
[227a]Σωκράτης � ·  ὦ φίλε Φαῖδρε, ποῖ δὴ καὶ πόθεν; 

Φαῖδρος � ·  παρὰ Λυσίου, ὦ Σώκρατες, τοῦ Κεφάλου, 

πορεύοµαι δὲ πρὸς περίπατον ἔξω τείχους· συχνὸν γὰρ ἐκεῖ 

διέτριψα χρόνον καθήµενος ἐξ ἑωθινοῦ. τῷ δὲ σῷ καὶ ἐµῷ 

ἑταίρῳ πειθόµενος Ἀκουµενῷ κατὰ τὰς ὁδοὺς ποιοῦµαι 

τοὺς περιπάτους· φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους εἶναι τῶν ἐν τοῖς 

[227b] δρόµοις. 

Σωκράτης � ·  καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει. ἀτὰρ Λυσίας ἦν, 

ὡς ἔοικεν, ἐν ἄστει. 



Φαῖδρος � ·  ναί, παρ᾽ Ἐπικράτει, ἐν τῇδε τῇ πλησίον τοῦ 

Ὀλυµπίου οἰκίᾳ τῇ Μορυχίᾳ. 

Σωκράτης � ·  τίς οὖν δὴ ἦν ἡ διατριβή; ἢ δῆλον ὅτι τῶν 

λόγων ὑµᾶς Λυσίας εἱστία; 

Φαῖδρος � ·  πεύσῃ, εἴ σοι σχολὴ προϊόντι ἀκούειν. 

Σωκράτης � ·  τί δέ; οὐκ ἂν οἴει µε κατὰ Πίνδαρον “καὶ 

ἀσχολίας ὑπέρτερον πρᾶγµα” ποιήσασθαι τὸ τεήν τε καὶ 

Λυσίου διατριβὴν ἀκοῦσαι; [227c] 

Φαῖδρος � ·  πρόαγε δή. 



Σωκράτης � ·  λέγοις ἄν. 

Φαῖδρος � ·  καὶ µήν, ὦ Σώκρατες, προσήκουσα γέ σοι ἡ 

ἀκοή· ὁ γάρ τοι λόγος ἦν, περὶ ὃν διετρίβοµεν, οὐκ οἶδ᾽ 

ὅντινα τρόπον ἐρωτικός. γέγραφε γὰρ δὴ ὁ Λυσίας 

πειρώµενόν τινα τῶν καλῶν, οὐχ ὑπ᾽ ἐραστοῦ δέ, ἀλλ᾽ 

αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ κεκόµψευται· λέγει γὰρ ὡς χαριστέον µὴ 

ἐρῶντι µᾶλλον ἢ ἐρῶντι. 

Σωκράτης � ·  ὢ γενναῖος. εἴθε γράψειεν ὡς χρὴ πένητι 

µᾶλλον ἢ πλουσίῳ, καὶ πρεσβυτέρῳ ἢ νεωτέρῳ, καὶ ὅσα 



ἄλλα [227d] ἐµοί τε πρόσεστι καὶ τοῖς πολλοῖς ἡµῶν· ἦ 

γὰρ ἂν ἀστεῖοι καὶ δηµωφελεῖς εἶεν οἱ λόγοι. ἔγωγ᾽ οὖν 

οὕτως ἐπιτεθύµηκα ἀκοῦσαι, ὥστ᾽ ἐὰν βαδίζων ποιῇ τὸν 

περίπατον Μέγαράδε καὶ κατὰ Ἡρόδικον προσβὰς τῷ 

τείχει πάλιν ἀπίῃς, οὐ µή σου ἀπολειφθῶ. 

Φαῖδρος � ·  πῶς λέγεις, ὦ βέλτιστε Σώκρατες; οἴει µε, ἃ 

[228a] Λυσίας ἐν πολλῷ χρόνῳ κατὰ σχολὴν συνέθηκε, 

δεινότατος ὢν τῶν νῦν γράφειν, ταῦτα ἰδιώτην ὄντα 



ἀποµνηµονεύσειν ἀξίως ἐκείνου; πολλοῦ γε δέω· καίτοι 

ἐβουλόµην γ᾽ ἂν µᾶλλον ἤ µοι πολὺ χρυσίον γενέσθαι. 

Σωκράτης � ·  ὦ Φαῖδρε, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ 

ἐµαυτοῦ ἐπιλέλησµαι. ἀλλὰ γὰρ οὐδέτερά ἐστι τούτων· εὖ 

οἶδα ὅτι Λυσίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος οὐ µόνον ἅπαξ 

ἤκουσεν, ἀλλὰ πολλάκις ἐπαναλαµβάνων ἐκέλευέν οἱ 

λέγειν, ὁ δὲ ἐπείθετο [228b] προθύµως. τῷ δὲ οὐδὲ ταῦτα 

ἦν ἱκανά, ἀλλὰ τελευτῶν παραλαβὼν τὸ βιβλίον ἃ 

µάλιστα ἐπεθύµει ἐπεσκόπει, καὶ τοῦτο δρῶν ἐξ ἑωθινοῦ 



καθήµενος ἀπειπὼν εἰς περίπατον ᾔει, ὡς µὲν ἐγὼ οἶµαι, νὴ 

τὸν κύνα, ἐξεπιστάµενος τὸν λόγον, εἰ µὴ πάνυ τι ἦν 

µακρός. ἐπορεύετο δ᾽ ἐκτὸς τείχους ἵνα µελετῴη. 

ἀπαντήσας δὲ τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀκοήν, ἰδὼν µέν, 

ἰδών, ἥσθη ὅτι ἕξοι τὸν συγκορυβαντιῶντα, [228c] καὶ 

προάγειν ἐκέλευε. δεοµένου δὲ λέγειν τοῦ τῶν λόγων 

ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς δὴ οὐκ ἐπιθυµῶν λέγειν· τελευτῶν 

δὲ ἔµελλε καὶ εἰ µή τις ἑκὼν ἀκούοι βίᾳ ἐρεῖν. σὺ οὖν, ὦ 



Φαῖδρε, αὐτοῦ δεήθητι ὅπερ τάχα πάντως ποιήσει νῦν ἤδη 

ποιεῖν. 

Φαῖδρος � ·  ἐµοὶ ὡς ἀληθῶς πολὺ κράτιστόν ἐστιν οὕτως 

ὅπως δύναµαι λέγειν, ὥς µοι δοκεῖς σὺ οὐδαµῶς µε ἀφήσειν 

πρὶν ἂν εἴπω ἁµῶς γέ πως. 

Σωκράτης � ·  πάνυ γάρ σοι ἀληθῆ δοκῶ. [228d] 

Φαῖδρος � ·  οὑτωσὶ τοίνυν ποιήσω. τῷ ὄντι γάρ, ὦ 

Σώκρατες, παντὸς µᾶλλον τά γε ῥήµατα οὐκ ἐξέµαθον· τὴν 

µέντοι διάνοιαν σχεδὸν ἁπάντων, οἷς ἔφη διαφέρειν τὰ τοῦ 



ἐρῶντος ἢ τὰ τοῦ µή, ἐν κεφαλαίοις ἕκαστον ἐφεξῆς δίειµι, 

ἀρξάµενος ἀπὸ τοῦ πρώτου. 

Σωκράτης � ·  δείξας γε πρῶτον, ὦ φιλότης, τί ἄρα ἐν τῇ 

ἀριστερᾷ ἔχεις ὑπὸ τῷ ἱµατίῳ· τοπάζω γάρ σε ἔχειν τὸν 

λόγον αὐτόν. εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ διανοοῦ περὶ ἐµοῦ, 

ὡς [228e] ἐγώ σε πάνυ µὲν φιλῶ, παρόντος δὲ καὶ Λυσίου, 

ἐµαυτόν σοι ἐµµελετᾶν παρέχειν οὐ πάνυ δέδοκται. ἀλλ᾽ ἴθι, 

δείκνυε. 



Φαῖδρος � ·  παῦε. ἐκκέκρουκάς µε ἐλπίδος, ὦ Σώκρατες, ἣν 

εἶχον ἐν σοὶ ὡς ἐγγυµνασόµενος. ἀλλὰ ποῦ δὴ βούλει 

καθιζόµενοι ἀναγνῶµεν; [229a] 	  

Σωκράτης � ·  δεῦρ᾽ ἐκτραπόµενοι κατὰ τὸν Ἰλισὸν ἴωµεν, 

εἶτα ὅπου ἂν δόξῃ ἐν ἡσυχίᾳ καθιζησόµεθα. 

Φαῖδρος � ·  εἰς καιρόν, ὡς ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν ἔτυχον: σὺ 

µὲν γὰρ δὴ ἀεί. ῥᾷστον οὖν ἡµῖν κατὰ τὸ ὑδάτιον βρέχουσι 

τοὺς πόδας ἰέναι, καὶ οὐκ ἀηδές, ἄλλως τε καὶ τήνδε τὴν 

ὥραν τοῦ ἔτους τε καὶ τῆς ἡµέρας. 



Σωκράτης � ·  πρόαγε δή, καὶ σκόπει ἅµα ὅπου 

καθιζησόµεθα. 

Φαῖδρος � ·  ὁρᾷς οὖν ἐκείνην τὴν ὑψηλοτάτην πλάτανον; 

Σωκράτης � ·  τί µήν; [229b] 

Φαῖδρος � ·  ἐκεῖ σκιά τ᾽ ἐστὶν καὶ πνεῦµα µέτριον, καὶ πόα 

καθίζεσθαι ἢ ἂν βουλώµεθα κατακλινῆναι. 

Σωκράτης � ·  προάγοις ἄν. 

Φαῖδρος � ·  εἰπέ µοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἐνθένδε µέντοι ποθὲν 

ἀπὸ τοῦ Ἰλισοῦ λέγεται ὁ Βορέας τὴν Ὠρείθυιαν ἁρπάσαι; 



Σωκράτης � ·  λέγεται γάρ. 

Φαῖδρος � ·  ἆρ᾽ οὖν ἐνθένδε; χαρίεντα γοῦν καὶ καθαρὰ καὶ 

διαφανῆ τὰ ὑδάτια φαίνεται, καὶ ἐπιτήδεια κόραις παίζειν 

παρ᾽ αὐτά. [229c] 

Σωκράτης � ·  οὔκ, ἀλλὰ κάτωθεν ὅσον δύ᾽ ἢ τρία στάδια, ᾗ 

πρὸς τὸ ἐν Ἄγρας διαβαίνοµεν· καὶ πού τίς ἐστι βωµὸς 

αὐτόθι Βορέου. 

Φαῖδρος � ·  οὐ πάνυ νενόηκα· ἀλλ᾽ εἰπὲ πρὸς Διός, ὦ 

Σώκρατες, σὺ τοῦτο τὸ µυθολόγηµα πείθῃ ἀληθὲς εἶναι; 



Σωκράτης � ·  ἀλλ᾽ εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί, οὐκ ἂν 

ἄτοπος εἴην, εἶτα σοφιζόµενος φαίην αὐτὴν πνεῦµα Βορέου 

κατὰ τῶν πλησίον πετρῶν σὺν Φαρµακείᾳ παίζουσαν 

ὦσαι, καὶ οὕτω δὴ τελευτήσασαν λεχθῆναι ὑπὸ τοῦ Βορέου 

ἀνάρπαστον [229d] γεγονέναι—ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου· 

λέγεται γὰρ αὖ καὶ οὗτος ὁ λόγος, ὡς ἐκεῖθεν ἀλλ᾽ οὐκ 

ἐνθένδε ἡρπάσθη. ἐγὼ δέ, ὦ Φαῖδρε, ἄλλως µὲν τὰ τοιαῦτα 

χαρίεντα ἡγοῦµαι, λίαν δὲ δεινοῦ καὶ ἐπιπόνου καὶ οὐ πάνυ 

εὐτυχοῦς ἀνδρός, κατ᾽ ἄλλο µὲν οὐδέν, ὅτι δ᾽ αὐτῷ ἀνάγκη 



µετὰ τοῦτο τὸ τῶν Ἱπποκενταύρων εἶδος ἐπανορθοῦσθαι, 

καὶ αὖθις τὸ τῆς Χιµαίρας, καὶ ἐπιρρεῖ δὲ ὄχλος τοιούτων 

Γοργόνων καὶ Πηγάσων καὶ [229e] ἄλλων ἀµηχάνων 

πλήθη τε καὶ ἀτοπίαι τερατολόγων τινῶν φύσεων· αἷς εἴ 

τις ἀπιστῶν προσβιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς ἕκαστον, ἅτε ἀγροίκῳ 

τινὶ σοφίᾳ χρώµενος, πολλῆς αὐτῷ σχολῆς δεήσει. ἐµοὶ δὲ 

πρὸς αὐτὰ οὐδαµῶς ἐστι σχολή· τὸ δὲ αἴτιον, ὦ φίλε, 

τούτου τόδε. οὐ δύναµαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράµµα 

γνῶναι ἐµαυτόν· γελοῖον δή µοι φαίνεται [230a] τοῦτο ἔτι 



ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. ὅθεν δὴ χαίρειν ἐάσας 

ταῦτα, πειθόµενος δὲ τῷ νοµιζοµένῳ περὶ αὐτῶν, ὃ νυνδὴ 

ἔλεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα ἀλλ᾽ ἐµαυτόν, εἴτε τι θηρίον ὂν 

τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοκώτερον καὶ µᾶλλον 

ἐπιτεθυµµένον, εἴτε ἡµερώτερόν τε καὶ ἁπλούστερον ζῷον, 

θείας τινὸς καὶ ἀτύφου µοίρας φύσει µετέχον. ἀτάρ, ὦ 

ἑταῖρε, µεταξὺ τῶν λόγων, ἆρ᾽ οὐ τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ᾽ 

ὅπερ ἦγες ἡµᾶς; [230b] 

Φαῖδρος � ·  τοῦτο µὲν οὖν αὐτό. 



Σωκράτης � ·  νὴ τὴν Ἥραν, καλή γε ἡ καταγωγή. ἥ τε γὰρ 

πλάτανος αὕτη µάλ᾽ ἀµφιλαφής τε καὶ ὑψηλή, τοῦ τε 

ἄγνου τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον, καὶ ὡς ἀκµὴν ἔχει 

τῆς ἄνθης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν τόπον· ἥ τε αὖ 

πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ µάλα ψυχροῦ 

ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκµήρασθαι. Νυµφῶν τέ τινων 

καὶ Ἀχελῴου ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν τε καὶ ἀγαλµάτων 

ἔοικεν εἶναι. [230c] εἰ δ᾽ αὖ βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου 

ὡς ἀγαπητὸν καὶ σφόδρα ἡδύ· θερινόν τε καὶ λιγυρὸν 



ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κοµψότατον 

τὸ τῆς πόας, ὅτι ἐν ἠρέµα προσάντει ἱκανὴ πέφυκε 

κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν παγκάλως ἔχειν. ὥστε ἄριστά 

σοι ἐξενάγηται, ὦ φίλε Φαῖδρε. 

Φαῖδρος � ·  σὺ δέ γε, ὦ θαυµάσιε, ἀτοπώτατός τις φαίνῃ. 

ἀτεχνῶς γάρ, ὃ λέγεις, ξεναγουµένῳ τινὶ καὶ οὐκ ἐπιχωρίῳ 

[230d] ἔοικας· οὕτως ἐκ τοῦ ἄστεος οὔτ᾽ εἰς τὴν ὑπερορίαν 

ἀποδηµεῖς, οὔτ᾽ ἔξω τείχους ἔµοιγε δοκεῖς τὸ παράπαν 

ἐξιέναι. 



Σωκράτης � ·  συγγίγνωσκέ µοι, ὦ ἄριστε. φιλοµαθὴς γάρ 

εἰµι· τὰ µὲν οὖν χωρία καὶ τὰ δένδρα οὐδέν µ᾽ ἐθέλει 

διδάσκειν, οἱ δ᾽ ἐν τῷ ἄστει ἄνθρωποι. σὺ µέντοι δοκεῖς µοι 

τῆς ἐµῆς ἐξόδου τὸ φάρµακον ηὑρηκέναι. ὥσπερ γὰρ οἱ τὰ 

πεινῶντα θρέµµατα θαλλὸν ἤ τινα καρπὸν προσείοντες 

ἄγουσιν, σὺ ἐµοὶ λόγους οὕτω προτείνων ἐν βιβλίοις τήν τε 

[230e] Ἀττικὴν φαίνῃ περιάξειν ἅπασαν καὶ ὅποι ἂν 

ἄλλοσε βούλῃ. νῦν δ᾽ οὖν ἐν τῷ παρόντι δεῦρ᾽ ἀφικόµενος 



ἐγὼ µέν µοι δοκῶ κατακείσεσθαι, σὺ δ᾽ ἐν ὁποίῳ σχήµατι 

οἴει ῥᾷστα ἀναγνώσεσθαι, τοῦθ᾽ ἑλόµενος ἀναγίγνωσκε. 

Φαῖδρος � ·  ἄκουε δή. περὶ µὲν τῶν ἐµῶν πραγµάτων 

ἐπίστασαι, καὶ ὡς νοµίζω συµφέρειν ἡµῖν γενοµένων 

τούτων ἀκήκοας· ἀξιῶ δὲ µὴ διὰ [231a] τοῦτο ἀτυχῆσαι 

ὧν δέοµαι, ὅτι οὐκ ἐραστὴς ὤν σου τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις 

µὲν τότε µεταµέλει ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς 

ἐπιθυµίας παύσωνται· τοῖς δὲ οὐκ ἔστι χρόνος ἐν ᾧ 

µεταγνῶναι προσήκει. οὐ γὰρ ὑπ᾽ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ἑκόντες, 



ὡς ἂν ἄριστα περὶ τῶν οἰκείων βουλεύσαιντο, πρὸς τὴν 

δύναµιν τὴν αὑτῶν εὖ ποιοῦσιν. ἔτι δὲ οἱ µὲν ἐρῶντες 

σκοποῦσιν ἅ τε κακῶς διέθεντο τῶν αὑτῶν διὰ τὸν ἔρωτα 

καὶ ἃ πεποιήκασιν εὖ, καὶ ὃν εἶχον πόνον προστιθέντες 

[231b] ἡγοῦνται πάλαι τὴν ἀξίαν ἀποδεδωκέναι χάριν 

τοῖς ἐρωµένοις· τοῖς δὲ µὴ ἐρῶσιν οὔτε τὴν τῶν οἰκείων 

ἀµέλειαν διὰ τοῦτο ἔστιν προφασίζεσθαι, οὔτε τοὺς 

παρεληλυθότας πόνους ὑπολογίζεσθαι, οὔτε τὰς πρὸς τοὺς 

προσήκοντας διαφορὰς αἰτιάσασθαι· ὥστε περιῃρηµένων 



τοσούτων κακῶν οὐδὲν ὑπολείπεται ἀλλ᾽ ἢ ποιεῖν 

προθύµως ὅτι ἂν αὐτοῖς οἴωνται πράξαντες χαριεῖσθαι. ἔτι 

δὲ εἰ διὰ τοῦτο ἄξιον [231c] τοὺς ἐρῶντας περὶ πολλοῦ 

ποιεῖσθαι, ὅτι τούτους µάλιστά φασιν φιλεῖν ὧν ἂν ἐρῶσιν, 

καὶ ἕτοιµοί εἰσι καὶ ἐκ τῶν λόγων καὶ ἐκ τῶν ἔργων τοῖς 

ἄλλοις ἀπεχθανόµενοι τοῖς ἐρωµένοις χαρίζεσθαι, ῥᾴδιον 

γνῶναι, εἰ ἀληθῆ λέγουσιν, ὅτι ὅσων ἂν ὕστερον 

ἐρασθῶσιν, ἐκείνους αὐτῶν περὶ πλείονος ποιήσονται, καὶ 

δῆλον ὅτι, ἐὰν ἐκείνοις δοκῇ, καὶ τούτους κακῶς ποιήσουσιν. 



καίτοι πῶς εἰκός ἐστι τοιοῦτον πρᾶγµα προέσθαι [231d] 

τοιαύτην ἔχοντι συµφοράν, ἣν οὐδ᾽ ἂν ἐπιχειρήσειεν οὐδεὶς 

ἔµπειρος ὢν ἀποτρέπειν; καὶ γὰρ αὐτοὶ ὁµολογοῦσι νοσεῖν 

µᾶλλον ἢ σωφρονεῖν, καὶ εἰδέναι ὅτι κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλ᾽ 

οὐ δύνασθαι αὑτῶν κρατεῖν· ὥστε πῶς ἂν εὖ φρονήσαντες 

ταῦτα καλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο περὶ ὧν οὕτω διακείµενοι 

βουλεύονται; καὶ µὲν δὴ εἰ µὲν ἐκ τῶν ἐρώντων τὸν 

βέλτιστον αἱροῖο, ἐξ ὀλίγων ἄν σοι ἡ ἔκλεξις εἴη· εἰ δ᾽ ἐκ τῶν 

ἄλλων τὸν σαυτῷ ἐπιτηδειότατον, ἐκ πολλῶν· ὥστε πολὺ 



[231e] πλείων ἐλπὶς ἐν τοῖς πολλοῖς ὄντα τυχεῖν τὸν ἄξιον 

τῆς σῆς φιλίας. εἰ τοίνυν τὸν νόµον τὸν καθεστηκότα 

δέδοικας, µὴ πυθοµένων τῶν ἀνθρώπων ὄνειδός σοι 

γένηται, εἰκός ἐστι [232a] τοὺς µὲν ἐρῶντας, οὕτως ἂν 

οἰοµένους καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ζηλοῦσθαι ὥσπερ αὐτοὺς ὑφ᾽ 

αὑτῶν, ἐπαρθῆναι τῷ λέγειν καὶ φιλοτιµουµένους 

ἐπιδείκνυσθαι πρὸς ἅπαντας ὅτι οὐκ ἄλλως αὐτοῖς 

πεπόνηται· τοὺς δὲ µὴ ἐρῶντας, κρείττους αὑτῶν ὄντας, τὸ 

βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἀνθρώπων 



αἱρεῖσθαι. ἔτι δὲ τοὺς µὲν ἐρῶντας πολλοὺς ἀνάγκη 

πυθέσθαι καὶ ἰδεῖν ἀκολουθοῦντας τοῖς ἐρωµένοις καὶ ἔργον 

τοῦτο ποιουµένους, ὥστε ὅταν ὀφθῶσι διαλεγόµενοι 

[232b] ἀλλήλοις, τότε αὐτοὺς οἴονται ἢ γεγενηµένης ἢ 

µελλούσης ἔσεσθαι τῆς ἐπιθυµίας συνεῖναι· τοὺς δὲ µὴ 

ἐρῶντας οὐδ᾽ αἰτιᾶσθαι διὰ τὴν συνουσίαν ἐπιχειροῦσιν, 

εἰδότες ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστιν ἢ διὰ φιλίαν τῳ διαλέγεσθαι ἢ 

δι᾽ ἄλλην τινὰ ἡδονήν. καὶ µὲν δὴ εἴ σοι δέος παρέστηκεν 

ἡγουµένῳ χαλεπὸν εἶναι φιλίαν συµµένειν, καὶ ἄλλῳ µὲν 



τρόπῳ διαφορᾶς γενοµένης κοινὴν ἂν ἀµφοτέροις 

καταστῆναι τὴν [232c] συµφοράν, προεµένου δέ σου ἃ περὶ 

πλείστου ποιῇ µεγάλην ἄν σοι βλάβην ἂν γενέσθαι, εἰκότως 

ἂν τοὺς ἐρῶντας µᾶλλον ἂν φοβοῖο· πολλὰ γὰρ αὐτούς 

ἐστι τὰ λυποῦντα, καὶ πάντ᾽ ἐπὶ τῇ αὑτῶν βλάβῃ νοµίζουσι 

γίγνεσθαι. διόπερ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἄλλους τῶν ἐρωµένων 

συνουσίας ἀποτρέπουσιν, φοβούµενοι τοὺς µὲν οὐσίαν 

κεκτηµένους µὴ χρήµασιν αὐτοὺς ὑπερβάλωνται, τοὺς δὲ 

πεπαιδευµένους µὴ συνέσει κρείττους γένωνται· τῶν δὲ 



ἄλλο τι κεκτηµένων [232d] ἀγαθὸν τὴν δύναµιν ἑκάστου 

φυλάττονται. πείσαντες µὲν οὖν ἀπεχθέσθαι σε τούτοις εἰς 

ἐρηµίαν φίλων καθιστᾶσιν, ἐὰν δὲ τὸ σεαυτοῦ σκοπῶν 

ἄµεινον ἐκείνων φρονῇς, ἥξεις αὐτοῖς εἰς διαφοράν· ὅσοι δὲ 

µὴ ἐρῶντες ἔτυχον, ἀλλὰ δι᾽ ἀρετὴν ἔπραξαν ὧν ἐδέοντο, 

οὐκ ἂν τοῖς συνοῦσι φθονοῖεν, ἀλλὰ τοὺς µὴ ἐθέλοντας 

µισοῖεν, ἡγούµενοι ὑπ᾽ ἐκείνων µὲν ὑπερορᾶσθαι, ὑπὸ τῶν 

συνόντων δὲ ὠφελεῖσθαι, ὥστε πολὺ [232e] πλείων ἐλπὶς 

φιλίαν αὐτοῖς ἐκ τοῦ πράγµατος ἢ ἔχθραν γενέσθαι. καὶ µὲν 



δὴ τῶν µὲν ἐρώντων πολλοὶ πρότερον τοῦ σώµατος 

ἐπεθύµησαν ἢ τὸν τρόπον ἔγνωσαν καὶ τῶν ἄλλων οἰκείων 

ἔµπειροι ἐγένοντο, ὥστε ἄδηλον αὐτοῖς εἰ ἔτι τότε 

βουλήσονται φίλοι εἶναι, ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυµίας παύσωνται· 

[233a] τοῖς δὲ µὴ ἐρῶσιν, οἳ καὶ πρότερον ἀλλήλοις φίλοι 

ὄντες ταῦτα ἔπραξαν, οὐκ ἐξ ὧν ἂν εὖ πάθωσι ταῦτα εἰκὸς 

ἐλάττω τὴν φιλίαν αὐτοῖς ποιῆσαι, ἀλλὰ ταῦτα µνηµεῖα 

καταλειφθῆναι τῶν µελλόντων ἔσεσθαι. καὶ µὲν δὴ βελτίονί 

σοι προσήκει γενέσθαι ἐµοὶ πειθοµένῳ ἢ ἐραστῇ. ἐκεῖνοι µὲν 



γὰρ καὶ παρὰ τὸ βέλτιστον τά τε λεγόµενα καὶ τὰ 

πραττόµενα ἐπαινοῦσιν, τὰ µὲν δεδιότες µὴ ἀπέχθωνται, τὰ 

δὲ [233b] καὶ αὐτοὶ χεῖρον διὰ τὴν ἐπιθυµίαν 

γιγνώσκοντες. τοιαῦτα γὰρ ὁ ἔρως ἐπιδείκνυται· 

δυστυχοῦντας µέν, ἃ µὴ λύπην τοῖς ἄλλοις παρέχει, ἀνιαρὰ 

ποιεῖ νοµίζειν· εὐτυχοῦντας δὲ καὶ τὰ µὴ ἡδονῆς ἄξια παρ᾽ 

ἐκείνων ἐπαίνου ἀναγκάζει τυγχάνειν· ὥστε πολὺ µᾶλλον 

ἐλεεῖν τοῖς ἐρωµένοις ἢ ζηλοῦν αὐτοὺς προσήκει. ἐὰν δέ µοι 

πείθῃ, πρῶτον µὲν οὐ τὴν παροῦσαν ἡδονὴν θεραπεύων 



συνέσοµαί σοι, ἀλλὰ καὶ [233c] τὴν µέλλουσαν ὠφελίαν 

ἔσεσθαι, οὐχ ὑπ᾽ ἔρωτος ἡττώµενος ἀλλ᾽ ἐµαυτοῦ κρατῶν, 

οὐδὲ διὰ σµικρὰ ἰσχυρὰν ἔχθραν ἀναιρούµενος ἀλλὰ διὰ 

µεγάλα βραδέως ὀλίγην ὀργὴν ποιούµενος, τῶν µὲν 

ἀκουσίων συγγνώµην ἔχων, τὰ δὲ ἑκούσια πειρώµενος 

ἀποτρέπειν· ταῦτα γάρ ἐστι φιλίας πολὺν χρόνον ἐσοµένης 

τεκµήρια. εἰ δ᾽ ἄρα σοι τοῦτο παρέστηκεν, ὡς οὐχ οἷόν τε 

ἰσχυρὰν φιλίαν γενέσθαι ἐὰν µή τις ἐρῶν τυγχάνῃ, [233d] 

ἐνθυµεῖσθαι χρὴ ὅτι οὔτ᾽ ἂν τοὺς ὑεῖς περὶ πολλοῦ 



ἐποιούµεθα οὔτ᾽ ἂν τοὺς πατέρας καὶ τὰς µητέρας, οὔτ᾽ ἂν 

πιστοὺς φίλους ἐκεκτήµεθα, οἳ οὐκ ἐξ ἐπιθυµίας τοιαύτης 

γεγόνασιν ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρων ἐπιτηδευµάτων. ἔτι δὲ εἰ χρὴ τοῖς 

δεοµένοις µάλιστα χαρίζεσθαι, προσήκει καὶ τοῖς ἄλλοις µὴ 

τοὺς βελτίστους ἀλλὰ τοὺς ἀπορωτάτους εὖ ποιεῖν· 

µεγίστων γὰρ ἀπαλλαγέντες κακῶν πλείστην χάριν 

αὐτοῖς εἴσονται. καὶ µὲν δὴ καὶ ἐν ταῖς [233e] ἰδίαις 

δαπάναις οὐ τοὺς φίλους ἄξιον παρακαλεῖν, ἀλλὰ τοὺς 

προσαιτοῦντας καὶ τοὺς δεοµένους πλησµονῆς· ἐκεῖνοι γὰρ 



καὶ ἀγαπήσουσιν καὶ ἀκολουθήσουσιν καὶ ἐπὶ τὰς θύρας 

ἥξουσι καὶ µάλιστα ἡσθήσονται καὶ οὐκ ἐλαχίστην χάριν 

εἴσονται καὶ πολλὰ ἀγαθὰ αὐτοῖς εὔξονται. ἀλλ᾽ ἴσως 

προσήκει οὐ τοῖς σφόδρα δεοµένοις χαρίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς 

µάλιστα ἀποδοῦναι χάριν δυναµένοις· οὐδὲ τοῖς 

προσαιτοῦσι [234a] µόνον, ἀλλὰ τοῖς τοῦ πράγµατος 

ἀξίοις· οὐδὲ ὅσοι τῆς σῆς ὥρας ἀπολαύσονται, ἀλλ᾽ οἵτινες 

πρεσβυτέρῳ γενοµένῳ τῶν σφετέρων ἀγαθῶν 

µεταδώσουσιν· οὐδὲ οἳ διαπραξάµενοι πρὸς τοὺς ἄλλους 



φιλοτιµήσονται, ἀλλ᾽ οἵτινες αἰσχυνόµενοι πρὸς ἅπαντας 

σιωπήσονται· οὐδὲ τοῖς ὀλίγον χρόνον σπουδάζουσιν, 

ἀλλὰ τοῖς ὁµοίως διὰ παντὸς τοῦ βίου φίλοις ἐσοµένοις· 

οὐδὲ οἵτινες παυόµενοι τῆς ἐπιθυµίας ἔχθρας πρόφασιν 

ζητήσουσιν, ἀλλ᾽ οἳ παυσαµένου τῆς ὥρας τότε [234b] τὴν 

αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξονται. σὺ οὖν τῶν τε εἰρηµένων 

µέµνησο καὶ ἐκεῖνο ἐνθυµοῦ, ὅτι τοὺς µὲν ἐρῶντας οἱ φίλοι 

νουθετοῦσιν ὡς ὄντος κακοῦ τοῦ ἐπιτηδεύµατος, τοῖς δὲ µὴ 

ἐρῶσιν οὐδεὶς πώποτε τῶν οἰκείων ἐµέµψατο ὡς διὰ τοῦτο 



κακῶς βουλευοµένοις περὶ ἑαυτῶν. ἴσως ἂν οὖν ἔροιό µε εἰ 

ἅπασίν σοι παραινῶ τοῖς µὴ ἐρῶσι χαρίζεσθαι. ἐγὼ µὲν 

οἶµαι οὐδ᾽ ἂν τὸν ἐρῶντα πρὸς ἅπαντάς σε κελεύειν τοὺς 

ἐρῶντας ταύτην ἔχειν τὴν [234c] διάνοιαν. οὔτε γὰρ τῷ 

λαµβάνοντι χάριτος ἴσης ἄξιον, οὔτε σοὶ βουλοµένῳ τοὺς 

ἄλλους λανθάνειν ὁµοίως δυνατόν· δεῖ δὲ βλάβην µὲν ἀπ᾽ 

αὐτοῦ µηδεµίαν, ὠφελίαν δὲ ἀµφοῖν γίγνεσθαι. ἐγὼ µὲν οὖν 

ἱκανά µοι νοµίζω τὰ εἰρηµένα· εἰ δ᾽ ἔτι τι σὺ ποθεῖς, 

ἡγούµενος παραλελεῖφθαι, ἐρώτα. 



Φαῖδρος � ·  τί σοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες, ὁ λόγος; οὐχ 

ὑπερφυῶς τά τε ἄλλα καὶ τοῖς ὀνόµασιν εἰρῆσθαι; [234d] 

Σωκράτης � ·  δαιµονίως µὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε, ὥστε µε 

ἐκπλαγῆναι. καὶ τοῦτο ἐγὼ ἔπαθον διὰ σέ, ὦ Φαῖδρε, πρὸς 

σὲ ἀποβλέπων, ὅτι ἐµοὶ ἐδόκεις γάνυσθαι ὑπὸ τοῦ λόγου 

µεταξὺ ἀναγιγνώσκων· ἡγούµενος γὰρ σὲ µᾶλλον ἢ ἐµὲ 

ἐπαΐειν περὶ τῶν τοιούτων σοὶ εἱπόµην, καὶ ἑπόµενος 

συνεβάκχευσα µετὰ σοῦ τῆς θείας κεφαλῆς. 

Φαῖδρος � ·  εἶεν· οὕτω δὴ δοκεῖ παίζειν; 



Σωκράτης � ·  δοκῶ γάρ σοι παίζειν καὶ οὐχὶ ἐσπουδακέναι; 

[234e] Φαῖδρος � ·  µηδαµῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς 

εἰπὲ πρὸς Διὸς φιλίου, οἴει ἄν τινα ἔχειν εἰπεῖν ἄλλον τῶν 

Ἑλλήνων ἕτερα τούτων µείζω καὶ πλείω περὶ τοῦ αὐτοῦ 

πράγµατος; 

Σωκράτης � ·  τί δέ; καὶ ταύτῃ δεῖ ὑπ᾽ ἐµοῦ τε καὶ σοῦ τὸν 

λόγον ἐπαινεθῆναι, ὡς τὰ δέοντα εἰρηκότος τοῦ ποιητοῦ, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνῃ µόνον, ὅτι σαφῆ καὶ στρογγύλα, καὶ 

ἀκριβῶς ἕκαστα τῶν ὀνοµάτων ἀποτετόρνευται; εἰ γὰρ 



δεῖ, συγχωρητέον χάριν σήν, ἐπεὶ ἐµέ γε ἔλαθεν ὑπὸ τῆς 

ἐµῆς [235a] οὐδενίας· τῷ γὰρ ῥητορικῷ αὐτοῦ µόνῳ τὸν 

νοῦν προσεῖχον, τοῦτο δὲ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸν ᾤµην Λυσίαν 

οἴεσθαι ἱκανὸν εἶναι. καὶ οὖν µοι ἔδοξεν, ὦ Φαῖδρε, εἰ µή τι 

σὺ ἄλλο λέγεις, δὶς καὶ τρὶς τὰ αὐτὰ εἰρηκέναι, ὡς οὐ πάνυ 

εὐπορῶν τοῦ πολλὰ λέγειν περὶ τοῦ αὐτοῦ, ἢ ἴσως οὐδὲν 

αὐτῷ µέλον τοῦ τοιούτου· καὶ ἐφαίνετο δή µοι νεανιεύεσθαι 

ἐπιδεικνύµενος ὡς οἷός τε ὢν ταὐτὰ ἑτέρως τε καὶ ἑτέρως 

λέγων ἀµφοτέρως εἰπεῖν ἄριστα. [235b] 



Φαῖδρος � ·  οὐδὲν λέγεις, ὦ Σώκρατες· αὐτὸ γὰρ τοῦτο καὶ 

µάλιστα ὁ λόγος ἔχει. τῶν γὰρ ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι ἐν 

τῷ πράγµατι οὐδὲν παραλέλοιπεν, ὥστε παρὰ τὰ ἐκείνῳ 

εἰρηµένα µηδέν᾽ ἄν ποτε δύνασθαι εἰπεῖν ἄλλα πλείω καὶ 

πλείονος ἄξια. 

Σωκράτης � ·  τοῦτο ἐγώ σοι οὐκέτι οἷός τ᾽ ἔσοµαι πιθέσθαι· 

παλαιοὶ γὰρ καὶ σοφοὶ ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες περὶ αὐτῶν 

εἰρηκότες καὶ γεγραφότες ἐξελέγξουσί µε, ἐάν σοι 

χαριζόµενος συγχωρῶ. [235c] 



Φαῖδρος � ·  τίνες οὗτοι; καὶ ποῦ σὺ βελτίω τούτων ἀκήκοας; 

Σωκράτης � ·  νῦν µὲν οὕτως οὐκ ἔχω εἰπεῖν· δῆλον δὲ ὅτι 

τινῶν ἀκήκοα, ἤ που Σαπφοῦς τῆς καλῆς ἢ Ἀνακρέοντος 

τοῦ σοφοῦ ἢ καὶ συγγραφέων τινῶν. πόθεν δὴ 

τεκµαιρόµενος λέγω; πλῆρές πως, ὦ δαιµόνιε, τὸ στῆθος 

ἔχων αἰσθάνοµαι παρὰ ταῦτα ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα µὴ 

χείρω. ὅτι µὲν οὖν παρά γε ἐµαυτοῦ οὐδὲν αὐτῶν 

ἐννενόηκα, εὖ οἶδα, συνειδὼς ἐµαυτῷ ἀµαθίαν· λείπεται δὴ 

οἶµαι ἐξ ἀλλοτρίων ποθὲν [235d] ναµάτων διὰ τῆς ἀκοῆς 



πεπληρῶσθαί µε δίκην ἀγγείου. ὑπὸ δὲ νωθείας αὖ καὶ αὐτὸ 

τοῦτο ἐπιλέλησµαι, ὅπως τε καὶ ὧντινων ἤκουσα. 

Φαῖδρος � ·  ἀλλ᾽, ὦ γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηκας. σὺ γὰρ 

ἐµοὶ ὧντινων µὲν καὶ ὅπως ἤκουσας µηδ᾽ ἂν κελεύω εἴπῃς, 

τοῦτο δὲ αὐτὸ ὃ λέγεις ποίησον· τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ βελτίω 

τε καὶ µὴ ἐλάττω ἕτερα ὑπέσχησαι εἰπεῖν τούτων 

ἀπεχόµενος, καί σοι ἐγώ, ὥσπερ οἱ ἐννέα ἄρχοντες, 

ὑπισχνοῦµαι χρυσῆν εἰκόνα ἰσοµέτρητον εἰς Δελφοὺς 

ἀναθήσειν, οὐ [235e] µόνον ἐµαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σήν. 



Σωκράτης � ·  φίλτατος εἶ καὶ ὡς ἀληθῶς χρυσοῦς, ὦ 

Φαῖδρε, εἴ µε οἴει λέγειν ὡς Λυσίας τοῦ παντὸς ἡµάρτηκεν, 

καὶ οἷόν τε δὴ παρὰ πάντα ταῦτα ἄλλα εἰπεῖν· τοῦτο δὲ 

οἶµαι οὐδ᾽ ἂν τὸν φαυλότατον παθεῖν συγγραφέα. αὐτίκα 

περὶ οὗ ὁ λόγος, τίνα οἴει λέγοντα ὡς χρὴ µὴ ἐρῶντι 

µᾶλλον ἢ ἐρῶντι χαρίζεσθαι, παρέντα τοῦ µὲν τὸ φρόνιµον 

ἐγκωµιάζειν, [236a] τοῦ δὲ τὸ ἄφρον ψέγειν, ἀναγκαῖα 

γοῦν ὄντα, εἶτ᾽ ἄλλ᾽ ἄττα ἕξειν λέγειν; ἀλλ᾽ οἶµαι τὰ µὲν 

τοιαῦτα ἐατέα καὶ συγγνωστέα λέγοντι· καὶ τῶν µὲν 



τοιούτων οὐ τὴν εὕρεσιν ἀλλὰ τὴν διάθεσιν ἐπαινετέον, 

τῶν δὲ µὴ ἀναγκαίων τε καὶ χαλεπῶν εὑρεῖν πρὸς τῇ 

διαθέσει καὶ τὴν εὕρεσιν. 

Φαῖδρος � ·  συγχωρῶ ὃ λέγεις· µετρίως γάρ µοι δοκεῖς 

εἰρηκέναι. ποιήσω οὖν καὶ ἐγὼ οὕτως· τὸ µὲν τὸν ἐρῶντα 

[236b] τοῦ µὴ ἐρῶντος µᾶλλον νοσεῖν δώσω σοι 

ὑποτίθεσθαι, τῶν δὲ λοιπῶν ἕτερα πλείω καὶ πλείονος ἄξια 

εἰπὼν τῶνδε Λυσίου παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθηµα 

σφυρήλατος ἐν Ὀλυµπίᾳ στάθητι. 



Σωκράτης � ·  ἐσπούδακας, ὦ Φαῖδρε, ὅτι σου τῶν παιδικῶν 

ἐπελαβόµην ἐρεσχηλῶν σε, καὶ οἴει δή µε ὡς ἀληθῶς 

ἐπιχειρήσειν εἰπεῖν παρὰ τὴν ἐκείνου σοφίαν ἕτερόν τι 

ποικιλώτερον; 

Φαῖδρος � ·  περὶ µὲν τούτου, ὦ φίλε, εἰς τὰς ὁµοίας λαβὰς 

[236c] ἐλήλυθας. ῥητέον µὲν γάρ σοι παντὸς µᾶλλον 

οὕτως ὅπως οἷός τε εἶ, ἵνα µὴ τὸ τῶν κωµῳδῶν φορτικὸν 

πρᾶγµα ἀναγκαζώµεθα ποιεῖν ἀνταποδιδόντες ἀλλήλοις 

εὐλαβήθητι, καὶ µὴ βούλου µε ἀναγκάσαι λέγειν ἐκεῖνο τὸ 



‘εἰ ἐγώ, ὦ Σώκρατες, Σωκράτην ἀγνοῶ, καὶ ἐµαυτοῦ 

ἐπιλέλησµαι,’ καὶ ὅτι ‘ἐπεθύµει µὲν λέγειν, ἐθρύπτετο δέ·’ 

ἀλλὰ διανοήθητι ὅτι ἐντεῦθεν οὐκ ἄπιµεν πρὶν ἂν σὺ εἴπῃς ἃ 

ἔφησθα ἐν τῷ στήθει ἔχειν. ἐσµὲν δὲ µόνω ἐν ἐρηµίᾳ, [236d] 

ἰσχυρότερος δ᾽ ἐγὼ καὶ νεώτερος, ἐκ δὲ ἁπάντων τούτων 

‘σύνες ὅ τοι λέγω,’ καὶ µηδαµῶς πρὸς βίαν βουληθῇς 

µᾶλλον ἢ ἑκὼν λέγειν. 

Σωκράτης � ·  ἀλλ᾽, ὦ µακάριε Φαῖδρε, γελοῖος ἔσοµαι παρ᾽ 

ἀγαθὸν ποιητὴν ἰδιώτης αὐτοσχεδιάζων περὶ τῶν αὐτῶν. 



Φαῖδρος � ·  οἶσθ᾽ ὡς ἔχει; παῦσαι πρός µε καλλωπιζόµενος· 

σχεδὸν γὰρ ἔχω ὃ εἰπὼν ἀναγκάσω σε λέγειν. 

Σωκράτης � ·  µηδαµῶς τοίνυν εἴπῃς. 

Φαῖδρος � ·  οὔκ, ἀλλὰ καὶ δὴ λέγω· ὁ δέ µοι λόγος ὅρκος 

ἔσται. ὄµνυµι γάρ σοι—τίνα µέντοι, τίνα θεῶν; ἢ βούλει 

[236e] τὴν πλάτανον ταυτηνί;—ἦ µήν, ἐάν µοι µὴ εἴπῃς 

τὸν λόγον ἐναντίον αὐτῆς ταύτης, µηδέποτέ σοι ἕτερον 

λόγον µηδένα µηδενὸς µήτε ἐπιδείξειν µήτε ἐξαγγελεῖν. 



Σωκράτης � ·  βαβαῖ, ὦ µιαρέ, ὡς εὖ ἀνηῦρες τὴν ἀνάγκην 

ἀνδρὶ φιλολόγῳ ποιεῖν ὃ ἂν κελεύῃς. 

Φαῖδρος � ·  τί δῆτα ἔχων στρέφῃ; 

Σωκράτης � ·  οὐδὲν ἔτι, ἐπειδὴ σύ γε ταῦτα ὀµώµοκας. πῶς 

γὰρ ἂν οἷός τ᾽ εἴην τοιαύτης θοίνης ἀπέχεσθαι; [237a] 

Φαῖδρος � ·  λέγε δή. 

Σωκράτης � ·  οἶσθ᾽ οὖν ὡς ποιήσω; 

Φαῖδρος � ·  τοῦ πέρι; 



Σωκράτης � ·  ἐγκαλυψάµενος ἐρῶ, ἵν᾽ ὅτι τάχιστα 

διαδράµω τὸν λόγον καὶ µὴ βλέπων πρὸς σὲ ὑπ᾽ αἰσχύνης 

διαπορῶµαι. 

Φαῖδρος � ·  λέγε µόνον, τὰ δ᾽ ἄλλα ὅπως βούλει ποίει. 

Σωκράτης � ·  ἄγετε δή, ὦ Μοῦσαι, εἴτε δι᾽ ᾠδῆς εἶδος 

λίγειαι, εἴτε διὰ γένος µουσικὸν τὸ Λιγύων ταύτην ἔσχετ᾽ 

ἐπωνυµίαν, ‘ξύµ µοι λάβεσθε’ τοῦ µύθου, ὅν µε ἀναγκάζει ὁ 

βέλτιστος οὑτοσὶ λέγειν, ἵν᾽ ὁ ἑταῖρος αὐτοῦ, καὶ πρότερον 

[237b] δοκῶν τούτῳ σοφὸς εἶναι, νῦν ἔτι µᾶλλον δόξῃ. ἦν 



οὕτω δὴ παῖς, µᾶλλον δὲ µειρακίσκος, µάλα καλός· τούτῳ 

δὲ ἦσαν ἐρασταὶ πάνυ πολλοί. εἷς δέ τις αὐτῶν αἱµύλος ἦν, 

ὃς οὐδενὸς ἧττον ἐρῶν ἐπεπείκει τὸν παῖδα ὡς οὐκ ἐρῴη. 

καί ποτε αὐτὸν αἰτῶν ἔπειθεν τοῦτ᾽ αὐτό, ὡς µὴ ἐρῶντι 

πρὸ τοῦ ἐρῶντος δέοι χαρίζεσθαι, ἔλεγέν τε ὧδε—περὶ 

παντός, ὦ παῖ, µία ἀρχὴ τοῖς µέλλουσι καλῶς [237c] 

βουλεύσεσθαι· εἰδέναι δεῖ περὶ οὗ ἂν ᾖ ἡ βουλή, ἢ παντὸς 

ἁµαρτάνειν ἀνάγκη. τοὺς δὲ πολλοὺς λέληθεν ὅτι οὐκ ἴσασι 

τὴν οὐσίαν ἑκάστου. ὡς οὖν εἰδότες οὐ διοµολογοῦνται ἐν 



ἀρχῇ τῆς σκέψεως, προελθόντες δὲ τὸ εἰκὸς ἀποδιδόασιν· 

οὔτε γὰρ ἑαυτοῖς οὔτε ἀλλήλοις ὁµολογοῦσιν. ἐγὼ οὖν καὶ 

σὺ µὴ πάθωµεν ὃ ἄλλοις ἐπιτιµῶµεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σοὶ καὶ 

ἐµοὶ ὁ λόγος πρόκειται πότερα ἐρῶντι ἢ µὴ µᾶλλον εἰς 

φιλίαν ἰτέον, περὶ ἔρωτος οἷόν τ᾽ ἔστι καὶ ἣν ἔχει δύναµιν, 

[237d] ὁµολογίᾳ θέµενοι ὅρον, εἰς τοῦτο ἀποβλέποντες καὶ 

ἀναφέροντες τὴν σκέψιν ποιώµεθα εἴτε ὠφελίαν εἴτε 

βλάβην παρέχει. ὅτι µὲν οὖν δὴ ἐπιθυµία τις ὁ ἔρως, ἅπαντι 

δῆλον· ὅτι δ᾽ αὖ καὶ µὴ ἐρῶντες ἐπιθυµοῦσι τῶν καλῶν, 



ἴσµεν. τῷ δὴ τὸν ἐρῶντά τε καὶ µὴ κρινοῦµεν; δεῖ αὖ νοῆσαι 

ὅτι ἡµῶν ἐν ἑκάστῳ δύο τινέ ἐστον ἰδέα ἄρχοντε καὶ 

ἄγοντε, οἷν ἑπόµεθα ᾗ ἂν ἄγητον, ἡ µὲν ἔµφυτος οὖσα 

ἐπιθυµία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπίκτητος δόξα, ἐφιεµένη τοῦ 

ἀρίστου. τούτω δὲ ἐν ἡµῖν τοτὲ µὲν ὁµονοεῖτον, [237e] ἔστι 

δὲ ὅτε στασιάζετον· καὶ τοτὲ µὲν ἡ ἑτέρα, ἄλλοτε δὲ ἡ ἑτέρα 

κρατεῖ. δόξης µὲν οὖν ἐπὶ τὸ ἄριστον λόγῳ ἀγούσης καὶ 

κρατούσης τῷ κράτει σωφροσύνη ὄνοµα· [238a] ἐπιθυµίας 

δὲ ἀλόγως ἑλκούσης ἐπὶ ἡδονὰς καὶ ἀρξάσης ἐν ἡµῖν τῇ 



ἀρχῇ ὕβρις ἐπωνοµάσθη. ὕβρις δὲ δὴ πολυώνυµον—

πολυµελὲς γὰρ καὶ πολυµερές—καὶ τούτων τῶν ἰδεῶν 

ἐκπρεπὴς ἣ ἂν τύχῃ γενοµένη, τὴν αὑτῆς ἐπωνυµίαν 

ὀνοµαζόµενον τὸν ἔχοντα παρέχεται, οὔτε τινὰ καλὴν οὔτ᾽ 

ἐπαξίαν κεκτῆσθαι. περὶ µὲν γὰρ ἐδωδὴν κρατοῦσα τοῦ 

λόγου τε τοῦ ἀρίστου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυµιῶν ἐπιθυµία 

[238b] γαστριµαργία τε καὶ τὸν ἔχοντα ταὐτὸν τοῦτο 

κεκληµένον παρέξεται· περὶ δ᾽ αὖ µέθας τυραννεύσασα, τὸν 

κεκτηµένον ταύτῃ ἄγουσα, δῆλον οὗ τεύξεται 



προσρήµατος· καὶ τἆλλα δὴ τὰ τούτων ἀδελφὰ καὶ 

ἀδελφῶν ἐπιθυµιῶν ὀνόµατα τῆς ἀεὶ δυναστευούσης ᾗ 

προσήκει καλεῖσθαι πρόδηλον. ἧς δ᾽ ἕνεκα πάντα τὰ 

πρόσθεν εἴρηται, σχεδὸν µὲν ἤδη φανερόν, λεχθὲν δὲ ἢ µὴ 

λεχθὲν πάντως σαφέστερον· ἡ γὰρ ἄνευ λόγου δόξης ἐπὶ τὸ 

ὀρθὸν ὁρµώσης κρατήσασα ἐπιθυµία [238c] πρὸς ἡδονὴν 

ἀχθεῖσα κάλλους, καὶ ὑπὸ αὖ τῶν ἑαυτῆς συγγενῶν 

ἐπιθυµιῶν ἐπὶ σωµάτων κάλλος ἐρρωµένως ῥωσθεῖσα 

νικήσασα ἀγωγῇ, ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ῥώµης ἐπωνυµίαν 



λαβοῦσα, ἔρως ἐκλήθη. ἀτάρ, ὦ φίλε Φαῖδρε, δοκῶ τι σοί, 

ὥσπερ ἐµαυτῷ, θεῖον πάθος πεπονθέναι; 

Φαῖδρος � ·  πάνυ µὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, παρὰ τὸ εἰωθὸς 

εὔροιά τίς σε εἴληφεν. 

Σωκράτης � ·  σιγῇ τοίνυν µου ἄκουε. τῷ ὄντι γὰρ θεῖος 

ἔοικεν [238d] ὁ τόπος εἶναι, ὥστε ἐὰν ἄρα πολλάκις 

νυµφόληπτος προϊόντος τοῦ λόγου γένωµαι, µὴ θαυµάσῃς· 

τὰ νῦν γὰρ οὐκέτι πόρρω διθυράµβων φθέγγοµαι. 

Φαῖδρος � ·  ἀληθέστατα λέγεις. 



Σωκράτης � ·  τούτων µέντοι σὺ αἴτιος. ἀλλὰ τὰ λοιπὰ 

ἄκουε· ἴσως γὰρ κἂν ἀποτράποιτο τὸ ἐπιόν. ταῦτα µὲν οὖν 

θεῷ µελήσει, ἡµῖν δὲ πρὸς τὸν παῖδα πάλιν τῷ λόγῳ ἰτέον. 

εἶεν, ὦ φέριστε· ὃ µὲν δὴ τυγχάνει ὂν περὶ οὗ βουλευτέον, 

εἴρηταί τε καὶ ὥρισται, βλέποντες δὲ δὴ πρὸς αὐτὸ [238e] 

τὰ λοιπὰ λέγωµεν τίς ὠφελία ἢ βλάβη ἀπό τε ἐρῶντος καὶ 

µὴ τῷ χαριζοµένῳ ἐξ εἰκότος συµβήσεται. τῷ δὴ ὑπὸ 

ἐπιθυµίας ἀρχοµένῳ δουλεύοντί τε ἡδονῇ ἀνάγκη που τὸν 

ἐρώµενον ὡς ἥδιστον ἑαυτῷ παρασκευάζειν· νοσοῦντι δὲ 



πᾶν ἡδὺ τὸ µὴ ἀντιτεῖνον, κρεῖττον δὲ καὶ ἴσον ἐχθρόν. 

[239a] οὔτε δὴ κρείττω οὔτε ἰσούµενον ἑκὼν ἐραστὴς 

παιδικὰ ἀνέξεται, ἥττω δὲ καὶ ὑποδεέστερον ἀεὶ 

ἀπεργάζεται· ἥττων δὲ ἀµαθὴς σοφοῦ, δειλὸς ἀνδρείου, 

ἀδύνατος εἰπεῖν ῥητορικοῦ, βραδὺς ἀγχίνου. τοσούτων 

κακῶν καὶ ἔτι πλειόνων κατὰ τὴν διάνοιαν ἐραστὴν 

ἐρωµένῳ ἀνάγκη γιγνοµένων τε καὶ φύσει ἐνόντων τῶν µὲν 

ἥδεσθαι, τὰ δὲ παρασκευάζειν, ἢ στέρεσθαι τοῦ παραυτίκα 

ἡδέος. φθονερὸν δὴ ἀνάγκη [239b] εἶναι, καὶ πολλῶν µὲν 



ἄλλων συνουσιῶν ἀπείργοντα καὶ ὠφελίµων ὅθεν ἂν 

µάλιστ᾽ ἀνὴρ γίγνοιτο, µεγάλης αἴτιον εἶναι βλάβης, 

µεγίστης δὲ τῆς ὅθεν ἂν φρονιµώτατος εἴη. τοῦτο δὲ ἡ θεία 

φιλοσοφία τυγχάνει ὄν, ἧς ἐραστὴν παιδικὰ ἀνάγκη 

πόρρωθεν εἴργειν, περίφοβον ὄντα τοῦ καταφρονηθῆναι· 

τά τε ἄλλα µηχανᾶσθαι ὅπως ἂν ᾖ πάντα ἀγνοῶν καὶ 

πάντα ἀποβλέπων εἰς τὸν ἐραστήν, οἷος ὢν τῷ µὲν 

ἥδιστος, ἑαυτῷ δὲ βλαβερώτατος ἂν εἴη. τὰ µὲν οὖν κατὰ 

[239c] διάνοιαν ἐπίτροπός τε καὶ κοινωνὸς οὐδαµῇ 



λυσιτελὴς ἀνὴρ ἔχων ἔρωτα. τὴν δὲ τοῦ σώµατος ἕξιν τε 

καὶ θεραπείαν οἵαν τε καὶ ὡς θεραπεύσει οὗ ἂν γένηται 

κύριος, ὃς ἡδὺ πρὸ ἀγαθοῦ ἠνάγκασται διώκειν, δεῖ µετὰ 

ταῦτα ἰδεῖν. ὀφθήσεται δὴ µαλθακόν τινα καὶ οὐ στερεὸν 

διώκων, οὐδ᾽ ἐν ἡλίῳ καθαρῷ τεθραµµένον ἀλλὰ ὑπὸ 

συµµιγεῖ σκιᾷ, πόνων µὲν ἀνδρείων καὶ ἱδρώτων ξηρῶν 

ἄπειρον, ἔµπειρον δὲ ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρου [239d] διαίτης, 

ἀλλοτρίοις χρώµασι καὶ κόσµοις χήτει οἰκείων 

κοσµούµενον, ὅσα τε ἄλλα τούτοις ἕπεται πάντα 



ἐπιτηδεύοντα, ἃ δῆλα καὶ οὐκ ἄξιον περαιτέρω προβαίνειν, 

ἀλλὰ ἓν κεφάλαιον ὁρισαµένους ἐπ᾽ ἄλλο ἰέναι· τὸ γὰρ 

τοιοῦτον σῶµα ἐν πολέµῳ τε καὶ ἄλλαις χρείαις ὅσαι 

µεγάλαι οἱ µὲν ἐχθροὶ θαρροῦσιν, οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ οἱ 

ἐρασταὶ φοβοῦνται. τοῦτο µὲν οὖν ὡς δῆλον ἐατέον, τὸ δ᾽ 

ἐφεξῆς ῥητέον, [239e] τίνα ἡµῖν ὠφελίαν ἢ τίνα βλάβην 

περὶ τὴν κτῆσιν ἡ τοῦ ἐρῶντος ὁµιλία τε καὶ ἐπιτροπεία 

παρέξεται. σαφὲς δὴ τοῦτό γε παντὶ µέν, µάλιστα δὲ τῷ 

ἐραστῇ, ὅτι τῶν φιλτάτων τε καὶ εὐνουστάτων καὶ 



θειοτάτων κτηµάτων ὀρφανὸν πρὸ παντὸς εὔξαιτ᾽ ἂν εἶναι 

τὸν ἐρώµενον· πατρὸς γὰρ καὶ µητρὸς καὶ συγγενῶν καὶ 

φίλων στέρεσθαι ἂν αὐτὸν δέξαιτο, [240a] διακωλυτὰς καὶ 

ἐπιτιµητὰς ἡγούµενος τῆς ἡδίστης πρὸς αὐτὸν ὁµιλίας. 

ἀλλὰ µὴν οὐσίαν γ᾽ ἔχοντα χρυσοῦ ἤ τινος ἄλλης κτήσεως 

οὔτε εὐάλωτον ὁµοίως οὔτε ἁλόντα εὐµεταχείριστον 

ἡγήσεται· ἐξ ὧν πᾶσα ἀνάγκη ἐραστὴν παιδικοῖς φθονεῖν 

µὲν οὐσίαν κεκτηµένοις, ἀπολλυµένης δὲ χαίρειν. ἔτι τοίνυν 

ἄγαµον, ἄπαιδα, ἄοικον ὅτι πλεῖστον χρόνον παιδικὰ 



ἐραστὴς εὔξαιτ᾽ ἂν γενέσθαι, τὸ αὑτοῦ γλυκὺ ὡς πλεῖστον 

χρόνον καρποῦσθαι ἐπιθυµῶν. ἔστι µὲν δὴ καὶ ἄλλα κακά, 

ἀλλά τις δαίµων ἔµειξε τοῖς [240b] πλείστοις ἐν τῷ 

παραυτίκα ἡδονήν, οἷον κόλακι, δεινῷ θηρίῳ καὶ βλάβῃ 

µεγάλῃ, ὅµως ἐπέµειξεν ἡ φύσις ἡδονήν τινα οὐκ ἄµουσον, 

καί τις ἑταίραν ὡς βλαβερὸν ψέξειεν ἄν, καὶ ἄλλα πολλὰ 

τῶν τοιουτοτρόπων θρεµµάτων τε καὶ ἐπιτηδευµάτων, οἷς 

τό γε καθ᾽ ἡµέραν ἡδίστοισιν εἶναι ὑπάρχει· παιδικοῖς δὲ 

ἐραστὴς πρὸς τῷ βλαβερῷ καὶ εἰς τὸ συνηµερεύειν πάντων 



[240c] ἀηδέστατον. ἥλικα γὰρ δὴ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος 

τέρπειν τὸν ἥλικα—ἡ γὰρ οἶµαι χρόνου ἰσότης ἐπ᾽ ἴσας 

ἡδονὰς ἄγουσα δι᾽ ὁµοιότητα φιλίαν παρέχεται—ἀλλ᾽ 

ὅµως κόρον γε καὶ ἡ τούτων συνουσία ἔχει. καὶ µὴν τό γε 

ἀναγκαῖον αὖ βαρὺ παντὶ περὶ πᾶν λέγεται· ὃ δὴ πρὸς τῇ 

ἀνοµοιότητι µάλιστα ἐραστὴς πρὸς παιδικὰ ἔχει. νεωτέρῳ 

γὰρ πρεσβύτερος συνὼν οὔθ᾽ ἡµέρας οὔτε νυκτὸς ἑκὼν 

ἀπολείπεται, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ [240d] ἀνάγκης τε καὶ οἴστρου 

ἐλαύνεται, ὃς ἐκείνῳ µὲν ἡδονὰς ἀεὶ διδοὺς ἄγει, ὁρῶντι, 



ἀκούοντι, ἁπτοµένῳ, καὶ πᾶσαν αἴσθησιν αἰσθανοµένῳ τοῦ 

ἐρωµένου, ὥστε µεθ᾽ ἡδονῆς ἀραρότως αὐτῷ ὑπηρετεῖν· 

τῷ δὲ δὴ ἐρωµένῳ ποῖον παραµύθιον ἢ τίνας ἡδονὰς διδοὺς 

ποιήσει τὸν ἴσον χρόνον συνόντα µὴ οὐχὶ ἐπ᾽ ἔσχατον 

ἐλθεῖν ἀηδίας—ὁρῶντι µὲν ὄψιν πρεσβυτέραν καὶ οὐκ ἐν 

ὥρᾳ, ἑποµένων δὲ τῶν ἄλλων ταύτῃ, ἃ καὶ λόγῳ [240e] 

ἐστὶν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές, µὴ ὅτι δὴ ἔργῳ ἀνάγκης ἀεὶ 

προσκειµένης µεταχειρίζεσθαι, φυλακάς τε δὴ 

καχυποτόπους φυλαττοµένῳ διὰ παντὸς καὶ πρὸς 



ἅπαντας, ἀκαίρους τε ἐπαίνους καὶ ὑπερβάλλοντας 

ἀκούοντι, ὡς δ᾽ αὕτως ψόγους νήφοντος µὲν οὐκ ἀνεκτούς, 

εἰς δὲ µέθην ἰόντος πρὸς τῷ µὴ ἀνεκτῷ ἐπαισχεῖς, παρρησίᾳ 

κατακορεῖ καὶ ἀναπεπταµένῃ χρωµένου; καὶ ἐρῶν µὲν 

βλαβερός τε καὶ ἀηδής, λήξας δὲ τοῦ ἔρωτος εἰς τὸν ἔπειτα 

χρόνον ἄπιστος, εἰς ὃν πολλὰ καὶ µετὰ πολλῶν ὅρκων τε 

καὶ δεήσεων ὑπισχνούµενος µόγις [241a] κατεῖχε τήν γ᾽ ἐν 

τῷ τότε συνουσίαν ἐπίπονον οὖσαν φέρειν δι᾽ ἐλπίδα 

ἀγαθῶν. τότε δὴ δέον ἐκτίνειν, µεταβαλὼν ἄλλον ἄρχοντα 



ἐν αὑτῷ καὶ προστάτην, νοῦν καὶ σωφροσύνην ἀντ᾽ ἔρωτος 

καὶ µανίας, ἄλλος γεγονὼς λέληθεν τὰ παιδικά. καὶ ὁ µὲν 

αὐτὸν χάριν ἀπαιτεῖ τῶν τότε, ὑποµιµνῄσκων τὰ 

πραχθέντα καὶ λεχθέντα, ὡς τῷ αὐτῷ διαλεγόµενος· ὁ δὲ 

ὑπ᾽ αἰσχύνης οὔτε εἰπεῖν τολµᾷ ὅτι ἄλλος γέγονεν, οὔθ᾽ 

ὅπως τὰ τῆς προτέρας ἀνοήτου ἀρχῆς ὁρκωµόσιά τε καὶ 

ὑποσχέσεις [241b] ἐµπεδώσῃ ἔχει, νοῦν ἤδη ἐσχηκὼς καὶ 

σεσωφρονηκώς, ἵνα µὴ πράττων ταὐτὰ τῷ πρόσθεν ὅµοιός 

τε ἐκείνῳ καὶ ὁ αὐτὸς πάλιν γένηται. φυγὰς δὴ γίγνεται ἐκ 



τούτων, καὶ ἀπεστερηκὼς ὑπ᾽ ἀνάγκης ὁ πρὶν ἐραστής, 

ὀστράκου µεταπεσόντος, ἵεται φυγῇ µεταβαλών· ὁ δὲ 

ἀναγκάζεται διώκειν ἀγανακτῶν καὶ ἐπιθεάζων, ἠγνοηκὼς 

τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι οὐκ ἄρα ἔδει ποτὲ ἐρῶντι καὶ ὑπ᾽ 

ἀνάγκης ἀνοήτῳ χαρίζεσθαι, [241c] ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον 

µὴ ἐρῶντι καὶ νοῦν ἔχοντι· εἰ δὲ µή, ἀναγκαῖον εἴη ἐνδοῦναι 

αὑτὸν ἀπίστῳ, δυσκόλῳ, φθονερῷ, ἀηδεῖ, βλαβερῷ µὲν 

πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώµατος ἕξιν, πολὺ 

δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς παίδευσιν, ἧς οὔτε 



ἀνθρώποις οὔτε θεοῖς τῇ ἀληθείᾳ τιµιώτερον οὔτε ἔστιν 

οὔτε ποτὲ ἔσται. ταῦτά τε οὖν χρή, ὦ παῖ, συννοεῖν, καὶ 

εἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φιλίαν ὅτι οὐ µετ᾽ εὐνοίας γίγνεται, 

ἀλλὰ σιτίου τρόπον, χάριν πλησµονῆς, [241d] ὡς λύκοι 

ἄρνας ἀγαπῶσιν, ὣς παῖδα φιλοῦσιν ἐρασταί. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, 

ὦ Φαῖδρε. οὐκέτ᾽ ἂν τὸ πέρα ἀκούσαις ἐµοῦ λέγοντος, ἀλλ᾽ 

ἤδη σοι τέλος ἐχέτω ὁ λόγος. 

Φαῖδρος � ·  καίτοι ᾤµην γε µεσοῦν αὐτόν, καὶ ἐρεῖν τὰ ἴσα 

περὶ τοῦ µὴ ἐρῶντος, ὡς δεῖ ἐκείνῳ χαρίζεσθαι µᾶλλον, 



λέγων ὅσα αὖ ἔχει ἀγαθά· νῦν δὲ δή, ὦ Σώκρατες, τί 

ἀποπαύῃ; [241e] 

Σωκράτης � ·  οὐκ ᾔσθου, ὦ µακάριε, ὅτι ἤδη ἔπη φθέγγοµαι 

ἀλλ᾽ οὐκέτι διθυράµβους, καὶ ταῦτα ψέγων; ἐὰν δ᾽ ἐπαινεῖν 

τὸν ἕτερον ἄρξωµαι, τί µε οἴει ποιήσειν; ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι ὑπὸ 

τῶν Νυµφῶν, αἷς µε σὺ προύβαλες ἐκ προνοίας, σαφῶς 

ἐνθουσιάσω; λέγω οὖν ἑνὶ λόγῳ ὅτι ὅσα τὸν ἕτερον 

λελοιδορήκαµεν, τῷ ἑτέρῳ τἀναντία τούτων ἀγαθὰ 

πρόσεστιν. καὶ τί δεῖ µακροῦ λόγου; περὶ γὰρ ἀµφοῖν 



ἱκανῶς εἴρηται. καὶ οὕτω δὴ ὁ µῦθος ὅτι πάσχειν προσήκει 

αὐτῷ, τοῦτο [242a] πείσεται· κἀγὼ τὸν ποταµὸν τοῦτον 

διαβὰς ἀπέρχοµαι πρὶν ὑπὸ σοῦ τι µεῖζον ἀναγκασθῆναι. 

Φαῖδρος � ·  µήπω γε, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἂν τὸ καῦµα 

παρέλθῃ. ἢ οὐχ ὁρᾷς ὡς σχεδὸν ἤδη µεσηµβρία ἵσταται ἡ 

δὴ καλουµένη σταθερά; ἀλλὰ περιµείναντες καὶ ἅµα περὶ 

τῶν εἰρηµένων διαλεχθέντες, τάχα ἐπειδὰν ἀποψυχῇ ἴµεν. 

Σωκράτης � ·  θεῖός γ᾽ εἶ περὶ τοὺς λόγους, ὦ Φαῖδρε, καὶ 

ἀτεχνῶς θαυµάσιος. οἶµαι γὰρ ἐγὼ τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου 



γεγονότων [242b] λόγων µηδένα πλείους ἢ σὲ 

πεποιηκέναι γεγενῆσθαι ἤτοι αὐτὸν λέγοντα ἢ ἄλλους ἑνί 

γέ τῳ τρόπῳ προσαναγκάζοντα—Σιµµίαν Θηβαῖον 

ἐξαιρῶ λόγου: τῶν δὲ ἄλλων πάµπολυ κρατεῖς—καὶ νῦν 

αὖ δοκεῖς αἴτιός µοι γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι. 

Φαῖδρος � ·  οὐ πόλεµόν γε ἀγγέλλεις. ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ τίνι 

τούτῳ; 

Σωκράτης � ·  ἡνίκ᾽ ἔµελλον, ὠγαθέ, τὸν ποταµὸν 

διαβαίνειν, τὸ δαιµόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς σηµεῖόν µοι 



γίγνεσθαι ἐγένετο [242c]—ἀεὶ δέ µε ἐπίσχει ὃ ἂν µέλλω 

πράττειν—καί τινα φωνὴν ἔδοξα αὐτόθεν ἀκοῦσαι, ἥ µε οὐκ 

ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν ἀφοσιώσωµαι, ὡς δή τι ἡµαρτηκότα εἰς 

τὸ θεῖον. εἰµὶ δὴ οὖν µάντις µέν, οὐ πάνυ δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ οἱ τὰ γράµµατα φαῦλοι, ὅσον µὲν ἐµαυτῷ µόνον 

ἱκανός· σαφῶς οὖν ἤδη µανθάνω τὸ ἁµάρτηµα. ὡς δή τοι, 

ὦ ἑταῖρε, µαντικόν γέ τι καὶ ἡ ψυχή· ἐµὲ γὰρ ἔθραξε µέν τι 

καὶ πάλαι λέγοντα τὸν λόγον, καί πως ἐδυσωπούµην κατ᾽ 



Ἴβυκον, µή τι παρὰ θεοῖς [242d] “ἀµβλακὼν τιµὰν πρὸς 

ἀνθρώπων ἀµείψω·” νῦν δ᾽ ᾔσθηµαι τὸ ἁµάρτηµα. 

Φαῖδρος � ·  λέγεις δὲ δὴ τί; 

Σωκράτης � ·  δεινόν, ὦ Φαῖδρε, δεινὸν λόγον αὐτός τε 

ἐκόµισας ἐµέ τε ἠνάγκασας εἰπεῖν. 

Φαῖδρος � ·  πῶς δή; 

Σωκράτης � ·  εὐήθη καὶ ὑπό τι ἀσεβῆ· οὗ τίς ἂν εἴη 

δεινότερος; 

Φαῖδρος � ·  οὐδείς, εἴ γε σὺ ἀληθῆ λέγεις. 



Σωκράτης � ·  τί οὖν; τὸν ἔρωτα οὐκ Ἀφροδίτης καὶ θεόν 

τινα ἡγῇ; 

Φαῖδρος � ·  λέγεταί γε δή. 

Σωκράτης � ·  οὔ τι ὑπό γε Λυσίου, οὐδὲ ὑπὸ τοῦ σοῦ λόγου, 

ὃς [242e] διὰ τοῦ ἐµοῦ στόµατος καταφαρµακευθέντος ὑπὸ 

σοῦ ἐλέχθη. εἰ δ᾽ ἔστιν, ὥσπερ οὖν ἔστι, θεὸς ἤ τι θεῖον ὁ 

Ἔρως, οὐδὲν ἂν κακὸν εἴη, τὼ δὲ λόγω τὼ νυνδὴ περὶ 

αὐτοῦ εἰπέτην ὡς τοιούτου ὄντος· ταύτῃ τε οὖν 

ἡµαρτανέτην περὶ τὸν ἔρωτα, ἔτι τε ἡ εὐήθεια αὐτοῖν πάνυ 



ἀστεία, τὸ µηδὲν ὑγιὲς λέγοντε [243a] µηδὲ ἀληθὲς 

σεµνύνεσθαι ὡς τὶ ὄντε, εἰ ἄρα ἀνθρωπίσκους τινὰς 

ἐξαπατήσαντε εὐδοκιµήσετον ἐν αὐτοῖς. ἐµοὶ µὲν οὖν, ὦ 

φίλε, καθήρασθαι ἀνάγκη· ἔστιν δὲ τοῖς ἁµαρτάνουσι περὶ 

µυθολογίαν καθαρµὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅµηρος µὲν οὐκ ᾔσθετο, 

Στησίχορος δέ. τῶν γὰρ ὀµµάτων στερηθεὶς διὰ τὴν Ἑλένης 

κακηγορίαν οὐκ ἠγνόησεν ὥσπερ Ὅµηρος, ἀλλ᾽ ἅτε 

µουσικὸς ὢν ἔγνω τὴν αἰτίαν, καὶ ποιεῖ εὐθὺς—“οὐκ ἔστ᾽ 

ἔτυµος λόγος οὗτος, �οὐδ᾽ ἔβας ἐν νηυσὶν εὐσέλµοις, � [243b] 



οὐδ᾽ ἵκεο Πέργαµα Τροίας·” καὶ ποιήσας δὴ πᾶσαν τὴν 

καλουµένην Παλινῳδίαν παραχρῆµα ἀνέβλεψεν. ἐγὼ οὖν 

σοφώτερος ἐκείνων γενήσοµαι κατ᾽ αὐτό γε τοῦτο· πρὶν 

γάρ τι παθεῖν διὰ τὴν τοῦ Ἔρωτος κακηγορίαν πειράσοµαι 

αὐτῷ ἀποδοῦναι τὴν παλινῳδίαν, γυµνῇ τῇ κεφαλῇ καὶ 

οὐχ ὥσπερ τότε ὑπ᾽ αἰσχύνης ἐγκεκαλυµµένος. 

Φαῖδρος � ·  τουτωνί, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔστιν ἅττ᾽ ἂν ἐµοὶ 

εἶπες ἡδίω. [243c] 



Σωκράτης � ·  καὶ γάρ, ὠγαθὲ Φαῖδρε, ἐννοεῖς ὡς ἀναιδῶς 

εἴρησθον τὼ λόγω, οὗτός τε καὶ ὁ ἐκ τοῦ βιβλίου ῥηθείς. εἰ 

γὰρ ἀκούων τις τύχοι ἡµῶν γεννάδας καὶ πρᾷος τὸ ἦθος, 

ἑτέρου δὲ τοιούτου ἐρῶν ἢ καὶ πρότερόν ποτε ἐρασθείς, 

λεγόντων ὡς διὰ σµικρὰ µεγάλας ἔχθρας οἱ ἐρασταὶ 

ἀναιροῦνται καὶ ἔχουσι πρὸς τὰ παιδικὰ φθονερῶς τε καὶ 

βλαβερῶς, πῶς οὐκ ἂν οἴει αὐτὸν ἡγεῖσθαι ἀκούειν ἐν 

ναύταις που τεθραµµένων καὶ οὐδένα ἐλεύθερον ἔρωτα 



ἑωρακότων, πολλοῦ δ᾽ ἂν δεῖν [243d] ἡµῖν ὁµολογεῖν ἃ 

ψέγοµεν τὸν ἔρωτα; 

Φαῖδρος � ·  ἴσως νὴ Δί᾽, ὦ Σώκρατες. 

Σωκράτης � ·  τοῦτόν γε τοίνυν ἔγωγε αἰσχυνόµενος, καὶ 

αὐτὸν τὸν ἔρωτα δεδιώς, ἐπιθυµῶ ποτίµῳ λόγῳ οἷον 

ἁλµυρὰν ἀκοὴν ἀποκλύσασθαι· συµβουλεύω δὲ καὶ Λυσίᾳ 

ὅτι τάχιστα γράψαι ὡς χρὴ ἐραστῇ µᾶλλον ἢ µὴ ἐρῶντι ἐκ 

τῶν ὁµοίων χαρίζεσθαι. 



Φαῖδρος � ·  ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι ὅτι ἕξει τοῦθ᾽ οὕτω· σοῦ γὰρ 

εἰπόντος τὸν τοῦ ἐραστοῦ ἔπαινον, πᾶσα ἀνάγκη Λυσίαν 

ὑπ᾽ ἐµοῦ [243e] ἀναγκασθῆναι γράψαι αὖ περὶ τοῦ αὐτοῦ 

λόγον. 

Σωκράτης � ·  τοῦτο µὲν πιστεύω, ἕωσπερ ἂν ᾖς ὃς εἶ. 

Φαῖδρος � ·  λέγε τοίνυν θαρρῶν. 

Σωκράτης � ·  ποῦ δή µοι ὁ παῖς πρὸς ὃν ἔλεγον; ἵνα καὶ 

τοῦτο ἀκούσῃ, καὶ µὴ ἀνήκοος ὢν φθάσῃ χαρισάµενος τῷ 

µὴ ἐρῶντι. 



Φαῖδρος � ·  οὗτος παρά σοι µάλα πλησίον ἀεὶ πάρεστιν, 

ὅταν σὺ βούλῃ. 

Σωκράτης � ·  οὑτωσὶ τοίνυν, ὦ παῖ καλέ, ἐννόησον, ὡς ὁ 

µὲν [244a] πρότερος ἦν λόγος Φαίδρου τοῦ Πυθοκλέους, 

Μυρρινουσίου ἀνδρός· ὃν δὲ µέλλω λέγειν, Στησιχόρου τοῦ 

Εὐφήµου, Ἱµεραίου. λεκτέος δὲ ὧδε, ὅτι οὐκ ἔστ᾽ ἔτυµος 

λόγος ὃς ἂν παρόντος ἐραστοῦ τῷ µὴ ἐρῶντι µᾶλλον φῇ 

δεῖν χαρίζεσθαι, διότι δὴ ὁ µὲν µαίνεται, ὁ δὲ σωφρονεῖ. εἰ 

µὲν γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ µανίαν κακὸν εἶναι, καλῶς ἂν 



ἐλέγετο· νῦν δὲ τὰ µέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡµῖν γίγνεται διὰ 

µανίας, θείᾳ µέντοι δόσει διδοµένης. ἥ τε γὰρ δὴ ἐν Δελφοῖς 

προφῆτις αἵ τ᾽ ἐν [244b] Δωδώνῃ ἱέρειαι µανεῖσαι µὲν 

πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἰδίᾳ τε καὶ δηµοσίᾳ τὴν Ἑλλάδα 

ἠργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ἢ οὐδέν· καὶ ἐὰν δὴ 

λέγωµεν Σίβυλλάν τε καὶ ἄλλους, ὅσοι µαντικῇ χρώµενοι 

ἐνθέῳ πολλὰ δὴ πολλοῖς προλέγοντες εἰς τὸ µέλλον 

ὤρθωσαν, µηκύνοιµεν ἂν δῆλα παντὶ λέγοντες. τόδε µὴν 

ἄξιον ἐπιµαρτύρασθαι, ὅτι καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ὀνόµατα 



τιθέµενοι οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος µανίαν· [244c] 

οὐ γὰρ ἂν τῇ καλλίστῃ τέχνῃ, ᾗ τὸ µέλλον κρίνεται, αὐτὸ 

τοῦτο τοὔνοµα ἐµπλέκοντες µανικὴν ἐκάλεσαν. ἀλλ᾽ ὡς 

καλοῦ ὄντος, ὅταν θείᾳ µοίρᾳ γίγνηται, οὕτω νοµίσαντες 

ἔθεντο, οἱ δὲ νῦν ἀπειροκάλως τὸ ταῦ ἐπεµβάλλοντες 

µαντικὴν ἐκάλεσαν. ἐπεὶ καὶ τήν γε τῶν ἐµφρόνων, ζήτησιν 

τοῦ µέλλοντος διά τε ὀρνίθων ποιουµένων καὶ τῶν ἄλλων 

σηµείων, ἅτ᾽ ἐκ διανοίας ποριζοµένων ἀνθρωπίνῃ οἰήσει 

νοῦν τε καὶ ἱστορίαν, οἰονοϊστικὴν ἐπωνόµασαν, [244d] ἣν 



νῦν οἰωνιστικὴν τῷ ω σεµνύνοντες οἱ νέοι καλοῦσιν· ὅσῳ δὴ 

οὖν τελεώτερον καὶ ἐντιµότερον µαντικὴ οἰωνιστικῆς, τό τε 

ὄνοµα τοῦ ὀνόµατος ἔργον τ᾽ ἔργου, τόσῳ κάλλιον 

µαρτυροῦσιν οἱ παλαιοὶ µανίαν σωφροσύνης τὴν ἐκ θεοῦ 

τῆς παρ᾽ ἀνθρώπων γιγνοµένης. ἀλλὰ µὴν νόσων γε καὶ 

πόνων τῶν µεγίστων, ἃ δὴ παλαιῶν ἐκ µηνιµάτων ποθὲν 

ἔν τισι τῶν γενῶν ἡ µανία ἐγγενοµένη καὶ προφητεύσασα, 

οἷς ἔδει [244e] ἀπαλλαγὴν ηὕρετο, καταφυγοῦσα πρὸς 

θεῶν εὐχάς τε καὶ λατρείας, ὅθεν δὴ καθαρµῶν τε καὶ 



τελετῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τὸν ἑαυτῆς ἔχοντα πρός 

τε τὸν παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὀρθῶς 

µανέντι τε καὶ κατασχοµένῳ [245a] τῶν παρόντων κακῶν 

εὑροµένη. τρίτη δὲ ἀπὸ Μουσῶν κατοκωχή τε καὶ µανία, 

λαβοῦσα ἁπαλὴν καὶ ἄβατον ψυχήν, ἐγείρουσα καὶ 

ἐκβακχεύουσα κατά τε ᾠδὰς καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ποίησιν, 

µυρία τῶν παλαιῶν ἔργα κοσµοῦσα τοὺς ἐπιγιγνοµένους 

παιδεύει· ὃς δ᾽ ἂν ἄνευ µανίας Μουσῶν ἐπὶ ποιητικὰς θύρας 

ἀφίκηται, πεισθεὶς ὡς ἄρα ἐκ τέχνης ἱκανὸς ποιητὴς 



ἐσόµενος, ἀτελὴς αὐτός τε καὶ ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν 

µαινοµένων ἡ τοῦ σωφρονοῦντος ἠφανίσθη. [245b] 

τοσαῦτα µέν σοι καὶ ἔτι πλείω ἔχω µανίας γιγνοµένης ἀπὸ 

θεῶν λέγειν καλὰ ἔργα. ὥστε τοῦτό γε αὐτὸ µὴ φοβώµεθα, 

µηδέ τις ἡµᾶς λόγος θορυβείτω δεδιττόµενος ὡς πρὸ τοῦ 

κεκινηµένου τὸν σώφρονα δεῖ προαιρεῖσθαι φίλον· ἀλλὰ 

τόδε πρὸς ἐκείνῳ δείξας φερέσθω τὰ νικητήρια, ὡς οὐκ ἐπ᾽ 

ὠφελίᾳ ὁ ἔρως τῷ ἐρῶντι καὶ τῷ ἐρωµένῳ ἐκ θεῶν 

ἐπιπέµπεται. ἡµῖν δὲ ἀποδεικτέον αὖ τοὐναντίον, ὡς ἐπ᾽ 



εὐτυχίᾳ τῇ µεγίστῃ [245c] παρὰ θεῶν ἡ τοιαύτη µανία 

δίδοται· ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς µὲν ἄπιστος, σοφοῖς 

δὲ πιστή. δεῖ οὖν πρῶτον ψυχῆς φύσεως πέρι θείας τε καὶ 

ἀνθρωπίνης ἰδόντα πάθη τε καὶ ἔργα τἀληθὲς νοῆσαι· ἀρχὴ 

δὲ ἀποδείξεως ἥδε. ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ 

ἀεικίνητον ἀθάνατον· τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου 

κινούµενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. 

µόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε 

λήγει κινούµενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο 



πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως. [245d] ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ 

ἀρχῆς γὰρ ἀνάγκη πᾶν τὸ γιγνόµενον γίγνεσθαι, αὐτὴν δὲ 

µηδ᾽ ἐξ ἑνός· εἰ γὰρ ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο, οὐκ ἂν ἔτι ἀρχὴ 

γίγνοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἀγένητόν ἐστιν, καὶ ἀδιάφθορον αὐτὸ 

ἀνάγκη εἶναι. ἀρχῆς γὰρ δὴ ἀπολοµένης οὔτε αὐτή ποτε ἔκ 

του οὔτε ἄλλο ἐξ ἐκείνης γενήσεται, εἴπερ ἐξ ἀρχῆς δεῖ τὰ 

πάντα γίγνεσθαι. οὕτω δὴ κινήσεως µὲν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ 

αὑτὸ κινοῦν. τοῦτο δὲ οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι οὔτε γίγνεσθαι 

δυνατόν, ἢ πάντα τε οὐρανὸν [245e] πᾶσάν τε γῆν εἰς ἓν 



συµπεσοῦσαν στῆναι καὶ µήποτε αὖθις ἔχειν ὅθεν κινηθέντα 

γενήσεται. ἀθανάτου δὲ πεφασµένου τοῦ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 

κινουµένου, ψυχῆς οὐσίαν τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις 

λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται. πᾶν γὰρ σῶµα, ᾧ µὲν ἔξωθεν τὸ 

κινεῖσθαι, ἄψυχον, ᾧ δὲ ἔνδοθεν αὐτῷ ἐξ αὑτοῦ, ἔµψυχον, 

ὡς ταύτης οὔσης φύσεως ψυχῆς· εἰ δ᾽ ἔστιν τοῦτο οὕτως 

ἔχον, µὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ [246a] κινοῦν ἢ 

ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη. 

περὶ µὲν οὖν ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς· περὶ δὲ τῆς ἰδέας 



αὐτῆς ὧδε λεκτέον. οἷον µέν ἐστι, πάντῃ πάντως θείας εἶναι 

καὶ µακρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοικεν, ἀνθρωπίνης τε καὶ 

ἐλάττονος· ταύτῃ οὖν λέγωµεν. ἐοικέτω δὴ συµφύτῳ 

δυνάµει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου. θεῶν µὲν οὖν 

ἵπποι τε καὶ ἡνίοχοι πάντες αὐτοί τε ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν, 

[246b] τὸ δὲ τῶν ἄλλων µέµεικται. καὶ πρῶτον µὲν ἡµῶν ὁ 

ἄρχων συνωρίδος ἡνιοχεῖ, εἶτα τῶν ἵππων ὁ µὲν αὐτῷ 

καλός τε καὶ ἀγαθὸς καὶ ἐκ τοιούτων, ὁ δ᾽ ἐξ ἐναντίων τε 

καὶ ἐναντίος· χαλεπὴ δὴ καὶ δύσκολος ἐξ ἀνάγκης ἡ περὶ 



ἡµᾶς ἡνιόχησις. πῇ δὴ οὖν θνητόν τε καὶ ἀθάνατον ζῷον 

ἐκλήθη πειρατέον εἰπεῖν. ψυχὴ πᾶσα παντὸς ἐπιµελεῖται 

τοῦ ἀψύχου, πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ, ἄλλοτ᾽ ἐν 

ἄλλοις εἴδεσι γιγνοµένη. τελέα [246c] µὲν οὖν οὖσα καὶ 

ἐπτερωµένη µετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσµον διοικεῖ, 

ἡ δὲ πτερορρυήσασα φέρεται ἕως ἂν στερεοῦ τινος 

ἀντιλάβηται, οὗ κατοικισθεῖσα, σῶµα γήϊνον λαβοῦσα, 

αὐτὸ αὑτὸ δοκοῦν κινεῖν διὰ τὴν ἐκείνης δύναµιν, ζῷον τὸ 

σύµπαν ἐκλήθη, ψυχὴ καὶ σῶµα παγέν, θνητόν τ᾽ ἔσχεν 



ἐπωνυµίαν· ἀθάνατον δὲ οὐδ᾽ ἐξ ἑνὸς λόγου λελογισµένου, 

ἀλλὰ πλάττοµεν οὔτε ἰδόντες οὔτε ἱκανῶς νοήσαντες 

[246d] θεόν, ἀθάνατόν τι ζῷον, ἔχον µὲν ψυχήν, ἔχον δὲ 

σῶµα, τὸν ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα συµπεφυκότα. ἀλλὰ ταῦτα 

µὲν δή, ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, ταύτῃ ἐχέτω τε καὶ λεγέσθω: 

τὴν δὲ αἰτίαν τῆς τῶν πτερῶν ἀποβολῆς, δι᾽ ἣν ψυχῆς 

ἀπορρεῖ, λάβωµεν. ἔστι δέ τις τοιάδε. πέφυκεν ἡ πτεροῦ 

δύναµις τὸ ἐµβριθὲς ἄγειν ἄνω µετεωρίζουσα ᾗ τὸ τῶν 

θεῶν γένος οἰκεῖ, κεκοινώνηκε δέ πῃ µάλιστα τῶν περὶ τὸ 



σῶµα τοῦ θείου ψυχή, τὸ δὲ θεῖον [246e] καλόν, σοφόν, 

ἀγαθόν, καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον· τούτοις δὴ τρέφεταί τε καὶ 

αὔξεται µάλιστά γε τὸ τῆς ψυχῆς πτέρωµα, αἰσχρῷ δὲ καὶ 

κακῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις φθίνει τε καὶ διόλλυται. ὁ µὲν δὴ 

µέγας ἡγεµὼν ἐν οὐρανῷ Ζεύς, ἐλαύνων πτηνὸν ἅρµα, 

πρῶτος πορεύεται, διακοσµῶν πάντα καὶ ἐπιµελούµενος· 

τῷ δ᾽ ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε καὶ δαιµόνων, [247a] κατὰ 

ἕνδεκα µέρη κεκοσµηµένη. µένει γὰρ Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ 

µόνη· τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν τῷ τῶν δώδεκα ἀριθµῷ 



τεταγµένοι θεοὶ ἄρχοντες ἡγοῦνται κατὰ τάξιν ἣν ἕκαστος 

ἐτάχθη. πολλαὶ µὲν οὖν καὶ µακάριαι θέαι τε καὶ διέξοδοι 

ἐντὸς οὐρανοῦ, ἃς θεῶν γένος εὐδαιµόνων ἐπιστρέφεται 

πράττων ἕκαστος αὐτῶν τὸ αὑτοῦ, ἕπεται δὲ ὁ ἀεὶ ἐθέλων 

τε καὶ δυνάµενος· φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται. 

ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτα καὶ ἐπὶ θοίνην ἴωσιν, ἄκραν ἐπὶ τὴν 

[247b] ὑπουράνιον ἁψῖδα πορεύονται πρὸς ἄναντες, ᾗ δὴ 

τὰ µὲν θεῶν ὀχήµατα ἰσορρόπως εὐήνια ὄντα ῥᾳδίως 

πορεύεται, τὰ δὲ ἄλλα µόγις· βρίθει γὰρ ὁ τῆς κάκης ἵππος 



µετέχων, ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων ᾧ µὴ καλῶς ἦν 

τεθραµµένος τῶν ἡνιόχων. ἔνθα δὴ πόνος τε καὶ ἀγὼν 

ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται. αἱ µὲν γὰρ ἀθάνατοι καλούµεναι, 

ἡνίκ᾽ ἂν πρὸς ἄκρῳ γένωνται, ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν ἐπὶ 

τῷ τοῦ οὐρανοῦ [247c] νώτῳ, στάσας δὲ αὐτὰς περιάγει 

ἡ περιφορά, αἱ δὲ θεωροῦσι τὰ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. τὸν δὲ 

ὑπερουράνιον τόπον οὔτε τις ὕµνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς 

οὔτε ποτὲ ὑµνήσει κατ᾽ ἀξίαν. ἔχει δὲ ὧδε—τολµητέον γὰρ 

οὖν τό γε ἀληθὲς εἰπεῖν, ἄλλως τε καὶ περὶ ἀληθείας 



λέγοντα—ἡ γὰρ ἀχρώµατός τε καὶ ἀσχηµάτιστος καὶ 

ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ µόνῳ θεατὴ 

νῷ, περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήµης γένος, τοῦτον ἔχει 

[247d] τὸν τόπον. ἅτ᾽ οὖν θεοῦ διάνοια νῷ τε καὶ ἐπιστήµῃ 

ἀκηράτῳ τρεφοµένη, καὶ ἁπάσης ψυχῆς ὅσῃ ἂν µέλῃ τὸ 

προσῆκον δέξασθαι, ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὂν ἀγαπᾷ τε καὶ 

θεωροῦσα τἀληθῆ τρέφεται καὶ εὐπαθεῖ, ἕως ἂν κύκλῳ ἡ 

περιφορὰ εἰς ταὐτὸν περιενέγκῃ. ἐν δὲ τῇ περιόδῳ καθορᾷ 

µὲν αὐτὴν δικαιοσύνην, καθορᾷ δὲ σωφροσύνην, καθορᾷ δὲ 



ἐπιστήµην, οὐχ ᾗ γένεσις πρόσεστιν, οὐδ᾽ ἥ ἐστίν που ἑτέρα 

[247e] ἐν ἑτέρῳ οὖσα ὧν ἡµεῖς νῦν ὄντων καλοῦµεν, ἀλλὰ 

τὴν ἐν τῷ ὅ ἐστιν ὂν ὄντως ἐπιστήµην οὖσαν· καὶ τἆλλα 

ὡσαύτως τὰ ὄντα ὄντως θεασαµένη καὶ ἑστιαθεῖσα, δῦσα 

πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, οἴκαδε ἦλθεν. ἐλθούσης δὲ 

αὐτῆς ὁ ἡνίοχος πρὸς τὴν φάτνην τοὺς ἵππους στήσας 

παρέβαλεν ἀµβροσίαν τε καὶ ἐπ᾽ αὐτῇ νέκταρ ἐπότισεν. 

[248a] καὶ οὗτος µὲν θεῶν βίος· αἱ δὲ ἄλλαι ψυχαί, ἡ µὲν 

ἄριστα θεῷ ἑποµένη καὶ εἰκασµένη ὑπερῆρεν εἰς τὸν ἔξω 



τόπον τὴν τοῦ ἡνιόχου κεφαλήν, καὶ συµπεριηνέχθη τὴν 

περιφοράν, θορυβουµένη ὑπὸ τῶν ἵππων καὶ µόγις 

καθορῶσα τὰ ὄντα· ἡ δὲ τοτὲ µὲν ἦρεν, τοτὲ δ᾽ ἔδυ, 

βιαζοµένων δὲ τῶν ἵππων τὰ µὲν εἶδεν, τὰ δ᾽ οὔ. αἱ δὲ δὴ 

ἄλλαι γλιχόµεναι µὲν ἅπασαι τοῦ ἄνω ἕπονται, 

ἀδυνατοῦσαι δέ, ὑποβρύχιαι συµπεριφέρονται, πατοῦσαι 

ἀλλήλας καὶ ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρα [248b] πρὸ τῆς ἑτέρας 

πειρωµένη γενέσθαι. θόρυβος οὖν καὶ ἅµιλλα καὶ ἱδρὼς 

ἔσχατος γίγνεται, οὗ δὴ κακίᾳ ἡνιόχων πολλαὶ µὲν 



χωλεύονται, πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ θραύονται· πᾶσαι δὲ 

πολὺν ἔχουσαι πόνον ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας 

ἀπέρχονται, καὶ ἀπελθοῦσαι τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται. οὗ 

δ᾽ ἕνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληθείας ἰδεῖν πεδίον οὗ ἐστιν, ἥ 

τε δὴ προσήκουσα ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νοµὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ 

[248c] λειµῶνος τυγχάνει οὖσα, ἥ τε τοῦ πτεροῦ φύσις, ᾧ 

ψυχὴ κουφίζεται, τούτῳ τρέφεται. θεσµός τε Ἀδραστείας 

ὅδε. ἥτις ἂν ψυχὴ θεῷ συνοπαδὸς γενοµένη κατίδῃ τι τῶν 

ἀληθῶν, µέχρι τε τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήµονα, κἂν 



ἀεὶ τοῦτο δύνηται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῆ εἶναι· ὅταν δὲ 

ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι µὴ ἴδῃ, καί τινι συντυχίᾳ 

χρησαµένη λήθης τε καὶ κακίας πλησθεῖσα βαρυνθῇ, 

βαρυνθεῖσα δὲ πτερορρυήσῃ τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ, τότε 

νόµος ταύτην [248d] µὴ φυτεῦσαι εἰς µηδεµίαν θήρειον 

φύσιν ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει, ἀλλὰ τὴν µὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν 

εἰς γονὴν ἀνδρὸς γενησοµένου φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου ἢ 

µουσικοῦ τινος καὶ ἐρωτικοῦ, τὴν δὲ δευτέραν εἰς βασιλέως 

ἐννόµου ἢ πολεµικοῦ καὶ ἀρχικοῦ, τρίτην εἰς πολιτικοῦ ἤ 



τινος οἰκονοµικοῦ ἢ χρηµατιστικοῦ, τετάρτην εἰς φιλοπόνου 

ἢ γυµναστικοῦ ἢ περὶ σώµατος ἴασίν τινος ἐσοµένου, 

πέµπτην µαντικὸν βίον [248e] ἤ τινα τελεστικὸν ἕξουσαν· 

ἕκτῃ ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ µίµησίν τις ἄλλος ἁρµόσει, 

ἑβδόµῃ δηµιουργικὸς ἢ γεωργικός, ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ 

δηµοκοπικός, ἐνάτῃ τυραννικός. ἐν δὴ τούτοις ἅπασιν ὃς µὲν 

ἂν δικαίως διαγάγῃ ἀµείνονος µοίρας µεταλαµβάνει, ὃς δ᾽ 

ἂν ἀδίκως, χείρονος· εἰς µὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἡ ψυχὴ 

ἑκάστη οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν µυρίων—[249a] οὐ γὰρ 



πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου—πλὴν ἡ τοῦ 

φιλοσοφήσαντος ἀδόλως ἢ παιδεραστήσαντος µετὰ 

φιλοσοφίας, αὗται δὲ τρίτῃ περιόδῳ τῇ χιλιετεῖ, ἐὰν 

ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον, οὕτω πτερωθεῖσαι 

τρισχιλιοστῷ ἔτει ἀπέρχονται. αἱ δὲ ἄλλαι, ὅταν τὸν 

πρῶτον βίον τελευτήσωσιν, κρίσεως ἔτυχον, κριθεῖσαι δὲ αἱ 

µὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν, 

αἱ δ᾽ εἰς τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς Δίκης κουφισθεῖσαι 

διάγουσιν ἀξίως οὗ ἐν [249b] ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν 



βίου. τῷ δὲ χιλιοστῷ ἀµφότεραι ἀφικνούµεναι ἐπὶ 

κλήρωσίν τε καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίου αἱροῦνται ὃν ἂν 

θέλῃ ἑκάστη· ἔνθα καὶ εἰς θηρίου βίον ἀνθρωπίνη ψυχὴ 

ἀφικνεῖται, καὶ ἐκ θηρίου ὅς ποτε ἄνθρωπος ἦν πάλιν εἰς 

ἄνθρωπον. οὐ γὰρ ἥ γε µήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήθειαν εἰς 

τόδε ἥξει τὸ σχῆµα. δεῖ γὰρ ἄνθρωπον συνιέναι κατ᾽ εἶδος 

λεγόµενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων [249c] εἰς ἓν 

λογισµῷ συναιρούµενον· τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάµνησις ἐκείνων 

ἅ ποτ᾽ εἶδεν ἡµῶν ἡ ψυχὴ συµπορευθεῖσα θεῷ καὶ 



ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναί φαµεν, καὶ ἀνακύψασα εἰς τὸ ὂν 

ὄντως. διὸ δὴ δικαίως µόνη πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσόφου 

διάνοια· πρὸς γὰρ ἐκείνοις ἀεί ἐστιν µνήµῃ κατὰ δύναµιν, 

πρὸς οἷσπερ θεὸς ὢν θεῖός ἐστιν. τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ 

ὑποµνήµασιν ὀρθῶς χρώµενος, τελέους ἀεὶ τελετὰς 

τελούµενος, τέλεος ὄντως µόνος γίγνεται· ἐξιστάµενος δὲ 

τῶν [249d] ἀνθρωπίνων σπουδασµάτων καὶ πρὸς τῷ 

θείῳ γιγνόµενος, νουθετεῖται µὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς 

παρακινῶν, ἐνθουσιάζων δὲ λέληθεν τοὺς πολλούς. ἔστι δὴ 



οὖν δεῦρο ὁ πᾶς ἥκων λόγος περὶ τῆς τετάρτης µανίας—ἣν 

ὅταν τὸ τῇδέ τις ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς 

ἀναµιµνῃσκόµενος, πτερῶταί τε καὶ ἀναπτερούµενος 

προθυµούµενος ἀναπτέσθαι, ἀδυνατῶν δέ, ὄρνιθος δίκην 

βλέπων ἄνω, τῶν κάτω δὲ ἀµελῶν, αἰτίαν ἔχει ὡς µανικῶς 

διακείµενος—ὡς [249e] ἄρα αὕτη πασῶν τῶν 

ἐνθουσιάσεων ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀρίστων τῷ τε ἔχοντι καὶ 

τῷ κοινωνοῦντι αὐτῆς γίγνεται, καὶ ὅτι ταύτης µετέχων 

τῆς µανίας ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν ἐραστὴς καλεῖται. καθάπερ 



γὰρ εἴρηται, πᾶσα µὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ 

ὄντα, ἢ οὐκ ἂν ἦλθεν	   [250a] εἰς τόδε τὸ ζῷον· 

ἀναµιµνῄσκεσθαι δὲ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥᾴδιον ἁπάσῃ, οὔτε 

ὅσαι βραχέως εἶδον τότε τἀκεῖ, οὔθ᾽ αἳ δεῦρο πεσοῦσαι 

ἐδυστύχησαν, ὥστε ὑπό τινων ὁµιλιῶν ἐπὶ τὸ ἄδικον 

τραπόµεναι λήθην ὧν τότε εἶδον ἱερῶν ἔχειν. ὀλίγαι δὴ 

λείπονται αἷς τὸ τῆς µνήµης ἱκανῶς πάρεστιν· αὗται δέ, 

ὅταν τι τῶν ἐκεῖ ὁµοίωµα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται καὶ οὐκέτ᾽ 

ἐν αὑτῶν γίγνονται, ὃ δ᾽ ἔστι τὸ πάθος ἀγνοοῦσι [250b] 



διὰ τὸ µὴ ἱκανῶς διαισθάνεσθαι. δικαιοσύνης µὲν οὖν καὶ 

σωφροσύνης καὶ ὅσα ἄλλα τίµια ψυχαῖς οὐκ ἔνεστι φέγγος 

οὐδὲν ἐν τοῖς τῇδε ὁµοιώµασιν, ἀλλὰ δι᾽ ἀµυδρῶν ὀργάνων 

µόγις αὐτῶν καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς εἰκόνας ἰόντες θεῶνται τὸ 

τοῦ εἰκασθέντος γένος· κάλλος δὲ τότ᾽ ἦν ἰδεῖν λαµπρόν, 

ὅτε σὺν εὐδαίµονι χορῷ µακαρίαν ὄψιν τε καὶ θέαν, ἑπόµενοι 

µετὰ µὲν Διὸς ἡµεῖς, ἄλλοι δὲ µετ᾽ ἄλλου θεῶν, εἶδόν τε καὶ 

ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέµις λέγειν [250c] 

µακαριωτάτην, ἣν ὠργιάζοµεν ὁλόκληροι µὲν αὐτοὶ ὄντες 



καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡµᾶς ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὑπέµενεν, 

ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεµῆ καὶ εὐδαίµονα φάσµατα 

µυούµενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ καθαρᾷ, καθαροὶ 

ὄντες καὶ ἀσήµαντοι τούτου ὃ νῦν δὴ σῶµα περιφέροντες 

ὀνοµάζοµεν, ὀστρέου τρόπον δεδεσµευµένοι. ταῦτα µὲν οὖν 

µνήµῃ κεχαρίσθω, δι᾽ ἣν πόθῳ τῶν τότε νῦν µακρότερα 

εἴρηται· περὶ δὲ κάλλους, ὥσπερ εἴποµεν, [250d] µετ᾽ 

ἐκείνων τε ἔλαµπεν ὄν, δεῦρό τ᾽ ἐλθόντες κατειλήφαµεν 

αὐτὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν ἡµετέρων 



στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡµῖν ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ 

σώµατος ἔρχεται αἰσθήσεων, ᾗ φρόνησις οὐχ ὁρᾶται—

δεινοὺς γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ τι τοιοῦτον ἑαυτῆς 

ἐναργὲς εἴδωλον παρείχετο εἰς ὄψιν ἰόν—καὶ τἆλλα ὅσα 

ἐραστά· νῦν δὲ κάλλος µόνον ταύτην ἔσχε µοῖραν, ὥστ᾽ 

ἐκφανέστατον εἶναι [250e] καὶ ἐρασµιώτατον. ὁ µὲν οὖν µὴ 

νεοτελὴς ἢ διεφθαρµένος οὐκ ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται 

πρὸς αὐτὸ τὸ κάλλος, θεώµενος αὐτοῦ τὴν τῇδε ἐπωνυµίαν, 

ὥστ᾽ οὐ σέβεται προσορῶν, ἀλλ᾽ ἡδονῇ παραδοὺς 



τετράποδος νόµον βαίνειν ἐπιχειρεῖ καὶ παιδοσπορεῖν, καὶ 

ὕβρει προσοµιλῶν οὐ δέδοικεν	   [251a] οὐδ᾽ αἰσχύνεται 

παρὰ φύσιν ἡδονὴν διώκων· ὁ δὲ ἀρτιτελής, ὁ τῶν τότε 

πολυθεάµων, ὅταν θεοειδὲς πρόσωπον ἴδῃ κάλλος εὖ 

µεµιµηµένον ἤ τινα σώµατος ἰδέαν, πρῶτον µὲν ἔφριξε καί τι 

τῶν τότε ὑπῆλθεν αὐτὸν δειµάτων, εἶτα προσορῶν ὡς 

θεὸν σέβεται, καὶ εἰ µὴ ἐδεδίει τὴν τῆς σφόδρα µανίας δόξαν, 

θύοι ἂν ὡς ἀγάλµατι καὶ θεῷ τοῖς παιδικοῖς. ἰδόντα δ᾽ 

αὐτὸν οἷον ἐκ τῆς φρίκης µεταβολή τε [251b] καὶ ἱδρὼς καὶ 



θερµότης ἀήθης λαµβάνει· δεξάµενος γὰρ τοῦ κάλλους τὴν 

ἀπορροὴν διὰ τῶν ὀµµάτων ἐθερµάνθη ᾗ ἡ τοῦ πτεροῦ 

φύσις ἄρδεται, θερµανθέντος δὲ ἐτάκη τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν, 

ἃ πάλαι ὑπὸ σκληρότητος συµµεµυκότα εἶργε µὴ 

βλαστάνειν, ἐπιρρυείσης δὲ τῆς τροφῆς ᾤδησέ τε καὶ 

ὥρµησε φύεσθαι ἀπὸ τῆς ῥίζης ὁ τοῦ πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ 

πᾶν τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος: πᾶσα γὰρ ἦν τὸ πάλαι πτερωτή. 

[251c] ζεῖ οὖν ἐν τούτῳ ὅλη καὶ ἀνακηκίει, καὶ ὅπερ τὸ τῶν 

ὀδοντοφυούντων πάθος περὶ τοὺς ὀδόντας γίγνεται ὅταν 



ἄρτι φύωσιν, κνῆσίς τε καὶ ἀγανάκτησις περὶ τὰ οὖλα, 

ταὐτὸν δὴ πέπονθεν ἡ τοῦ πτεροφυεῖν ἀρχοµένου ψυχή· ζεῖ 

τε καὶ ἀγανακτεῖ καὶ γαργαλίζεται φύουσα τὰ πτερά. ὅταν 

µὲν οὖν βλέπουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὸς κάλλος, ἐκεῖθεν µέρη 

ἐπιόντα καὶ ῥέοντ᾽—ἃ δὴ διὰ ταῦτα ἵµερος καλεῖται—

δεχοµένη τὸν ἵµερον ἄρδηταί τε καὶ θερµαίνηται, λωφᾷ τε 

τῆς ὀδύνης [251d] καὶ γέγηθεν· ὅταν δὲ χωρὶς γένηται καὶ 

αὐχµήσῃ, τὰ τῶν διεξόδων στόµατα ᾗ τὸ πτερὸν ὁρµᾷ, 

συναυαινόµενα µύσαντα ἀποκλῄει τὴν βλάστην τοῦ 



πτεροῦ, ἡ δ᾽ ἐντὸς µετὰ τοῦ ἱµέρου ἀποκεκλῃµένη, πηδῶσα 

οἷον τὰ σφύζοντα, τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη τῇ καθ᾽ 

αὑτήν, ὥστε πᾶσα κεντουµένη κύκλῳ ἡ ψυχὴ οἰστρᾷ καὶ 

ὀδυνᾶται, µνήµην δ᾽ αὖ ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηθεν. ἐκ δὲ 

ἀµφοτέρων µεµειγµένων ἀδηµονεῖ τε τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ 

πάθους καὶ ἀποροῦσα λυττᾷ, καὶ ἐµµανὴς [251e] οὖσα 

οὔτε νυκτὸς δύναται καθεύδειν οὔτε µεθ᾽ ἡµέραν οὗ ἂν ᾖ 

µένειν, θεῖ δὲ ποθοῦσα ὅπου ἂν οἴηται ὄψεσθαι τὸν ἔχοντα 

τὸ κάλλος· ἰδοῦσα δὲ καὶ ἐποχετευσαµένη ἵµερον ἔλυσε µὲν 



τὰ τότε συµπεφραγµένα, ἀναπνοὴν δὲ λαβοῦσα κέντρων 

τε καὶ ὠδίνων ἔληξεν, ἡδονὴν δ᾽ αὖ ταύτην γλυκυτάτην ἐν 

τῷ [252a] παρόντι καρποῦται. ὅθεν δὴ ἑκοῦσα εἶναι οὐκ 

ἀπολείπεται, οὐδέ τινα τοῦ καλοῦ περὶ πλείονος ποιεῖται, 

ἀλλὰ µητέρων τε καὶ ἀδελφῶν καὶ ἑταίρων πάντων 

λέλησται, καὶ οὐσίας δι᾽ ἀµέλειαν ἀπολλυµένης παρ᾽ οὐδὲν 

τίθεται, νοµίµων δὲ καὶ εὐσχηµόνων, οἷς πρὸ τοῦ 

ἐκαλλωπίζετο, πάντων καταφρονήσασα δουλεύειν ἑτοίµη 

καὶ κοιµᾶσθαι ὅπου ἂν ἐᾷ τις ἐγγυτάτω τοῦ πόθου: πρὸς 



γὰρ τῷ σέβεσθαι τὸν τὸ κάλλος [252b] ἔχοντα ἰατρὸν 

ηὕρηκε µόνον τῶν µεγίστων πόνων. τοῦτο δὲ τὸ πάθος, ὦ 

παῖ καλέ, πρὸς ὃν δή µοι ὁ λόγος, ἄνθρωποι µὲν ἔρωτα 

ὀνοµάζουσιν, θεοὶ δὲ ὃ καλοῦσιν ἀκούσας εἰκότως διὰ 

νεότητα γελάσῃ. λέγουσι δὲ οἶµαί τινες Ὁµηριδῶν ἐκ τῶν 

ἀποθέτων ἐπῶν δύο ἔπη εἰς τὸν ἔρωτα, ὧν τὸ ἕτερον 

ὑβριστικὸν πάνυ καὶ οὐ σφόδρα τι ἔµµετρον· ὑµνοῦσι δὲ 

ὧδε—[252c] “τὸν δ᾽ ἤτοι θνητοὶ µὲν ἔρωτα καλοῦσι 

ποτηνόν, ἀθάνατοι δὲ Πτέρωτα, διὰ πτεροφύτορ᾽ 



ἀνάγκην. τούτοις δὴ ἔξεστι µὲν πείθεσθαι, ἔξεστιν δὲ µή· 

ὅµως δὲ ἥ γε αἰτία καὶ τὸ πάθος τῶν ἐρώντων τοῦτο ἐκεῖνο 

τυγχάνει ὄν. τῶν µὲν οὖν Διὸς ὀπαδῶν ὁ ληφθεὶς 

ἐµβριθέστερον δύναται φέρειν τὸ τοῦ πτερωνύµου ἄχθος· 

ὅσοι δὲ Ἄρεώς τε θεραπευταὶ καὶ µετ᾽ ἐκείνου περιεπόλουν, 

ὅταν ὑπ᾽ Ἔρωτος ἁλῶσι καί τι οἰηθῶσιν ἀδικεῖσθαι ὑπὸ 

τοῦ ἐρωµένου, φονικοὶ καὶ ἕτοιµοι καθιερεύειν αὑτούς τε καὶ 

τὰ παιδικά. [252d] καὶ οὕτω καθ᾽ ἕκαστον θεόν, οὗ ἕκαστος 

ἦν χορευτής, ἐκεῖνον τιµῶν τε καὶ µιµούµενος εἰς τὸ δυνατὸν 



ζῇ, ἕως ἂν ᾖ ἀδιάφθορος καὶ τὴν τῇδε πρώτην γένεσιν 

βιοτεύῃ, καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ πρός τε τοὺς ἐρωµένους καὶ 

τοὺς ἄλλους ὁµιλεῖ τε καὶ προσφέρεται. τόν τε οὖν ἔρωτα 

τῶν καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἕκαστος, καὶ ὡς θεὸν 

αὐτὸν ἐκεῖνον ὄντα ἑαυτῷ οἷον ἄγαλµα τεκταίνεταί τε καὶ 

κατακοσµεῖ, ὡς [252e] τιµήσων τε καὶ ὀργιάσων. οἱ µὲν δὴ 

οὖν Διὸς δῖόν τινα εἶναι ζητοῦσι τὴν ψυχὴν τὸν ὑφ᾽ αὑτῶν 

ἐρώµενον· σκοποῦσιν οὖν εἰ φιλόσοφός τε καὶ ἡγεµονικὸς 

τὴν φύσιν, καὶ ὅταν αὐτὸν εὑρόντες ἐρασθῶσι, πᾶν 



ποιοῦσιν ὅπως τοιοῦτος ἔσται. ἐὰν οὖν µὴ πρότερον 

ἐµβεβῶσι τῷ ἐπιτηδεύµατι, τότε ἐπιχειρήσαντες 

µανθάνουσί τε ὅθεν ἄν τι δύνωνται καὶ αὐτοὶ µετέρχονται, 

ἰχνεύοντες δὲ παρ᾽ ἑαυτῶν ἀνευρίσκειν	   [253a] τὴν τοῦ 

σφετέρου θεοῦ φύσιν εὐποροῦσι διὰ τὸ συντόνως 

ἠναγκάσθαι πρὸς τὸν θεὸν βλέπειν, καὶ ἐφαπτόµενοι αὐτοῦ 

τῇ µνήµῃ ἐνθουσιῶντες ἐξ ἐκείνου λαµβάνουσι τὰ ἔθη καὶ τὰ 

ἐπιτηδεύµατα, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν θεοῦ ἀνθρώπῳ 

µετασχεῖν· καὶ τούτων δὴ τὸν ἐρώµενον αἰτιώµενοι ἔτι τε 



µᾶλλον ἀγαπῶσι, κἂν ἐκ Διὸς ἀρύτωσιν ὥσπερ αἱ βάκχαι, 

ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωµένου ψυχὴν ἐπαντλοῦντες ποιοῦσιν ὡς 

δυνατὸν [253b] ὁµοιότατον τῷ σφετέρῳ θεῷ. ὅσοι δ᾽ αὖ 

µεθ᾽ Ἥρας εἵποντο, βασιλικὸν ζητοῦσι, καὶ εὑρόντες περὶ 

τοῦτον πάντα δρῶσιν τὰ αὐτά. οἱ δὲ Ἀπόλλωνός τε καὶ 

ἑκάστου τῶν θεῶν οὕτω κατὰ τὸν θεὸν ἰόντες ζητοῦσι τὸν 

σφέτερον παῖδα πεφυκέναι, καὶ ὅταν κτήσωνται, µιµούµενοι 

αὐτοί τε καὶ τὰ παιδικὰ πείθοντες καὶ ῥυθµίζοντες εἰς τὸ 

ἐκείνου ἐπιτήδευµα καὶ ἰδέαν ἄγουσιν, ὅση ἑκάστῳ δύναµις, 



οὐ φθόνῳ οὐδ᾽ ἀνελευθέρῳ δυσµενείᾳ χρώµενοι πρὸς τὰ 

παιδικά, ἀλλ᾽ εἰς ὁµοιότητα [253c] αὑτοῖς καὶ τῷ θεῷ ὃν 

ἂν τιµῶσι πᾶσαν πάντως ὅτι µάλιστα πειρώµενοι ἄγειν 

οὕτω ποιοῦσι. προθυµία µὲν οὖν τῶν ὡς ἀληθῶς ἐρώντων 

καὶ τελετή, ἐάν γε διαπράξωνται ὃ προθυµοῦνται ᾗ λέγω, 

οὕτω καλή τε καὶ εὐδαιµονικὴ ὑπὸ τοῦ δι᾽ ἔρωτα µανέντος 

φίλου τῷ φιληθέντι γίγνεται, ἐὰν αἱρεθῇ· ἁλίσκεται δὲ δὴ ὁ 

αἱρεθεὶς τοιῷδε τρόπῳ. καθάπερ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ µύθου 

τριχῇ διείλοµεν ψυχὴν ἑκάστην, ἱπποµόρφω µὲν δύο τινὲ 



εἴδη, ἡνιοχικὸν δὲ εἶδος [253d] τρίτον, καὶ νῦν ἔτι ἡµῖν 

ταῦτα µενέτω. τῶν δὲ δὴ ἵππων ὁ µέν, φαµέν, ἀγαθός, ὁ δ᾽ 

οὔ· ἀρετὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ κακία, οὐ διείποµεν, 

νῦν δὲ λεκτέον. ὁ µὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει 

ὢν τό τε εἶδος ὀρθὸς καὶ διηρθρωµένος, ὑψαύχην, 

ἐπίγρυπος, λευκὸς ἰδεῖν, µελανόµµατος, τιµῆς ἐραστὴς µετὰ 

σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληθινῆς δόξης ἑταῖρος, 

ἄπληκτος, κελεύσµατι µόνον καὶ [253e] λόγῳ ἡνιοχεῖται· ὁ 

δ᾽ αὖ σκολιός, πολύς, εἰκῇ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, 



βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, µελάγχρως, 

γλαυκόµµατος, ὕφαιµος, ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος, 

περὶ ὦτα λάσιος, κωφός, µάστιγι µετὰ κέντρων µόγις 

ὑπείκων. ὅταν δ᾽ οὖν ὁ ἡνίοχος ἰδὼν τὸ ἐρωτικὸν ὄµµα, 

πᾶσαν αἰσθήσει διαθερµήνας τὴν ψυχήν, γαργαλισµοῦ τε 

καὶ πόθου [254a] κέντρων ὑποπλησθῇ, ὁ µὲν εὐπειθὴς τῷ 

ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, ἀεί τε καὶ τότε αἰδοῖ βιαζόµενος, 

ἑαυτὸν κατέχει µὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωµένῳ· ὁ δὲ οὔτε 

κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε µάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν 



δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ πάντα πράγµατα παρέχων τῷ σύζυγί 

τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ παιδικὰ καὶ µνείαν 

ποιεῖσθαι τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ κατ᾽ ἀρχὰς 

µὲν ἀντιτείνετον [254b] ἀγανακτοῦντε, ὡς δεινὰ καὶ 

παράνοµα ἀναγκαζοµένω· τελευτῶντε δέ, ὅταν µηδὲν ᾖ 

πέρας κακοῦ, πορεύεσθον ἀγοµένω, εἴξαντε καὶ 

ὁµολογήσαντε ποιήσειν τὸ κελευόµενον. καὶ πρὸς αὐτῷ τ᾽ 

ἐγένοντο καὶ εἶδον τὴν ὄψιν τὴν τῶν παιδικῶν 

ἀστράπτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ ἡνιόχου ἡ µνήµη πρὸς τὴν 



τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχθη, καὶ πάλιν εἶδεν αὐτὴν µετὰ 

σωφροσύνης ἐν ἁγνῷ βάθρῳ βεβῶσαν· ἰδοῦσα δὲ ἔδεισέ τε 

καὶ σεφθεῖσα ἀνέπεσεν ὑπτία, καὶ ἅµα ἠναγκάσθη εἰς [254c] 

τοὐπίσω ἑλκύσαι τὰς ἡνίας οὕτω σφόδρα, ὥστ᾽ ἐπὶ τὰ 

ἰσχία ἄµφω καθίσαι τὼ ἵππω, τὸν µὲν ἑκόντα διὰ τὸ µὴ 

ἀντιτείνειν, τὸν δὲ ὑβριστὴν µάλ᾽ ἄκοντα. ἀπελθόντε δὲ 

ἀπωτέρω, ὁ µὲν ὑπ᾽ αἰσχύνης τε καὶ θάµβους ἱδρῶτι πᾶσαν 

ἔβρεξε τὴν ψυχήν, ὁ δὲ λήξας τῆς ὀδύνης, ἣν ὑπὸ τοῦ 

χαλινοῦ τε ἔσχεν καὶ τοῦ πτώµατος, µόγις ἐξαναπνεύσας 



ἐλοιδόρησεν ὀργῇ, πολλὰ κακίζων τόν τε ἡνίοχον καὶ τὸν 

ὁµόζυγα ὡς δειλίᾳ τε καὶ ἀνανδρίᾳ λιπόντε τὴν τάξιν καὶ 

[254d] ὁµολογίαν· καὶ πάλιν οὐκ ἐθέλοντας προσιέναι 

ἀναγκάζων µόγις συνεχώρησεν δεοµένων εἰς αὖθις 

ὑπερβαλέσθαι. ἐλθόντος δὲ τοῦ συντεθέντος χρόνου οὗ 

ἀµνηµονεῖν προσποιουµένω ἀναµιµνῄσκων, βιαζόµενος, 

χρεµετίζων, ἕλκων ἠνάγκασεν αὖ προσελθεῖν τοῖς παιδικοῖς 

ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους, καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἐγκύψας 

καὶ ἐκτείνας τὴν κέρκον, ἐνδακὼν τὸν χαλινόν, µετ᾽ 



ἀναιδείας ἕλκει· ὁ δ᾽ [254e] ἡνίοχος ἔτι µᾶλλον ταὐτὸν 

πάθος παθών, ὥσπερ ἀπὸ ὕσπληγος ἀναπεσών, ἔτι 

µᾶλλον τοῦ ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ τῶν ὀδόντων βίᾳ ὀπίσω 

σπάσας τὸν χαλινόν, τήν τε κακηγόρον γλῶτταν καὶ τὰς 

γνάθους καθῄµαξεν καὶ τὰ σκέλη τε καὶ τὰ ἰσχία πρὸς τὴν 

γῆν ἐρείσας ὀδύναις ἔδωκεν. ὅταν δὲ ταὐτὸν πολλάκις 

πάσχων ὁ πονηρὸς τῆς ὕβρεως λήξῃ, ταπεινωθεὶς ἕπεται 

ἤδη τῇ τοῦ ἡνιόχου προνοίᾳ, καὶ ὅταν ἴδῃ τὸν καλόν, φόβῳ 

διόλλυται· ὥστε συµβαίνει τότ᾽ ἤδη τὴν τοῦ ἐραστοῦ 



ψυχὴν τοῖς παιδικοῖς αἰδουµένην τε καὶ δεδιυῖαν [255a] 

ἕπεσθαι. ἅτε οὖν πᾶσαν θεραπείαν ὡς ἰσόθεος 

θεραπευόµενος οὐχ ὑπὸ σχηµατιζοµένου τοῦ ἐρῶντος ἀλλ᾽ 

ἀληθῶς τοῦτο πεπονθότος, καὶ αὐτὸς ὢν φύσει φίλος τῷ 

θεραπεύοντι, ἐὰν ἄρα καὶ ἐν τῷ πρόσθεν ὑπὸ συµφοιτητῶν 

ἤ τινων ἄλλων διαβεβληµένος ᾖ, λεγόντων ὡς αἰσχρὸν 

ἐρῶντι πλησιάζειν, καὶ διὰ τοῦτο ἀπωθῇ τὸν ἐρῶντα, 

προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου ἥ τε ἡλικία καὶ τὸ χρεὼν 

ἤγαγεν εἰς [255b] τὸ προσέσθαι αὐτὸν εἰς ὁµιλίαν· οὐ γὰρ 



δήποτε εἵµαρται κακὸν κακῷ φίλον οὐδ᾽ ἀγαθὸν µὴ φίλον 

ἀγαθῷ εἶναι. προσεµένου δὲ καὶ λόγον καὶ ὁµιλίαν 

δεξαµένου, ἐγγύθεν ἡ εὔνοια γιγνοµένη τοῦ ἐρῶντος 

ἐκπλήττει τὸν ἐρώµενον διαισθανόµενον ὅτι οὐδ᾽ οἱ 

σύµπαντες ἄλλοι φίλοι τε καὶ οἰκεῖοι µοῖραν φιλίας οὐδεµίαν 

παρέχονται πρὸς τὸν ἔνθεον φίλον. ὅταν δὲ χρονίζῃ τοῦτο 

δρῶν καὶ πλησιάζῃ µετὰ τοῦ ἅπτεσθαι ἔν τε γυµνασίοις καὶ 

ἐν ταῖς ἄλλαις ὁµιλίαις, [255c] τότ᾽ ἤδη ἡ τοῦ ῥεύµατος 

ἐκείνου πηγή, ὃν ἵµερον Ζεὺς Γανυµήδους ἐρῶν ὠνόµασε, 



πολλὴ φεροµένη πρὸς τὸν ἐραστήν, ἡ µὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ, ἡ δ᾽ 

ἀποµεστουµένου ἔξω ἀπορρεῖ· καὶ οἷον πνεῦµα ἤ τις ἠχὼ 

ἀπὸ λείων τε καὶ στερεῶν ἁλλοµένη πάλιν ὅθεν ὡρµήθη 

φέρεται, οὕτω τὸ τοῦ κάλλους ῥεῦµα πάλιν εἰς τὸν καλὸν 

διὰ τῶν ὀµµάτων ἰόν, ᾗ πέφυκεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἰέναι 

ἀφικόµενον καὶ ἀναπτερῶσαν, [255d] τὰς διόδους τῶν 

πτερῶν ἄρδει τε καὶ ὥρµησε πτεροφυεῖν τε καὶ τὴν τοῦ 

ἐρωµένου αὖ ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ µὲν οὖν, ὅτου δὲ 

ἀπορεῖ· καὶ οὔθ᾽ ὅτι πέπονθεν οἶδεν οὐδ᾽ ἔχει φράσαι, ἀλλ᾽ 



οἷον ἀπ᾽ ἄλλου ὀφθαλµίας ἀπολελαυκὼς πρόφασιν εἰπεῖν 

οὐκ ἔχει, ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν 

λέληθεν. καὶ ὅταν µὲν ἐκεῖνος παρῇ, λήγει κατὰ ταὐτὰ 

ἐκείνῳ τῆς ὀδύνης, ὅταν δὲ ἀπῇ, κατὰ ταὐτὰ αὖ ποθεῖ καὶ 

ποθεῖται, εἴδωλον [255e] ἔρωτος ἀντέρωτα ἔχων· καλεῖ δὲ 

αὐτὸν καὶ οἴεται οὐκ ἔρωτα ἀλλὰ φιλίαν εἶναι. ἐπιθυµεῖ δὲ 

ἐκείνῳ παραπλησίως µέν, ἀσθενεστέρως δέ, ὁρᾶν, 

ἅπτεσθαι, φιλεῖν, συγκατακεῖσθαι· καὶ δή, οἷον εἰκός, ποιεῖ 

τὸ µετὰ τοῦτο ταχὺ ταῦτα. ἐν οὖν τῇ συγκοιµήσει τοῦ µὲν 



ἐραστοῦ ὁ ἀκόλαστος ἵππος ἔχει ὅτι λέγῃ πρὸς τὸν 

ἡνίοχον, καὶ ἀξιοῖ ἀντὶ πολλῶν πόνων [256a] σµικρὰ 

ἀπολαῦσαι· ὁ δὲ τῶν παιδικῶν ἔχει µὲν οὐδὲν εἰπεῖν, 

σπαργῶν δὲ καὶ ἀπορῶν περιβάλλει τὸν ἐραστὴν καὶ φιλεῖ, 

ὡς σφόδρ᾽ εὔνουν ἀσπαζόµενος, ὅταν τε συγκατακέωνται, 

οἷός ἐστι µὴ ἂν ἀπαρνηθῆναι τὸ αὑτοῦ µέρος χαρίσασθαι 

τῷ ἐρῶντι, εἰ δεηθείη τυχεῖν· ὁ δὲ ὁµόζυξ αὖ µετὰ τοῦ 

ἡνιόχου πρὸς ταῦτα µετ᾽ αἰδοῦς καὶ λόγου ἀντιτείνει. ἐὰν 

µὲν δὴ οὖν εἰς τεταγµένην τε δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν νικήσῃ 



τὰ βελτίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα, µακάριον µὲν [256b] 

καὶ ὁµονοητικὸν τὸν ἐνθάδε βίον διάγουσιν, ἐγκρατεῖς 

αὑτῶν καὶ κόσµιοι ὄντες, δουλωσάµενοι µὲν ᾧ κακία ψυχῆς 

ἐνεγίγνετο, ἐλευθερώσαντες δὲ ᾧ ἀρετή· τελευτήσαντες δὲ 

δὴ ὑπόπτεροι καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες τῶν τριῶν 

παλαισµάτων τῶν ὡς ἀληθῶς Ὀλυµπιακῶν ἓν νενικήκασιν, 

οὗ µεῖζον ἀγαθὸν οὔτε σωφροσύνη ἀνθρωπίνη οὔτε θεία 

µανία δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ. ἐὰν δὲ δὴ διαίτῃ 

φορτικωτέρᾳ τε καὶ [256c] ἀφιλοσόφῳ, φιλοτίµῳ δὲ 



χρήσωνται, τάχ᾽ ἄν που ἐν µέθαις ἤ τινι ἄλλῃ ἀµελείᾳ τὼ 

ἀκολάστω αὐτοῖν ὑποζυγίω λαβόντε τὰς ψυχὰς 

ἀφρούρους, συναγαγόντε εἰς ταὐτόν, τὴν ὑπὸ τῶν πολλῶν 

µακαριστὴν αἵρεσιν εἱλέσθην τε καὶ διεπραξάσθην· καὶ 

διαπραξαµένω τὸ λοιπὸν ἤδη χρῶνται µὲν αὐτῇ, σπανίᾳ 

δέ, ἅτε οὐ πάσῃ δεδογµένα τῇ διανοίᾳ πράττοντες. φίλω 

µὲν οὖν καὶ τούτω, ἧττον δὲ ἐκείνων, ἀλλήλοιν [256d] διά 

τε τοῦ ἔρωτος καὶ ἔξω γενοµένω διάγουσι, πίστεις τὰς 

µεγίστας ἡγουµένω ἀλλήλοιν δεδωκέναι τε καὶ δεδέχθαι, ἃς 



οὐ θεµιτὸν εἶναι λύσαντας εἰς ἔχθραν ποτὲ ἐλθεῖν. ἐν δὲ τῇ 

τελευτῇ ἄπτεροι µέν, ὡρµηκότες δὲ πτεροῦσθαι ἐκβαίνουσι 

τοῦ σώµατος, ὥστε οὐ σµικρὸν ἆθλον τῆς ἐρωτικῆς µανίας 

φέρονται· εἰς γὰρ σκότον καὶ τὴν ὑπὸ γῆς πορείαν οὐ νόµος 

ἐστὶν ἔτι ἐλθεῖν τοῖς κατηργµένοις ἤδη τῆς ὑπουρανίου 

πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον διάγοντας εὐδαιµονεῖν [256e] 

µετ᾽ ἀλλήλων πορευοµένους, καὶ ὁµοπτέρους ἔρωτος 

χάριν, ὅταν γένωνται, γενέσθαι. ταῦτα τοσαῦτα, ὦ παῖ, 

καὶ θεῖα οὕτω σοι δωρήσεται ἡ παρ᾽ ἐραστοῦ φιλία· ἡ δὲ 



ἀπὸ τοῦ µὴ ἐρῶντος οἰκειότης, σωφροσύνῃ θνητῇ 

κεκραµένη, θνητά τε καὶ φειδωλὰ οἰκονοµοῦσα, 

ἀνελευθερίαν ὑπὸ πλήθους ἐπαινουµένην ὡς ἀρετὴν [257a] 

τῇ φίλῃ ψυχῇ ἐντεκοῦσα, ἐννέα χιλιάδας ἐτῶν περὶ γῆν 

κυλινδουµένην αὐτὴν καὶ ὑπὸ γῆς ἄνουν παρέξει. αὕτη σοι, 

ὦ φίλε Ἔρως, εἰς ἡµετέραν δύναµιν ὅτι καλλίστη καὶ ἀρίστη 

δέδοταί τε καὶ ἐκτέτεισται παλινῳδία, τά τε ἄλλα καὶ τοῖς 

ὀνόµασιν ἠναγκασµένη ποιητικοῖς τισιν διὰ Φαῖδρον 

εἰρῆσθαι. ἀλλὰ τῶν προτέρων τε συγγνώµην καὶ τῶνδε 



χάριν ἔχων, εὐµενὴς καὶ ἵλεως τὴν ἐρωτικήν µοι τέχνην ἣν 

ἔδωκας µήτε ἀφέλῃ µήτε πηρώσῃς δι᾽ ὀργήν, δίδου τ᾽ ἔτι 

µᾶλλον ἢ νῦν παρὰ τοῖς καλοῖς τίµιον εἶναι. [257b] ἐν τῷ 

πρόσθεν δ᾽ εἴ τι λόγῳ σοι ἀπηχὲς εἴποµεν Φαῖδρός τε καὶ 

ἐγώ, Λυσίαν τὸν τοῦ λόγου πατέρα αἰτιώµενος παῦε τῶν 

τοιούτων λόγων, ἐπὶ φιλοσοφίαν δέ, ὥσπερ ἁδελφὸς 

αὐτοῦ Πολέµαρχος τέτραπται, τρέψον, ἵνα καὶ ὁ ἐραστὴς 

ὅδε αὐτοῦ µηκέτι ἐπαµφοτερίζῃ καθάπερ νῦν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

πρὸς ἔρωτα µετὰ φιλοσόφων λόγων τὸν βίον ποιῆται. 



Φαῖδρος � ·  συνεύχοµαί σοι, ὦ Σώκρατες, εἴπερ ἄµεινον 

ταῦθ᾽ [257c] ἡµῖν εἶναι, ταῦτα γίγνεσθαι. τὸν λόγον δέ σου 

πάλαι θαυµάσας ἔχω, ὅσῳ καλλίω τοῦ προτέρου 

ἀπηργάσω· ὥστε ὀκνῶ µή µοι ὁ Λυσίας ταπεινὸς φανῇ, ἐὰν 

ἄρα καὶ ἐθελήσῃ πρὸς αὐτὸν ἄλλον ἀντιπαρατεῖναι. καὶ 

γάρ τις αὐτόν, ὦ θαυµάσιε, ἔναγχος τῶν πολιτικῶν τοῦτ᾽ 

αὐτὸ λοιδορῶν ὠνείδιζε, καὶ διὰ πάσης τῆς λοιδορίας 

ἐκάλει λογογράφον· τάχ᾽ οὖν ἂν ὑπὸ φιλοτιµίας ἐπίσχοι 

ἡµῖν ἂν τοῦ γράφειν. 



Σωκράτης � ·  γελοῖόν γ᾽, ὦ νεανία, τὸ δόγµα λέγεις, καὶ 

τοῦ [257d] ἑταίρου συχνὸν διαµαρτάνεις, εἰ αὐτὸν οὕτως 

ἡγῇ τινα ψοφοδεᾶ. ἴσως δὲ καὶ τὸν λοιδορούµενον αὐτῷ 

οἴει ὀνειδίζοντα λέγειν ἃ ἔλεγεν. 

Φαῖδρος � ·  ἐφαίνετο γάρ, ὦ Σώκρατες· καὶ σύνοισθά που 

καὶ αὐτὸς ὅτι οἱ µέγιστον δυνάµενοί τε καὶ σεµνότατοι ἐν 

ταῖς πόλεσιν αἰσχύνονται λόγους τε γράφειν καὶ 

καταλείπειν συγγράµµατα ἑαυτῶν, δόξαν φοβούµενοι τοῦ 

ἔπειτα χρόνου, µὴ σοφισταὶ καλῶνται. 



Σωκράτης � ·  γλυκὺς ἀγκών, ὦ Φαῖδρε, λέληθέν σε ὅτι ἀπὸ 

τοῦ [257e] µακροῦ ἀγκῶνος τοῦ κατὰ Νεῖλον ἐκλήθη· καὶ 

πρὸς τῷ ἀγκῶνι λανθάνει σε ὅτι οἱ µέγιστον φρονοῦντες 

τῶν πολιτικῶν µάλιστα ἐρῶσι λογογραφίας τε καὶ 

καταλείψεως συγγραµµάτων, οἵ γε καὶ ἐπειδάν τινα 

γράφωσι λόγον, οὕτως ἀγαπῶσι τοὺς ἐπαινέτας, ὥστε 

προσπαραγράφουσι πρώτους οἳ ἂν ἑκασταχοῦ ἐπαινῶσιν 

αὐτούς. 

Φαῖδρος � ·  πῶς λέγεις τοῦτο; οὐ γὰρ µανθάνω. [258a] 



Σωκράτης � ·  οὐ µανθάνεις ὅτι ἐν ἀρχῇ ἀνδρὸς πολιτικοῦ 

συγγράµµατι πρῶτος ὁ ἐπαινέτης γέγραπται. 

Φαῖδρος � ·  πῶς; 

Σωκράτης � ·  ‘ἔδοξέ’ πού φησιν ‘τῇ βουλῇ’ ἢ ‘τῷ δήµῳ’ ἢ 

ἀµφοτέροις, καὶ ‘ὃς καὶ ὃς εἶπεν’—τὸν αὑτὸν δὴ λέγων 

µάλα σεµνῶς καὶ ἐγκωµιάζων ὁ συγγραφεύς—ἔπειτα λέγει 

δὴ µετὰ τοῦτο, ἐπιδεικνύµενος τοῖς ἐπαινέταις τὴν ἑαυτοῦ 

σοφίαν, ἐνίοτε πάνυ µακρὸν ποιησάµενος σύγγραµµα· ἤ σοι 



ἄλλο τι φαίνεται τὸ τοιοῦτον ἢ λόγος συγγεγραµµένος; 

[258b] Φαῖδρος � ·  οὐκ ἔµοιγε. 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν ἐὰν µὲν οὗτος ἐµµένῃ, γεγηθὼς 

ἀπέρχεται ἐκ τοῦ θεάτρου ὁ ποιητής· ἐὰν δὲ ἐξαλειφθῇ καὶ 

ἄµοιρος γένηται λογογραφίας τε καὶ τοῦ ἄξιος εἶναι 

συγγράφειν, πενθεῖ αὐτός τε καὶ οἱ ἑταῖροι. 

Φαῖδρος � ·  καὶ µάλα. 

Σωκράτης � ·  δῆλόν γε ὅτι οὐχ ὡς ὑπερφρονοῦντες τοῦ 

ἐπιτηδεύµατος, ἀλλ᾽ ὡς τεθαυµακότες. 



Φαῖδρος � ·  πάνυ µὲν οὖν. 

Σωκράτης � ·  τί δέ; ὅταν ἱκανὸς γένηται ῥήτωρ ἢ βασιλεύς, 

ὥστε [258c] λαβὼν τὴν Λυκούργου ἢ Σόλωνος ἢ Δαρείου 

δύναµιν ἀθάνατος γενέσθαι λογογράφος ἐν πόλει, ἆρ᾽ οὐκ 

ἰσόθεον ἡγεῖται αὐτός τε αὑτὸν ἔτι ζῶν, καὶ οἱ ἔπειτα 

γιγνόµενοι ταὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτοῦ νοµίζουσι, θεώµενοι 

αὐτοῦ τὰ συγγράµµατα; 

Φαῖδρος � ·  καὶ µάλα. 



Σωκράτης � ·  οἴει τινὰ οὖν τῶν τοιούτων, ὅστις καὶ 

ὁπωστιοῦν δύσνους Λυσίᾳ, ὀνειδίζειν αὐτὸ τοῦτο ὅτι 

συγγράφει; 

Φαῖδρος � ·  οὔκουν εἰκός γε ἐξ ὧν σὺ λέγεις· καὶ γὰρ ἂν τῇ 

ἑαυτοῦ ἐπιθυµίᾳ, ὡς ἔοικεν, ὀνειδίζοι. [258d] 

Σωκράτης � ·  τοῦτο µὲν ἄρα παντὶ δῆλον, ὅτι οὐκ αἰσχρὸν 

αὐτό γε τὸ γράφειν λόγους. 

Φαῖδρος � ·  τί γάρ; 



Σωκράτης � ·  ἀλλ᾽ ἐκεῖνο οἶµαι αἰσχρὸν ἤδη, τὸ µὴ καλῶς 

λέγειν τε καὶ γράφειν ἀλλ᾽ αἰσχρῶς τε καὶ κακῶς. 

Φαῖδρος � ·  δῆλον δή. 

Σωκράτης � ·  τίς οὖν ὁ τρόπος τοῦ καλῶς τε καὶ µὴ 

γράφειν; δεόµεθά τι, ὦ Φαῖδρε, Λυσίαν τε περὶ τούτων 

ἐξετάσαι καὶ ἄλλον ὅστις πώποτέ τι γέγραφεν ἢ γράψει, 

εἴτε πολιτικὸν σύγγραµµα εἴτε ἰδιωτικόν, ἐν µέτρῳ ὡς 

ποιητὴς ἢ ἄνευ µέτρου ὡς ἰδιώτης; [258e] 



Φαῖδρος � ·  ἐρωτᾷς εἰ δεόµεθα; τίνος µὲν οὖν ἕνεκα κἄν τις 

ὡς εἰπεῖν ζῴη, ἀλλ᾽ ἢ τῶν τοιούτων ἡδονῶν ἕνεκα; οὐ γάρ 

που ἐκείνων γε ὧν προλυπηθῆναι δεῖ ἢ µηδὲ ἡσθῆναι, ὃ δὴ 

ὀλίγου πᾶσαι αἱ περὶ τὸ σῶµα ἡδοναὶ ἔχουσι· διὸ καὶ 

δικαίως ἀνδραποδώδεις κέκληνται. 

Σωκράτης � ·  σχολὴ µὲν δή, ὡς ἔοικε· καὶ ἅµα µοι δοκοῦσιν 

ὡς ἐν τῷ πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ἡµῶν οἱ τέττιγες ᾁδοντες καὶ 

[259a] ἀλλήλοις διαλεγόµενοι καθορᾶν καὶ ἡµᾶς. εἰ οὖν 

ἴδοιεν καὶ νὼ καθάπερ τοὺς πολλοὺς ἐν µεσηµβρίᾳ µὴ 



διαλεγοµένους ἀλλὰ νυστάζοντας καὶ κηλουµένους ὑφ᾽ 

αὑτῶν δι᾽ ἀργίαν τῆς διανοίας, δικαίως ἂν καταγελῷεν, 

ἡγούµενοι ἀνδράποδ᾽ ἄττα σφίσιν ἐλθόντα εἰς τὸ 

καταγώγιον ὥσπερ προβάτια µεσηµβριάζοντα περὶ τὴν 

κρήνην εὕδειν· ἐὰν δὲ ὁρῶσι διαλεγοµένους καὶ 

παραπλέοντάς σφας ὥσπερ Σειρῆνας [259b] ἀκηλήτους, ὃ 

γέρας παρὰ θεῶν ἔχουσιν ἀνθρώποις διδόναι, τάχ᾽ ἂν δοῖεν 

ἀγασθέντες. 



Φαῖδρος � ·  ἔχουσι δὲ δὴ τί τοῦτο; ἀνήκοος γάρ, ὡς ἔοικε, 

τυγχάνω ὤν. 

Σωκράτης � ·  οὐ µὲν δὴ πρέπει γε φιλόµουσον ἄνδρα τῶν 

τοιούτων ἀνήκοον εἶναι. λέγεται δ᾽ ὥς ποτ᾽ ἦσαν οὗτοι 

ἄνθρωποι τῶν πρὶν µούσας γεγονέναι, γενοµένων δὲ 

Μουσῶν καὶ φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε 

ἐξεπλάγησαν ὑφ᾽ ἡδονῆς, [259c] ὥστε ᾁδοντες ἠµέλησαν 

σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς· ἐξ 

ὧν τὸ τεττίγων γένος µετ᾽ ἐκεῖνο φύεται, γέρας τοῦτο 



παρὰ Μουσῶν λαβόν, µηδὲν τροφῆς δεῖσθαι γενόµενον, 

ἀλλ᾽ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾁδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, 

καὶ µετὰ ταῦτα ἐλθὸν παρὰ µούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα 

αὐτῶν τιµᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ µὲν οὖν τοὺς ἐν τοῖς 

χοροῖς τετιµηκότας αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες [259d] ποιοῦσι 

προσφιλεστέρους, τῇ δὲ Ἐρατοῖ τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς, καὶ 

ταῖς ἄλλαις οὕτως, κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιµῆς· τῇ δὲ 

πρεσβυτάτῃ Καλλιόπῃ καὶ τῇ µετ᾽ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς ἐν 

φιλοσοφίᾳ διάγοντάς τε καὶ τιµῶντας τὴν ἐκείνων µουσικὴν 



ἀγγέλλουσιν, αἳ δὴ µάλιστα τῶν Μουσῶν περί τε οὐρανὸν 

καὶ λόγους οὖσαι θείους τε καὶ ἀνθρωπίνους ἱᾶσιν 

καλλίστην φωνήν. πολλῶν δὴ οὖν ἕνεκα λεκτέον τι καὶ οὐ 

καθευδητέον ἐν τῇ µεσηµβρίᾳ. 

Φαῖδρος � ·  λεκτέον γὰρ οὖν. [259e] 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν, ὅπερ νῦν προυθέµεθα σκέψασθαι, τὸν 

λόγον ὅπῃ καλῶς ἔχει λέγειν τε καὶ γράφειν καὶ ὅπῃ µή, 

σκεπτέον. 

Φαῖδρος � ·  δῆλον. 



Σωκράτης � ·  ἆρ᾽ οὖν οὐχ ὑπάρχειν δεῖ τοῖς εὖ γε καὶ καλῶς 

ῥηθησοµένοις τὴν τοῦ λέγοντος διάνοιαν εἰδυῖαν τὸ ἀληθὲς 

ὧν ἂν ἐρεῖν πέρι µέλλῃ; 

Φαῖδρος � ·  οὑτωσὶ περὶ τούτου ἀκήκοα, ὦ φίλε Σώκρατες, 

οὐκ [260a] εἶναι ἀνάγκην τῷ µέλλοντι ῥήτορι ἔσεσθαι τὰ 

τῷ ὄντι δίκαια µανθάνειν ἀλλὰ τὰ δόξαντ᾽ ἂν πλήθει οἵπερ 

δικάσουσιν, οὐδὲ τὰ ὄντως ἀγαθὰ ἢ καλὰ ἀλλ᾽ ὅσα δόξει· 

ἐκ γὰρ τούτων εἶναι τὸ πείθειν ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῆς ἀληθείας. 



Σωκράτης � ·  ‘οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος’ εἶναι δεῖ, ὦ Φαῖδρε, ὃ 

ἂν εἴπωσι σοφοί, ἀλλὰ σκοπεῖν µή τι λέγωσι· καὶ δὴ καὶ τὸ 

νῦν λεχθὲν οὐκ ἀφετέον. 

Φαῖδρος � ·  ὀρθῶς λέγεις. 

Σωκράτης � ·  ὧδε δὴ σκοπῶµεν αὐτό. 

Φαῖδρος � ·  πῶς; [260b] 

Σωκράτης � ·  εἴ σε πείθοιµι ἐγὼ πολεµίους ἀµύνειν 

κτησάµενον ἵππον, ἄµφω δὲ ἵππον ἀγνοοῖµεν, τοσόνδε 



µέντοι τυγχάνοιµι εἰδὼς περὶ σοῦ, ὅτι Φαῖδρος ἵππον 

ἡγεῖται τὸ τῶν ἡµέρων ζῴων µέγιστα ἔχον ὦτα— 

Φαῖδρος � ·  γελοῖόν γ᾽ ἄν, ὦ Σώκρατες, εἴη. 

Σωκράτης � ·  οὔπω γε· ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σπουδῇ σε πείθοιµι, 

συντιθεὶς λόγον ἔπαινον κατὰ τοῦ ὄνου, ἵππον 

ἐπονοµάζων καὶ λέγων ὡς παντὸς ἄξιον τὸ θρέµµα οἴκοι τε 

κεκτῆσθαι καὶ ἐπὶ στρατιᾶς, ἀποπολεµεῖν τε χρήσιµον καὶ 

πρός γ᾽ ἐνεγκεῖν δυνατὸν [260c] σκεύη καὶ ἄλλα πολλὰ 

ὠφέλιµον. 



Φαῖδρος � ·  παγγέλοιόν γ᾽ ἂν ἤδη εἴη. 

Σωκράτης � ·  ἆρ᾽ οὖν οὐ κρεῖττον γελοῖον καὶ φίλον ἢ 

δεινόν τε καὶ ἐχθρὸν εἶναι ἢ φίλον; 

Φαῖδρος � ·  φαίνεται. 

Σωκράτης � ·  ὅταν οὖν ὁ ῥητορικὸς ἀγνοῶν ἀγαθὸν καὶ 

κακόν, λαβὼν πόλιν ὡσαύτως ἔχουσαν πείθῃ, µὴ περὶ ὄνου 

σκιᾶς ὡς ἵππου τὸν ἔπαινον ποιούµενος, ἀλλὰ περὶ κακοῦ 

ὡς ἀγαθοῦ, δόξας δὲ πλήθους µεµελετηκὼς πείσῃ κακὰ 



πράττειν ἀντ᾽ ἀγαθῶν, ποῖόν τιν᾽ ἂν οἴει µετὰ ταῦτα τὴν 

ῥητορικὴν [260d] καρπὸν ὧν ἔσπειρε θερίζειν; 

Φαῖδρος � ·  οὐ πάνυ γε ἐπιεικῆ. 

Σωκράτης � ·  ἆρ᾽ οὖν, ὦ ἀγαθέ, ἀγροικότερον τοῦ δέοντος 

λελοιδορήκαµεν τὴν τῶν λόγων τέχνην; ἡ δ᾽ ἴσως ἂν εἴποι: 

‘τί ποτ᾽, ὦ θαυµάσιοι, ληρεῖτε; ἐγὼ γὰρ οὐδέν᾽ ἀγνοοῦντα 

τἀληθὲς ἀναγκάζω µανθάνειν λέγειν, ἀλλ᾽, εἴ τι ἐµὴ 

συµβουλή, κτησάµενον ἐκεῖνο οὕτως ἐµὲ λαµβάνειν· τόδε δ᾽ 



οὖν µέγα λέγω, ὡς ἄνευ ἐµοῦ τῷ τὰ ὄντα εἰδότι οὐδέν τι 

µᾶλλον ἔσται πείθειν τέχνῃ.’ [260e] 

Φαῖδρος � ·  οὐκοῦν δίκαια ἐρεῖ, λέγουσα ταῦτα; 

Σωκράτης � ·  φηµί, ἐὰν οἵ γ᾽ ἐπιόντες αὐτῇ λόγοι 

µαρτυρῶσιν εἶναι τέχνῃ. ὥσπερ γὰρ ἀκούειν δοκῶ τινων 

προσιόντων καὶ διαµαρτυροµένων λόγων, ὅτι ψεύδεται καὶ 

οὐκ ἔστι τέχνη ἀλλ᾽ ἄτεχνος τριβή· τοῦ δὲ λέγειν, φησὶν ὁ 

Λάκων, ἔτυµος τέχνη ἄνευ τοῦ ἀληθείας ἧφθαι οὔτ᾽ ἔστιν 

οὔτε µή ποτε ὕστερον γένηται. [261a] 



Φαῖδρος � ·  τούτων δεῖ τῶν λόγων, ὦ Σώκρατες· ἀλλὰ 

δεῦρο αὐτοὺς παράγων ἐξέταζε τί καὶ πῶς λέγουσιν. 

Σωκράτης � ·  πάριτε δή, θρέµµατα γενναῖα, καλλίπαιδά τε 

Φαῖδρον πείθετε ὡς ἐὰν µὴ ἱκανῶς φιλοσοφήσῃ, οὐδὲ ἱκανός 

ποτε λέγειν ἔσται περὶ οὐδενός. ἀποκρινέσθω δὴ ὁ Φαῖδρος. 

Φαῖδρος � ·  ἐρωτᾶτε. 

Σωκράτης � ·  ἆρ᾽ οὖν οὐ τὸ µὲν ὅλον ἡ ῥητορικὴ ἂν εἴη 

τέχνη ψυχαγωγία τις διὰ λόγων, οὐ µόνον ἐν δικαστηρίοις 

καὶ ὅσοι ἄλλοι δηµόσιοι σύλλογοι, ἀλλὰ καὶ ἐν ἰδίοις, ἡ 



αὐτὴ σµικρῶν [261b] τε καὶ µεγάλων πέρι, καὶ οὐδὲν 

ἐντιµότερον τό γε ὀρθὸν περὶ σπουδαῖα ἢ περὶ φαῦλα 

γιγνόµενον; ἢ πῶς σὺ ταῦτ᾽ ἀκήκοας; 

Φαῖδρος � ·  οὐ µὰ τὸν Δί᾽ οὐ παντάπασιν οὕτως, ἀλλὰ 

µάλιστα µέν πως περὶ τὰς δίκας λέγεταί τε καὶ γράφεται 

τέχνῃ, λέγεται δὲ καὶ περὶ δηµηγορίας· ἐπὶ πλέον δὲ οὐκ 

ἀκήκοα. 

Σωκράτης � ·  ἀλλ᾽ ἦ τὰς Νέστορος καὶ Ὀδυσσέως τέχνας 

µόνον περὶ λόγων ἀκήκοας, ἃς ἐν Ἰλίῳ σχολάζοντες 



συνεγραψάτην, τῶν δὲ Παλαµήδους ἀνήκοος γέγονας; 

[261c] Φαῖδρος � ·  καὶ ναὶ µὰ Δί᾽ ἔγωγε τῶν Νέστορος, εἰ 

µὴ Γοργίαν Νέστορά τινα κατασκευάζεις, ἤ τινα 

Θρασύµαχόν τε καὶ Θεόδωρον Ὀδυσσέα. 

Σωκράτης � ·  ἴσως. ἀλλὰ γὰρ τούτους ἐῶµεν· σὺ δ᾽ εἰπέ, ἐν 

δικαστηρίοις οἱ ἀντίδικοι τί δρῶσιν; οὐκ ἀντιλέγουσιν 

µέντοι; ἢ τί φήσοµεν; 

Φαῖδρος � ·  τοῦτ᾽ αὐτό. 

Σωκράτης � ·  περὶ τοῦ δικαίου τε καὶ ἀδίκου; 



Φαῖδρος � ·  ναί. 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν ὁ τέχνῃ τοῦτο δρῶν ποιήσει φανῆναι 

τὸ [261d] αὐτὸ τοῖς αὐτοῖς τοτὲ µὲν δίκαιον, ὅταν δὲ 

βούληται, ἄδικον; 

Φαῖδρος � ·  τί µήν; 

Σωκράτης � ·  καὶ ἐν δηµηγορίᾳ δὴ τῇ πόλει δοκεῖν τὰ αὐτὰ 

τοτὲ µὲν ἀγαθά, τοτὲ δ᾽ αὖ τἀναντία; 

Φαῖδρος � ·  οὕτως. 



Σωκράτης � ·  τὸν οὖν Ἐλεατικὸν Παλαµήδην λέγοντα οὐκ 

ἴσµεν τέχνῃ, ὥστε φαίνεσθαι τοῖς ἀκούουσι τὰ αὐτὰ ὅµοια 

καὶ ἀνόµοια, καὶ ἓν καὶ πολλά, µένοντά τε αὖ καὶ φερόµενα; 

Φαῖδρος � ·  µάλα γε. 

Σωκράτης � ·  οὐκ ἄρα µόνον περὶ δικαστήριά τέ ἐστιν ἡ 

ἀντιλογικὴ [261e] καὶ περὶ δηµηγορίαν, ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, 

περὶ πάντα τὰ λεγόµενα µία τις τέχνη, εἴπερ ἔστιν, αὕτη ἂν 

εἴη, ᾗ τις οἷός τ᾽ ἔσται πᾶν παντὶ ὁµοιοῦν τῶν δυνατῶν καὶ 



οἷς δυνατόν, καὶ ἄλλου ὁµοιοῦντος καὶ ἀποκρυπτοµένου εἰς 

φῶς ἄγειν. 

Φαῖδρος � ·  πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον λέγεις; 

Σωκράτης � ·  τῇδε δοκῶ ζητοῦσιν φανεῖσθαι. ἀπάτη 

πότερον ἐν πολὺ διαφέρουσι γίγνεται µᾶλλον ἢ ὀλίγον 

[262a] Φαῖδρος � ·  ἐν τοῖς ὀλίγον. 

Σωκράτης � ·  ἀλλά γε δὴ κατὰ σµικρὸν µεταβαίνων µᾶλλον 

λήσεις ἐλθὼν ἐπὶ τὸ ἐναντίον ἢ κατὰ µέγα. 

Φαῖδρος � ·  πῶς δ᾽ οὔ; 



Σωκράτης � ·  δεῖ ἄρα τὸν µέλλοντα ἀπατήσειν µὲν ἄλλον, 

αὐτὸν δὲ µὴ ἀπατήσεσθαι, τὴν ὁµοιότητα τῶν ὄντων καὶ 

ἀνοµοιότητα ἀκριβῶς διειδέναι. 

Φαῖδρος � ·  ἀνάγκη µὲν οὖν. 

Σωκράτης � ·  ἦ οὖν οἷός τε ἔσται, ἀλήθειαν ἀγνοῶν 

ἑκάστου, τὴν τοῦ ἀγνοουµένου ὁµοιότητα σµικράν τε καὶ 

µεγάλην ἐν τοῖς ἄλλοις διαγιγνώσκειν; [262b] 

Φαῖδρος � ·  ἀδύνατον. 



Σωκράτης � ·  οὐκοῦν τοῖς παρὰ τὰ ὄντα δοξάζουσι καὶ 

ἀπατωµένοις δῆλον ὡς τὸ πάθος τοῦτο δι᾽ ὁµοιοτήτων 

τινῶν εἰσερρύη. 

Φαῖδρος � ·  γίγνεται γοῦν οὕτως. 

Σωκράτης � ·  ἔστιν οὖν ὅπως τεχνικὸς ἔσται µεταβιβάζειν 

κατὰ σµικρὸν διὰ τῶν ὁµοιοτήτων ἀπὸ τοῦ ὄντος 

ἑκάστοτε ἐπὶ τοὐναντίον ἀπάγων, ἢ αὐτὸς τοῦτο 

διαφεύγειν, ὁ µὴ ἐγνωρικὼς ὃ ἔστιν ἕκαστον τῶν ὄντων; 

Φαῖδρος�· οὐ µή ποτε. [262c] 



Σωκράτης � ·  λόγων ἄρα τέχνην, ὦ ἑταῖρε, ὁ τὴν ἀλήθειαν 

µὴ εἰδώς, δόξας δὲ τεθηρευκώς, γελοίαν τινά, ὡς ἔοικε, καὶ 

ἄτεχνον παρέξεται. 

Φαῖδρος � ·  κινδυνεύει. 

Σωκράτης � ·  βούλει οὖν ἐν τῷ Λυσίου λόγῳ ὃν φέρεις, καὶ 

ἐν οἷς ἡµεῖς εἴποµεν ἰδεῖν τι ὧν φαµεν ἀτέχνων τε καὶ 

ἐντέχνων εἶναι; 

Φαῖδρος � ·  πάντων γέ που µάλιστα, ὡς νῦν γε ψιλῶς πως 

λέγοµεν, οὐκ ἔχοντες ἱκανὰ παραδείγµατα. 



Σωκράτης � ·  καὶ µὴν κατὰ τύχην γέ τινα, ὡς ἔοικεν, 

ἐρρηθήτην [262d] τὼ λόγω ἔχοντέ τι παράδειγµα, ὡς ἂν 

ὁ εἰδὼς τὸ ἀληθὲς προσπαίζων ἐν λόγοις παράγοι τοὺς 

ἀκούοντας. καὶ ἔγωγε, ὦ Φαῖδρε, αἰτιῶµαι τοὺς ἐντοπίους 

θεούς· ἴσως δὲ καὶ οἱ τῶν Μουσῶν προφῆται οἱ ὑπὲρ 

κεφαλῆς ᾠδοὶ ἐπιπεπνευκότες ἂν ἡµῖν εἶεν τοῦτο τὸ γέρας· 

οὐ γάρ που ἔγωγε τέχνης τινὸς τοῦ λέγειν µέτοχος. 

Φαῖδρος � ·  ἔστω ὡς λέγεις· µόνον δήλωσον ὃ φῄς. 



Σωκράτης � ·  ἴθι δή µοι ἀνάγνωθι τὴν τοῦ Λυσίου λόγου 

ἀρχήν. [262e] 

Φαῖδρος � ·  ‘περὶ µὲν τῶν ἐµῶν πραγµάτων ἐπίστασαι, καὶ 

ὡς νοµίζω συµφέρειν ἡµῖν τούτων γενοµένων, ἀκήκοας. 

ἀξιῶ δὲ µὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέοµαι, ὅτι οὐκ ἐραστὴς 

ὢν σοῦ τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις µὲν τότε µεταµέλει’— 

Σωκράτης � ·  παῦσαι. τί δὴ οὖν οὗτος ἁµαρτάνει καὶ 

ἄτεχνον ποιεῖ λεκτέον· ἦ γάρ; [263a] 

Φαῖδρος � ·  ναί. 



Σωκράτης � ·  ἆρ᾽ οὖν οὐ παντὶ δῆλον τό γε τοιόνδε, ὡς περὶ 

µὲν ἔνια τῶν τοιούτων ὁµονοητικῶς ἔχοµεν, περὶ δ᾽ ἔνια 

στασιωτικῶς; 

Φαῖδρος � ·  δοκῶ µὲν ὃ λέγεις µανθάνειν, ἔτι δ᾽ εἰπὲ 

σαφέστερον. 

Σωκράτης � ·  ὅταν τις ὄνοµα εἴπῃ σιδήρου ἢ ἀργύρου, ἆρ᾽ 

οὐ τὸ αὐτὸ πάντες διενοήθηµεν; 

Φαῖδρος � ·  καὶ µάλα. 



Σωκράτης � ·  τί δ᾽ ὅταν δικαίου ἢ ἀγαθοῦ; οὐκ ἄλλος ἄλλῃ 

φέρεται, καὶ ἀµφισβητοῦµεν ἀλλήλοις τε καὶ ἡµῖν αὐτοῖς; 

Φαῖδρος � ·  πάνυ µὲν οὖν. [263b] 

Σωκράτης � ·  ἐν µὲν ἄρα τοῖς συµφωνοῦµεν, ἐν δὲ τοῖς οὔ. 

Φαῖδρος � ·  οὕτω. 

Σωκράτης � ·  ποτέρωθι οὖν εὐαπατητότεροί ἐσµεν, καὶ ἡ 

ῥητορικὴ ἐν ποτέροις µεῖζον δύναται; 

Φαῖδρος � ·  δῆλον ὅτι ἐν οἷς πλανώµεθα. 



Σωκράτης � ·  οὐκοῦν τὸν µέλλοντα τέχνην ῥητορικὴν 

µετιέναι πρῶτον µὲν δεῖ ταῦτα ὁδῷ διῃρῆσθαι, καὶ 

εἰληφέναι τινὰ χαρακτῆρα ἑκατέρου τοῦ εἴδους, ἐν ᾧ τε 

ἀνάγκη τὸ πλῆθος πλανᾶσθαι καὶ ἐν ᾧ µή. [263c] 

Φαῖδρος � ·  καλὸν γοῦν ἄν, ὦ Σώκρατες, εἶδος εἴη 

κατανενοηκὼς ὁ τοῦτο λαβών. 

Σωκράτης � ·  ἔπειτά γε οἶµαι πρὸς ἑκάστῳ γιγνόµενον µὴ 

λανθάνειν ἀλλ᾽ ὀξέως αἰσθάνεσθαι περὶ οὗ ἂν µέλλῃ ἐρεῖν 

ποτέρου ὂν τυγχάνει τοῦ γένους. 



Φαῖδρος � ·  τί µήν; 

Σωκράτης � ·  τί οὖν; τὸν ἔρωτα πότερον φῶµεν εἶναι τῶν 

ἀµφισβητησίµων ἢ τῶν µή; 

Φαῖδρος � ·  τῶν ἀµφισβητησίµων δήπου: ἢ οἴει ἄν σοι 

ἐγχωρῆσαι εἰπεῖν ἃ νυνδὴ εἶπες περὶ αὐτοῦ, ὡς βλάβη τέ 

ἐστι τῷ ἐρωµένῳ καὶ ἐρῶντι, καὶ αὖθις ὡς µέγιστον ὂν τῶν 

ἀγαθῶν τυγχάνει; [263d] 



Σωκράτης � ·  ἄριστα λέγεις· ἀλλ᾽ εἰπὲ καὶ τόδε—ἐγὼ γάρ 

τοι διὰ τὸ ἐνθουσιαστικὸν οὐ πάνυ µέµνηµαι—εἰ ὡρισάµην 

ἔρωτα ἀρχόµενος τοῦ λόγου. 

Φαῖδρος � ·  νὴ Δία ἀµηχάνως γε ὡς σφόδρα. 

Σωκράτης � ·  φεῦ, ὅσῳ λέγεις τεχνικωτέρας Νύµφας τὰς 

Ἀχελῴου καὶ Πᾶνα τὸν Ἑρµοῦ Λυσίου τοῦ Κεφάλου πρὸς 

λόγους εἶναι. ἢ οὐδὲν λέγω, ἀλλὰ καὶ ὁ Λυσίας ἀρχόµενος 

τοῦ ἐρωτικοῦ ἠνάγκασεν ἡµᾶς ὑπολαβεῖν τὸν ἔρωτα ἕν τι 

τῶν ὄντων ὃ [263e] αὐτὸς ἐβουλήθη, καὶ πρὸς τοῦτο ἤδη 



συνταξάµενος πάντα τὸν ὕστερον λόγον διεπεράνατο; 

βούλει πάλιν ἀναγνῶµεν τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ; 

Φαῖδρος � ·  εἰ σοί γε δοκεῖ· ὃ µέντοι ζητεῖς οὐκ ἔστ᾽ αὐτόθι. 

Σωκράτης � ·  λέγε, ἵνα ἀκούσω αὐτοῦ ἐκείνου. 

Φαῖδρος � ·  ‘περὶ µὲν τῶν ἐµῶν πραγµάτων ἐπίστασαι, καὶ 

ὡς νοµίζω συµφέρειν ἡµῖν τούτων γενοµένων, ἀκήκοας. 

ἀξιῶ [264a] δὲ µὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέοµαι, ὅτι οὐκ 

ἐραστὴς ὢν σοῦ τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις µὲν τότε µεταµέλει 

ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυµίας παύσωνται·’— 



Σωκράτης � ·  ἦ πολλοῦ δεῖν ἔοικε ποιεῖν ὅδε γε ὃ ζητοῦµεν, 

ὃς οὐδὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀλλ᾽ ἀπὸ τελευτῆς ἐξ ὑπτίας ἀνάπαλιν 

διανεῖν ἐπιχειρεῖ τὸν λόγον, καὶ ἄρχεται ἀφ᾽ ὧν πεπαυµένος 

ἂν ἤδη ὁ ἐραστὴς λέγοι πρὸς τὰ παιδικά. ἢ οὐδὲν εἶπον, 

Φαῖδρε, φίλη κεφαλή; [264b] 

Φαῖδρος � ·  ἔστιν γέ τοι δή, ὦ Σώκρατες, τελευτή, περὶ οὗ 

τὸν λόγον ποιεῖται. 

Σωκράτης � ·  τί δὲ τἆλλα; οὐ χύδην δοκεῖ βεβλῆσθαι τὰ τοῦ 

λόγου; ἢ φαίνεται τὸ δεύτερον εἰρηµένον ἔκ τινος ἀνάγκης 



δεύτερον δεῖν τεθῆναι, ἤ τι ἄλλο τῶν ῥηθέντων; ἐµοὶ µὲν 

γὰρ ἔδοξεν, ὡς µηδὲν εἰδότι, οὐκ ἀγεννῶς τὸ ἐπιὸν εἰρῆσθαι 

τῷ γράφοντι· σὺ δ᾽ ἔχεις τινὰ ἀνάγκην λογογραφικὴν ᾗ 

ταῦτα ἐκεῖνος οὕτως ἐφεξῆς παρ᾽ ἄλληλα ἔθηκεν; 

Φαῖδρος � ·  χρηστὸς εἶ, ὅτι µε ἡγῇ ἱκανὸν εἶναι τὰ ἐκείνου 

[264c] οὕτως ἀκριβῶς διιδεῖν. 

Σωκράτης � ·  ἀλλὰ τόδε γε οἶµαί σε φάναι ἄν, δεῖν πάντα 

λόγον ὥσπερ ζῷον συνεστάναι σῶµά τι ἔχοντα αὐτὸν 

αὑτοῦ, ὥστε µήτε ἀκέφαλον εἶναι µήτε ἄπουν, ἀλλὰ µέσα 



τε ἔχειν καὶ ἄκρα, πρέποντα ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ 

γεγραµµένα. 

Φαῖδρος � ·  πῶς γὰρ οὔ; 

Σωκράτης � ·  σκέψαι τοίνυν τὸν τοῦ ἑταίρου σου λόγον εἴτε 

οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, καὶ εὑρήσεις τοῦ ἐπιγράµµατος 

οὐδὲν διαφέροντα, ὃ Μίδᾳ τῷ Φρυγί φασίν τινες 

ἐπιγεγράφθαι. [264d] 

Φαῖδρος � ·  ποῖον τοῦτο, καὶ τί πεπονθός; 



Σωκράτης � ·  ἔστι µὲν τοῦτο τόδε—“χαλκῆ παρθένος εἰµί, 

Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήµατι κεῖµαι. �ὄφρ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα 

µακρὰ τεθήλῃ, �αὐτοῦ τῇδε µένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ 

τύµβου, � ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται. �” 

[264e] ὅτι δ᾽ οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ἢ ὕστατόν τι 

λέγεσθαι, ἐννοεῖς που, ὡς ἐγᾦµαι. 

Φαῖδρος � ·  σκώπτεις τὸν λόγον ἡµῶν, ὦ Σώκρατες. 

Σωκράτης � ·  τοῦτον µὲν τοίνυν, ἵνα µὴ σὺ ἄχθῃ, ἐάσωµεν—

καίτοι συχνά γε ἔχειν µοι δοκεῖ παραδείγµατα πρὸς ἅ τις 



βλέπων ὀνίναιτ᾽ ἄν, µιµεῖσθαι αὐτὰ ἐπιχειρῶν µὴ πάνυ τι— 

εἰς δὲ τοὺς ἑτέρους λόγους ἴωµεν. ἦν γάρ τι ἐν αὐτοῖς, ὡς 

δοκῶ, προσῆκον ἰδεῖν τοῖς βουλοµένοις περὶ λόγων 

σκοπεῖν. [265a] 

Φαῖδρος � ·  τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 

Σωκράτης � ·  ἐναντίω που ἤστην· ὁ µὲν γὰρ ὡς τῷ ἐρῶντι, 

ὁ δ᾽ ὡς τῷ µὴ δεῖ χαρίζεσθαι, ἐλεγέτην. 

Φαῖδρος � ·  καὶ µάλ᾽ ἀνδρικῶς. 



Σωκράτης � ·  ὤιµην σε τἀληθὲς ἐρεῖν, ὅτι µανικῶς· ὃ µέντοι 

ἐζήτουν ἐστὶν αὐτὸ τοῦτο. µανίαν γάρ τινα ἐφήσαµεν εἶναι 

τὸν ἔρωτα. ἦ γάρ; 

Φαῖδρος � ·  ναί. 

Σωκράτης � ·  µανίας δέ γε εἴδη δύο, τὴν µὲν ὑπὸ νοσηµάτων 

ἀνθρωπίνων, τὴν δὲ ὑπὸ θείας ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωθότων 

νοµίµων γιγνοµένην. [265b] 

Φαῖδρος � ·  πάνυ γε. 



Σωκράτης � ·  τῆς δὲ θείας τεττάρων θεῶν τέτταρα µέρη 

διελόµενοι, µαντικὴν µὲν ἐπίπνοιαν Ἀπόλλωνος θέντες, 

Διονύσου δὲ τελεστικήν, Μουσῶν δ᾽ αὖ ποιητικήν, 

τετάρτην δὲ ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος, ἐρωτικὴν µανίαν 

ἐφήσαµέν τε ἀρίστην εἶναι, καὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅπῃ τὸ ἐρωτικὸν 

πάθος ἀπεικάζοντες, ἴσως µὲν ἀληθοῦς τινος ἐφαπτόµενοι, 

τάχα δ᾽ ἂν καὶ ἄλλοσε παραφερόµενοι, κεράσαντες οὐ 

παντάπασιν ἀπίθανον λόγον, [265c] µυθικόν τινα ὕµνον 



προσεπαίσαµεν µετρίως τε καὶ εὐφήµως τὸν ἐµόν τε καὶ σὸν 

δεσπότην ἔρωτα, ὦ Φαῖδρε, καλῶν παίδων ἔφορον. 

Φαῖδρος � ·  καὶ µάλα ἔµοιγε οὐκ ἀηδῶς ἀκοῦσαι. 

Σωκράτης � ·  τόδε τοίνυν αὐτόθεν λάβωµεν, ὡς ἀπὸ τοῦ 

ψέγειν πρὸς τὸ ἐπαινεῖν ἔσχεν ὁ λόγος µεταβῆναι. 

Φαῖδρος � ·  πῶς δὴ οὖν αὐτὸ λέγεις; 

Σωκράτης � ·  ἐµοὶ µὲν φαίνεται τὰ µὲν ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ 

πεπαῖσθαι· τούτων δέ τινων ἐκ τύχης ῥηθέντων δυοῖν 



εἰδοῖν, [265d] εἰ αὐτοῖν τὴν δύναµιν τέχνῃ λαβεῖν δύναιτό 

τις, οὐκ ἄχαρι. 

Φαῖδρος � ·  τίνων δή; 

Σωκράτης � ·  εἰς µίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ 

πολλαχῇ διεσπαρµένα, ἵνα ἕκαστον ὁριζόµενος δῆλον ποιῇ 

περὶ οὗ ἂν ἀεὶ διδάσκειν ἐθέλῃ. ὥσπερ τὰ νυνδὴ περὶ 

Ἔρωτος—ὃ ἔστιν ὁρισθέν—εἴτ᾽ εὖ εἴτε κακῶς ἐλέχθη, τὸ 

γοῦν σαφὲς καὶ τὸ αὐτὸ αὑτῷ ὁµολογούµενον διὰ ταῦτα 

ἔσχεν εἰπεῖν ὁ λόγος. 



Φαῖδρος � ·  τὸ δ᾽ ἕτερον δὴ εἶδος τί λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

[265e] 	  Σωκράτης � ·  τὸ πάλιν κατ᾽ εἴδη δύνασθαι διατέµνειν 

κατ᾽ ἄρθρα ᾗ πέφυκεν, καὶ µὴ ἐπιχειρεῖν καταγνύναι µέρος 

µηδέν, κακοῦ µαγείρου τρόπῳ χρώµενον· ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄρτι 

τὼ λόγω τὸ µὲν ἄφρον τῆς διανοίας ἕν τι κοινῇ εἶδος 

ἐλαβέτην, ὥσπερ [266a] δὲ σώµατος ἐξ ἑνὸς διπλᾶ καὶ 

ὁµώνυµα πέφυκε, σκαιά, τὰ δὲ δεξιὰ κληθέντα, οὕτω καὶ τὸ 

τῆς παρανοίας ὡς ἓν ἐν ἡµῖν πεφυκὸς εἶδος ἡγησαµένω τὼ 

λόγω, ὁ µὲν τὸ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τεµνόµενος µέρος, πάλιν τοῦτο 



τέµνων οὐκ ἐπανῆκεν πρὶν ἐν αὐτοῖς ἐφευρὼν ὀνοµαζόµενον 

σκαιόν τινα ἔρωτα ἐλοιδόρησεν µάλ᾽ ἐν δίκῃ, ὁ δ᾽ εἰς τὰ ἐν 

δεξιᾷ τῆς µανίας ἀγαγὼν ἡµᾶς, ὁµώνυµον µὲν ἐκείνῳ, θεῖον 

δ᾽ αὖ τινα ἔρωτα ἐφευρὼν καὶ [266b] προτεινάµενος 

ἐπῄνεσεν ὡς µεγίστων αἴτιον ἡµῖν ἀγαθῶν. 

Φαῖδρος � ·  ἀληθέστατα λέγεις. 

Σωκράτης � ·  τούτων δὴ ἔγωγε αὐτός τε ἐραστής, ὦ 

Φαῖδρε, τῶν διαιρέσεων καὶ συναγωγῶν, ἵνα οἷός τε ὦ 

λέγειν τε καὶ φρονεῖν· ἐάν τέ τιν᾽ ἄλλον ἡγήσωµαι δυνατὸν 



εἰς ἓν καὶ ἐπὶ πολλὰ πεφυκόθ᾽ ὁρᾶν, τοῦτον διώκω 

‘κατόπισθε µετ᾽ ἴχνιον ὥστε θεοῖο.’ καὶ µέντοι καὶ τοὺς 

δυναµένους αὐτὸ δρᾶν εἰ µὲν ὀρθῶς ἢ µὴ προσαγορεύω, 

θεὸς οἶδε, καλῶ δὲ [266c] οὖν µέχρι τοῦδε διαλεκτικούς. τὰ 

δὲ νῦν παρὰ σοῦ τε καὶ Λυσίου µαθόντας εἰπὲ τί χρὴ καλεῖν· 

ἢ τοῦτο ἐκεῖνό ἐστιν ἡ λόγων τέχνη, ᾗ Θρασύµαχός τε καὶ 

οἱ ἄλλοι χρώµενοι σοφοὶ µὲν αὐτοὶ λέγειν γεγόνασιν, 

ἄλλους τε ποιοῦσιν, οἳ ἂν δωροφορεῖν αὐτοῖς ὡς 

βασιλεῦσιν ἐθέλωσιν; 



Φαῖδρος � ·  βασιλικοὶ µὲν ἇνδρες, οὐ µὲν δὴ ἐπιστήµονές γε 

ὧν ἐρωτᾷς. ἀλλὰ τοῦτο µὲν τὸ εἶδος ὀρθῶς ἔµοιγε δοκεῖς 

καλεῖν, διαλεκτικὸν καλῶν· τὸ δὲ ῥητορικὸν δοκεῖ µοι 

διαφεύγειν ἔθ᾽ ἡµᾶς. [266d] 

Σωκράτης � ·  πῶς φῄς; καλόν πού τι ἂν εἴη, ὃ τούτων 

ἀπολειφθὲν ὅµως τέχνῃ λαµβάνεται; πάντως δ᾽ οὐκ 

ἀτιµαστέον αὐτὸ σοί τε καὶ ἐµοί, λεκτέον δὲ τί µέντοι καὶ 

ἔστι τὸ λειπόµενον τῆς ῥητορικῆς. 



Φαῖδρος � ·  καὶ µάλα που συχνά, ὦ Σώκρατες, τά γ᾽ ἐν τοῖς 

βιβλίοις τοῖς περὶ λόγων τέχνης γεγραµµένοις. 

Σωκράτης � ·  καὶ καλῶς γε ὑπέµνησας. προοίµιον µὲν οἶµαι 

πρῶτον ὡς δεῖ τοῦ λόγου λέγεσθαι ἐν ἀρχῇ· ταῦτα 

λέγεις—ἦ γάρ;—τὰ κοµψὰ τῆς τέχνης; [266e] 

Φαῖδρος � ·  ναί. 

Σωκράτης � ·  δεύτερον δὲ δὴ διήγησίν τινα µαρτυρίας τ᾽ ἐπ᾽ 

αὐτῇ, τρίτον τεκµήρια, τέταρτον εἰκότα· καὶ πίστωσιν οἶµαι 



καὶ ἐπιπίστωσιν λέγειν τόν γε βέλτιστον λογοδαίδαλον 

Βυζάντιον ἄνδρα. 

Φαῖδρος � ·  τὸν χρηστὸν λέγεις Θεόδωρον; [267a] 

Σωκράτης � ·  τί µήν; καὶ ἔλεγχόν γε καὶ ἐπεξέλεγχον ὡς 

ποιητέον ἐν κατηγορίᾳ τε καὶ ἀπολογίᾳ. τὸν δὲ κάλλιστον 

Πάριον Εὐηνὸν ἐς µέσον οὐκ ἄγοµεν, ὃς ὑποδήλωσίν τε 

πρῶτος ηὗρεν καὶ παρεπαίνους—οἱ δ᾽ αὐτὸν καὶ 

παραψόγους φασὶν ἐν µέτρῳ λέγειν µνήµης χάριν—σοφὸς 

γὰρ ἁνήρ. Τεισίαν δὲ Γοργίαν τε ἐάσοµεν εὕδειν, οἳ πρὸ τῶν 



ἀληθῶν τὰ εἰκότα εἶδον ὡς τιµητέα µᾶλλον, τά τε αὖ 

σµικρὰ µεγάλα καὶ τὰ µεγάλα σµικρὰ φαίνεσθαι ποιοῦσιν 

διὰ ῥώµην λόγου, [267b] καινά τε ἀρχαίως τά τ᾽ ἐναντία 

καινῶς, συντοµίαν τε λόγων καὶ ἄπειρα µήκη περὶ πάντων 

ἀνηῦρον; ταῦτα δὲ ἀκούων ποτέ µου Πρόδικος ἐγέλασεν, 

καὶ µόνος αὐτὸς ηὑρηκέναι ἔφη ὧν δεῖ λόγων τέχνην· δεῖν 

δὲ οὔτε µακρῶν οὔτε βραχέων ἀλλὰ µετρίων. 

Φαῖδρος � ·  σοφώτατά γε, ὦ Πρόδικε. 



Σωκράτης � ·  Ἱππίαν δὲ οὐ λέγοµεν; οἶµαι γὰρ ἂν σύµψηφον 

αὐτῷ καὶ τὸν Ἠλεῖον ξένον γενέσθαι. 

Φαῖδρος � ·  τί δ᾽ οὔ; 

Σωκράτης � ·  τὰ δὲ Πώλου πῶς φράσωµεν αὖ µουσεῖα 

λόγων—ὡς [267c] διπλασιολογίαν καὶ γνωµολογίαν καὶ 

εἰκονολογίαν—ὀνοµάτων τε Λικυµνίων ἃ ἐκείνῳ 

ἐδωρήσατο πρὸς ποίησιν εὐεπείας; 

Φαῖδρος � ·  Πρωταγόρεια δέ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἦν µέντοι 

τοιαῦτ᾽ ἄττα; 



Σωκράτης � ·  ὀρθοέπειά γέ τις, ὦ παῖ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ 

καλά. τῶν γε µὴν οἰκτρογόων ἐπὶ γῆρας καὶ πενίαν 

ἑλκοµένων λόγων κεκρατηκέναι τέχνῃ µοι φαίνεται τὸ τοῦ 

Χαλκηδονίου σθένος, ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅµα δεινὸς 

ἁνὴρ [267d] γέγονεν, καὶ πάλιν ὠργισµένοις ἐπᾴδων 

κηλεῖν, ὡς ἔφη· διαβάλλειν τε καὶ ἀπολύσασθαι διαβολὰς 

ὁθενδὴ κράτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων κοινῇ πᾶσιν 

ἔοικε συνδεδογµένον εἶναι, ᾧ τινες µὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι δ᾽ 

ἄλλο τίθενται ὄνοµα. 



Φαῖδρος � ·  τὸ ἐν κεφαλαίῳ ἕκαστα λέγεις ὑποµνῆσαι ἐπὶ 

τελευτῆς τοὺς ἀκούοντας περὶ τῶν εἰρηµένων; 

Σωκράτης � ·  ταῦτα λέγω, καὶ εἴ τι σὺ ἄλλο ἔχεις εἰπεῖν 

λόγων τέχνης πέρι. 

Φαῖδρος � ·  σµικρά γε καὶ οὐκ ἄξια λέγειν. [268a] 

Σωκράτης � ·  ἐῶµεν δὴ τά γε σµικρά· ταῦτα δὲ ὑπ᾽ αὐγὰς 

µᾶλλον ἴδωµεν, τίνα καὶ πότ᾽ ἔχει τὴν τῆς τέχνης δύναµιν. 

Φαῖδρος � ·  καὶ µάλα ἐρρωµένην, ὦ Σώκρατες, ἔν γε δὴ 

πλήθους συνόδοις. 



Σωκράτης � ·  ἔχει γάρ. ἀλλ᾽, ὦ δαιµόνιε, ἰδὲ καὶ σὺ εἰ ἄρα 

καὶ σοὶ φαίνεται διεστηκὸς αὐτῶν τὸ ἤτριον ὥσπερ ἐµοί. 

Φαῖδρος � ·  δείκνυε µόνον. 

Σωκράτης � ·  εἰπὲ δή µοι· εἴ τις προσελθὼν τῷ ἑταίρῳ σου 

Ἐρυξιµάχῳ ἢ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἀκουµενῷ εἴποι ὅτι ‘ἐγὼ 

ἐπίσταµαι τοιαῦτ᾽ ἄττα σώµασι προσφέρειν, ὥστε 

θερµαίνειν [268b] τ᾽ ἐὰν βούλωµαι καὶ ψύχειν, καὶ ἐὰν µὲν 

δόξῃ µοι, ἐµεῖν ποιεῖν, ἐὰν δ᾽ αὖ, κάτω διαχωρεῖν, καὶ ἄλλα 

πάµπολλα τοιαῦτα· καὶ ἐπιστάµενος αὐτὰ ἀξιῶ ἰατρικὸς 



εἶναι καὶ ἄλλον ποιεῖν ᾧ ἂν τὴν τούτων ἐπιστήµην 

παραδῶ,’ τί ἂν οἴει ἀκούσαντας εἰπεῖν; 

Φαῖδρος � ·  τί δ᾽ ἄλλο γε ἢ ἐρέσθαι εἰ προσεπίσταται καὶ 

οὕστινας δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα τούτων ποιεῖν, καὶ µέχρι 

ὁπόσου; 

Σωκράτης � ·  εἰ οὖν εἴποι ὅτι ‘οὐδαµῶς· ἀλλ᾽ ἀξιῶ τὸν 

ταῦτα [268c] παρ᾽ ἐµοῦ µαθόντα αὐτὸν οἷόν τ᾽ εἶναι ποιεῖν 

ἃ ἐρωτᾷς;’ 



Φαῖδρος � ·  εἰπεῖν ἂν οἶµαι ὅτι µαίνεται ἅνθρωπος, καὶ ἐκ 

βιβλίου ποθὲν ἀκούσας ἢ περιτυχὼν φαρµακίοις ἰατρὸς 

οἴεται γεγονέναι, οὐδὲν ἐπαΐων τῆς τέχνης. 

Σωκράτης � ·  τί δ᾽ εἰ Σοφοκλεῖ αὖ προσελθὼν καὶ Εὐριπίδῃ 

τις λέγοι ὡς ἐπίσταται περὶ σµικροῦ πράγµατος ῥήσεις 

παµµήκεις ποιεῖν καὶ περὶ µεγάλου πάνυ σµικράς, ὅταν τε 

βούληται οἰκτράς, καὶ τοὐναντίον αὖ φοβερὰς καὶ 

ἀπειλητικὰς ὅσα τ᾽ [268d] ἄλλα τοιαῦτα, καὶ διδάσκων 

αὐτὰ τραγῳδίας ποίησιν οἴεται παραδιδόναι; 



Φαῖδρος � ·  καὶ οὗτοι ἄν, ὦ Σώκρατες, οἶµαι καταγελῷεν εἴ 

τις οἴεται τραγῳδίαν ἄλλο τι εἶναι ἢ τὴν τούτων σύστασιν 

πρέπουσαν ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ὅλῳ συνισταµένην. 

Σωκράτης � ·  ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἀγροίκως γε οἶµαι λοιδορήσειαν, 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν µουσικὸς ἐντυχὼν ἀνδρὶ οἰοµένῳ ἁρµονικῷ 

εἶναι, ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπιστάµενος ὡς οἷόν τε ὀξυτάτην καὶ 

βαρυτάτην [268e] χορδὴν ποιεῖν, οὐκ ἀγρίως εἴποι ἄν· ‘ὦ 

µοχθηρέ, µελαγχολᾷς,’ ἀλλ᾽ ἅτε µουσικὸς ὢν πρᾳότερον 

ὅτι ‘ὦ ἄριστε, ἀνάγκη µὲν καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστασθαι τὸν 



µέλλοντα ἁρµονικὸν ἔσεσθαι, οὐδὲν µὴν κωλύει µηδὲ 

σµικρὸν ἁρµονίας ἐπαΐειν τὸν τὴν σὴν ἕξιν ἔχοντα· τὰ γὰρ 

πρὸ ἁρµονίας ἀναγκαῖα µαθήµατα ἐπίστασαι ἀλλ᾽ οὐ τὰ 

ἁρµονικά.’ 

Φαῖδρος � ·  ὀρθότατά γε. [269a] 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν καὶ ὁ Σοφοκλῆς τόν σφισιν 

ἐπιδεικνύµενον τὰ πρὸ τραγῳδίας ἂν φαίη ἀλλ᾽ οὐ τὰ 

τραγικά, καὶ ὁ Ἀκουµενὸς τὰ πρὸ ἰατρικῆς ἀλλ᾽ οὐ τὰ 

ἰατρικά. 



Φαῖδρος � ·  παντάπασι µὲν οὖν. 

Σωκράτης � ·  τί δὲ τὸν µελίγηρυν Ἄδραστον οἰόµεθα ἢ καὶ 

Περικλέα, εἰ ἀκούσειαν ὧν νυνδὴ ἡµεῖς διῇµεν τῶν 

παγκάλων τεχνηµάτων—βραχυλογιῶν τε καὶ 

εἰκονολογιῶν καὶ ὅσα ἄλλα διελθόντες ὑπ᾽ αὐγὰς ἔφαµεν 

εἶναι σκεπτέα—πότερον [269b] χαλεπῶς ἂν αὐτούς, 

ὥσπερ ἐγώ τε καὶ σύ, ὑπ᾽ ἀγροικίας ῥῆµά τι εἰπεῖν 

ἀπαίδευτον εἰς τοὺς ταῦτα γεγραφότας τε καὶ διδάσκοντας 

ὡς ῥητορικὴν τέχνην, ἢ ἅτε ἡµῶν ὄντας σοφωτέρους κἂν 



νῷν ἐπιπλῆξαι εἰπόντας· ‘ὦ Φαῖδρέ τε καὶ Σώκρατες, οὐ 

χρὴ χαλεπαίνειν ἀλλὰ συγγιγνώσκειν, εἴ τινες µὴ 

ἐπιστάµενοι διαλέγεσθαι ἀδύνατοι ἐγένοντο ὁρίσασθαι τί 

ποτ᾽ ἔστιν ῥητορική, ἐκ δὲ τούτου τοῦ πάθους τὰ πρὸ τῆς 

τέχνης ἀναγκαῖα µαθήµατα ἔχοντες ῥητορικὴν ᾠήθησαν 

[269c] ηὑρηκέναι, καὶ ταῦτα δὴ διδάσκοντες ἄλλους 

ἡγοῦνταί σφισιν τελέως ῥητορικὴν δεδιδάχθαι, τὸ δὲ 

ἕκαστα τούτων πιθανῶς λέγειν τε καὶ τὸ ὅλον 



συνίστασθαι, οὐδὲν ἔργον ὄν, αὐτοὺς δεῖν παρ᾽ ἑαυτῶν 

τοὺς µαθητὰς σφῶν πορίζεσθαι ἐν τοῖς λόγοις’. 

Φαῖδρος � ·  ἀλλὰ µήν, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύει γε τοιοῦτόν 

τι εἶναι τὸ τῆς τέχνης ἣν οὗτοι οἱ ἄνδρες ὡς ῥητορικὴν 

διδάσκουσίν τε καὶ γράφουσιν, καὶ ἔµοιγε δοκεῖς ἀληθῆ 

εἰρηκέναι· ἀλλὰ δὴ τὴν τοῦ τῷ ὄντι ῥητορικοῦ τε καὶ 

πιθανοῦ [269d] τέχνην πῶς καὶ πόθεν ἄν τις δύναιτο 

πορίσασθαι; 



Σωκράτης � ·  τὸ µὲν δύνασθαι, ὦ Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν 

τέλεον γενέσθαι, εἰκός—ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον—ἔχειν 

ὥσπερ τἆλλα· εἰ µέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ εἶναι, ἔσῃ 

ῥήτωρ ἐλλόγιµος, προσλαβὼν ἐπιστήµην τε καὶ µελέτην, 

ὅτου δ᾽ ἂν ἐλλείπῃς τούτων, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσῃ. ὅσον δὲ 

αὐτοῦ τέχνη, οὐχ ᾗ Λυσίας τε καὶ Θρασύµαχος πορεύεται 

δοκεῖ µοι φαίνεσθαι ἡ µέθοδος. 

Φαῖδρος � ·  ἀλλὰ πῇ δή; [269e] 



Σωκράτης � ·  κινδυνεύει, ὦ ἄριστε, εἰκότως ὁ Περικλῆς 

πάντων τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσθαι. 

Φαῖδρος � ·  τί δή; 

Σωκράτης � ·  πᾶσαι ὅσαι µεγάλαι τῶν τεχνῶν 

προσδέονται [270a] ἀδολεσχίας καὶ µετεωρολογίας 

φύσεως πέρι· τὸ γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντῃ 

τελεσιουργὸν ἔοικεν ἐντεῦθέν ποθεν εἰσιέναι. ὃ καὶ Περικλῆς 

πρὸς τῷ εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο· προσπεσὼν γὰρ οἶµαι 

τοιούτῳ ὄντι Ἀναξαγόρᾳ, µετεωρολογίας ἐµπλησθεὶς καὶ 



ἐπὶ φύσιν νοῦ τε καὶ διανοίας ἀφικόµενος, ὧν δὴ πέρι τὸν 

πολὺν λόγον ἐποιεῖτο Ἀναξαγόρας, ἐντεῦθεν εἵλκυσεν ἐπὶ 

τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῇ. 

Φαῖδρος � ·  πῶς τοῦτο λέγεις; [270b] 

Σωκράτης � ·  ὁ αὐτός που τρόπος τέχνης ἰατρικῆς ὅσπερ 

καὶ ῥητορικῆς. 

Φαῖδρος � ·  πῶς δή; 

Σωκράτης � ·  ἐν ἀµφοτέραις δεῖ διελέσθαι φύσιν, σώµατος 

µὲν ἐν τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ ἐν τῇ ἑτέρᾳ, εἰ µέλλεις, µὴ τριβῇ 



µόνον καὶ ἐµπειρίᾳ ἀλλὰ τέχνῃ, τῷ µὲν φάρµακα καὶ 

τροφὴν προσφέρων ὑγίειαν καὶ ῥώµην ἐµποιήσειν, τῇ δὲ 

λόγους τε καὶ ἐπιτηδεύσεις νοµίµους πειθὼ ἣν ἂν βούλῃ καὶ 

ἀρετὴν παραδώσειν. 

Φαῖδρος � ·  τὸ γοῦν εἰκός, ὦ Σώκρατες, οὕτως. [270c] 

Σωκράτης � ·  ψυχῆς οὖν φύσιν ἀξίως λόγου κατανοῆσαι 

οἴει δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως; 

Φαῖδρος � ·  εἰ µὲν Ἱπποκράτει γε τῷ τῶν Ἀσκληπιαδῶν δεῖ 

τι πιθέσθαι, οὐδὲ περὶ σώµατος ἄνευ τῆς µεθόδου ταύτης. 



Σωκράτης � ·  καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει· χρὴ µέντοι πρὸς 

τῷ Ἱπποκράτει τὸν λόγον ἐξετάζοντα σκοπεῖν εἰ συµφωνεῖ. 

Φαῖδρος � ·  φηµί. 

Σωκράτης � ·  τὸ τοίνυν περὶ φύσεως σκόπει τί ποτε λέγει 

Ἱπποκράτης τε καὶ ὁ ἀληθὴς λόγος. ἆρ᾽ οὐχ ὧδε δεῖ 

διανοεῖσθαι [270d] περὶ ὁτουοῦν φύσεως· πρῶτον µέν, 

ἁπλοῦν ἢ πολυειδές ἐστιν οὗ πέρι βουλησόµεθα εἶναι αὐτοὶ 

τεχνικοὶ καὶ ἄλλον δυνατοὶ ποιεῖν, ἔπειτα δέ, ἂν µὲν ἁπλοῦν 

ᾖ, σκοπεῖν τὴν δύναµιν αὐτοῦ, τίνα πρὸς τί πέφυκεν εἰς τὸ 



δρᾶν ἔχον ἢ τίνα εἰς τὸ παθεῖν ὑπὸ τοῦ, ἐὰν δὲ πλείω εἴδη 

ἔχῃ, ταῦτα ἀριθµησάµενον, ὅπερ ἐφ᾽ ἑνός, τοῦτ᾽ ἰδεῖν ἐφ᾽ 

ἑκάστου, τῷ τί ποιεῖν αὐτὸ πέφυκεν ἢ τῷ τί παθεῖν ὑπὸ τοῦ; 

Φαῖδρος � ·  κινδυνεύει, ὦ Σώκρατες. 

Σωκράτης � ·  ἡ γοῦν ἄνευ τούτων µέθοδος ἐοίκοι ἂν ὥσπερ 

[270e] τυφλοῦ πορείᾳ. ἀλλ᾽ οὐ µὴν ἀπεικαστέον τόν γε 

τέχνῃ µετιόντα ὁτιοῦν τυφλῷ οὐδὲ κωφῷ, ἀλλὰ δῆλον ὡς, 

ἄν τῴ τις τέχνῃ λόγους διδῷ, τὴν οὐσίαν δείξει ἀκριβῶς 



τῆς φύσεως τούτου πρὸς ὃ τοὺς λόγους προσοίσει· ἔσται δέ 

που ψυχὴ τοῦτο. 

Φαῖδρος � ·  τί µήν; [271a] 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν ἡ ἅµιλλα αὐτῷ τέταται πρὸς τοῦτο 

πᾶσα· πειθὼ γὰρ ἐν τούτῳ ποιεῖν ἐπιχειρεῖ. ἦ γάρ; 

Φαῖδρος � ·  ναί. 

Σωκράτης � ·  δῆλον ἄρα ὅτι ὁ Θρασύµαχός τε καὶ ὃς ἂν 

ἄλλος σπουδῇ τέχνην ῥητορικὴν διδῷ, πρῶτον πάσῃ 

ἀκριβείᾳ γράψει τε καὶ ποιήσει ψυχὴν ἰδεῖν, πότερον ἓν καὶ 



ὅµοιον πέφυκεν ἢ κατὰ σώµατος µορφὴν πολυειδές· τοῦτο 

γάρ φαµεν φύσιν εἶναι δεικνύναι. 

Φαῖδρος � ·  παντάπασι µὲν οὖν. 

Σωκράτης � ·  δεύτερον δέ γε, ὅτῳ τί ποιεῖν ἢ παθεῖν ὑπὸ 

τοῦ πέφυκεν. 

Φαῖδρος � ·  τί µήν; [271b] 

Σωκράτης � ·  τρίτον δὲ δὴ διαταξάµενος τὰ λόγων τε καὶ 

ψυχῆς γένη καὶ τὰ τούτων παθήµατα δίεισι πάσας αἰτίας, 

προσαρµόττων ἕκαστον ἑκάστῳ καὶ διδάσκων οἵα οὖσα 



ὑφ᾽ οἵων λόγων δι᾽ ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἡ µὲν πείθεται, ἡ δὲ 

ἀπειθεῖ. 

Φαῖδρος � ·  κάλλιστα γοῦν ἄν, ὡς ἔοικ᾽, ἔχοι οὕτως. 

Σωκράτης � ·  οὔτοι µὲν οὖν, ὦ φίλε, ἄλλως ἐνδεικνύµενον ἢ 

λεγόµενον τέχνῃ ποτὲ λεχθήσεται ἢ γραφήσεται οὔτε τι 

[271c] ἄλλο οὔτε τοῦτο. ἀλλ᾽ οἱ νῦν γράφοντες, ὧν σὺ 

ἀκήκοας, τέχνας λόγων πανοῦργοί εἰσιν καὶ 

ἀποκρύπτονται, εἰδότες ψυχῆς πέρι παγκάλως· πρὶν ἂν οὖν 



τὸν τρόπον τοῦτον λέγωσί τε καὶ γράφωσι, µὴ πειθώµεθα 

αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν. 

Φαῖδρος � ·  τίνα τοῦτον; 

Σωκράτης � ·  αὐτὰ µὲν τὰ ῥήµατα εἰπεῖν οὐκ εὐπετές· ὡς δὲ 

δεῖ γράφειν, εἰ µέλλει τεχνικῶς ἔχειν καθ᾽ ὅσον ἐνδέχεται, 

λέγειν ἐθέλω. 

Φαῖδρος � ·  λέγε δή. 

Σωκράτης � ·  ἐπειδὴ λόγου δύναµις τυγχάνει ψυχαγωγία 

οὖσα, [271d] τὸν µέλλοντα ῥητορικὸν ἔσεσθαι ἀνάγκη 



εἰδέναι ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει. ἔστιν οὖν τόσα καὶ τόσα, καὶ 

τοῖα καὶ τοῖα, ὅθεν οἱ µὲν τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονται· 

τούτων δὲ δὴ οὕτω διῃρηµένων, λόγων αὖ τόσα καὶ τόσα 

ἔστιν εἴδη, τοιόνδε ἕκαστον. οἱ µὲν οὖν τοιοίδε ὑπὸ τῶν 

τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν ἐς τὰ τοιάδε εὐπειθεῖς, 

οἱ δὲ τοιοίδε διὰ τάδε δυσπειθεῖς· δεῖ δὴ ταῦτα ἱκανῶς 

νοήσαντα, µετὰ ταῦτα θεώµενον αὐτὰ ἐν ταῖς πράξεσιν 

ὄντα τε καὶ πραττόµενα, [271e] ὀξέως τῇ αἰσθήσει 

δύνασθαι ἐπακολουθεῖν, ἢ µηδὲν εἶναί πω πλέον αὐτῷ ὧν 



τότε ἤκουεν λόγων συνών. ὅταν δὲ εἰπεῖν τε ἱκανῶς ἔχῃ 

οἷος ὑφ᾽ οἵων πείθεται, παραγιγνόµενόν τε δυνατὸς ᾖ 

διαισθανόµενος ἑαυτῷ ἐνδείκνυσθαι ὅτι [272a] οὗτός ἐστι 

καὶ αὕτη ἡ φύσις περὶ ἧς τότε ἦσαν οἱ λόγοι, νῦν ἔργῳ 

παροῦσά οἱ, ᾗ προσοιστέον τούσδε ὧδε τοὺς λόγους ἐπὶ 

τὴν τῶνδε πειθώ, ταῦτα δ᾽ ἤδη πάντα ἔχοντι, 

προσλαβόντι καιροὺς τοῦ πότε λεκτέον καὶ ἐπισχετέον, 

βραχυλογίας τε αὖ καὶ ἐλεινολογίας καὶ δεινώσεως 

ἑκάστων τε ὅσα ἂν εἴδη µάθῃ λόγων, τούτων τὴν εὐκαιρίαν 



τε καὶ ἀκαιρίαν διαγνόντι, καλῶς τε καὶ τελέως ἐστὶν ἡ 

τέχνη ἀπειργασµένη, πρότερον δ᾽ οὔ· ἀλλ᾽ ὅτι ἂν αὐτῶν τις 

[272b] ἐλλείπῃ λέγων ἢ διδάσκων ἢ γράφων, φῇ δὲ τέχνῃ 

λέγειν, ὁ µὴ πειθόµενος κρατεῖ. ‘τί δὴ οὖν; φήσει ἴσως ὁ 

συγγραφεύς, ὦ Φαῖδρέ τε καὶ Σώκρατες, δοκεῖ οὕτως; µὴ 

ἄλλως πως ἀποδεκτέον λεγοµένης λόγων τέχνης;’ 

Φαῖδρος � ·  ἀδύνατόν που, ὦ Σώκρατες, ἄλλως· καίτοι οὐ 

σµικρόν γε φαίνεται ἔργον. 



Σωκράτης � ·  ἀληθῆ λέγεις. τούτου τοι ἕνεκα χρὴ πάντας 

τοὺς λόγους ἄνω καὶ κάτω µεταστρέφοντα ἐπισκοπεῖν εἴ 

τίς πῃ [272c] ῥᾴων καὶ βραχυτέρα φαίνεται ἐπ᾽ αὐτὴν 

ὁδός, ἵνα µὴ µάτην πολλὴν ἀπίῃ καὶ τραχεῖαν, ἐξὸν ὀλίγην 

τε καὶ λείαν. ἀλλ᾽ εἴ τινά πῃ βοήθειαν ἔχεις ἐπακηκοὼς 

Λυσίου ἤ τινος ἄλλου, πειρῶ λέγειν ἀναµιµνῃσκόµενος. 

Φαῖδρος � ·  ἕνεκα µὲν πείρας ἔχοιµ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ οὔτι νῦν γ᾽ 

οὕτως ἔχω. 



Σωκράτης � ·  βούλει οὖν ἐγώ τιν᾽ εἴπω λόγον ὃν τῶν περὶ 

ταῦτά τινων ἀκήκοα; 

Φαῖδρος � ·  τί µήν; 

Σωκράτης � ·  λέγεται γοῦν, ὦ Φαῖδρε, δίκαιον εἶναι καὶ τὸ 

τοῦ λύκου εἰπεῖν. [272d] 

Φαῖδρος � ·  καὶ σύ γε οὕτω ποίει. 

Σωκράτης � ·  φασὶ τοίνυν οὐδὲν οὕτω ταῦτα δεῖν σεµνύνειν 

οὐδ᾽ ἀνάγειν ἄνω µακρὰν περιβαλλοµένους· παντάπασι 

γάρ, ὃ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς εἴποµεν τοῦδε τοῦ λόγου, ὅτι οὐδὲν 



ἀληθείας µετέχειν δέοι δικαίων ἢ ἀγαθῶν πέρι πραγµάτων, 

ἢ καὶ ἀνθρώπων γε τοιούτων φύσει ὄντων ἢ τροφῇ, τὸν 

µέλλοντα ἱκανῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι. τὸ παράπαν γὰρ 

οὐδὲν ἐν τοῖς δικαστηρίοις τούτων ἀληθείας µέλειν οὐδενί, 

ἀλλὰ τοῦ πιθανοῦ· [272e] τοῦτο δ᾽ εἶναι τὸ εἰκός, ᾧ δεῖν 

προσέχειν τὸν µέλλοντα τέχνῃ ἐρεῖν. οὐδὲ γὰρ αὐτὰ τὰ 

πραχθέντα δεῖν λέγειν ἐνίοτε, ἐὰν µὴ εἰκότως ᾖ 

πεπραγµένα, ἀλλὰ τὰ εἰκότα, ἔν τε κατηγορίᾳ καὶ 

ἀπολογίᾳ, καὶ πάντως λέγοντα τὸ δὴ εἰκὸς διωκτέον εἶναι, 



πολλὰ εἰπόντα χαίρειν τῷ ἀληθεῖ· τοῦτο γὰρ διὰ [273a] 

παντὸς τοῦ λόγου γιγνόµενον τὴν ἅπασαν τέχνην 

πορίζειν. 

Φαῖδρος � ·  αὐτά γε, ὦ Σώκρατες, διελήλυθας ἃ λέγουσιν οἱ 

περὶ τοὺς λόγους τεχνικοὶ προσποιούµενοι εἶναι· 

ἀνεµνήσθην γὰρ ὅτι ἐν τῷ πρόσθεν βραχέως τοῦ τοιούτου 

ἐφηψάµεθα, δοκεῖ δὲ τοῦτο πάµµεγα εἶναι τοῖς περὶ ταῦτα. 



Σωκράτης � ·  ἀλλὰ µὴν τόν γε Τεισίαν αὐτὸν πεπάτηκας 

ἀκριβῶς· εἰπέτω τοίνυν καὶ τόδε ἡµῖν ὁ Τεισίας, µή τι ἄλλο 

λέγει [273b] τὸ εἰκὸς ἢ τὸ τῷ πλήθει δοκοῦν. 

Φαῖδρος � ·  τί γὰρ ἄλλο; 

Σωκράτης � ·  τοῦτο δή, ὡς ἔοικε, σοφὸν εὑρὼν ἅµα καὶ 

τεχνικὸν ἔγραψεν ὡς ἐάν τις ἀσθενὴς καὶ ἀνδρικὸς ἰσχυρὸν 

καὶ δειλὸν συγκόψας, ἱµάτιον ἤ τι ἄλλο ἀφελόµενος, εἰς 

δικαστήριον ἄγηται, δεῖ δὴ τἀληθὲς µηδέτερον λέγειν, ἀλλὰ 

τὸν µὲν δειλὸν µὴ ὑπὸ µόνου φάναι τοῦ ἀνδρικοῦ 



συγκεκόφθαι, τὸν δὲ τοῦτο µὲν ἐλέγχειν ὡς µόνω ἤστην, 

ἐκείνῳ δὲ καταχρήσασθαι [273c] τῷ “πῶς δ᾽ ἂν ἐγὼ 

τοιόσδε τοιῷδε ἐπεχείρησα;” ὁ δ᾽ οὐκ ἐρεῖ δὴ τὴν ἑαυτοῦ 

κάκην, ἀλλά τι ἄλλο ψεύδεσθαι ἐπιχειρῶν τάχ᾽ ἂν ἔλεγχόν 

πῃ παραδοίη τῷ ἀντιδίκῳ. καὶ περὶ τἆλλα δὴ τοιαῦτ᾽ ἄττα 

ἐστὶ τὰ τέχνῃ λεγόµενα. οὐ γάρ, ὦ Φαῖδρε; 

Φαῖδρος � ·  τί µήν; 

Σωκράτης � ·  φεῦ, δεινῶς γ᾽ ἔοικεν ἀποκεκρυµµένην τέχνην 

ἀνευρεῖν ὁ Τεισίας ἢ ἄλλος ὅστις δή ποτ᾽ ὢν τυγχάνει καὶ 



ὁπόθεν χαίρει ὀνοµαζόµενος. ἀτάρ, ὦ ἑταῖρε, τούτῳ ἡµεῖς 

πότερον λέγωµεν ἢ µὴ—[273d] 

Φαῖδρος � ·  τὸ ποῖον; 

Σωκράτης � ·  ὅτι, ὦ Τεισία, πάλαι ἡµεῖς, πρὶν καὶ σὲ 

παρελθεῖν, τυγχάνοµεν λέγοντες ὡς ἄρα τοῦτο τὸ εἰκὸς 

τοῖς πολλοῖς δι᾽ ὁµοιότητα τοῦ ἀληθοῦς τυγχάνει 

ἐγγιγνόµενον· τὰς δὲ ὁµοιότητας ἄρτι διήλθοµεν ὅτι 

πανταχοῦ ὁ τὴν ἀλήθειαν εἰδὼς κάλλιστα ἐπίσταται 

εὑρίσκειν. ὥστ᾽ εἰ µὲν ἄλλο τι περὶ τέχνης λόγων λέγεις, 



ἀκούοιµεν ἄν· εἰ δὲ µή, οἷς νυνδὴ διήλθοµεν πεισόµεθα, ὡς 

ἐὰν µή τις τῶν τε ἀκουσοµένων [273e] τὰς φύσεις 

διαριθµήσηται, καὶ κατ᾽ εἴδη τε διαιρεῖσθαι τὰ ὄντα καὶ µιᾷ 

ἰδέᾳ δυνατὸς ᾖ καθ᾽ ἓν ἕκαστον περιλαµβάνειν, οὔ ποτ᾽ 

ἔσται τεχνικὸς λόγων πέρι καθ᾽ ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ. 

ταῦτα δὲ οὐ µή ποτε κτήσηται ἄνευ πολλῆς πραγµατείας· 

ἣν οὐχ ἕνεκα τοῦ λέγειν καὶ πράττειν πρὸς ἀνθρώπους δεῖ 

διαπονεῖσθαι τὸν σώφρονα, ἀλλὰ τοῦ θεοῖς κεχαρισµένα 

µὲν λέγειν δύνασθαι, κεχαρισµένως δὲ πράττειν τὸ πᾶν εἰς 



δύναµιν. οὐ γὰρ δὴ ἄρα, ὦ Τεισία, φασὶν οἱ σοφώτεροι 

ἡµῶν, ὁµοδούλοις δεῖ χαρίζεσθαι [274a] µελετᾶν τὸν νοῦν 

ἔχοντα, ὅτι µὴ πάρεργον, ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαθοῖς τε καὶ 

ἐξ ἀγαθῶν. ὥστ᾽ εἰ µακρὰ ἡ περίοδος, µὴ θαυµάσῃς· 

µεγάλων γὰρ ἕνεκα περιιτέον, οὐχ ὡς σὺ δοκεῖς. ἔσται µήν, 

ὡς ὁ λόγος φησίν, ἐάν τις ἐθέλῃ, καὶ ταῦτα κάλλιστα ἐξ 

ἐκείνων γιγνόµενα. 

Φαῖδρος � ·  παγκάλως ἔµοιγε δοκεῖ λέγεσθαι, ὦ Σώκρατες, 

εἴπερ οἷός τέ τις εἴη. 



Σωκράτης � ·  ἀλλὰ καὶ ἐπιχειροῦντί τοι τοῖς καλοῖς καλὸν 

καὶ [274b] πάσχειν ὅτι ἄν τῳ συµβῇ παθεῖν. 

Φαῖδρος � ·  καὶ µάλα. 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν τὸ µὲν τέχνης τε καὶ ἀτεχνίας λόγων 

πέρι ἱκανῶς ἐχέτω. 

Φαῖδρος � ·  τί µήν; 

Σωκράτης � ·  τὸ δ᾽ εὐπρεπείας δὴ γραφῆς πέρι καὶ 

ἀπρεπείας, πῇ γιγνόµενον καλῶς ἂν ἔχοι καὶ ὅπῃ ἀπρεπῶς, 

λοιπόν. ἦ γάρ; 



Φαῖδρος � ·  ναί. 

Σωκράτης � ·  οἶσθ᾽ οὖν ὅπῃ µάλιστα θεῷ χαριῇ λόγων πέρι 

πράττων ἢ λέγων; 

Φαῖδρος � ·  οὐδαµῶς· σὺ δέ; [274c] 

Σωκράτης � ·  ἀκοήν γ᾽ ἔχω λέγειν τῶν προτέρων, τὸ δ᾽ 

ἀληθὲς αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ δὲ τοῦτο εὕροιµεν αὐτοί, ἆρά γ᾽ ἂν 

ἔθ᾽ ἡµῖν µέλοι τι τῶν ἀνθρωπίνων δοξασµάτων; 

Φαῖδρος � ·  γελοῖον ἤρου· ἀλλ᾽ ἃ φῂς ἀκηκοέναι λέγε. 



Σωκράτης � ·  ἤκουσα τοίνυν περὶ Ναύκρατιν τῆς Αἰγύπτου 

γενέσθαι τῶν ἐκεῖ παλαιῶν τινα θεῶν, οὗ καὶ τὸ ὄρνεον 

ἱερὸν ὃ δὴ καλοῦσιν Ἶβιν· αὐτῷ δὲ ὄνοµα τῷ δαίµονι εἶναι 

Θεύθ. τοῦτον δὴ πρῶτον ἀριθµόν τε καὶ λογισµὸν εὑρεῖν 

καὶ [274d] γεωµετρίαν καὶ ἀστρονοµίαν, ἔτι δὲ πεττείας τε 

καὶ κυβείας, καὶ δὴ καὶ γράµµατα. βασιλέως δ᾽ αὖ τότε 

ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαµοῦ περὶ τὴν µεγάλην πόλιν τοῦ 

ἄνω τόπου ἣν οἱ Ἕλληνες Αἰγυπτίας Θήβας καλοῦσι, καὶ 

τὸν θεὸν Ἄµµωνα, παρὰ τοῦτον ἐλθὼν ὁ Θεὺθ τὰς τέχνας 



ἐπέδειξεν, καὶ ἔφη δεῖν διαδοθῆναι τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις· ὁ 

δὲ ἤρετο ἥντινα ἑκάστη ἔχοι ὠφελίαν, διεξιόντος δέ, ὅτι 

καλῶς ἢ µὴ [274e] καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ µὲν ἔψεγεν, τὸ δ᾽ 

ἐπῄνει. πολλὰ µὲν δὴ περὶ ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπ᾽ ἀµφότερα 

Θαµοῦν τῷ Θεὺθ λέγεται ἀποφήνασθαι, ἃ λόγος πολὺς ἂν 

εἴη διελθεῖν· ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τοῖς γράµµασιν ἦν, ‘τοῦτο δέ, ὦ 

βασιλεῦ, τὸ µάθηµα,’ ἔφη ὁ Θεύθ, ‘σοφωτέρους Αἰγυπτίους 

καὶ µνηµονικωτέρους παρέξει· µνήµης τε γὰρ καὶ σοφίας 

φάρµακον ηὑρέθη.’ ὁ δ᾽ εἶπεν· ‘ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος 



µὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν᾽ ἔχει 

µοῖραν βλάβης τε καὶ ὠφελίας τοῖς µέλλουσι χρῆσθαι· καὶ 

νῦν	   [275a] σύ, πατὴρ ὢν γραµµάτων, δι᾽ εὔνοιαν 

τοὐναντίον εἶπες ἢ δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν µαθόντων 

λήθην µὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει µνήµης ἀµελετησίᾳ, ἅτε διὰ 

πίστιν γραφῆς ἔξωθεν ὑπ᾽ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν 

αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν ἀναµιµνῃσκοµένους· οὔκουν µνήµης ἀλλὰ 

ὑποµνήσεως φάρµακον ηὗρες. σοφίας δὲ τοῖς µαθηταῖς 

δόξαν, οὐκ ἀλήθειαν πορίζεις· πολυήκοοι γάρ σοι γενόµενοι 



ἄνευ διδαχῆς πολυγνώµονες [275b] εἶναι δόξουσιν, 

ἀγνώµονες ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος ὄντες, καὶ χαλεποὶ συνεῖναι, 

δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφῶν.’ 

Φαῖδρος � ·  ὦ Σώκρατες, ῥᾳδίως σὺ Αἰγυπτίους καὶ 

ὁποδαποὺς ἂν ἐθέλῃς λόγους ποιεῖς. 

Σωκράτης � ·  οἱ δέ γ᾽, ὦ φίλε, ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ 

Δωδωναίου ἱερῷ δρυὸς λόγους ἔφησαν µαντικοὺς 

πρώτους γενέσθαι. τοῖς µὲν οὖν τότε, ἅτε οὐκ οὖσι σοφοῖς 

ὥσπερ ὑµεῖς οἱ νέοι, ἀπέχρη δρυὸς καὶ πέτρας ἀκούειν ὑπ᾽ 



εὐηθείας, εἰ µόνον [275c] ἀληθῆ λέγοιεν· σοὶ δ᾽ ἴσως 

διαφέρει τίς ὁ λέγων καὶ ποδαπός. οὐ γὰρ ἐκεῖνο µόνον 

σκοπεῖς, εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει; 

Φαῖδρος � ·  ὀρθῶς ἐπέπληξας, καί µοι δοκεῖ περὶ 

γραµµάτων ἔχειν ᾗπερ ὁ Θηβαῖος λέγει. 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν ὁ τέχνην οἰόµενος ἐν γράµµασι 

καταλιπεῖν, καὶ αὖ ὁ παραδεχόµενος ὥς τι σαφὲς καὶ 

βέβαιον ἐκ γραµµάτων ἐσόµενον, πολλῆς ἂν εὐηθείας γέµοι 

καὶ τῷ ὄντι τὴν Ἄµµωνος µαντείαν ἀγνοοῖ, πλέον τι 



οἰόµενος εἶναι λόγους [275d] γεγραµµένους τοῦ τὸν 

εἰδότα ὑποµνῆσαι περὶ ὧν ἂν ᾖ τὰ γεγραµµένα. 

Φαῖδρος � ·  ὀρθότατα. 

Σωκράτης � ·  δεινὸν γάρ που, ὦ Φαῖδρε, τοῦτ᾽ ἔχει γραφή, 

καὶ ὡς ἀληθῶς ὅµοιον ζωγραφίᾳ. καὶ γὰρ τὰ ἐκείνης 

ἔκγονα ἕστηκε µὲν ὡς ζῶντα, ἐὰν δ᾽ ἀνέρῃ τι, σεµνῶς πάνυ 

σιγᾷ. ταὐτὸν δὲ καὶ οἱ λόγοι· δόξαις µὲν ἂν ὥς τι 

φρονοῦντας αὐτοὺς λέγειν, ἐὰν δέ τι ἔρῃ τῶν λεγοµένων 

βουλόµενος µαθεῖν, ἕν τι σηµαίνει µόνον ταὐτὸν ἀεί. ὅταν δὲ 



ἅπαξ [275e] γραφῇ, κυλινδεῖται µὲν πανταχοῦ πᾶς λόγος 

ὁµοίως παρὰ τοῖς ἐπαΐουσιν, ὡς δ᾽ αὕτως παρ᾽ οἷς οὐδὲν 

προσήκει, καὶ οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἷς δεῖ γε καὶ µή. 

πληµµελούµενος δὲ καὶ οὐκ ἐν δίκῃ λοιδορηθεὶς τοῦ πατρὸς 

ἀεὶ δεῖται βοηθοῦ· αὐτὸς γὰρ οὔτ᾽ ἀµύνασθαι οὔτε 

βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ. 

Φαῖδρος � ·  καὶ ταῦτά σοι ὀρθότατα εἴρηται. [276a] 



Σωκράτης � ·  τί δ᾽; ἄλλον ὁρῶµεν λόγον τούτου ἀδελφὸν 

γνήσιον, τῷ τρόπῳ τε γίγνεται, καὶ ὅσῳ ἀµείνων καὶ 

δυνατώτερος τούτου φύεται; 

Φαῖδρος � ·  τίνα τοῦτον καὶ πῶς λέγεις γιγνόµενον; 

Σωκράτης � ·  ὃς µετ᾽ ἐπιστήµης γράφεται ἐν τῇ τοῦ 

µανθάνοντος ψυχῇ, δυνατὸς µὲν ἀµῦναι ἑαυτῷ, ἐπιστήµων 

δὲ λέγειν τε καὶ σιγᾶν πρὸς οὓς δεῖ. 

Φαῖδρος � ·  τὸν τοῦ εἰδότος λόγον λέγεις ζῶντα καὶ 

ἔµψυχον, οὗ ὁ γεγραµµένος εἴδωλον ἄν τι λέγοιτο δικαίως. 



[276b] Σωκράτης � ·  παντάπασι µὲν οὖν. τόδε δή µοι εἰπέ· 

ὁ νοῦν ἔχων γεωργός, ὧν σπερµάτων κήδοιτο καὶ 

ἔγκαρπα βούλοιτο γενέσθαι, πότερα σπουδῇ ἂν θέρους εἰς 

Ἀδώνιδος κήπους ἀρῶν χαίροι θεωρῶν καλοὺς ἐν ἡµέραισιν 

ὀκτὼ γιγνοµένους, ἢ ταῦτα µὲν δὴ παιδιᾶς τε καὶ ἑορτῆς 

χάριν δρῴη ἄν, ὅτε καὶ ποιοῖ· ἐφ᾽ οἷς δὲ ἐσπούδακεν, τῇ 

γεωργικῇ χρώµενος ἂν τέχνῃ, σπείρας εἰς τὸ προσῆκον, 

ἀγαπῴη ἂν ἐν ὀγδόῳ µηνὶ ὅσα ἔσπειρεν τέλος λαβόντα; 



[276c] Φαῖδρος � ·  οὕτω που, ὦ Σώκρατες, τὰ µὲν σπουδῇ, 

τὰ δὲ ὡς ἑτέρως ἂν ᾗ λέγεις ποιοῖ. 

Σωκράτης � ·  τὸν δὲ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν 

ἐπιστήµας ἔχοντα τοῦ γεωργοῦ φῶµεν ἧττον νοῦν ἔχειν εἰς 

τὰ ἑαυτοῦ σπέρµατα; 

Φαῖδρος � ·  ἥκιστά γε. 

Σωκράτης � ·  οὐκ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν ὕδατι γράψει µέλανι 

σπείρων διὰ καλάµου µετὰ λόγων ἀδυνάτων µὲν αὑτοῖς 

λόγῳ βοηθεῖν, ἀδυνάτων δὲ ἱκανῶς τἀληθῆ διδάξαι. 



Φαῖδρος � ·  οὔκουν δὴ τό γ᾽ εἰκός. [276d] 

Σωκράτης � ·  οὐ γάρ· ἀλλὰ τοὺς µὲν ἐν γράµµασι κήπους, 

ὡς ἔοικε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει, ὅταν δὲ 

γράφῃ, ἑαυτῷ τε ὑποµνήµατα θησαυριζόµενος, εἰς τὸ λήθης 

γῆρας ἐὰν ἵκηται, καὶ παντὶ τῷ ταὐτὸν ἴχνος µετιόντι, 

ἡσθήσεταί τε αὐτοὺς θεωρῶν φυοµένους ἁπαλούς· ὅταν δὲ 

ἄλλοι παιδιαῖς ἄλλαις χρῶνται, συµποσίοις τε ἄρδοντες 

αὑτοὺς ἑτέροις τε ὅσα τούτων ἀδελφά, τότ᾽ ἐκεῖνος, ὡς 

ἔοικεν, ἀντὶ τούτων οἷς λέγω παίζων διάξει. [276e] 



Φαῖδρος � ·  παγκάλην λέγεις παρὰ φαύλην παιδιάν, ὦ 

Σώκρατες, τοῦ ἐν λόγοις δυναµένου παίζειν, δικαιοσύνης τε 

καὶ ἄλλων ὧν λέγεις πέρι µυθολογοῦντα. 

Σωκράτης � ·  ἔστι γάρ, ὦ φίλε Φαῖδρε, οὕτω· πολὺ δ᾽ οἶµαι 

καλλίων σπουδὴ περὶ αὐτὰ γίγνεται, ὅταν τις τῇ 

διαλεκτικῇ τέχνῃ χρώµενος, λαβὼν ψυχὴν προσήκουσαν, 

φυτεύῃ τε καὶ σπείρῃ µετ᾽ ἐπιστήµης λόγους, οἳ ἑαυτοῖς τῷ 

τε φυτεύσαντι [277a] βοηθεῖν ἱκανοὶ καὶ οὐχὶ ἄκαρποι 

ἀλλὰ ἔχοντες σπέρµα, ὅθεν ἄλλοι ἐν ἄλλοις ἤθεσι φυόµενοι 



τοῦτ᾽ ἀεὶ ἀθάνατον παρέχειν ἱκανοί, καὶ τὸν ἔχοντα 

εὐδαιµονεῖν ποιοῦντες εἰς ὅσον ἀνθρώπῳ δυνατὸν µάλιστα. 

Φαῖδρος � ·  πολὺ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτι κάλλιον λέγεις. 

Σωκράτης � ·  νῦν δὴ ἐκεῖνα ἤδη, ὦ Φαῖδρε, δυνάµεθα κρίνειν, 

τούτων ὡµολογηµένων. 

Φαῖδρος � ·  τὰ ποῖα; 

Σωκράτης � ·  ὧν δὴ πέρι βουληθέντες ἰδεῖν ἀφικόµεθα εἰς 

τόδε, ὅπως τὸ Λυσίου τε ὄνειδος ἐξετάσαιµεν τῆς τῶν 

λόγων [277b] γραφῆς πέρι, καὶ αὐτοὺς τοὺς λόγους οἳ 



τέχνῃ καὶ ἄνευ τέχνης γράφοιντο. τὸ µὲν οὖν ἔντεχνον καὶ 

µὴ δοκεῖ µοι δεδηλῶσθαι µετρίως. 

Φαῖδρος � ·  ἔδοξέ γε δή· πάλιν δὲ ὑπόµνησόν µε πῶς. 

Σωκράτης � ·  πρὶν ἄν τις τό τε ἀληθὲς ἑκάστων εἰδῇ πέρι ὧν 

λέγει ἢ γράφει, κατ᾽ αὐτό τε πᾶν ὁρίζεσθαι δυνατὸς 

γένηται, ὁρισάµενός τε πάλιν κατ᾽ εἴδη µέχρι τοῦ ἀτµήτου 

τέµνειν ἐπιστηθῇ, περί τε ψυχῆς φύσεως διιδὼν κατὰ ταὐτά, 

τὸ [277c] προσαρµόττον ἑκάστῃ φύσει εἶδος ἀνευρίσκων, 

οὕτω τιθῇ καὶ διακοσµῇ τὸν λόγον, ποικίλῃ µὲν ποικίλους 



ψυχῇ καὶ παναρµονίους διδοὺς λόγους, ἁπλοῦς δὲ ἁπλῇ, οὐ 

πρότερον δυνατὸν τέχνῃ ἔσεσθαι καθ᾽ ὅσον πέφυκε 

µεταχειρισθῆναι τὸ λόγων γένος, οὔτε τι πρὸς τὸ διδάξαι 

οὔτε τι πρὸς τὸ πεῖσαι, ὡς ὁ ἔµπροσθεν πᾶς µεµήνυκεν ἡµῖν 

λόγος. 

Φαῖδρος � ·  παντάπασι µὲν οὖν τοῦτό γε οὕτω πως ἐφάνη. 

[277d] Σωκράτης�· τί δ᾽ αὖ περὶ τοῦ καλὸν ἢ αἰσχρὸν εἶναι 

τὸ λόγους λέγειν τε καὶ γράφειν, καὶ ὅπῃ γιγνόµενον ἐν 



δίκῃ λέγοιτ᾽ ἂν ὄνειδος ἢ µή, ἆρα οὐ δεδήλωκεν τὰ 

λεχθέντα ὀλίγον ἔµπροσθεν— 

Φαῖδρος � ·  τὰ ποῖα; 

Σωκράτης � ·  ὡς εἴτε Λυσίας ἤ τις ἄλλος πώποτε ἔγραψεν ἢ 

γράψει ἰδίᾳ ἢ δηµοσίᾳ νόµους τιθείς, σύγγραµµα πολιτικὸν 

γράφων καὶ µεγάλην τινὰ ἐν αὐτῷ βεβαιότητα ἡγούµενος 

καὶ σαφήνειαν, οὕτω µὲν ὄνειδος τῷ γράφοντι, εἴτε τίς 

φησιν εἴτε µή· τὸ γὰρ ἀγνοεῖν ὕπαρ τε καὶ ὄναρ δικαίων 

[277e] καὶ ἀδίκων πέρι καὶ κακῶν καὶ ἀγαθῶν οὐκ ἐκφεύγει 



τῇ ἀληθείᾳ µὴ οὐκ ἐπονείδιστον εἶναι, οὐδὲ ἂν ὁ πᾶς ὄχλος 

αὐτὸ ἐπαινέσῃ. 

Φαῖδρος � ·  οὐ γὰρ οὖν. 

Σωκράτης � ·  ὁ δέ γε ἐν µὲν τῷ γεγραµµένῳ λόγῳ περὶ 

ἑκάστου παιδιάν τε ἡγούµενος πολλὴν ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ 

οὐδένα πώποτε λόγον ἐν µέτρῳ οὐδ᾽ ἄνευ µέτρου µεγάλης 

ἄξιον σπουδῆς γραφῆναι, οὐδὲ λεχθῆναι ὡς οἱ 

ῥαψῳδούµενοι ἄνευ ἀνακρίσεως καὶ διδαχῆς πειθοῦς ἕνεκα 

ἐλέχθησαν, ἀλλὰ τῷ	   [278a] ὄντι αὐτῶν τοὺς βελτίστους 



εἰδότων ὑπόµνησιν γεγονέναι, ἐν δὲ τοῖς διδασκοµένοις καὶ 

µαθήσεως χάριν λεγοµένοις καὶ τῷ ὄντι γραφοµένοις ἐν 

ψυχῇ περὶ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἐν µόνοις 

ἡγούµενος τό τε ἐναργὲς εἶναι καὶ τέλεον καὶ ἄξιον 

σπουδῆς· δεῖν δὲ τοὺς τοιούτους λόγους αὑτοῦ λέγεσθαι 

οἷον ὑεῖς γνησίους εἶναι, πρῶτον µὲν τὸν ἐν αὑτῷ, ἐὰν 

εὑρεθεὶς ἐνῇ, ἔπειτα εἴ τινες τούτου ἔκγονοί [278b] τε καὶ 

ἀδελφοὶ ἅµα ἐν ἄλλαισιν ἄλλων ψυχαῖς κατ᾽ ἀξίαν 

ἐνέφυσαν· τοὺς δὲ ἄλλους χαίρειν ἐῶν—οὗτος δὲ ὁ τοιοῦτος 



ἀνὴρ κινδυνεύει, ὦ Φαῖδρε, εἶναι οἷον ἐγώ τε καὶ σὺ 

εὐξαίµεθ᾽ ἂν σέ τε καὶ ἐµὲ γενέσθαι. 

Φαῖδρος � ·  παντάπασι µὲν οὖν ἔγωγε βούλοµαί τε καὶ 

εὔχοµαι ἃ λέγεις. 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν ἤδη πεπαίσθω µετρίως ἡµῖν τὰ περὶ 

λόγων· καὶ σύ τε ἐλθὼν φράζε Λυσίᾳ ὅτι νὼ καταβάντε ἐς 

τὸ Νυµφῶν νᾶµά τε καὶ µουσεῖον ἠκούσαµεν λόγων, οἳ 

ἐπέστελλον [278c] λέγειν Λυσίᾳ τε καὶ εἴ τις ἄλλος 

συντίθησι λόγους, καὶ Ὁµήρῳ καὶ εἴ τις ἄλλος αὖ ποίησιν 



ψιλὴν ἢ ἐν ᾠδῇ συντέθηκε, τρίτον δὲ Σόλωνι καὶ ὅστις ἐν 

πολιτικοῖς λόγοις νόµους ὀνοµάζων συγγράµµατα 

ἔγραψεν· εἰ µὲν εἰδὼς ᾗ τὸ ἀληθὲς ἔχει συνέθηκε ταῦτα, καὶ 

ἔχων βοηθεῖν, εἰς ἔλεγχον ἰὼν περὶ ὧν ἔγραψε, καὶ λέγων 

αὐτὸς δυνατὸς τὰ γεγραµµένα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὔ τι 

τῶνδε ἐπωνυµίαν ἔχοντα δεῖ [278d] λέγεσθαι τὸν 

τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐσπούδακεν ἐκείνων. 

Φαῖδρος � ·  τίνας οὖν τὰς ἐπωνυµίας αὐτῷ νέµεις; 



Σωκράτης � ·  τὸ µὲν σοφόν, ὦ Φαῖδρε, καλεῖν ἔµοιγε µέγα 

εἶναι δοκεῖ καὶ θεῷ µόνῳ πρέπειν· τὸ δὲ ἢ φιλόσοφον ἢ 

τοιοῦτόν τι µᾶλλόν τε ἂν αὐτῷ καὶ ἁρµόττοι καὶ 

ἐµµελεστέρως ἔχοι. 

Φαῖδρος � ·  καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου. 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν αὖ τὸν µὴ ἔχοντα τιµιώτερα ὧν 

συνέθηκεν ἢ ἔγραψεν ἄνω κάτω στρέφων ἐν χρόνῳ, πρὸς 

ἄλληλα [278e] κολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν, ἐν δίκῃ που 

ποιητὴν ἢ λόγων συγγραφέα ἢ νοµογράφον προσερεῖς; 



Φαῖδρος � ·  τί µήν; 

Σωκράτης � ·  ταῦτα τοίνυν τῷ ἑταίρῳ φράζε. 

Φαῖδρος � ·  τί δὲ σύ; πῶς ποιήσεις; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸν σὸν 

ἑταῖρον δεῖ παρελθεῖν. 

Σωκράτης � ·  τίνα τοῦτον; 

Φαῖδρος � ·  Ἰσοκράτη τὸν καλόν· ᾧ τί ἀπαγγελεῖς, ὦ 

Σώκρατες; τίνα αὐτὸν φήσοµεν εἶναι; 

Σωκράτης � ·  νέος ἔτι, ὦ Φαῖδρε, Ἰσοκράτης· ὃ µέντοι 

µαντεύοµαι [279a] κατ᾽ αὐτοῦ, λέγειν ἐθέλω. 



Φαῖδρος � ·  τὸ ποῖον δή; 

Σωκράτης � ·  δοκεῖ µοι ἀµείνων ἢ κατὰ τοὺς περὶ Λυσίαν 

εἶναι λόγους τὰ τῆς φύσεως, ἔτι τε ἤθει γεννικωτέρῳ 

κεκρᾶσθαι· ὥστε οὐδὲν ἂν γένοιτο θαυµαστὸν προϊούσης 

τῆς ἡλικίας εἰ περὶ αὐτούς τε τοὺς λόγους, οἷς νῦν ἐπιχειρεῖ, 

πλέον ἢ παίδων διενέγκοι τῶν πώποτε ἁψαµένων λόγων, 

ἔτι τε εἰ αὐτῷ µὴ ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ µείζω δέ τις αὐτὸν 

ἄγοι ὁρµὴ θειοτέρα· φύσει γάρ, ὦ φίλε, ἔνεστί τις φιλοσοφία 

[279b] τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ. ταῦτα δὴ οὖν ἐγὼ µὲν παρὰ 



τῶνδε τῶν θεῶν ὡς ἐµοῖς παιδικοῖς Ἰσοκράτει ἐξαγγέλλω, 

σὺ δ᾽ ἐκεῖνα ὡς σοῖς Λυσίᾳ. 

Φαῖδρος � ·  ταῦτ᾽ ἔσται· ἀλλὰ ἴωµεν, ἐπειδὴ καὶ τὸ πνῖγος 

ἠπιώτερον γέγονεν. 

Σωκράτης � ·  οὐκοῦν εὐξαµένῳ πρέπει τοῖσδε πορεύεσθαι; 

Φαῖδρος � ·  τί µήν; 

Σωκράτης � ·  ὦ φίλε Πάν τε καὶ ἄλλοι ὅσοι τῇδε θεοί, δοίητέ 

µοι καλῷ γενέσθαι τἄνδοθεν· ἔξωθεν δὲ ὅσα ἔχω, τοῖς ἐντὸς 

[279c] εἶναί µοι φίλια. πλούσιον δὲ νοµίζοιµι τὸν σοφόν· τὸ 



δὲ χρυσοῦ πλῆθος εἴη µοι ὅσον µήτε φέρειν µήτε ἄγειν 

δύναιτο ἄλλος ἢ ὁ σώφρων. ἔτ᾽ ἄλλου του δεόµεθα, ὦ 

Φαῖδρε; ἐµοὶ µὲν γὰρ µετρίως ηὖκται. 

Φαῖδρος � ·  καὶ ἐµοὶ ταῦτα συνεύχου· κοινὰ γὰρ τὰ τῶν 

φίλων. 

Σωκράτης � ·  ἴωµεν. 


