199. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ οὐκ ᾔδη ἄρα τὸν

τρόπον τοῦ ἐπαίνου, οὐ δ᾽ εἰδὼς ὑμῖν
ὡμολόγησα καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει
ἐπαινέσεσθαι. ἡ γλῶσσα οὖν ὑπέσχετο, ἡ
δὲ φρὴν οὔ· χαιρέτω δή. οὐ γὰρ ἔτι
ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον—οὐ γὰρ
ἂν δυναίμην—οὐ μέντοι ἀλλὰ τά γε
ἀληθῆ, (b) εἰ βούλεσθε, ἐθέλω εἰπεῖν κατ᾽
ἐμαυτόν, οὐ πρὸς τοὺς ὑμετέρους λόγους,
ἵνα μὴ γέλωτα ὄφλω. ὅρα οὖν, ὦ Φαῖδρε,
εἴ τι καὶ τοιούτου λόγου δέῃ, περὶ Ἔρωτος
τἀληθῆ λεγόμενα ἀκούειν, ὀνομάσει δὲ
καὶ θέσει ῥημάτων τοιαύτῃ ὁποία δἄν τις
τύχῃ ἐπελθοῦσα. Τὸν οὖν Φαῖδρον ἔφη
καὶ τοὺς ἄλλους κελεύειν λέγειν, ὅπῃ
αὐτὸς οἴοιτο δεῖν εἰπεῖν, ταύτῃ. Ἔτι
τοίνυν, φάναι, ὦ Φαῖδρε, πάρες μοι
Ἀγάθωνα

σμίκρ᾽

ἄττα

ἐρέσθαι,

ἵνα

ἀνομολογησάμενος παρ᾽ αὐτοῦ οὕτως
ἤδη λέγω. (c) Ἀλλὰ παρίημι, φάναι τὸν
Φαῖδρον, ἀλλ᾽ ἐρώτα. μετὰ ταῦτα δὴ τὸν
Σωκράτη ἔφη ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι.
Καὶ μήν, ὦ φίλε Ἀγάθων, καλῶς μοι
ἔδοξας καθηγή σασθαι τοῦ λόγου, λέγων
ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν ἐπιδεῖξαι
ὁποῖός τίς ἐστιν ὁ Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ
ἔργα αὐτοῦ. ταύτην τὴν ἀρχὴν πάνυ
ἄγαμαι. ἴθι οὖν μοι περὶ Ἔρωτος, ἐπειδὴ
καὶ τἆλλα καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς
διῆλθες οἷός ἐστι, καὶ (d) τόδε εἰπέ·
πότερόν ἐστι τοιοῦτος οἷος εἶναί τινος ὁ
Ἔρως ἔρως, ἢ οὐδενός; ἐρωτῶ δ᾽ οὐκ εἰ
μητρός τινος ἢ πατρός ἐστιν—γελοῖον
γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐρώτημα εἰ Ἔρως ἐστὶν
ἔρως μητρὸς ἢ πατρός—ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ
αὐτὸ τοῦτο πατέρα ἠρώτων, ἆρα ὁ πατήρ
ἐστι πατήρ τινος ἢ οὔ;

Αυτή τη μορφή του επαίνου εγώ δεν τη γνώριζα
και έτσι, χωρίς να έχω ιδέα, συμφώνησα να
καταθέσω μαζί με σας, στη σειρά μου, το δικό μου
εγκώμιο. Η γλώσσα και όχι το μυαλό υποσχέθηκε.
Αλλά δεν βαριέσαι! Δεν θα εγκωμιάσω πλέον με τον
τρόπο αυτό, - δεν θα μπορούσα άλλωστε- αλλά
θέλω να αναφέρω αλήθειες με τον δικό μου τρόπο,
αν δεν σας είναι δυσάρεστο, και όχι με τον δικό σας
τρόπο για να μη γίνω ρεζίλι. Αν είναι ανάγκη, λοιπόν,
να γίνει και μια τέτοια προσέγγιση, δώσε την
προσοχή σου, Φαίδρε, ν΄ ακούσεις σε ρεαλιστική
βάση σχετικά με τα ζητήματα του Έρωτα· η επιλογή
και η διάταξη του λεξιλογίου θα είναι τέτοια, ώστε το
τυχαίο να είναι το κυριότερό τους χαρακτηριστικό».
Στη συνέχεια, είπε ότι και ο Φαίδρος και οι
υπόλοιποι του έδωσαν το ελεύθερο να μιλήσει μ'
όποιον τρόπο αυτός έκρινε σκόπιμο.
«θα μου επιτρέψεις κάτι ακόμα, Φαίδρε,» είπε,
«θέλω να υποβάλω στον Αγάθωνα λίγα
ερωτηματάκια για να συνδέσω τα λεγόμενά του με
τα δικά μου.» «Σου δίνω την άδεια και ρώτα!»,
αποκρίθηκε ο Φαίδρος. Μετά απ' αυτά, είπε ότι ο
Σωκράτης άρχισε κάπως έτσι:
«Μην αμφιβάλλεις, φίλε Αγάθωνα, ότι
εντυπωσιάστηκα με το προοίμιο του λόγου σου, που
είπες δηλαδή ότι είναι ανάγκη πρώτα να αναφερθείς
στην ταυτότητα και στις ιδιότητες του Έρωτα και στη
συνέχεια να κάνεις λόγο για τα έργα του. Αυτή την
αρχή πολύ τη θαυμάζω. Εμπρός λοιπόν, αφού και τα
υπόλοιπα που αφορούν τη φύση του Έρωτα με
άνεση και μεγαλοπρέπεια διαπραγματεύτηκες, πες
μου και τούτο. Ποιο από τα δυο, από τη φύση του
είναι τέτοιος, ώστε ν' ανήκει σε κάποιον ή σε κανένα;
Και δε ρωτώ βέβαια αν έχει πατέρα ή μητέρα, - θά
'ταν αφελές το ερώτημα αν ο Έρωτας είναι έρωτας
του πατέρα ή της μητέρας - αλλά όπως ακριβώς θα
ρωτούσα αυτό το ίδιο για τον πατέρα· άραγε ο
πατέρας είναι πατέρας κάποιου ή όχι;
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εἶπες ἂν δήπου μοι, εἰ ἐβούλου καλῶς
ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἔστιν ὑέος γε ἢ
θυγατρὸς ὁ πατὴρ πατήρ· ἢ οὔ; Πάνυ γε,
φάναι τὸν Ἀγάθωνα. Οὐκοῦν καὶ ἡ
μήτηρ

ὡσαύτως;

τοῦτο.

(e)

Ἔτι

Ὁμολογεῖσθαι
τοίνυν,

εἰπεῖν

καὶ
τὸν

Σωκράτη, ἀπόκριναι ὀλίγῳ πλείω, ἵνα
μᾶλλον καταμάθῃς ὃ βούλομαι. εἰ γὰρ
ἐροίμην, "Τί δέ; ἀδελφός, αὐτὸ τοῦθ᾽ ὅπερ
ἔστιν, ἔστι τινὸς ἀδελφὸς ἢ οὔ;" Φάναι
εἶναι.

Οὐκοῦν

ἀδελφοῦ

ἢ

ἀδελφῆς;

Ὁμολογεῖν. Πειρῶ δή, φάναι, καὶ τὸν
ἔρωτα εἰπεῖν. ὁ Ἔρως ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς
ἢ τινός; Πάνυ μὲν οὖν ἔστιν.

Χωρίς άλλο, θα μου έλεγες, αν ήθελες να δώσεις
λογική απάντηση, ότι ο πατέρας είναι πατέρας της
κόρης και του γιού του ή όχι;»
«Ασφαλώς!», απάντησε ο Αγάθωνας.
«Λοιπόν, και για τη μητέρα το ίδιο;»
«Συμφωνώ απόλυτα και σ' αυτό!»
«Πάμε παρακάτω!», είπε ο Σωκράτης. «Ας
εμβαθύνουμε και ας μου απαντήσεις κάτι ακόμη για
να κατανοήσεις καλύτερα αυτό που θέλω. Αν σε
ρωτούσα: «Τί λες; 0 αδερφός, ό,τι σημαίνει αυτή η
έννοια, είναι αδερφός κάποιου ή όχι»;
Η απάντηση του ήταν καταφατική.
«Το λοιπόν, του αδερφού και της αδερφής»;
Και σ' αυτό το ερώτημα η απάντησή του ήταν
καταφατική.
«Προσπάθησε λοιπόν,» είπε, «και πες μου για τον
έρωτα. 0 Έρωτας είναι έρωτας κάποιου ή κανενός»;
«Φυσικά και είναι κάποιου».

