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Pauzaniasz: Bo wszyscy wiemy, że nie masz bez Erosa Afrodyty. Gdyby 
ona była jedna, i Eros byłby jeden. Ale ponieważ Afrodyty są przecież 
dwie, dwa muszą być też i Erosy. A jakoż nie dwie boginie? Toż jedna, 
starsza, nie miała matki, córka Nieba, i dlatego ją niebiańską nazywamy; 
druga, młodsza, córka Zeusa i Diony, którą też wszeteczną zwiemy. Więc 
i Eros, który tej drugiej pomaga, musi się słusznie wszetecznym nazy-
wać, a inny Eros niebiańskim. […]

Eros, syn Afrodyty wszetecznej, sam też jest wielki wszetecznik i do-
kazuje tu i tam bez planu; ten ci jest, którego marne jednostki kochają. 
Taki to najpierw kocha zarówno kobiety, jak i chłopców; potem, jeżeli 
już kocha, to więcej ciała niż dusze; przy tym ile możności najgłupsze, 
bo myśli tylko o uczynku, a piękno jest mu obojętne. […]

Niegodziwiec to taki miłośnik wszeteczny, taki, co więcej ciało kocha 
niż duszę. I taki nie wytrwa długo, bo jemu nie to miłe, co trwa, i niech 
tylko okwitnie ciało, które kochał, on leci dalej, w świat i, łotr, nie dba o to, 
co tyle razy mówił i obiecywał. Ale kto sobie w drugim upodobał charakter 
i ducha dzielnego, ten zostanie przez całe życie, bo się w jedno stopił z tym, 
co trwa. Otóż te dwa rodzaje ludzi trzeba podług naszych praw słusznie 
i pięknie wyróżniać i doświadczać (i jednym folgować, a stronić od drugich). 
I dlatego prawo każe jednemu gonić i zdobywać, a drugiemu uciekać i bronić 
się. Jest to rodzaj zawodów, rodzaj śledztwa, i dopiero ono może pokazać, 
do którego rodzaju należy miłośnik, a do którego oblubieniec. I z tego to 
powodu uchodzi za hańbę dać się prędko pozyskać; niech naprzód jakiś 
czas upłynie, który doskonałym bywa w wielu wypadkach probierzem.

A potem szpetną jest rzeczą dać się uwieść za pieniądze albo dla ka-
riery, czy to kiedy się jakiś biedak da przestraszyć i ulegnie, czy też go za-
czną obsypywać pieniędzmi i popierać wpływami, a on tym nie potrafi 
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wzgardzić. Bo to wszystko są rzeczy zmienne i niestałe; nie mówiąc o tym, 
że na takim tle nawet się przyjaźń szczera nie nawiąże. Wedle naszych 
praw zatem oblubieniec ma tylko jedną drogę otwartą, jeśli chce uczci-
wie folgować miłośnikowi. Bo tak jak się o miłośnikach mówiło, że gdyby 
się na nie wiadomo jakie posługi dobrowolnie oddawali ulubieńcom, to 
ani się pochlebstwem z ich strony nie nazywa, ani im hańby żadnej nie 
przynosi, tak istnieje jeszcze jedna tylko służba, w którą młody człowiek 
dobrowolnie może pójść bez ujmy. To służba około dzielności. […]

I pod tym też warunkiem nie uwłacza to nikomu, nawet gdy się ktoś 
da w pole wywieść. A w każdym innym wypadku – tak; bez względu 
na to, czy się ktoś da oszukać, czy nie. Bo gdyby ktoś miłośnikowi dla 
pieniędzy folgował, mając go za bogacza, a zawiódłby się przecież, boby 
na jaw wyszło, że to człowiek ubogi, i pieniędzy by w końcu nie dostał – 
niemniej haniebna to rzecz. Bo zaraz widać, co w takim człowieku sie-
dzi, widać, że on by za pieniądze był gotów na wszelkie posługi dla każ-
dego, a to jest rzecz niepiękna. Idźmy dalej tak samo: jeśliby się ktoś 
drugiemu oddawał, wierząc w jego wartość moralną, wierząc, że go lep-
szym zrobi przyjaźń miłośnika, a zawiódł się przecież, boby na jaw wy-
szło, że to człowiek zły, i dzielności by w końcu nie zdobył, to przecież 
piękny to zawód. Bo i taki człowiek objawia wtedy, co w nim tkwi, poka-
zuje, że dla dzielności, dla moralnego postępu, on by był gotów dla każ-
dego na wszystko – a gdzież jest rzecz piękniejsza? Tak więc stanowczo 
piękną jest rzeczą oddawać się dla dzielności.

Oto jest Eros, syn bogini nieba, niebiański, i czcić go powinny pań-
stwa i ludzie zwyczajni, bo on do ustawicznej pracy nad sobą zmusza, on 
udos konala tych, którzy sami kochają, i tych, co sobie miłość zyskać po-
trafili. Wszelki inny Eros od drugiej bogini pochodzi, od wszetecznicy. 
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