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B 5		(Kahn CXVII)

1	Očišťují se marně krví jsouce poskvrněni,
	jakoby se někdo, kdo vstoupil do bláta, omýval blátem.
3	Zdálo by se, že šílí, kdyby si nějaký člověk všimnul, že si počíná takto.
	A oni se modlí k těmto sochám,
5	jako kdyby si někdo povídal s domy,
	a nepoznával, co jsou bohové a héroové zač.

Aristokritos, Theosophia 68, ed. H. Erbse, Hamburg 1941, p. 184  (+ 3 autoři)

    Řeč v plurálu dává tušit, že to s těmi, kdo se očišťují, nějak nebude v pořádku. Očišťují se marně. Hned však potkáváme onen typický Hérakleitův výrazový prostředek, který tolik nesnášel Aristotelés (A 4 /1). Tentokrát však v podobě mimořádně nevinné a tudíž spíše ukázkové, dokonce v podobě  přeložitelné i do češtiny, pouze za cenu prohřešku proti českému pravopisu čárek. Jde o ambivalentní vazebnou pozici instrumentálu krví (v řečtině je dativ), kterou je česky možné vyjádřit tím, že si můžeme zkusit čtení s čárkou před “krví” a pak zase s čárkou za “krví”. Který z těch dvou významů si máme vybrat? Hérakleitovská odpověď zní, že oba, totiž jejich vztah a také symetrii tohoto středního členu (“krví”) jako osy našeho 1. řádku výroku. V další větě se už “bláto” opravdu opakuje dvakrát a v paralele s zašpiněním blátem a pokusem o umytí blátem je jasný i význam krve ve výroku: krev nesmyje krev.
    První dva řádky tvoří chiasmus:
 	očišťují se (krví), (krví) poskvrněni  -   vstoupil do bláta,  blátem se omýval.
Paralela mezi krví a blátem se má takto: poskvrnit se krví je jako vstup do bláta, očišťovat se krví je jako omývat se blátem. Krvi i blátu je společná vlhkost, navíc taková, že zanechává jasně viditelnou stopu, poskvrnu. Bláto i krev jsou projevem promísení živlů. Promísení je životodárné i ohrožující, bláto je podhoubím života i něčím nepříjemným, krev je výsostným znakem života i životních problémů. Obojí - každé na své úrovni - patří k životu, ale obojí poskvrňuje. Očištění nemůže přicházet z promísených životních a živlových proudů. To je ovšem distance od běžné náboženské praxe staré doby.
    Zdálo by se, že šílí. Když člověk vidí cizí náboženský obřad, tak může mít dojem, že se ti lidé pomátli, protože nerozumí jejich počínání. Toto však výrok na mysli nemá. Významovým poukazem je tady hra zvukové podobnosti řeckých slov mainomenoi (poskvrněni) a mainesthai, (šílet). Odkazuje k paralele mezi šílenstvím a poskvrnou: Běžný život se ve své poskvrněnosti opravdu ukazuje jako šílenství, které se chce zbavit své šílenosti jejím dalším přidáváním. Běžná zbožnost “obvyklá u lidí” (B 14) pouze stupňuje síly běžného života!
    Kdyby si nějaký člověk všimnul. Musel by si toho všimnout člověk v singuláru, ne někdo z běžných lidí. Použité sloveso (epifrasaito) souvisí s tím, které ve zlomku B 1 (ř. 9) překládáme “ukazuji” (frazón). Dosadíme-li sem dále podobenství “zůstává jim skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí” (B 1.10-11), tak dostáváme tento význam: Běžné náboženské očišťování je stejně jako běžný život spánkem, ve kterém nevíme, co děláme - a po probuzení na to zapomínáme. Právě vykládaná věta (5.3) by mohla být chápána i jako osa symetrie celého výroku, totiž jak ve vztahu jak k jeho začátku, tak k jeho pokračování. Byla by pak výpovědí o očišťování i o modlitbě, o dvou podstatných prvcích náboženského života.
    Celá první polovina výroku (5.1-3) je ovšem zachována pouze u Aristokrita,  nepříliš hodnověrného pozdního theosofa syrské jamblichovské školy, ale pravost začátku je zřejmá z typicky hérakleitovské syntaxe. Druhou polovinu už uchovávají také protikřesťanský polemik Kelsos, křesťan Kléméns i další autoři a Aristokritův text se zde ukazuje jako možný, i když ne zcela spolehlivý.
    A oni se modlí k těmto sochám. Pokračuje popis běžné náboženské praxe (B 128). Každý řecký pohan i křesťan sice ví (nebo by aspoň měl vědět), že se nemodlí k sochám, nýbrž jejich prostřednictvím k těm, které představují, leč na lidové úrovni tomu občas bývá všelijak. V antickém pojetí jsou kultovní sochy vnímány opravdu jako příbytky patřičné božské síly, která v nich může přebývat a která skrze ně může taky působit díky jejich tvaru, jenž odpovídá té které božské síle. Socha je tedy v tomto smyslu ‘chrámem’, zatímco chrám je příbytkem sochy a jejím prostřednictvím i boha a ne shromaždištěm ctitelů (nikoliv ‘věřících’, takové určení je až křesťanskou specialitou). To jenom ateisté nové doby si o katolických a pravoslavných křesťanech myslí, že se modlí k sochám nebo k obrazům a zcela podobně si zase už antičtí křesťané myslí, že pohané uctívají sochy, ‘modly’ (eidóla, “obrazy, podoby”), ‘díla vlastních rukou’ . Je to původně omyl Židů. Takovými slovy pohanech o mluví už hebrejské Žalmy, např. 113, 12 (podle LXX, Hebraiacae 114, 5):
        Jejich modly jsou stříbro a zlato,
            dílo lidských rukou.
        Mají ústa, ale nemluví,
            mají oči, ale nevidí.
Podobně pak Nový zákon a křesťanská protináboženská literatura, zatímco pohanům pozdní antiky přijde být taková nechápající kritika směšná.
    Méně samozřejmá je Platónova kritika náboženské úcty soch a obrazů spojená s kritikou ‘mimetického (napodobivého) umění’, která v Ústavě vede až k návrhu na vyhnání umělců z dokonalé obce. Ve stávající zpuchřelé obci mají být trpěni proto, že některá jejich díla mohou působit výchovně na zcela upadlý stav duše, který v obci převládá. V Zákonech (930 e) se v roli uctívaných ‘soch’ dokonce ocitají stárnoucí rodiče, jakožto náležité příbytky ochranných bohů. Obrazoborectví v oblasti náboženství je jedním z dost typických rysů filosofie, a to už od jejích zárodečných podob. Jeho nejstarší doklad, ještě z doby generaci před Hérakleitem, pochází od Xenofana (B 15):
        “Kdyby ale voli, koně a lvi měli ruce,
         nebo kdyby mohli rukama kreslit a dovršovat díla jako muži,
         pak by koně koním a voli zase volů podobné
         také kreslili podoby bohů a tvořili těla taková,
         jakou ‹každí› právě sami mají postavu.”
Hérakleitos Xenofana samozřejmě zná, ale jeho způsob myšlení nesdílí (B 40).
    Řádky 4-5 našeho zlomku B 5 popisují reálný stav náboženského života. Lidé se modlí k těmto sochám, jako kdyby si někdo povídal s domy. Pokud by si ti lidé uvědomovali, že stojí před jakýmisi “domy”, příbytky bohů a héroů, bylo by to náležité a taky by se k nim patrně chovali jinak. S domem si přece člověk nepopovídá, ale může k němu mít určitý vztah, třeba kvůli tomu, kdo v něm bydlí, dům může být znakem a příležitostí.
    Řádky 5-6 ukazují nevědomou úroveň, nerozpoznávání situace, ve které se náboženský vztah ocitá. V řeckém slovosledu opět vidíme chiasmus:
 	s domy,  povídal si  -  nepoznával, co jsou bohové
Když někdo nerozliší bohy od “domů” (od jejich příbytků, soch), tak tím ukazuje, že chce povídat, aniž poznává. Jenže bohové tady nejsou kvůli našim potřebám, oni je naopak probouzejí a vedou; nejsou podobní našim představám, nýbrž jsou základem možností těchto představ. Pokles dimenze náboženských významů je analogií vlhké poskvrny z úvodu zlomku, kterou nelze smýt stejným prostředkem. Krev, bláto a běžné lidové náboženství, to vše není v nízkém prostředí náležitě rozpoznáváno a respektováno; totiž v prostředí, ve kterém se duše vystavují požitkům, prožitkům i smrtelnému nebezpečí (B 77).

