
187.      ἥ τε οὖν ἰατρική, ὥσπερ λέγω, πᾶσα
διὰ τοῦ θεοῦ τούτου κυβερνᾶται, 
ὡσαύτως δὲ καὶ γυμναστικὴ καὶ γεωργία·
μουσικὴ δὲ καὶ παντὶ κατάδηλος τῷ καὶ
σμικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν ὅτι κατὰ
ταὐτὰ ἔχει τούτοις, ὥσπερ ἴσως καὶ
Ἡράκλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ τοῖς γε
ῥήμασιν οὐ καλῶς λέγει. τὸ ἓν γάρ φησι
"διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ συμφέρεσθαι," 
"ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας." 
ἔστι δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάναι
διαφέρεσθαι ἢ ἐκ διαφερομένων ἔτι εἶναι. 
ἀλλὰ ἴσως τόδε ἐβούλετο λέγειν, ὅτι ἐκ
διαφερομένων (b) πρότερον τοῦ ὀξέος
καὶ βαρέος, ἔπειτα ὕστερον
ὁμολογησάντων γέγονεν ὑπὸ τῆς
μουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ δήπου ἐκ
διαφερομένων γε ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ
βαρέος ἁρμονία ἂν εἴη· ἡ γὰρ ἁρμονία
συμφωνία ἐστίν, συμφωνία δὲ ὁμολογία
τις—ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφερομένων, ἕως
ἂν διαφέρωνται, ἀδύνατον εἶναι·
διαφερόμενον δὲ αὖ καὶ μὴ ὁμολογοῦν
ἀδύνατον ἁρμόσαι—ὥσπερ γε καὶ ὁ
ῥυθμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ (c) βραδέος, ἐκ
διενηνεγμένων πρότερον, ὕστερον δὲ
ὁμολογησάντων γέγονε. τὴν δὲ
ὁμολογίαν πᾶσι τούτοις, ὥσπερ ἐκεῖ ἡ
ἰατρική, ἐνταῦθα ἡ μουσικὴ ἐντίθησιν, 
ἔρωτα καὶ ὁμόνοιαν ἀλλήλων
ἐμποιήσασα· καὶ ἔστιν αὖ μουσικὴ περὶ
ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἐρωτικῶν
ἐπιστήμη. καὶ ἐν μέν γε αὐτῇ τῇ
συστάσει ἁρμονίας τε καὶ ῥυθμοῦ οὐδὲν
χαλεπὸν τὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσκειν, οὐδὲ
ὁ διπλοῦς ἔρως ἐνταῦθά πω ἔστιν·

Και η ιατρική, σύμφωνα με τα λεγόμενα μου, στο 
σύνολο της διέπεται από τον θεό αυτό, όπως και η 
γυμναστική με τη γεωργία. Η μουσική επίσης είναι
φανερό σε όλους, ακόμα και σε κείνον που ελάχιστα 
έχει την προσοχή του σ' αυτή, ότι παρόμοια 
αντιμετωπίζει τα αντίθετα, όπως ίσως θέλει να πει ο 
Ηράκλειτος, γιατί στα αποφθέγματα του δεν τα λέει 
καλά. Σε κάποιο απ' αυτά λέει: «Το διαφορετικό
έρχεται μαζί με το όμοιο του», « όπως ακριβώς η 
αρμονία του τόξου και της λύρας». Και υπάρχει 
παραλογισμός στην άποψη ότι πρόκειται για 
διαφορετική αρμονία, αλλά ότι συντίθεται από 
πράγματα που είναι ακόμη διαφορετικά. Ίσως 
βέβαια υπονοούσε το εξής: 0ι οξείς και οι βαρείς τό-
νοι αρχικά ήταν αντίθετοι μεταξύ τους και αργότερα 
ήρθαν σε επαφή και υποτάχθηκαν συνενωμένοι από 
την μουσική τέχνη. Γιατί δεν νομίζω πως θα 
μπορούσε να υπάρξει αρμονία, αν υπήρχε 
δυσαρμονία ανάμεσα στο οξύ και στο βαρύ. Η 
αρμονία προϋποθέτει το συνταίριασμα και το 
συνταίριασμα τη συμφωνία, (και η συμφωνία
ανάμεσα σε διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν 
έχουν διάθεση συνδιαλλαγής, δεν δύναται να 
υπάρξει, γιατί, αυτό που διαφέρει και δεν είναι 
σύμφωνο, δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο σύνολο) 
όπως συνέβη και με τον χορό· σε πρώτη φάση το 
γοργό βήμα και ο αργός ρυθμός βρίσκονταν σε 
πλήρη διάσταση· αργότερα όμως συμφιλιώθηκαν 
και δημιουργήθηκε ο χορός. Και ενώ στα 
προηγούμενα το συνταίριασμα το έκανε η ιατρική,
εδώ το κάνει η μουσική και δημιουργεί έρωτα και 
ομόνοια ανάμεσα σε πράγματα φαινομενικά 
ασυμβίβαστα. Κατά συνέπεια η μουσική είναι η 
επιστήμη που ασχολείται με την αρμονία και τον 
ρυθμό των ερωτικών πραγμάτων. Και σ' αυτή τη 
συνύπαρξη ρυθμού και αρμονίας δεν είναι δύσκολο 
να διακρίνει κανείς τα ερωτικά στοιχεία όμως ούτε 
κι εδώ συναντάται ακόμη ο διπλός έρωτας.
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ἀλλ᾽ ἐπειδὰν δέῃ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους
καταχρῆσθαι (d) ῥυθμῷ τε καὶ ἁρμονίᾳ ἢ
ποιοῦντα, ὃ δὴ μελοποιίαν καλοῦσιν, ἢ
χρώμενον ὀρθῶς τοῖς πεποιημένοις
μέλεσί τε καὶ μέτροις, ὃ δὴ παιδεία
ἐκλήθη, ἐνταῦθα δὴ καὶ χαλεπὸν καὶ
ἀγαθοῦ δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν γὰρ ἥκει ὁ
αὐτὸς λόγος, ὅτι τοῖς μὲν κοσμίοις τῶν
ἀνθρώπων, καὶ ὡς ἂν κοσμιώτεροι
γίγνοιντο οἱ μήπω ὄντες, δεῖ χαρίζεσθαι
καὶ φυλάττειν τὸν τούτων ἔρωτα, καὶ
οὗτός ἐστιν ὁ καλός, ὁ οὐράνιος, ὁ τῆς
Οὐρανίας (e) μούσης Ἔρως· ὁ δὲ
Πολυμνίας ὁ πάνδημος, ὃν δεῖ
εὐλαβούμενον προσφέρειν οἷς ἂν
προσφέρῃ, ὅπως ἂν τὴν μὲν ἡδονὴν
αὐτοῦ καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ
μηδεμίαν ἐμποιήσῃ, ὥσπερ ἐν τῇ
ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα ἔργον ταῖς περὶ τὴν
ὀψοποιικὴν τέχνην ἐπιθυμίαις καλῶς
χρῆσθαι, ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν
καρπώσασθαι. καὶ ἐν μουσικῇ δὴ καὶ ἐν
ἰατρικῇ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς
ἀνθρωπείοις καὶ τοῖς θείοις, καθ᾽ ὅσον
παρείκει, φυλακτέον ἑκάτερον τὸν
Ἔρωτα·

Αλλά, όταν είναι ανάγκη να γίνει εφαρμογή στους 
ανθρώπους, τότε λοιπόν και δύσκολο είναι και 
χρειάζεται τον αγαθό πλάστη, είτε πρόκειται κάποιος 
να συνθέσει το ρυθμό και την αρμονία, πράγμα που 
ως γνωστόν ονομάζουν μελοποιία, είτε να 
χρησιμοποιήσει ορθά τις μελωδικές και ποιητικές 
συνθέσεις και αυτό ως γνωστόν ονομάζεται μουσική 
παιδεία. Επανέρχεται πλέον το ίδιο συμπέρασμα, ότι 
δηλαδή πρέπει να αφιερώνουμε τον έρωτα μας και 
να τον διατηρούμε στα πρόσωπα των συνετών και 
των φρόνιμων και για να γίνουν, επιπρόσθετα, πιο 
φρόνιμοι και συνετοί αυτοί που ακόμη δεν είναι. 
Αυτός ο έρωτας είναι καλός, είναι ανώτερος και 
πνευματικός, είναι ο Έρωτας της μούσας Ουρανίας. 
Αντίθετα ο κοινός έρωτας, ο Έρωτας της Πολυμνίας,
πρέπει να ασκείται με πολλές επιφυλάξεις, απ'
οποιονδήποτε του προσφέρεται με απώτερο στόχο
την απόλαυση της ηδονής του με ταυτόχρονη 
εκμηδένιση της ακράτειας, όπως ακριβώς στη δική 
μας τέχνη είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστή 
χρήση των επιθυμιών που έχουν σχέση με την 
έντεχνη μαγειρική, ώστε αδιατάρακτα και χωρίς 
νοσηρά στοιχεία να συντελείται η απόλαυση της 
ηδονής. Και στη μουσική λοιπόν, και στην ιατρική,
και σε όλα τα άλλα, και στα ανθρώπινα και στα 
θεϊκά, όσο είναι κατορθωτό, πρέπει να αντιμετωπίζει 
κανείς με προφυλάξεις και τον ένα και τον άλλο 
Έρωτα.


