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B 15		(Kahn CXVI)

1	[Mystickou připomínkou tohoto zážitku jsou fally,
	které se po obcích pozvedávají Dionýsovi na počest.]
3	Kdyby to nebylo Dionýsovi,
	pro kterého konají průvod a zpívají píseň pro pohlaví,
5	zaměstnávali by se nanejvýš nestydatými věcmi [říká Hérakleitos];
	Hádés a Dionýsos je však tentýž,
7	kterému šílí a běsní.
	[Ne tolik kvůli opilosti těla, řekl bych,
9	jako kvůli zavrženíhodné hierofanii bezuzdnosti.]

Kléméns Alex., Protrepticus 34, 5  (+ Plútarchos)

    Prvním výkladovým rámcem tohoto zlomku je fallický průvod konaný na počest Dionýsa: za nadšeného běsnění je nesen veliký dřevěný fallos, kterému jsou také určeny oslavné písně. Pro některého vnějšího pozorovatele by tato náboženská slavnost mohla být pohoršlivá; zvlášť kdyby to byl pozorovatel skutečně vnější, totiž člověk úplně jiného náboženství, které nemá analogické kulty. Taková je situace Klémentova, který se nad fallickými průvody opravdu velice pohoršuje (Protreptikos 34, 2). Jako jejich mýtický původ vypráví pikantní historku o Dionýsově odměně muži, který mu ukázal cestu do Hádu (34, 3). Jenže když se Dionýsos vracel z Hádu (34, 4), byl jeho milý už po smrti, takže Dionýsos slíbenou odměnu naplnil zástupně, když se na jeho hrobě - jat touhou - nabídnul upravené fíkové větvi. Jako aitiologie veřejné náboženské slavnosti je to příběh skutečně dokonalý a zavdává mimořádné příležitosti k pohoršování.
    Hérakleita by to však pohoršovalo pouze tehdy, kdyby to nebylo Dionýsovi. Tímto ospravedlněním je zakládán ryze náboženský a nikoliv morální rámec pro výklad. Navíc, pokud je Klémentem uváděná aitiologie pravdivá, tak Hérakleitos ví o tom, že průvod se svými pomůckami vlastně zastupuje mrtvého a vítá Dionýsův návrat. Dionýsovi na počest konají průvod a píseň zpívají je ve slovosledu originálu opět chiastická vazba. Výraz zpívají - hymneon - podezřele souzní se jménem onoho mrtvého Dionýsova druha, Prosymnos, které lze chápat jako pros-hymnos, “před-zpěv”.
    Píseň je určena pro pohlaví, pohlaví na počest - aidoioisin - což má řadu významových úrovní. Formálně je to dativ plurálu, ale s častým singulárním významem. V nominativu značí v běžné řeči “pohlavní ústrojí”, v náboženské řeči pak “dionysiakální relikvie”, totiž ony dřevěné fally. Souvislost s působením Dionýsova příchodu je jasná. Vedle toho je už v tomto slově i názvuk na moc Hádovu, alespoň to tvrdí Bollack a Wismann. Etymologicky pak pohlaví - ta aidoia - vlastně “stydkosti”, souvisí s výrazem pro stud nebo ostych (aidós), jsou to tedy věci stydlivé, leč též úctyhodné, cudné a v nenáležitých vztazích zase necudné. Tedy “stydkosti”, vyložitelné taky jako “Hádovy symboly” nebo “věci Hádovy”. O řádek dále však potkáme stejný slovní kmen se záporkou (anaidestata) jako “(věci nebo jednání) nanejvýš nestydaté” nebo “Hádovi nejvzdálenější”.
    Toto vše balancuje na rozhraní úcty k životodárnému tajemství na jedné straně a naprosto bezuzdné prostopášnosti na druhé straně. Také na rozhraní každého z toho a podsvětní moci Hádovy. Zatím se nám ukazovalo spíše ono první rozhraní, ale význam zlomku akcentuje spíš to druhé: protiklad  a tedy i souvislost plodivé síly života - ať už cudně ctící život nebo bujně nevázané - a podsvětní moci spojené se smrtí. Diference života a smrti je i zde odkázána na jednotu života a smrti, podobně jako v B 20, B 62, B 77. Tím se otevírá další výkladový rámec: Bujnost účastníků fallických průvodů pramení v záležitostech podsvětních!
    Nebýt všech těchto souvislostí, zaměstnávali by se nanejvýš nestydatými věcmi - počínali by si nanejvýš nestoudně - podle toho jak pochopíme superlativ anaidestata, zda adjektivně nebo adverbiálně. Vedle normálního významu může v tomto slově zaznívat i “naprostá vzdálenost Hádovi”.

    Postupně jsme prošli různými hledisky na počínání Dionýsových ctitelů: Od šoku z jiné náboženské kultury a nebezpečí moralistního pohoršování, přes náboženské ospravedlnění, po jakési zvláštní zpochybnění, které vyústí v Hérakleitovo závěrečné ztotožnění Dionýsa s Hádem. To bude tím posledním dostupným rámcem pochopení celé věci.
    Běsnící Dionýsovi ctitelé jednají podivně. Je to opravdu náboženská slavnost, tedy ta orgia (doslova “horlivosti”) v původním smyslu slova? Nebo to jsou spíš veřejné sexuální orgie? Nejsou, alespoň ne pouze, alespoň v intenci Dionýsově. Samozřejmě, že mnozí účastníci průvodů si přitom užívají, vždyť kvůli tomu taky přišli. Jak rozlišíme, zda si chtějí užít pohlavně nebo nábožensky? Vždyť citované ospravedlnění takové dilema spíš ruší. Pro Hérakleita je však problematické už to, že si lidé chtějí užít, byť třeba i ‘jen’ nábožensky, tedy ‘uspokojit své náboženské potřeby’ - což byl dokonce oficiální důvod, proč v nové době ateistický stát do jisté míry toleroval náboženství. V Hérakleitových očích je ale právě toto vydáváním se Hádovi, navíc nevědomě.
    Vnější pozorovatel se pohoršuje, oni sami se domnívají, že je to zbožné - a Hérakleitos dost ironicky ukazuje, že právě ono hluboké ospravedlnění je současně tím, co plně vyjevuje pokleslost jejich počínání. Na tom, co dělají není nic zvlášť špatného, alespoň nic horšího, než je celý život mnohých lidí. Jejich průvody vyjevují povahu našeho nechápavého života, kterou moralisté pouze pokrytecky zastírají. Hérakleitovou cestou však není pouhá destrukce pokrytectví, nevybízí k orgiím bez zábran, což by byl pouze jeden úsek Dionýsovy cesty. Hérakleitos konstatuje, že pramen veškeré životní bujnosti, včetně pohlavní, je pramenem podsvětním (B 20). Konstatuje, že ti nadšeně běsnící ctitelé, aniž to chápou, ctí naprosto nadšeně právě toho z bohů, kterého se nejvíc obávají a před kterým utíkají ze všedního života do průvodů. Právě v nevědomém vztahu k tomu, kterého se nejvíce bojí, ožívají jejich duše touhou (B 85). Chtít tuto touhu po božském zrušit, to není možné; lze ji buď regulovat do tradičního řečiště lidového náboženství, nebo se pokusit o proměnu jejího směřování v probuzeném stavu.
    Hádés a Dionýsos je tentýž. Obávaný vládce podsvětí a oslavovaný Dionýsos jsou stejnou božskou silou, totiž nevědomou touhou po ex-centrickém pohybu, po rozplynutí nebo roztrhání, odtečení nebo vplynutí do ókeanické rozpuštěnosti. Formálně toto jejich ztotožnění připomíná řadu jiných ztotožnění různých bohů a zvláště různých bohyň v hlubších vrstvách řecké náboženské moudrosti. Je proto možné, že už u Hérakleita jde o citát. Paralelou by mohlo být Plútarchovo ztotožnění Dionýsa s Apollónem (O delfském E 9, p. 388 e-f), které “ti moudřejší skrývají” a nazývají ho pouze Apollón. Hérakleitos však nespoléhá na nějakou vnější autoritu, která by platnost tohoto ztotožnění garantovala. Vykládá je funkčně: kterému šílí a běsní. Šílení je tady vyjádřeno výrazem, od kterého bere původ označení mainád. Běsnění zase slovně souvisí s počínáním lén (B 14). Kdo si počíná jako mainády a lény, ten se vždy obrací jak k Dionýsovi, tak k Hádovi. Právě takto je Hádés tentýž jako Dionýsos, totiž jako zdroj běsnění a šílení i jako jejich cíl, jako síla noci (B 14).
    Klémentův dovětek rozlišuje mezi opilostí těla (analogickou Dionýsovi) a bezuzdností (analogickou také Hádovi), přičemž tu druhou považuje zřejmě za horší a její hierofanii pak za pravou příčinu onoho pro něj pohoršlivého dění. Současně tím ironicky určuje, jaké povahy je pro něho mysterijní hierofanie: bezuzdnost, projev moci Hádu v tom smyslu slova, v jakém Hádovo jméno užívají řečtí křesťané, tedy projev moci “pekla”. Zato gnóstický Naasejský traktát hodnotí fallickou dimenzi různých kultů jinak (V, 7, 27):
    “Není chrám, u něhož by to, co je skrýváno, nestálo nahé, hledící zdola vzhůru a ověnčené všemi rodícími se plody ... i na všech cestách, ulicích a podél domů ...”
    V dalším kontextu traktátu jde o problematickou leč nenahraditelnou prostředkující sílu (viz Erós u Platóna), ztotožněnou dále po starém způsobu se Slovem (logos) a s Hermem (Kyllénským). Tento exkurs do zcela jiné doby a mentality snad přece jen může ilustrovat Hérakleitovo pojetí plodivé síly přirozenosti: je to problematické a nepominutelné prostřednictví; nenahraditelná síla, která však má být pozvednuta odklonem od běsnícího uctívání, totiž právě k prostřednictví.
    Podobné téma otevírá taky Hérakleitův zlomek B 68, ale i B 5, B 14, B 20, B 77, B 117.


