B 42		(Kahn XXI)

1	I Homér si zaslouží být vyhozen ze závodů
	a ztlučen holí
3	a stejně tak i Archilochos.

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 = A 1, 1

    Hérakleitos zase jednou někomu nadává. Nadává nejstaršímu známému epickému básníkovi a pak jednomu z raných lyriků, Archilochovi. Kdyby zůstalo jen u Homéra, tak by to mohl být jenom další příklad určitého klišé. Od raného 6. století je Homér (snad žil kolem r. 800) oblíbeným terčem těch, kdo sami nejsou také epici, tedy skoro všech. Ať už pro deklaraci žánrové diference, se kterou se pojí i jiné životní postoje a hodnoty, nebo proto, že homérské eposy jsou téměř povinná četba. Od 6. st. je kritizován i z hlediska morálky, která nerada slyší zpěvy o vzájemných bojích mezi bohy a o Diových nebo Afrodítiných záletech. Jenže Hérakleitos tady vyčiní taky Archilochovi a v jiných zlomcích dokonce i protofilosofům (B 40). Proč? Nejprve proč vyčiňuje Homérovi, protože to má důvod vskutku zvláštní. Tradiční podání (A 22 /4) Scholií k Iliadě (XVIII, 107) uvádí tento motiv:
    “Hérakleitos, který považoval přirozenost jsoucích věcí za ustavenou díky sváru, zlehčoval Homéra, neboť mínil, že si přál zboření světa.”
    Konkrétní sporný verš určil už Aristotelés (A 22 /1) v Etice Eudémově:
    “Hérakleitos káral toho, kdo napsal:
 	‘Kéž by zahynul svár mezi bohy i mezi lidmi.’” (Ilias XVIII, 107)
    Zatímco se morální kritici pohoršují nad potoky krve, vášněmi a podrazy, tak Hérakleitovi prý vadí tento vzácně mírumilovný verš, neboť bez sváru a protikladu by nebyla harmonie a  nerodily by se živé bytosti. Nejspíš by vůbec nic nevznikalo, když přece “všechno vzniká sporem” (B 80). Bez diferencí by nebyly jednotlivé přirozenosti, nebyla by mnohost v kosmu. Pro Hérakleita je to totéž jako přání, aby vždyživý oheň byl uhašen.
    Holí má být Homér ztlučen nejspíš proto, že hůl je odznakem rapsóda, kterému se právě podle ní říká “rhapsód”. V řeckém textu je to slovní hříčka. Má být ztrestán svou vlastní hodností a oporou. Hodnost rapsóda je tak vyložena trochu podobně jako luk v B 48.
    Archilochos z Paru (kolem poloviny 7. st.) je poněkud bohémský básník elegií a jambů a ctitel Dionýsa. Za verše, které usedlejší lidé pochopili jako urážku mravnosti a zbožnosti, byl na Paru dokonce souzen, ale po následující neúrodě zase rehabilitován, a to na příkaz Apollóna prostřednictvím delfské věštírny. Padl ve válce s Naxem. Na pokyn delfské věštby mu pak parští zasvětili posvátný okrsek, Archilocheion. Účastnil se také bojů s Thráky o ostrov Thasos, odkud pocházejí jeho ‘bojové’ verše, které vyvolaly po Řecku pozdvižení (fr. 5 West):
	“Kterýsi ze sajských mužů se holedbá štítem, jejž v křoví
	   - bez hany krásnou zbraň - nerad jsem zanechal kdes.
 	Sám jsem však unikl údělu smrti! A štít ať je ztracen!
	   Horší nebude ten, který si opatřím zas.”
    Přiznáváme, že kritika Archilocha je jedním z mála momentů, se kterými se neumíme ztotožnit. Část interpretů hledá důvod v pojetí mysli (viz A 16 /1, 128). Jiný možný výklad poukazuje spíš k ustálenému výčtu rhapsódů, který sestával právě z Homéra, Hésioda a Archilocha (viz Platón, Ión 531a2; 532 a6).


