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PRAEFATIO 
 
Editor huius historiae tam improbabile esse putat persuaderi posse lectoribus 
eandem revera excerptam esse e vetere codice Graeco, ut optimum sibi videatur 
hanc quaestionem omnino non tangere lectorumque arbitrio permittere.  Fac revera 
aliquando fuisse aliquem Agathonem (sicut profecto comoediographus huius 
nominis, qui eodem fere tempore vixit ac heros historiae nostrae, oportet notus sit 
amicis scriptorum Platonis:) sed fac quoque de eodem Agathone nihil gravius dici 
posse nisi quando natus sit, quando mulierem in matrimonium duxerit, quot liberos 
genuerit, quando et quo morbo mortuus sit: qua re commoveamur, ut eius historiam 
legamus, etiamsi iuridice comprobatum sit eandem inventam esse in archivis 
Athenarum antiquarum?  
  Verum ut sit opus, quale amatoribus hic proponimus, postulari potest et debet hac 
ratione, qua omnia congruant cum cursu vitae humanae, qua personae non temere 
et auctoris consilio et imaginatione effictae sint, sed sumptae e copia naturae ipsius 
inexhausta; in personis exponendis,  qua facultas et insita et relativa, qualitas animae 
humanae, natura cuiusvis cupiditatis, cum omnibus coloribus et varietatibus, quae 
iisdem fiunt secundum indolem propriam atque circumstantias, quam diligentissime 
conservatae sint; praeterea qua proprietates terrae, loci, temporis, quae historiae 
insunt, numquam negligantur; denique, qua omnia ita ficta sint, ut nulla causa 
sufficiens possit afferri, cur non eodem modo fieri potuerint, quo narretur, aut futurum 
sit, ut fiant. Sola hac ratione veritatis opera huiusmodi fieri possunt utilia, eandemque 
audet editor historiae lectoribus promittere.  
  Eidem praecipue id propositum erat, ut varia ratione omnibusque ex partibus 
lectores certiores faceret de persona quadam digna, quae cognosceretur. Dubium 
non est, quin nonnullae personae praestantiores sint quam ea, quam editor  elegit. 
Sed quia idem optavit, ut certo sciret se hominibus non vana figmenta pro veris 
vendere, elegit eam, quam optime nosse occasio sibi fuerat. Hac de causa editori est 
persuasissimum Agathonem plerasque ceteras personas historiae suae intextas 
esse veras, quales antiquitus exstiterint multae ipsaque hac hora adhuc exstent, et 
(exceptis circumstantiis secundariis, rerum forte factarum effectu et fine speciali et 
ceteris ornandi causa ultro additis) omnia, quibus haec historia excellat, haud minus 
esse historica et fortasse aliquanto certiora quam quemvis textum scriptorum fide 
historica dignissimorum, quos habeamus.      
  Notum est homines in vita sua saepius incidere in res longe minus probabiles, 
quam tales, quales Eques de Mouhy audeat animo effingere. Ergo sane 
praeproperum est propterea veritatem personae nostri herois in dubium vocare, quod 
saepius verisimile non est aliquem ita cogitasse aut agitasse quam eundem. Si fieri 
non potest, ut demonstretur homo sub peculiaribus condicionibus, sub quibus 
Agathon a primis pueris fuit, sic non cogitare aut agere posse aut saltim nonnisi 
miraculis, spiritibus invisis efficientibus aut fascinatione supernaturali: auctor putat se 
iuste exspectare creditum iri sibi pro certo affirmanti Agathonem revera sic cogitasse 
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aut agitasse. Bene accidit, ut apud historicos fide dignissimos et iam in ipsis vitis 
Plutarchi sat multa exempla inveniantur, e quibus eluceat fieri posse, ut aliquis vivat 
tam ingenue, tam probe, tam continenter, aut, si dicamus verbis Hippiae et classis 
hominum numerosae, tam mire, tam obstinate, tam inepte quam heros noster 
nonnullis vitae suae occasionibus.  
  Diversis locis huius operis allatae sunt causae, quibus Agathon non factum esset 
exemplar viri perfecte probi. Cum mundus abundet libris disciplinae moralis didacticis  
cuicumque liceat (nec quid facilius sit) animo fingere hominem, qui ab incunabulis 
usque ad sepulchrum, omnibus in vitae circumstantiis et condicionibus, semper et 
perfecte ita sentiat, cogitet, agat, ut disciplina ethica praescriptum est.  At ut persona 
Agathonis esset imago hominis, quam multi intellegerent esse imaginem sui ipsorum, 
idem - hoc pro certo habemus - non potuit probior exponi quam est; si quis de hac re 
aliter sentit, optamus, ut (si quidem convenit eum esse optimum, cui sunt optimae 
virtutes, vitia paucissima) nobis dicat quis omnium ratione naturali natorum, similibus 
in circumstantiis, omnibus rebus respectis, probior fuerit quam Agathon.  
  Fieri potest, ut aliqui iuvenis improbus, si viderit ipsum Agathonem denique superari 
lasciviis amoris et Danaes mulieris, hac historia ita utatur, ut iuvenis ille Chaerea 
apud Terentium utitur pictura, qua una e lasciviis patris Iovis exponebatur: - et ut, si 
gaudio effusus legerit virum tam eximium cadere potuisse, sibi ipsi dicat: Ego 
homuncio hoc non facerem? Ego vero illud faciam et lubens.  
  Nec minus fieri potest, ut homo aliqui malevolus aut nefarius disputationem 
sophistae Hippiae cum legerit, animo effingat eadem disputatione rationem reddi 
impietatis et vitae suae vitiosae: At omnes homines probi nobis assentientur illum 
iuvenem improbum et hunc hominem impium tales futuros et mansuros fuisse, 
etiamsi nulla Agathonis historia esset in mundo.  
  Hoc exemplo adducimur ad rem, quam putamus infirmis quibusdam hominibus, qui 
melius volunt quam intellegunt, a nobis explicandam esse, ne quid falso tempore 
aegre ferant neve iniuste iudicent. Libenter confitemur futurum fuisse, ut nos 
confidentia, qua credideramus proposita nostra esse proba, quadamtenus involuti 
non cogitaremus talem diligentiam esse necessariam, nisi stupefacti essemus 
adnotatione, quam nobis insciis, in pagina pag.* sub textu ponere cuidam amico 
nostri placuit.  
  Haec explanatio spectat ad sophistam Hippiam in nostra historia introducendum et 
ad disputationem, qua sperat se posse Agathonem sanare ex enthusiasmo amabili et 
probo et adducere ad opinionem, quam non sine bona causa putat esse aptiorem ad 
feliciter vivendum. Homines, qui sanis oculis in directum prospiciunt, sine 
admonitione nostra e toto contextu operis nostri et e modo, quo omni occasione 
loquimur de hoc sophista eiusque decretis, perquam clare intellexissent, quantulum 
nos huic viro huiusque doctrinae faveamus; et quamvis neque congruisset cum 
propria nostra ratione cogitandi neque cum tenore et consilio huius libri scribendi nos 
vehementi illo cum studio in eum invehi, quo iuvenis magister incitatur, si, ut spe boni 
salarii inductus se commendet consistorio suo, invehatur in Tindalios aut 
Bolingbrokios: tamen speramus nos lectoribus sanis et sinceris nullum reliquisse 
dubium, quin putarent nos Hippiam habere pro malo viro et periculoso eiusque 
doctrinam (quatenus eadem discrepat a veris dogmatibus religionis et probitatis) pro 
sutela conclusionum falsarum, quibus societas humana everteretur, si fieri posset, ut 
mores maioris partis generis humani eadem inficerentur. Ergo credimus nos securos 
esse ab omni suspicione huiusmodi.   Sed quia inter lectores nostros fortasse sunt 
homines sinceri, qui id saltim vituperent, quod incauti fuerimus et sentiant nobis hunc 
Hippiam fuisse aut nullo modo introducendum aut, si necesse hoc fuerit secundum 
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consilium operis, eius decreta fuisse fuse refutanda: Itaque a nobis videntur causae 
iis afferendae, quibus primum illud fecimus, cetera autem omisimus.  
  Cum propositum nobis esset, ut mores nostri herois variis subiceremus examinibus, 
quibus eius rationem cogitandi et virtutem explanaremus, eaque, quae in iis 
exaggerata et non vera erant, paulatim et gradatim secerneremus, eo potius 
necessarium erat eum huic quoque examini subicere, quia Hippias, ut notum est, 
revera vixit unaque cum ceteris sophistis eiusdem aetatis multum effecit ad mores 
Graecorum depravandos. Praeterea idem utilis erat ad herois mores et principia suis 
propriis contraria eo lucidius illustranda. Cum autem certissimum sit plerosque 
homines huius mundi ita sentire ut Hippiam aut agitare secundum eius principia; 
itaque, cum hoc opus scriberemus, ad mores docendos id quoque nobis 
proposuimus, ut demonstraremus, quid his principiis efficeretur apto loco illustratis. 
Haec autem sunt causae praecipuae, quibus hunc sophistam (quem non peiorem 
proposuimus quam revera fuit, et quam eius fratres hodie quoque sunt) historiae 
Agathonis intexuimus.  
   Prolixa autem refutatio omnium eorum, quae principiis eius insunt fallacia et 
periculosa: (nam profecto ille non semper errat) ratione propositi nostri fuisset verum 

παρεργον necnon respectu lectorum nobis videbatur supervacanea; cum non solum 
responsum, quod Agathon ei dat, optima continet, quae contra illa dici possunt; sed 
etiam toto opere (ut omnis videbit, ubi primum totum conspicere potuerit) illa refutari 
cognoscendum sit, Agathon Hippiam refutat fere eodem modo ac Diogenes illum 
sophistam, qui negaverat esse motionem: Diogenes sophistam sivit blaterare, dum 
ille voluit; cum sophista finivisset, Diogenes satis sibi habuit coram illo placidissime 
huc illuc ambulare. Haec autem procul dubio unica fuit refutatio, quam sophista 
meritus erat.  
  Secundam autem partem operis, quae non edetur nisi placuerit prima, privaremus 
commodo novitatis simulque lectores voluptate futura, si eiusdem argumentum 
praemature enuntiaremus. Sufficiat dicere heroem nostrum ibi spectatum iri in 
perturbationibus versantem haud minus miris et oblectabilibus quam in parte priore. 
In antecessum de eventu rerum nobis nihil dicere licet nisi hoc: Agathonem ultimo in 
tempore vitae suae quod describitur in parte finali operis nostri, virum fore tam 
sapientem quam probum et (quod in hac re optimum nobis esse videtur) lectores 
nostros intellecturos esse, quomodo et quare idem talis sit; quare fortasse multi 
ipsorum neque sapientes neque probi sint; denique, quomodo fieri necesse sit, ut ipsi 
tales fiant. -  
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LIBER PRIMUS. 
 

Capitulum primum.  Initium huius historiae 
 

SOL iam erat occasurus, cum Agathon, qui in silva quadam invia itinere deerraverat, 
cassis laboribus exitum inveniendi defatigatus advenit radices montis, quem voluit 
ascendere spe inductus se e culmine eiusdem conspicere posse aliquem vicum, ubi 
pernoctaret.  Itaque corpus suum aegre sursum trahebat per semitam inter dumeta 
inventam; at montis mediam fere partem assecutus tam vehementer erat lassatus, ut 
spem deponeret fastigii assequendi, quod quo propius accederet, eo remotius 
videretur. Ita prorsus exanimatus se substravit arbori parvum aggerem obumbranti, 
ut ibi maneret per noctem, quae iam imminebat.   
 Nemo umquam versatus est in rebus magis adversis quam hic iuvenis eo tempore, 
quo agens a nobis apud lectores introducitur. Paucis diebus ante cum felicitate usus 
concivibus invidiae fuisset, subita mutatione rem familiarem, amicos, patriam 
perdiderat, ut omnibus casibus fortunae adversae obiectus nesciret, quomodo 
servaret solam animam sibi relictam  At quamquam tot res adversae in eum coortae 
erant, ut sane crederes eius animum depressum esse, tamen narrator nobis affirmat, 
si quis Agathonem eo momento temporis vidisset, neque eius vultu neque gestibus 
ullum vestigium inventurum fuisse animi desperati aut impatientis  aut vel minime 
indignantis.  
  Hoc loco nonnulli fortasse recordantur sapientem Stoicorum, qui olim affirmabatur in 
Phalaridis tauro ferventissimo minimum tam beatus esse quam orientalis satrapes 
mollibus bracchiis puellae Circassiae circumclusus. Cum autem historia nostra 
procedente variis exemplis appareat heroem nostrum a sapiente Senecae haud 
parum discrepare, nos potius putamus eius animam fuisse generis illorum, qui 
semper pateant voluptati quibusque unus tantum sensus iucundus sufficiat, quin 
obliviscantur omnem aegritudinem praeteritam et futuram. Silva inter duos montes 
aperta Agathon procul conspexit solem occidentem. Ipsum hunc conspectum satis 
habuit, quo res adversas sentire desineret.  Maiestate solis occidentis animus eius, 
qua erat mollitia, tam vehementer inflammatus est, ut diu ne urgentissimas quidem 
necessitates recordaretur. Tandem tamen e stupore iucundo, cui per nonnulla minuta 
temporis erat deditus, excitatus est strepitu  fontis, qui haud procul e saxo 
scaturiebat; surrexit et cava manu hausit de hac aqua crystallo fluido simili, quam 
animo finxit sibi a nympha benevola ex urceo marmoreo offundi, ut sitim suam 
expleret; et pro eo, ut desideraret epularum Atheniensium pocula vino Cyprio 
abundantia, Agathoni videbatur se numquam iucundius bibisse. Deinde cum denuo 
decubuisset, fonte leniter murmurante obdormivit et somniavit se repperisse Psychen 
suam; nulla enim re fieri poterat, ut interdum ederet aliquot gemitus, nisi eadem 
puella amissa.                  

 
 

CAPITULUM ALTERUM:   Res prorsus inexspectata 
 
Si convenit omnes res in mundo positas exactissime inter se cohaerere, nec minus 
certum est hanc cohaerentiam rerum singularum saepe prorsus non sentiri posse; 
inde fieri videtur, ut ab historicis interdum referatur de eventibus multo mirabilioribus, 
quam ut auctor fabularum tales mente fingere audeat. Ea re, in quam heros noster 
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illa nocte incidit, haec observatio denuo confirmari mihi videtur. Qui adhuc fruebatur 
somni suavitate, quem Homerus putat esse tantum bonum, ut adscribat etiam 
immortalibus; cum subito territus est strepitu magno. Seorsim auscultando 
investigans, unde hic strepitus veniret, inter voces commixtas sibi visus est 
discernere mirum ululatum eiulatumque, qui saxo opposito horribiliter resonabant. At 
Agathon, qui numquam terrebatur nisi somnians, constituit, ut strepitum obiret tanta 
cum fortitudine, quanta tempore posteriore eques invincibilis de La Mancha restitit 
molinis fullonicis nocte crepitantibus. Itaque tam propere, quam potuit, partem montis 
superiorem ascendit, prosperante luna, cuius fulgore pleno tota regio e crepusculo 
tolleretur. Tumultus autem etiam etiamque augebatur, quo magis dorso montis 
appropinquabat; nunc inter se discrevit sonos tympanarum tibiarumque  susurros 
legis expertes, ut divinaret, quid valeret hic strepitus; tum subito Agathonis oculis 
praebitum est spectaculum, quali haud scimus an ipse sapiens, quem supra 
commemoravimus, divinitatem suam a se mente fictam obliviscatur. Caterva enim 
apparuit iuvenum mulierum Thracum, quae furore Orphico obsessae hac nocte erant 
congregatae, ut colerent ritus ineptos, qui ab antiquis paganis institutae erant ad 
memoriam illustris expeditionis a Baccho ex India factae celebrandam. Dubium non 
est, quin artifex fervidi ingenii, qualis est La Fage,   delineans talem scaenam 
reddere sciat pictura admodum lasciva; at ipso aspectu vero iuvenis heros noster 
nequaquam est allectus.  Comae effusissimae, oculi currentes, labia spumata, nervi 
torosi, gestus efferati, laetitia furibunda, qua istae mulieres rabiosae thyrsos cicuratis 
serpentibus circumvolutos quatiebant impudenter huc illuc se moventes, crotala 
concrepabant aut dithyrambos abruptos linguis blaesis balbutiebant; quibus omnibus 
furoribus fanaticis, qui Agathoni eo infamiores visi sunt, quo effecti erant 
superstitione, oculi eius sunt hebetati idemque vir taedio affectus est illecebrarum, 
quae pudicitiae causa ad eundem prorsus nullam iam vim habuerunt.  Agathon 
refugere voluit, sed hoc non iam fieri potuit, cum eodem momento temporis, quo illas 
conspexerat, a mulieribus esset animadversus.  Iuvene praeter opinionem 
conspecto, idque in loco et ritu sollemni, cui vir interesse nefas erat, subito mulieres 
comissari desierunt, ut animos prorsus attenderent ad virum apparentem.  
  Hic non possumus quin lectoribus pandamus rem, quae multum valet ad totam 
hanc fabulam. Agathon enim pulchritudine fuit tam mirabili, ut aetatis suae Rubensii 
et Girardonsii, cum spem abiecissent se posse formam invenire etiam perfectiorem 
aut ex naturae pulchritudinibus disiectis componere, Agathonis formam exemplum 
sibi sumerent, si imaginem Apollinis aut Bacchi exponere vellent. Quem nulla 
umquam mulier conspexerat, quin debitum solveret sexus sui, qui a natura redditus 
esse videtur tam aptus ad pulchritudinem sentiendam, ut haec virtus si adest, 
pleraeque mulieres non animadvertant ceteras virtutes omnes deesse.  Hoc autem 
momento temporis pulchritudine effectum est, ne Agathon eodem modo moreretur ac 
Pentheus. Nam pulchritudine Agathonis hae Maenades sunt stupefactae. En 
iuvenem tam formosum adfuisse tali loco, tali tempore !  Illae Agathonem quem esse 
putarent nisi ipsum Bacchum? Quo erant ardore cupiditatum, Maenadibus nihil 
naturalius erat quam hoc putare; necnon iuvene aspecto eaedem animis tam 
vehementer exarserunt, ut formam dei sui conspicatae ceteras Dionysi proprietates, 
quibus Agathon caruit, eidem affingerent. Oculis enim fascinatis videre putaverunt 
Silenes et Faunos hircipedes illum furiose circumversantes et tigrides et leopardos 
pedes illius linguis blandis lambentes; flores mulieribus visi sunt sub illius plantis 
enasci et vini mellisque fontes ex omni illius vestigio scaturire deque saxo demanare 
per rivos spumantes. Subito totus mons, silva, saxa propinqua resonuerunt 
Maenadum vocibus ‘Euan, Euan!’ sublatis et tympanarum crotalorumque strepitu tam 
terribili, ut Agathon, qui eo momento temporis vidit et audivit res omnibus antea visis, 


