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B 45		(Kahn XXXV)

1	Ani ten, kdo prochází všechny cesty,
	nemůže svým krokem najít hranice duše:
3	tak hluboké má určení.

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 7  = A 1, 7  (+ parafráze u Tertulliana)

    Ani ten, kdo prochází, nemůže najít. Přesný tvar těchto sloves je nejasný a s další konjekturou by se mohlo překládat taky: “I když projdeš všechny cesty, nenalezneš...” Tak zní i latinský překlad u Tertulliana: “Hranice duše nikdy nenajdeš, i když projdeš všechny cesty.” Přesto je na slovní úrovni význam zřejmý. Nelze najít hranice duše, a to pro hloubku jejího určení, logos. To upomíná na zlomek B 115: “K duši patří určení, které roste samo sebou.” Duše je - alespoň z hlediska našich cest a metod - bezbřehá. Není vyčerpatelná žádným zkoumáním; její meze nikdo nepotká. Zatím nevíme, zda proto, že žádné nejsou, nebo proto, že jsou mimo dosah všech našich reálných i myslitelných cest, protože jsou možná jejich rámcem, horizontem - i když opět nevíme, zda horizontem konečným nebo ne.
    Výrok také navozuje představu, že naše hledání se děje pohybem, nějakým procházením cest, a to krokem, doslovně: “kráčeje, když kráčí”, ión. Ta představa je asi správná, ale přiznejme, že se ten krok dostává do textu pouze jako nutná oprava, i když obecně přijímaná. Pokud bychom na té představě stavěli, otevírala by se možnost paradoxního výkladu: Hranic duše každý dojde a nalezne je tehdy, až když přestane kráčet, když zemře.
    Není jasné, co zde jsou ty všechny cesty, doslovně “veškerá cesta”. Je to zastřená kritika zkoumatelství a cestování za mnohoznalectvím? Nebo narážka na to, že cesta je “jedna, nahou dolů” (B 59)?
    Hranice duše. Ty hranice, peirata zde jsou v plurálu. Epici slova “hranice země” opakují vždy v nějaké souvislosti s Ókeanem nebo elýsiem (Il. 14, 200; 14, 301). Hésiodos umísťuje k “okrajům země” místo, “kde jsou ostrovy blažených při hlubokém víru Ókeanovu” (Práce a dny 168). Hranice jsou prostě v typickém případě obklopovány ókeanickým vířivým pohybem, uvnitř něhož teprve může žít cokoliv pozemského. Onen výraz označuje i nářadí kováře nebo zlatníka (Odysseia 3, 433). Základním významem výrazu peirata, a to zvláště v plurálu, jsou ovšem “provazy, smyčky, osidla”! Archilochos (fr. 111 West) by těžko mohl mít na mysli hranice, když říká, že “nitky vítězství pak jsou u bohů”. Někdy se tyto významy - jindy pro nás různé - potkávají, jako v Orfickém hymnu (34, 14), kde slova “držíš smyčky (‘nitky’) všeho světa” mohou znamenat i “držíš hranice všeho světa”.
    Základním obrazem pro výraz peirata je nějaké dynamické obmotání, ať už je provádí Ókeanos, had, řemeslník, lovec nebo otrokář. Jsou to ovšem “smyčky osudu” a dokonce i smyčky, kterými byli v Orientu hromadně uvazováni otroci takovým způsobem, aby mohli společně jít, ale aby se začali škrtit, kdyby některý z nich vybočil. V Řecku souvisejí spíše s “nití osudu”, kterou tká Moira (nebo tři Moiry, dcery Nutnosti, Ananké), a tu musí respektovat i sám Zeus.
    Hranice duše jsou tedy nejspíš osudové smyčky, kterými je duše vymezena. Lze očekávat, že mohou být pohyblivé nebo proudivé povahy, že jejich pevnost je zakládána nějakým tkaním (kontexty) nebo kruhovým pohybem. Snad také jasné, proč k nim nelze dojít žádnou cestou - podobně jako na ostrovy blažených, na ‘konec světa’ nebo na klín předoucí Moiry.
    Osudové určení duše většinou nemá onu těsnou povahu smyček otrokáře, nýbrž povahu obratů (analogicky živlovým obratům) a cest nebo příběhů. Není to mechanismus, ale kolotající přirozenost; živá a život zakládající. A jediným, o kom se nám podařilo zjistit (literárně), že prý “rozvazuje všechna peirata, je v Řecku Apollón (Kynaithos z Chiu, Homérský hymnus na Apollóna 129) - a mimo Řecko pak zvěst Ježíšova. Není ovšem úplně jasné, kdy tím Apollón osvobozuje od všech pout (často otroky) a od osudových určení (očištěním?) - a kdy tím spíše “rozvazuje niť života”, nejrázněji pak svým lukem, morovou ranou.
    K osudovému určení duše ovšem nevede žádná cesta, neboť ono samo je horizontem všech možných cest duše. Tento horizont je konečný tím, že duši určuje, zakládá možnost nějaké její identity. Neomezený je ovšem tím, že jde právě o duši, o rozpětí cesty “nahoru-dolů”. Hlubiny duše jsou obratem cesty ze směru dolů, někde v okolí Hádu (B 98). Ale hlubiny duše jsou nejspíš (tak jako “moře” v B 31) také zdrojem jejího určení, které vyvěrá a sublimuje, které také roste samo sebou (B 115). ‘Řeč, podle které se všechno děje’ (B 1) dává duši příběh. Růst určení duše z jeho vlastní síly je důvodem nedosažitelnosti jejích hranic.
   Slovem určení zde překládáme logos, který jinde překládáme “řeč” (viz Řeč - logos, kap. Předběžný náčrt).
    Výraz hluboké zde může být užit v podobně zesilujícím významu, jaký má u lyriků, když užívají kompozita začínající na bathy- na podobných místech jako epické poly- (to je dokonce i u Parmenida B 1, B 7, B 16, B 20). Pokud bychom to pochopili takto, pak by nešlo jenom o nějakou hlubinu, nýbrž o zesílení významu; o zdůraznění polypotence nebo polyvalence určení duše.


