B 44		(Kahn LXV)

1	Je třeba, aby lid bojoval o zákon, který se rodí,
	jako o hradbu.

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 2  = A 1, 2

    Zlomek B 33 říká: “Zákon - také důvěřovat úradku jednoho”. Asi s významem: důvěřovat tomu, že “důmysl řídí všechno skrze vše” (B 41). V našem výroku se ovšem říká, že o zákon je třeba bojovat, a to ze všech sil, přímo jako o hradbu.
    Zákon nemá být pouhý “zvyk, obyčej, konvence”, což jsou také významy výrazu nomos. Nemá pouze vyhovovat potřebám lidu. Zvyky lidí (B 14) a lidu (B 104) Hérakleitos nectí. Vždyť o ně nikdo nebojuje, pouze se v nich většina válí. Jenže tomu lidu nejde zákon ani nadiktovat. Hlavně proto ne, že bez náležitého pověření ustanovuje zákony pouze tyran. To pověření by sice nemuselo pocházet od “většiny”, ale pokud by o ten zákon lid sám nebojoval, tak by stejně nebyl v obci vymáhatelný. Faktické bezpráví může vládnout i tam, kde jsou stanoveny dobré zákony. Jak ale může lid bojovat? Vždyť se raději nechává chlácholit a vzedme se nejspíš tehdy, když je proti někomu poštván. Zdá se, že lid bojuje, jenom když je zle. Když se bazální pud sebezáchovy v krajní situaci náhodou stane heroickým, když není co slibovat a kam utéct. Bezpráví nebo ztráta svobody však může být takovou situací. Proto je třeba, aby lid o zákon bojoval jako o hradbu. To je úsloví, příslovečný obraz zápasu na běžné úrovni (machesthai); jedna z podob toho, jak se děje polemos, tedy “zápas”, který je “společný”, xynos (B 80).
    Zákon je hradba proti bezpráví. Městská hradba je zde obrazem hranice, meze, peras, vůči které se lze vymezovat. Uvnitř ní lze vést mnohé jednotlivé spory, poměřované podle pravidel hry, které ta mez stanovuje. Dobře ohrazený prostor je obrazem náležitého uspořádání něčeho částečného: ne v pouhé izolaci, ale v identifikující vyhraněnosti, která strukturuje obsah oné části; ve vyhraněnosti, jejímž prostřednictvím lze komunikovat s okolím. Jenom taková částečnost je obrazem celku a taky obrazem struktury vědomí. Vztah části a celku se děje skrze diferenci, jako rozhraní. Sounáležitost části a okolí, tedy existence čehokoliv částečného na světě, se děje skrze neshody (B 10), které vyjevují soulad světa.
    V zápasu o vnitřní uspořádání obce se obec vyhraňuje vůči vnitřní i vnější zpupnosti (B 43), vztahuje se k míře (B 94). V takovém zápasu vznikají i konkrétní míry: určitý zákon, který se rodí, vzniká. Vzniká bojem a živí se jedním božským (B 114).


