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A

HIPPIAS

SOKRATES
Krásrr;/ a učenf Hippio, jak dlouho jsi už nebyl

u nás v Athénách!
HIPPIAS

. Nebylo kdy, Sokrate.: Pokaždé když potŤebuje
ÉLs projednat nějakou zá|eŽitost v jiném městě,
vždycky pŤijdou ze všech občanri nejdŤive ke mně
a zvoli si mě za vyslance, neboť mě považuji za
nejschopnějšího k tomu, abych posuzoval a vyŤi.
zova|jako pose| Ťeči, které se vedou píi jednáních
mezi jednotliv17mi městy. Častokrát jsem sloužil
jako ryslanec v jinlch městech, nejvíce však a
o mnoh1/ch velcdriležityclr věcech jsenr vyjednával
v Lakedaimonu. Proto tedy, abych odpověděl na
tvou otázku, r4álokdy pÍicházim do těchto míst.

SOKRATESt,r,i
To ovšcln, I.Iippio, znamená, že jsi opravdu

moudqf a dokonal muž. Ty isi v soukromém ži.
votě schopen brát od rnladfch muž velké penae,
ale ještě více jim poskytovat,než|izaépenize bereš,
a i ve veŤejném životě dovedeš svému městu proka.
zovat dobrodiní, jak se sluší na člověka, ktery se
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chce vyhnout opovrženi a ziskat si dobl.ou p*c't
u mnoh;ich lidí. Čím to však pÍijde, Hippio, že
dávní mudrcov é, jejichŽjména jsou pro jejich mou-
drost slavná, jako napŤíklad Pittakos, Bias, Žáci
milétského Thaléta a ještě i pozdějši aŽpo Anaxa-
Bofu, že ti všichni, nebo aspoř většina z nich se
držela stranou od politickfch zá|eŽitosti?

HIPPIAS
Čím myslíš, Sokrate, že to bylo jinfm, nežli tím,

Že k tomu neměli schopnosti a nestačili rozumem na
obojí, na věci veŤejné i soukromé?

SOKRATES
Cožpak, pÍi Diovi, tak jako se zdokonalila jiná

umění a staŤí ňemeslníci jsou v porovnání s nyněj-
šími k ničemu, mrižeme Íici, že se tak zdokonalilo
i vaše umění sofistické a že naši pŤedkové byli
v moudrosti horši než my?

HIPPIAS
To ovšem Ťíkáš velice správně.
SOKRATES
Kdyby nám tedy, Hippio, teď tŤeba znovuožil

Bias, byl by k smíchu vedle vás, stejně jako o Dai.
dalovi Ťíkají sochaŤi, že kdyby žil dnes a tvor".il
taková dfla, jaká ho udělala slavnjm, utržil by asi
posměch.

HIPPIAS
HIPPIAS
Je to tak, Sokrate, jak to ríkáš. Já však nicméně

obvykle spíše a dŤíve chválím dávné mudrce a tY,
kdo Žili pŤed námi, nežli své současníky, protože se
chráním pŤed závisti ilvych a obávám se hněvu
mrtvfch.

SOKRATES
Myslím, Hippio, že jednáš a uvaŽuješ moudŤe.

Mohu ti dosvědčit, že máš pravdu a že se vaše
umění skutečně zdokonalilo v tomo že dovede spolu
s věcmi soukrom1imi vyŤizovat i věci veŤejné. Gor.
gtas, onen sofistar leontinskf, kter;f sem k nám pŤišel
z domova jako vyslanec kvŮli věcem veŤejn;im,
neboť byl nejvhodnější osobou z Leontinsk;fch pro
vyÍizo vání o becn i ch zá|eŽito stí, se ukáza|nejen j a ko
vlbornf Ťečník pÍed shromáŽděním lidu, nlbrŽ
poÍádal i soukromé sch zky, na nichŽ se schazel
s mladlmi muži, vydělal tak velik é penhe a ty si
pakztohoto města odnesl. Nebo, chceš-li, náš pŤítel
Prodikos, ten častokrát pŤicházel do rŮzn;fch míst
s poselstvími; koneckoncŮ naposledy pŤišel jako
ryslanec z Keu; svou Ťečí pŤed radou se velice pro.
slavil a poÍádal i schrizky v soukromí, kde se scházel
s mladymi lidmi a získal od nich fantastické sumy
peněz. Z onéch star;/ch mudrc nikdo nepovažoval
za nutné vydělávat si peněžitou mzdu ani pŤedvádět
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ukázky své moudrosti pŤed jakfrnikoii_tia'ni. Ďlli
natolik pošetilí, že neznali, jakou cenu mají penize.
Každ! z obou posledních však ze své moudrosti
získal více penéz než kdy vydělal jinf Ťemeslník
kteréhokoli oboru; a PrÓtagoras vyzískal ještě
daleko více.

HIPPIAS
V tomto směru, Sokrate, vribec nic poŤádného

nevíš. Podivil by ses, kdybys věděl, kolik peněz
jsem vyděla| já. Ponechám stranou jiné a pouirr ti
jen, jak jsem jednou pÍišel na Sicílii; pobfval tam
PrÓtagoras, byl slavnf a starší neŽ já; ačkoli isem
byl mladší, vydělal jsem za krátky čas více než sto
padesát min, a v jednom malém hnízdě, v Inyku,
více než dvacet min. Když jsem potom pŤišel domri
a pÍivez| si ty peníze, daroval jsem je svému otci
a on se divil a byl užasl stejně jako ostatní spolu-
občané. Skoro si myslim, že jsem vyzískai více
peněz, neŽh kteÍíkoli dva jiní sofisté dohromady.

SOKRATES
To je nádherné, Hippio, a podáváš tím velikf

dúkaz své moudrosti a moudrosti dnešních lidí,
o ko|ik se liší od moudrosti starfch. Ti dŤívější byli
podle tvého měŤítka velicí htupáci. Anaxagorovi
pď se pŤihodilo něco docela opačného ,neŽ|isc stává
vám. Podědil pry velikf majetek, ale zanedbal ho

HIPPIAS
a pŤišel o všechno, tak málo byl schopen rozumné
vahy. I o jinfch z dávn.;fch mudrc se vyprarnrjí

podobné věci. Myslím, že podáváš vftečnj dťrkaz
o tom, že dnešni mudrci jsou moudŤejši neŽjejich
pŤedchridci; je to ostatně dosti rozšíŤené mínění, že
mudrc sám má byt pŤedevším chytry pro sebe; nej-
lepší je zŤejmě ten, kdo vydělává nejvíce peněz.

Ale dosti o tom, jen mi ještě pověz, ve kterém
městě z těch, do nichž jsi pŤišel, jsi vydělal nejvíce?
Urěitě v Lakedaimonu' protože jsi tam byl nej.
častěji, ne ?

HIPPIAS
PŤi sám Zeus, Sokrate, nikoli.
SOKRATES
Co to ríkáš? Snad dokonce nejméně?
HIPPIAS
Vribec nikdy ani vindru.
SOKRATES
To mi ríkáš neuvěŤiteln;i div, Hippio. A pověz

mi, je tatvá moudrost neschopná pŤivést k pokroku
ve ctnosti ty, kdo ji pěstují a učí se jí?

HIPPIAS
Dokonce k velikjm pokrokrim, Sokrate.
SOKRATES
Syny Inyčanri jsi dovedl pŤivést na cestu pokroku,

ale u Sparťanú jsi neuspěl?
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HIPPIAS
Do rispěchu mi scházelo mnoho.
SOKRATES
Je to snad tim, Že se Sicilané chtějí stát lepšími'

kdežto Lakedaimonští ne ?

HIPPIAS
Ale ano, Sokrate, i Lakedaimonští.
SOKRATES
Nebo snad nemají penue, a proto tě nechtěli

poslouchat?
HTPPIAS

Ani to ne, peněz mají dost.
SOKRATES
Čím to tedy mriŽe byt, Že maji snahu i penize,

a aěkoli jsi jim mohl poskytnout qfborné služby'
pŤece tě penězi nezahrnuli a poslali domri? Není to
snad tim, Že by Lakedaimonští dovedli své syny

lépe vychovávat neŽli ty ? Kdybychom to takhle
Ťekli, souhlasil bys?

HIPPIAS
To v Žádném pŤípadě.
SOKRATES
Nebo se ti nepodaÍilo píesvědčit mladíky v La.

kedaimonu, že se stykem s tebou více zdokonali vc

ctnosti nežli stykem se sv;fmi lidmi, či snad jsi

neuměl vyloŽit jejich otc m, že bude lépe, když ti

své syny svěŤí, než|i aby se o ně starali sami, páttia
mají zájem o jejich prospěch? PŤece snad neŽár|i|t
na své syny proto, že se stanou co nejdokonalejšími.

HIPPIAS
Nemyslím, Že by byli žárlili.
SOKRATES
A pÍece je LakedaimÓn obcí spoŤádanou.
HIPPIAS
Jakpak by ne.
SOKRA'I'ES
V dobŤe uspoŤádanych obcích se ctnost zajisté

těší opravdu veliké rictě.
HIPPIAS
Nepochybně.
SOKRATES
Ty pak ncjlépe z |idi víš, jak ctnost pŤedávat

druhym ?
HIPPIAS
ovšemže, Sokrate.
SOKRATES
Kdyby někdo uměl vlborně vyrrčovat jizdé na

koni, netěšil by se z celého Řecka největší rictě
v Thesálii a nevydělal by hromadu peněz i jinde,
kde by o to byl zájem?

HIPPIAS
To je pravděpodobné.
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SOKRATES
Ty se domníváš, kamaráde, že člověk, kterf do.

vede dávat velice cenné hodiny ctnosti, se nebude
těšit v Lakedaimonu veliké tictě a nevydělá tam
hromadu peněz, bude.li chtít, podobně jako v ji.
ném dobŤe uspoÍádaném Ťeckém městě, kdeŽto na
Sicílii, a dokonce v Inyku se mu to podaŤí ? Tomu
mám věÍit, Hippio? Poslechnu, aŽ poručíš.

HIPPIAS
V Lakedaimonu je, Sokrate, nevlastenecké měnit

obyčeje, právě tak jako vychovávat synyjinak, nežli
je zvykem.

SOKRATES
Co to povídáš? U Lakedaimonskfch nenívlaste.

necké jednat správně, nybrž stále chybovat ?
HÍPPtAs
To bych neÍekl, Sokrate.
SOKRATES
Což by nejednali správně, kdyby vychovávali

svou m|ádeŽ lépe, a nikoli hŮŤe ?
HTPPIAS

Zajisté, ale vychovávat pod|e cizí q/chovné me-
tody je u nich proti zákouu. Tím si buďjist, Že bych
od nich dosta| peněz daleko nejvíc, kdyby tam vribcc
někdo dostával zap|aceno za vyučování; rádi mč
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totiž poslouch aji a cnuar mě. Loč, jak p'""í"q 

'*odpovídá to jejich zákonrim.
SOKRATES
Co myslíš, Hippio, je v obci zákon škodlivym

nebo prospěšn ym zaÍaením ?
HIPPIAS
Podle mého názoru se ustanovuje proto, aby pro-

spěl, někdy však i škodí, kdyŽ.|e-uáetan spaíoc.
SOKRATES
Cožpak ti, kdo zákon ukládají, tak nečiní proto,

aby obci co nejvíce prospě|i? Bezněho prece nelze
ve spoŤádané obci žít.

HIPPIAS
Pravdu diš.
SOKRATES
Když se ti, kdo mají v rimyslu zákony ukládat,

minou s dobrem, pak se minuli s práveá i s cÍlem
zákona, co myslíš ?

HIPPIAS
Piesně vzato je tomu tak, Sokrate, ale lidé to

obyčejně tak nechápou.
SOKRATES
KteŤi lidé, Hippio, moudií nebo nevědomci ?. HIPPIAS
Většina.
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SOKRATES
Ta většina, jsou to ti, kdo znají pravdu?
HIPPIAS
Ale kdepak !

SOKRATES
MoudŤí lidé však zajisté soudí, že pro všechny

lidi je vhodnějšim zákonnym ustanovením to, co je

jim prospěšné, a nikoli to, co je pro ně škodlivé'
nemyslíš?

HIPPIAS
Souhlasím s tebou, protožeje to pravda.
SOKRATES
Pravda je tedy taková, za jakouji mají moudŤí ?

HTPPIAS

Zajisté.
SOKRATES
Takže by bylo pro Lakedaimonské užiteěnější'

jak pravíš, kdyby se raději rídili tvou qichovnou
metodou, i když je cizi, neŽli Svou domácí.

HIPPIAS
A mám pravdu, kdyŽ to tvrdím.
SOKRATES
Tvrdíš ovšem i to, Hippio, že lépe odpovídá

zákonťrm, co je užitečnější?
HIPPIAS
Řekl jsem to pÍece.

HIPPIAS
SOKRATES
Podle tvé zásady tedy lépe odpovídá zákon m,

kdyŽ syny Lakedaimonsk;/ch vychovává Hippias,
kdeŽto otcovská vlchova je spíš protizákonná,
pokud ovšem opravdu od tebe získají více.

HIPPIAS
To pŤece ziskaji,. Sokrate.
SOKRATES
Lakedaimonští tedy porušují zákon, když odmi

tají ti dát penize a svěŤit své syny.
HIPPIAS
V tom s tebou souhlasím; mám dojem, že mluvíš

jako mrij advokát, a není mou věcí, abych se proti
tomu bránil.

SOKRATES
Takžejsme, kamaráde' pŤišli na to, že Sparťané

porušují zákon, a to velice závažně, ač si pŤi tom
myslí, že jednaji naprosto pÍesně podle zákona.Yy-
chvalují tě' Hippio, a rádi tě poslouchají, ale pro-
boha proč? Snad proto, že to, co ty velice dobŤe
víš, se tÝká hvězd a nebeskfch událostí?

HIPPIAS
Ale kdepak, takové Ťeči vribec nesnášejí.
SOKRATES
Nebo snad rádi poslouchají něco o geometrii?
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HIPPIAS
To vúbec ne, vždyť mnozi z nich, abych tak iekl,

ani neumějí počítat.
SOKRATES
Neposlouchají tedy pŤíliš rádi, kdyŽjim lyktádáš

o počtech.
HIPPIAS
To opravdu ne, pÍi Diovi.
SOKRATES
A co ty věci, které ty umíš nejlépe zhdirozebírat,

o síle hlásek, slabik, rytmú a melodií ?
HIPPI,AS

Kdepak o melodiích a hláskách, drahf pííte|i!
SOKRATES
Co tedy od tebe rádi poslouchají azač, tě chválí?

Sám mi pověz, protoŽe to nedovedu uhodnout.
HTPPTAS

Nejraději poslouchají o rodokmenech héroťr a lidí,
Sokrate, o zakládání měst, jak se zakládala v dáv-
nfch dobách, a v bec všechno, co se tyká dávné
minulosti. Ty všechny věci jsem musel kvrlli nim
prostudovat a dŮkladně se naučit.

SOKRATES
To jsi měl pŤi Diovi štěstí, Hippio, že nechtěli

po nikom, aby jim vypočítal všechny naše archonty
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od So|Óna počínaje, jinak bys byl měl co dělat, aby
sis je zapamaLoval.

HIPPTAS

Proč, Sokrate? Padesát jmen si zapamatuji,
jakmile je jednou uslyším.

SOKRATES
Máš pravdu, neuvědomiljsem si, že máš takovou

paměť. Vidím, Že se ti Lakedaimonšti obdivují jako
člověku, kter;/ mnoho vi, a Že u nich sv;/m vyprávě-
ním pěkn;/ch historek zastáváš stejnou funkci, jako
staŤena u dětí.

HIPPTAS

Je to skutečně tak, Sokrate; nedávno jsem u nich
měl spěch vjkladem o tom, jaklm studiem se má
mlad! člověk zaměstnávat. Na ten námět jsem sloŽi|
velice pěknou Íeč, která mimo jiné vyniká i krásn1/m
slovním vyjádÍením. Téma azačátekje asi takov1ito.
Když bylo TrÓje dobyto, praví se tam, ptal se

Neoptolemos Nestora, jakfmi ušlechtilfmi činy
se má zaměstnávat mlad;/ člověk, aby získal slávu.
NestÓr mu na to odpovidá a dává mu velmi uŽiteě.
né rady. Tu Íeč jsem tam pŤednesl a hodlám ji pÍed-
nášet i tady, za tŤi dni ve škole Feidostratově,
kromě jinlch věci, které stojí za poslech. PoŽáda|
mě o to Eudikos, syn ApémantŮv. Doufám, Ťe
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pŤijdeš a pŤivedeš i jiné, kteÍí budou schopni vy-
slechnout a posoudit, co Ťíkám.

SOKRATES
Stane se tak, Hippio, dopustí.li brih. Teď však mi

odpověz na malou otázku, neboťjsi mi ji právě včas
pŤipomněl. Nedávno mě kdosi, váŽen! pÍíteli, uvedl
do rozpak pŤi nějaké debatě, kdyŽjsem některé
věci odsuzova|jako ošklivé a jiné hájil jako krásné.
Položil mi ironicky takovouto otázku: ,,Jak to víš,
Sokrate,o. pravil, ,,které věci jsou krásné a které
ošklivé. Dovedl bys mi snad Ííci, co to je krás4,!(. -Na to mi rozum nestačil a nevěděl jsem, jak mu
správně odpovědět. Po odchodu z té společnosti
jsem měl na sebe zlost, nadával jsem si hlupákú
a rozhodl jsem se, jakmile potkám prvního z vás
moudrfch, že ho vyslechnu, poučím se, nacvičím si
odpověď a vrátím se k tomu tazateli, abych se s ním
v té věci znovu utkal. Pravím ti tedy, Že mipŤichá-
zíš vhod. Pouě mě drikladně, co je to krása, a pokus
ie mi co nejpŤesněji odpovědět, abych nebyl pro
imích, aŽ se mě někd o zeptá podruhé. Jistě to bez.
rcčně víš a je to asi jen maličkost mezi mnohjmi
lěcmi, které ovládáš.

HIPPIAS
ovšemže je to maličkost, Sokrate, pri Diovi,

restojí to ani zaÍeé, abych tak Ťekl.

HIPPIAS
SOKRATES
To se tedy srradno naučím a už mě v debatě nikdo

neporazí.
HIPPIAS
Nikdo, Sokrate, samozŤejmě, protoŽe by jinak

moje věda nestála za nic a byla by pro kočku.
SOKRATES
PŤi HéŤe, to jsi íekl dobÍe, Hippio, jestliže toho

člověka porazíme. Nebude ti vadit, když ho budu
napodobovat a když budu proti tvlm odpovědím
klást námitky, abys mě to tím zp sobem lépe na.
učil ? v namítání mám snad trochu zkušeností.
Nemáš-li nic proti tomu, rád bych ti odporoval,
abych se tím drikladněji poučil.

HIPPIAS
Klidně odporuj. Vždyť je to, jak jsem právě Ťekl,

bezvlznamná otázka; naučil bych tě odpovídat na
otázky daleko obtíŽnějši, takŽe by tě Žádn! člověk
v debatě nemohl porazit.

SOKRATES
Jak krásná to slova! Když tedy dovolíš, vpravím

se co nejlépe do role svého protivníka a pokusím se
ti klást otázky. Kdybys mu pŤednesl rozpraw'
o niŽjsi se zmini|, tu o krásnlch zaměstnáních pro
mladé lidi, vyslechl by tě, a když bys domluvil, ne.
ptal by se tě nejdŤíve na nic jiného neŽ právě na tu
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krásu; má to tak ve zvyku. Ptat by se asi: ,,Ci'inče*.. .z E'ltdy' nejsog spravedliví spravedliv;/mi právě
svou spravedliiosti?.. _ odpbvěz, Hippio, jako
kdyby se ptal on.

HIPPIAS
odpovím, že spravedlivostí.
SOKRATES
Spravedlivost je tedy něco skutečného, ne?
HIPPIAS

ovšemže.
SOKRATES
Takže i mudrci jsou moudÍí svou moudrostí

a krásné věci jsou krásné svou krásou?
HIPPIAS

Jak jinak ?
SOKRATES
I tyto věci tedy ná|eži mezi skutečnosti, jinak by

neměly ten činek.
HIPPIAS

Jsou to skutečnosti, samozŤejmě.
SOKRATES
A co krásné věci, nejsou krásné právě svou

krásou ?
HIPPI,AS

Ano, svou krásou.

HIPPIAS
SOKRATES 

-

Tedy i ta je skutečností ?
HIPPIAS
Je, ale co na tom záleži?
SOKRATES

,,Pověz mi tedy, cizinče,.. Ťekne m j odprirce,
,,co to je ta krása ?..

HIPPIAS
NepotŤebuje tazatel, Sokrate, vědět něco jiného,

totiŽ co je krásné?
SOKRATES
Myslím, že ne, Hippio, jen co je to krása.
HIPPI.AS

Jakj je v tom rozdil?
SOKRATES
Myslíš, že není?
HIPPTAS

To je pŤece totéž!
SOKRATES
Je mi jasné, že ty to víš lépe. Leč uvaŽuj, pííteli:

neptá se t'ě, co je krásné, nlbrŽ co je to krása.
HIPPTAS

Chápu, pňíteli, a odpovím mu, co je to krása,
tak'Že mi v bec nebude moci nic namítat. Mám.li
Ťíci pravdu, tedy věz, SokraÍe, Že krásná dívka, to
je krása.
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SOKRATES
PŤi sám pes, Hippio, to jsi odpověděl krásně a v;y-

stižně. Když mu tedy takto odpovím, zodpovím tím
jeho otázku beze zbytku a správně a on mi nebude
moci nic rramítat?

HIPPIAS
Jak by ti mohl, Sokrate, něco namítat, kdyžje to

mínění všech lidí, a když ti všichni posluchači do-
svědčí, že máš pravdu?

SOKRATES
Dejme tomu, Že ano. Řekněme tedy, Hippio, že

pŤijmu za své, co mi ríkáš. on však se mne zeptá
asi takto: ,,Nuže, Sokrate, odpověz: kdyŽ jsou
krásné všechny ty věci, o nichž ses zmínil, a je-li
krása něco skutečného, pak jsou krásné právě tím,
ne?.. - Já mu na to Ťeknu, pakliŽe krásná dívka je
krása, pak existuje něco, co dělá krásné věci krás-
nfmi.

HIPPIAS
Myslíš, že se pokusí vyvracet, že ktása není to,

:o Ťíkáš, akdyž se o to pokusí, že se nezesměšní?
SOKRATES
Že se o to pokusí, mťrj podivuhodnf učenf pÍíte-

i, to dobŤe vím. Zda se tím pokusem zesměšní, to
c teprve. ukáže. Povím ti, co Ťekne.

6ltr HIPPIAS
HIPPIAS
Mluv tedy.
SOKRATES

,,Ty jsi rozkošn;i, Sokrate,.. Ťekne, ,,krásná klisna
tedy není krása, i když sám b h ji ve věštbě vele.
bil ?.. - Co mu na to Íekneme, Hippio ? Uznáme,že
krásná klisna je krása? Jak bychom se mohli odvá.
žit popírat, že krásné není krásné?

HIPPIAS
To máš pravdu, Sokrate, ostatně to i brih správně

pověděI; u nás v Érac se rodí velice krásné klisny.
SOKRATES

,,Dobrá,.. Íckne na to on. ,,A co krásnátyra,to
není krása ),Í 

- Uznáme to, Hippio ?
HIPPIAS
Ano.
SOKRATES
Nato se on zase zeptá - vím to docela určitě,

protože znátn jeho povahu _ ,,Drahoušku, a co
krásny hrnec, to snad není krása?..

HIPPIAS
Co je to za člověka, Sokrate? Nějakj nevzděla.

nec' kter;.i se opovažuje uvádět taková obyčejná
slova ve vážné rozpravě.

SOKRATES
Je takovy, Hippio, nevychovany a hrubf, zajimá
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ho jenom to, .o j. p.uuda pf.rto 

"Suf 
je tf.Uu ,nu

cdpovědět. Řeknu napÍed, co si myslím. Je.li hrnec
qfrobkem dobrého hrnčíŤe, kulaty a dobŤe vypálenf,
iako blvají některé krásné dvouuché hrnce, do
nichž se vejde šest džbán , docela pěkné, kdyby se

ieho otázka t1/kala takového hrnce, museli bychom
souhlasit, že je krásn!. PÍece bychom neŤekfi, že
není krásné, co krásnéje.

HTPPIAS

To by nešlo, Sokrate.
SOKRATES

,,I krásn;/ hrnec je tedy krása, není-liž pravda,..
Íekne on. - odpověz.

HTPPIAS

Myslím, že je to takhle, Sokrate; i takovéto ná.
iadí je krásné, když je krásně upravené, ale celkem
zatoje nelze považovat za krásu ve srovnání s klis-
rou nebo dívkou či jinlmi věcmi opravdu krásn;/mi.

SOKRATES
Budiž. Vidím, Hippio, že mu musíme na jeho

ltázku odpovědět takto: ,,Člověče, ty nevíš, že je
lravdiv! HérakleitŮv vjrok, Že i nejkrásnější opice
e ošklivá' když ji srovnáme s pokolením lidskfm,
' právě tak i nejkrásnější hrnec je oškliv! ve srov.
rání s dívkami, jak praví učeny Hippias... - Není
o tak, Hippio ?

tr 63tr HIPPIAS
HIPPIAS
Velice správná odpověd Sokrate.
SOKRATES
Poslyš tedy. DobŤe vím, Že na to Íekne: ,,Jak to,

Sokrate ? KdyŽ někdo srovná dívky s bohyněmi, ne.
dopadne to tak jako pŤi srovn áváni hrncri s dívka-
mi? NeukáŽe se, že i nejkrásnější divka je ošklivá?
Cožpak Hérak|eitos, kterého se dovoláváš, neÍíká
také, Že ncjmoudÍejši zlidi bude vedle boha vypadat
jako opice i moudrostí i krásou i ve všem ostat-
ním ?.. _ PÍiznáme, Hippio,Žeje nejkrásnější dívka
vedle bohyně ošklivá?

HIPPIAS
Kdo by proti tomu mohl něco namítat, Sokrate?
SOKRATES
KdyŽ to tedy uznáme, zasměje se a íekne: ,,Vzpo.

mináš si, Sokrate, nač jsem se tě ptal ?.. - ,,Ptal
ses,.. odpovím mu já, ,,co je to právě krása jako
taková... - ,,A na otázku o podstatě krásY,.. on
na to, ,,mi uvádíš něco _ sám jsi to Ťekl - co není
ani krásné ani ošklivé... - ,,JC to tak,.. odpovim,
či co mi radíš, pŤíteli, abych Ťekl ?

HIPPIAS

Já bych Íekl: ,,Pravdu díš, že vedle bohú lidské
pokolení krásné není...
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SOKRATES

,,Kdybych se tě byl na zaéátku zepta|,,, on na to,

,,co je krásné a co ošklivé, pak by odpověd kterou
jsi mi právě dal, byla správná. Stále si ještě myslíš,
Že krása jako taková, kterou se všechny věci pŤi.
ozdobují a která zprisobuje, Že vypadají jako krás-
né, když se k nim pÍidá, že je to dívka, ěi klisna
nebo lyra?"

HIPPIAS
Dobrá, Sokrate; jestliže hledá tohle, pak mu od.

povíme velice snadno, co to je krása, kterou se

všechno pÍiozdobuje, takže to vypadá jako krásné,
když ona se k tomu pÍipojí. Hlupák je to, ktery se
v krásn;fch věcech nevyzná. Jestliže mu odpovíš,
že to krásno, na které se ptá, není nic jiného neŽ
z|ato, zmlkne a nepokusí se ti odporovat. Víme
pŤece všichni, že jakmile se k něčemu pÍidá z|ato,
z|atemozdobeno vše vypadá krásně, i kdyŽ to pŤed-

tím vypadalo ošklivě.
SOKRATES
Ty toho člověka neznáš, Hippio, jak je vytrval1i'

nedá se lehce odbft!
HIPPIAS
Co na tom, Sokrate. Se správnou odpovědí se

spokojit musí, jinak bude lidem pro smích.

HIPPIAS
SOKRATES
Nejenže se, vzácnf pÍíteli, s touto odpovědí ne.

spokoji, spíše si ještě bude ze mne tropit šašky
a Ťekne: ,,Uboh1/ slepče, myslíš, že je Feidias špatn;f
umělec,|,3 _ Myslim, Že mu Ťeknu, že vribec ne.

HIPPIAS
A to Íekneš správně, Sokrate.
SOKRATES
ovšemže správně. Nato, kdyŽ s ním budu sou.

hlasit, že je Feidias dobr! umě|ec, Íekne on:,,Myslíš,
Že Feidias nezna| krásu, o které mluvíš,|.( _,,Proč.
P&k,.. nato já'. 

-,,Protože neudělal Athéně oči ze
z|ata,,, Ťekne, ,,ani tváŤe, ani nohy ani ruce, což by
byl měl učinit, jestliže je z|ato věcí nejkrásnější.
Udělal to vše ze slonové kosti; zŤejmě chybil svou
nevědomostí, protoŽe nevědě|,Že právě z|ato zkráš-
luje všechno, k čemu se pŤidá.C( _ Co mu na to
odpovíme, Hippio ?

HIPPIAS
To není těžké. Řekneme mu, že Feidias udělal

dobÍe, neboť i slonovina je tuším věc krásná.
SOKRATES

,,Proto on také,.. odpoví mrij odprirce' 
''neudělalze slonoviny i očni panenky, nlbrŽ z mramoru'

a hledal seč byl takov! Inramor' kterj se slonovině
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podobá co nejvíce. CoŽ i krásn;f kámen je krása?..

- PŤistoupíme na to, Hippio ?

HIPPIAS
PÍistoupíme: tam, kde je ho vhodně použito.
SOKRATES
A kde není vhodn;f, tam je ošklirnj? Mám to

uznat nebo ne?
HIPPIAS
Uznej; pokud se nehodí.
SOKRATES

,,Tak jak je to, ty učenj člověče,.. Ťekne oilo ,,IlC.
prisobí slonovina a z|ato, že věci vypadají krásně,

když se jich vhodně použije, a že vypadají ošklivě'
kdyŽ se jich použije nevhod,|.. - Budeme mu to
muset vyvracet, nebo uznáme, Že má pravdu?

HTPPIAS

Tohle uznárne, Že co se kam hodí, to věci zktáš.
tuje.

SOKRATES

,,Když někdo navaÍí ten krásn;f hrnec, o kterém
jsme právě mluvili, plny hrachové kaše,.. nato zase

on, ,,hodí se k němu měclračka z|atá nebo z fíko.
vého dÍeva?..

HIPPIAS
o jakém člověku to proboha mluvíš, Sokrate,

nechceš mi Ííci, kdo to je?

HIPPIAS 67
SOKRATES
Stejně ho neznáš' i kdybych ti Ťekl jeho jméno.
HIPPIAS
Ale poznávárn hned, Že je to nějakf pitomec.
SOKRATES
Je to strašny protiva, Hippio. Ale ať je jakf je'

co mu Ťekneme ? Která z těch dvou měchaček se
hodí k hrachové kaši a k hrnci? ZÍejmě ta z fíko.
vého dŤeva, ne? Dodává kaši pÍíjemnou vŮni, a po-
tom, kamaráde, hrnec se s ní nerozbije, takže se
kaše nevylije a neuhasí oheř a hodovníci se nemu.
sejí obejít bez tak q/tečného jídla. To všechno by
mohla z|atá' měchačka zprisobit, takŽe myslím, že
musíme Íici, Že se nám měchaěka zfkového dŤeva
lépe hodí nežli zlatá, |eda Že bys ty byl jiného ná.
zoru.

HIPPIAS
Hodí se lépe, Sokrate, a|e já bych se s tím ělově-

kem o takov;ich otázkách nebavil.
SOKRATES
Správně, pŤíteli, pro tebe se nesluší, aby ses mazal

s takorn.fmi oškliv;/mi slovy, když jsi tak krásně
oblečen, krásně obut a slavn;f pro svou moudrost
po celém Řecku; ale mně na tom nesejde, zda se
kvŮli tomu člověku umažu. Mne tedy pŤedem pouě
a kvuli mně odpověz. _,,JestliŽe se tedy měchačka

HIPPIAS tr tr
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z fíkového dÍeva lépe hodi neŽ|i z|atá,,, Ťekne ten

člověk, ,,Pák snad je určitě krásnější, neboť jsi,

Sokrate, souhlasil, Že co se hodí, je krásnější, nežli
co se nehodí, není.liž pravda?., - Tak co, Hippio,
budeme souhlasit, Že je měchačka z fíkového dÍeva
krásnější nežli zlatá?

HIPPIAS

Chceš, abych ti, Sokrate, Íekl, jakou definicí krásy
unikneš jeho záplavé slov?
SOKRATES
Jakpak by ne, ale ne dÍív než mi povíš, o které

z těch dvou měchaček, o nichž jsem mluvil, mu
mám odpovědět, Že se hodí a Že je krásnější.

HIPPIAS
Řekni mu, chceš-li, že ta fíková.
SOKRATES
A teď pověz, co jsi chtěl íici. Z poslední odpově.

di, budu-li totiž tvrdit, Že krása je zlato, nevyplyne
mi, jak se zdá, co je krásnější, zda z|ato nebo fíko-
vé dÍevo. Jaká je teď tvá další definice krásy?

HIPPIAS
Povím ti to. Zdá se mi totiž, že hledáš pro svou

odpověď takovou krásu, která se nikdyo nikde a ni.
komu nebude jevit jako ošklivá.

SOKRATES
Vjbonrě, Hippio, teď jsi to krásně pochopil.

HIPPIAS
HIPPIAS
Tedy poslyš a uvědom si, že mrlžeš prohlásit, že se

vŮbec v ničem nevyznám, pakliže někdo najde ně.
jakou námitku.

SOKRATES
Tak spusť honem, proboha!
HIPPIAS
Pravím tedy, Že vždy, ve všech ohledech a všude

je pro člověka nejkrásnější, kdyŽ je bohat, zdtáv
a těší se mezi Řeky ctě, akdyŽzestárnuv a obstarav
krásnf pohŤeb svÝm rodičúm, sám dojde krásného
a velkolepého pohŤbu od svlch potomk .

SOKRATES
No ne, Hippio, jak podivuhoně a vznešeně a sobě

pŤiměŤeně jsi to Ťekl ! PŤi HéŤe - obdivuji se ti, jak
mi pŤipadáš laskavf, když mi tak ze všech sil po.
máháš! Leč tím toho muŽe pŤece jen nezasáhneme
a o to víc se nám teď vysměje, tomu věŤ.

HIPPIAS
Zbytečn! smích to bude, Sokrate; pokud proti

tomu nemá co Ťíci, ať se směje, bude se smát sám
sobě a ti, kdo budou pŤi tom, si z něho budou tropit
šašky.

SOKRATES
MoŽná, Že je to tak. Ale já spíš pŤedpovídám, že

po této odpovědi dostane chuť nejen se mi vysmát.
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HIPPIAS
Nač dostane chuť?
SOKRATES
Bude-li mít náhodou po ruce hril a nespasím-li se

pŤed ním těkem, určitě se pokusí mi natlouci.
HIPPIAS
Co to povídáš? Je ten člověk nějakf tvúj pán,

a kdyby to udělal, nikdo by ho neodvedl a nepo.
trestal? Nebo snad není ve vašem městě Žádná'spra-
vedlnost a je dovoleno, abY se občané navzájem
tloukli ?

SOKRATES
Nic takovélro není dovoleno.
HIPPIAS
Bude tedy zajisté potrestán, když tě nespravedlivě

uhodí.
SOKRATES
Nezdá se mi, Žeby to bylo nespravedlivé, Hippio,

nikoli! Kdybych mu dal tuto odpověd, pak myslim
že by mi nabil právem.

HIPPIAS
Zaéinám si to také myslet, Sokrate, když se toho

sám tak bojíš.
SOKRATES
Mám ti povědět, proč se obávám, že budu právem

HIPPIAS
bit, když takto odpovím? Či i ty mě budeš bit bez
rozsudku? Chceš mě vyslechnout?

HIPPIAS
To by bylo zlé, Sokrate, kdybych tě nevyslechl.

Co mi tedy povíš ?
SOKRATES
Povím ti to stejnfm zprisobem jako dosud, tím

že budu napodobovat svého protivníka, abych ti
neÍíkal nepŤíjemná a ostrá slova, kter1fmi bude
častovat on mě. on mi Ťekne: ,,Dej dobnf pozor'
Sokrate, mys|íš, že není právem bit ten, kdo zazpivá
falešně takov1/ dlouh! dithyramb a tím uteče daleko
od dané olázky ?.. 

- ,,Jak to,.. zeptám se já, a on
odpoví: ,,JakŽe? Ty si nepamatuješ, že jsem se tě
ptal, co je krása, která když se pŤidá k čemukoli,
zp sobí, Že je to krásné, ať jde o kámen, dŤevo,
člověka, boha či jaklkoli čin nebo jakoukoli po-
učku ? Ptám se tě, ě|ověče, co je samotná krása, a ty
mě nechápeš o nic víc, neŽ jako kdybych mluvil do
kamene, a to do mlfnského, kterf nemá ani uši ani
mozek!.. - Nebudeš se snad zlobit, Hippio, kdyŽ
se polekám a odpovím mu na to: ,,Ale vŽdyť pŤece

Hippias Ťíkal, že tohle je krása! Ptal jsem se ho
pŤece stejnfmi slovy, jako ty mne, co je krása vŽdyc.
ky a pro kaŽdého!.. - Co na to iekneš? Nebudeš
se zlobit, když mu to Ťeknu?
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HIPPIAS
To pŤece, Sokrate, dobŤe vím, Že to, co jsem pra-

vil, je krásné pro všechny lidi a kaŽdy to bude za
krásu považovat.

SOKRATES

,,A bude to opravdu krása pro všechny?.. ozve se
zase náš muž, ,,krása pŤece musí zťrstat krásou pro.
vždycky!..

HIPPIAS
To jistě.
SOKRATES

,,I v minulosti?.. zeptá se on.
HIPPIAS
I v minulosti.
SOKRATES

,,Cizinec z Étiay tedy twdí,.. ujme se slova mťrj
protivník, ,,že i pro Achillea byla krása, když byl
pohŤben později neŽ jeho pÍedkové, i pro jeho děda
Aiaka a pro ostatní, kteŤí jsou potomky bohťr, i pro
samotné bohy?..

HIPPIAS
Co to povidáš? Jdi do háje! otázky toho člověka

zaváněji bezboŽnosti, Sokrate !

SOKRATES
Co chceš? Je snad méně bezboŽné tvrdit, Že je to

tak' kdyŽ otázka zněla jinak?

HIPPIAS
HIPPIAS
Možná že není.
SOKRATES

,,A to je nejspíš tvrij píípad,.. Ťekne zase on'
,,když tvrdíš, Že pro všechny a provždycky je krása
bjt pohŤben svfmi potomky a pohŤbít své rodiče.
A coŽ Hérakles a všichni ti, o nichž jsme právě
m|uvili, to nebyli jedni ze ,všech...?

HTPPIAS
Ale já jsem pÍece nemluvil o bozích.
SOKRATES
Ani o héroech, jak se zdá.
HIPPIAS
Ne o těch, kteŤí byli syny bohú.
SOKRATES
Tedy o těch, kdo syny bohri nebyli?
HIPPIAS
Zajisté.
SOKRATES
Podle tebe to tedy zase vypadá tak, že co je pro

některé z hérori hrozné, bezbožné a potupné, jako
pro Tantala, Dardana a Zétha, je krásné pro Pelopa
a jiné, kteÍí jsou podobného pťlvodu.

HIPPIAS
To je mrij názor.
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SOKRATES

,,TakŽe ty myslíš,.. budou slova mého protivnika,
,,i když jsi to tak neŤekl, že pohŤbít své rodiče ablt
pohŤben od svfch dětíje někdy pro někoho potupné.
Dále z toho plyne, jak se zdá, že není možné, aby
toto bylo a zristalo krásou pro všechny, neboťje to
stejnéjako ony dŤívější pŤíklady, totiŽdívka a hrnec.
Tohle však je ještě více k smíchu, protože je to krása
pro některé a pro jiné nikoli. V bec se ti dnes ne.
daŤí, Sokrate, dát mi odpověď na otázku' co je to
krása... - Takhle a takov;/mi slovy mě po právu
vyplísní, když mu dám takovou odpověd'.

PÍibližně takto se mnou obyčejně mluví, Hippio.
Někdy, jako by se smiloval nad mou nezkušeností
a nevědonrostí, mi sám navrhne odpověď na svou
otázku, aťjde o to, co myslím,Že je to krása, nebo
o něco jiného, nač se mne právě ptal, nebo o čem
byla Ťeč.

HIPPIAS

Co tím chceš Ťíci, Sokrate?
SOKRATES
Povím ti to. Řekne mi: ,,Nešťastníku Sokrate,

pŤestař s takoqfmi odpověďmi, vŽdyťjsou hloupé
a daji se snadno vyvrátit. Podívej se blíže nato, zda
snad není krása v tom, co jsme pŤed chvilkou kriti.
zovah, když jsme pravili, Že z|atoje krása tam, kam

75tr HIPPIAS
se hodí, kdežto tam, kam se nehodí, nikoliv, a Že to
platí o všem, k čemu se pŤidá. Podívej se na zub
samotné pŤedstavě toho, že se něco k něěemu hodí,
jaká je její povaha azdasnad právě to není krása...
_ Jájsem si zvyk| v takov;fch pŤípadech pokaždé
souhlasit, neboť nevím, co bych na to Ťekl. Myslíš,
Hippio, Že je krása to, co se hodí?

HIPPIAS
Určitě, Sokrate.
SOKRATES
Prozkoumejme to, abychom se nenapálili.
HIPPIAS
Dobrá, zkoumejme.
SOKRATES
Tak se podívej: Íekneme, že se něco hodí tehdy,

když jako pŤídavek prisobí tak, Že se všechno,
k čemu je to pŤipojeno, jeví jako krásné, nebo priso.
bí tak, že je to krásné, nebo není pravda ani jedno
ani druhé?

HIPPIAS

Já myslím -SOKRATES
Co z toho obojílro ?
HIPPIAS
Že to pťrsobí tak, že věci vypadají jako krásné.

Je to, jako když si někdo vezme na sebe bezvadně
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padnoucí oděv nebo obuv; vypadá krásněji, i když
je jinak směšnf.

SOKRATES
Pak by ovšem to, co se hodí, činilo věci krásněj-

šími, neŽ opravdu jsou, a byla by to zŤejmě klamná
krása. To by asi nebylo' co hledáme, Hippio. My
pŤece h|edáme, čím jsou všechny krásné věci krás.
né; podobně jako to, co činí všechny veliké věci
velikfmi, totiŽ oč jiné pŤesahují; to pŤece činí věci
velikfmi, a i kdyŽ tak nevypadají, pŤece pŤesahují'
protože musejí bjt veliké. Takto se také ptáme, co je
krása, jejíž pomocí je všechno krásné,aťuŽto krásně
lypadá nebo ne. Co se hodí, to asi není, neboé to ěiní
věci krásnějšími, než jsou - to jsou tvá slova -,
a nedovoluje vidět věci takové, jaké jsou ve skuteč.
nosti. Musíme se pokusit nějak definovat, co činl
věci krásn;fmi, jak už jsem Ťekl, ať, uŽ tak vypadají
nebo ne; to totiŽ hledáme, když pátráme po tom'
co je krása.

HIPPIAS
Ale to, co se hodí, púsobí svou pÍítomností, že

věci jsou krásné i krásně vypadají.
SOKRATES
MysIíš, Že není moŽné, aby se věci skutečně krás.

né nejevily jako krásné, kdyžje v nich to, co je činí
krásnfmi?

HIPPIAS
HIPPHS
To není možné.
SOKRATES
Dohodněme SO, Hippio, nejprve, zda všechno,

coje skutečně krásné, aťuŽjde o obyčej nebo ojed.
nání, je také za krásné povaŽováno a jeví se tak
vŽdy a všem, anebo právě naopak to lidé neuzná.
vaji a vedou o to nejvíce sporri a bojŮ i v soukro.
m1fch stycích i ve veÍejném životě měst?

HIPPIAS
Spíše to druhé, Sokrate, neuznávají to.
SOKRATES
Asi by tomu tak nebylo, kdyby se to nutně jako

krásné jevilo; a jevilo by se tak, kdyby to, co se

hodí, byla krása sama' a ne jen něco, co zprisobuje,

že věci jsou krásné a krásně vypadají. Kdyby tedy

to, co se hodí, bylo také tím, co krásu věcí tvoÍí,
pak by to byla ta krása, kterou hledáme, a ne pouze
něco, co pŮsobí, Že věci krásně vypadají. Pakli
ovšem to, co se hodí, prisobí jen, Že věci krásně vy.
padají, pak to není ta krása, kterou hledáme. Jedno
prisobí, Že véci krásné jsou, kdeŽto zpúsobit, aby
věci vypadaly i byly nejen krásné, a|e jakékoli' to
nemriže mít tutéž pŤíčinu. Vyberme si tedy; pťrsobí

to, co se hodí, Že věci vypadají krásné, nebo Že

krásné jsou?
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HIPPIAS
Myslínr spíš, že tak vypadají, Sokrate.
SOKRATES 

;

To jsem b|ázen, Hippio, uniká nám poznání, co
vťrbec je krása, neboť co se hodí, se nám ukázalo
jako něco jiného neŽ krása.

HIPPIAS
Na mou duši, Sokrate, to mě velice pŤekvapuje.
SOKRATES
Ale my So, kamaráde, nevzdáme. Mám ještě

trochu naděje, že objevíme' co krása je.
HIPPIAS
SamozÍejmě, Sokrate, vždyť to není tak těžké

najít. Jsem pŤesvědčen, že ti to povím pŤesněji než
pÍesnost sama' pakli budu o tom chvíli uvažovat
o samotě.

SOKRATES
NeŤíkej, Hippio, velká slova. vidíš, kolik nám to

dalo práce; dej pozor, at se to na nás nerczz|obi
a neuteče nám ještě dále. Ale asi se m1flím, vždyť,
ty to snadno rozluštíš, jakrnile jen budeš o samotě.
Ale raději proboha hledej pŤede mnou' a chceš-li,
pátrej se mnou jako dosud. Najdeme.li, dobrá; ne.
najdeme-li, myslím, že se spokojím se svym osu.
dem, a ty to pak snadno vypátráš,aŽbudeš sám.
Když to objasníme teď spolu, nebudu tě už otravo-

vat otázkami, co to je, co jsi objevil sám. Podívej se
ještě na tohle, zda mysliš, žeje to krása. Já tvrdím,
že je, ale vezmi rozutn do lrrsti a prozkoumej to,
abych nemluvil hlouposti: krása nechťje pro nás to,
co je užitečné. Vede mě k tomu toto: Íikáme, že
jsou krásné nikoli ty oči, kterymi zÍejmě není možno
hledět, nybrŽtakové, které jsou pro vidění užitečné.
Je to tak ?

HIPPIAS
Ano.
SOKRATES
A když jde o celé tělo, neŤíkáme, že je krásné,

kdyŽje schopné běhat nebo zápasit, a podobně zase
u zviÍat, u koně, kohouta, kŤepelky či u všech ná.
strojťr a dopravních prostŤedkri jak pozemskych, tak
i námoŤních plavidel a válečn;fch lodí, u všech hu.
debních nástrojri a náÍadi pro rtuná Ťemesla, a
chceš.li, i u lidsk1ich činnosti azákonri, to všechno
budeme asi nazyvat stejně; u všeho budeme pŤihli
žet, jaké je to povahy, jak to bylo vyrobeno, kde
to je, a krásnlm nazveme' co bude užitečné, tam,
kde to bude užitečné, k čemu a kdy - a co ve
všech těchto ohledech nebude k ničemu' nazveme
oškliqfm. Nejsi téhoŽ názoru, Hippio ?

HIPPÍAs
Jsem.

tr HIPPIAS 79



80 HIPPIAS
SOKRATES
Řekneme tedy správně, že ze všech věcí jsou

krásné ty, které jsou uŽitečné.
HIPPIAS
ovšemže správně, Sokrate.
SOKRATES
Jestliže některá věc je schopná zpŮsobit něco,

k čemu je uzprisobena, pak je proto užitečná, a která
toho schopná není, je asi neužitečná, Že?

HIPPIAS

SamozŤejmě.
SOKRATES
Schopnost je tedy krása a neschopnost je oškli-

vost ?
HIPPIAS
Určitě. Že je tomu tak, nám pŤece, Sokrate, do-

svědčuje i politika; byt schopn m politikem ve
vlastní obci je věc ze všech nejkrásnější, kdežto b1it

neschopnym je velice ošklivé.
SOKRATES
Správně pravíš. Ale proboha, Hippio, není stej.

nÝm zp sobem i moudrost věci ze všech nejkrás.
nějši a nevědomost ze všech nejošklivější?

HTPPIAS

Co tím myslíš, Sokrate ?

HIPPIAS
SOKRATES
Zachovej klid, drahf kamaráde; obávám se

totlž, co to zase Ííkáme.
HIPPIAS
Čeho se bojíš, Sokrate, vždyťtvá rivaha teď velice

krásně pokračuje !

SOKRATES
To bych byl rád, ale podívej se na to se mnou.

Mohl by někdy někdo udělat něco, co by neuměl
a ani by nemohl ?

HIPPI,AS

To by nebylo možrré; jak také, kdyby nemohl?
SOKRATES
Lrdé, kteŤí chybují a dosahujíšpatnfch l"./s|edkri,

ač neradi, jsou tedy něco jiného než ti, kdo by nebyli
takové práce schopni anebo by ji nikdy netonali?

HTPPlAS
To je pÍece jasné.
SOKRATES
Ale ti, kdo jsou schopnijednat, jsou pro to schop-

ni svou schopností, a ne snad svou neschopností.
HIPPIAS
To jistě.
SOKRATES
Všichni, kdo rrěco konají, jsou tedy schopni dělat

to, co děIají?
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HIPPIAS
Ano.
SOKRATES
Ale všichni lidé již od svého dětství konají více

sktitkrj z|ych nežli dobrych a chybují, ač neradi.
HIPPIAS
.[e to tak.
SOKRATES
Tak co, tuto schopnost a tyto vlohy, které jsotr

užitečné k vykonání nějakého špatného skutku,
označíme je jako krásné, nebo do toho mnoho
chybí?

I{IPPIAS

Myslím, že mnoho chybí, Sokrate.

,., SOKRATES

i j Z toho plyne, Hippio, že schopnost a užitečnost

rPro nás, jak se zdá, neznamená krásu.
HIPPIAS
Leda že by byla schopná konat dobro a by|a

proto užitečná.
SOKRATES
Tedy i tento nápad, že krása je jednoduše schop.

nost a uržitečnost, nevede k ničemu. Nemělo to,
I{ippio, snad b t, co jsme měli na mysli, že krása je
to co je užitečné a schopné pŮsobit dobro?

HIPPIAS
HIPPIAS
Myslím že ano.
SOKRATES
A je to pŤece vfhodné, nebo není?
HIPPIAS
Zajisté.
SOKRATES
Tím zpúsobem tedy krásná těla, krásné obyčeje,

moudrost aty věci, o nichž jsme mluvili, jsou všech.
ny krásné, protožc jsou qÍhodné.

HIPPTAS

To je jasné.
SOKRATES
Co je qfhodné, se nám tedy asi jeví jako krása,

Hippio.
HIPPIAS
o tom není pochyby, Sokrate.
SOKRATES
To však, co je vyhodné, prisobí dobro.
HIPPIAS

Je to tak.
SOKRATES
A to, co prisobí, není nic jiného nežli pÍiéina, že

ano.
HIPPHS
Jistě.
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SOKRATES
PŤíčinou dobra pak je krása.
HIPPI"AS

To je.
SOKRATES
Ale pŤíčina, Hippio, a vfs|edek, ktery ta pŤíčina

zpŮsobuje, jsou věci rozdílné, neboť pÍece sotva
m že bft pŤíěina pŤíěinou pŤíčiny. Uvažuj: ukázalo
se nám, že pÍíčina je to, co něco zpúsobuje?

HlPPTAS
To ano.
SOKRATES
Takže to, co čirritel zpťrsobuje, je něco, co vzniká,

a není to sám činitel.
HIPPIAS

Je to tak.
SOKRATES
A něco jirrého je to, co vzniká, něco jiného zase

činitel, kter;/ to zprisobuje.
HIPPIAS
Ano.
SOKRATES
TaY'Že pŤíčina není pŤíčinou pŤíčiny, nybrŽ toho,

co sama zprisobí.
HIPPTAS

Velice správně.

SOKRATES
Jestliže tedy je krása pÍičinou dobra, pak by

dobro vznikalo z krásy; a proto'jak se zdá,se za-
bfváme píem;/šlením a všemi jinlmi krásnlmi
věcmi, protože jejich dílo a jejich potomek stcljí za
to, aby o něj člověk usiloval, totiž dobro. Jak
zjišťujeme, zastává zŤejmě krása jakousi funkci otce
dobra.

HIPPIAS
V;fborně' Sokrate, to jsi Ťekl krásně.
SOKRATES
A neŤíkám krásně ito,že otec není synem ani syn

otcem?
HIPPIAS
ovšemže ano.
SOKRATES
A že pŤíčina není následkem ani následek pŤíči.

nou.
HIPPIAS
Pravdu díš.
SOKRATES
Takže pÍi Diovi, vzácny pŤíteli, ani krása není

dobro, ani dobro neni krása; nemyslíš, že to vypl vá
z toho' co jsme si Ťekli?

HTPPIAS
Docela to tak vypadá, pŤi Diovi!
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SOKRATES
Spokojíme se s tím a budeme snad chtít tvrclit,

žekrása není clobrá a dobro Že nenikrásné?
HIPPIAS
PŤi sám Zeus, to se mi vťrbec nelíbí.
SOKRATES
Správně, Hippio, mně se to ze všech Ťečí, které

jsme tu vedli, líbí nejméně.
HIPPIAS
To bych prosil.
SOKRATES
Zdá se tedy, že teorie, která nám ještě pŤed chvílí

pŤipadala nejkrásnější ze všech, že krása je to, co je
vjhodné, užitečné a schopné prisobit, není tak
dobrá, ba naopak, je-li to možné, je ještě směšněj-
ší nežli ty první, v nichž jsme se domniva|i, Že
krása je dívka či ostatní věci, o nichž jsme pÍedtím
mluvili.

TIIPPIAS

Myslím že ano.
SOKRATES
Já už nevím, Hippio, kudy kam, jsem v koncích.

Nemáš nějakf nápad ?
HIPPIAS
V tuto chvíli nikoli, ale jak už jsem Ťekl, jsem pÍe-

svědčen, že něco najdu, až to uváŽim.

HIPPIAS
SOKRATES
Myslím, že zvědavostí nevydržím čekat, až néco

najdcš. ostatně se domnívám, že jsem právě na něco
pÍišel. Podívej se: kdyby nám něco poskytlo potěše.
ní, ale ne jakoukoli rozkoš, nfbrž takovou, kterou
vnímáme s|uchem nebo zrakem, pak bychom iekli,
že je to krásné; myslíš, že bychom s tím obstáli ?
Prisobí nám potěšení, Hippio, když vidíme krásné
lidi nebo pestré |átky, malby a sochy, pokud jsou
krásné; i krásné zvuky a veškerá hudba, rczptaw
a povídky na nás prisobí stejně, takže bychom asi
odpověděli tonru drzému člověku: ,,Yzácn! pane'
krása je to, co je pŤíjemné našemu sluchu i zraku.,o_ Nemyslíš, že bychom timzaraziti ty jeho drzosti ?

HIPPIAS
Domnívám se' Sokrate, že teďjsi dobÍe Ťekl, co je

krása.
SOKRATES
Ale jak dá|? Řekneme také, Hippio, že jsou krás-

né obyčeje azákonv pŤíjemné našemu sluchu a zraku
a že jsou proto krásné? Nebo to s nimi vypadír
jinak?

HIPPIAS
Asi ano, ale toho si ten člověk snad ani nevšimne.
SOKRATES
PŤi sám pes, Hippio, všimne si toho člověk, pŤed
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kten.fm bych se nejvíce styděl za prázdné Žvanént
a za to, že mluvím, jen abych něco Ťekl.

HIPPIAS

A kdo je to?
SOKRATES
Scrkrates, syn SÓfronisk v, ten mi v ničem ne-

brání více, než nezávazné m|uvit o věcech nedoká-
zanych nebo mluvit znalecky o něčem, o čem nic
nevím.

HÍPPIAs
Když jsi to Íekl, i mně samotnému se zdá, že

zákony jsou něco jiného.
SOKRATES
Zachovej klid, Hippio. Je totiŽ nebezpečí, že se

ve věci krásy dostaneme do stejnfch nesnází jako
dosud, ač si budeme myslet, že uŽ jsme z nich
venku.

HIPP]AS
Jak to myslíš, Sokrate ?
SOKRATES
Povím ti, co nri rrapadá, má-li vťrbec smys| to, co

Ťíkám. Zákony a obyčeje by snad asi vybočovaly
z mezi našeho pozorování, které vnímáme s|uchem
a zrakem. proto je nechme stranou a zristařme
u toho, čím se nám pÍíjemné jeví krásnÝm. Někdo
nám Íekne, ať uŽ ten mrij protivník nebo někdo

jinf: ,,Jak to, Hippio a Sokrateo že jste si vybrali
z pÍíjemného jenom to, co naz,lváte krásnym, a Že
ostatní vjemy, jako jídt"o. pjtÍ',lásku a jirrÉ p9d-9b1é', 

,

za krásné neuznáváte ? Pod|e vás takové věci nejsou'.
pŤíjemné a není v nich žádná rozkoš, jako u.ib."
v ničem, co nelze vidět nebo slyšet ?,, _ Co na to
odpovíme, Hippio ?

HIPPIAS
Určitě odpovíme, Sokrate, že i v jinfch vjemech

jsou veliké rozkoše.
SOKRATES

,'Proč tedy,.. íekne nám on, ,ojim odnímáte ten
název a zbavujete je charakteru krásy. když jsou
to nemenší rozkoše nežli tY, o nichž jste mluvili,|o, -odpovime mu' Že by se nám kdekdo vysmál, kdy.
bychom prolrlašovali' že jidlo není pŤíjemné, nlbrž
krásné' pŤíjemná vrině že není pŤíjemná, nlbržkrás.
ná,, apokud jde o milovárrí, o tom by se s námi všich.
ni hádali, že je to nejpŤíjemnější věc na světě, ale
pokud to někdo dělá, musí to dělat tak, aby ho
nikdo neviděl, protože je to napobled velice ošklivé.
Na tato naše slova nám, Hippio, asi odpoví: ,,Po.
zoruji, že se odcdávna stydíte nazvat tyto rozkoše
krásnfmi, protože lidé tak nesm;iš|ejí. Já však jsem
se neptal' co povaŽuje za krásu většina, n1/brž co
krása je... -_ Na to my mu tuším odpovíme, jak
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jsme se dohod|i, Že podle našeho tvzení je krásou
ta ěást pííjemného, kterou vnímáme zrakem a slu-
chem. Chceš k tomu něco dodat, Hippio, nebo
máme Ííci něco jiného ?

HIPPIAS

Na jeho námitky nemŮžeme, Sokrate, odpovědět
jinak.

SOKRATES

,,Dobrá,,. on nato, ,,krásné je tedy jen, co je pŤi
jernné zraku a sluchu, a co není, patŤí sice mezi pŤí.
jemnosti, ale je jasné, že to není krásné.o. - Sou-
hlasíme?

HIPPIAS
Ano.
SOKRATES

,,Co je pÍíjemné napohled,,, zeptá se náš protiv-
ník, ,'je pŤíjernné napohled i naposlech zárove ,
nebo co je pŤíjemné naposlech je také pÍíjemné na.
poslech i napohled ?.. _ ,,Nikoli,.. prohlásíme, ,,co
ie pÍíjemné z jednoho d vodu, sotva mťrže bÝt
pŤíjemné z obou, to nám asi chceš Ťíci. My však
|sme prohlašovali, Že obě tyto pÍíjemnosti jsou
krásné jak samy o sobě, tak i obě dohromady... -Neodpovíme tak ?

HIPPIAS
Zajisté.

HIPPIAS
SOKRATES

,,A cožpak se nějaké pŤíjemné liší od jiného píi
jemného právě Svou pŤíjemností?.. Ťekne na to on,
,,nejde pi.ece o to, zda je nějaká rozkoš větší nebo
menší, čizdttje jí více nebo méně, nybrŽo to, zda se
liší od jinfch právě v tom, co zp sobuje, že rozkoší
je nebo není ?.. - Myslíme, že o to nejde, či ano ?

HTPPIAS

Zdá se, Že ne.
SOKRATES
Náš protivník bude pokračovat: ,,To jste tedy

tyto rozkoše vybrali z ostatních podle něčeho jiného
nežli podle toho, že jsou pŤíjemné; toto ,něco. jste
viděli na obou, protože se tím od jinych liší; s ohle-
dem na toto ,něco. prohlašujete, žejsou krásné?
Rozkoš zpťrsobená viděním pŤece není krásná jen
proto, že má svrij privod ve vidění; kdyby to bylo
pŤíčina její krásy, pak by ta druhá, zpŮsobená slu.
chem, krásná nebyla, protože nepocházi z vlrdě-
11i... - PŤiznáme mu, že má pravdu?

HIPPIAS
PÍiznáme.
SOKRATES

,,Naopak zase rozkoš zprisobená slyšením není
krásná proto, že je zprisobena sluchem; v tom pŤí.
padě by zase nebyla krásná rozkoš z vidění, protože
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j . _ Má pravau, Hipplq
ten člověk, když tohle Ťíká?

HIPPIAS

Má.
SOKRATES

,,Vy ovšem tvrdíte, že jsou krásné obě... _ Tvrdí.
me to?

HIPPIAS
Tvrdime.
SOKRATES

,,Mají tedy obě něco totožného' co je činí krás-
n;fmi, co je jim spo|ečné a lpí na obou zárovei a na
každé zvlášť; jinak by totiž nebyly krásné obě i každá,
sama o sobě... - odpověz mi, jako bys odpoví.
dal jemu.

HIPPIAS
odpovíd ám, že i mně se to jevi tak, jak Ťíkáš.
SOKRATES
Jestliže obě tyto rozkoše mají dohromady cosi

společného, ale žádná z nich o sobě tuto vlastnost
nemá, pak by to nemohla blt pŤíčina jejich krásy.

HIPPIAS
Jak by to bylo možné, Sokrate, aby sama o so-

bě neměla jistou vlastnost Žadná z nich, ale aby
obě dohromady tuto vlastnost, kterou jinak samy
namají, měly?

HIPPIAS
SOKRATES
Myslíš, Že to není možné ?
HIPPIAS
Musel byclr byt velice nezkušenj jak v posuzo.

vání povahy těch věci, tak i v posuzováni vyznamŮ
slov, o která jde.

SOKRATES
V;fborně, Hippio. PÍece však se mi jaksi zdá, že

vidím nějakou možnost toho, o ěem ty prohlašu.
ješ, Že je nemožné, je to však, jako bych neviděl nic.

HIPPIAS
To se ti nezdá,, Sokrate, to vidíš docela špatně.
SOKRATES
PŤesto však ntám mnohé takové pŤedstavy, ale

nevěŤím jim, protoŽe nejsou zŤejmé tobě, kter! jsi
svou moudrostí vydělal da|eko nejvíce peněz ze
všech současníkŮ, kdeŽto já. jsem nevydělal nikdy
nic; mám starost, kamaráde, zda si ze mne netropíš
špďmy a zda mě neklameš, protoŽe mě napadá
tolik neodbytnych věcí.

HIPPIAS
Nikdo nepozná lépe nežli ty, Sokrate, zda Žertuji

nebo ne, jestliže se pokusíš vyslovit, co tě napadá;
poznáš, Že Ťíkáš nesmysly. Nikdy pŤece nenajdeš
takovou vlastnost, kterou nemám já ani ty a kterou
máme oba dohromadv"
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SOKRATES
Co tím chceš Ťíci, Hippio? Možná, že máš prav.

du, ale játo nechápu. Abych se dobral nějaké jisto.
ty, poslyš, co chci Ťíci. Mám takov;f dojem, že vlast.
nost, kterou jsem neměl a nernám ani teď a kterou
nemáš ani ty, mrižeme mít oba; azase i naopak, tu,
kterou máme oba dohromady, nemusí mít ani jeden
z nás.

HIPPIAS
Mluvíš v hádankách, Sokrate,ještě vic než pŤed

chvílí. Podívej se: Jestliže jsme oba spravedliví, není
snad také spravedlivf každy z nás ? Nebo je.li
každ! z nás nespravedliv;i, nejsme nespravedliví
oba ? Jsme-Ii oba zdrávi, není zdrav! kaŽdy z nás?
Nebo kdyby každy z nás byl nemocen' raněn či
zbit, nebo kdyby se mu cokoli pŤihodilo, nebylo by
to něco, co se pŤihodilo oběma stejně? Nebo kdy.
bychom by|i ze zlata či ze stŤíbra nebo ze slonoviny,
či chceš.li raději, kdybychom tŤeba oba byli uroze-
ní, moudŤí, uctívaní, či starci nebo mladíci, či cokoli
chceš jiného z lidsklch vlastností, nebyla by to ne-
zbytně vlastnost nás obou?

SOKRATES
To by byla.
HIPPIAS
opravdu, Sokrate, ty neviclíš souvislosti mezi
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věcmi a nevidí je ani ti, s nimiz ouveejně aeuatujeí
oddělujete krásu a každou jinou věc od skutečnosti,
pitváte ji a tím narážite. Unikají vám veliké a sou-
vislé celky skutečností. I teďjsi nepostŤehl takovou
věc, neboť se domníváš, že existuje nějaká vlastnost
či skutečnost, kterou mají nějaké dva subjekty zá-
roveř, ale kterou naproti tomu nemá ani jeden
znich, ncbo zase naopak, kterou mají obajednotlivé
subjekty, ale oba dohromady nikoli. Natolik po-
stupujete nelogicky, bez rozvahy, prostoduše a ne.
pochopitelně.

SOKRATES
Takoví už jsme, Hippio, jak často lidé ííkají

v pŤísloví: člověk nebyvá tím, čím chce, n!,brŽ tim,
čím mriže. Ty však nás stále napomínáš a tím nám
prospíváš. Zatimvšak, neŽ]'inám kvťlli tomu vyčiníš,
jak hloupě uvaŽujeme' povím ti ještě něco z našich
rivah o těchto věcech, dovolíš ?

HIPPIAS
Vím, So k rate, co mi bude š povída t, známpŤece, j ak

uvaŽují všichni ti, kdo se zabyvají logikou. Nicméně
mluv, jestliže tě to potěší.

SOKRATES
Potěší mě to. My jsme tottŽ byli, drahf pŤíteli,

natolik hlotrpí, neŽ jsi to Ťekl, že jsme se domnívali
o tobě a o mně, Že kaŽdy z násje jed.incem, a dále
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že Lo, co je každ! z nás, to nejsme oba; nejsme totiž
dohromady jeden člověk' nybrŽ dva. Tak h|oupě
jsme uvažovali. Teď uŽjsi nás po'uěi|,Že kdybychom
dohromady byli dva, pak by kaŽdf z nás by| nutně
také dva; je.li však každ! z násjeden, pak jsme do-
hromady také jeden. Podle Hippiovy teorie sou.
vis|ého byti to nem že b;/t neŽli tak, Že co jsou do-
hromady oba, to je i jedinec, a co je jedinec, to jsou
i oba. PŤesvědčil jsi mě, Hippio, a já se vzdávám.
DŤíve však pomoz mé paměti: ty a já, jsme dohro.
mady jeden, ncbo jsi ty dva a já dva?

HIPPIAS
Co tím myslíš, Sokrate ?
SOKRATES
To, co Ťíkám. obávám se totiž, Že dáváš jasně

najevo, že se na mě zlobíš, když myslíš, že ti něco
namítám. PŤesto však mi ještě Íekni: není každ1i
z nés dvou jedincem a není si toho vědom, Že je
jedincem ?

HIPPIAS
To určitě.
SOKRATES
A je.li kaŽd! z násjedirrcem, pak je každ! z nás

také lich;/; nepÓvažujcš jednotku za lichou?
HIPPIAS
Považuji.

HIPPIAS
SOKRATES
A poněvadž naše dvojice je sudá, plyne ztoho,že

také každ! z nás sám o sobě je sudf ?
HIPPIAS
To určitě ne.
SOKRATES
Není tedy nezbytnlm dúsledkem, že vlastnost,

kterou mají oba, má i jeden z obou, ani neplatí na.
opak, že ta vlastnost, kterou mají oba jednotlivě,
mají také oba dolrromady, jak jsi pŤed chvílí Ťekl?

HIPPIAS

Není to rrezbytrré v takovych pŤípadech, ale je to
nutné v těch, o kter;/ch jsem mluvil pŤedtím.

soKRÁTEs
To stačí, Hippio. Spokojme se s tim, že některé

pŤípady jsou takové a jiné nikoli. Řekl jsem pÍece,
vzpomínáš-li si, kde jsme zaěah, že rozkoš zprisobe-
ná viděním nebo slyšením není krásná takovou
vlastností, kterou má každá z nich, ale obě dohro.
mady nikoli, nybržtakovou, kterou mají obě i kaŽdá
nlášt; proto jsi souhlasil, že jsou krásné obě do.
hromady i každá zvlášť. Proto jsem se domníval
podle té vlastnosti, kterou mají obě, že jsou.li
krásné obě, pak musí b;ft krásné právě tou vlast-
ností, a nikoli takovou, která by jedné z nich chy.
běla. A je to m j názot ještě i teď. Pověz mi ještě
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jednou: jsou-li rozkoš z vidění a rozkoš ze slyšení
krásné obě dohromady ikaždá zvlášť, není to, co je
činí krásnfmi, vlastností obou dohromady i kaŽdé
zvlášť?

TiIPPIAS

To jistě je.
SOKRATES
A je-li rozkoší kaŽdá z nich i obě dohromady,

jsou snad krásné právě tím? Čiisou ze stejného d -

vodu méně krásné i všechny ostatní rozkoše? Vždyť
jsme neshleda|i, Že by byly v něčem méně pŤijemné,
vzpomínáš.li si.

HIPPIAS
Vzpomírrám.
SOKRATES
Bylo však Íečeno, že jsou krásné proto, že jejich

pramenem je zrak a sluch.
HIPPIAS
Tak to bylo Ťečeno.
SOKRATES
I]vaŽ tedy, zda mám pravdu. Řekli jsme Si,

pokud se pamatuji, že nikoli všechno pŤíjemné je
krásné, nlbrŽjen to, co vnímáme zrakem a sluclrenr.

HIPPIAS
To je pravda.
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soKRÁTEs
Tato vlastnost však lpí na obojím dohromady,

a nikoli na každém zvlášť' Že? Jak jsme už prve
Ťekli, není existence každého z obou podmíněna
existencí obou dohromady, nybrž existence obou
dohromady je podmíněna jimi oběma, což pro jedno
nebo druhé z obou neplatí. Je to tak?

HIPPIAS
Je.
SOKRATES
A každé z niclr obou nemťrže blt krásné něčím, co

nemají obě; ncboť vlastnost, Že tvoŤí dvojici, není
vlastnosti každé z nich, takže podle toho mriŽeme
Íici, Žejsou obě dohromady krásné, ale kaŽdé jed-
notlivé z nich nikoli. Co myslíš, není to nezbytnj
drisledek ?

HIPPIAS
Zdá se, Že ano.
SOKRATES
Máme tedy Ííci, že obojí dohromady je krásné,

jednotlivě však nikoli?
HIPPIAS
Co tomu brání ?
SOKRATES
Myslím že tomu brání to, pŤíteli, že ve všech pÍí-

kladech, které jsi uvedl, všechny vlastnosti, které
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lpí na obou, lpí na každém členu dvojice, a pokud
lpí na kaŽdém, pak i na obou zároveř. Je to tak ?

HIPPIAS
Je.
SOKRATES
Naproti tomu u pŤíkladrl, které jsem uvedl já,

tomu tak není, a byly mezi nimi jak jednotlivé části
dvojic, tak i dvojice celé. Je to tak?

HIPPIAS
Je.
SOKRATES
Ke které z těchto dvou kategorií patŤí krása,

Hippio, co myslíš? K té, o které jsi mluvil ty? Jsem
Ji silnf já i ty,jsme silní i oba, jsem-li spravedlivf
já i ty' jsme spravedliví i oba a jestliže oba, tedy
ikaŽdy z nás; právě tak jsem-li krásnf já i ty' jsme
krásní oba, akdyŽoba, tedy ikaždy znás obou, ne?
Yždyt, nic nebráni, aby tomu nebylo jako s čísly;
kdyžje dvojice sudá, mohou bft její části buď liché
nebo sudé, anebo kdyŽ kaŽdá' část je číslem iracio-
nálním, mriže bft jejich součet buď racionální nebo
iracionální. Takovfch pŤíkladri mi napadá na tisíce,
jak jsem pravil. Do které skupiny zaÍadíš krásu?
Či mas na to stejnf náhled jako já ? PŤipadá mi totiž
velice nelogické, abychom oba dohromady byli
krásní, kdežto jednotlivě nikoli, nebo naopak,

abychom jednotlivě byli krásní, ale oba dohroma-
dy nikoli a podobně. Chápeš to stejně jako já,
či jinak?

HIPPHS
I já to tak chápu, Sokrate.
SOKRATES
To je dobŤe, Hippio, tak'že nemusíme dále hledat.

Pakliže totiž krása ná|eži do této kategorie , pak už
nemťrže bft krásou pÍíjemnost zpťrsobená viděním
nebo slyšením, protože obě dohromady jsou priso-
beny viděním a slyšením,každájednotlivá však ni-
koli, a to by bylo nemožné, jak jsme se spolu do-
hodli, Hippio.

HIPPIAS
O tom jsme se opravdu dohodli.
SOKRATES
Rozkoš zpúsobená viděním a slyšením tedy ne-

m že blt krásou, protože stává.li se krásou, pÍivádí
nás k nemožnostenr.

HIPPIAS
Je tomu tak.
SOKRATES

,,Zaénéte tedy znovu,.. ozve se zase náš člověk,
,,když jste se touto cestou nikam nedostali. Co
vlastně na obou těch rozkoších nazlváte krírsn;fin
a kvuli čemu jste jim dali pŤednost pÍed ostaíntmi
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arlazva|ijste je krásou?.. - MyslimŽe musíme Ťíci,
Hippio, že jsou ze všech rozkoší nejméně škodlivé
a že jsou nejlepší, ato jakobě dohromady, tak i kaž.
dá z rrich zvtášť,. Či dovedeš uvést něco jiného, čím
se od ostatních liší?

HIPPIAS
Nedovedu, jsou opravdu nejlepší.
SOKRATES
,,Tak vy tedy tvrdíte,o. Ťekne náš protivnik, ,,že

krása je prospěšná rozkoš?.. _ Domníváme se tak,
Ťeknu mu na to já. A ty ?

HIPPIAS
Já také.
SOKRATES
Náš oponent nám na to odpoví: ,,To, co pťrsobí

dobro, je pÍece prospěšné, Že? A pŤíčina a rlčinek
jsou dvě rozdílné věci, jak jsme pŤed chvilkou zjisti.
h,ta|<že se naše debata vracizase na zač,átek; dobro
nemŮže bjt krása a krása nemúže bft dobro, proto-
ž.e každé z nich je něco jiného... - JestliŽe máme
rozum' Hippio, pak odpovíme, že je to určitě tak;
neslušelo by se, abychom odporovali někomu, kdo
má pravdu.

HIPPIAS
Jak;f smysl myslíš Že má celá tahle debata, Sokra.

te? Jak už jsem Íekl, je to šimrání a šťourání do

slovíček, rozdroben;fch na malé kousíčky. Krásné
a cenné je' když člověk dovede pŤednést dobrou
a krásnou Ťeč p-Íed soudem či v radě nebo pŤed
nějakfm jinlm ťrŤadem, pro kter je ta Ťeč určena,
pŤesvědčit posluchače a odnést si nejen něco malého,
nlbrž cenu nejvyšší, záchranu sebe, svych peněz
a svfch pŤátel. Těm věcem je tÍeba dát pŤednost
a vykašlat se na takovéhle pitominky, abys nevy.
padal jako ohromn;f hlupák, kter! se chytá prazd.
ného a bezcenného žvanění, jako právě teď ty.

SOKRATES
PÍíteli Hippio, ty jsi šťastn! ělověk, protože víš,

jakfmi věcmi se má člověk zabfvat, a jak Íikáš, za-
b}iváš se jimi rispěšně. Jak to vypadá, pronásleduje
mě nějakÝ z|Ý osud, protože se potácím sem a tam
a stále se dostávám do nesnází, akdyž se se svymi
pochybnostmi obrátím na r,ás moudré, zahrnujete
mě potupnfmi slovy, hned jak se ozvu. Říkáte mi,
jako teď právě ty, Že se zablvám hloupostmi a ma-
ličkostmi, které nemají žádn! vfznam. Když zase
poslechnu vás a mluvím jako vY, že je daleko v!-
hodnější umět si dobŤe a krásně sestavit Ťeč a něco
s ní rispěšně dokázat pÍed soudem nebo pŤed ně-
jakfm jinlm shromážděním, tu opět musím poslou-
chat kdejaké urážky od jinfch lidí, mimo jiné i od
toho člověka, kter1i se se mnou neustále hádá. A je
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to dokonce mrij nejbližší pÍíbuznj a bydlí se mnou
v jednom domě. Jakmile pŤijdu dornri a on uslyší,
Žetak mluvím, zeptá se mne' zda se nestydím odva-
žovat se rozprávět o krásnfch lidskfch ěinnostech,
kdyŽmi bylo takjasně dokázáno,ževribec nevím, co
to vlastně krása je. _ ,,Jak mrižeš poznat,,, Ťekne
mi, ,,zdaje jakákoli Ťeč krásná nebo ne, nebo po.
soudit jakfkoli skutek, když nevíš, co je to krása?
KdyŽ jsi na tom tak, myslíš, Že je|épe žit, nebo bft
mrtev?.. - opakuji, uŽ se mi stalo, že jsem musel
poslouchat ošklivá slova a posměšky od vás i od
něho, ale je asi tÍeba, abych to všechno vydržel;
nebylo by nic divného, kdyby mi to prospělo. l

Myslím si, Hippio, že debata s vámi oběma
mi pŤinesla užitek. zdá se mi, že vŽ

chápu smysl pŤísloví:
co je krásné, t

není snadné.
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