B 8		(Kahn LXXV)

1	Protikladné se shoduje -
	z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie,
3	a všechno vzniká sporem.

Aristotelés, Ethica Nicomachea VII, 1, p. 1155 b 4

    Jak se může shodovat to, co je protikladné? Například tak, že patří k sobě. Jako když ke sportovnímu zápasu, k soudu nebo do bitvy přijdou obě strany. Tehdy se může něco dít. Může to mít i přívětivější podoby: rozhovor, intimní vztah.
    Uvozující slovo výroku není pozdější filosofický termín pro “protiklady” (ta enantia - který nejspíš pochází až z raně klasické epochy a který si tolik oblíbil Aristotelés při svých jiných referátech Hérakleita), nýbrž lékařský termín to antixún. Podobně je i shodné vyjádřeno lékařským termínem symferon. Hérakleitovi jde o postižení jakéhosi ‘principu vznikání’, kterým je spor, svár, eris (B 80), jak to také výrok nakonec říká.
    Podle kritických editorů představují naše ř. 2-3 spíš Aristotelův souhrnný referát o výrocích, které se zachovaly v jiných zlomcích. Spojitosti shodného a neshodného představuje zlomek B 10. Protikladné se může shodovat i tak, že kmitáním struny na opačné strany vzniká ladný tón (B 51). Nejkrásnější harmonie souvisí s “nejkrásnějším světem” v jeho ledabylé nahodilosti (B 124) a s mocí “nezjevné hramonie” (B 54), tedy takové, která je z neshodných věcí. Závěr zlomku je přímý citát z B 80.
    Pokud bychom celý zlomek četli jako pravý, opřeli bychom se o strukturu v ř. 1-2:
 	protikladné,  shodné   -   z neshodných,  nejkrásnější harmonie.
V běžném mínění jsou shoda a neshoda opaky, stejně jako protikladné a harmonie. Harmonie ale nevzniká pouhou shodností, nýbrž náležitým poměrem nebo náležitou následností něčeho různého, neshodného, v něčem protikladného. Protikladnost je základem harmonie, stejně jako je neshodnost základem shody (B 51, B 122). Diference je předpokladem souladu.
    Ozvěnou Aristotelovy parafráze nebo jinou kombinací B 8 a B 10 je také referát Díogena Laertia (A 1, 8):
    “Všechno vzniká (děje se) podle (na způsob, díky) protikladnosti.”
V něm už potkáváme pozdně antický technický termín pro “protikladnost”: enantiotéma. Silněji tu působí vykladačská tendence k formulaci nějakého ‘principu protikladnosti’, totiž jako ‘principu vznikání’. To sice Hérakleitovu myšlenku správně a úsporně referuje, dokonce v duchu anaximandrovského pojetí, že “vznik prvků se děje vylučováním protikladů věčným pohybem” (Anaximandros A 9), ale za cenu pojmoslovného posunu, který pak vede k odlišným představovým rámcům a k novým formalismům. Pokusy o to, jak vyzrát na odvíjení protikladných tenzí, později vrcholí v hegelovské interpretaci Hérakleita.


