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B 32		(Kahn CXVIII)

1	To jedno
	moudré
3	samotné
	nechce i chce být zváno jménem Zéna.

Kléméns Alex., Stromata V, 115, 1  (+ Eusebios)
 
    Kumulovaný výraz to jedno moudré (hen to sofon) potkáváme jenom zde a ve zlomku B 41. Tam jde o způsob, jakým jedno všechno řídí, tady jde o možnou náboženskou atributaci jednoho samotného. Jedno není nějakou entitou nad světem, ale není ani sumou veškerenstva. Je jedním z hledisek na všechno: “vše jako jedno” (B 65 - jako opositum k “všechno v proměně”). Jedno je tady atributováno jako moudré. To je ve výroku symetrické s výrazem samotné (múnon), asi jako opak “mnohých”.
    Ve zlomku B 108 se říká, že “moudré je od všeho oddělené (kechórismenon)”. To se zdá být v rozporu s naším tvrzením, že jedno není nějaká entita nad světem, oddělená od světa. Oddělené je, samotné a moudré taky, ale “entitou” není a “nad” je pouze ve smyslu “cesty nahoru-dolů” (B 60). Moudré je odděleno od čehokoliv ve veškerenstvu na způsob toho oddělení, kterým je smysl nějaké jednotlivé řeči (nebo řeč samotná) oddělen od jejího smyslu. Právě takovým nějakým způsobem je samotné.
    Zatím jsme přehlíželi okolnost, že v našem zlomku stojí výraz pro samotné uprostřed - jako osa výroku - a svým významem se váže ambivalentně k jeho předchozí i následující části. Osou pro celý výrok je slovo “samotné”, obklopené chiasmem (otrocky):
	jedno, to moudré  -  nechce, i chce být zváno ...
Pro první části výroku má zase podobně ambivalentní postavení výraz moudré, totiž jako osa vztahů jednoho - samotného, jako téměř pojmenování samotnosti jednoho. O samotném jednom moudrém lze říci, že nechce i chce být zváno jménem Zéna, zatímco určitá představa Dia tak zvána být chce a má být, zatímco nic jiného tak ani nemůže být nazýváno.
    Řekové znají mnoho jmen mnoha bohů. Svrchovanost božské moci drží Zeus, nazývaný archaicky také Zén. Sama volba tohoto tvaru Diova - tedy Zénova - jména může souviset s jeho menší četností nebo s názvukem na zén, “žít” (což se členem “žití, život”).
    To jedno moudré však samotné nechce i chce být zváno jménem Zéna. Ve své osamocenosti je zdrženlivé vůči tomu, že by mohlo být nazýváno, ale nechce se bez toho úplně obejít. Z chiasmu by mohlo plynout, že jakožto moudré nechce, ale jakožto jedno chce; při jiném čtení však: jakožto jedno moudré chce, ale jakožto samotné nechce.
    K jednomu moudrého se člověk může vztahovat také nábožensky; vždyť právě náboženství je šifrou pro vztah k němu. Jedno moudré se však zdráhá, neboť běžný náboženský přístup je příliš určující a taky příliš lidský: co jazyk to jméno; co náboženský okruh, to jméno. A co se jmény jiných řeckých bohů?
    Větu lze chápat i takto:
	není i je schopno být zváno ...
	není i je možné je nazývat ...
Podstatné je to pořadí: v první řadě nechce (není schopno, není možné je tak nazývat), současně pak chce (je schopno, je možné je tak nazývat). Privace je pro výpověď o vztahu myšlení a náboženství prvořadou cestou, ale hned poté touží po pojmenování.
    Nebylo by možné zavést nějaké vhodnější jméno? Ne, pokud by to mělo být opravdu jméno! Byl by to pokus o nové náboženství, další z řady různých náboženství, i když nové náboženství stejně nejde jen tak ‘zavést’. A pokud by to byl racionální pojem, tak by už vůbec nebyl důvod, proč by se k němu mělo samotné jedno moudré vázat. Proto musíme dávat pozor, abychom s výrazy jako jedno, moudré nezacházeli jako s pojmy, jejichž rozsah známe, se kterými můžeme pracovat.
    Kléméns Alexandrijský zlomek cituje v pásmu řeckých výpovědí o jednom bohu, kde je srovná s křesťanským pojetím. Cituje (Strómateis V, 109, 1) opakovaně Xenofana, např. jeho zlomek B 23 o “jednom bohu, který není podobný smrtelníkům” (u Xenofana je opravdu “jeden bůh”, nikoliv božské “jedno”), což Kléméns chápe jako příklad toho, že Bůh je jeden a netělesný - a Diels pak tímto odkazem dokládá, že jedno moudré nechce být nazýváno ‘vulgárním Diem’. Po citaci Aischyla (fr. 70) - “Zeus je aithér, Zeus je země, Zeus je nebe, ...” - Kléméns říká: “Jak vím, i Platón potvrzuje to, co píše Hérakleitos: B 32.” Má na mysli etymologii jména Zén v dialogu Kratylos (396 b). U Klémenta pak následuje citace B 33.
    Pro srovnání ocitujme ještě Aischylův hymnus na Dia (Agamemnón 160-166) s komentářem Matyáše Havrdy:
160	Ať je Zeus kdokoli,(1) jestli je 
	mu toto pojmenování milé,
 	takto jej oslovuji. (2)
 	Když všechno zvažuji, (3)
 	nejsem s to [mu] připodobnit [nic],
165	kromě Dia, mám-li ze svých úvah vpravdě
 	svrhnout pošetilé břemeno. (4)
(1) Tj. “ať mu přísluší jakékoli jméno”, s posunem ve smyslu “ať je (oproti našim představám o něm) jakýkoli”.
(2) Jedna z nejslavnějších pasáží v řecké literatuře. “Ať je Zeus kdokoli”: jde zřejmě o parafrázi tradiční modlitební formule. Podle Platóna  (Kratylos 400 d–e) je při modlitbách zvykem vzývat bohy takové, “jacíkoli svým pojmenováním rádi jsou”, tj. jmény, která jsou jim samým milá. Platónův Sókratés přitom předesílá, že “o bozích nevíme nic, ani o nich samých, ani o jménech, kterými se asi nazývají; vždyť je jasné, že oni užívají pravých jmen”. Naznačuje tak, že jména, jimiž jsou bohové vzýváni v běžném kultu, nejsou jejich pravá jména, neboť o těch “nic nevíme”. Můj doslovný překlad “jacíkoli svým pojmenováním rádi jsou” chce postihnout archaické pojetí v Sókratově formulaci, podle nějž bytost jméno nemá, ale je jím. Srov. Sofoklés, Oidipús 1036 a můj komentář tam. Z dalších paralel (Fränkel, vol. II, s. 99) lze soudit, že modlitební formulace “kdokoli svým pojmenováním rád/a jsi”, tj. jakékoli jméno se ti líbí, je tradiční. K Aischylovu “ať je Zeus kdokoli” je analogicky možné doplnit “svým pojmenováním”, a překládat: ať mu správně přísluší jakékoli jméno. Tento překlad je v dobrém souladu s následujícím “jestli je mu toto pojmenování milé...”, pro něž lze rovněž najít paralely svědčící o kultickém původu (srv. např. Platón, Filébos 12c). Výklad ve smyslu “ať mu správně přísluší jakékoli jméno” poněkud připomíná Sókratovo pojetí “pravých jmen” bohů, která neznáme. Je otázkou, jde-li o originální koncepci Aischylovu, nebo má-li i tato sofistikovaná koncepce (připomínající některé motivy židovské mystiky) svůj tradiční kontext. Každopádně se však zdá zřejmé, že v Aischylově formulaci nejde jen o Diovo jméno, nýbrž i o samotnou povahu nejvyššího boha. Slova “ať je Zeus kdokoli” pravděpodobně relativizují kromě jména Zeus i každou představu o Diovi, kterou nabízí dobová mytologie a theologie. Snaha postihnout Dia způsobem přesahujícím tradiční mytologické obrazy a lidové představy je charakteristická pro nejstarší řecké myslitele a stojí u kolébky filosofického pojmosloví. Viz zejm. Hérakleitos B 32, ale také Démokritos B 30 aj. Aischylovu  formuli oblibuje Eurípidés (Héraklés 1263, Zlomky 480).
(3) Jako na váze: když porovnávám váhu všeho s váhou Dia.
(4) Pošetilé břemeno: snaha Dia něčemu přirovnávat, které obtěžuje lidskou mysl tak dlouho, dokud člověk nepochopí, že Dia ničemu přirovnat nelze. Teprve to je “pravdivá” úleva, která je kontrastní vůči “pošetilosti” ilusivního břemene.


