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GdAAfi ТЕ каі Cfj/ OTav єйтгорг]аг], тотє be. anoQvr\oKEi, TidAiv ЬЕ
dva|3icoaK£Tai bid Tt]v той тіатрод фио-LV, то ЬЕ TropiCopEvov аєі
йттЕкрєї' соатЕ OUTE атторєі "Ерсод ТЮТЕ OUTE ттАоитЕІ, аофіад ТЕ
av каі aixaGiag EV цєасо EaTiv. EXEL' yap соЬє. Gecov oubelg

204 фІЛоаофЕЇ ой&' ETuGuiiEi аофод yEVEaGar Еаті уар- ойЬ' єї ти;
dAAog аофод, ой фІЛоаофЕЇ. ойЬ' ай оі ацавєїд фІЛоаофойаІУ
ойЬ' EruGu|_iouai аофоі yeveaGar айто yap тойто Еаті xahznov
diiaGia, то |af) ovTa KaAov KayaGov цпЬє фp6vlцov &OKELV айтф
elvai LKavov OUKOUV Етибицєі 6 цг) ol6|a£vog Evb£T]g Elvai ou av
uf] оіптаї ErubEiaGai.

TivEg ouv, £фг)У Ёусо, & Дюті|аа, ol фІЛоаофойЛ/тєд, £І цг|Т£ ої
аофоі |дт]т£ ої аІгабЕЇд;

Ъ AfjAov, £фп, тойто у£ f]5r| каі тіаі&і, оті оі цЕта^й TOUTCOV
ацфотЕрап/, a>v ай каі 6 "Ершд. ЕСТТІ yap 5f] TCOV KaAAiaTcov f)
аофіа, "Ерсод &' EaTiv єршд ЯЕрІ то KaAov, шат£ dvayKalov "Epco-
та ф^Л6aoфov Eivai, фLЛ6aoфov 5є ovTa (ДЕта^й Etvai аофой каі
аі^авойд. аітіа 5' айтсо каі TOUTCOV f] yevEaig- ттатрод IJ.EV yap
аофой Еаті каі Ейтторои, цг|трод ЬЕ ой аофг)д каі атіорои. f) |_IEV
ouv фйаід той 6ai(aovog, cl> фь\£ Есократєд, айтт]- ov ЬЕ ай сог|-

с Grjg "Eparta Eivai, GauixaaTov oubEv єяавєд. фг)6пд ЬЕ, сЬд ЕІІОІ
ЬОКЕЇ T£K|aaipo|_i£vri E^ tl)v ай Леуєїд, то EpcofjEvov "Ерсота Eivai,
ой то Epcuv. bid тайта аоі, оіцаї, тсаукаЛод Ефа^Ето 6 "Ерсод. каі
yap Еаті то EpaaTOV то тф OVTI KaAov каі d|3pov каі TEAEOV каі
LiaKapiaTov то ЬЕ у£ Epcov aAAr)v Ibeav TOiaUTrjv E^OV, oiav Ёусо
bifjAGov.

Kal Ёусо EITIOV, E!EV Ьг\, со f,£vr|- каЛсод ydp Аеуєїд- тоюйтод
cov 6 "Ерсод Tiva xp£tav £Х£І тоїд dvGpconoig;

d Тойто bf] (Д£та таит', £фг|, со ЕсократЕд, тІЕІрааоцаІ ає ЬІЬа-
4аі. єаті LIEV yap bf] тоюйтод каі ойтсо yEyovcog 6 "Ерсод, єаті Ьє
TCOV KaAcov, сод ай фг|д. £І Ьє тід тцдад Ероіто- ті TCOV KaAcov EaTiv
6 'Тірсод, со Есократєд ТЕ каі Аютіца; соЬє Ьє aaфєaт£pov Ерсо- 6
Epcov TCOV KaAcov ті єрф

Kal Ёусо EITTOV оті FevEaGai айтф.

розквітає, і вмирає, але, ввібравши природу свого батька, ожи-
ває знову. Тільки-но чогось набуде, — вмить забуває: тим-то
Ерос ніколи не знає убогости, але й не відає статків. Перебуває
десь посередині між мудрістю і невіглаством, і ось чому93. Богів
не приваблює філософія, в них немає прагнення стати муд- 204
рими — вони є такими96. Подібно й серед людей — якщо хтось
мудрий, філософія йому не потрібна. А втім, нерозумних теж
не приваблює філософія, бо в них відсутнє саме бажання на-
братися розуму. В тому, власне, і найбільша вада невігластва,
що чоловік, який не може похвалитися ні вродою чи доброзви-
чайністю, ані розумом, видається собі бездоганним, хоч насправ-
ді таким не є. Якщо ж хтось не усвідомлює своєї убогости, то в
нього немає й прагнення здобути те, чого, на його думку, він не

потребує.
— Хто ж тоді, Діотимо, — сказав я, — любить мудрість, як-

що ні мудреці, ні невігласи мудрости не шукають?
— Хіба й дитині зрозуміло, — відмовила вона, — що муд- Ъ

рість вабить тих, хто посередині. І поміж такими ось Ерос. Бо
мудрість — одне з найпрекрасніших благ, тоді як Ерос — праг-
нення до прекрасного, так що Ерос — неминуче філософ, тобто
любомудр і, як філософові, йому належить місце між мудрецем
і невігласом. Причина ж того — його походження. Він — син
батька, що мудрий та невичерпно багатий і матері — немудрої
й убогої. Така природа цього духа, дорогий Сократе. А що ти
інакше уявляв собі його — нічого дивного. Ти гадаєш, — при- с
наймні, так виходить з твоїх слів, — що Ерос є предметом лю-
бови, але не сама любов. Тому і видавався тобі Ерос таким
прекрасним. Бо предмет любови і справді мусить бути прекрас-
ним, привабливим, досконалим і блаженним. Але любляче на-
чало трохи інакше97, — і я описала тобі його.

Тоді я сказав їй:
— Хай буде так, чужинко, говориш ти гарно. Але якщо Ерос

такий, яка користь з нього людям?
— Це якраз те, Сократе, — мовила вона, — що я спробую її

тобі пояснити. Ти знаєш, який є Ерос, хто він за походженням.
Як ти сам говориш — Ерос є прагненням до прекрасного. Але
якщо хтось запитає нас, чим є Ерос серед речей прекрасних,
Сократе і Діотимо? Або радше так: хто любить прекрасне, праг-
не до прекрасного, до чого він, власне, прагне?

— Прагне володіти прекрасним, — відповів я.
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EpcoTncriv Toidv5£- ті штаїАЛЛ' £ті 7ІО0ЕІ, £фг], fj
EKEIVCO ф dv уєуптаї та каЛа;

Ou navv ефт)У Іті £X£iv Ёусо Tipoc; TaUTnv TTJV EpcoTncriv ттро-
XEipcoc, dnoKpivaaOai.

АЛЛ', £фт], сооттЕО av EL ти; |a£Ta|3aAcbv dvTi той каЛой тф
ауаЭф XQC^EVOC; 7Tuv0dvoiTO' фєр£, й £сократ£<;, Ёраг 6 Epcov
TCOV dya9arv ті єра;

r£V£cr9ai, fjv 6' Ёусо, айтф.
Kal ті еатаї EKELVCO ф av yevnTai тауаЭа;
TOUT' EUTiopcoTEpov, fjv 5' Eyco, Exco d7TOKpivaa9ai, оті £U6ai-

цсо\' Еатаї.

KTTJCTEI yap, Ефг), dya9cov ої £U6ai(aov£g £U5aijnov£<;, каі ой-
KETI ярост&ЕІ Ерєабаї, iva ті &£ (ЗойЛєтаІ £U6ai|j.a;v elvai 6 J3ou-
Л6|Ll£vo<;, аЛЛа ТЕЛоІ; бокєї EXEIV r| аябкрістк;.

АЛт]0т] Леуєїд, ЕІТТОУ єуа).

TaUTr)v 6Ё tr)V ройЛг|сгІУ каі TOV єрсота TOUTOV тгбтєра кої-
vov ОЇЕІ Elvai rcavTcuv dvGpconcov, каі navTai; тауаба (ЗойЛЕа-
9аі айтоїд Eivai аЕІ, г| пйс, ЛеуЕк;;

Ойтах;, fjv 5' eyar KOIVOV £ivai TICCVTCOV.
Ті 6f] ouv, Ефі], ds ЕсократЕ?, ой ndvTag Epdv фацЕУ, ЕЇтІЕр у£

ndvTEi; TCOV aUTCov єршаї каі а£І, аЛЛа Tivdg фареу Epav, тойд
6' ой;

©aufiaCco, fjv 5' Ёусо, каі айтос;.
АЛЛа |nf) байІІаС', £фгр афєЛоутЕд ydp той £ра)т6<; ті ЕЙОС;

6vo|adCo|U£v, то той бЛои £niTi0£VT£i; ovofaa, єрсота, та Ы аЛЛа
аЛЛоІд катахрсо|-І£9а ovojaaaiv.

'Остттєр ті; fjv 6' єусо.

"Qcmep тобє. оіав' оті Troirjaig єаті ті поЛй' f| ydp тої £к той
pf) OVTO? ЕІд то 6v IOVTL OTCOOUV аітіа гтасга Еаті поігіак;, соатє
каі аї йтго ттасгаї^ таї^ TExvaig єруааіаі TTOITJCTEK; ЕЇаі каі ої
TOUTWV 6г)|аюируоі ndvT£<; яоіг)таі.

АЛг)0г] ЛЕуєк;.

АЛЛ' ojaco^, fj 5' fj, оіств' оті ой коЛот/таІ яоіг)таі аЛЛ' аЛЛа
uaiv 6v6|aaTa, атто be ттаотц; тг\с, noifjaEcog £v jaopiov

dфoplo•в£v то ЛЕрі TTJV iioucriKf)v каі та цЁтра тф той бЛои ovo-
Ііаті яроаауорЕиЕтаІ. яоіг|аі<; ydp тойто jjovov каЛЕЇтаї, каі оі
EXOVTEg ТОйТО ТО (iOplOV TTJg ЯОІГ)СТ£С05 7ТОІГ)ТаІ.

АЛг)9т) Леуєк;,

— Але ця відповідь неодмінно передбачає інше питання:
що матиме той, хто володітиме прекрасним?

— На це годі так одразу відповісти.
— Але, — сказала вона, — якби хтось замінив слово «пре- е

красне» на «благо» і спитав: «Скажи-но, Сократе, до чого праг-
не той, хто прагне блага?»

— Хоче тим благом володіти.
— І що матиме той, хто здобуде благо?
— На це запитання легше знайти відповідь, — сказав я, — бу-

де щасливий.
— Так, — вела далі Діотима, — щасливі є щасливими тому, 205

що вони осягнули благо. І вже зайве питатися, чому прагнуть
бути щасливими ті, що хочуть бути щасливими98. Твоя відповідь,
здається, достатньо вичерпна.

— Авжеж, — погодився я.
— А це бажання і ця любов, гадаєш, властиві всім людям?

Чи всі завжди бажають собі блага? Що скажеш на це?
— Так, — відповів я. Це прагнення властиве кожному.
— Тоді поясни мені, Сократе, — провадила вона, — чому b

ми не кажемо, що всі люди люблять, якщо всі завжди люблять
одне і те ж, тільки про одних говоримо, що вони люблять, а
про інших ні?

— Я теж дивуюся з того, — сказав я.
— Не треба дивуватися, — відмовила вона. — Беручи

якийсь різновид любови, ми називаємо його загальним понят-
тям — власне любов'ю, а всі інші види називаємо інакше.

— Як то? — спитав я.
— А так. Ти напевно знаєш, що творчість буває різна. Бо

будь-яка причина є творчістю, якщо завдяки їй відбувається с
перехід із небуття у буття. Тому-то будь-яка праця в царині
мистецтв є творчістю і кожен художник є творцем.

— Безумовно, — потвердив я.
— А все-таки ти знаєш, що ми не називаємо всіх художників

поетами, але мають вони інші назви. І з усіх царин творчости од-
на тільки обмежена її частина, а саме — музика і віршування — на-
зиваються загальним поняттям. Бо тільки музика і віршування
називається творчістю, власне поезією, а творцями, поетами у
власному розумінні цього слова, називаються ті, що працюють
у цій царині.

— Правду кажеш, — погодився я.
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d OUTCO Toivuv каї TTECH TOV Е^сота- то LIEV к£фdЛaL6v ECTTL
паста г] TCOV aya0cov £7u0u|aia каї той £U5ai|aov£lv, "6 |аєуістт6д
ТЕ каї ooAEoog ірсод navTi"- аЛЛ' ol LIEV аЛЛт] TQETTOLIEVOL ттоЛ-
Aaxfj ЕТЇ' aUTOV, fj ката XQT)laaTLcrlaov Л катс* фІЛоуиІгуасттіау rj
ката фІЛостофиху, OUT' Eoav KaAouvTai OUT' Ерасттаі, ol be. ката
EV ті ЕІбод iovTEg тє каї ЁстттоибакотЕд то той бЛои ovopa їст-
XOUCTLV Іосота ТЕ каї Eoav каї Еоасттаі.

Kiv&uvEUEig аЛг]0г|, £фг)У Ёусо, AEyEiv.
е КаїАЕуЕтаІ LIEV ує Tig, Ефг), Aoyog, cog OL av то fJLuau eauTCov

Cr)TCocTiv, OUTOL EQCOCTIV 6 6' Epog Aoyog ой0' г)іист£од фг)оту Eivai
TOV Еосота ou0' бЛои, Eav \ii] Tuyxavt] уё тгои, со ЕтаІрЕ, ayaGov
ov Е7ТЕІauTcov y£ каї яобад каї Х£Ц?<*<; £0£AouaLV апот£(ду£ст0аі
ol avOocoTioi, Eav аитоїд бокі] та EauTCov Tiovrjoa Elvai. ой yaq>
то £auTcov, о1|иаі, ЕкасттоІастяаСоутаї, ЕЇ |af] £Їтід то (JEV aya96v
OLKELOV каЛЕЇ каї Ёаитой, то SE KaKov aAAoTQiov cog ouSev y£

206 аЛЛо ECTTlv ой EocoCTiv dv0Qco7ioi r| той ауа0ой' rj aol &OKOUCTLV;
Ma АГ ойк ЕцоїуЕ, fjv 5' Ёусо.
AQ' ouv, fj 5' rj, oUTcog aTiAouv ECTTL AsyEiv, оті ol av0Qco7TOi

той ауабой EQCOCTIV;
Nat, Ефг^.
Ті ЬЕ; ой nQOCT0£T£ov, Ёфт), оті каї Elvai то aya06v айтоїд

EOCOCTIV;
FIQOCT0ETEOV.
TAQ' ouv, £фг), каї ой LIOVOV Eivai, аЛЛа каї ОСЕІ Eivai;
Каї TOUTO 7TQOCT0ETEOV.

"ECTTLV aQa cru/\Afj|3&r|v, Ефг), 6 £Qcog той то dya06v айтсо ЕІ-
vai аєи

АЛг|0Есттата, Ефт]у єусо, Леуєїд.
Ъ "От£ 5f] тойтои 6 EQCog ECTT'LV OCEL, f j 6' r\, TCOV Tiva TQOTTOV 6ico-

KOVTCOV айто каї EV TLVL ттоа^ЕІт] сттюибт] каїг] CTUVTaoig Ерсод av
каЛоїто; ті тойто Tuyxav£L 6v то EQyov; єх^ід EinElv;

Ой LiEVTav CTE, ̂ rjv Ёусо, со Аютіїла, E0autiaCov еяі стофіа
каї Ефоітал' ттара СТЕ айта тайта L*a0r|cr6Li£vog.

АЛА' Ёусо CTOL, Ефг|, EQCO. ECTTL yap тойто тбкод EV каЛф каї
ката то стсоїіа каї ката Tf]v
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— Те саме стосується й любови. Суть її в тому й полягає, що d
всяке бажання блага і прагнення бути щасливим — це для
кожного найсильніше бажання, та водночас — і зрадливе. Од-
нак, про різних людей, чиї помисли і прагнення — це маєтки,
вправне і здорове тіло, мудрість — не говорять, що вони люб-
лять, і таких не називають закоханими. Тільки до тих, що захоп-
лені одним видом любови, підходить загальна назва «любов»,
про них кажуть, що вони «люблять», а їх самих називають «за-
коханими».

— Здається, що й тут ти все добре говориш, — визнав я.
— Дехто береться стверджувати, — сказала вона, — що лю- е

бити — це шукати свою половину". Але я певна, друже мій, що
любов ні половини не шукає, ані цілости, якщо в ній нема
якогось блага. Бо люди готові повідрізати собі руки й ноги, як-
що усвідомлюють шкідливість своїх членів. Думаю, люди люб-
лять не те, що «своє», хіба що назвали б добре своїм і власним,
а погане — чужим. От і виходить, що люди не люблять нічого 206
іншого, крім того, що є добрим. Як ти гадаєш?

— І я так вважаю, присягаюсь Зевсом, — відповів я.
— Тоді розваж, — провадила вона далі, — чи можна так

просто сказати, що люди люблять благо?
— Так, — відповів я коротко.
— Чи не було б доречно зауважити, що люди люблять ще й

володіти благом?
— Це важлива заувага.
— І не просто володіти, але хочуть, щоб воно було в них

вічно.
— І це важливо брати до уваги.
— А тепер, звівши усе разом, хіба не скажемо, що любов є

прагненням до вічного володіння благом?
— Правду кажеш, — погодився я.
— А якщо любов — це вічне бажання блага, то в який спосіб Ъ

мають змагати до нього ті, що його прагнуть, щоб їхню відда-
ність і одержимість можна було називати любов'ю? Які ж то
діла 'їхні можеш назвати?

— Якби міг, Діотимо, — відповів я, — то не подивляв би тво-
єї мудрости і не ходив би до тебе, аби цього навчитися.

— Тоді скажу тобі, — відповіла вона, — це родження в кра-
сі — тілесній і духовній100.
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MavTEiag, fjv 6' Ёусо, Ьєітаї б ті ттотє Леуєїд, каі ou |aav6dvco.
с АЛЛ' єусо, fj 6' fj, стафштЕроу Ёрсо. киойаіуао, Ефп, со Еажра-

тєд, TidvTEg dvGpcoTioi каі ката то асоца каі ката Tf]v t^ux^v,
каі £7i£i6dv EV TLVL г)ЛІкІа yEvcovTai, TLKTELV £7ii9u|bi£i fjLicov f]
фйаід. TLKT£iv ЬЕ EV \JLEV аїахрф ой buvaTai, EV Ы тф каЛф. fj yap
dvboog каі yuvaucog auvouaia токод ECTTLV. шті 6є тойто 0£iov
то npdyjaa, каі тойто EV 6vr|тф OVTL тф Сфер aSdvaTov EVECTTLV,
fj KUrjcrig каі fj yEvvrjaig. та &' EV тф dvapjaoaTCo dbuvaTov

d y£V£a0ai. dvdpiioorov Ь' ЕСТТІ то alcrxQov Travel тф 0£ico, то &є
KO\OV dpjaoTTOV. Moloa ouv каі EL\£i9uia fj KaMovf) Еаті TTJ
yEVECJEi. bid тайта OTav LXEV каЛф яростєЛаІдІ T0 KUOUV, UECOV
ТЕ уiyv£Tai каі £йфpalv6ц£vov biaxeitai каі TLKTEI ТЕ каі yEvva-
OTav 6є аїахрф, акибрсотгоу ТЕ каі Avnov^icvov аиатІЕІратаІ
каі аттотрЕТІЕтаІ каі ауєІЛЛєтаІ каі ой y£vv<3i, аЛЛа laxov то
кйг|(іа хаЛе^шд фєр£І. 66EV 5f] тф KUOUVTI ТЕ каіг\Ьг\ cmapycovTi

е тгоЛЛг) f| ntoir\aic, yeyovE пєрі то KaAov 5id то цЕуаЛг)д coblvog
anoAUEiv TOV ExovTa. Еаті yap, со ЕсократЕд, £фг|, ой той каЛой
6 єрсод, cog сгй OLE І.

АЛЛа ті jafjv;
Tfjg y£WT]a£Cog каі той токои EV тф каЛф.
EIEV, fjv 6' Ёусо.
ndvu LIEV ouv, Ефг). TL 5f] ouv Tfjg y£vvr|a£cog; OTL aEiyEVEg

207 ЕСТТІ каі aBdvaTov cog 6vr|тф f] yevvrjaig. A6avaaiag ЬЕ avay-
KaiOV ETTieUlAELV LiETd dyaGoU ЄК TCOV cblIoAoyr|Li£VCOV, ElTtEp TOU

dya86v єаитф £ivai аєі Epcog EaTiv. dvayicalov &f] EK тоитои той
Лоуои каі тт]д d0avaaiag TOV єрсота Elvai.

Тайта ТЕ ouv TtdvTa £&І6асгкЕ JJE, отіотє яєрі TCOV EpcoTuccov
Лоуоид TioiOLTO, каі ПОТЕ т]р£то ТІ OLEL, со ЕсократЕд, akiov Eivai
тоитои той єрсотод каі тт)д Еяібицїад; г\ ойк alaOdvr] cog &£ivcog
біатібєтаї ndvTa та 9г|ріа, E^Eibdv yEVvdv Ёти9и|ат]от], каі та

Ъ тІєСа каі та TTTrjvd, voaouvTd ТЕ ndvTa каі Ерсотіксод 6ІатІ9є|ає-
va, rtpcoTOV LIEV тІЕрІ то cn;LiLiiyf]vai аЛЛг)ЛоІд, ЕГСЕІта тІЕрІ TTJV
тpoфf]V той yEvoiaevou, каі Етоіііа EQTIV йттЕр TOUTCOV каі 6ia|ad-
ХЕстбаІ та аабЕУЕатата тоїд Іахиротатоїд каі й
KEIV, каі айта тф Ліцф TiapaTEivotiEva соат' EKElva є
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— Тут треба володіти мистецтвом розуміння оракулів, щоб
збагнути, що ти маєш на думці. Я не второпаю.

— Ну що ж, — сказала вона. — Спробую говорити ясніше. с
Всі люди, Сократе, вагітні тілом і душею, і коли досягають пев-
ного віку, природа їхня прагне розродитися101. Розродитися во-
на може тільки в прекрасному, в потворному родити не може.
Коли сходяться чоловік і жінка — вони породжують. А роджен-
ня є ділом божественним, бо вагітність і родження є виявом
безсмертного начала у живому єстві, що є смертним. Одне і
друге не може статися там, де нема гармонії. Для всього божест- d
венного потворність — це брак гармонії, а прекрасне — гармо-
нійне. Отож, при всякому народженні Мойрою102 та Ілітією103 є
Краса. Тому, наблизившись до прекрасного, вагітне єство
розкривається назустріч і розливається радістю, і породжує, і
приводить на світ. Наблизившись до потворного, похмуро й
тужно зіщулюється, відвертається, закривається і, замість того,
щоб породжувати, затримує в собі обтяжливий плід. А тому
той, хто носить в собі тягар сімени, хто повний творчої потуги,
той відчуває піднесення від споглядання прекрасного, бо е
прекрасне дає звільнення від болісної туги. Але любов, Сокра-
те, — не є прагненням прекрасного, як ти собі уявляєш.

— То що ж таке, на твою думку, любов? — спитав я.
— Прагнення творити і родити у красі104.
— Можливо, — погодився я.
— Більше певности — сказала вона. А чому власне родити?

Тому що родження для смертного є тим вічним і безсмертним, 207
що відпущено кожному смертному. А якщо любов, як ми пого-
дилися, є прагненням вічно володіти благом, то разом з благом
не можна не прагнути й безсмертя. Отож виходить, що любов
неминуче є прагнення безсмертя.

— Цього навчила мене Діотима, коли ми бесідували про
Ероса. А одного разу вона спитала мене:

— Як ти гадаєш, Сократе, в чім причина любови і прист-
расти? Чи тобі не доводилось бачити, в якому дивному стані
бувають всі звірі — що бігають по землі чи мають крила — коли
вони запалені пристрастю дітородження? їх огортає якийсь
любовний шал, перше — як паруються між собою, а потім, ко- Ъ
ли вигодовують своє потомство. Тоді навіть найслабші готові
боронити свого плоду від найсильніших, готові й вмерти за
нього. Самі терплять голод, аби лише вигодувати потомство,
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каі аЛЛо ndv тгоют/та; тої;? jaev ydp dvGpamoug, єфг), оїоїт' dv
ти; £к Аоуктцои таита noidv та 6є Gnpia Tig аітіа оитах;
Ерсотіксос; бІатШєсгбаІ; єхєїд AeyEiv;

Каі еусо аи eAeyov оті оик EL&ELTTV f\ 6' ЕІЯЕ, Aiavorj ouv ЬЕІ-
vog ттотє yEvrjcTEcrGai та єратка iav таита цг) £vvor]g;

АЛЛа bid таіЗта TOL, сЬ Аютіиа, бя£р vuv 6f) ELTIOV, пара oi
fjicci), yvoug оті 5i6acncdAcov бшцаї. аЛАа цоі АёуЕ каі TOUTCOV
TT]V ai/tiav каі TCOV dAAcov TCOV яєрі та Ерсотіка.

EL toivuv, Ефг], яістт£и£ід EKELVOU Eivai фисІЕІ TOV Ерсота, ou
яоААакІд d)(ioAoyrjKa|a£V, ur] GaujaaCfi. EVTauGa ydo TOV auTov
£K£ivcjj Aoyov r| GvrjTf) фиаїс; С^ТЕЇ ката то 6uvaT6v del то Eivai
dGdvaTO?. бід/атаї be таитг] |a6vov, тг\ yevioei, оті del катаЛєІ-
ЯЄІ ETEQOV VEOV dVTl TOU ТюАЛЮй, £7l£L КЯІ £V ф £V EKCICTTOV TCOV

Ccpcov CT]V каАЕЇтаї каі flvai то аито, olov ёк яаі&арюи 6 аитод
АеуЕтаї lax; av тІОЕартЗтгц; y£vr)Tar ойтод ЦЕУТОІ ои6ёяот£ та
аита Ixcov EV агЗтф бцсод 6 аито? каАЕЇтаї, oAAd v£og аєі yiyvo-
jafivo*;, та Ы dnoAAug, каі ката та? iQixac. каі старка каі бата
каі аїца каі cru|binav то стсоца. каі jar] оті ката то стсІ)(да, аАЛа
каі ката tr)v tyv%f]v ol тротіоі, та г\вг\, Ь6£,аі, Епібиціаі, r)5ovai,
Аияаі, фо(3оі, TOUTCUV Екастта OU&ETTOTE та аита тгарєсттіу Ёкаст-
тф, аЛАа та \iev уіууєтаї, та ЬЕ аттбЛЛитаї. ттоЛи 6є TOUTOTV
dTorol)T£pov ETL, оті каі аї £яісттг]|даі ці] оті аі ^IEV yiyvovTai, аї
5Ё dnoAAuvTai rjfalv, каі оиб£яот£ ої аитої EO^EV OU&E ката таї;
£7ІІсттг|ца<;, dAAd каі (діа Екаатт] TCOV ЕЯІОТГЦИСЇА/ TauTov яаахеь
6 yap каАЕЇтаї f^EAETdv, cog E^IOUOTJI; ЕСТТІ тт)д ёпютг\[л]с;- ArjQi]
yap Еяісттт]цг)(; E^obog, (аЕАётг) 6є яаА^ Kaivfjv ёцяоюОсга dvTl
Tfjg аяюйот)д fivrj^ir|v стфСєІ TT]V ЕяІсттг)|аг|У, СОСТТЕ TT]V amr\v
&ОКЕЇУ Eivai. тоитср yap тф троясо я^ то GvrjTOv стфСєтаІ, ov тф
яavтdяao"l то аито ОНЕІ Eivai состяєр то GEUJV, dAAd тф то dmov
каі яaAaloй|Ll£Vov ETEQOV VEOV ЕукатаЛєІяєІу olov аито fjv.
Taikrj ті] jarjxavi], ей ЕсократЕс;, Іфг), GvrjTov dGavaCTiag
каі стсо|аа каі таААа TidvTa- abuvaTov 6Ё аААт]. ^rj ouv
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задля дітей роблять усе, що лише можуть. Про людей ще мож-
на було б сказати, що їхніми вчинками керує розум. Але в чому
ж причина таких любовних пристрастей у диких звірів, — що с
ти на це скажеш?

— Я знову відповів, що не знаю.
— І після всього ти ще хочеш, — сказала вона, — стати знав-

цем любови, якщо ти не збагнув цього?
— Але ж я вже говорив і зараз повторюю, що ходжу до тебе,

Діотимо, якраз тому, що зрозумів, як я потребую учителя. Сама
назви мені причину цього та всього іншого, що стосується
любови.

— Якщо ти усвідомив, що Ерос за своєю природою є праг-
ненням того, про що ми вже не раз дійшли згоди, то хай тебе й
це не дивує. Пояснення тут одне: смертна природа шукає в d
Еросі того ж таки розуму, щоб бути вічною і безсмертною, і
може осягнути це в єдиний спосіб — родженням, залишаючи
щоразу нове замість старого. Подібно і з кожним живим сотво-
рінням, хоч говорять, що воно залишається таким, яким було
від початку. Візьмімо для прикладу людину. Кажуть, що з ди-
тячих літ і аж до старости вона залишається такою самою.
Але ж вона ніколи не має тих самих якостей, хоч і вважається
тою самою особою: завжди оновлюється і водночас щось втра- е
чає — волосся, плоть, кості, кров і, взагалі, все тілесне. Та й не
лише тілесне — також і те, що стосується душі. Звички, думки,
бажання, радощі, смутки, страхи — хіба хоч щось із названого
залишається в комусь без перемін? Завжди щось з'являється,
щось зникає. А ще важче збагнути, що відбувається зі знаннями. 208
Одні з'являються, інші забуваються і ми ніколи не залишаємось
тими самими, навіть стосовно того, що ми знаємо, і в кожній
царині знань відбувається щось подібне. Те що називається
повторенням, зумовлено тим, що знання можуть подишати
нас. Бо забуття — це втрата знань, а повторення, змушуючи нас
пригадати забуте, зберігає наші знання такою мірою, що вони
видаються тими самими. Так усе смертне рятує себе. Не
залишаючись у всьому завжди тим самим, на відміну від b
божественного, воно, застаріваючи, відходить, щоб залишити
на своє місце нове знання, яким і те старе колись було. Таким
чином, Сократе, все смертне може запричаститися вищих
таємниць безсмертности — і тіло, і все інше. Інакше неможливо.
Тож, не дивуйся, Сократе, що кожне живе сотворіння турбується
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ЕІ то аитои аяо|ЗЛасттп да фист£І пам тіда- d9avaaiag yap xd(
rcavTi аитг] г| стяоиЬг) каї 6 єрсод єяєтаи

Каї Ёусо акоистад TOV Aoyov ёЭаидаста ТЕ каї ELTCOV ELEV, fjv
с 5' Ёусо, со стофсотатг) Дютіда, таита cog аЛпвсод оитсод EXEL/

Kalf], состяЕр ol TEAELOL стофІсттаС Ей Їст9і, Ефг), со ПсократЕд-
ЕЯЕІуЕ каї Tcl)v av9pcoяcov еі Е0ЕЛ£Ід ЕІд TT]V фІАотІдІау (ЗАєфаІ,
9au(adCoig dv Tfjg dAoylag UCQI а Ёусо £ірг)ка £Ї дт) EvvoElg,
Еу9идт|9ЕІд сод &£Lvcog 5iaK£LVTaL Epam той 6voдaсттol y£V£a9ai
"каї кЛЁод £Їд TOV del xpovov d9dvaTOv ката9єа9аі," каї йяЁр
тойтои Kivbuvoug ТЕ KLV&UVEUELV Е'ТОІДОІ ELCTL яavтag ETL дdAЛov

d r\ йяЁр TCOV nalbcov, каї хрПЦат dvaAioxELV каї я6voug novelv
oUCTTLvaCTouv каї йя£раяо9ут]сгк£іу. ЕЯЄІ OLEL стй, іфг), AAKTJCTTLV

fj 7TpoaTto9av£Lv TOV UJUETEQOV Kobpov tmep Tfjg (ЗааІЛЕІад TCOV
rtalbcov, jaf) otojaevoug "d0dvaTov |avrj|ar)v арєтт^д яєрі" EauTcov
Еа£ст0аі, f\v vvv гцаєїд EXO^EV; яоЛЛои y£ &EL, £фг|, аЛЛ', оіцаї,
ияєр dpETfjg d9avdxou каї тоіаитг)д &6^г)д ЕикЛЕоид ndvTEg
ndvTa 7TOLOUCTLV, баср dv d|a£ivoug соаі, тоаоитср jadAAov тоіЗ
ydo d0avdTOU Epcoaiv. ol JJEV ouv EyKUfjovEg, Ефг), ката стсо(аата
6vT£g ярод tag yuvaiKag [adAAov TpenovTai. каї таитт] єрсотікої
єіаі, bid rcaiboyoviag d9avaaiav каї (avf][ar)v каї Eu&ai^oviav,
cog olovTai, аитоїд "єїд TOV ЕЯЕІта xpovov ̂ dvTa rcopiC6|a£voL-"
ol 6Ё ката Tt]v I|>UXTJV — Etal yap oi5v, єфг), ot EV таїд фихаїд
Kuoucav ETL (adAAov f\ EV тоїд acojaaaiv, а фихті 7ipoof|K£L каї
Kufjaai. каї TEKELV TL ouv яроот|К£І; фp6vr|alv ТЕ каї TT]V dAAr)v
apETrjv cov 6r| £Їса каї ol яоіт]та1 ndvTEg y£vvrJTOp£g каї TCOV
&r)[aioupycov oaoiAeyovTai ЕирЕТІкої £lvar яоЛи 6є |Д£уІатг|, Ефг),
каї каЛЛІатг] тт|д фроуг)о-£сод f] Я£р1 тад TCOV ябЛє^ ТЕ каї
oucrjcTECov 6Іакоа|аг]сг£Ід7 т^ 5г) ovotid Еаті стсофростиут] ТЕ каї
biKaioauvr)- TOUTCOV ай oTav тід ЁК VEOU EyKupcov fj TT}V ^uxrjv
9єюд cov, каї г)коиот]д тг)д г]ЛІкІад TLKTELV т£ каї yEvvdv r\br\
£nL9uprj, Слтє^ 071/ оїцаї, каї оитод яєріїсоу то KaAov EV ф dv
y£vvr|a£i£v EV тф yap аістхрф ог)&£яот£ y£vvr)a£i. та ТЕ oi5v
асоцата та каЛа tidAAov f| та alaxpd ааяаСєтаї ат£ KUCOV, каї
Edv EVTUXT] ФиХТ каЛг) каї yEvvala каї єифиЕІ, navv br\ ao-
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про своє потомство — це поклик природи. Але якщо праця і
любов є супутниками всього живого, то це в ім'я безсмертя.

Дивно було мені почути таку мову.
— Невже все це й справді так, наймудріша Діотимо? с
Вона відповіла в дусі справжніх софістів105:
— Так є, Сократе, запам'ятай собі добре. А хочеш — поди-

вись на людське марнославство і ти подивуєш всю його безглуз-
дість, якщо забудеш те, що я тебе вчила і не пригадаєш, якими
одержимими можуть бути люди у прагненні здобути собі ім'я,
щоб на віки окритися безсмертною славою106. Заради слави вони
готові наражатися на різні небезпеки, бідьші навіть за ті, на які
йдуть заради дітей — можуть жертвувати своїм статком, d
зносити будь-які тяготи, навіть на смерть підуть за неї. Дума-
єш, — провадила вона, — Алкеста вмерла б за Адмета, Ахілл107

слідом за Патроклом108, а ваш Кодр109 заради майбутнього пра-
вління своїх дітей, якби вони не сподівалися на увічнення своєї
пам'яті, яку ми зберігаємо й до нині? Напевно, що ні, — сказа-
ла вона. Гадаю, всі вони, — і що достойніші, то більше роблять
все можливе, аби засвідчити свої безсмертні вчинки і зажити
доброї слави. Вони прагнуть осягнути безсмертя. Мужі, що
тілом плодющі, шукають переважно жінок, бо саме тут їхній
Ерос: у своїх дітях, їх породивши, вбачають вони шлях до е
безсмертя, в дітях лишають пам'ять про себе і осягають
блаженство на всі прийдешні часи. Ті, що носять сім'я в своїх
душах (бо є й такі), вони в душі мають більше зачатків, ніж у 209
тілі, — вагітні тим, що дичить, щоб душа виношувала і родида.
А що дичить породжувати душі? — Розумні помисли та інші
чесноти. Творцями цих чеснот бувають всі поети, а з тих, що
знаються на ремеслі, лише ті, яких називаємо винахідниками.
Найбільше й найпрекрасніше — це розумне вміння керувати
державою і ДОМО.М. Таке розуміння називаємо розсудливістю і
справедливістю. Коли хтось від молодих літ настільки Ъ
божественний, що виношує в душі сім'я цих чеснот, той і в
зрілому віці відчуває пристрасне бажання родити і приводити
на світ. Такий, я думаю, ходить по світу, шукаючи прекрасне, в
якому він міг би розродитися своїм сім'ям. Бо в потворному він
ніколи не зможе породити. Вагітний сім'ям, він радіє пре-
красним тілам більше, ніж потворним, вітає кожну прекрасну,
благородну й обдаровану душу, але найбільше тішиться, коли
стрінеться йому в якійсь особі одне в поєднанні з другим. Для
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то auva(j^OT£pov, каї ярод TOUTOV TOV dvGpomov єй-
6ug ЕйяорЕІ Aoycov я£рі dpETfjg каі я£рі olov ХРЛ elvai TOV av5-
pa TOV dyaGov каі а єяітг]&еиє^, каі ЕяІхєІрЕЇ nai6eU£LV.
ariTO^Evog yap, оїраї, той каЛой каі 6цІЛагу айтф, а яаЛаї
екиєї TLKTEI каі yEvva, каі Tiaoarv каі аяал> fi£|avr)H£vog, каі то
y£VVr)8eV aUV£Ktp«j)£L KOLVfj |Д£т' EKELVOU, СООТЕ ЯоЛй (ЛЕІСсО

Koivcoviav тт]д TCOV яаібагу ярод аЛЛг)Лоид ol тоюйтої їахоиаі
каі фІЛиту (3£(3aioT£pav, атє KaAAiovcov каі d9avaTcoT£pcov
Tiaibcov KEKOivcovrjKOTEg. каі пас, dv &££аіто Ёаитф тоюйтоид
яаі&ад jadAAov yEyovevai f) тойд ауЭрсояЫоид, каі £Ід "Ojanpov
аяорЛєфад каі 'Hoio&ov каі. тойд аЛЛоид яоіг)тад той? ауабойд
CnAcov, ola EKyova Ёаитагу катаЛ£ІяоистІл>, a £K£ivoig dGdvaTOV
кЛшс; каі |avri|ar)v тіарєхєтаї айта тоїдйта ovTa- EL bi (ЗоиЛЕІ,
єфг), оїоид Ликоируод яаі&ад катЕЛІяєто ev ЛакЕЬаІцоуІасотг]-
pag Tfjg ЛакЕбаїцоуод каі сод єяод ЕІЯЕІУ тг|д 'ЕЛЛабод. тіцюд 6Ё
яар' иціу каі ZoAcov 5ia TT]V TCOV voficov yEvvrjatv, каі аЛЛої
аЛЛобІ тгоЛЛахои dvbpEg, каі EV "EAArjai каі ev |3ар|3ароід, поЛ-
Ла каі каЛа dяoфr|vd|aєvoL Еруа, y£Wt]o-avT£g TiavTOiav dp£-
TT]V cl>v каі Ієра ттоЛЛа f)6r) yeyovE 5их тоид тоюитоид яаїбад,
&id 6Ё тойд dvGpcoKLVoug oubEvog тісо.

ТаіЗта ЦЕУ ouv та Ерсотіка їстшд, а> Есократєд, Kav аи (-Іит)-
0£LT]g' та б£ тєЛЕа каі єттоятіка, cuv evEKa каі тайта EQTLV, Eav
тід орбсод ЦЕТІТ], ойк оіб' ЕЇ оїод т' dv £іг|д. єрсо |aEv ouv, £фг], Ёусо
каі яробиціад OU&EV аяоЛЕІфсо- яЕІрсй ЬЕ каі ай єяєабаї, dv
оїод ТЕ fjg. &EL yap, Ефт], TOV орбсод tovTa ЕЯІ тойто то ярауца

|_i£v VEOV ovTa Levat ЕЯІ та каЛа асицата, каі яpcoтov
, Eav 6р0шд г)уг)таі 6 r)you(a£vog, Evog aUTOV асо^атод Epdv

каі £VTau6a y£vvdv Лоуоид каЛойд, ЕЯЕІта ЬЕ aUTOV ка-
Tavofjaat, OTL то каЛЛод то ЕЯІ OTCJOUV асицаті тф ЕЯІ Етерф аш-
|даті d&£Лф6v Еаті, каі £І &єї ЬІОЖЕІЛ/ то ЕЯ' £І&£І KaAov, яоЛЛг)
dvoux \щ ойх £v тє каі TaUTOV г)у£іа9аі то єяі яааі тоїд acofaaai
каЛЛод' тойто &' £vvor|aavTa KaTaaTfjvai яdvтcov TCOV KoAcov
CTCojjaTCov EpaaTr]v, Evog &£ то афобра тойто ^(хАсноон. ка-
тaфpovr]aavтa каі a|atKpov r)yr)ad|a£vov ц£та ЬЕ тайта то EV
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такого чоловіка він одразу знаходить слова про доброчесність,
про те, яким повинен бути і яким заняттям має присвятити
себе доброзвичайний муж, і береться за його виховання. Спіл- с
куючись з таким чоловіком, він, я думаю, торкається прекрас-
ного — і зачинає, і породжує те, що віддавна було тільки сіме-
нем у ньому. Воно проростає плодом і коли вони поруч, і коли
тільки пам'яттю поєднані між собою. Разом вони плекають те
своє породження, так що між ними навіть більше спільного,
ніж буває між людьми, коли є звичайні діти, і приязнь їх вза-
ємна часто набато міцніша, тому що діти, які поєднують їх,
прекрасніші і безсмертніші. І кожен волів би приводити на світ
таких дітей, аніж плодити звичайних110. Гляне хтось на Го-
мера, Гесіода чи інших прекрасних поетів — і заздрісно стає, d
що вони залишили по собі таке потомство — дітей, що прино-
сять їм безсмертну славу і зберігають пам'ять про них, тому що
самі незабутні й безсмертні. Або, якщо хочеш, — провади-
ла вона, — згадай дітей Лікурга111, яких він лишив у Лакедемо-
ні — вони врятували Лакедемон і, можна сказати, всю Грецію.
Ви шануєте Солона112 за те, що він лишив по собі закони, які
стали вашими; і в інших місцях — у греків чи варварів, — багато е
славних мужів, тому що вони явили людям безліч прекрасних
діл і породили всілякі чесноти. Не одна святиня присвячена
цим мужам за таких дітей, за звичайних — хіба нікому.

У всі ці таїнства любови можна було б і тебе посвятити, Сок-
рате. Щодо найвищих і найсокровенніших, з яких власне й ті ви- 210
пливають, не знаю, чи ти міг би дійти в них розуміння, навіть
якби хтось вміло тебе провадив. І все ж, — сказала вона, — го-
воритиму далі й дуже старатимусь. Але й ти намагайся стежити
за моєю думкою, як це тобі вдасться.

Еротична ліствиця Діотими
Отож, хто став на правильний шлях до всього цього, має ще
змолоду зробити перші кроки до прекрасних тіл. Спершу, як-
що його попровадять доброю дорогою, він полюбить одне
якесь тіло і породить тоді прекрасні слова. Потім він зрозуміє, Ъ
що краса одного тіла і краса іншого — то ніби сестри рідні, і
якщо прагнути до ідеї прекрасного, то безглуздо думати, що
краса у всякому тілі не одна і та сама. Збагнувши це, він почне
любити всі прекрасні тіла, а до того одного охолоне, зневажа-
ючи і розуміючи всю малість такої любови113. Потім він почне
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так; фихяїд каАЛод Ti|aicoT£pov Г]уг|ааа9аі тои EV тер охоцаті,
состтЕ каї EOV ЕПІЕІКЦС, cov TTJV i[>uxf]v гід KOV ацікроу dv9og EXT],
є£арк£іл/ айтф каї £odv каї кг)5еа9аі каі TLKTEIV Аоуоид
тоюитоид каї CrjTElv omvEg ттоіг|сгоиот (ЗєАтІоид тойд VEoug, iva
ал>аукаа0г] ай бєаааабаї то EV тоїд £7тітт)&£й|аааі каї тоїд vo-
цоїд KaAov каї TOUT' L&ELV оті ndv айто аитф cruyyEVEg EOTIV,
iva то ПЕС/І то охоца KaAov crjaiKpov ті г)уг|от)таі Eivar ЦЕта Ы та
£7итг)5єй^ата ЕПІ тад Еяіатгщад ayayEiv, iva І&г) аи Еяіатг)-
|acov каААос,, каї |ЗЛ£яал/ ярод яоЛй f]or] то KaAov ЦПКЕТІ тф
ттао' EVI, соаяЕр оік£тг)д, ауаяагу яаі&аріои каААод f) dv9oco-
яои Tivog f) £яітг]&£й|аатод Evog, bouAEUcov фаиАод fj каї ст|аік-

g, аАА' ЕТТІ то яоАи яёАауод т£трацц£уод той каАои каї
ттоААойд каї каАоид Аоуоид каї (аЕуаЛоттрєтІЕЇд тіктт]

каї biavorjfjaTa £v фІАоаофІа афбоуф, £сод av Ёутайба фша-
бєїд каї ай^лвЕІд катібт] Tiva Етиатгщпу faiav TOiauTrjv, rj £аті
каАой TOLOU&E. TTELQCO &є (доі, £фл, TOV vouv TTQOCTEXEIV cog olov ТЕ
цаАІата.

"Од yap av jaEXQi £VTau0a ярод та Ерситіка паІЬаусоупбті,
9£O)|a£vog Ёф£^г]д ТЕ каї орбсод та каАа, ттоод теАод г)5г) icbv TOJV
EQCOTIKCOV £^a^vr|g кат6ф£таі ті GaupaaTov rr\v фиаіу KaAov,
тойто EKELVO, w Еожоатєд, ou 5f] EVEKEV каї ol і janQoaGEV navTEg
Tiovoi fjcrav, npcoTOV |a£V а£І 6v каї OUTE yiyvojaEvov OUTE
anoAAu(a£vov, OUTE au^avof^Evov OUTE ф9їvov, єяЕІта ой тг| |a£v
KaAov, TT] 5' alo-XQov/ OU&E TOTE |aev, TOTE 5' ой, ой&є лрод цєv то
KaAov, ттоод 6є то alcrxQov, oub' £v9a ^EV KaAov, Ev0a &E
alaxQov, cog тіаі jaEV ov KaAov, тіаі 6Ё alaxQov ou&' ай фav-
таатіа0т]а£таі айтф то KaAov olov ^Qoaconov ті ойбє х^їрє?
ойбє аААо OU&EV cov ста>|аа ЦЕТЕХЕІ, OU&E тід Лоуод ойбє тід ЕЯІ-
СТТГ)|аТ), OU5E 7TOU OV EV ETEQO.1 TLVL, OLOV EV Сфф f| EV yfj f\ EV OUQtt-

vф fj EV тер аААш, аЛЛа айто ка9 ' айто (Д£9 ' айтой цо\'0£І6єд а£І
6v, та 5є аЛЛа raxvTa каАа EKELVOU |j£T£xovTa TQOHOV Tiva
TOIOUTOV, olov yiyvojaevcov ТЕ TCOV oAAcjv каї anoA/\u|n£Vu)v |an-
&EV EKEIVO ^r|T£ ті nAEOv |ат]Т£ єЛаттоу yiyv£a0ai
|ar|b£v. oTav &rj тід аяо TtovbE bid то 6p9cog
vicov EKElvo то KaAov аохл,таі Ka0oQ>av, ax£bov av ті аятоіто
той тёАоид. тойто yaqi 6f| ecru то 6p9cog ini та ёоатка lEvai fj
vn' oAAou dy£a9ai, aQx6|j£vov ало TCOV&E TCOV KaAcov EKEIVOU
EVEKa той каАой а£І EnaviEvai, соапєр Enavapa9|aolg XQWjaE-
vov, аяо Evog ini бйо каї аяо buolv ini ттсгута та каАа стсоцата,
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цінувати красу душі вище, ніж красу тіла. І коли стрінеться йо-
му якийсь чоловік достойний душею, хай і прив'ялий цвітом,
він радітиме, і любитиме, і турбуватиметься про нього, і поро-
дить такі слова, які роблять юнаків кращими. З часом станеться,
що він побачить красу, приховану в людських ділах і звичаях, і
знову пізнає, що всяка краса у всьому споріднена, і вважатиме
красу тіла гідною лише побіжної уваги114. Від прекрасних діл і
звичаїв він перейде до наук, щоб пізнати красу в науках і бачи-
ти прекрасне в усьому багатстві його, а не в чомусь одному, як
бачить раб якийсь, нікчемний і безсловесний, що захоплюєть-
ся красою юнака чи мужа, або привабливістю однієї речі. Він
зверне свій зір у безмежне море краси і, розумом оцінюючи пре-
красні й величні думки, він щедро родитиме філософські по-
мисли, аж поки не набереться в цій царині сили й гарту115 — то-
ді відкриється йому єдине у своєму роді знання прекрасного,
яке є людським знанням божественної краси... А тепер, — ска-
зала вона, — слухай якнайуважніше.

Кого аж до цього місця в науці любови провадив добрий
учитель, той, оглядаючи поступово, як годиться, кожний на-
ступний вид прекрасного, підійшовши вже до самого кінця в
науці Ероса, раптом побачить щось неймовірно прекрасне від
природи, саме те, Сократе, заради чого й були всі попередні
труди. Він узрить щось вічне, що не родиться й не вмирає, не
зростає й не загибає, те прекрасне, що прекрасне в усьому,
завжди, всюди і для всіх. Це прекрасне об'явиться йому не як
обличчя, руки чи інша частина тіла, ні як слово якесь промов-
лене чи знання про конкретні речі, ані як щось, що існує в ін-
шому чомусь — в живій істоті, в землі, в небі чи у будь-чому ще.
Воно об'явиться тільки як щось саме в собі незмінне та вічне; всі
інші прекрасні речі причасні йому в такий спосіб, що коли
вони самі народжуються і вмирають, воно не стає ні більшим,
ні меншим і не зазнає жодної зміни. Хто через любов до юнаків,
як годиться, піднімається над усіма видами прекрасного і
починає споглядати саме прекрасне, той вже майже дійшов
цілі. Ось яким шляхом треба йти в любові: або сам його прохо-
диш, або іншому довіряєшся — і він тебе провадить. Почавши
від прекрасних речей, треба повсякчас, ніби сходинками, підій-
матися вгору заради того прекрасного — від одного прекрасного
тіла — до двох, від двох — до всіх прекрасних тіл, а від прекрасних
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каі and TCOV KoAcov асоцатогу іти та каЛа Елітг]0£й|лата, каі
and TCOV єяітгі&єицатагу іпі та каЛа цавгщата, каі dno TCOV
цавпцатап/ in' EKELVOто цавгщаTEAEUTfjcrai, б ECTTLV ойкаЛАои
f) аитой EKELVOU той каЛой цавтща, iva -yvaj аито TEAEUTCOV о
ЕСГТІ KaAov. EVTauGa той (Зїои, со фІЛє £сократ£д, £фг| r| MavTiviKf)
££vn, ЕЇтІЕр пои dAAoGi, PLCOTOV dvGpamcp, GECOLIEVCO аито то
KaAov. б Edv ТЮТЕ Ї5пд, ой ката XQUCTLOV ТЕ каі EcrGfJTa каі тойд
каЛойд ттаїбад ТЕ каі VEavicncoug OO£EL аоі Elvai, oug vuv opcov
£К7Т£7тЛг)£аІ каі Етоііюд ЕІ каі сгй каі аЛЛої ттоЛЛої, opcovTEg та
ттт&іка каі auvovTEg аєі айтоїд, EL тісод olov т' fjv, цг|т£ EO-GLELV
\ir\is. ntvEtv, аЛЛа бЕасгбаї [aovov каі cruvElvai. ті &г|та, £фг],
ol6|j£0a, EL тси ~YEVOIIO аито то KaAov l&£lv £ІЛІкрІл>£д, KaGapov,

oAAa LIT] avcmAEarv aaQKcov ТЕ avGpcoTiivajv каі
каі аААг)^ noAAfjg фАиарІад GvrjTfji;, оАЛ' аито то

GELOV KaAov buvaiTO faovoEibEg KaTi6£iv; dp' OLEL, £фг|, фaпAov
232 PIOV yiyvECTGai ЄКЕЇСГЕ pAETiovTog avGpconou каі EKELVO ф 5єІ

GEOJ^EVOU каі QUVOVTO? аитф; fj оик iv8v\if\, єфг), оті EVTauGa
айтф jaovaxou y£vr|a£Tai, opcovTi ф opaTOV то KaAov, TIKTEIV
оик ЕІбсоАа ар£тг)<;, ат£ ойк ЕІбсоАои Ефаптоіієусо, аАЛ' dAt)Gfj,
атє той аАг|0оид £фа7тто|а£уср- TEKOVTI &Е dp£Tf]v aAr]0fj каі
GpE^a^Evcp итІархЕІ вЕофІЛЕІ "YEviaQaL, каі ЕІЯЕр тси аААш
dvGpcoTTcov ctGavaTCp каі EKEIVCO;

b Тайта Ы\, со ФаТ&рё ТЕ каі ol oAAoi, Іфг| |JEV Аютіца, ТІЕЯЕІСТ-
(Іаі 6' ЁуСО- TlETlElCTLiEVOg &£ TtELQCOLiai Kal TOUg aAAoug TIElGELV,

оті тогЗтои той ктгцаатод тт) avGpamEia фиаєі auv£py6v ajJELVCji)
"Ерсотод ойк dv ти; paStcog Ad(3oi. 5І6 Ьг\ єусоує фтцаї xp^vai rcdv-
та dv6pa TOV "Ерсота Titiav, каі айтод TLjaco та Ерсотіка каі &іа-
ф£p6vтa1g асгксо каі тоїд dAAoig яаракЕЛЕйоІІаІ, каі vuv ТЕ каі
а£І ЕуксоцІаСсо TT]V 6uva|aiv каі dv6p£iav той "Ерсотод кав' ocrov

с оїод т' ЕІЦІ. TOUTOV ouv TOV Aoyov, со Фаі&рЕ, ЕІ (JEV (ЗойЛЕІ, cog
£ykco|atov £Ід "Ерсота v6(-iiaov EipfjaQai, EL &£, б TL каі бттт]
ovopdCcov, тойто 6v6|aaC£-

тіл — до прекрасних звичаїв, від прекрасних звичаїв — до
прекрасних наук, а від прекрасних наук — треба зробити
останній крок до того знання, що є знанням не чогось іншого,
лише знанням того самого прекрасного. І все заради того, щоб
пізнати вже в самому кінці [життєвого шляху] те, що є
прекрасне. На цьому щаблі людського існування, любий d
Сократе, якщо десь взагалі, — сказала віщунка-гостя з Манті-
неї, — тільки тоді, коли людина споглядає саме прекрасне,
життя її має якусь вартість. Якщо ти колись побачиш це
прекрасне, то не зрівняєш його ні з золотом, ні з дорогими
шатами, ні з прекрасним юнаком, хоч тепер, милуючи свій зір
його красою, ти, як і багато інших, хто захоплюється своїми
обранцями і не розлучається з ними, готовий, якби було можна, е
не їсти й не пити, аби лише вбирати його очима і невідступне з
ним перебувати. А що можемо уявити собі, — сказала, — якби
комусь довелось побачити саме це прекрасне — прозоре й
чисте, без всіх отих зайвих додатків, якими є людська плоть, усі
барви — [знада для ока], і всіляке інше безглуздя тлінне, — якби
комусь вдалося узріти це божественне прекрасне — єдине і
незмінне. Невже ти гадаєш, що той чоловік, якщо він націлює
туди свій зір, і його споглядає, і з ним разом перебуває, може 212
жити суєтним життям? Невже ти не прозрів настільки, щоб
зрозуміти, що тільки тут, з тим, хто споглядає прекрасне тим
оком, яким його лишень і можна споглядати, станеться те, що
він породжуватиме не примарний образ доброчесности, а
доброчесність істинну, тому що тут він торкається істини, а не
оманливої її подоби? А хто породжує істинну доброчесність і
плекає її, той пізнає божественну любов, і якщо хтось із людей
може осягнути безсмертя, то це дано йому116.

Ось таке, — звертаюся до тебе, Федре, і до інших, — розпо- Ъ
віла мені Діотима, і, я повірив. А повіривши, намагаюся пере-
конати й інших, що для осягнення цієї цілі людській природі
кращого помічника, ніж Ерос — не знайти. Тому я стверджую,
що всі повинні шанувати Ероса. Я й сам віддаю належну шану
йому й ділам його, сам у любовних справах вправляюся і всіх
інших закликаю, як тільки можу, прославляти могутність та
мужність Ероса. Якщо хочеш, Федре, вважай цю промову с
похвальним словом на честь Ероса, а ні, назви її, як тобі
заманеться.
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EiTiovTog be тайта той Есократоид тойд LIEV enaivelv, TOY 5t
Аріатофауг| AeyEiv TL EmxEipEiv, оті e|avrja6r) айтой Aeycov 6
Есократпд пері той Aoyou- каї ££akf>vng TTJV auAiov Gupav крои-
o(-i£VT]v TroAuv \J;6yov rcapaaxEiv cog ксоцаотсіп?, каї айЛптрІ&од
фап/т]У aKOUEiv. TOV ouv AydGcova, Паї&£д, фауаі, ой сгкЕфЕобЕ;
каї Eav |j£v тід TCOV єтитп&ЕІап/ fj, каАЕЇТЕ' EL Ы \лг], ЛёуЕТЕ оті ой
7iivo|a£v, аЛЛа dva7iau6|j£Ga f\br\.

Каї ой яоАй UCTTEQOV ААкІ|ЗІа&ои TTJV cjxyvf]v акойєіл; EV тг|
auAfj афобра (JEGuovTog каї цёуа (Зосігутод, EpcoTcovTog бттои
AydQcov каї KEAeuovTog ayEiv ттар' AydQcova. ayEiv ouv aUTOV
яаоа афа<; tr\v ТЕ auArjTQi&a U7ioAa|3oucrav каї aAAoug Tivdc
TOJV акоЛойбсоу, каї EniaTfjvai ЕТІІ Іас, Эйрад Ёсгт£фауа;(а£уоу
aUTOv кіттой T£ TLVI атєфаус^ 5аа£Ї каї kov, каї Taiviag IxovTa
ЕЯІ тг)<; к£фаЛт]<; ndvv noAAdg, каї EITIEIV Av5p£<;, xaip£T£- LXE-
бйоута dv&pa Tiavu афобра бЕ^ЕавЕ ov\JLnov[]v, f] CCTTUULXEV ava-
6rjcravT£(; povov AyaGcova, еф' фяєр f]A0o[j£v; £ya) yap тої, фа-
vai, хбЁ? 1-iEv ouxolog т' £y£v6[j.r|v афікеаваї, vuv 5Ё т]ка> єтті тт]
кЕфаАт] EXCOV та<; Taiviag, iva аяо Tfjg £|afjg к£фаАт]д TTJV той
аофсотатои каї каААІатои к£фаАт]У, Eav ЕІПСО — ойтшаї dva6r[-
асо. dpa катауЕАааєстбє jaou cog LiEGuovTog; ЁусЬ 6є, Kav й(а£Ід
уєАатЕ, бцшд EU ої&' оті аАг]0г) Аеусо. аАЛа (аоІЛ£у£Т£ aUToGEv,
Ети рг]тоїд ЕЇаІсо fj цг\; сгиІшІЕсЮЕ г\ ой;

FlavTag ouv avaGopu|3fjaai каї KEAEUEIV EiaiEvai каї катак-
AivEaGai, каї TOV AydGcova KaA£iv aUTOV. каї TOV levai ауоііє-
vov UTIO TOJV dvGpcoTicov, каї nEpiaipoujaEvov аца тад Taiviag
cug dvabrjaovTa, ETtinpoaGEv TCOV 6ф0aЛ|acov ExovTa ой KaTi6£iv
TOV Есократт], dAAd кавІСєстваІ пара TOV AydGcova EV ІІшсо
Есократоид ТЕ каї ЕкєїЧюІг napaxcopfjaai yap TOV Есократг] сод
EKEIVOV KaTibElv. 7iapaKaG£C6(a£Vov be aUTOV dandCEcrGai ТЕ
TOV AydGcova каї dvabEiv.

EL^ELV ouv TOV AydGcova ТтгоАйєтЕ, тІаїбЕд, AAKi|3id6r|v, iva
EK Tpkcov катакетітаї.

Havu УЕ, Ei7T£lv TOV AAKi(3ux5T]v dAAd тід r)|alv ббє трітод
сгиІІ7т:6тг)д; каї аца (a£тaaтp£ф6|aEVOv aUTOv opav TOV Есократт],
LbovTa be dvarcr|5fjcjai каї EinElv П 'НракЛєїд, тоиті ті fjv;
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Коли Сократ скінчив, усі присутні почали схвально відгуку-
ватися про його слово. Арістофан теж хотів щось сказати, тому
що Сократ, коли говорив, згадав одне місце з його промови.

Інтерлюдія п'ята: поява Алківіяда
Та раптом у двері, що ведуть у двір, хтось загримав, подібно бу-
ло, що це якась ватага нічних гульвіс заблукала сюди, почулися
звуки флейт.

— Гей, слуги, — гукнув Аґатон, — гляньте-но, хто там. І як- d
що це хтось зі своїх, запросіть. А якщо чужі, скажіть, що ми вже
скінчили бенкетувати і вкладаємось на спочинок.

Незабаром з двору донісся голос Алківіяда, — він був доб-
ряче п'яний і голосно викрикував, запитуючи, де Аґатон, і велів
вести себе до Аґатона. Його провели до нього разом із флей-
тисткою, що підтримувала його попід руку, і з кількома інши-
ми особами з тих, що його супроводжували. Він став у две-
рях — був у якомусь пишному вінку з плюща і фіялок, на е
голові мав багато стрічок. Став у дверях і сказав: Вітаю шановне
товариство! Приймете до свого гурту п'яного мужа, чи краще
нам вступитися— тільки увінчаємо вінком Аґатона, задля чого
ми, власне й прийшли. Бо вчора я не міг прийти, а сьогодні
приходжу з цими стрічками на голові, аби увінчати ними
голову, так скажу, наймудрішого і найкрасивішого мужа117.
Смієтесь, що я п'яний? Смійтеся, а я собі добре знаю, що гово-
рю правду. Але зараз мені скажіть, не приховуючи, маю я йти, 2Із
чи ні? Будете зі мною пити, чи ні?

Зчинився гармидер — всі запрошували його зайти і приєд-
натися до столу, Аґатон теж його запросив. Алківіяд увійшов,
підтримуваний людьми118, і відразу ж почав знімати з себе
стрічки, щоб пов'язати ними Аґатона. Стрічки спадали йому
на очі — тому він не побачив Сократа, але сів біля Аґатона, по- Ъ
середині між ним і Сократом. Сократ трохи відсунувся, щоб
дати йому місце. Сівши до столу, Алківіяд привітав Аґатона і
пов'язав йому стрічки.

— Розв'яжіть йому сандалії, слуги, — гукнув Аґатон, — щоб
він міг лягти поруч із нами третім.

— Прошу дуже, — сказав Алківіяд, — але хто ж цей третій,
з яким будемо пити? Оглянувшись, він побачив Сократа, а впі-
знавши його, зірвався на рівні ноги і закричав:
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Есократпд оитод; EAAoxcov ай ЦЕ EvxauGa катєкєіао, соаяЕр
ЕІаЮЕІд Е^аЦуупд ауафаК'ЕоіЗаІ бтгои Еусо cjjurjv г]кіата ае шє-
а9аі. каі vuv TL fJKELg; каі ті ай evxauGa катЕкЛт^д, каї ой тіа-
ра АсаатофсгуЕІ OU&E єї ти; аЛЛод уЕЛоіод ЕОТІ те каі [ЗойЛЕтаІ,
аЛЛа 5L£|ar)x<xvr]oxo бттсод тіара тф каЛЛютсо TCOV ev&ov ката-
K£Lcrn;

Каі TOV Еажоатг], AyaGcov, фалт, бра EL LUH £Tia|auv£Lg- cog
ЕІЮІ 6 тойтои Ipcog гой avOpconou ой файЛоу праура yeyovEv.
атт' EKELVOU yap той xpovou, аф' ой тойтои r)pda9r)v, OUKETL
Е£ЄСГТІ LKH ойт£ ттроа|ЗЛ£фаІ ойтє &LaA£x9fjvaL каЛсо ойсУ EVL, f j
ойтоаі Cr)AoTU7icov \аг каі ф9ovcov ваираата єруаСєтаІ каі Лої-
борЕІтаі ТЕ каі тсо Х£ї°£ poyig аяЕХЕтаї. бра ouv \щ ті каі vuv
£руаот]таі, аЛЛа 6uxAAa^ov гщад, rj eav ЕтгІХЕІрт) (ЗІаС£ст6аІ,
£7Td(auv£. cog Eyco TTJV тойтои |javiav тє каі фІАЕраотиту TICCVU
оррсобсо.

АЛЛ' ойк ЕСТІ, ф^аі TOV AAKipiabriv, ejioiкаі аоі бюЛЛаут].
аЛЛа TOUTCOV jaEV Еістайвід ає тіцсорг|ао(даі- vuv 6є |аоі, AyaGcov,
ф^аі, |а£та5од TCOV Taivtcov, tva ava5r|aco каі TT]V тойтои
TauTt|vi Tt]v баицаатт^ кєфaЛf)v, каі \щ [аоі |Л£|афг|таІ. оті аЁ
(j£v av£6r)aa, aUTov 5є viKcovTa EV Aoyoig TtavTag av9pcoTioug,
ой |aovov rtpc^riv состттЕр ай, аЛЛ' аєі, ЕЯЕІта ойк av£&r]aa. каі
а\і aUTov Aa(36vTa TCOV Taivicov ava&£lv TOV Есократг) каі ка-
TaKALV£cr9ai.

'Етгєібг) ЬЕ KaTEKAivr), EtTtElv ELEV 5r|, av&pEg' бокєїтє yap (IOL
vfiф£LV• ойк £TUTp£TiT£Ov uf^lv, oAAd TIOTEOV сЬ(доЛ6уг|таІ yap
тай9' rj^Iv. apxovTa ouv аіройцаї Tfjg тібаєсод, E'cog av йцєід
iKavcog тііг)т£, EjaauTOV. аЛЛа фЕрётсо, Aya9cov, єї TL ECTTIV
ёктго^а jaeya. (aaAAov be OU&EV bsl, аЛЛа фєрє, тіаї, фауаі, TOV
фиктг|ра EKELVOV, L66vTa aUTov TiAEov f] октсо котйЛад x^pouv-
та. TOUTOV E|aTiAr)ad|a£vov TtpcoTOV („lev aUTov EKTILELV, Етгєіта тф
ЕсократЕІ KEAEUELV EYXELV каі atia атттг Прод JJEV Есократг), со
avbpEg, то стофіаца JJOL OU&EV OTTOOOV yap av кєЛЕйт] Ttg,
ToaoUTOV EKTTLCov oubEv LidAAov (af) ПОТЕ |Л£9иа9т;).

Tov fj£v ouv Псократг] EyxEavTog той ттаїбод TILVELV TOV 6'
'Epu£i(jaxov Псод ouv, фсп/аі, со ААкІрІабг), TTOIOULIEV; ойтсод
ойт£ ті AEyojaEV ЕТІІ тт;і KUALKL OUT' ETKJtboLiEV, dAA' aTEXvcog coa-
тІЕр oi bii^covTEg тІІ6цє9а;

Tov ouv AAKi(3id5r]v ELTIEIV D 'Epu^ijaaxE, рЕАтІатЕ (ЗЕЛтіа-
тои тсатрод каі aaxj)pov£OTaTou,
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— О Геракле! Та це ж Сократ! Ти й тут влаштував мені за-
сідку! Така вже твоя вдача — з'являєшся зненацька там, де я аж с
ніяк не сподіваюся тебе зустріти. Звідки ти тут взявся? І чому ти
опинився якраз тут, а не біля Арістофана119, скажімо, чи іншого
кого, охочого до жартів. Так ні ж! Ти мусів вибрати собі
найбільшого красеня з усіх присутніх!

Тоді Сократ сказав:
— Аґатоне, ти мусиш мене боронити! Любов цього чолові-

ка стала для мене нестерпною. Відколи я полюбив його, не
можна мені ні поглянути, ні поговорити з гарним юнаком, щоб d
не викликати ревнощів Алківіяда. Що він тільки не вироб-
ляє — свариться, мало що до бійки не береться. Дивись, щоб і
зараз він не натворив чогось, — помири нас, а якщо він спробує
вдатися до сили, вступися за мене — я не на жарт боюся
безумної любови цього чоловіка.

— Ні, — втрутився Алківіяд, — ніякого примирення між
мною і тобою бути не може. Я ще поквитаюся з тобою. А тепер,
Аґатоне, віддай мені частину стрічок, щоб я пов'язав ними й е
цю дивовижну голову, аби він не дорікав мені, що твою голову
я прикрасив, а його, хто перевершував своїми промовами всіх
людей — не тільки вчора, як ти — а завжди, я не прикрасив. І
взявши кілька стрічок, він почепив їх на голову Сократові120 і
приліг за столом.

А прилігши, сказав: Так діла не буде! Щось ви тверезі. Треба
за вас взятися — як пити, то пити. Хай-но я тут покерую, поки
ви всі не нап'єтеся. Якщо знайдеться в цьому домі якась велика
чаша, давай її сюди, Аґатоне. А, зрештою, не треба. Тягни-но
сюди, хлопче, ось той дзбан для охолодження вина, здається, в 234
нього ввійде кварт вісім, якщо не більше. Наповнивши його, він
спершу сам випив, а потім сказав випити Сократові, примов-
ляючи:

— Ці хитрощі мої не для Сократа. Скільки б йому не давали
випити, він вип'є і зовсім від цього не сп'яніє.

Слуга наповнив дзбан і Сократ випив.
Тоді озвався Ериксімах:
— Стривай, Алківіяде, що маємо робити? Будемо отак пи-

ти, як п'ють, коли хочуть вгамувати спрагу, не бесідуючи і не Ъ
співаючи за чаркою?

— Ериксімаху, достойний сину достойного і мудрого бать-
ка! Привіт тобі, Ериксімаху! — звернувся Алківіяд.
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Kai yap cru, фоуаі TOV 'Epu^ijaaxov аЛЛа ті TIOLCOLIEV;
"О ті 6av сти кєЛеипІ;. ЬєІ yap аоі ЯЕІ0£а9аІ-

IrjTpoc; yap dvfjp тюЛЛап/ аута£,ю<; aAAcov
ЕттітаттЕ ouv 6 TL (ЗоиАєІ..
AKOUCTOV &Г), elrtELV TOV 'Epu£,i|aaxov. t]Lnv rcplv ає

ебо^е XQTivaL ^ni o££.La EKacrrov ev ІіерЕІ Aoyov TTEQL "Ерагсос;
ELTTEIV aw; SuvaiTO каЛЛІатоу, каї єука)|аіаааі. oi LJEV ouv аАЛоІ
TiavTEi; гцаЕІд £Ірг]кацЕУ- av b' ЕПЕІОТ] оик Е'ірпкас; каї ЕКТТЕТТСО-
кад, Ьікаюс; EL ELTIELV, ELTICOV 5' £ПІта£аІ ЕсократЕІ 6 ті av |ЗоиЛп,
каї TOUTOV тф ЕЛІ &££іа каї оитсо тои<; аЛЛоид.

АЛЛа, cjjcivai, со 'Ери^іцахЕ, tov AЛкLpld5r)v каЛшд jaev Лё-
YELC;, (j£0uovTa ЬЕ dv&pa naQO. vrjф6vтcuv Лоуоид naoapdMEiv
\лг] оик £^ laou fj. каї djaa, & (аакаоІЕ, тІЕІвєІ ті a£ Есократлд cov
aQTL ELTTEV; f) оіаба оті TouvavTiov єаті Ttav f\ 6 {L\£y£v; оитод
yag, Eav Tiva єусо ETiaivEcrco тоитои TrapovTog f\ OEOV f| avGgico-
nov aMov f\ TOUTOV, оик афє^Етаі jaou тсо XEIQE.

Оик £ифгцаг|а£и;; фaval TOV Еажоатт].
Ma TOV ПостЕІбсо, ELTTEIV TOV AЛкl|Зld5r)v, fanbEV ЛєуЕ TIQOC,

таита, cog Eyco oub' av Eva аЛЛоу ETiaivEaaiLii aou napovTog.
АЛЛ' OUTGO ЯОІЕІ, ф^аі TOV 'Epu£i|aaxov, EL роиЛЕг Есокоатт]

ETiaivEaov.
Пах; Леуєїд; ЕІТІЕІУ TOV AAKLpiaSnv &OKEL XQfJvaL' ^ EQU^L-
; £Tii6coLiaL тф avbpl каї тіца>рп,аа>ііаі ULICOV EvavTiov;

Оитод, фауаі TOV Еажратг], TL EV vф ЕХЄК;; em та уЕЛоІотЕра
naivEom, f| ті 7ioLr|cr£L<;;
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— Привіт і тобі, — відмовив Ериксімах. То як? Що робимо?
— Як ти скажеш. Мусимо тебе слухатись.

Вмілий-бо лікар один від людей багатьох є вартніший121.
Як зволиш, Ериксімаху.
— Тоді, слухай, — сказав Ериксімах. До твого приходу ми

умовилися, що кожний із нас по черзі, направо, скаже, як зуміє
найкраще похвальне слово Еросові і прославить його. Всі ми с
вже сказали своє слово. Ти ж промови не виголосив, але випити
нипив. Тому справедливо було б, щоб тепер ти сказав своє
слово, а коли скінчиш, визначиш тему для Сократа, а він тоді
своєму сусідові праворуч і так далі.

— Усе дуже гарно, Ериксімаху, — відізвався Алківіяд, — але
для п'яного чоловіка змагатися у красномовстві з тверезими, чи
під силу? До того ж, любий, чи Сократ вже зумів переконати d
тебе в тому, що він тепер ось наговорив? Ти, мабуть, не знаєш:
з тим, що він говорить, усе якраз навпаки. Це ж бо він, спробуй
я похвалити при ньому не його, а когось іншого, бога чи якогось
мужа, відразу ж розпускає руки.

— Мовчав би ти краще, — сказав Сократ.
— Присягаюся Посейдоном, — вигукнув Алківіяд, — що б

ти не говорив, я не буду нікого хвалити в твоїй присутності.
— В такому разі, — втрутився Ериксімах, — якщо хочеш,

скажи похвальне слово на честь Сократа.
— Що ти, Ериксімаху, — відмовив Алківіяд. Ти хочеш, щоб

я помотався цьому чоловікові, виступивши проти нього у ва-
шій присутності?

— Постривай, Алківіяде, — сказав Сократ, — що ти заду- е
мав? Хочеш висміяти мене у своєму похвальному слові? Що в
тебе на умі?

— Говоритиму правду. Якщо ти, звичайно, дозволиш.
— Правду говорити не лише дозволю, але й звелю.
— За тим діло не стане, — сказав Алківіяд. Так я й зроблю.

А ти, зі свого боку, щойно я скажу неправду, перебий мене,
якщо захочеш, і скажи, що я збрехав. Навмисно я брехати не 215
буду. Але якщо в міру пригадування я говоритиму, перескакую-
чи з одного на інше, не дивуйся, бо нелегка то справа, будучи в
такому стані, влучно і за порядком перелічити всі твої дивацтва.
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Енкомій сьомий: Алківіяд вшановує Сократа
Отож, почну з того, що хвалитиму Сократа, вдаючись до образ-
них порівнянь. Він, мабуть, подумає, що це кпини, але, най-
менше дбаючи про те, щоб викликати сміх, використаю для
зіставлення, щоб бути близьким до істини, один образ122. Як на
мене, Сократ дуже подібний до тих силенів123 з сопілками і Ъ
флейтами в руках, яких часто можна побачити в майстернях у
гончарів: розкриєш такого силена, а всередині — зображення
бога. Так ось, я сказав би, що Сократ подібний до сатира на ім'я
Марсій. Що своєю зовнішністю, Сократе, ти подібний до
силенів, цього ти й сам не будеш заперечувати. А щодо подіб-
ности в усьому іншому, то про це ось послухай. Скажи, чи то
правда, що часом ти буваєш несамовитий? Якщо не погодишся
з цим, виставлю тобі свідків. Ти, звичайно, не граєш на флейті?
Але яке це має значення? Заворожити вмієш так, що й Марсій
такого не втне. Він зачаровував людей інструментом, вкладаючи с
в нього всю силу свого духу. Та й тепер ще заворожує, коли
хтось грає на флейті його мелодії (те, що виконував Олімп, я,
до речі, теж приписую Марсієві, хто ж бо, як не Марсій, навчив
його)124. Тільки Марсієва музика, — чи талановитий флейтист її
виконує, чи бездарна флейтистка, — зачаровує душу і виказує
тих, хто, маючи в собі божу іскру, відчуває потребу в богах і
священних обрядах. Ти ж відрізняєшся від нього хіба тим, що
без інструментів, звичайними словами, твориш щось подібне.
Бо коли ми слухаємо, як викладає свої думки інший, хай навіть
дуже добрий промовець, то нікого з нас його слова, правду d
кажучи, не хвилюють. А коли слухаємо тебе чи когось іншого,
хто виголошує твої промови, — це може бути навіть не дуже
красномовний оратор, — всі ми, хто б то не був — жінка, зрілий
муж чи зовсім юнак, — захоплюємося і буваємо вражені до
глибини душі. Якби я не боявся, що ви подумаєте, ніби перед
вами п'яний, то повів би вам, ще й заприсягнувся б, що не
обманюю, про свої відчуття, які раніше виникали та й тепер
переповнюють мене під впливом його промов. Коли слухаю е
його, серце моє починає битися сильніше, ніж у корибантів, а
з очей течуть сльози, — така сила його промов. І з багатьма
іншими, бачу, діється те ж саме125. Коли я слухав Перікла чи
інших прекрасних ораторів, то їхні промови сприймав з
повагою, але нічого подібного ніколи не відчував. Душа моя не
хвилювалась і жаль не брав мене за те, що я живу так по-
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рабськи126. А Марсієві не раз вдавалося ввести мене в такий
стан, коли з'являлася думка, — годі, такому як я краще не жи- 216
ти. І ти, Сократе, не звинуватиш мене в брехні. Ще й тепер,
знаю, якби випала нагода послухати його, то я не зумів би взя-
ти себе в руки і пережив би щось подібне. Бо він змушує мене
визнати, що при стількох вадах, замість того, щоб дбати про їх
усунення, я займаюся громадськими справами атенців127. Тому
навмисне затуливши вуха, я втікаю від нього, як від сирен128,
щоб, бува, й не зістарітися, слухаючи його. І тільки перед ним, Ъ
єдиним з усіх людей, — ніхто б не повірив, знаючи мене, — від-
чуваю сором. Його одного соромлюсь, бо добре знаю: немож-
ливо переконати себе в тому, що не треба робити так, як він
вчить. Коли ж відійду від нього, то не можу встояти перед по-
честями, що їх творить мені ця ж таки більшість. Уникаю зу-
стрічі з ним, обминаючи його, а коли все-таки стріну, — сором с
бере: я ж із ним погоджувався. Часто навіть таке подумаю: кра-
ще б його, взагалі, не було на світі. Але знову ж таки, якби так
сталося, усвідомлюю, який би то був для мене удар. Я просто
не знаю, як поводитися з цим чоловіком.

Він, як той сатир, звуками своєї флейти зачаровує не лише
мене, а й багатьох інших. Послухайте, однак, далі, в чому я
відчув подібність Сократа до отих [сатирів], що з ними я його
порівняв, і яким чином я зрозумів, що то за потужний чоловік.
Можете бути певні, що ніхто з вас його не знає. Але раз я за це
взявся, — відкрию вам очі. Ви бачите, що Сократ кохається у d
прекрасних тілах, завжди знайде спосіб, щоб бути з тими, хто
наділений красою, захоплюється ними і в той самий час він [як
відомо] нічого не розуміє й не знає. Хіба всі ці видимі прикмети
не зраджують у ньому силена? Ще й як! Бо він прийняв на себе
такий вигляд і дуже нагадує на позір оті вирізблені статуетки
силенів. Якщо ж -ви розкриєте його, дорогі мої гості, то
переконаєтеся, скільки там усередині здорового глузду! І е
знайте: зовнішня краса цікавить його найменше. Ніхто навіть
уявити собі не може, як байдуже ставиться він до подібних
речей — багатства чи почесних посад, що їх так возвеличує і
вшановує натовп. Всі ці вартості для нього не мають жодної
ціни і ми самі, — говорить він, — ніщо. І при цьому, — кажу
вам, — усе життя він забавляється в той спосіб, що прикида-
ється перед людьми129. Не знаю, чи доводилось комусь бачити
ті скарби, що в ньому заховані, коли він розкривав себе в по-
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аитіка бІаЛе^ЕстваІ aUTov JJOL ая£о av Ераатт]!; яаІ5Ікої<; EV
Еот]ціа бюЛєхбеІГ), каі Exctipov. TOUTGJV 5' ou |̂ аЛа EyiyvETO
OU&EV, аЛЛ' сІЗстяЕр єісобЕІ бІаЛЕхбЕІд av цоі. каі auvrjjaEQEUaag
ФХЕТО dяLCov. [дєта таита cruyyu^vdC£cr9ai яроикаЛои(^г)у ай-
TOV каі auvEyujavaCofjrjv, cog ті EvTauOa neQavuv. cruv£yu(Avd-
CETO o6v цоі каі яроаєяаЛаїє яоЛЛакІд ou6£vo<; rcapovTog- каі
ті &ЕЇ AfyEiv; oubev yap faot nAeov fjv. ЕЯЕІОТ] Ы ойЬацг) таитт]
TJVUTOV, £&O£E jaoi ЕяІ0£Т£ОУ £lvai тф dvSpl ката то KapTEpov
каі ойк avETEOv, Ея£І6т]яєр ЕукЕХЕІрЛкг), аЛЛа LCTTEOV f]6rj TL
Еаті то ярауца. ярокаЛойцаІ 5f] aUTov ярод то auvbEmvElv,
aTExvcog состяЕр єраатг]д яаі&ікоїд £Яl|ЗouЛ£ucov. каї J^OL OU&E
тойто тахи uяr|кoua£v, бцсод Ь' ouv xpovco Ея£І09г|. £Я£І6г] бє
афІКЕто то nQfbiov, 6£mvr|crag аяІЕУаІ ё|ЗоиЛ£то. каі TOTE (JEV
alaxuv6(j£vo<; афг]ка auTov аибід &£ £ЯІ(ЗоиЛ£тЗстад, ЕЯЕІ&Т] єЬє-
&Emvr|K£|a£v, &i£A£y6[jr|v яоррсо TCOV VUKTCOV, каі ЕЯЕІ&Г) є|ЗоІЗ-
ЛЕТО аяІЕУаІ, акг|ят6^£уод оті 6І|;£ ЕЇТ), яроот|уаукаста aUTov
(jevEiv. аУЕяаиєто oi5v EV тг) ExojaevT] E\JLOV кЛіл/т], EV ^)Я£р ЕЬєІя-
VEL, каі оибєи; EV тсо оїкт](ааті аЛЛод Ka9r]06£v rj тцдєїд.

Мєхрі |-i£V ouv bf] Ьєиро той Лоуои каЛсод av ЕХОІ каі ярод
ovTivouv AeyEiv то 5' EVTEUGEV оик dv |аои г|коиаат£ AeyovTog,
el |af] яpcoтov PEV, то AEyojaEvov, olvog dv£U ТЕ яаі&ап/ каі ц£та
яal5cov fjv аЛг|9г|д, ЕЯЕІта афауїстаї Есократоид Epyov йя£рг|-
фavov £Їд єяа^оу ЁЛЭоута d&iKov |аоі фа^Етаи ETL 6є то той
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важній мові. А я мав нагоду їх побачити, і видавались вони мені
такими божественними, золотими, прекрасними і диво-
вижними, що я враз готовий був зробити все, що б не наказав
Сократ. Уявивши собі, що він зазирає на мою квітучу красу, я
сприйняв це як щасливу знахідку і дарунок долі: маючи таку
зброю, щоб догодити Сократові, я міг бути певен, що почую від
нього все, що тільки він сам знає. Моя ж молодеча краса була
для мене предметом неабиякої гордости. Так собі розважаючи,
я одного разу відправив слугу, що завжди супроводжував мене
(раніше я ніколи не бував з ним без свого супутника), і ми
залишилися наодинці. Не можу не розповісти вам всієї правди.
Слухайте ж, а ти, Сократе, не дай збрехати. Отож, коли ми
залишилися самі, я сподівався, що він ось-ось заговорить зі
мною, як закохані розмовляють зі своїми обранцями, коли
опиняються з ними на самоті. І я радів. Але нічого з цього не
вийшло. Провівши зі мною цілий день, як звичайно, у бесідах,
він зібрався й пішов геть. Тоді я запросив його приєднатися до
моїх занять в гімнасії і вправлявся разом з ним, сподіваючися в
такий спосіб домогтися свого. Він робив зі мною гімнастичні
вправи, ми боролися і часто нікого більше з нами не було. Ну й
що? Поза тим нічого не сталося. Коли й за такої нагоди я не
зумів домогтися бажаного, я вирішив силою взяти цього
чоловіка і не відступати, поки не збагну, в чому тут річ. Запросив
я його якось повечеряти разом, — так закохані вдаються до
різних підступів, лиш би заманити тих, до кого відчувають
пристрасть. Він не квапився прийняти моє запрошення, але
врешті погодився. Коли прийшов вперше, то, повечерявши,
хотів одразу піти. Засоромившись, я відпустив його. Але
заманивши вдруге, я довго бесідував з ним після вечері, аж до
пізньої ночі, а коли він зібрався йти геть, я, пославшися на те,
що вже пізня пора/.приневолив його зостатися. Він ліг на ложе,
яке стояло поряд з моїм — там він якраз і вечеряв. Крім нас, у
цій кімнаті більше ніхто не ночував.

Все, що я говорив аж до цього місця, можна сміливо
розповідати будь-кому. А далі, ви б не почули того, що я буду
говорити, якби, по-перше, як мовимо, істина не була у вині, а
тоді вже байдуже без рабів чи в присутності рабів130, а, по-друге,
якби я не вважав, що не справедливо було б дозволити собі
замовчати такий красномовний вчинок Сократа, тим паче, що
я вже взявся його хвалити. А ще маю таке відчуття, ніби мене
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218
orjx0£vrog йяо той Execog яа0од ка\лі EXEL. фасті ydo яой Tiva
тойто TiaGovxa ойк eBeAeiv Aeyeiv olov fjv nAfjv тоїд 5£&г)уп.£-
voig, ajg jaovoig yvaxro|a£voig те каї AeyEiv йяо Tfjg 65uvng. Eycj
ouv &£&rjyu£vog ТЕ йяо dAy£ivoT£oou каі то dAyEivoTaTOV clrv
dv Tig &г)х0£іті — TT]V Kao&iav ydo f] ^ux^v fj 6 TL 5єї айто ovo-
judaai яЛттуєід ТЕ каі &г)х0£Ід йяо TWV EV фІЛоаофіа Aoyarv, ої
EXOVTai Exi&vng dyoi<i>T£oov, VEOU фихЛ? цг] афиойд oTav Adpw-
VTai, каі яоюйоч &odv ТЕ каі AeyEiv OTIOUV — каі OQCUV ай ФаІ5-
ooug, Ayd0a>vag, 'Еои£іп.ахоид, Паио-aviag, Арютоогщоид ТЕ
каі Аоіотофауад' Еажоатт) &Е айтт; ті б£І AeyEiv, каі баоі аЛ-
AOL; navTEg ydo кекоіусоуг|кате Tfjg фІАостофои (aaviag ТЕ каі
(Закхєіас &LO яаутєд акоиа£а0£- auyyvcoaea0£ уао тоїд ТЕ ТОТЕ
лд>ах0£ЇсгІ каі той; vuv A£yo|H£VOL<;- оі ЬЕ оікєтаї, каі EL тід аААод
Еаті (3£(Зг)А6д ТЕ каі ауооїкос;, яиАад ndvu fUEydAac; тоїд a>oiv
ЕЯ10ЕСГ0Е.

'ЕттЕІбг) ydo o6v, to dvbQEi;, 6 ТЕ Aux^og an£ofir\K£i каі оі nal-
&£<; Е£О) t'jaav, єбо^Е |aot xQiHvai ИЛ^У TioiKiAAeiv яоод auTov,
aAA' EA£U0eQO)g einelv а (доі єЬ6к£І- каі ELTTOV Kivfjaag аитоу,
Есократєд, Ka0£U&£Lg;

Ou 5т]та, f\ 5' oc,.
Ola0a ouv а цоі бєбоктаї;
ТІ цаАІата, £фт).
Ей £|aol бокЕЇд, f\v Ь' Ёуси, ецой EQaaTfjg d^iog yEyovevai цо-

vog, каї |̂ оі фаіуі] OKVELV |avr|cr9f]vaL TiQog JJE- Ёусо &Е ойтсоаі
£XCO' ndvv dvorjTov rjyoufaai. Eivai crol (ДГ| ой каі тойто хяоІСєа-
0аі каі EL ті аАЛо г| тг)д ойаіад Tfjg £|af]g бшю f] TOW фІЛсоу TCOV
£|acov. єцої |J£v yap OU&EV ECTTI nQEcr(3UT£QOv той сид оті рєЛтІа-
TOV £(Д£ y£V£cr0aL, ToUTou &£ оіцаї цоі cruAAr|^TOQa ou&£va ки-
OLCOTEQOV Eivai стой. Eycb &т] ToioUTCo av&ol яоАй ^dAAov dv |af]
XaoiCo^iEvog aicrxuvoifaT]v тойд фQOVi|aoug, f] xaQLC°|-i£Vog тойд

де яоЛЛойд каі афооуад.
Каі ойтод акойсгад (даЛа Еіоатксод каі афоора єаитой ТЕ

каі £Іа)06та>д EAE^EV TQ фІАе АЛкІ|ЗІа5г], Kiv5uv£U£ig тф OVTI ой
файЛод Eivai, EI^EQ dAt|0fj TuyxdvEi ovTa d ЛЕуєїд UEQI £}JLOV,
каі тід EOT' EV Efiol бйЧ/ацІд, 6І' i]g dv ай yEvoio d|H£ivcov a\ir\-
Xavov тої каЛЛод OQcprjg dv EV ЕЦОІ каі тт)д яара crol Ейцорфіад
яацяоЛи 5Іаф£роу. еі Ьц Ka0oQ>cov айто Koivcoaacr0ai тє цоі

ПЛАТОН • БЕНКЕТ

вкусила змія. Бо кажуть, що той, хто колись це витерпів, не хоче
нікому розповідати, хіба що тим, що самі перестраждали
подібне, бо тільки вони можуть зрозуміти і пробачити, хоч ГнІ .чі
що хтось не натворив і не наговорив з болю. А я був ужаленим
болючішим укусом у найвразливіше, на яке тільки можи,І
вказати, місце, — у серце чи в душу, чи хай там як ноно
називається, — вжалений і глибоко вражений філософськими
бесідами, що сильніші від укусу змії, коли впиваються в молоді
і обдаровані душі, і вони готові тоді, на будь-які вчинки і слон.І.
Але знову ж таки я бачу ось Федра, Агатона, ЕриксімахІ,
Павсанія, Арістомеда й Арістофана, — а що вже казати мені /
про самого Сократа, — та й про інших. Усі ви одержимі тим
вакханічним божевіллям, ім'я якому — філософія. Тому и
слухайте. Ви пробачте мені те, що я тоді вчинив, а тепер ось
розповідаю. Челядинці ж чи, може, ще хтось невтаємничений
і неосвічений, якщо тут є такі, хай позакривають собі ну.хії
глухими замками.

Отож, коли світильник погас, і раби повиходили, я вирі с
шив, не кривити перед ним душею, а відверто зізнатися у сноїх
сподіваннях.

— Ти спиш, Сократе? — спитав я, поторсавши його.
— Ще ні, — відповів Сократ.
— Знаєш, що я надумав?
— Ну що там? — запитав Сократ.
— Мені здається, ти єдиний гідний мене залицяльник, а/іс

тобі не вистачає духу сказати мені про це. З мого боку було П
непростимою дурістю відмовити тобі в цьому, як і в будь-чому
іншому — просив би ти в мене, скажімо чогось з маєтку або ї ї
потребував когось із моїх друзів. Бо для мене нічого немас' по-
над те, щоб стати кращим, а хто зарадить мені в цьому більші-
від тебе. Ось чому, відмовивши такому мужеві, я соромити * І
Перед ЛЮДЬМИ рОЗуМНИМИ бІЛЬШе, НІЖ, ДОГОДИВШИ ЙОМу, М І Н І

би ніяковіти, зважаючи на думку нерозумної більпюсти.
Вислухавши мене, Сократ не без притаманної йому іронії,

відповів:
— Любий, Алківіяде, здається, бог розумом тебе не :я>Г>и-

див, якщо ти віриш у те, що говорив про мене, ніби є н мені І
якась сила, що може зробити тебе благороднішим, і якщо ти й
справді спроможний побачити в мені якусь незвичайну кр.І
су, що багато перевищує твою вроду. Якщо, збагнутий цс,


















































































