αὐτὰς πρὸς τοὺς θεούς, καθαίρουσι δὲ 
καὶ δαίμονες πρόσυλοι τινες αἰκιζόμενοι τὰς εἰς τὴν ὕλην βλεπούσας ψυχὰς καὶ γνάμπτοντες αὐταὰς ἐπ’ 
ἀσπαλάθων (ἃ δὴ καὶ περὶ τὸν Ἀρδιαῖον ἐν Πολιτείᾳ παραδέδονται δρῶντες)· οὕτως οἱ μὲν ἱερεῖς 
ἀγγελικῶς πᾶν τὸ ἐπίπροσθεν ἡμῖν πρὸς τὴν αἴσθησιν τῶν κρειττόνων ἀφαιροῦσιν, οἱ δὲ σοφισταὶ διὰ 
τῶν ἐφ’ ἑκάτερα ἐλέγχων γυμνάζοντες ἡμᾶς δαιμονίως τὴν ἐκ τῆς οἰήσεως βλάβην ἀποκόπτουσιν, οὐ 
τοῦτο ποιοῦντες ἵνα διὰ τῆς ἀπορίας ὠφελήσωσι τοὺς ἐλεγχομένους, ἀλλὰ τῆς φανταστικῆς ζωῆς καὶ τῆς 
δοξομιμητικῆς ἕνεκα· ὑποδύονται γὰρ τοὺς ὄντως ἐπιστήμονας καὶ διαλεκτικούς. καὶ γὰρ καὶ οἱ 
τελευταῖοι δαίμονες θλίβουσι τὰς ψυχὰς, οὐχ ἵνα ποιήσωσιν αὐτὰς ἐρασθῆναι τοῦ ὄντος, ἀλλ’ ἐπειδὴ 
φύσιν ἔλαχον τοιαύτην, φρουρητικὴν μὲν τῶν ἐνύλων καὶ εἰδωλοποιῶν κόλπων, κολαστικὴν δὲ τῶν 
ἐμπιπτουσῶν εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον ψυχῶν. 
207 Proklos, Comm. Crat. 122 (72.8–18). 
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Proklos mainitsee puhdistavat rituaalit, jotka Duvick myös liittää teurgiaan.208 

Enkelien keskeiseksi tehtäväksi nimetään siis ihmissielujen puhdistaminen tulemisen 

virran mukaisista aineellisuuksista ja johdattaminen ylös jumalten luo. Ylös 

tarkoittaa tässä sekä spatiaalisesti että kuvainnollisesti, sillä puhdistuneet sielut 

kohoavat maisesta kohti kevyempää ruumiillisuutta taivaassa, mutta myös siirtyvät 

jumalten seuraan kontemploimaan puhtaammin korkeampia todellisuuksia. 

Enkeleiden vastapariksi on asetettu viimeiset daimonit, joiden heidänkin tehtävä on 

puhdistava, mutta heidän puhdistuksensa on kiduttava ja sieluja sortava. Vertaus 

väärämielisiin sofisteihin, jotka kyllä puhdistavat mutta väärin motiivein on 

mielenkiintoinen, sillä se näyttäisi pintapuolisesti viittaavan viimeisten daimonien 

pahuuteen. Toisaalta Proklos sanoo, että näille on jaettu aineellisuuteen langenneita 

rankaiseva luonto, mikä puhuisi pahuutta vastaan, sillä heidän luontonsahan 

perustuu Hyvästä lähtevään emanaatioon. Teoksessaan De malorum subsistentia 

Proklos näet kieltää aineen olevan pahuuden prinsiippi ja sen sijaan väittää 

pahuudessa olevan kyse nimenomaan vajavaisuudesta toteuttaa oman luontonsa 

mukaista toimintaa.209 Tarkasti luettuna sofistien ja viimeisten daimonien 

samankaltaisuus onkin vain siinä, että kummankin toiminta on puhdistavaa, vaikka 

toiminnan motiivi ei ole. Proklos ei siis sano viimeisiä daimoneja pahoiksi tai heidän 

motiivejaan vääriksi vaan pikemminkin heidän aineellisuuteen suuntautuvia sieluja 

puhdistavaa ja kiduttavaa toimintaa toissijaiseksi seuraukseksi heidän varsinaisesta 

luonnonmukaisesta toiminnastaan eli sen alueen vartioimisesta, johon väärämieliset 

sielut lankeavat. Chlupin analyysin mukaan vain inhimilliset sielut voivat olla 

varsinaisesti pahoja, koska jumalallisesta valaisusta pois lankeavina heillä on 

mahdollisuus väärään tietoon ja todelliseen valinnan mahdollisuuteen, mitä 

jumalallisilla ja daimonisilla sieluilla ei ole.210 Toisaalta jumalat ja daimonit käyttävät 

kaitselmuksessaan hyväksi inhimillisestä perspektiivistä pahoja ja satuttavia asioita 

 

208 Proklos, Comm. Crat. 93 (46.12–23); Duvick 2008, 52 f. 250 (149). 
209 Steel 2017, 245–248; Chlup 2012, 207–210. 
210 Chlup 2012, 221–222. Carlos Steelin (2017, 245–246) mukaan pahuus koskee ihmissielujen lisäksi 
myös irrationaalisia eläimiä, koska nämäkin voivat olla saavuttamatta luontonsa täydellistä 
vaatimusta. Kuten luvussa 3.2. on tuotu esiin, irrationaalinen sielu ei kuitenkaan ole Prokloksen 
mukaan varsinaisesti sielu vaan se kuva. Heidän pahuutensa ei siis voi perustua jumalallisesta 
lankeamiseen ja rationaalisen ja irrationaalisen ristivetoon niin kuin ihmissielujen. Van den Bergin 
(2007, 125–127) mukaan Proklos tekee asiassa erottelun eläinten universaalin syyn ja partikulaarin 
syyn välillä. Eläimet voivat olla suhteessa vanhempiinsa luonnoltaan epämuodostuneita ja näin ollen 
”pahoja”, mutta eivät universaalin luontonsa puolesta. Näin eläimet ovat pahoja vain näennäisesti. 
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ihmisissä olevan varsinaisen pahuuden puhdistamiseksi.211 Valtion kommentaarissa 

Proklos vieläpä täsmentää, että aineen parissa toimiva daimonien alin luokka vastaa 

myös maailman epämuodostumista, rumuudesta ja epäsäännöllisyyksistä tehdäkseen 

maailman moninaisuuden täydelliseksi.212 

Suoran viitteen tähden on ilmeistä, että enkelit ja alimmat daimonit selittävät 

Platonin Valtion Erin myytissä olevaa kuolleiden sielujen kahtalaista kohtaloa joko 

ylös taivaalliseen iloon tai alas Tartarokseen.213 Enkelit vastaavat noususta taivaaseen 

ja alimmat daimonit raahaamisesta Tartarokseen. Jako hyvyyteen vievien enkelien ja 

pahuuteen vievien daimonien välillä heijastelee aikakauden yleiskäsitystä hyvistä 

enkeleistä ja pahoista daimoneista, joka esiintyy myös Kaldean oraakkeleissa.214 Erin 

myytin selityksenä jako on mielenkiintoinen, sillä siinä ei mainita kuin väärämielisiä 

kiduttavat daimonit eikä Platonilla enkelit vielä olleet oma olevaisten ryhmänsä. 

Luku 128 on daimon-käsityksen kannalta teoksen mielenkiintoisin luku. Siinä on 

epäilty korjaajan vaikutusta, koska luvun alusta puuttuu Prokloksen puhumista 

indikoiva sana ὅτι. Korjaajan ääntä ei ole kuitenkaan luvusta tunnistettu.215 Luku 

alkaa daimonisten sielujen jaottelulla: 

Siispä jumalien jälkeen tulevista ja näitä aina seuraavista sukukunnista, 
jotka avustavat kaikkien kosmoksessa olevien asioiden valmistamisessa 
korkeimmasta alimpaan, yhdet ovat ykseyden paljastavia, toiset voiman 
välittäjiä ja kolmannet kuuluttavat eteenpäin tiedon jumalista ja 
intellektuaalisesta olemuksesta.216 

Tässä annetaan siis ymmärtää, että daimonisten sielujen joukko on triadinen, mikä 

heijastelee myös todellisuuden perustavia rakenteita. On tärkeää huomata, että sen 

lisäksi, että daimoniset sielut ovat jumalia aina seuraavia, he myös avustavat 

 

211 Chlup 2012, 224–233. 
212 Proklos, Comm. Remp. I 78.6–14; Chlup 2012, 277. 
213 Platon, Resp. 614b–616b. 
214 Ks. luku 2.2. 
215 Duvick 2007, 3. 
216 Proklos, Comm. Crat. 128 (75.9–14): ”Τῶν τοίνυν μετὰ θεοὺς γενῶν ἀεὶ μὲν αὐτοῖς ἑπομένων, 
συναπεργαζομένων δὲ τὰς περικοσμίους ποιήσεις ἄνωθεν ἄχρι τῶν ἐσχάτων, τὰ μέν ἐστιν ἐκφαντορικὰ 
τῆς ἑνώσεως, τὰ δὲ διαπορθμευτικὰ τῆς δυνάμεως, τὰ δὲ γνώσεως τῶν θεῶν καὶ τῆς νοερᾶς οὐσίας 
προκλητικά.” Sanojen ἐκφαντορικὰ ja τῆς ἑνώσεως välissä on käsikirjoitustraditiossa jakso ”τῆς 
γενέσεως, τὰ δὲ διαπορθμευτικὰ”, joka muuttaisi jaottelun nelijakoiseksi: syntymän paljastavat, 
ykseyden välittävät, voiman välittävät ja tiedon eteenpäin kuuluttavat. Gregorius Pasquali (1908, 75) 
on poistanut sen kopistin virheenä, mitä se todennäköisesti onkin, koska se toistaa seuraavia sanoja, 
koska ykseyden välittävät olisivat toisina, vaikka ykseyteen yhdistetyistä enkeleistä puhutaan 
ensimmäisenä, ja koska luvun loppupuolella puhutaan kolmesta suvusta, joskin jako levenee 
seuraavassa suvussa neljään.   
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kosmoksessa olevien asioiden luomisessa. Toisin sanoen he toteuttavat jumalallista 

luomistehtävää jumalia alemmin ja jaetummin. Daimonisten sielujen välittävyys 

tulee myös ilmi jokaisen daimonisten sielujen ryhmän tehtävistä. 

Jumalten tuntijat julistavat jotkut näistä enkelisiksi, koska heidät on 
perustettu jumalten olemuksen mukaan ja he tekevät näiden luonnon 
yksinkertaisuuden yhteensopivaksi seuraavien olioiden kanssa. Sen tähden 
enkelinen luokka on myös hyvämuotoinen siinä, että se tekee näkyväksi 
jumalten salaisen hyvyyden.217 

Ensimmäinen ryhmä on enkelit. Heidän olemuksellinen perustansa on jumalissa ja 

he ovat välittävistä sielujen luokista lähimpänä jumalten ykseyttä ja hyvyyttä. Siksi 

heidän roolinsa on niiden välittäminen alaspäin kosmokseen. Enkelit edustavat siis 

daimonisten sielujen joukossa Yhtä/Hyvää, mutta toisaalta myös jumalissa pysymistä 

ja olemista. 

He kutsuvat toisia daimonisiksi, koska nämä sitovat (συνδέοντα) yhteen 
maailmankaikkeuden keskisyydet, jakavat jumalallisen voiman ja johtavat 
sen aina viimeisiin asioihin saakka. Sillä jakaminen on halkomista 
(δαῖσαι). Suku on monivoimainen ja moninainen siinä, että se 
olemuksellistaa viimeisinä jäseninään aineellisia ja sieluja alas johtavia 
daimoneja ja ylettyy jaetuimpiin ja aineeseen liittyneimpiin aktiivisuuden 
muotoihin.218 

Keskimmäistä ryhmää eli voiman välittäjiä kutsutaan varsinaisesti daimoneiksi. Jos 

enkelit pysyivät jumalten ykseydessä ja hyvyydessä, daimonit puolestaan välittävät 

jumalien voiman eteenpäin edustaen näin lähtemistä ja sielujen eläväksi tekevää 

voimaa. Tämän takia daimonien joukko on ryhmistä moninaisin. Heidän on yllettävä 

kaikkialle sinne kosmoksessa, johon jumalallinen aktiivisuuskin ylettyy. Toisaalta he 

kuitenkin muodostavat yhden ryhmän, joka sitoo kaikki puolet yhteen. Kuten luvussa 

121 myös tässä daimonien joukkoon luetaan myös aineeseen sitovia olentoja, mutta 

ne muodostavat vain moninaisuuden alimman tason. 

Kolmansia he kutsuvat herooisiksi, koska nämä korottavat (αἴροντα) 
ihmissielut korkealle rakkauden (ἔρωτος) kautta. He ovat tukijoita sekä 

 

217 Proklos, Comm. Crat. 128 (75.14–19): ”τούτων δὲ τὰ μὲν ἀγγελικὰ προσαγορεύουσιν οἱ τὰ θεῖα 
δεινοί, κατ’ αὐτὴν τὴν ὕπαρξιν τῶν θεῶν ἱστάμενα καὶ τὸ ἑνοειδὲς τῆς φύσεως σύμμετρον ποιοῦντα τοῖς 
δευτέροις· διὸ καὶ τὸ ἀγγελικὸν φῦλον ἀγαθοειδές ἐστιν ὡσὰν τὴν κρύφιον ἀγαθότητα τῶν θεῶν 
προφαῖον.”  
218 Proklos, Comm. Crat. 128 (75.19–25): ”τὰ δὲ δαιμόνια καλοῦσιν ὡς τὴν μεσότητα συνδέοντα τῶν 
ὅλων καὶ τὴν θείαν δύναμιν μερίζοντα καὶ προάγοντα μέχρι τῶν τελευταίων· δαῖσαι γὰρ ἐστιν τὸ 
μερίσαι· τοῦτο δὲ τὸ γένος πολυδύναμόν ἐστι καὶ πολυμερές, ὡς καὶ τοὺς ὑλαίους καὶ καταγωγοὺς τῶν 
ψυχῶν δαίμονας ἐσχάτοῦς ὑποστῆσαι καὶ εἰς τὸ μερικώτατον προελθεῖν τῆς ἐνεργείας εἶδος καὶ 
πρόσυλον.” 
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suuria tekevään että suurisieluiseen intellektuaaliseen elämään ja yleisesti 
ottaen heille on arvottu paluun järjestys, kaitselmus ja sukulaisuus 
jumalalliseen intellektiin, johon he aiheuttavat toissijaisia palaamaan. 
Siispä heille on annettu tämä nimi, koska he kykenevät korottamaan 
(αἴρειν) ja ulottamaan sieluja ylös kohti jumalia.219 

Kolmas ryhmä, joka kuuluttaa eteenpäin tiedon jumalista ja intellektuaalisesta 

olemuksesta, on heerokset. Toiminnassaan he ovat siis tukijoita tai sponsoreita ja 

auttavat paluussa kohti jumalia edustaen näin myös intellektiä. Proklos yhdistää 

heerokset etymologisesti sekä korottamiseen että rakkauteen, jotka ovat molemmat 

kohti Hyvää vetäviä voimia. Kolmijako siis heijastelee Prokloksen teologian yleistä 

triadista rakennetta (ks. Kuva 3.): enkelit pysyvät jumalissa ja heidän ykseydessään, 

daimonit lähtevät näistä ja heerokset palaavat kohti jumalia. Koko luokalle on 

ominaista jumalallisen välittävyys ja siksi enkelit paljastavat ykseyden ja hyvyyden, 

daimonit välittävät voiman ja heerokset korotavat mukanaan ihmissieluja. Danielle 

Layne siteeraa Proklosta siis väärin sanoessaan, että heerokset ovat korkealla olevia 

ihmissieluja, jotka korottavat muita ihmisiä mukanaan. Heerokset ovat kohdassa 

daimonisten sielujen luokka, jonka korottava toiminta kohdistuu ihmisiin.220 

 

Kuva 3. Daimonisten sielujen triadi. 

 

219 Proklos, Comm. Crat. 128 (75.25–76.4): ”τὰ δ’ ἡρωϊκά, τὰς μὲν ἀνθρωπίνας ψυχὰς εἰς ὕψος αἴροντα 
δι’ ἔρωτος, νοερᾶς δὲ ζωῆς χορηγὰ καὶ μεγαλουργοῦ καὶ μεγαλόφρονος καὶ ὅλως ἐπιστρεπτικὴν 
κληρωσάμενα τάξιν καὶ πρόνοιαν καὶ τὴν πρὸς τὸν θεῖον νοῦν συγγένειαν, εἰς ὅν καὶ ἐπιστρέπει τὰ 
δεύτερα· διὸ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαχε ταύτην, ὡς αἴρειν καὶ ἀνατείνειν τὰς ψυχὰς ἐπὶ θεοὺς δυνάμενα.” 
220 Layne 2017, 53. 
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Todellisuuden teologiseen rakenteeseen peilaten enkelien pysyvyys edustaa siis paitsi 

pysymistä myös rajaa ja Olemista, daimonit edustavat lähtemisen lisäksi rajatonta ja 

Elämää ja heerokset paluun lisäksi sekoitusta ja Intellektiä. Kuten intellektuaalisten 

ja sielullisten jumalten kohdalla myös daimonisten sielujen tapauksessa triadinen 

rakenne osoittaa hajoilemisen merkkejä: 

Nämä kolme jumalien jälkeen olevaa sukua ovat aina olleet riippuvaisia 
heistä, mutta he ovat erotettuja toisistaan. Jotkut heistä ovat 
intellektuaalisia olemukseltaan, toiset olemuksellistuvat rationaalisissa 
sieluissa ja jotkut on myös perustettu irrationaalisiin ja kuvittelukyvyn 
alaisiin eläimiin. On selvää, että intellektuaalisille on jaettu järkevyys, joka 
nousee inhimillisen luonnon yläpuolelle ja on iankaikkisesti yhdistyneenä 
ajattelun kohteisiin, rationaaliset puolestaan toimivat diskursiivisesti 
järkevyyden kautta, mutta irrationaalisilla ei ole osaa siitä. Sillä he 
asettuvat aineeseen ja kaikkeuden hämärimpiin alueisiin, sitovat sieluja 
muotoja luoviin kohtuihin ja kuristavat niitä, jotka on vedetty tuolle 
alueelle, kunnes he ovat maksaneet sopivan rangaistuksen. Näitä kolmea 
meitä suurempaa sukua Sokrates kutsuu tässä tosiaan daimoneiksi. Älä 
ihmettele, jos daimonien aineellinen luokka ei istu hänen etymologiseen 
selitykseensä. Sillä tämäkin on yläpuolinen ja yhtäläisesti sana μερίζω 
sopii siihen sanan δαίω ohella, koska se iloitsee erottelusta (μερισμῷ).221 

Luvun lopun kolmijako intellektuaalisiin, rationaalisiin ja irrationaalisiin ei näyttäisi 

täysin sopivan yhteen luvun alkupuolen kolmijaon kanssa. Olemukseltaan 

intellektuaalinen suku, joka viisaudessaan on ikuisesti liittyneenä ajattelun 

kohteisiin, sopii yhteen jumalissa pysyvien enkelien kanssa ja rationaalisissa sieluissa 

olemuksellistuvat voisivat olla daimoneja. Kuitenkaan kolmas irrationaalisiin 

eläimiin liittyvä kuvittelukyvyn piirin ryhmä ei sovellu aiemmassa intellektuaaliseen 

yhdistettyihin heeroksiin, vaan pikemminkin alimpiin daimoneihin, jotka on 

aiemminkin yhdistetty muotoja luoviin kohtuihin ja aineellisuuteen. Erikoista tässä 

on myös se, että aineeseen kytkeytyvät daimonit yhdistetään kuvittelukykyyn, joka on 

alempaa toimintaa kuin ruumiissa olevien ihmisten järkeily, mutta daimoneja 

sanotaan silti ihmisiä suuremmiksi. Ylipäänsä lankeaminen pois jumalallisesta 

 

221 Proklos, Comm. Crat. 128 (76.4–19): ”ταῦτα δὲ τὰ τριπλᾶ γένη ψυχὰς μετὰ θεοὺς ἐξήρτηται μὲν 
αὐτῶν ἀεί, διῄρηται δ’ ἀπ’ ἀλλήλων· καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἐστιν νοερὰ κατ’ οὐσίαν, τὰ δὲ ἐν λογικαῖς 
οὐσίωται ψυχαῖς, τὰ δὲ καὶ ἐν ἀλόγοις καὶ φανταστικαῖς ὑφέστηκε ζωαῖς, καὶ δῆλον ὅτι τὰ μὲν νοερὰ 
φρόνησιν ἔλαχεν ὑπεραίρουσαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, αἰωνίως συνημμένην τοῖς νοουμένοις, τὰ δὲ 
λογικὰ διεψοδικῶς κατὰ τῆν φρόνησιν ἐνεργεῖ, τὰ δ’ ἄλογα φρονήσεώς ἐστιν ἄμοιρα· τῇ γὰρ ὕλῃ καὶ τοῖς 
ἀφεγγεστάτοις τοῦ παντὸς ἐποικεῖ καὶ συνδεῖ τὰς ψυχὰς τοῖς εἰδωλοποιοῖς κόλποις καὶ ἄγχει τὰς εἰς 
ἐκείνην τὴν χώραν ὑπενεχθείσας, ἕως ἂν ἐκτίσωσιν τὴν προσήκουσαν δίκην. τὰ γοῦν τρία ταῦτα γένη τὰ 
κρείττονα ἡμῶν νῦν ὁ Σωκράτης δαίμονας καλεῖ. εἰ δὲ τὸ ἔνυλον τῶν δαιμόνων φῦλον ἀπᾴδει πρὸς τὴν 
ἐτυμηγορίαν, μὴ θαυμάσῃς· καὶ γὰρ ὑπερέχον ἐστὶ τοῦτο, καὶ ἴσως παρὰ τὸ δαίω τὸ μερίζω ὡς χαίρον τῷ 
μερισμῷ.” 
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intellektiosta on Institutio theologicassa määritetyn mukaan mahdotonta 

daimonisille sieluille.222  

Ehkäpä Proklosta onkin tulkittava niin, että irrationaalisuuteen ja kuvittelukykyyn 

perustuvat daimonit ovat vaikuttavuutensa ja toimintansa kohteiden puolesta sidottu 

näihin eikä oman sisäisen toimintansa. Luvussa 121 alimmista daimoneista sanottiin, 

että heidän luontonsa on sellainen, joka vartioi kohtuja eivätkä he siis voi muuta. 

Tätä seuraten tässä oleva olemusten erottelu näyttäisi siis viittaavan siihen, että 

daimonien sarjoissa tietyt daimonit on olemuksellisesti sidottu kohdistamaan 

toimintansa tiettyyn kosmoksen osaan. Daimoniset sielut eivät näin ollen voi vaihtaa 

paikkaa keskenään, vaan aineellisuuden kuvittelukyvyn piirissä jumalallista välittävät 

daimonit on olemuksellisesti ja luonnostaan sidottu tähän toimeen. Tällöin 

jälkimmäinen kolmijako näyttäisi erilliseltä ensimmäisestä ja se voitaisiin tulkita 

ensimmäisen jaottelun kolmen luokan sisäiseksi jaoksi, jossa kunkin piirissä olisi 

jumaliin eli intellektuaaliseen, ihmisiin eli rationaaliseen ja näitä alempiin eli 

järjettömään luomakuntaan kohdistuvia jäseniä.  

Toisaalta ensimmäisen jaottelun daimoneja käsittelevässä osiossa Proklos korostaa, 

että keskimmäinen ryhmä on moninainen siinä, että se ylettyy kaikkeuden alimpiin 

osiin ja aineellisuuksiin, ja tässäkin alin ryhmä yhdistetään nimenomaisesti 

aineellisiin daimoneihin. Lisäksi seuraavassa luvussa Proklos tuo jälkimmäisen 

kolmijaon rinnalle heerokset ja ihmiset, joten on perusteltua katsoa, että 

jälkimmäisessä jaottelussa Proklos jakaa jumalista lähtevän ja heidän voimansa 

vaikuttavan daimonien suvun kahtia näiden vaikutuskohteiden mukaan rationaalisiin 

ja irrationaalisiin.223 Prokloksen on olennaista tehdä tämä jako, koska aineellisiin ja 

irrationaalisiin suuntautuvat daimonit eivät istu saumattomasti Sokrateen sanan 

daimon selitykseen, jossa daimonit yhdistetään nimenomaisesti järkevyyteen.224 

Lukujen ymmärtämiselle onkin olennaista, että Proklos selittää Sokrateen puhetta 

Kratyloksessa, jossa Sokrates puolestaan selittää Hesiodoksen sukupolviteoriaa 

 

222 Ks. luku 4.1. Proklos tekee vastaavan kolmijaon intellektuaalisiin, rationaalisiin ja aistienvaraisiin 
Valtion kommentaarissa (II 243.16–22) yhdistäen ne siinä luontevammin enkeleihin, daimoneihin ja 
ihmissieluihin. Rodríguez Moreno 1998, 167–168. 
223 Tätä vastoin esimerkiksi Rodríguez Moreno (1998, 190–191) lukee yksien todella olevan 
intellektuaalisia, toisilta puuttuvan intellektin mutta olevan rationaalisia ja kolmansien asuvan 
materiaalisessa toimien näin kuvittelukyvyn pohjalta.  
224 Platon, Crat. 398b–c. 
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Töistä ja päivistä. Täten Prokloksen on kohdassa tulkittava yhtä lailla Hesiodosta 

kuin Platoniakin, koska Hesiodos on Proklokselle tärkeä teologinen auktoriteetti.225 

Hesiodoksen teoriassa ihmisten rautaista sukua edeltää neljä sukupolvea kultainen, 

hopeinen, pronssinen ja heerosten sukupolvi, mutta Platon puhuu Sokrateen kautta 

vain kultaisen suvun daimoneista ja heeroksista. Prokloksen mukaan Platon puhuu 

kolmesta suvusta daimoneina, mutta hän mainitsee näiden lisäksi myös heerokset. 

Tämä selittää triadisen rakenteen hajoamisen, sillä pysyäkseen uskollisena 

Hesiodokselle hänen on saatava lisättyä järjestelmään neljäs daimonisten sielujen 

luokka, minkä hän tekee jakamalla keskisen ja moninaisimman luokan kahtia. 

Kun meitä ylempien sukujen todellisuus on kolminainen – 
intellektuaalinen, rationaalinen ja kuvitteleva – kultainen suku on 
analoginen intellektuaaliselle. Kulta näet viittaa ensimmäisiin 
järjestyksiin, jotka ovat sekä tulitaivaisia että intellektuaalisia, kuten 
teologit sanovat; hopeinen suku rationaalisille, sillä hopea on analoginen 
keskiselle ja eteeriselle kosmokselle; ja pronssi irrationaaliselle ja 
kuvittelevalle, sillä kuvittelukyky on kuvia muovaavaa intellektiota eikä 
puhdasta. Vastaavasti pronssi näyttää väriltään kullalta, mutta siinä on 
paljon maista ja kovaa sekä sukulaisuutta kiinteiden ja havaittavien 
kanssa. Tästä syystä viimeinen suku on analoginen ”monivaskelle”226 ja 
”vaskiselle taivaalle”,227 eli havaittavalle taivaalle, jonka perusteella lähintä 
demiurgia on sanottu traditiossa pronssisepäksi. Nämä ovat kolme 
daimonien sukua, joille kultainen, hopeinen ja pronssinen ovat analogisia. 
Mutta neljäs herooinen suku on alempi kuin jotkut noista, jotka 
muodostavat edellä keskustellut kolme sukua, mutta on suurempi kuin 
toiset. Sillä herooinen suku liittyy toimintaan ja vaikka se on toissijaisten 
olentojen kaitselmuksen ja määrittelemättömän elämän alainen, sillä silti 
on voima tehdä suuria tekoja ja se paljastaa todellisen hyveen jalot puolet. 
Viides ja paljon kärsivä ihmissuku, joka vertautuu mustaan ja ”paljolla 
vaivalla vasaroituun rautaan”228 elämän aineellisuuden ja hämäryyden 
vuoksi, tuo esiin toimia, jotka ovat erehtyväisiä, vääristyneitä ja 
irrationaalisia.229 

 

225 Ks. luku 2.3. 
226 Homeros, Il. 5.504. 
227 Homeros, Il. 17.425. 
228 Homeros, Il. 6.48. 
229 Proklos, Comm. Crat. 129 (76.20–77.13): ”Ὅτι τριττῆς οὔσης τῆς ὑπάρξεως τῶν κρειττόνων ἡμῶν 
γενῶν, νοερᾶς λογικῆς φανταστικῆς, ἀναλογεῖ τὸ μὲν χρυσοῦν γένος τῇ νοερᾷ· ὁ γὰρ χρυσὸς ἀνεῖται τῴ 
πρωτίστῳ τῶν κόσμων καὶ ἐμπυρίῳ καὶ νοερῴ, φασὶν οἱ θεολόγοι· τὸ δ’ ἀργυροῦν τῇ λογικῆ· καὶ γὰρ ὁ 
ἄργυρος τῷ μέσῳ καὶ αἰθερίῳ κόσμῳ ἀναλογεῖ· τὸ δὲ χαλκοῦν τῇ ἀλόγῳ καὶ φανταστικῇ· καὶ γὰρ ἡ 
φαντασία νοῦς ἐστιν μορφωτικός, ἀλλ’ οὐ καθαρός, ὥσπερ καὶ ὁ χαλκὸς χρυσοῦ δοκῶν ἔχειν χροιάν, 
πολύ γε τὸ γήινον ἔχει καὶ ἀντίτυπον καὶ πρὸς τὰ στερεὰ καὶ αἰσθητὰ συγγενές· διὸ καὶ ἀναλογεῖ τῷ 
πολυχάλκῳ οὐρανῷ καὶ χαλκέῳ, ὅς ἐστιν ὁ αἰσθητός, οὗ καὶ ὁ προσεχὴς δημιουργὸς χαλκεύειν 
παραδέδοται. καὶ ταῦτα μὲν τὰ τρττὰ γένη τῶν δαιμόνων, οἷς ἀνάλογον τὸ χρυσοῦν τε καὶ ἀργυροῦν καὶ 
χαλκοῦν γένος· τὸ δὲ τέταρτον καὶ ἡρωϊκὸν γένος τινῶν μέν ἐστιν καταδεέστερον τῶν εἰς τὰ εἰρημένα 
τρία γένη τελούντῶν, τινῶν δὲ κρεῖττον. πράξεως μὲν γὰρ ἐφάπτεται τὸ ἡρωϊκὸν γένος, κἂν τῆς τῶν 
δευτέρων προνοίας καὶ τῆς ἀσχέτου ζωῆς ὑφεῖται, ἔχει δὲ τὸ μεγαλουργόν, καὶ τὸ μεγαλοπρεπὲς τῆς 
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On tärkeä huomata, että Hesiodoksen sukupolvet ovat Prokloksen mukaan analogisia 

daimonien ja heerosten suvuille, eli ne heijastelevat korkeampia sukuja, mutta eivät 

täysin vastaa niitä. Hesiodoksen kertomuksessahan kukin sukupolvi elää maallisen 

elämän, joka päättyy kuolemaan. Vain kultaisen sukupolven kohdalla heistä sanotaan 

tehdyn kuolemansa jälkeen daimoneja. Prokloksen järjestelmässä daimoniset sielut 

ovat ikuisia ja lankeamattomia, joten Hesiodoksen kuvauksen suvut on tulkittava 

allegorisesti heijastelemaan inhimillisten olentojen kautta ylempiä sukukuntia. 

Erityisesti heerosten kohdalla tässä on huojuntaa, koska Proklos näyttäisi tulkitsevan 

heitä kahtalaisesti viittaamaan sekä edellä mainittuihin varsinaisiin olemuksellisiin ja 

lankeamattomiin heeroksiin, jotka ovat eri sukua kuin ihmiset, että ihmisheeroksiin, 

jotka ovat analogisia olemuksellisille heeroksille mutta olemukseltaan ihmissielujen 

kaltaisia ja maanpäälliseen elämään lankeavia. Proklos tekee tämän erottelun 

luvuissa 117 ja 118. Seuraavassa luvussa Proklos vielä täsmentää, että Platonkin 

tulkitsee Hesiodosta allegorisesti viittaamaan korkeampiin voimiin: 

Platon ei tässä reflektoi daimoneja ja heeroksia esitetyssä tilassaan, vaan 
niin kuin ne ylittävät meidän olemuksemme. Hän nousee heidän esitetystä 
tilastaan analogisesti ylös heihin korkeuksissa, mutta ohittaa daimonien 
aineellisen luokan.230 

Platonin tulkinta Kratyloksessa on jossain määrin allegorinen, mutta se on tosin 

ihmislähtöisyydessään varsin erilainen kuin Prokloksen. Platonin mukaan 

daimonisuus yhdistyy hyvyyteen ja sitä myöden ihmisistäkin voi tulla kuolemansa 

jälkeen daimoneja.231 Vastaavasti Platon tulkitsee heeroksia puolijumaliksi, jotka ovat 

maanpäällisessä elämässään esimerkillisiä jumalallisen perustansa tähden erityisesti 

puhetaidossa ja dialektiikassa.232 Platon ei siis varsinaisesti korota daimoneja ja 

heeroksia ylemmiksi olevaisiksi Hesiodoksen versiosta vaan osoittaa korkeammat 

periaatteet, joiden perusteella näitä kutsutaan daimoneiksi ja heeroksiksi ja ohjaa 

soveltamaan niitä inhimilliseen elämään. Näin Platon nousee Hesiodoksen 

kuvaamasta ohimenevästä tilasta korkeampaan periaatteeseen, mutta ei Prokloksen 

tapaan korkeampaan sielulliseen olentoon. Prokloksen tulkinta vaikuttaa siis 

 

οἰκείας ἀρετῆς ἐνδείκνυται. τὸ δὲ πέμπτον καὶ πολυπαθὲς ἀνθρώπινον γένος, ὅπερ τῷ πολυκμήτῳ 
ἀπεικάζεται σιδήρῳ καὶ μέλανι διὰ τὸ τῆς ζωῆς ὑλαῖον καὶ ἀφεγγές, τὰς δὲ πράξεις πλημμελεῖς 
ἐπιδείκνυται διαστρόφους οὔσας καὶ ἀλόγους.” 
230 Proklos, Comm. Crat. 130 (77.14–18): ”Ὅτι περὶ δαιμόνων καὶ περὶ ἡρώων νῦν ὁ Πλάτων 
ἐπισκέπτεται οὐ τῶν κατὰ σχέσιν, ἀλλὰ τῶν ἐπέκεινα τῆς οὐσίας ἡμῶν· ἀλλ’ ἐξ ἀναλογίας ἀπὸ τῶν κατὰ 
σχέσιν ἀνατρέχει ἐπὶ τοὺς ὑψηλούς, τὸ δ’ ὑλαῖον γένος τῶν δαιμόνων παρατρέχει.” 
231 Platon, Crat. 397e–398c; Litwa 2021, 53. 
232 Platon, Crat. 397c–e. 
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väkinäiseltä yritykseltä harmonisoida Platonia myöhemmin kehittyneeseen 

daimonisten sielujen kolminaiseen malliin. 

Proklos selittää samaa Kratyloksen jaksoa myös luvuissa 117 ja 118, joissa hän avaa 

tarkemmin Hesiodoksen ja Platonin tarkastelemien sukupolvien analogisuutta 

daimonisille sieluille. Duvick onkin kommentaarin englanninnoksessa siirtänyt luvut 

seuraamaan edellä käsiteltyjä, koska ne liittyvät sisältönsä puolesta tähän.233 

Vaikuttaisi siltä, että kunkin edeltävän luokan viimeiset liittyvät yhteen 
seuraavan luokan ensimmäisten kanssa. Esimerkiksi meidän herraamme 
Hermestä, joka on arkkienkelinen monadi, ylistetään hymnein jumalana. 
Platon kutsuu koko ihmisten ja jumalten välissä olevien olentojen 
ulottuvuutta daimoneiksi. Nämä ovat sellaisia luonnoltaan, mutta tässä 
mainitut daimonit kultaisesta suvusta ja puolijumalheerokset eivät ole 
luonnoltaan daimoneja ja heeroksia (sillä he eivät aina seuraa jumalia) 
vaan tilan puolesta, koska he ovat luonnoltaan itsensä syntymisen piiriin 
antavia sieluja kuten suuri Herakles ja hänen kaltaisensa.234 

Hesiodoksen ja Platonin sukupolvet eivät siis ole vain keksittyjä kuvia, joilla yritetään 

ymmärtää daimonisia sieluja vaan ne kuvaavat ihmisiä, jotka ovat ontologisesti 

analogisia näille. Proklos tuo esiin myös tutkielman luvussa 3.1. käsitellyn filosofisen 

perusperiaatteensa, ettei todellisuuden ontologisessa rakenteessa tapahdu 

hyppäyksiä vaan samanlaisesta on aina tultava jotain samanlaista. Näin ollen kunkin 

sarjan ensimmäiset ovat samanlaisia kuin edeltävän sarjan viimeiset ja toisinpäin.  

Kohdassa tuodaan esiin kaksi esimerkkiä, joita käsitellään myös muualla teoksessa: 

Hermeksen, joka on arkkienkelinen monadi, ja Herakleen, joka on puolijumalallinen 

ihmissielu. Arkkienkelisenä monadina Hermes on enkelien sarjan ensimmäinen sielu 

ja siten hän on itseään edeltävien jumalten kaltainen. Häntä on oikein kunnioittaa 

jumalana, vaikka hän ei sitä luonnoltaan olekaan.235 Kommentaarin luvussa 25 

(9.23–25) Proklos yhdistää Hermeksen löytämiseen ja keksimiseen, kun taas luvussa 

79 (37.15–19) hän tulkitsee Homeroksen Odysseian säkeiden 12.374–90 osoittavan 

jumalallisen tiedon tulevan välittäjien kautta, sillä tieto Zeuksen ja Helioksen 

 

233 Duvick 2007, 4. 
234 Proklos, Comm. Crat. 117 (68.10–19): ”Ὅτι ἔοικεν τὰ τέλη τῆς προτέρας πανταχοῦ διακοσμήσεως 
συνάπτειν τοῖς πρωτιστοις τῆς δευτέρας. ἀμέλει ὁ δεσπότης ἡμῶν Ἑρμῆς, μονὰς ὢν ἀρχαγγελική, θεὸς 
ἀνυμνεῖται· ὁ δὲ Πλάτων πᾶν τὸ μεταξὺ πλάτος θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων δαίμονας καλεῖ· καὶ οὗτοι μὲν 
φύσει, οἱ δὲ νῦν ἐκ τοῦ χρυσοῦ γένους δαίμονες μνημονευόμενοι καὶ οἱ ἡμίθεοι ἥροες οὐκ εἰσίν φύσει 
δαίμονες καὶ ἥροες (οὐ γὰρ ἀεὶ ἕπονται θεοῖς), ἀλλὰ σχέσει εἰσίν, ψυχαὶ οὖσαι κατὰ φύσιν γενέσει 
ἑαυτὰς ἐπιδιδοῦσαι, οἷος ἦν ὁ μέγας Ἡρακλῆς καὶ οἱ τοιοῦτοι.” 
235 Tämä liittyy myös kommentaarissa käsiteltyyn teoriaan nimistä. Ylempään sarjaan nimi soveltuu 
olemuksellisesti mutta alempaan konventionaalisesti analogian kautta. Duvick 2008, 74 f.350 (163). 
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keskustelusta tulee Odysseukselle arkkienkeli Hermeksen ja Kalypson kautta. Duvick 

tulkitsee arkkienkelisen Hermeksen roolin jumalaksi, joka on eniten vastuussa 

sarjojen päiden liittämisestä toisiinsa ja toimii näin kommunikaation välittäjänä koko 

kosmoksen rakenteelle.236 Täten hän on jumalten universaali viestinviejä.237 Tämä 

sopii yhteen daimonisten sielujen välittävän luonteen kanssa ja enkelien roolin 

kanssa jumalallisen ykseyden ja hyvyyden välittäjinä. Ensimmäisenä daimonisena 

sieluna Hermeksen jumalallinen välittävyys on kaikkein universaalein.238 

Herakleesta Proklos käsittelee luvuissa 98 (48.4–12) ja 123 (73.15–22). 

Ensimmäisessä Herakles on esimerkkinä ihmissielusta, joka on zeuksellisesta 

sarjasta ja säilyttää maanpäällisessä elämässään zeuksellisen elämäntavan, jolloin 

Zeusta voi sanoa erityisellä tavalla hänen isäkseen sen lisäksi, että hän on kaikkien 

jumalten ja sielujen isä. Jälkimmäisessä taas osana nimien luokittelua mainitaan, että 

riippumatta Herakleen ja Theseuksen luontojen samanlaisuudesta nimi Herakles 

sopii vain Herakleelle, koska hän liittyi urotöidensä tähden erityisellä tavalla Heraan. 

Luvussa 117 Herakles on esimerkkinä puolijumalheeroksista, joiden olemusta ja eroa 

daimonisiin sieluihin avataan jatkossa: 

Suuret teot, keveys ja suuremoisuus ovat luonteenomaisia näille 
herooisille sieluille. Tällaisia heeroksia tulee kunnioittaa ja heille on 
annettava uhreja ateenalaisen muukalaisen käskyn mukaan: ”Jumalten 
jälkeen”, hän sanoo, ”järkevä mies kunnioittaa juhlamenoilla daimoneita 
ja näiden jälkeen heeroksia.”239 Tosiaan tämä herooinen sielujen suku ei 
aina seuraa jumalia, mutta se on silti turmeltumaton ja intellektuaalisempi 
kuin muut sielut. Se laskeutuu ihmisten elämän hyödyksi, sillä vaikka se 
on osallinen alaspäin painavasta kohtalosta, herooisilla sieluilla on paljon 
sellaista, joka kohottaa heitä ja eroaa helposti aineesta. Tästä syystä he 
palautuvat helposti noeettiseen ja viettävät siellä monia kierroksia, vaikka 
sielujen irrationaalisemmat suvut palautuvat noeettiseen vain hyvin 
vähäisesti, vaikeuksin tai ei ollenkaan.240 

 

236 Duvick 2007, 16 f. 56 (118). 
237 Duvick 2007, 44 f. 211 (144). 
238 Maskuliinisen Hermeen rinnalla toisena arkkienkelinä on Prokloksen järjestelmässä feminiininen 
Iris. Proklos, Comm. Remp. II 255.18–28; Rodríguez Moreno 1998, 192–193. 
239 Platon, Leg. 717b. Käännös Itkonen-Kaila 1986, 109–110. 
240 Proklos, Comm. Crat. 117 (68.19–69.3): ”ἴδιον δὲ τῶν ἡρωϊκῶν ψυχῶν τούτων τὸ μεγαλουργὸν καὶ 
ὑψηλὸν καὶ μεγαλοπρεπές, καὶ τοὺς τοιούτους ἥρωας δεῖ τιμᾶν καὶ ἐναγίζειν αὐτοῖς κατὰ τὰς τοῦ 
Ἀθηναίου ξένου παραγγελίας· μετὰ θεοὺς γά φησι, καὶ τοῖς δαίμοσιν ὅν γ’ ἔμφρων ὀργιάζοιτο ἄν, ἥρωσι 
δὲ μετὰ τούτους. τοῦτο γοῦν τὸ ἡρωϊκὸν γένος τῶν ψυχῶν οὐκ ἀεὶ μὲν ἕπεται θεοῖς, ἄχραντον δέ ἐστιν 
καὶ νοερώτερον παρὰ τὰς ἄλλας ψυχάς, καὶ κάτεισι μὲν ἐπ’εὐεργεσίᾳ τοῦ τῶν ἀνθρώπων βίου, ἅτε 
μετέχον καὶ τῆς βριθούσης κάτω μοίρας, πολὺ δὲ τὸ ἀναγωγὸν καὶ εὐαπάλλακτον τῆς ὕλης ἔχουσι· διὸ 
καὶ ῥᾳδίως εἰς τὸ νοητὸν ἀποκαθίστανται καὶ πολλὰς περιόδους ἐκεῖ διάγουσιν, ὥσπερ τὰ ἀλογωδέστερα 
τῶν ψυχῶν γένη ἢ οὐδ’ ὅλως ἢ δυσχερῶς ἢ ἐπ’ ἐλάχιστον εἰς τὸ νοητὸν ἀποκαθίστανται.” 
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Puolijumalalliset heerokset ovat siis olemuksellisesti ihmisiä, koska he toisinaan 

laskeutuvat maanpäällisiksi ihmisiksi. He ovat ihmisten sarjan ensimmäisiä ja näin 

analogian kautta heeroksia samalla tavoin kuin Hermes on analogisesti jumala.241 

Heille on olemuksellisten heerosten tapaan annettava uhreja niin kuin Hermestäkin 

palvotaan kuin jumalaa. Olemuksellisten heerosten kaltaisina he ovat helposti 

kohoavia niin kuin heerokset ovat paluun välittäjinä kohottavia ja näin he ovat 

maanpäällisessä kierrossa vain harvoin ja vähän aikaa. Laynen luennan ongelmana 

on siis se, ettei hän huomioi olemuksellista eroa Prokloksen daimonisten heerosten ja 

inhimillisten heerosten välillä, vaikka olemuksellisesti eri olevaisten tasojen välillä 

vallitseva analogisuus ja homonymia ovat olennaisia teemoja koko kommentaarin 

kannalta.242 Hän sekoittaa inhimillisen sarjan ensimmäiset eli puolijumalalliset 

heerokset yhteen daimonisen sarjan viimeisten eli olemuksellisten heerosten kanssa 

ja kadottaa näin sen sielujen joukon, jotka ovat Prokloksen mukaan varsinaisesti 

heeroksia.243 Mielenkiintoinen seikka tarkasteltavassa kohdassa on myös 

ihmissielujen sarjan viimeiset sielut, jotka eivät pääse kohoamaan jumalten seuraan 

ollenkaan. He ovat siis vastaavasti sieluista lähimpänä eläimiä. ”Ei ollenkaan” lienee 

kuitenkin hyperbola, sillä jos he eivät olisi jumalten seurassa ja intellektuaalisen 

piirissä kirjaimellisesti koskaan, he eivät olisi olemukselliseltaan sieluja. 

Luku 118 jatkaa alimpien daimonisten sielujen ja ylimpien ihmissielujen rajan 

tarkastelua: 

Jokainen jumalista ylittää tahrattomasti kaikki seuraavat luokat ja 
ensimmäiset ja universaalimmat daimonit sijoittuvat myös tällaisen tilan 
yläpuolelle, mutta he keräävät joukkoonsa maata lähellä olevia henkiä, 
jotka ovat rajoittuneita tiettyjen olentojen syntymään. Nämä henget eivät 
kuitenkaan toimi yhtymällä fyysisesti kuolevaisten kanssa, vaan he 
liikuttavat luontoa ja täydellistävät sen synnyttävän voiman, levittävät auki 
syntymisen polun ja poistavat kaikki esteet sen tieltä.244 

 

241 Duvick 2007, 74 f. 350 (163). 
242 Layne 2017, 58–61. Näin myös Rodríguez Moreno 1998, 200–201. 
243 Vastaavasti Parmenideen kommentaarissa (I 674.21–675.2) Proklos tuo esiin, että daimoneja 
kutsutaan usein jumaliksi heidän jumalista osallisuutensa tähden. Tämä auttaa Proklosta varhaisten 
kreikkalaisten tekstien tulkinnassa, joissa sanoja θεός ja δαίμων käytettiin synonyymisesti. Jumalten 
tulkinnasta daimoneina myyteissä ks. Timotin 2012, 229–234. 
244 Proklos, Comm. Crat. 118 (69.4–11): ”Ὅτι αὐτὸς μὲν ἕκαστος τῶν θεῶν ἀμιγῶς ἐξῄρηται τῶν 
δευτέρων, καὶ τῶν δαιμόνων οἱ πρώτιστοι καὶ ὁλικώτεροι τῆς τοιαύτης ὑπερίδρυνται σχέσεως, 
πνεύματα δὲ περίγεια καὶ μερικὰ συλλαμβάνουσιν εἰς τινῶν γενέσεις, οὐχὶ φυσικὴν ποιούμενα πρὸς τὰ 
θνητὰ μῖξιν, ἀλλὰ κινοῦντα τὴν φύσιν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῆς τελειοῦντα τὴν γόνιμον καὶ τὴν ἀτραπὸν 
ἀναπλοῦντα τῆς γενέσεως καὶ πάντα τὰ ἐμπόδια συστέλλοντα.” 



59 
 

Kaikki jumalat ja yleisempiin asioihin suuntautuneet daimonit on erotettu kaikesta 

maallisesta, mutta ylemmät daimonit johtavat alempia, jotka kohdistuvat rajatumpiin 

maanpäällisiin asioihin. Daimonit muodostavat siis keskenään hierarkkisia 

rakenteita kunkin johtavan jumalan sarjan alle, jossa ylempiä on vähemmän ja he 

ovat vaikutukseltaan laaja-alaisempia ja alempia on vähemmän ja he ovat 

vaikutukseltaan rajatumpia. Alempien joukossa ovat tiettyjen asioiden syntymään 

kohdistuvat daimonit, jotka tällä tavoin toteuttavat sielujen luovaa ja elollistavaa 

toimintaa. Daimonien synnyttävä voima ei ole sellainen kuin ihmisen, joka rakentaisi 

ympärilleen maisen ruumiin ja jatkaisi tointa fyysisen yhdynnän kautta, vaan he 

liikuttavat voimallaan luontoa tehden sen eläväksi ja synnyttäväksi. Luku jatkuu: 

Myytit siis hämärtävät asioita homonyymeillä. Sellaisilla hengillä on näet 
samoja nimiä kuin heidän sarjojensa johtavilla kausaalisilla jumalilla. Siksi 
jumalten sanotaan yhtyneen kuolevaisten naisten kanssa ja kuolevaisten 
miesten jumalattarien kanssa. Mutta jos niissä haluttaisiin puhua selkeästi 
ja eksplisiittisesti, olisi sanottu, että Afrodite, Ares, Thetis ja muut jumalat 
– kukin johtaen omaa asianmukaista sarjaansa ylhäältä alkaen aina 
viimeisiin saakka – sulkevat sisäänsä monia olemukseltaan toisistaan 
eroavia syitä, kuten enkelisiä, daimonisia, herooisia, nymfisiä ja näiden 
kaltaisia. Siispä näiden järjestysten maanläheiset voimat ovat järjestäneet 
paljon yhteyttä ihmislajin kanssa, sillä ensimmäisten luokkien viimeiset 
yhtyvät luonnollisesti seuraavien ensimmäisiin prinsiippeihin, ja he 
aiheuttavat yhdessä muiden luonnollisten seurausten lisäksi myös 
syntymän tapauksia.245 

Jumalat ovat siis niin korkeita ja tahrattomia todellisuuden järjestyksessä, etteivät he 

puutu yksittäisten ihmisten maanpäälliseen syntymään vaan tällaiset rajatummat 

toimet kuuluvat jumalien voiman välittäville daimoneille. Myyttien kuvaukset 

jumalten yhtymisestä ihmiseen eivät siis voi pitää paikkaansa sellaisenaan. Kunkin 

jumalan tai jumalattaren sarjan alemmat enkelit, daimonit, heerokset, nymfit ja muut 

voidaan kuitenkin kuvata myyteissä samannimisinä kuin vastaavat jumalat ja siksi 

myyteissä puhutaan yhtymisestä eri jumaliin, vaikka täsmällisemmin kyse on 

vastaavien sarjojen alimpien daimonien synnyttävän voiman välittämisestä 

 

245 Proklos, Comm. Crat. 118 (69.11–24): ”οἱ μῦθοι οὖν διὰ τῆς ὁμωνυμίας τὰ πράγματα συγκαλύπτουσι· 
τὰ γὰρ τοιαῦτα πνεύματα ὁμώνυμά εἰσιν τοῖς τῆς ἑαυτῶν σειρᾶς ἀρχικοῖς αἰτίοις θεοῖς· διό φασιν ἢ 
θεοὺς θνηταῖς ἢ θνητοὺς θεαῖς συμμιγῆναι· εἰ δ’ ἠβούλοντο διαρρήδην καὶ σαφῶς λέγειν, εἶπον ἂν ὅτι ἡ 
Ἀφροδίτη καὶ Ἄρης καὶ ἡ Θέτις καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἕκαστος ἄνωθεν ἀρχόμενος μέχρι τῶν τελευταίων 
προάγει τὴν οἰκείαν σειρὰν περιέχουσαν πολλὰς αἰτίας διαφερούσας ἀλλήλων τῄ οὐσίᾳ αὐτῇ, οἷον 
ἀγγελικὰς δαιμονίας, ἡρωϊκὰς νυμφικὰς καὶ τὰς τοιαύτας. αἱ τοίνυν περιπέζιοι τῶν τάξεων τούτων 
δυνάμεις πολλὴν κοινωνίαν ἐνεστήσαντο πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος· τὰ γὰρ τέλη τῶν πρώτων 
συμφύεται ταῖς τῶν δευτέρων ἀρχαίς, καὶ ταῖς τε ἄλλαις κατὰ φύσιν αὐτῶν διεξαγωγαῖς συντελοῦσι καὶ 
δὴ καὶ ταῖς γενέσεσιν[.]” 
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ihmisiin.246 Mainittu erottelu jumalattareen ja jumalaan yhtymisen välillä johtuu 

Sokrateen heeroksen etymologiaa selittävästä puheenvuorosta ja siitä puhutaan 

tarkemmin luvun lopussa.247 Alimpien daimonien synnyttävällä voimalla on 

keskeinen merkitys puolijumalallisten ihmisheerosten syntymisen syklille: 

Siksi heerokset, joilla näyttäisi olevan tietty ylemmyys suhteessa 
inhimilliseen, vaikuttavat usein syntyvän näiden olentojen yhdynnästä 
ihmisiin. Luonnollinen sympaattinen suhde ei rajoitu vain tällaisten 
daimonien suhteeseen ihmisiin, vaan vastaavasti toiset suvut ovat 
yhteydessä toisiin asioihin. Esimerkiksi jotkut nymfit puihin, jotkut 
lähteisiin ja toiset peuroihin tai käärmeisiin.248 

Puolijumalallisten ihmisheerosten maanpäällinen syntymä johtuu siis tyypillisesti 

daimonien alimman materiaaliin vaikuttavan luokan vaikutuksesta ihmiskohtuihin. 

Toisin sanoen puolijumalheerokset yhtyvät jumalista lähtevässä lankeavassa syklin 

vaiheessaan tyypillisesti sellaisiin maisiin ruumiisiin, jotka on valmistettu erityisissä 

jumalallisissa sarjoissa näiden alimpien synnyttävien daimonien kautta.  

Proklos tuo myös ilmi, että nymfit ovat vastaavia alimman tason daimoneja, joiden 

vaikutuskohde on eri. On siis perusteltua katsoa, että daimonien alempi ”pronssinen” 

suku on nymfinen suku, vaikka Proklos rajaakin käsitteellisesti nymfit tarkoittamaan 

muita viimeisiä daimoneja kuin ihmisiin kohdistuvia. Jumalten vaikutus ei kohdistu 

vain ihmisiin ja heidän elämiinsä, vaan koko kosmokseen ja siksi myös heitä 

seuraavat daimonisten sielujen joukot eriytyvät voiman välittämisessään erilaisiin 

partikulaareihin: joidenkin daimonien kohdalla ihmiskohtujen herättämiseen, 

joidenkin kohdalla puihin, lähteisiin, peuroihin, käärmeisiin tai mihin tahansa 

muuhun synnyttävään ja elollistavaan rajaukseen. Institutio theologicassahan on 

määritelty, että kaikki sielut ovat elämän prinsiippejä ja tekevät eläväksi sen, johon 

astuvat.249 Daimonisen triadin keskimmäisenä daimonit edustavat Elämää, rajatonta, 

liikettä ja dynaamista voimaa eli jumalten eläväksi tekevän voiman välittämistä, 

jolloin daimonien nimenomaisena tehtävänä on osallistua rajatulla paikallaan koko 

maailman elollistamiseen. On kuitenkin huomattava, että alimman tason nymfien 

 

246 Vastaavasti jumalallisessa sarjassaan pysyvillä ihmisillä voi oikeutetusti olla sarjansa jumalan nimi. 
Proklos Comm. Crat. 81 (37.26–38.21). 
247 Platon, Crat. 398d.  
248 Proklos, Comm. Crat. 118 (69.24–70.2): ”- - καὶ διὰ τοῦτο δοκεῖ πολλάκις ἐκ τῆς μίξεως αὐτῶν πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους γεννᾶσθαι ἥρωας, οἳ ἂν δοκῶσιν ἔχειν τι ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν πλεονέκτημα. 
συμπαθεῖ δὲ φυσικῶς οὐ μόνον τὸ τοιοῦτον δαιμόνιον γένος τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένη ἄλλοις, 
ὥσπερ αἱ Νύμφαι τοῖς δένδροις καὶ ἄλλαι ταῖς πηγαῖς καὶ ἄλλαι ταῖς ἐλάφοις ἢ ὄφεσιν.” 
249 Proklos, Inst. theol. 188–189 & 197. 
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liittyminen luonnostaan sympaattisesti tiettyihin elollisiin lajeihin ei tarkoita fyysistä 

liittymistä niihin, vaan yhteiseen sarjaan kuulumista ja nymfien toiminnan 

kohdistumisen rajausta, kuten Proklos toteaa luvun alussa. Proklos ei myöskään pidä 

nymfien elollistavan toiminnan kohteina olevia eläimiä ja kasveja varsinaisesti 

sielullisina, kuten tutkielman luvussa 3.2. on tuotu esiin.  

Luvun lopussa tarkastellaan erottelua myyttien jumaliin ja jumalattariin yhtymisen 

kautta syntyneiden puolijumalheerosten välillä. Kohdassa on myös epäilty korjaajan 

vaikutusta.250 

Mutta kuinka on niin, että jumalten sanotaan yhtyvän kuolevaisiin naisiin 
ja kuolevaisten miesten jumalattariin? Jumalten suhteet jumalattariinhan 
tuottavat jumalia tai ikuisia daimoneja. Herooisilla sieluilla on näet 
kahtalainen elämän muoto: se osoittaa jumalten arvoista voimaa toisinaan 
itsessään olevan maskuliinisuuden ja saman kehän perusteella ja toisinaan 
feminiinisen ja erilaisen kierron perusteella. Kun molemmat toimivat 
oikein, he pysyvät liittymättöminä syntymiseen, mietiskellen heitä 
edeltäviä olioita ja pitäen huolta heitä seuraavista olioista näihin 
liittymättä. Kun molemmat ovat viallisia, he eivät eroa mitenkään 
tavanomaisista sieluista, joiden parissa saman kehä on rajoitettu ja 
erilaisen kehä käy läpi kaikenlaisia murtumia ja vääristymiä. Pakostakin 
on siis sellaisia, joilla toinen kehistä toimiin luonnonmukaisesti mutta 
toinen on estynyt asianmukaisesta toiminnastaan. Siksi on myös 
puolijumalia, koska vain toinen heidän kehistään on jumalten valaisema. 
Sellaisilla siis, joilla saman kehä on vapaa toimimaan, ja jotka ovat 
heränneitä heitä inspiroivaan ylöspäin suuntautuvaan elämään, sanotaan 
olevan isänään jumala mutta äitinä kuolevainen, koska erilaisen suhteen 
heidän elämänsä on vaillinainen. Sellaisilla puolestaan, joilla päinvastoin 
toisen kierto liikkuu hyvin, ja jotka ovat menestyviä ja inspiroituja 
toimissa, isä on kuolevainen mutta äiti jumalatar. Lyhyesti sanottuna 
kehistä se, kumpi on menestynyt, luetaan jumalalliselle syylle: saman 
kehän ollessa hallitseva jumalallisen sanotaan olevan maskuliininen ja 
isällinen mutta erilaisen hallitessa äidillinen. Tästä syystä Akhilleuskin 
jumalattaren poikana on menestynyt toimissa. Hän osoittaa intohimoaan 
toimintaa kohtaan ja haadeksessa ollessaan kaipuuta elämään ruumiin 
kanssa, jotta voisi puolustaa isäänsä.251 Mutta Minos ja Rhadamanthys 
ovat Zeuksen poikia, koska he kääntyvät syntymästä tosiolevaiseen ja 
liittyvät kuolevaisten olentojen järjestykseen vain pakon sanelemissa 
määrin.252 

 

250 Duvick 2007, 77 f. 352 (163). 
251 Homeros, Od. 11.488–503. 
252 Proklos, Comm. Crat. 118 (70.2–71.7): ”ἀλλὰ πῶς ἔσθ’ ὅτε μὲν θεοὶ θνηταῖς λέγονται μίγνυσθαι, ἔσθ’ 
ὅτε δὲ θεαῖς θνητοί; ἦ αἱ μὲν τῶν θεῶν πρὸς θεὰς κοινωνίαι θεοὺς ὑφιστᾶσιν ἢ δαίμονας ἀιδίους· τῶν δὲ 
ἡρωϊκῶν ψυχῶν διττὰ ἐχουσῶν εἴδη τῆς ζωῆς, τότε μὲν κατὰ τὸ ἐν ἑαυταῖς ἄρρεν καὶ τὸν τοῦ ταὐτοῦ 
κύκλον τὴν θεοπρεπῆ δύναμιν ἐπιδεικνυμένων, τότε δὲ κατὰ τὸ θῆλυ καὶ τὴν θατέρου περίοδον, ἀμφοῖν 
μὲν κατωρθωμένων, ἄσχετοι πρὸς τὴν γένεσιν ὑπάρχουσιν καὶ νοοῦσαι τὰ πρὸ ἑαυτῶν καὶ 
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Erottelu liittyy siis kutakin sielua yksilöllisesti ja laajemmin koko kosmosta 

hallitseviin saman ja toisen kehiin, joita on käsitelty tutkielman luvussa 3.2. Saman 

kehä edustaa sielussa pysyvyyttä ja paluuta kohti intellektuaalista ja erilaisen kehä 

luovaa ja ulospäinsuuntautuvaa lähtemistä. Jumalten ja daimonisten sielujen 

kohdalla kumpikin kehistä toimii oikein. He eivät koskaan eroa intellektuaalisesta ja 

he toteuttavat kullekin ominaista vaikutusta yläpuolisensa valaisemana. Prokloksen 

tai korjaajan esimerkki heeroksista, joiden kumpikin kehä toimii oikein ja jotka 

edeltäviään mietiskellen kaitsevat alempiaan, viitannee siis varsinaisiin 

olemuksellisiin heeroksiin daimonisten sielujen luokkana, sillä nämä eivät lankea 

maalliseen. Näitä lähimmillä ihmissieluilla eli puolijumalheeroksilla vain 

jompikumpi on häiriöinen, kun taas valtaosalla ihmisistä kumpikaan ei toimi oikein. 

Puolijumalat jakautuvat kahteen ryhmään sen mukaan ovatko ne suuntautuneet 

menestyksellisesti palaavaan, aineettomaan ja kontemplatiiviseen toimintaan vai 

lähtevään, aineelliseen ja luovaan toimintaan. Ensimmäinen eli se, jolla on isänä 

jumala, vaikuttaisi olevan ylempi ja parempi sillä se suuntautuu kohti Hyvää ja 

kykenee olemaan jumalten seurassa pidempään kuin toiset, jotka toki välittävät 

jumalallista tehokkaammin, mutta pysyvät tiukemmin harhassa ja maisessa. Minos ja 

Rhadamantys ovat maanpäällisessä vain pakonsanelemissa määrin, mutta Akhilleus 

kaipaa takaisin ruumiilliseen elämään. Vastaavasti kosmisessa mielessä etenkin 

saman kehään yhdistettävät ylitaivaalliset jumalat ovat korkeampia kuin erilaisen 

kehään vahvemmin yhdistettävät kosmoksessa olevat jumalat.  

Kohdasta jää epäselväksi, miksi ne, joilla saman kehä toimii oikein, lankeavat. 

Heillähän nimenomaan lähtemisen ja rajattoman puoli on häiriöinen eikä paluun ja 

jumalissa pysymisen. Layne tulkitsee teoksen De decem dubitationibus circa 

providentiam ja Alkibiades I:n kommentaarin perusteella, että heerokset toteuttavat 

 

προμηθούμεναι τῶν δευτέρων ἀσχέτως· ἀμφοῖν δὲ ἡμαρτημένων, οὐδὲν διοίσουσι τῶν ἀγελαίων ψυχῶν, 
παρ’ αἷς καὶ ὁ ταὐτοῦ κύκλος πεπέδηται καὶ ὁ θατέρου παντοίας ὑπομένει κλάσεις τε καὶ διαστροφάς. 
ἀναγκαῖον ἄρα τὸν μὲν κατὰ φύσιν ἔχειν, τὸν δ’ ἐμποδίζεσθαι πρὸς τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν· διὸ καὶ οἱ 
ἡμίθεοι, ὡς κατὰ τὸν ἕτερον τῶν κύκλων ἀπὸ τῶν θεῶν ἐκλαμπομένων. ὅσοι μὲν οὖν τὸν ταὐτοῦ κύκλον 
εὔλυτον ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν ἀναγωγὸν ζωήν εἰσιν ἐγηγερμένοι καὶ περὶ ταύτην ἐνθεάζουσιν, οὗτοι 
πατρὸς μὲν θεοῦ λέγονται τυχεῖν, μητρὸς δὲ θνητῆς διὰ τὴν ἐπὶ θάτερα τῆς ζωῆς ἔλλειψιν· ὅσοι δ’ αὖ 
ἔμπαλιν κατὰ τὴν θατέρου περίοδόν εἰσιν εὐκίνητοι καὶ περὶ τὰς πράξεις κατορθωτικοὶ καὶ 
ἐνθουσιαστικοί, τούτοις ὁ μὲν πατὴρ θνητός, ἡ δὲ μήτηρ θεά· ὡς δὲ συνελόντι φάναι, τὸ κατορθοῦν καθ’ 
ἑκάτερον τὴν θείαν αἰτίαν ἐπιγράφεται, καὶ τοῦ μὲν ταὐτοῦ κύκλου κρατοῦντος τὸ θεῖον ἄρρεν εἶναι 
λέγεται καὶ πατρικόν, τοῦ δὲ θατέρου μητρικόν. ὄθεν δὴ καὶ ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν ταῖς πράξεσι κατορθωτικὸς 
ὡς θεᾶς υἱός· δηλοῖ δ’ αὐτοῦ τὴν περὶ τὰς πράξεις προθυμίαν καὶ τὸ ἐν ᾅδου ὄντα ἐφίεσθαι τῆς μετὰ 
σώματος ζωῆς, ἵνα ἀμύνῃ τῷ πατρί. Μίνως δὲ καὶ Ῥαδάμανθυς δίιοι, περιάγοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ γενέσεως 
ἐπὶ τὸ ὂν καὶ τῆς διακοσμήσεως τῶν θνητῶν ἐφ’ ὅσον ἀναγκαῖον ἐφαπτόμενοι.” 
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kaitsevaa tehtäväänsä ja ihmissielujen korottamista laskeutumalla tarkoituksellisesti 

maiseen todellisuuteen.253 Tämän on kuitenkin koskettava vain niitä puolijumalallisia 

heeroksia, joiden Saman kehä toimii oikein, sillä ne, joilla molemmat toimivat oikein, 

eivät Prokloksen mukaan lankea ja ne, joilla Saman kehä ei toimi oikein, lankeavat 

paluun järjestyksen häiriöisyyden tähden. 

Kratyloksen sukupolvitulkinnan ja jumalallisten nimien välittämisen lisäksi Proklos 

tarkastelee daimonisia sieluja suhteessa jumalten muotoihin ja tehtäviin. Luvut 72–

75 (35.16–36.14) käsittelevät jumalten ja daimonien muotoja. Prokloksen mukaan 

jumalten luonto on muodoton, väritön ja koskematon, mutta jotkut jumalista 

käyttävät pyöreitä ruumiita, koska pyöreä muoto viittaa itseensä kääntymiseen.254 

Erityisesti tämä liittyy Prokloksen jumalina pitämiin taivaankappaleisiin. Hän 

kirjoittikin tiukasti niitä vastaan, jotka eivät palvoneet taivaankappaleita jumalina eli 

etenkin kristittyjä vastaan.255 Daimoneista puolestaan hyvillä ja jumalallisilla on 

muodoltaan pyöreä ruumis, mutta aineellisilla on suorassa linjassa kulkeva.256 

Ruumiista huolimatta jumalat ja daimonit eivät Prokloksen mukaan kuule ihmisten 

rukouksia ulkoisesti ruumiin kautta vaan päättelyn ja ennalta tietämisen kautta.257 

Myyteissä on kuvauksia jumalten ilmestymisistä ihmisille näkyvissä hahmoissa, 

mutta kyse on Prokloksen mukaan jumalten sarjojen mukaisista välittömästi 

ihmisten yläpuolella olevien sielujen käyttämistä hahmoista. Jumalat ja sarjojen 

daimonit itsessään ovat kuitenkin erotettuja tällaisesta muotojen vaihtelusta.258  

Daimonien muodoista Proklos huomioi vielä, että ihmisten muotojen keskinäinen 

vaihtelu ei johdu heille arvottujen daimonien muotojen vaihtelusta.259 Arvotut 

daimonit liittyvät Platonin Valtion Erin myytin kuvaukseen, jossa kukin uuteen 

syntymään menevistä sieluista valitsee arvotun kohtalon, johon valitun arvan 

mukainen daimon sitten ihmisen johdattaa.260 Sen sijaan daimonit ohjaavat luonteen 

vaihtelun yksinkertaisuudessa, ulkomuodon muutokset samuudessa ja liikkeen 

 

253 Layne 2017, 61–64. 
254 Proklos, Comm. Crat. 72–73 (35.16–22). 
255 Proklos, Comm. Crat. 125 (74.5–15); Duvick 2007, 71 f.343 (162). 
256 Proklos, Comm. Crat. 73 (35.22–24). Tässäkin Proklos hienoisesti viittaa siihen suuntaan, että 
aineeseen suuntautuvat alimmat daimonit voisivat olla pahoja, sillä muodoltaan pyöreitä daimoneja 
sanotaan nimenomaisesti hyviksi. 
257 Proklos, Comm. Crat. 73 (35.24–26). Ks. Rodríguez Moreno 1998, 175. Vastaavasti he eivät puhu 
ihmisille ruumiillaan vaan ainetta muokaten. Van den Berg 2007, 171–172. 
258 Proklos, Comm. Crat. 74 (35.27–36.6). 
259 Proklos, Comm. Crat. 75 (36.7–10). 
260 Platon, Resp. 617d–621b. 
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vaihtelun paikallaan pysyvässä voimassa.261 Toisin sanoen daimonien toiminta ei ole 

aineellisen muodon välittämistä itseltä toiselle tai vuorovaikutuksellista toimintaa, 

vaan daimon korkeampana luovana prinsiippinä luo ja muovaa lankeavan ihmisensä 

aineellisuutta ilman, että se pakottaa daimonia itseään laskeutumaan suurempaan 

aineellisuuteen. Duvick kytkee aiheen sielun laskeutumiseen taivaallisten kehien läpi 

ja siten myös planetaariseen vaikutukseen ja astrologiaan. Vaikka daimonin ohjaus ja 

jumalten vaikutus asettaa ihmisen elämälle reunaehdot ja tietynlaisen kohtalon 

ihminen kuitenkin pystyy vapaisiin valintoihin näiden asettamissa reunaehdoissa.262  

Jumalten tehtävien puolesta kommentaarissa daimoniset sielut liittyvät kunkin 

esitellyn jumalan rooliin ja tehtävään vähäisemmässä ja rajatummassa muodossa. 

Esimerkiksi kuten luvussa 3.2. on tullut ilmi, Haades liittyy ihmissielujen 

kuolemanjälkeiseen paluuseen kohti jumalallista ja intellektuaalista. Proklos 

kirjoittaa, että Haadeksen valtakunnassa on jumalten, daimonien ja sielujen sukuja, 

jotka tanssivat jumalan ympärillä.263 Haadeksen puhdistavien enkelien ja daimonien 

tehtäväksi kuvataan ruumiiseen liian kiintyneiden sielujen vapauttaminen pahasta 

tuskalla ja vaivalla. Nämä eivät ole arvoisia jumalan itsensä seuraan.264 Vastaavasti 

luvussa 3.3. mainitun kolmisiipisen Apollonin suhteen Proklos sanoo, että voima on 

jumalassa itsessään unitaarisesti ja transsendentisti, mutta häntä seuraavissa 

enkelien, daimonien ja heerosten luokissa osallisuudesta ja jaetusti. Näitä ovat kaikki 

Apollonista riippuvat musiikin, lääketieteen, profetian ja jousiammunnan enkelit, 

daimonit ja heerokset, jotka välittävät taitoja maailmaan. Prokloksen mukaan 

Apollonin hajanaisen harmonisoiva ja yhdistävä voima laskeutuu ylhäältä alas kunkin 

sarjan läpi niin, että se ilmenee omalla asianmukaisella tavallaan enkelien, 

daimonien, heerosten, ihmisten, eläinten ja kasvien suhteen.265 

 

 

261 Proklos, Comm. Crat. 75 (36.10–14). Henkilökohtaisista daimoneista ks. Rodríguez Moreno 1998, 
183–187. 
262 Duvick 2007, 44 f. 204 (142). Laajin uusplatonistinen kuvaus sielun lankeamisesta taivaallisten 
kehien läpi sekä kunkin kehän planetaarisesta vaikutuksesta sieluun on säilynyt Macrobiuksen Scipion 
unen kommentaarissa. Macrobius, Comm. Somn. 11:10–12:15. 
263 Proklos, Comm. Crat. 158 (88.24–26). 
264 Proklos, Comm. Crat. 160 (89.5–9). Haadeksen daimoneista ks. Rodríguez Moreno 1998, 187–189. 
265 Proklos, Comm. Crat. 174 (98.16–99.7). 
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4.3 Tutkimusnäkymiä ja muita lähteitä 

Daimonisten sielujen kolmijako enkeleihin, daimoneihin ja heeroksiin on huomioitu 

tutkimuksessa laajemminkin. Kratyloksen kommentaarin lisäksi olennaisia lähteitä 

jaon tarkastelun kannalta on esimerkiksi Parmenideen kommentaarin jakso I 674.3–

675.15, jossa Proklos korostaa daimonien välittävää luonnetta ja kuvaa jumalien 

olevan daimonien isoisiä ja enkeleiden heidän isiään.266 Kuva isistä ja isoisistä 

heijastelee ryhmien asemaa emanaation ketjussa, jossa enkelit ovat lähimpänä 

jumalia ja seuraavana daimonit. Kohdan jaottelussa Proklos sivuuttaa heerokset. 

Timaioksen kommentaarissa puolestaan Proklos esittää kolmijaon useammassa 

kohdassa (esim. I 256.13–30 & III 165.3–166.30) liittäen ryhmät heijastelemaan 

laajemmin todellisuuden triadista rakennetta.267 Enkelit, daimonit ja heerokset ovat 

siis luonteeltaan verrattavissa rajaan, rajattomaan ja sekoitukseen, Olemiseen, 

Elämään ja Intellektiin, noeettiseen, noeettis-noeriseen ja noeriseen sekä 

hyperkosmiseen, hyperkosmis-enkosmiseen ja enkosmiseen.268 

Ryhmistä korkein eli enkelit saa Kratyloksen kommentaarissa varsin lyhyen 

tarkastelun ja jää varsin etäiseksi pysyessään jumalten ykseydessä. Luc Brisson on 

kuitenkin tarkastellut Prokloksen enkeleitä laajemmin etenkin Timaioksen ja Valtion 

kommentaarien pohjalta.269 Nimensä mukaisesti Proklos yhdistää enkelit etenkin 

viestinviemiseen ja näin jumalten suunnitelmien tulkitsemiseen ja välittämiseen 

alemmille olioille.270 Enkeleiden erityinen toiminta kohdistuu heidän sarjoissaan 

seuraavina oleviin daimoneihin, joita he käskevät ja joiden toimintaa he ohjaavat. 

Sarjojen levetessä ykseydestä ja universaalista moneuteen ja partikulaarimpaan myös 

jokainen enkeli käskee useita daimoneja.271 

Enkelit ovat olennaisia myös teurgian kannalta, sillä teurgin lähestyessä jotakuta 

jumalaa kyseinen jumala näyttäytyy teurgille enkelinsä kautta.272 Tätä seuraten 

esimerkiksi Platonin Valtion lopussa olevan Erin myytin profeetta273 on Prokloksen 

 

266 Brisson 2018, 213. 
267 Rodríguez Moreno (1998, 163) luettelee epätäydellisessä listauksessa Prokloksen tuotannosta jopa 
26 kohtaa, joissa hän tekee kyseisen kolmijaon. 
268 Brisson 2018, 213–214; Timotin 2012, 153–154 ; Rodríguez Moreno 1998, 163–164. 
269 Brisson 2018, 215–225. 
270 Brisson 2018, 215–216. 
271 Brisson 2018, 215 & 224. Ks. Proklos, Comm. Remp. II 255.18–256.2 & Comm. Tim. I 137.7–15. 
272 Proklos, Comm. Remp. I 91.18–25. 
273 Platon, Resp. X, 619b. 
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tulkinnassa Lakhesis jumalattaren daimoninen enkeli, joka puhuu hänen sijastaan. 

Kyseinen enkeli jakaa taivaallisesta tilastaan lankeaville inhimillisille sieluille omat 

maailmaan johdattavat daimoninsa.274 Vastaavasti Proklos tulkitsee myytin 

nimikkohenkilön Erin olevan teurgisessa initiaatiossa korkeimman tason saavuttanut 

ja näin enkeliin samaistunut sielu, joka enkelisessä tilassaan kykenee paljastamaan 

ihmisille taivaallisen todellisuuden.275 Tämä syventää Kratyloksen kommentaarissa 

mainittua analogiaa pappien ja enkeleiden välillä, sillä papit ja teurgit voivat 

toteuttaa kohoamisensa korkeimmassa muodossa enkelistä tehtävää ihmisten 

parissa.276 Proklos näyttäisi siis itse olevan mallissaan mahdollisesti Pythagoraan 

reinkarnaationa277 puolijumalallinen heeros, joka toteuttaa ihmisten parissa enkelistä 

tehtävää ollen kuitenkin olemukseltaan inhimillinen sielu. Prokloksen toisinaan 

mainitsemat arkkienkelit ja Kratyloksen kommentaarista puuttuvat arkontit tulevat 

Brissonin mukaan hänen ajatteluunsa Kaldean oraakkeleista ja aiemmilta 

platonisteilta, eikä niillä ole mainittavaa roolia Prokloksen systeemissä.278 

Kratyloksen kommentaarissakin sanaa arkkienkeli käytetään vain Hermeksen 

asemasta enkelisen sarjan ensimmäisenä. 

Kuten Kratyloksen kommentaarista on tullut ilmi, daimonien keskeisenä tehtävänä 

on ylläpitää maailman järjestystä ja toteuttaa jumalallista kaitselmusta maailmassa 

tukien näin kokonaisuuden kasassa pysymistä.279 Tämän takia daimonien suku on 

”monivoimainen”, minkä suhteen Kratyloksen kommentaarissa esiintyy jako 

alimpien ”nymfisten” daimonien ja ylempien daimonien välillä, jotta saadaan neljä 

daimonisten sielujen ryhmää Hesiodoksen sukupolviteorian tulkintaan. Proklos tekee 

kuitenkin tarkemman kuusiosaisen jaon Alkibiades I:n kommentaarissa, joka 

heijastelee seuraavaa olevaisen rakennetta: jumaluus, intellekti, rationaalinen sielu, 

irrationaalinen sielu, muoto ja aine. Kuuden daimonien luokan tehtävät kohdistuvat 

näihin kuuteen tasoon. Ensimmäistä ryhmää kutsutaan jumalalliseksi sen 

läheisyyden tähden suhteessa jumaliin. Toinen ryhmä vastaa enkelten tehtäviä 

valvoessaan nousua ja laskeutumista ja välittäessään jumalten tahtoa alemmille 

olennoille. Kolmas ryhmä vastaa jumalallisten sielujen ja alempien olentojen 

 

274 Brisson 2018, 221–222 ; Rodríguez Moreno 1998, 198–199. 
275 Brisson 2018, 217–220. 
276 Brisson 2018, 222–224. 
277 Ks. luku 2.3. 
278 Brisson 2018, 224–225. Vastaavasti Timotin (2012, 155) arvioi taustalla olevan Kaldean oraakkelit. 
279 Brisson 2018, 225; Timotin 2012, 155. 
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välisestä yhteydestä ja välittää jumalallista vaikutusta näille. Neljäs ryhmä välittää 

tulemisen ja häviämisen tilassa oleville olennoille elämää, järjestystä ja järkeä. Viides 

ryhmä tekee ikuisia ruumiita ja häviäviä ruumiita yhteensopiviksi. Viimeinen ryhmä 

välittää taivaallisen aineen vaikutusta kuunaliseen maailmaan.280 Rodríguez Moreno 

esittää myös vaihtoehtoisen kuusijaon, jossa jumalallisen luokan yläpuolella on 

hyperkosmis-enkosmisten daimonien luokka, mutta jossa sielullisten daimonien 

luokat on yhdistetty yhdeksi.281 Proklos näyttäisikin tilanteen mukaan luokittelevan 

daimoneja eri tavoilla. 

Heeroksien suhteen Kratyloksen kommentaari sisältää Prokloksen teoksista 

keskeisimmän ja kattavimman tarkastelun. Esimerkiksi Brisson päätyy lähinnä 

siteeraamaan kommentaaria suoraan heerosten roolin esittelyksi.282 Laynen ja 

Rodríguez Morenon näkemyksiä on kommentoitu edellisessä luvussa, sillä nekin 

pohjautuvat pääosin Kratyloksen kommentaariin. 

Keskeinen Prokloksen daimoneihin liittyvä teema, joka jää Institutio theologicassa ja 

Kratyloksen kommentaarissa varsin vähälle huomiolle on henkilökohtainen daimon 

ja Plotinoksen daimonkäsityksen kritiikki. Proklos viittaa tarkastelluissa teoksissa 

kriittisesti Plotinoksen käsitykseen vain epäsuorasti Institutio theologican 

viimeisessä propositiossa. Aihetta on tarkastellut erityisesti Timotin.283 

Henkilökohtaista daimonia on tarkastellut Rodríguez Moreno.284 Näiden lisäksi 

mielenkiintoinen teema, joka jää tutkielman päälähteissä huomiotta on daimonien 

sukupuolisuus, johon Proklos viittaa Timaioksen kommentaarissa.285 

 

280 Proklos, Comm. Alc. 71.1–72.14; Brisson 2018, 225–226; Timotin 2012, 156–157; Rodríguez 
Moreno 1998, 177–180. 
281 Rodríguez Moreno 1998, 165. 
282 Brisson 2018, 226–227. 
283 Timotin 2018 & 2012, 301–317. 
284 Rodríguez Moreno 1998, 183–187. 
285 Proklos, Comm. Tim. I 47.13–21 & 50.17–19; Rodríguez Moreno 1998, 180–181. 
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5 Yhteenveto 

Edeltävien lukujen pohjalta voidaan vastata luvussa 1.2. asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Daimoniset sielut ovat Prokloksen mukaan hänen teologisessa 

järjestelmässään jumalallisten sielujen ja inhimillisten sielujen välissä oleva sielujen 

luokka, joka on jatkuvasti yhteydessä horisontaalisesti sielullisiin jumaliin ja 

vertikaalisesti itseään vastaaviin intellekteihin. Sieluina heidän intellektuaaliseen 

palaava olemisensa on ajallisessa sarjassa tapahtuvaa diskursiivista sielullisten 

logosten ajattelua, joka korottuu nondiskursiivisuuteen siinä määrin kuin he ovat 

osallisia omasta vastaavasta intellektistään. Lisäksi he pysyvät oman johtavan 

sielullisen jumalansa yhteydessä, mikä jakaa daimoniset sielut jumalten erilaisten 

roolien mukaisiin ryhmiin. Pysyminen näissä kahdessa prinsiipissä edustaa 

daimonisille sieluille rajaa, olemista ja saman kehän asianmukaista toimintaa.  

Toisaalta daimonisten sielujen luonne on välittävä ja jumalia seuraavana heidän 

tehtävänsä on välittää oman johtavan jumalansa toimintaa kyseistä jumalaa 

rajatummin ja erikoistuneemmin heitä seuraaville olennoille sekä horisontaalisesti 

että vertikaalisesti eli sekä suhteessa inhimillisiin sieluihin, että aineelliseen 

kosmokseen. Tarkemmat tehtävät riippuvat heitä johtavan jumalan luonteesta. 

Proklos käsittelee jumalten perusteella esimerkiksi demiurgisia, elollistavia ja 

teurgisia tehtäviä. Yleisesti ottaen daimoniset sielut ovat itsestään liikkuvia 

spatiaalisia elämän prinsiippejä, jotka ajattelunsa pohjalta muovaavat kosmoksen 

syntymän ja kuoleman virtaa ja johdattavat inhimillisiä sieluja kosmisen syklinsä 

vaelluksella. Daimonisilla sieluilla on aineessa oleva ruumis, mutta he eivät lankea 

synnyttämään ruumiillista kerrosta sen ympärille, vaan vaikuttavat aineeseen 

jatkuvasti aineettomasta kiinni pitäen. Näin daimoniset sielut toteuttavat rajatonta, 

lähtemistä ja toisen kehän asianmukaista toimintaa. 

Daimoniset sielut jakautuvat kolmeen ryhmään enkeleihin, daimoneihin ja 

heeroksiin, mikä heijastelee Prokloksen teologian yleistä triadista rakennetta. Koska 

daimoniset sielut ovat luonteeltaan jumalallisen välittäjiä suhteutuu kolmijako 

erityisesti jumaliin. Olemista, noeettista, rajaa ja pysymistä edustavat enkelit ovat 

jumalten ykseyden kuuluttajia. He siis pysyvät jumalissa analogisesti sille, kuinka 

Oleminen pysyy Yhdessä. Näin he välittävät jumalten ykseyttä ja hyvyyttä. Elämää, 

noeettis-noerista, rajatonta ja lähtemistä edustavat daimonit ovat puolestaan 
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jumalten dynaamisen ja eläväksi tekevän voiman välittäjiä. Heidän tehtävänsä 

ulottuu kaikkeen kosmokseen, sillä heidän luonnollinen tehtävänsä on tehdä kosmos 

eläväksi ja täyttää se jumalallisella vaikutuksella. Daimonien alimpana ryhmänä 

joukosta erottuu nymfien luokat, joiden luonnollisena tehtävänä on vastata eri 

elollisten lajien synnyttämisestä. Intellektiä, noerista, sekoitusta ja paluuta edustavat 

heerokset puolestaan korottavat ja palauttavat kohti jumalia. Erityisesti tämä 

kohdistuu ihmissieluihin, jotka ovat langenneet pois jumalista. Heerosten 

luonnollinen toiminta palauttaa langenneita sieluja takaisin kohti jumalia. 

Prokloksen olevaisten luokkien rajat ovat siinä määrin häilyväisiä, että koska 

todellisuuden ketjussa ei saa olla aukkoja, jokaisen sarjan ensimmäisten on oltava 

samanlaisia kuin heitä edellisen sarjan viimeiset. Näin sarjan ensimmäisiä voidaan 

kutsua analogisesti ylemmän sarjan olennoiksi, mutta he eivät ole sitä 

olemuksellisesti. Proklos voi siis kutsua ensimmäisiä enkeleitä jumaliksi ja 

korkeimpia inhimillisiä sieluja heeroksiksi. Erityisesti jälkimmäinen on aiheuttanut 

tutkimuksessa ongelmia, kun on haluttu tarkastella, miten Proklos ymmärtää 

heerokset, mutta ei ole huomioitu, että Proklos tarkastelee kahdenlaisia heeroksia 

olemuksellisia ja analogisia sellaisen kommentaarin kontekstissa, jossa nimenomaan 

tarkastellaan nimien ja kielen luonnetta. Ihmisistä itsestään ei voi tulla 

olemukseltaan enkeleitä, daimoneja tai heeroksia, mutta he voivat olla sitä 

analogisesti kielen, aseman tai tehtävän puolesta. 

Inhimillisten sielujen kannalta daimoniset sielut ovat olennaisia kosmisen syklin 

kaikissa vaiheissa. Jo ihmisten oleminen on riippuvaista daimonisista sieluista, koska 

nämä ovat emanaation ketjussa ihmisten lähin kausaalinen syy. Edes ihmisen 

intellektuaalinen toiminta syklin kosmisessa huipussa ei onnistu ilman daimonisten 

sielujen välittävää toimintaa. Daimoniset sielut välittävät jumalallista vaikutusta 

yksittäisille inhimillisille sieluille syklin joka vaiheessa lankeamisesta, elämän 

vaelluksen ja Tartaroksessa puhdistumisen kautta nousuun irti aineellisesta. Eri 

jumalten mukaan jaotellut daimoniset sielut välittävät ihmisille eri asioita jumalansa 

mukaan, mutta kullakin ihmisellä on myös hänelle jaettu henkilökohtainen daimon 

saattamassa syklissään. Kratyloksen kommentaarissa keskeinen huomio liittyy 

jumalallisiin nimiin, joita etenkin kolmisiipistä Apollonia seuraavat teurgiset enkelit, 

daimonit ja heerokset välittävät ihmisille teurgisia rituaaleja varten ja näin 

kohotakseen kohti jumalia ja Yhtä.  
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