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S O K R A T E S ,  H I P P I A S

O  st. III.
ATES. Aj, k rásn ý  a m oudrý Hippias! Ja k  dávno p 2si 

jsi už nezavítal k  nám  do Athén!
Hipp. Vždyf nem ám  kdy, Sokrate. Neboť Elis, k d y 

koli potřebuje něco vyřídit s některou z obcí, po každé 
se obrací ke m ně prvním u, volíc m ě za vyslance, 
protože mě pokládá za nejschopnějšího soudce a zvě
stovatele řečí, k teré  jsou vzkazovány od jednotlivých 
obcí. Tu jsem  šel m noh o k rá t jako  vyslanec také do 
jiných obcí, ale nejčastěji, a to ve velmi m nohých a 
velmi důležitých věcech, do Lakedaim onu; proto tedy, 
nač se ty ptáš, nepřicházím  tak  často do těchto míst.

Sulcr. Něco takového, Hippio, to věru je být m užem  
vpravdě m oudrým  a dokonalým . Neboť ty jsi i v sou
krom ém  životě schopen b rá t od m ladých lidí velké 
peníze a ještě více jim  prospívat, než jakou  hodnotu  
m á to, co dostáváš, a také ve veřejném  životě jsi 
schopen prokazovati dobré služby své obci, jak  m á 
dělat ten, kdo chce být m ezi lidm i ne v nevážnosti, 
nýbrž v dobré pověsti. Avšak co je asi příčinou, 
H ippio, že ti staří, k te ří m ají veliké jm éno pro m oud
rost, P ittakos, Bias, m užové jako  Thales M iletský a 
také  ještě pozdější až po Anaxagoru, že se buď všichni 
nebo většina jich, jak  patrno , zdržovali politické 
činnosti?

Hipp. Co jiného myslíš, Sokrate, nežli to, že byli 
slabí a neschopni stačiti rozum em  k obému, i k ve
ře jným  věcem i k  soukrom ým ?
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Sokr. Což si tedy m ám e, u Dia, m yslit, že jako  
ostatn í um ění pokročila a  jako  jsou sta ří řem eslníci 
cha trn í p ro ti nynějším , že také  tak  pokročilo  vaše 
sofislické um ění a že pěstovatelé m oudrosti ze staré 
doby jsou cha trn í p ro ti vám ?

Hipp. Zcela správně.
Sokr. Kdyby tedy nám , Hippio, ožil Bias, u trž il by 

282 si u  vás posm ěch, jak o  také řík a jí sochaři o Daida- 
lovi, že by byl k  sm íchu, kdyby nyní žil a vytvářel 
taková díla, jako  byla ta, pro k te rá  nabyl jm éna.

Hipp. Je tom u, Sokrate, tak, jak  ty pravíš; avšak 
já m ám  ve zvyku ty slaré a naše předchůdce dříve 
a více vychvalovat nežli m uže nynější doby, varuje 
se sice závisti živých, avšak obávaje se hněvu ze
mřelých.

Sokr. A dobře, H ippio, soudíš a uvažuješ, jak  se mi 
zdá. Mohu li dosvědčit, že m luvíš pravdu, a vsku tku  
vaše um ění udělalo pokroky  ve schopnosti zabývat 
se i obecním i věcmi spolu se soukrom ým i. Nebof na 
přík lad  takový Gorgias, sofista z Leontin, přišel sem 
z vlasti úředně jako  vyslanec, jakožto nejzpůsobi
lejší z L eontiňanů  k politickým  úkolům , a i ve sh ro 
m áždění lidu se ukázal výborným  řečníkem  i v sou
krom í konán ím  přednášek  a vyučováním  m ládeže si 
vydělával a odnesl z této naší obce m noho peněz. 
A jestliže chceš jiný  p řík lad , takový Prodikos, m ůj 
přítel, i jindy m n o h o k rá t sem přišel úředně, avšak 
když přišel naposled nedávno úředně z Keu, velmi 
se vyznam enal svou řečí v radě a také  za sou
krom é přednášky  a  vyučování m ladých lidí dostal 
úžasné peníze. Avšak z oněch starých  žádný n ikdy  
neuznal za vhodné b rá t peněžitou odm ěnu ani mezi 
všelikým i lidm i přednášet ukázky  své m oudrosti; 
tak  byli prostom yslní a nem ěli tušení, jakou  cenu
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m ají peníze. Ale z těchto dvou každý si vydělal svou 
m oudrostí více peněz než jiný  odborný pracovník 
k terým koli um ěním ; a ještě dříve před nim i P rota- 
goras.

Hipp. Ne, ty nevíš nic, Sokrate, o krásných  úspě
ších v této věci. Nebof kdybys věděl, kolik  peněz 
jsem  si vydělal já, to bys užasl. O statní p řípady vy 
nechávám ; avšak kdysi jsem  přišel na Sicilii, když 
tam  dlel P rotagoras, proslulý a starší, a tu  jsem  si 
já, m nohem  m ladší, v k rá tk é  době vydělal m nohem  
více než sto padesát min, a jen z jedné velmi m alé 
osady, Inyka, více než dvacet m in; když jsem  přišel 
s těm i penězi dom ů a dal jsem  je svému otci, on 
i ostatn í spoluobčané žasli a  byli ohrom eni. A skoro 
m yslím, že já  jsem  si vydělal více peněz než kteříko li 
dva jin í sofisté dohrom ady.

Sokr. To uvádíš, H ippio, pěkný a závažný důkaz
o své vlastní m oudrosti i nynějších lidí, jak  velice 2*3 

vynikají p ro ti starým . Nebof dřívější lidé se vyzna
čovali podle tvé řeči velikou nevědomostí. S Anaxago- 
rou  se p rý  stalo právě naopak  než s vám i; bylo m u 
totiž zanecháno velké dědictví, ale on se o ně nestaral 
a o všecko přišel —  tak  nerozum ně prý m udroval — 
a také o jiných starých se vypravují jiné takové věci. 
Nuže to uvádíš, jak  se mi zdá, pěkný důkaz o m oud
rosti nynější doby p ro ti dřívější, a m nohým  se stejně 
zdá, že m oudrý  m už m á bý t m oudrý nejvíce sám  pro 
sebe; znám kou toho je tedy, kdo si vydělá nejvíce 
peněz. A o tom  dosti; ale pověz m i toto: v k terém  
z těch měst, do k terých  chodíš, sis ty sám  vydělal n e j
více peněz? Či je patrno , že v Lakedaim onu, kam  jsi 
také nejčastěji přišel?

Hipp. P ři Diovi nikoli, Sokrate.
Sokr. Co pravíš? Snad naopak  nejm éně?
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Hipp. Vůbec n ikdy nic.
Sokr. To je neobyčejná věc a  podivná, H ippio. 

A řekn i m i: zdali pak ta tvá m oudrost není s to dělat 
ty, k teří se s ní stýkají a jí se učí, lepším i v zdatnosti?

Hipp. Ba m noho, Sokrate.
Sokr. Avšak syny Inyčanů  jsi byl s to uděla t lepší

mi, ale syny Sparfanů  jsi nedovedl?
Hipp. To je u m ne vyloučeno.
Sokr. Ale tedy Sicilané m ají touhu stávat se lepší

mi, a Lakedaim oííané nem ají?
Hipp. Jistě, Sokrate, i Lakedaim oňané.
Sokr. Snad se tedy z nedostatku peněz vyhýbají tvé 

společnosti?
Hipp. To přece ne, vždyť jich m ají dost.
Sokr. Čím to tedy asi je, že ačkoli m ají touhu  i pe

níze a ačkoli ty jsi jim  m ohl převelice prospět, že tě 
nepropustili p lného peněz? Snad přece ne to, že by 
Lakedaim oňané dovedli vychovat své děti lépe než 
ty? Či m ám e si to lak  m yslit a ty  to připouštíš?

Hipp. Ani dost málo.
Sokr. Zdali pak jsi tedy nebyl s to přesvědčit m ladé 

lidi v Lakedaim onu, že by učením  u tebe udělali větší 
pokroky  v zdatnosti nežli u  svých, či jsi nedovedl 
přesvědčit jejich  otce, že je m ají spíše odevzdávat 
tobě, než aby se jim i sam i zabývali, ač jestliže o své 
syny nějak  pečují? Vždyť přece snad si nelze m yslit, 
že nepřáli svým synům , aby se stali co nejlepším i.

Hipp. J á  nemyslím, že jim  to nepřáli.
Sokr. Avšak Lakedaim on je přece spořádaná obec.
Hipp. Jak  by ne?

284 Sokr. A v spořádaných obcích m á největší cenu 
zdatnost.

Hipp.  Ovšemže.
Sokr. A ty nejlépe z lidí ji um íš podávat jiném u.
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Hipp. Ba m nohem  nejlépe, Sokrate.
Sokr. Nuže, kdo nejlépe um í podávat um ění jezdec

ké, zdali pak  by nebyl z celé H ellady v největší vážno
sti a nedostával nejvíce peněz v Thessalii i jinde, kde 
je o tu to  věc zájem ?

Hipp. Pravděpodobně.
Sokr. Kdo však dovede podávat nauky nejcennější 

p ro  zdatnost, nebude snad v největší vážnosti a ne
vydělá si nejvíce v Lakedaim onu, bude-li chtít, i v jiné 
obci, k te rá  m á mezi hellenským i obcemi dobré zříze
ní? Nebo snad myslíš, příteli, že více na Sicilii a 
v Inyku? Máme tom u věřit, H ippio? Jestliže totiž ty 
k tom u vyzveš, m usím  věřit.

Hipp. Vždyť 11 Lakedaim oňanů, Sokrate, není n á 
rodní zvyklostí hýbati zákony ani vychovávat syny 
p ro ti obvyklým  řádům .

Sokr. Jak  pravíš? U L akedaim oňanů není národní 
zvyklostí jednat správně, nýbrž chybovat?

Hipp. To bych já neřekl, Sokrate.
Sokr. Nuže nejednali by správně, kdyby vychová

vali svou m ládež lépe a ne hůře?
Hipp. Správně; ale vychovávat cizí vychovávací 

soustavou není u  nich zákonné, neboť dobře věz, že 
kdyby byl někdo jiný tam  kdy dostal peníze za vy
chovávání, že bych byl dostal daleko nejspíše také já
—  vždyť aspoň m ě rád i poslouchají a chválí m ě — 
ale, jak pravím , odporuje to zákonu.

Sokr. O zákonu soudíš, H ippio, že je pro obec ško
dou či prospěchem ?

Hipp. Dává se, myslím, za účelem  prospěchu, avšak 
někdy i škodí, jestliže je zákon špatně dán.

Sokr. Což pak zákonodárci nedávají zákon jakožto 
největší dobro pro obec? A není snad bez něho obci 
nem ožno spořádaně žít?
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Hipp. Máš pravdu.
Sokr. Kdykoli se tedy ti, k te ří se pokoušejí dávat 

zákony, chybí dobra, chybili se zákonitosti a zákona; 
či jak  m yslíš?

Hipp. Chceme-li přesně m luvit, Sokrate, je tom u 
tak; avšak lidé o tom  obyčejně tak  nemluví.

Sokr. Zdali pak, H ippio, lidé znalí či neznalí?
Hipp. Většina.
Sokr. Jsou to ti, k te ří jsou znalí pravdy, ta  většina?
Hipp. Jistě  ne.
Sokr. Ale věru asi li znalí pokládají za vpravdě 

zákonitější pro všechny lidi to, co je prospěšnější, 
nežli co je m éně prospěšné; či to nepřipouštíš?

Hipp. Ano, připouštím , že za vpravdě zákonitější.
Sokr. Nuže jest to tak  a m á se to tak, jak soudí 

znalí?
Hipp. Ovšemže.
Sokr. Jest tedy L akedaim oňanům , jak  ty pravíš, 

prospěšnější vzdělávat se spíše tvou vzdělávací sou
stavou, cizí, nežli domácí.

Hipp. A to m ám  pravdu.
Sokr. Také že věci prospěšnější jsou zákonitější, 

i to tvrdíš, H ippio?
Hipp. Ano, řek l jsem  to.
Sokr. Tedy podle tvé řeči je pro syny L akedai

m oňanů zákonitější dostávat vychování od H ippia, 
a  m éně zákonité dostávat je od otců, ač jestliže 
vskutku nabudou od tebe většího prospěchu.

Hipp. Však jistě nabudou, Sokrate.
Sokr. Jednají tedy L akedaim oňané proti zákonům , 

když ti nedávají peníze a nesvěřují ti své syny.
Hipp. P řipouštím  to; zdá se m i totiž, že mluvíš ta 

slova v m ůj prospěch a n ijak  jim  nesm ím  odporovat.

U

Sokr. Nalézám e tedy, příteli, Lakony přestupníky 
zákonů, a to ve věcech velmi důležitých, Lakony, k teří 
se zdají nejzákonitějším i. Avšak proč tě tedy, při 
bozích, H ippio, vychvalují a jaké věci rád i od tebe 
poslouchají? Či je zřejm o, že to, co ty nejlépe znáš.
o hvězdách a o stavech oblohy?

Hipp. Ani dost m álo; to nem ohou ani snést.
Sokr. Ale rád i něco slyší o geom etrii?
Hipp. Nikoli, vždyť m nozí z nich neum ějí, abych 

lak  řekl, ani počítat.
Sokr. To tedy sotva dobře snášejí tvé výklady

o počtech.
Hipp. Ba věru sotva, p ři Diovi.
Sokr. Ale snad ony věci, k teré  ty um íš ze všech lidí 

nejpřesněji p rob íra t, o význam u hlásek a slabik a 
ry tm ů  a harm onií?

Hipp. Ja k á  pak harm onie a jaké hlásky, m ůj milý!
Sokr. Ale co tedy rád i od tebe poslouchají a proč 

tě vychvalují? ílekni mi to sám, když to já nem ohu 
nalézt.

Hipp. N ejraději poslouchají, Sokrate, o rodech 
heroů i lidí a o původu osad, jak  byla v staré době 
založena m ěsta, a zk rá tk a  všechna vyprávění o staro 
věku, takže já  jsem k vůli nim  nucen m ít naučeny 
a propracovány všechny takové otázky.

Sokr. P ři Diovi, H ippio, to m áš štěstí, že Lakedai- 
m oňanům  nezpůsobuje radost, jestliže jim  někdo vy
počítává naše archonty  počínaje od Solona; jinak  bys 
měl práci, kdyby ses jim  učil nazpaměť.

Hipp. P roč pak, Sokrate? Po jednom  poslechnutí 
si zapam atu ji padesát jm en.

Sokr. Máš pravdu, ale já  jsem  si neuvědom il, že 
znáš m nem onické um ění; proto si dovedu představit, 
í.e tě Lakedaim oňané, rozum í se, rádi poslouchají
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286 jakožto  muže, k terý  m noho ví, a užívají tě jako  děti 
starých babiček k pěkném u vypravování.

Hipp. A při Diovi, Sokrate, ještě nedávno jsem  se 
tam  vyznam enal, když jsem  vykládal o krásných  čin
nostech, k terým i se m á zabývat m ladý člověk. Mám 
totiž o nich p řek rásně složenou přednášku, i jinak  
dobře vypracovanou a zvláště ve výběru slov; nám ět 
a začátek té mé přednášky  je asi takovýto. Když byla 
dobyta Trója, vypravuje ta přednáška, otázal se Neo- 
ptolem os Nestora, jaké  jsou k rásné činnosti, takové, 
že kdyby se jim  někdo v m ládí oddal, stal by se velmi 
proslulým ; potom  pak tam  m luví Nestor a doporu
čuje m u přem nohé a p řek rásné zásady. Tuto skladbu 
jsem  i tam  přednesl a také zde ji hodlám  přednášet 
pozítří, ve Feidostratově škole, a také m noho jiných 
věcí, k teré  stojí za poslechnutí; požádal mě totiž 
Eudikos, syn Apemantův. Však přijdeš, doufám , sám 
a také přivedeš jiné, k teří jsou schopni p řednášku  
vyslechnout a posoudit.

Sokr. Stane se to, dá-li bůh, H ippio. Avšak nyní 
mi odpověz na jistou m alou otázku o té věci; nebof 
právě vhod jsi mi ji připom něl. Nedávno totiž, 
m ůj drahý, mě kdosi uvrhl do rozpaků, když jsem  
v jakýchsi řečech jedny věci haněl jakožto  ošklivé 
a jiné vychvaloval jakožto  k rásné a on mi dal ně
jakou  takovouto otázku, a to velmi uštěpačně: »Od- 
kud pak ty, Sokrate, víš, k teré  věci jsou k rásné a 
k teré ošklivé? Hleď, m ohl bys říci, co je krásno?« 
A já  jsem  byl pro svou chabost na rozpacích a ne
dovedl jsem mu řádně odpovědět; odcházeje z té 
schůzky zlobil jsem se sám  na sebe a dělal si výčitky
a vyhrožoval jsem, že jakm ile se setkám  s někým  r ť> 
z vas m oudrých mužů, poslechnu si vás, naučím  se,
procvičím  se a pů jdu  zpět k  tom u tazateli, abych se

Ifi

dal znova do toho slovního boje. Nyní tedy, jak  p ra 
vím, přicházíš právě vhod a pouč m ě dostatečně, co 
je sam o krásno , a pokus se mi to v odpovědi říci co 
nejpřesněji, abych nebyl po d ruhé usvědčen z ne
vědom osti a zase neutržil posměch. Vždyť ty to přece 
víš u rčitě a je to asi jen m alá vědom ost m ezi těm i 
m nohým i, k te ré  ty m áš.

Hipp. Ovšem že m alá, p ři Diovi, Sokrate, a abych 
tak řekl, nicotná.

Sokr. Snadno to tedy pochopím  a n ikdo m ě již ne- 
usvědčí z nevědomosti.

Hipp. Jistě  n ikdo; vždyť jinak  by byla m á věc 
cha trná  a neodbornická. 287

Sokr. P ři Heře, to rád  slyším, Hippio, jestliže pře- 
m ohu toho muže. Avšak nebudu snad rušit, když ho 
budu napodobovat, totiž, jestliže se budu při tvé od
povědi chápat řeči k  nám itkám , abys m ě co nejlépe 
procvičil? Jistě  jsem  totiž poněkud zkušený v n ám it
kách. Jestliže ti tedy na tom nic nezáleží, chci ti je 
dělat, abych to tím  důk ladněji pochopil.

Hipp. Nuže dělej si nám itky. A věru, jak  jsem  právě 
řekl, ta  o tázka není veliká, a já  bych tě naučil odpo
vědět na  m nohem  těžší otázky, než je tato, takže by 
tě n ikdo na  světě nem ohl vyvracet.

Sokr. Ach, jak  je to dobré! Nuže, když i ty vybízíš, 
chci se co nejvíce stá t oním  protivníkem  a pokouším  
se ti dávat otázky. Tedy kdybys m u přednesl tu  řeč,
o k teré  mluvíš, o k rásných  činnostech, když by ji 
vyslechl a ty bys přestal m luvit, neotázal by se tě na 
nic jiného dříve nežli na krásno —  m á totiž už tak o 
vý zvyk —  a řek l by: »Hoste z Elidy, nejsou snad 
spravedliví spravedliví spravedlností?« Nuže odpověz, 
Hippio, jak o  by se on tázal.

P laton, H ipp ias 2 17



Hipp. Odpovím, že spravedlností.
Sokr. »Toto tedy, spravedlnost, jest něco?«
Hipp. Ovšemže.
Sokr. »Tedy i m oudří jsou m oudří m oudrostí a 

všechny dobré věci jsou dobré dobrem ?«
Hipp. Jak  by ne?
Sokr. »Tím, co něco jest; vždyť přece ne tím, co 

není.«
Hipp. Jistě že tím, co jest.
Sokr. »Zdali pak tedy také  všechny krásné věci 

nejsou k rásné k rá sn em ?«
Hipp. Ano, krásnem .
Sokr. »Které něco jest?«
Hipp. K teré jest; jak  jinak?
Sokr. »Pověz tedy, hoste ,« řekne, »co jest toto 

krásno?«
Hipp. Kdo dává tu to  otázku, Sokrate, chce bez

pochyby slyšet, co je k rásné?
Sokr. Mně se zdá, že ne, H ippio, nýbrž co je krásno.
Hipp. A čím se liší toto od onoho?
Sokr. Tobě se zdá, že ničím ?
Hipp. Vždyť se to ničím  neliší.
Sokr. Však jistě je patrno , že ty to víš lépe. Přece 

však, m ůj milý, dívej se: táže se tě totiž, ne co je 
krásné, nýbrž co je krásno.

Hipp. Rozumím, m ůj milý, a  odpovím mu, co je 
k rásno , a n ikdy nebudu vyvrácen. Má-li se říci p rav 
da, něco krásného  je, Sokrate, dobře věz, k rásná 
dívka.

Sokr. P ři psu, k rásn ě  a skvěle jsi odpověděl, H ip
pio. Jestliže tedy já dám  tuto odpověď, budu m ít bez-

288 pochyby tu  o tázku zodpověděnu, a  to správně, a nikdy 
nebudu vyvrácen?
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Hipp. Jak  bys také byl, Sokrate, vyvrácen, když se 
to všem tak  zdá a všichni posluchači ti dosvědčí, že 
mluvíš správně?

Sokr. Dobrá; ovšem že ano. Však dovol, Hippio, 
abych si prom yslil, co pravíš. On se m ne otáže asi 
takto : »Nuže, Sokrate, odpověz mi: co je samo krásno 
jakožto podm ínka, aby všechny tyto věci, o k terých  
pravíš, že jsou krásné, aby ty byly k rá sn é ?« A já tedy 
řeknu, že jestliže je k rá sn á  dívka něco krásného, jest 
tu to, skrze co by tyto věci byly krásné?

Hipp. To myslíš, že se on ještě pokusí tě vyvracet, 
že není krásné, o čem ty mluvíš, nebo jestliže se 
pokusí, že nebude sm ěšný?

Sokr. Že se pokusí, m ůj neobyčejný druhu, dobře 
vím; zdali však po tom  pokusu bude směšný, to se 
ukáže. Co však řekne, chci ti povědět.

Hipp. Nuže mluv.
Sokr. ftekne: »Jak roztom ilý jsi, Sokrate! Avšak 

není něco k rásného  k rásn á  klisna, k terou  i bůh ve 
věštbě pochválil?« Co řeknem e, H ippio? Nemusíme 
říci, že i klisna, a to k rásná, je něco k rásného? Vždyť 
jak  bychom  se odvažovali popírat, že k rásno  není 
k rásné?

Hipp. Máš pravdu, Sokrate; vždyť také správně to 
bůh pověděl; u nás jsou totiž p řek rásné  klisny.

Sokr. »Dobrá*, řekne pak; »a co k rá sn á  lyra? To 
není něco krásného?« Máme říci, že ano, H ippio?

Hipp. Ano.
Sokr. Potom  věru on řekne — skoro to dobře vím, 

soudě tak z jeho povahy: »Ty m ůj milý, a co krásný 
hrnec? Není to přece k rásn á  věc?«

Hipp. Sokrate, kdo je ten člověk? Jak ý  to nevzděla
nec, když se opovažuje vyslovovat tak sprostá slova 
při tak  vznešené věci!

19



Sokr. Je nějaký takový, H ippio, ne uhlazený, nýbrž 
m už z lidu, a nem á zájem  o nic jiného než o pravdu. 
Ale přece m usíme odpovědět tom u m uži a já  napřed 
projevuji své m ínění: kdyby byl hrnec vyroben od 
dobrého hrnčíře, hladký, okx-ouhlý a  krásně vypálený, 
jaké  jsou mezi k rásným i h rnc i něk teré  dvojuché, 
mezi těmi, k te ré  obsahují šest m ěr, p řekrásné, kdyby 
se tázal na  takový hrnec, m usili bychom  uznat, že 
je k rásný . Vždyť jak  bychom  řekli, že k rásn á  věc 
není k rásná?

Hipp. N ikterak, Sokrate.
Sokr. »Tedy,« řekne, »i k rásný  hrnec je něco k rá s 

ného? Odpovídej!«
Hipp. Ale tak to  se to má, Sokrate, jak  myslím: 

i tato nádoba k rásn ě  vyrobená je sice k rásná, ale 
všechen tento d ruh  věcí není záhodno posuzovat 
jakožto k rásn ý  vedle koně a dívky a všech ostatních 
krásných  věcí.

289 Sokr. D obrá; rozum ím , Hippio, že je tedy třeba 
nam íta t tom uto tazateli tak to : Člověče, ty nevíš, že 
m á pravdu  H erakleitův výrok »N ejkrásnější opice je 
ošklivá p ro ti rodu lidí« a nejk rásnější h rnec že je 
ošklivý p ro ti rodu  dívek, jak  tvrdí m oudrý Hippias. 
Není tom u tak, H ippio?

Hipp.  Ovšem že ano, Sokrate, správně jsi odpo
věděl.

Sokr. Poslouchej dále. Potom  jistě řekne: »A což, 
Sokrate, bude-li někdo srovnávat rod dívek s rodem  
bohů, nebude to s ním  tak, jak o  když se srovnává rod 
h rnců  s rodem  dívek? Nebude se nejk rásnější dívka 
jevit ošklivou? Či neřík á  právě to i Herakleitos, jehož 
se ty dovoláváš, totiž »N ejm oudřejší z lidí se ukáže 
proti bohu opicí co do m oudrosti i krásy  i všech
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ostatních v lastností?« Máme uznat, Hippio, že ne j
k rásnější dívka je proti rodu bohů ošklivá?

Hipp. Kdo by také  tom u odporoval, Sokrate?
Sokr. Jestliže to uznám e, tu věru se zasměje a řekne: 

»Sokrate, pam atu ješ se, nač jsi byl otázán ?« Zajisté, 
řeknu, na  to, co je sam o krásno. On řekne: »A tu, 
když jsi byl otázán na krásno, uvádíš v odpovědi 
něco, co podle tvých vlastních slov je stejnou m ěrou 
k rásné jako  ošklivé?« Podobá se, řeknu ; či co mi 
radíš, příteli, říci?

Hipp.  Zajisté toto; vždyť to bude m ít pravdu, že 
proti bohům  lidský rod není krásný.

Sokr. »Kdybych se tě byl na začátku o tázal,« řekne, 
»co je krásné i ošklivé, tu  kdybys mi byl odpověděl, 
co právě nyní, byla by tvá odpověď nepochybně správ
ná. Avšak když jde o samo krásno, k terým  se i vše
chny ostatn í věci ozdobují a  jeví se krásným i, když 
k nim  přistoupí onen vid, zdá se ti ještě, že to je 
dívka nebo k ů ň  nebo lyra?

Hipp.  Ale, Sokrate, jestliže hledá jen  toto, tu věru 
je ze všeho nejsnadnější m u odpovědět, co je to k rá s 
no, k terým  se i všechny ostatn í Věci ozdobují a po 
přistoupení toho se jeví krásným i. Ten člověk je 
vskutku velmi h loupý a nic nerozum í k rásným  před
m ětům . Vždyť jestliže m u odpovíš, že to krásno, na 
k teré  se táže, nen í nic jiného než zlato, octne se v roz
pacích a nebude se pokoušet tě vyvracet. Vždyť víme, 
tuším , všichni, že kdekoli p řistoupí zlato, ukáže se 
věc zlatém  ozdobená k rásnou, i jestliže se dříve zdá 
ošklivou.

Sokr. To neznáš, H ippio, toho muže, jak  je za rpu ti
lý a těžko něco přijím á.

Hipp. Co na tom, Sokrate? Vždyť co je správné,
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290 m usí přijm out, sice když nepřijm e, nu tně bude 
směšný.

Sokr. A vsku tku  tu to  odpověď, m ůj nejm ilejší, ne
toliko nepřijm e, nýbrž ještě si m ě bude hodně dobírat 
a řekne: »Ó ty  zmám enče, myslíš, že Feidias je špat
ný umělec?» A já, myslím , řeknu, že ani dost málo.

Hipp. A to správně, Sokrate.
Sokr. Jistě  správně. Tu tedy, až já  přisvědčím , že 

Feidias je dobrý  umělec, on řekne: »A tu  se dom níváš, 
že Feidias neznal tohle krásno, o k terém  ty mluvíš?* 
A já řeknu : P roč pak? »Protože«, řekne on, »neudělal 
oči A thény zlaté, ani ostatn í obličej an i nohy ani ruce, 
ač jestliže se to mělo jevit nejkrásnějším , kdyby to 
bylo zlaté, nýbrž ze slonové kosti; je patrno , že tu 
chybu udělal z nevědom osti, neznaje, že přece zlato 
je to, co dělá všechny věci krásným i, kam koli p řis tou 
p í.« Nuže co m u m ám e odpovědět na  tu to  řeč, H ippio?

Hipp. Odpověď není těžká; řeknem e totiž, že to 
udělal správně. Vždyf i slonová kost je, myslím , k rá s 
ná věc.

Sokr. »P roč pak  tedy«, řekne, »nevytvořil také střed  
očí ze slonové kosti, nýbrž z kam ene, p ři čemž vy
hledal co m ožná největší podobnost mezi kam enem  a 
slonovinou? Či také k rásn ý  kám en je k rá sn á  věc?« 
Řeknem e, že ano, H ippio?

Hipp. Ovšem že řeknem e, když je vhodný.
Sokr. »A když není vhodný, je to ošklivá věc?« 

Mám souhlasit či ne?
Hipp. Ano, když se nehodí.
Sokr. »Tedy«, řekne, «slonovina a zlato, ty  m oudrý 

muži, kdykoli se hodí, dělá věci na pohled krásným i, 
kdykoli však se nehodí, ošklivými, že ano?« Popřem e 
to či m u přiznám e, že m luví správně?
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Hipp. Uznám e to, že cokoli se každé věci hodí, to 
dělá každou věc krásnou.

Sokr. Když tedy někdo vaří v tom  hrnci, o k terém  
jsm e před chvílí m luvili, v tom  krásném , a m á jej 
plný k rásné kaše, zdali pak  se k  něm u hodí zlatá mě· 
chačka či z fíkového dřeva?

Hipp. U H eraklea, jaký  je to člověk, o k terém  m lu
víš, Sokrate! Nechceš m i říci, kdo to je?

Sokr. Vždyf bys ho nepoznal, kdybych ti řek l 
jméno.

Hipp. Ale již nyní věru  poznáváni, že to je nějaký 
nevzdělanec.

Sokr. Je velm i neodbytný, H ippio; ale přesto co 
řeknem e? K terá že z těch dvou m ěchaček se hodí k té 
kaši a k  tom u hrnci?  Či je patrno , že dřevěná? Nebof 
bezpochyby dodává kaši libé vůně a zároveň, příteli, 
by neudělala, že by nám  hrnec rozbila, kaši vylila, 
oheň uhasila a ty, kdo by chtěli hodovat, že by p řip ra 
vila o velmi chutný  pokrm ; avšak ona zlatá by všechno 
to udělala, takže se mi zdá, abychom  řekli, že se ta 
dřevěná více hodí nežli zlatá, jestliže ty  nem yslíš ssi 
něco jiného.

Hipp. Ano, Sokrate, více se hodí; avšak já  bych 
s člověkem, k terý  dává takové otázky, nem luvil.

Sokr. Správně, p říteli; nebof pro tebe by se nehodilo 
přicházet do styku  s takovým i slovy, když jsi tak  
k rásně oblečen, k rásn ě  obut a tak  jsi proslulý svou 
m oudrostí mezi všemi Helleny. Ale m ně nic nedělá 
špinit se s tím  člověkem ; tedy m ě pouč a k  vůli m ně 
odpovídej. »Jestliže tedy se více hodí dřevěná než zla
tá,» řekne ten člověk, »jistě asi je i krásnější, když 
jsi, Sokrate, uznal, že vhodné je k rásnější než ne
vhodné; či ne?« N em usím e uznat, Hippio, že dřevěná 
je lepší než zlatá?
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Hipp. Cliceš, abych ti řekl, Sokrate, co bys měl říci, 
že je krásno, aby ses vyprostil z těch dlouhých řečí?

Sokr. Ovšem že ano; avšak ne dříve, nežli m i povíš, 
co m ám  odpovědět, k te rá  že z těch dvou m ěchaček,
o nichž jsem  právě mluvil, je vhodná a krásnější.

Hipp. Nuže, chceš-li, odpověz mu, že ta vyrobená 
z fíkového dřeva.

Sokr. Mluv tedy nyní, co jsi chtěl právě říci. Neboť 
touto odpovědí, řeknu-li, že k rásno  je zlato, nic se 
mi, jak  se podobá, neukáže, že zlato je k rásnější než 
fíkové dřevo; avšak co zase nyní myslíš, že je k rásno?

Hipp. J á  ti řeknu . Zdá se mi totiž, že hledáš nějaké 
takové krásno, aby se v odpovědi uvedlo, k teré  se 
n ikdy n ikde n ikom u neukáže ošklivým.

Sokr. Ovšem že ano, H ippio; a dobře to nyní chápeš.
Hipp. Slyš tedy; a jestliže bude m ít někdo ještě 

p ro ti tom u nějakou  nám itku , m ysli si, že já  vůbec 
ničem u nerozum ím .

Sokr. Mluv co nejrychleji, p ři bozích!
Hipp. P ravím  ledy, že vždy a všude a pro každého 

m uže je nejk rásnější být bohat, zdráv, ctěn od Helle- 
nů, dožiti se stáří, své rodiče, když zem rou, k rásně 
pochovat a sám  být od svých dětí k rásně a velkolepě 
pohřben.

Sokr. Sláva, H ippio, to je věru podivuhodný, n ád 
herný a tebe důsto jný  výrok! A jsem  radostně  p ře 
kvapen, u Iíery , že mi, jak  se zdá, p řá te lsky  pom áháš, 
pokud jsi s to; ale tím  toho m uže nezasahujem e, 
nýbrž právě nyní se nám  nejvíce vysměje, dobře věz.

Hipp. Špatný to bude, Sokrate, sm ích; když totiž 
nebude m ít na  toto nic říci, nýbrž se bude sm át, vy-

292 směje se sám  sobě a přítom ným  posluchačům  sám 
bude k smíchu.
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Sokr. Snad je tom u tak; avšak jak  já  tuším, snad 
m u bude podobno, že se mi pro tuto odpověď nebude 
jenom sm át.

Hipp.  A co tedy?
Sokr. Že 6ude-li p rávě m ít v ruce hůl, jestliže m u 

neuteku, pokusí se pořádně m i nabít.
Hipp. Co pravíš? Je ten  člověk nějaký  tvůj pán, 

a když to udělá, nebude pohnán  před  soud a nebude 
odsouzen? Ci vaše obec není p rávně zřízena, nýbrž 
nechává občany bezprávně navzájem  se tlouci?

Sokr. Ani dost m álo nenechává.
Hipp. Tedy bude potrestán , že tě bezprávně bije.
Sokr. Nezdá se mi, že bezprávně, Hippio, to ne, 

kdybych dal takovou odpověď, nýbrž spravedlivě, 
m ně se zdá.

Hipp. I m ně se věru lak  zdá, Sokrate, když m áš 
sám  takové m ínění.

Sokr. Nuže m ám  ti tak é  říci, proč sám  m íním , že 
bych byl za takovou odpověď spravedlivě bit? Či i ty 
mě budeš b ít bez soudu? Nebo m ě vyslechneš?

Hipp.  Ano, vždyť by to bylo strašné, kdybych té 
nevyslechl; nuže, co chceš říci?

Sokr. J á  ti to povím tým ž způsobem  jako  prve, 
totiž napodobuje onoho člověka, abych neříka l přím o 
tobě slova, k te rá  on bude ř ík a t vůči mně, nepříjem ná 
a podivná, ftekne totiž, dobře to věz, toto: »Sokrate, 
myslíš, že bys nespravedlivě dostal bití, když jsi tak  
falešně zazpíval tenhle d ithy ram b  a ve zpěvu ses 
daleko rozešel s otázkou?« Jak  to? řeknu já. »Jak?« 
řekne on, »což nejsi schopen si pam atovat, že jsem  se 
tázal na k rásno  samo, jehož působením  je k rásné vše
chno, k  čem ukoli ono přistoupí, i kám en i dřevo i člo
věk i bůh  i každá činnost i každá vědom ost? Vždyf 
já, člověče, se tě táži, co je sam a krása, a nem ohu se
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tě o nic více dovolat, než kdyby tu m ísto tebe vedle 
m ne seděl kám en, a to  m lýnský, nem ající an i uši an i 
m ozek.« Tu nevím, zdali by ses nem rzel, H ippio, k dy
bych se p ři tom zalekl a  řek l m u toto: Ale tenhle vý
m ěr k rásna podal H ippias; přece já  jsem  se ho tázal 
tak, jako  ty  m ne, co je  k rásn é  pro  všechny a  vždy. 
Nuže co říkáš?  Nebudeš se m rzet, jestliže to řeknu?

Hipp. Já  jsem  jist, Sokrate, že pro všechny jest 
k rásné a bude se zdát k rásným  to, co jsem  já  řekl.

Solcr. On řekne: »Zdali pak  i bude? Vždyf k rásno  
je asi vždy krásné.*

Hipp. Ovšemže.
Sokr. On řekne: »Také bylo?«
Hipp.  T aké bylo.
Sokr. »Snad také  pro Achillea,» řekne on, »bylo 

podle tvrzení hosta z E lidy krásné, bý t pohřben 
později po předcích, i jeho  dědu Aiakovi i všem  ostat-

293 ním, k te ří se zrodili z bohů, i sam ým  bohům  ?«
Hipp. Co je to? Jd i s tím  ke všem všudy! Tyhle 

otázky toho člověka, Sokrate, jsou přím o rouhavé.
Sokr. A co, když se druhý  zeptá, tu  není velmi ro u 

havé říci, že tom u tak  jest?
Hipp.  Snad.
Sokr. On řekne: »Věru snad jsi to ty, k te rý  tvrdíš, 

že p ro  každého a  vždy je k rásn é  bý t pohřben od svých 
dětí a pohřb íti své rodiče; či nebyl jedním  ze všech 
i H erakles a  všichni ti, k te ré  jsm e právě jm enovali?«

Hipp. Ale já  jsem  neříkal, že pro bohy.
Sokr. »Ani p ro  h er o je, jak  se podobá.»
Hipp.  P ro  ty ne, k te ří byli synové bohů.
Sokr.  »Tedy pro  ty, k te ří nebyli?«
Hipp. Ovšemže.
Sokr.  »Nuže tedy podle tvé řeči zase, jak  je vidět, 

pro jedny z heroů, jako  pro  Tantala, D ardana a Zetha
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to je strašné, h říšné a ošklivé, avšak pro Pelopa a 
ostatní takového rodu  k rá sn é .«

Hipp. Mně se tak  zdá.
Sokr. »Tobě tedy se zdá,« řekne on, »co jsi prve 

neřekl, že po opatření pohřbu předkům  být pohřben 
od dětí je někdy a pro něk teré  osoby ošklivé; a  ještě 
více, jak  se podobá, je nemožno, aby se toto stalo 
k rásným  a bylo k rásné pro  všechny, takže to m á ten
týž nedostatek  jako  ony dřívější příklady, dívka a 
hrnec, a ještě sm ěšněji to pro  jedny je k rásné a pro 
druhé není krásné. A ještě an i dnes nejsi s to, Sokrate, 
odpovědět na otázku, co je k rá sn o .« Tyto a takové 
výtky mi právem  udělá, jestliže m u tak to  odpovím.

Tedy většinou, Hippio, se m nou rozm louvá asi 
takto; avšak někdy, jako  by pocítil lítost nad  mou 
nezkušeností a nevzdělaností, sám  mi navrhu je odpo
věď tázaje se, zdali něco takovéhoto  je podle mého 
zdání k rásno  nebo i něco jiného, nač se právě p tá  a
0 čem je řeč.

Hipp. Jak  to myslíš, Sokrate?
Sokr. J á  ti povím. »Můj d rahý  Sokrate ,« praví, 

«přestaň dávat takovéto odpovědi a tím to způsobem
— vždyf jsou příliš prostom yslné a' snadno vyvrati
telné — ale uvažuj, zdali je k rásné podle tvého m í
nění něco takového, něco, čeho jsm e se před chvílí 
do tk li ve své odpovědi, když jsm e řekli, že zlato je 
krásné, čem u se hodí, a  čem u ne, že není krásné, a tak
1 všechno ostatní, u  čeho je ta to  věc; nuže zkou
m ej tu to  vhodnost sam u a  podstatu  vhodnosti samé, 
zdali to je k rá sn o .« Tu já m ám  zvyk po každé 
souhlasit s takovým i výroky —  neboť nevím , co bych 
řek l —  a tobě se tedy zdá, že vhodné je krásné?

Hipp. Rozhodně, Sokrate.
Sokr. Uvažujme, abychom  se snad nějak neklam ali.
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Hipp. Ano, je třeba uvažovat.
Sokr. Tedy se dívej: m yslím e vhodným  to, čeho při-

294 stoupení způsobuje, že se jednotlivé věci, p ři k terých  
to je, jeví krásným i, či to, co způsobuje, že jsou k rá s 
né? Či an i jedno an i d ruhé?

Hipp. Mně se zdá, že to, co způsobuje, že se jeví 
k rásným i; jako na p řík lad  když si někdo vezme šaty 
nebo střevíce, k teré  m u sluší, zdá se krásnějším , 
i kdyby byl směšný.

Sokr. Tedy jestliže vhodnost působí, že se něco jeví 
k rásnějším , nežli jest, byla by vhodnost jakýsi klam  
strany  k rásna a nebyla by toto, co m y hledám e, není-li 
pravda, H ippio? My jsm e totiž patrně  hledali to, čím 
všechny k rásné předm ěty jsou krásné —  jako  to, čím 
všechny veliké věci jsou veliké, je přesahování; nebot 
tím jsou všechny veliké, a také jestliže se sice nejeví 
velké, ale přesahují, nu tně  m usí bý t velké —  a tak  
tedy také  se tážem e, co asi je to krásno, k terým  jsou 
všechny věci krásné, a t  už se takovým i jeví nebo ne. 
Vždyf vhodnost to asi není, nebof ta  podle tvé řeči 
působí, že se věci jeví krásnějším i, nežli jsou, ale ne
nechává je se jevit, jak é  jsou. Avšak co působí, že jsou 
krásné, jak  jsem  právě teď řekl, ať už se takovým i 
jeví nebo ne, o tom  se m ám e pokusit říci, co to jest; 
nebof toto hledám e, jestliže hledám e krásno.

Hipp. Ale vhodnost, Sokrate, působí svou p řítom 
ností, že věci i jsou i jeví se krásné.

Sokr. Tedy je nem ožno, aby se věci, k teré  vskutku  
jsou krásné, nejevily krásným i, když je při nich to, 
co působí, aby se takovým i jevily?

Hipp. Nemožno.
Sokr. Uznám e tedy, H ippio, to, že všechny vsku tku  

k rásné zásady i činnosti jsou také pok ládány  za k rá s 
né a vždy se všem takovým i jeví, či právě naopak že
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se to o nich neví a že právě o ně je daleko nejvíce 
sporů a bo jů  jak  v soukrom í mezi jednotlivci tak  ve 
veřejném  životě v obcích?

Hipp. Spíše takto , Sokrate, že se to o nich neví.
Sokr. Nebylo by tom u tak, kdyby asi p ři nich bylo 

projevování; a to by při nich bylo, kdyby vhodné bylo 
krásné a kdyby působilo netoliko, že věci jsou krásné, 
nýbrž také, že se takovým i jeví. Takže vhodnost, jestli
že je činitelem  působícím , že věci jsou krásné, byla by 
to krásno, k teré  m y hledám e, avšak není činitelem  
působícím , že se věci jeví k rásným i; pak li však zase 
je vhodnost činitelem  působícím  jevení, nebyla by to 
krásno, k teré  m y hledám e. V skutku ona působí bytí, 
avšak způsobovat jevení i bytí by n ikdy nem ohl ten
týž činitel, netoliko u k rásných  věcí, nýbrž ani u niče
ho jiného. Vybeřme si tedy, zdali je vhodnost podle 
našeho m ínění činitelem  působícím , že se věci jeví 
krásným i, či že jsou krásné.

Hipp. Že se jeví krásným i, jak  se m ně zdá, Sokrate.
Sokr. Běda, tedy nám  pryč uniklo, Hippio, poznání, 

co je krásno , když se ukázalo, že vhodné je něco jiné
ho než krásné!

Hipp.  P ři Diovi, Sokrate, ano, a je mi to velmi divné.
Sokr. Ale ještě ho nepouštějm e, příteli; m ám  totiž 295 

ještě jakousi naději, že se nám  objeví, co je krásno.
Hipp. Rozhodně, Sokrate; vždyf není těžké to n a 

lézt. Já  jsem  jist, že kdybych odešel na chvilku do 
sam oty a sám  u sebe si to uvážil, řek l bych ti to přes
něji nad  všechnu přesnost.

Sokr. Ach, jen ne tak  veliká slova, Hippio! Vidíš, 
jaké obtíže nám  to již způsobilo; jen aby se to na nás 
nerozhněvalo a  ještě více nám  neuteklo. Avšak m lu
vím naprázdno; vždyť ty, myslím, to snadno nalezneš, 
až se octneš sám. Ale, pro bohy, nalezni to v mé pří-
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tom nosti, a jestliže chceš, hledej to jako nyni spolu 
se m nou; a jestliže to naleznem e, bude velmi dobře, 
pak li ne, já  se, myslím , spokojím  svým osudem  a ty 
to po odchodu snadno nalezneš. A jestliže to nalezne
me nyní, jistě ti nebudu na obtíž vyptáváním , co bylo 
to, co jsi nalezl sám  o sobě. Nyní však se podívej zase 
na toto, zdali to je podle tvého m ínění krásno. Pravím  
tedy, že to je — ale dávej při poslouchání dobrý po
zor, abych netlachal s cesty —  tedy dejm e tom u, že 
krásné je to, cokoli je užitečné. Řekl jsem  to na zá
kladě této úvahy: k rásn é  jsou, soudíme, ty oči, ne 
k teré  by se zdály neschopným i viděti, nýbrž k teré 

vjjsou schopné a užitečné k vidění. P ravda?
Hipp. Ano.
Sokr. Jistě  pak i celé tělo tak to  pokládám e za k rá s

né, jedno k běhu, jiné k zápolení, a také všechna zví
řa ta , k rásného  koně a kohou ta  a křepelku  i všechna 

.n á řad í a vozidla, jak pozem ní tak  na m oři lodi 
obchodní i válečné, i všechny nástro je  náležící k hudbě 

, i k ostatn ím  um ěním , a chceš-li, i činnosti a zákony
—  jistě všechny tyto věci nazývám e krásným i týmž 

''způsobem : dívám e se na každou z nich, jak  je od 
•přírody  ustrojena, jak  je vyrobena, v jakém  je stavu, 
a užitečnou, hledíce, pokud je užitečná a k čemu je 
užitečná a kdy je užitečná, pokládám e za krásnou, 
kdežto věc po všech těchto s tránkách  neužitečnou za 
ošklivou. Nezdá se tak i tobě, H ippio?

Hipp. Zajisté.
Sokr. Správně tedy nyní tvrdím e, že nejspíše užiteč

né je k rásné?
Hipp. Jistě  správně, Sokrate.
Sokr. A co m á moc dělat některou  jednotlivou věc, 

není-li pravda, že lc čemu m á moc, k tom u je také 
užitečné, a co je bezmocné, neužitečné?
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Hipp. Ovšemže.
Sokr. M ohoucnost je tedy něco k rásného  a bez

m ocnost něco ošklivého?
Hipp. Rozhodně. Že se to tak  má, to nám  dosvěd

čují, Sokrate, i jiné věci, avšak také politický život; aer, 
nebof v politickém  životě a ve své obci býti m ocný 
je ze všeho nejk rásnější a býti bezm ocný nejošklivější.

Sokr. Máš pravdu. Zdali pak tedy, pro  bohy, H ip
pio, je z toho důvodu i m oudrost věc ze všeho ne j
krásnější a  nevědom ost ze všeho nejošklivější?

Hipp. Ale co jiného, Sokrate?
Sokr. Buď tiše, m ilý příteli; bojím  se, co to zase 

mluvíme.
Hipp. Co se zas bojíš, Sokrate, když se ti nyní úva

ha p řek rásně dostala vpřed?
Sokr. P řá l bych si to, ale uvaž spolu se m nou toto: 

zdali pak by někdo něco udělal, co by ani neum ěl ani 
vůbec nem ohl udělat?

Hipp. N ikterak; nebof jak  by udělal, co by nem ohl?
Sokr. Tedy kdo bezděčně chybují a provádějí i d ě 

lají nedobré věci, ti by to n ikdy nedělali, kdyby to 
nem ohli dělat, není-li pravda?

Hipp. P atrně.
Sokr. Ale jistě ti, k teří m ohou, m ohou mohoucno- 

stí; vždyf asi ne bezmocností.
Hipp. To přece ne.
Sokr. A m ohou všichni dělající dělat to, co dělají?
Hipp. Ano.
Sokr. Avšak všichni lidé dělají, počínajíc od dětství, 

m nohem  více zlého nežli dobrého a bezděčně chybují.
Hipp.  T ak jest.
Sokr. Nuže co? Řeknem e o té m olioucnosti a o těch 

užitečných věcech, k teré  jsou užitečné k dělání něčeho 
zlého, že to jsou k rásné věci, či je to vyloučeno?



Hipp. Vyloučeno, jak  se m i zdá, Sokrate.
Sokr. Tedy jak  se podobá, Hippio, m ohoucí a uži

tečné není podle našeho soudu krásné.
Hipp. Leda, Sokrate, jestliže bude moci dělat dobré 

věci a k takovým  bude užitečné.
Sokr. Ona m yšlenka je tedy pryč, že by prostě m o

houcí a užitečné bylo krásné. Ale tedy to bylo to, H ip
pio, co chtěla naše duše říci, že co je užitečné a mocné 
k udělán í něčeho dobrého, to že je krásno?

Hipp.  Mně se tak  zdá.
Sokr. Ale to se nazývá prospěšné; či ne?
Hipp. Ovšemže.
Sokr. T akto  tedy i k rá sn á  těla i k rásn á  ustanovení 

i m oudrost a všechny věci, k teré  jsm e před  chvílí 
jm enovali, jsou krásné, protože jsou prospěšné.

Hipp. Patrně.
Sokr. Podobá se tedy, Hippio, že k rásno  je podle 

našeho soudu to, co je prospěšné.
Hipp.  Rozhodně, Sokrate.
Sokr. Ale prospěšné je to, co dělá něco dobrého.
Hipp.  Ano, jest.
Sokr. Co však dělá, to není nic jiného než příčina; 

ano?
Hipp.  T ak jest.
Sokr. Tedy k rásné je příčina dobrého?

297 Hipp. Ano, jest.
Sokr. Ale příčina, Hippio, je něco jiného nežli její 

účinek; vždyf by asi nem ohla být příčina příčinou 
příčiny. Uvažuj takto : neukázalo  se, že příčina je 
činitel něco dělající?

Hipp. Ovšemže.
Sokr. A od dělajícího činitele není děláno nic jiného 

nežli to, co vzniká, ale ne to dělající?
Hipp. T ak jest.
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Sokr. Není-li tedy něco jiného to, co vzniká, a něco 
jiného to, co dělá?

Hipp.  Ano.
Sokr. Není tedy příčina příčinou příčiny, nýbrž 

toho, co jejím  působením  vzniká.
Hipp. Ovšemže.
Sokr. Jestliže tedy je k rásno  příčinou dobrého, vzni

kalo by dobro působením  krásna; a z toho důvodu, 
jak se podobá, usilujem e o m oudrost i o všechny 
ostatní k rásné věci, že jejich dílo a jejich  rozenec, 
dobro, je hodno usilování; a zdá se z toho, co nalézá
me, že k rásno  je v postavení jakéhosi otce dobra.

Hipp. Ovšem že ano; k rásně a dobře jsi to řekl, 
Sokrate.

Sokr. N eříkám  i toto dobře, že ani otec není syn 
ani syn otec?

Hipp. Jistě  dobře.
Sokr. Ani příčina není účinek ani zase účinek p ří

čina.
Hipp. Máš pravdu.
Sokr. P ři Diovi, m ůj drahý, tedy ani k rásno  není 

dobro ani dobro k rásno ; či zdá se ti, že to je podle 
toho, co bylo napřed  řečeno, možné?

Hipp. C hraň bůh, nezdá se mi.
Sokr. Nuže uspokojuje nás to a chtěli bychom  

Ivi'dit, že k rásno  není dobré ani dobro k rásné?
Hipp.  C hraň bůh, naprosto  m ě to neuspokojuje.
Sokr. Ví bůh, H ippio, m áš pravdu; a m ne uspoko

juje nejm éně ze všech myšlenek, k teré  jsm e pronesli.
Hipp. Ano, podobá se tak.
Sokr. Tedy nebude asi nejkrásnějším  z vým ěrů ten, 

že prospěšné a užitečné i m ohoucí dělat něco dobrého 
je krásné, jak  se nám  prve zdálo, nýbrž ten je, 
možno-li, ještě sm ěšnější než ony první, v k terých
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jsm e se dom nívali, že k rásno  je dívka a jedna každá 
z věcí dříve jm enovaných.

Hipp.  Podobá se.
Sokr. A já  již nem ám , Hippio, kam  bych se obrátil, 

nýbrž jsem  v nesnázích; a ty m áš něco říci?
Hipp. V přítom né chvíli ne, ale, jak  jsem  prve řekl, 

až si to rozvážím , jsem  jist, že to naleznu.
Sokr. Ale já, zdá se mi, nejsem  pro  touhu  po vědě

ní s to, abych váhal a na tebe čekal; však také myslím, 
že jsem  právě nalezl jistý východ. Hleď: kdybychom  
nazývali k rásnem  to, co nám  působí potěšení, a to ne 
všechny libosti, nýbrž co působí potěšení skrze sluch 
a zrak, jak  bychom  asi dopadli? Aspoň k rásn í lidé,

298 Hippio, a všeliké ozdoby i obrazy a sochy, k teré  jsou 
krásné, těší náš zrak ; také k rásné zvuky a veškerá 
hudba i řeči i vypravování dělají právě totéž, tak 
že kdybychom  odpověděli onom u sm ělém u člověku 
»Vzácný muži, k rásno  je libost způsobovaná skrze 
sluch a zrak«, nemyslíš, že bychom  ho zdrželi od 
jeho sm ělosti?

Hipp. Mně aspoň, Sokrate, se nynější vým ěr krásna 
zdá dobrý.

Sokr. A co řeknem e o k rásných  činnostech a záko
nech, H ippio? Ze jsou  krásné, protože jsou libé skrze 
sluch nebo skrze zrak, či že m ají nějakou  jinon 
znám ku?

Hipp. Snad toto, Sokrate, i když to člověku unikne.
Sokr. U psa, H ippio, však ne tom u, k terého  bych 

se já nejvíce styděl, když bych tlachal a p ři svém 
prázdném  m luvení se stavěl, jako  bych m luvil něco 
vážného.

Hipp. K terého to?
Sokr. Syna Sofronislcova, jenž by m i právě tak
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málo dovolil lehkom yslně m luvit tyto neprom yšlené 
věci, jako si m yslit, že vím  to, co nevím.

Hipp. Však i m ně sam ém u se po tvé řeči zdá, že 
se zákony to je něco jiného.

Sokr. Buď tiše, H ippio; bojím  se totiž, že jsm e za
padli do tétéž nesnáze stran  krásna, do k teré  prve, 
ale že si myslíme, že jsm e na nějaké jiné schůdné 
cestě.

Hipp. Jak  to myslíš, Sokrate?
Sokr. J á  ti povím, co se mi objevuje, je-li na tom 

něco. Snad by se totiž ukázalo, že tyto dojm y o zá 
konech a  činnostech nejsou m imo rozsah vním ání, 
k teré  se v nás děje skrze sluch a zrak ; ale vytrvejm e 
p ři této myšlence, že libost skrze ty sm ysly pociťovaná 
je krásno, a nic neuvádějm e na přetřes, jak  je to se 
zákony. Ale m ohl by se nás otázat buď ten, o k te 
rém  mluvím, nebo kdokoli jiný: »Proč jste, H ippio a 
Sokrate, určili, že z libého je k rásné jenom  to, co je 
libé tak , jak  pravíte, kdežto libost souvisící s ostatním i 
počitky z jídel a  náp o jů  a požitků lásky  a všechny 
ostatní takové věci nepokládáte za k rásné? Či je ne
pokládáte an i za libé a tvrdíte, že v takových věcech 
vůbec nejsou libosti a ani v ničem  jiném  nežli ve 
vidění a slyšení?« Co řeknem e, H ippio?

Hipp. Rozhodně řeknem e, Sokrate, že i v ostatních 
počitcích jsou velmi veliké libosti.

Sokr. »Proč tedjr,« řekne, »odním áte libostem  o nic 
m éně skutečným , nežli jsou ony, toto jm éno a zbavu
jete je p řísudku, že jsou krásné?« Protože, řeknem e, 
by se nám  každý bez výjim ky vysmál, kdybychom  
řekli, že na jisti se je ne libé, nýbrž krásné, a  libě 
páchnouti že je ne libé, nýbrž k rásné; a  co se týče 
požitků lásky, všichni by p ro ti nám  tvrdili, že to je 
věc velmi libá, ale že je třeba, když to někdo dělá.



dělat to tak, aby to n ikdo neviděl, protože prý to je 
velmi ošklivé na  pohled. Na tu to  naši řeč, Hippio, by 
nám  snad odpověděl: »Chápu i já, že se už dávno 
stydíte nazývat tyto libosti krásným i, protože se tak  
nezdá lidem; ale já  jsem  se netázal na to, co se lidem 
zdá krásným , nýbrž co jest k rá sn é .« Tu řeknem e, 
myslím, co jsm e si učinili předpokladem , totiž že za 
krásno m y pokládám e tu  část libého, k te rá  vzniká 
u zraku  a sluchu. Než m ůžeš ještě něco dělat s tou 
m yšlenkou, či snad řeknem e něco jiného, H ippio?

Hipp. Je nutno, Sokrate, neodpovídat na ty nám it
ky nic jiného než toto.

Sokr. On řekne: »Tak dobře. Tedy jestliže libost, 
způsobovaná skrze zrak  a sluch, je k rásná, tu  patrně  
ta z libostí, k te rá  není tohoto druhu, by nebyla k rá s 
ná?» Uznáme to?

Hipp. Ano.
Sokr. »Zdali pak zraková libost,« řekne, »je libá 

skrze zrak a sluch nebo sluchová libost je libá skrze 
sluch a  zrak?« Nikoli, řeknem e, co je skrze jedno 
z obého, to asi není skrze obé — neboť to, zdá se nám , 
myslíš — nýbrž m y jsm e m ínili, že jedna i d ruhá 
z těchto libostí je sam a o sobě k rásná a obě také. Ne
odpovíme tak?

Hipp. Ovšem že ano.
Sokr. On řekne: »Zdali pak se tedy k teráko li libost 

liší od k teréko li libosti tím, že je libost? Nemyslete si, 
že se táži, zdali je něk terá libost větší nebo menší, a to 
buď více nebo m éně, nýbrž zdali se něk terá  z libostí 
odlišuje tím  sam ým , totiž tím , že jedna je libost a 
d ru h á  není libost?« Nám se zdá, že ne; pravda?

Hipp. Ano, zdá se, že ne.
Sokr. »Tedy,« řekne, «bezpochyby jste vybrali tyto 

libosti z ostatních libostí pro něco jiného, nežli že to

3β

jsou libosti, a vidíte u obou, že m ají cosi odlišného od 
ostatních; k tom u vy přihlížíte, když je jm enujete 
krásným i, p ravda? Vždyť asi zraková libost není k rá s 
n á  proto, že je vn ím ána skrze zrak; neboť kdyby bylo 
p ro  ni to příčinou krásy, n ikdy  by nebyla k rásn á  
ta druhá, sluchová; jistě to není libost zraková.« Ř ek
neme, že m á pravdu?

Hipp. Ano, řeknem e.

Sokr. »A zase ani sluchová libost není proto krásná, aw 
že je vním ána sluchem ; tu  by zase n ikdy nebyla k rá s 
ná ta zraková; jistě to není libost sluchová.« Řekneme, 
H ippio, že m á pravdu ten muž, když tak to  m luví?

Hipp. Ano.

Sokr. »Ale ovšem obě jsou krásné, jak  tv rd íte .« 
Tvrdím e to?

Hipp. Tvrdíme.
Sokr. »Mají tedy něco totožného, co je dělá k rásn ý 

mi, tu  společnou věc, k te rá  je u  nich obou společně 
a u  jedné i druhé zvlášť; vždyť jinak  by asi nebyly 
k rásné i obě i jedna i d ru h á .« Odpovídej m ně jakoby 
onomu.

Hipp. Odpovídám, a zdá se mi, že je tomu tak, jak 
pravíš.

Sokr. Jestliže tedy m ají obě tyto libosti společně 
nějakou vlastnost, ale jedna a d ru h á  zvlášť ne, nebyly 
by k rásné touto vlastností.

Hipp. A jak  by to m ohlo být, Sokrate, aby když ani 
jedna ani d ruhá zvlášť nem ají nějakou  vlastnost, ať 
je jakákoli, aby pak  tu to  vlastnost, k terou žádná 
z obou nem á, obě dohrom ady měly?

Sokr. Zdá se ti to nemožné?
Hipp. To bych byl velmi neznalý jak  přirozené pod

staty těchto věcí tak slovního výrazu nynějších řečí.
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Sokr. Roztomile, H ippio. Ale m ně jakoby se snad 
zdálo, že něco vidím, co je v takovém  stavu, jak ý  ty 
pokládáš za nem ožný, ale jasně nevidím  nic.

Hipp. Žádné jakoby, Sokrate, nýbrž zcela určitě 
m áš zrakový klam .

Sokr. Ba věru m noho takových věcí se mi zjevuje 
před m ou duší, ale nevěřím  jim, protože se neukazují 
lobě, muži, k terý  si m oudrostí vydělal ze všech sou
časníků  nejvíce peněz, nýbrž mně, k terý  jsem  si ne
vydělal n ikdy nic. A rozvažuji, příteli, zdali snad si se 
m nou nezahráváš a úm yslně mě neklam eš; tak  silně 
a m noho věcí se mi objevuje.

Hipp. Nikdo nezví lépe nežli ty, Sokrate, zdali si za
h rávám  či ne, jestliže se pokusíš povědět ty věci, k teré  
se ti zjevují; ukáže se totiž, že mluvíš naplano. Neboř 
n ikdy nenajdeš, že k terou  vlastnost nem ám  ani já  ani 
ty, že tu  m ám e oba dohrom ady.

Sokr. Jak  to myslíš, H ippio? Snad m áš pravdu, ale 
já ti nerozum ím ; než poslyš m ě určitěji, co chci říci. 
Mně se totiž zdá, že k tero u  vlastnost já nem ám  a co 
an i nejsem  a co nejsi an i ty, že je možno, abychom  tu 
vlastnost měli oba dohrom ady; a o jiných vlastnostech 
zase, že k teré m ám e oba dva dohrom ady, ty že nem á 
žádný z nás zvlášť.

Hipp. Zase uvádíš v odpovědi nějaké divy, Sokrate, 
ještě větší, než jsi uvedl k rá tce  předtím . T ak uvažuj: 
jestliže jsm e oba dva spravedliví, není snad také jeden 
i d ruhý  z nás spravedlivý? Nebo jestliže je jeden i d ru 
hý nespravedlivý, nejsm e takoví i oba? Nebo jestliže 

3oi jsme oba zdrávi, není zdráv také  jeden i d ruhý? Nebo 
kdyby byl jeden i d ruhý  z nás nějak  nem ocen nebo 
poraněn nebo udeřen nebo kdyby se m u stalo cokoli 
jiného, nestalo by se to i oběm a? A ještě také kdyby
chom oba dva byli zlatí nebo stříb rn í nebo ze slonové
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kosti nebo zase, chceŠ-li, z dobrého rodu nebo m oudři 
nebo vážení nebo třeba staří nebo m ladí nebo opatřeni 
k terou  chceš jinou z lidských vlastností, zdali pak není 
naprosto  nutno, že tím  je také jeden i druhý  z nás?

Sokr. Arciže.
Hipp. O pravdu ty, Sokrate, nezkoum áš celistvost 

věcí, ani ti, s k terým i jsi zvyklý rozm louvat, nýbrž 
berete zvlášť krásno a každé jednotlivé ze jsoucen, jež 
ve svých hovorech rozkraju jete , a ťukáním  je zkou
šíte. P ro to  vám  u n ik a jí tělesa jsoucnosti od přiroze
nosti tak  veliká a souvislá. T aké nyní ti tolik uniklo, 
že se dom níváš, že jest buď ně jaká  vlastnost nebo ně
jak á  jsoucnost, k te rá  náleží tom uto obému zároveň, 
ale jednom u a druhém u zvlášť ne, nebo zase naopak  
jednom u a druhém u zvlášť ano, ale oběma společně 
ne; tak  nelogicky, neuvážlivě, prostom yslně a nepro
m yšleně si počínáte I

Sokr. Takový je, H ippio, náš způsob, ne jak  člověk 
chce, řík áv á  se v přísloví, nýbrž jak  může; ale ty nám  
svým napom ínáním  vždy prospíváš. T ak tom u bylo 
i nyní, dříve než jsm e od tebe dostali toto napom e
nutí; m ám  ti já  ještě více ukázat, jak  prostom yslně 
jsm e si počínali, a povědět, co jsm e o tom smýšleli, 
či to nem ám  říci?

Hipp. Řekneš to vědoucím u, Sokrate; vždyť já  vím
o všech jednotlivých z těch, k teří se zabývají filosofic
kým i hovory, jak  si počínají. Přece však, jestliže ti je 
libo, mluv.

Sokr. Ale ovšem, je mi to libo. My totiž, m ůj n e j
dražší, jsm e byli tak  pošetilí, nežli jsi to řekl, že jsm e
o m ně a o tobě měli m ínění, že každý z nás jest jeden, 
a podle toho tedy, že co je každý z nás, to že nejsm e 
oba dva dohrom ady —  neboť nejsm e jeden, nýbrž dva 
—- v takovém  prostom yslném  stavu jsm e byli. Avšak

39



nyní jsm e již byli od tebe poučeni, že jestliže jsm e oba 
dohrom ady dva, m usí být i jeden každý z nás dva, 
a jestliže je každý z obou jeden, m usí být i oba d o 
hrom ady jeden; vždyť že se stanoviska souvislostnílio 
výkladu jsoucnosti podle H ippia nem ůže tom u jinak  
být, nýbrž že co jsou obě dvě jsoucna dohrom ady, to 
je i jedno každé zvlášť, a co je jedno každé, že jsou
i obě dvě. Já  tu  tedy nyní sedím, jsa od tebe přesvěd
čen. Avšak napřed, H ippio, mi připom eň: zdali pak 
jsme já  a ty  jeden, či ty jsi dva a já  dva?

Hipp. Co tím myslíš, Sokrate?
Sokr. P rávě lo, co říkám . Bojím  se totiž před tebou 

sos jasně m luvit, protože se na  m ne horšíš, kdykoli se tobě 
sam ém u zdá, že m luvíš něco pravdivého. Přece však 
mi ještě řekn i: není snad každý z nás dvou jeden a 
není-li toto, být jeden, jeho vlastnost?

Hipp. Ovšemže.
Sokr. Tedy jestliže jeden, je asi každý z nás také 

lichý; či nepokládáš číslo jeden za liché?
Hipp. Zajisté.
Sokr. Jsm e ledy snad i oba dohrom ady liší, když 

jsm e dva?
Hipp.  To nem ůže být, Sokrate.
Sokr. N aopak oba dohrom ady jsm e sudí, pravda?
Hipp. Ovšemže.
Sokr. Je  snad tedy proto, že jsm e oba dohrom ady 

sudí, i jeden každý z nás sudý?
Hipp.  To přece ne.
Sokr. Není tedy zcela nutno, jak  jsi prve tvrdil, aby 

co jsou oba dva, byl i každý zvlášť, a co je každý 
zvlášť, aby byli také  oba dva.

Hipp. V takovýchto věcech ne, nýbrž v takových, 
jaké jsem  uváděl já  dříve.
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Sokr. To stačí, H ippio; m ůžem e být spokojeni
i s tím , když se ukazuje, že s jedněm i věcmi se to m á 
tak a s d ruhým i ne tak. Já  jsem  totiž pravil, jestliže se 
pam atuješ, odkud se začala tato  úvaha, že libosti způ
sobované skrze zrak a sluch nejsou k rásné tou vlast
ností, k terou  m á jedna i d ru h á  z nich, ale obě dohro
m ady ne, nebo obě dohrom ady ano a každá zvlášť ne, 
nýbrž tím, co m ají i obě dohrom ady i každá zvlášf. 
protože jsi připouštěl, že jsou k rásn é  i obě dohrom ady
i jedna a druhá. P roto  tedy jsem  se domníval, že 
jsou-li obě dvě věci krásné, m usí být k rásné tou jsouc
ností, k te rá  se přidružuje k  oběm a dvěma, a ne tou, 
k te rá  u  jedné nebo druhé chybí; a ještě nyní se tak  
dom nívám . Ale řekn i m i jako  ze začátku: jestliže z ra 
ková libost a sluchová libost jsou k rásné i obě dvě 
dohrom ady i jedna každá zvlášť, zdali pak také to, co 
je dělá krásným i, neprovází jak  obě dvě dohrom ady 
tak i každou zvlášť?

Hipp.  Ovšemže.
Sokr. Zdali pak jsou snad proto krásné, že i jedna 

každá je libost i obě dohrom ady? Či z té příčiny by 
m usily být i všechny ostatní, stejnou m ěrou jako  tylo, 
k rásné? Vždyť se ukázalo, jestliže se pam atuješ, že to 
jsou stejnou m ěrou libosti.

Hipp.  P am atu ji se.
Sokr. Ale že tyto jsou způsobovány skrze zrak a 

sluch, proto  se tvrdilo, že jsou krásné.
Hipp.  Ano, bylo tak  řečeno.
Sokr. Tedy pozoruj, zdali m luvím  pravdu. Tvrdilo 

se totiž, pokud mi stačí m á pam ět, že tato  libost je 
k rásná, ne všechna, nýbrž ta, k te rá  je způsobována 
skrze zrak a sluch.

Hipp.  Pravda.
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Sokr. A talo vlastnost provází obě dvě společně, 
avšak každou zvlášť nikoli, p ravda? Vždyť není jedno
i druhé z nich, jak  bylo řečeno svrchu, způsobováno 
obojím  dohrom adj7, nýbrž obé dohrom ady je způso
bováno oběm a činiteli, avšak každé zvlášť nikoli; je 
tom u tak?

Hipp. Jest.
Sokr. Není tedy jedno i d ruhé z nich k rásné tím, 

co neprovází jedno i d ruhé (neboť dvojitost neprovází 
jedno i d ruhé zvlášť), takže to obé dohrom ady na- 
zývati krásným  je podle našeho předpokladu možno, 

308 avšak jedno a druhé zvlášť není m ožno; či jak soudí
me? Není to nutné?

Hipp. P atrně.
Sokr. Řeknem e tedy, že obé dohrom ady jest k rá s 

né, ale každé zvlášť ne?
Hipp. Ano, vždyť co tom u b rán í?
Sokr. Jak  se m ně zdá, příteli, b rán í tom u to, že 

jedny vlastnosti, všechny, k teré  jsi ty probral, jsme 
viděli přicházet k jednotlivým  předm ětům  takto: 
jestliže přicházely k obém u dohrom ady, přicházely 
také k jednom u i druhém u, a jestliže k  jednom u
i druhém u, také k obém u; pravda?

Hipp. Ano.
Sokr. Avšak ty vlastnosti, k teré  jsem  zase já p ro 

bral, n ikoli; mezi nim i byl i sám  pojem  jedno a pojem 
obé. Je tom u tak?

Hipp. Jest.
Sokr. Nuže do k teré  z obou skupin  vlastností n á 

leží, H ippio, podle tvého zdání k rásno? Zdali mezi ty, 
k teré  jsi ty uváděl: jestliže já  jsem  silný a ty také, 
jsme silní i oba dva, a jestliže já  jsem  spravedlivý 
a ty také, jsm e spravedliví i oba dva, a jestliže oba 
dva, také  jeden i d ruhý; tak to  tedy i jestliže já jsem
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krásný  a ty také, jsm e krásn í i oba dva, a jestliže oba 
dva, také jeden i d ruhý? Či nic nebrání, aby tom u 
bylo jin ak ?  Totiž tak, jako  když je jistá  dvojice čísel 
sudá, je  každé zvlášť buď liché nebo sudé, a také 
když je každé zvlášť iracionální, je spojení obou 
dvou buď racionáln í nebo iracionální, a nesčíslně 
jiných takových přík ladů , o k terých  jsem  také  já  řekl, 
že se m ně objevují. Do které z obou skupin kladeš 
krásno? Či zdá se ti o něm také tak  jako  m ně? Mně 
se totiž zdá velmi nelogickým  soudit, že m y oba do
hrom ady jsm e krásn í, ale každý zvlášť ne, nebo každý 
zvlášť ano, ale oba dohrom ady ne, nebo cokoli jiného 
lakového. Rozhoduješ se takto , jako  já, či jinak?

Hipp. Jistě takto , Sokrate.
Sokr. To je dobře, Hippio, abychom  se zbavili dal

šího h ledání; neboť jestliže k rásno  náleží do této sk u 
piny, nebyla by již k rásnem  libost způsobovaná skrze 
zrak  a sluch. Neboť určení »skrze zrak a slucli« dělá 
k rásným  obé dohrom ady, avšak každé zvlášť ne; ale 
to se ukázalo nem ožným , jak  uznávám e já a ty, 
Hippio.

Hipp. Ano, uznávám e.
Sokr. Je tedy nem ožné, aby libost způsobovaná 

skrze zrak  a sluch byla krásno, když její spojování 
s k rásnem  dává jakýsi nem ožný výsledek.

Hipp. T ak  jest.
Sokr. Tu řekne onen člověk: «Mluvte tedy zase od 

začátku, když jste v tom to zašli na scestí. Co myslíte, 
že je to krásno, k teré  jest u těch obou libostí, pro něž 
jste je ocenili výše než ostatní a nazvali krásným i?" 
Podle m ého zdání, Hippio, je nutno říci, že tyto jsou 
ze všech libostí nejneškodnější a  nejlepší, i obě do 
hrom ady i každá zvlášť; či ty m ůžeš říci něco jiného, 
čím se liší od ostatních?
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Hipp. Nikoli; vždyf jsou vskutku  nejlepší.
Sokr. »Toto tedy,« řekne, «pokládáte za krásno, 

prospěšnou libost?« Podobá se, odpovím já; a ty?
Hipp. Já  také.
Sokr. On řekne: «Prospěšné je pa trn ě  to, co dělá 

něco dobrého; avšak dělající činitel je různý  od účin
ku, jak  se prve ukázalo; nevrátila  se vám úvaha k d ří
vější m yšlence? Vždyf ani by dobro nebylo krásné 

304 an i k rásno  dobré, jestliže je jedno a  druhé z nich něco 
jiného.« Beze vší pochyby, řeknem e, H ippio, bude- 
m e-li rozum ní; vždyf není snad dovoleno nepřesvěd
čovat tomu, kdo mluví pravdu.

Hipp.  Ale, Sokrate, co si myslíš, že je tohle všechno 
dohrom ady? Jsou to oškrabky  a odřezky řečí, jak  
jsem  prve řekl, na  drobno rozštípané; ale k rásné
i cenné je to, být schopen dobře a k rásn ě  provésti 
řeč na soudě nebo ve shrom áždění rady  nebo u ně
kterého jiného úřadu , ke k terém u  se řeč obrací, tou 
řečí přem luvit a při odchodu si odnášet ne nejm enší, 
nýbrž největší cenu, totiž záchranu  vlastní osoby
i svého m ajetku  a přátel. Toho se tedy m á člověk 
držet a nechat těchto m alicherností, aby se nezdál 
příliš nerozum ným , zabývaje se tlacháním  a žvaně
ním  tak  jako  nyní.

Sokr. Milý Hippio, ty jsi šťasten, že víš, čím se m á 
člověk zam ěstnávat, a sám  jsi v tom, jak  pravíš, zna
m enitě pracoval. Avšak m ne m á v moci, jak  se po
dobá, jakýsi neblahý osud, že stále bloudím  a jsem 
v nejistotě, a když ukazu ji svou nejisto tu  vám  m oud
rým , tu  zase na  m ne vy svou řečí kydáte hanu, ja k 
mile ji ukáži. Ř íkáte totiž o m ně, co právě také ty nyní 
říkáš, že se zabývám  věcmi pošetilým i, m alicherným i 
a bezcenným i. Avšak kdykoli zase se dám  od vás 
přem luvit a říkám  jako  vy, že je daleko nejlepší, být
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schopen, prom luvit na soudě nebo v některém  jiném  
shrom áždění dobře a k rásně provedenou řeč, tu sly
ším všeliké zlé výčitky jak  od některých jiných zdej 
ších lidí, tak  zvláště od tohoto člověka, k terý  m ě stále 
posuzuje a vyvrací. Vždyť je mi rodem  velmi blízký 
a  bydlí v tém ž dom ě; když tedy p řijdu  dom ů do svého 
bytu  a on m ě uslyší takto m luvit, táže se mne, zdali 
se nestydím , že se opovažuji rozm louvat o krásných 
činnostech, když jsem  stran  k rásna tak  zřejm ě usvěd
čován, že o něm  ani nevím, co to je. P raví: »A přece 
jak  budeš ty  vědět, zdali kdo k rásně provedl řeč nebo 
k terýkoli jiný  výkon či ne, když neznáš krásno? 
A když jsi v takovém  stavu, myslíš, že je pro tebe 
lepší spíše žít nežli být mrtev?« A tak  jsem  stižen 
tím , jak  pravím , že zle ke m ně m luvíte vy a kárá te  
m ě a zle ke m ně m luví i on. Ale snad je nu tné  snášet 
tyto všechny výtky; vždyť by nebylo nic divného, kd y 
bych z nich měl prospěch. Nuže m ně se zdá, Hippio, 
že mi vzešel prospěch ze styku s vám i oběm a; zdá 
se mi totiž, že vím, co m íní přísloví «krásné věci jsou 
nesnadné».
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