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[11] τοὐντεῦθεν αὐτομάτων ἡμῖν τῶν στεφάνων περιρρυέντων ἐλελύμεθα καὶ εἰς τὴν
πόλιν  ἠγόμεθα  καὶ  εἰς  τὸ  τῶν Μακάρων  συμπόσιον.  αὐτὴ  μὲν οὖν  ἡ  πόλις  πᾶσα
χρυσῆ, τὸ δὲ τεῖχος περίκειται σμαράγδινον. πύλαι δέ εἰσιν ἑπτά, πᾶσαι μονόξυλοι
κινναμώμινοι· τὸ μέντοι ἔδαφος τὸ τῆς πόλεως καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ τείχους γῆ ἐλεφαντίνη·
ναοὶ δὲ πάντων θεῶν βηρύλλου λίθου ᾠκοδομημένοι, καὶ βωμοὶ ἐν αὐτοῖς μέγιστοι
μονόλιθοι ἀμεθύστινοι, ἐφ᾽ ὧν ποιοῦσι τὰς ἑκατόμβας. περὶ δὲ τὴν πόλιν ῥεῖ ποταμὸς
μύρου τοῦ καλλίστου, τὸ πλάτος πήχεων ἑκατὸν βασιλικῶν, βάθος δὲ πέντε ὥστε νεῖν
εὐμαρῶς. λουτρὰ δέ ἐστιν αὐτοῖς οἶκοι μεγάλοι ὑάλινοι, τῷ κινναμώμῳ ἐγκαιόμενοι·
ἀντὶ μέντοι τοῦ ὕδατος ἐν ταῖς πυέλοις δρόσος θερμὴ ἔστιν. [12] ἐσθῆτι δὲ χρῶνται
ἀραχνίοις λεπτοῖς, πορφυροῖς. Αὐτοὶ δὲ σώματα μὲν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀναφεῖς καὶ
ἄσαρκοί εἰσιν,  μορφὴν δὲ καὶ ἰδέαν μόνην ἐμφαίνουσιν,  καὶ  ἀσώματοι ὄντες ὅμως
συνεστᾶσιν καὶ κινοῦνται καὶ φρονοῦσι καὶ φωνὴν ἀφιᾶσιν, καὶ ὅλως ἔοικε γυμνή τις
ἡ ψυχὴ αὐτῶν περιπολεῖν τὴν τοῦ σώματος ὁμοιότητα περικειμένη· εἰ γοῦν μὴ ἅψαιτό
τις, οὐκ ἂν ἐξελέγξειε μὴ εἶναι σῶμα τὸ ὁρώμενον· εἰσὶ γὰρ ὥσπερ σκιαὶ ὀρθαί, οὐ
μέλαιναι. γηράσκει δὲ οὐδείς, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἧς ἂν ἡλικίας ἔλθῃ παραμένει. οὐ μὴν οὐδὲ νὺξ
παρ᾽ αὐτοῖς γίνεται, οὐδὲ ἡμέρα πάνυ λαμπρά· καθάπερ δὲ τὸ λυκαυγὲς ἤδη πρὸς ἕω,
μηδέπω ἀνατείλαντος ἡλίου, τοιοῦτο φῶς ἐπέχει τὴν γῆν. καὶ μέντοι καὶ ὥραν μίαν
ἴσασιν τοῦ ἔτους· αἰεὶ γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ἔαρ ἐστὶ καὶ εἷς ἄνεμος πνεῖ παρ᾽ αὐτοῖς ὁ
ζέφυρος. [13] ἡ δὲ χώρα πᾶσι μὲν ἄνθεσιν, πᾶσι δὲ φυτοῖς ἡμέροις τε καὶ σκιεροῖς
τέθηλεν·  αἱ  μὲν  γὰρ  ἄμπελοι  δωδεκάφοροὶ  εἰσιν  καὶ  κατὰ  μῆνα ἕκαστον
καρποφοροῦσιν·  τὰς δὲ ῥοιὰς καὶ τὰς μηλέας καὶ τὴν ἄλλην ὀπώραν ἔλεγον εἶναι
τρισκαιδεκάφορον· ἑνὸς γὰρ μηνὸς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Μινῴου δὶς καρποφορεῖν· ἀντὶ δὲ
πυροῦ οἱ στάχυες ἄρτον ἕτοιμον ἐπ᾽ ἄκρων φύουσιν ὥσπερ μύκητας. πηγαὶ δὲ περὶ
τὴν πόλιν ὕδατος μὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι, μέλιτος δὲ ἄλλαι τοσαῦται,
μύρου δὲ πεντακόσιαι, μικρότεραι μέντοι αὗται, καὶ ποταμοὶ γάλακτος ἑπτὰ καὶ οἴνου
ὀκτώ.

[14] τὸ δὲ συμπόσιον ἔξω τῆς πόλεως πεποίηνται ἐν τῷ Ἠλυσίῳ καλουμένῳ πεδίῳ·
λειμὼν δέ ἐστιν κάλλιστος καὶ περὶ  αὐτὸν ὕλη παντοία πυκνή, ἐπισκιάζουσα τοὺς
κατακειμένους. καὶ στρωμνὴν μὲν ἐκ τῶν ἀνθῶν ὑποβέβληνται, διακονοῦνται δὲ καὶ
παραφέρουσιν ἕκαστα οἱ  ἄνεμοι πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν τούτου γὰρ οὐδὲν δέονται,
ἀλλ᾽  ἔστι  δένδρα περὶ  τὸ συμπόσιον  ὑάλινα μεγάλα τῆς  διαυγεστάτης ὑάλου,  καὶ
καρπός ἐστι τῶν δένδρων τούτων ποτήρια παντοῖα καὶ τὰς κατασκευὰς καὶ τὰ μεγέθη.
ἐπειδὰν  οὖν  παρίῃ]  τις  ἐς  τὸ  συμπόσιον,  τρυγήσας  ἓν  ἢ  καὶ  δύο  τῶν ἐκπωμάτων
παρατίθεται,  τὰ  δὲ  αὐτίκα  οἴνου  πλήρη  γίνεται.  οὕτω  μὲν πίνουσιν,  ἀντὶ  δὲ  τῶν
στεφάνων αἱ ἀηδόνες καὶ τὰ ἄλλα τὰ μουσικὰ ὄρνεα ἐκ τῶν πλησίον λειμώνων τοῖς
στόμασιν ἀνθολογοῦντα κατανείφει  αὐτοὺς μετ᾽  ᾠδῆς ὑπερπετόμενα.  καὶ  μὴν καὶ
μυρίζονται ὧδε· νεφέλαι πυκναὶ ἀνασπάσασαι μύρον ἐκ τῶν πηγῶν καὶ τοῦ ποταμοῦ
καὶ ἐπιστᾶσαι ὑπὲρ τὸ συμπόσιον ἠρέμα τῶν ἀνέμων ὑποθλιβόντων ὕουσι λεπτὸν



ὥσπερ δρόσον. [15] ἐπὶ δὲ τῷ δείπνῳ μουσικῇ τε καὶ ᾠδαῖς σχολάζουσιν· ᾁδεται δὲ
αὐτοῖς τὰ Ὁμήρου ἔπη μάλιστα· καὶ αὐτὸς δὲ πάρεστι καὶ συνευωχεῖται αὐτοῖς ὑπὲρ
τὸν  Ὀδυσσέα  κατακείμενος.  οἱ  μὲν  οὖν  χοροὶ  ἐκ  παίδων  εἰσὶν  καὶ παρθένων·
ἐξάρχουσι δὲ καὶ συνᾴδουσιν Εὔνομός τε ὁ Λοκρὸς καὶ Ἀρίων ὁ Λέσβιος καὶ Ἀνακρέων
καὶ  Στησίχορος·  καὶ  γὰρ  τοῦτον  παρ᾽  αὐτοῖς ἐθεασάμην,  ἤδη  τῆς  Ἑλένης  αὐτῷ
διηλλαγμένης. ἐπειδὰν δὲ οὗτοι παύσωνται ᾁδοντες, δεύτερος χορὸς παρέρχεται ἐκ
κύκνων καὶ χελιδόνων καὶ ἀηδόνων. ἐπειδὰν δὲ καὶ οὗτοι ᾁσωσιν, τότε ἤδη πᾶσα ἡ
ὕλη ἐπαυλεῖ τῶν ἀνέμων καταρχόντων. [16] μέγιστον δὲ δὴ πρὸς εὐφροσύνην ἐκεῖνο
ἔχουσιν· πηγαί εἰσι δύο παρὰ τὸ συμπόσιον, ἡ μὲν γέλωτος, ἡ δὲ ἡδονῆς·ἐκ τούτων
ἑκατέρας πάντες ἐν ἀρχῇ τῆς εὐωχίας πίνουσιν καὶ τὸ λοιπὸν ἡδόμενοι καὶ γελῶντες
διάγουσιν.

[17] βούλομαι δὲ εἰπεῖν καὶ τῶν ἐπισήμων οὕστινας παρ᾽ αὐτοῖς ἐθεασάμην πάντας
μὲν τοὺς ἡμιθέους καὶ τοὺς ἐπὶ Ἴλιον στρατεύσαντας πλήν γε δὴ τοῦ Λοκροῦ Αἴαντος,
ἐκεῖνον δὲ μόνον ἔφασκον ἐν τῷ τῶν ἀσεβῶν χώρῳ κολάζεσθαι, βαρβάρων δὲ Κύρους
τε ἀμφοτέρους καὶ τὸν Σκύθην Ἀνάχαρσιν καὶ τὸν Θρᾷκα Ζάμολξιν; καὶ Νομᾶν τὸν
Ἰταλιώτην, καὶ μὴν καὶ Λυκοῦργον τὸν Λακεδαιμόνιον καὶ Φωκίωνα καὶ Τέλλον τοὺς
Ἀθηναίους,  καὶ  τοὺς  σοφοὺς  ἄνευ  Περιάνδρου.  εἶδον  δὲ  καὶ  Σωκράτη  τὸν
Σωφρονίσκου ἀδολεσχοῦντα μετὰ Νέστορος καὶ  Παλαμήδους·  περὶ  δὲ αὐτὸν ἦσαν
Ὑάκινθός τε ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ὁ Θεσπιεὺς Νάρκισσος καὶ Ὕλας καὶ ἄλλοι καλοί.
καί  μοι  ἐδόκει  ἐρᾶν  τοῦ  Ὑακίνθου·  τὰ  πολλὰ  γοῦν ἐκεῖνον  διήλεγχεν.  ἐλέγετο  δὲ
χαλεπαίνειν αὐτῷ ὁ Ῥαδάμανθυς καὶ ἠπειληκέναι πολλάκις ἐκβαλεῖν αὐτὸν ἐκ τῆς
νήσου, ἢν φλυαρῇ καὶ μὴ ἐθέλῃ ἀφεὶς τὴν εἰρωνείαν εὐωχεῖσθαι. Πλάτων δὲ μόνος οὐ
παρῆν, ἀλλ᾽ ἐλέγετο αὐτὸς ἐν τῇ ἀναπλασθείσῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ πόλει οἰκεῖν χρώμενος τῇ
πολιτείᾳ  καὶ  τοῖς  νόμοις  οἷς  συνέγραψεν.  [18]  οἱ  μέντοι  ἀμφ᾽  Ἀρίστιππόν τε  καὶ
Ἐπίκουρον  τὰ  πρῶτα  παρ᾽  αὐτοῖς  ἐφέροντο  ἡδεῖς  τε  ὄντες  καὶ κεχαρισμένοι  καὶ
συμποτικώτατοι.  παρῆν  δὲ  καὶ  Αἴσωπος  ὁ  Φρύξ·  τούτῳ δὲ  ὅσα  καὶ  γελωτοποιῷ
χρῶνται. Διογένης μέν γε ὁ Σινωπεὺς τοσοῦτον μετέβαλεν τοῦ τρόπου, ὥστε γῆμαι
μὲν ἑταίραν τὴν Λαΐδα, ὀρχεῖσθαι δὲ πολλάκις ὑπὸ μέθης ἀνιστάμενον καὶ παροινεῖν.
τῶν δὲ Στωϊκῶν οὐδεὶς παρῆν· ἔτι γὰρ ἐλέγοντο ἀναβαίνειν τὸν τῆς ἀρετῆς ὄρθιον
λόφον. ἠκούομεν δὲ καὶ περὶ Χρυσίππου ὅτι οὐ πρότερον αὐτῷ ἐπιβῆναι τῆς νήσου
θέμις, πρὶν τὸ τέταρτον ἑαυτὸν ἐλλεβορίσῃ. τοὺς δὲ Ἀκαδημαϊκοὺς ἔλεγον ἐθέλειν μὲν
ἐλθεῖν, ἐπέχειν δὲ ἔτι καὶ διασκέπτεσθαι· μηδὲ γὰρ αὐτὸ τοῦτό πω καταλαμβάνειν, εἰ
καὶ νῆσός τις τοιαύτη ἐστίν. ἄλλως τε καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Ῥαδαμάνθυος, οἶμαι,  κρίσιν
ἐδεδοίκεσαν,  ἅτε  καὶ  τὸ  κριτήριον αὐτοὶ  ἀνῃρηκότες.  πολλοὺς  δὲ  αὐτῶν  ἔφασκον
ὁρμηθέντας  ἀκολουθεῖν τοῖς  ἀφικνουμένοις  ὑπὸ  νωθείας  ἀπολείπεσθαι  μὴ
καταλαμβάνοντας καὶ ἀναστρέφειν ἐκ μέσης τῆς ὁδοῦ. [19]  οὗτοι  μὲν οὖν ἦσαν οἱ
ἀξιολογώτατοι τῶν  παρόντων.  τιμῶσι  δὲ  μάλιστα  τὸν  Ἀχιλλέα  καὶ  μετὰ  τοῦτον
Θησέα. περὶ δὲ συνουσίας καὶ ἀφροδισίων οὕτω φρονοῦσιν μίσγονται μὲν ἀναφανδὸν
πάντων ὁρώντων καὶ γυναιξὶ καὶ ἄρρεσι, καὶ οὐδαμῶς τοῦτο αὐτοῖς αἰσχρὸν δοκεῖ·
μόνος δὲ Σωκράτης διώμνυτο ἦ μὴν καθαρῶς πλησιάζειν τοῖς νέοις· καὶ μέντοι πάντες
αὐτοῦ  ἐπιορκεῖν  κατεγίνωσκον πολλάκις  γοῦν  ὁ  μὲν  Ὑάκινθος  ἢ  ὁ  Νάρκισσος
ὡμολόγουν, ἐκεῖνος δὲ ἠρνεῖτο. αἱ δὲ γυναῖκές εἰσι πᾶσι κοιναὶ καὶ οὐδεὶς φθονεῖ τῷ
πλησίον, ἀλλ᾽ εἰσὶ περὶ τοῦτο μάλιστα Πλατωνικώτατοι· καὶ οἱ παῖδες δὲ παρέχουσι



τοῖς βουλομένοις οὐδὲν ἀντιλέγοντες.

[20] οὔπω δὲ δύο ἢ τρεῖς ἡμέραι διεληλύθεσαν, καὶ προσελθὼν ἐγὼ Ὁμήρῳ τῷ ποιητῇ,
σχολῆς οὔσης ἀμφοῖν, τά τε ἄλλα ἐπυνθανόμην καὶ ὅθεν εἴη. τοῦτο γὰρ μάλιστα παρ᾽
ἡμῖν εἰσέτι νῦν ζητεῖσθαι. ὁ δὲ οὐδ᾽ αὐτὸς μὲν ἀγνοεῖν ἔφασκεν ὡς οἱ μὲν Χῖον, οἱ δὲ
Σμυρναῖον,  πολλοὶ  δὲ Κολοφώνιον  αὐτὸν  νομίζουσιν·  εἶναι  μέντοι  γε  ἔλεγεν
Βαβυλώνιος,  καὶ παρά  γε  τοῖς  πολίταις  οὐχ  Ὅμηρος,  ἀλλὰ  Τιγράνης  καλεῖσθαι·
ὕστερον δὲ ὁμηρεύσας παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀλλάξαι τὴν προσηγορίαν. ἔτι δὲ καὶ περὶ
τῶν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ᾽ ἐκείνου εἰσὶ γεγραμμένοι. καὶ ὃς ἔφασκε
πάντας  αὑτοῦ  εἶναι.  κατεγίνωσκον  οὖν  τῶν  ἀμφὶ  τὸν  Ζηνόδοτον καὶ  Ἀρίσταρχον
γραμματικῶν  πολλὴν  τὴν  ψυχρολογίαν.  ἐπεὶ  δὲ  ταῦτα ἱκανῶς  ἀπεκέκριτο,  πάλιν
αὐτὸν ἠρώτων τί δή ποτε ἀπὸ τῆς μήνιδος τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο· καὶ ὃς εἶπεν οὕτως
ἐπελθεῖν αὑτῷ μηδὲν ἐπιτηδεύσαντι. καὶ μὴν κἀκεῖνο ἐπεθύμουν εἰδέναι, εἰ προτέραν
ἔγραψεν τὴν Ὀδύσσειαν τῆς Ἰλιάδος, ὡς οἱ πολλοί φασιν ὁ δὲ ἠρνεῖτο. ὅτι μὲν γὰρ
οὐδὲ τυφλὸς ἦν, ὃ καὶ αὐτὸ περὶ αὐτοῦ λέγουσιν, αὐτίκα ἠπιστάμην ἑώρων γάρ, ὥστε
οὐδὲ πυνθάνεσθαι ἐδεόμην.  πολλάκις  δὲ  καὶ ἄλλοτε τοῦτο ἐποίουν,  εἴ  ποτε αὐτὸν
σχολὴν ἄγοντα ἑώρων προσιὼν γάρ τι ἐπυνθανόμην αὐτοῦ, καὶ ὃς προθύμως πάντα
ἀπεκρίνετο, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν δίκην, ἐπειδὴ ἐκράτησεν ἦν γάρ τις γραφὴ κατ᾽
αὐτοῦ ἐπενηνεγμένη ὕβρεως ὑπὸ Θερσίτου ἐφ᾽ οἷς αὐτὸν ἐν τῇ ποιήσει ἔσκωψεν, καὶ
ἐνίκησεν ὁ Ὅμηρος Ὀδυσσέως συναγορεύοντος.  [21]  κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους
ἀφίκετο καὶ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος ἑπτάκις ἀλλαγεὶς καὶ ἐν τοσούτοις ζῴοις βιοτεύσας
καὶ ἐκτελέσας τῆς ψυχῆς τὰς περιόδους. ἦν δὲ χρυσοῦς ὅλον τὸ δεξιὸν ἡμίτομον. καὶ
ἐκρίθη  μὲν  συμπολιτεύσασθαι  αὐτοῖς,  ἐνεδοιάζετο  δὲ  ἔτι πότερον  Πυθαγόραν  ἢ
Εὔφορβον  χρὴ  αὐτὸν  ὀνομάζειν.  ὁ  μέντοι Ἐμπεδοκλῆς  ἦλθεν  μὲν  καὶ  αὐτός,
περίεφθος καὶ τὸ σῶμα ὅλον ὠπτημένος· οὐ μὴν παρεδέχθη καίτοι πολλὰ ἱκετεύων.


