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B 67		(Kahn CXXIII)

1	Bůh:
	den noc,
3	zima léto,
	zápas mír,
5	nasycení hlad.
	[Veškeré protiklady: 
7	Tato Mysl  <zde >  -]
	Proměňuje se právě tak,
9	jako když se smísí s kadidly,
	nazývá se podle vůně každého z nich.

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 8

    Hérakleitos říká, kdo je Bůh. A Bůh pro něho není příčina, ale ani souhrn všeho, nýbrž základ možnosti různých polarit, mezi kterými probíhá cyklus proměn. Slovo theos je opatřeno členem, ho theos, proto překládáme s velkým písmenem jako výraz určitosti, i když zatím nevíme jaké. Není to “nějaký bůh”, ale buď “ten bůh”, o kterém už byla řeč, nebo nějak určený Bůh. O Bohu ale Hérakleitos nemluví tak často, abychom mohli význam spolehlivě odkazovat. Čitelným a spolehlivým se pro kontext jeví jenom zlomek B 102. Ten říká: “Bohu je všechno krásné, dobré a řádné; lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné.” To může být i hlediskem na všechny prvky výčtu bipolarit v našem výroku. (Jinde je slovo “bůh” jenom v možném dovětku citujícího autora - B 92, nebo v konkjektuře - B 63.)
    Slovo “Bůh” stojí jako nadpis nad dvěma chiasmy, každý po dvou dvojicích výrazů. Po nich výrok mění svoji dikci. První chiasmus:
	den,  noc   -   zima,  léto
Úměry jsou zřetelné. Zima je jako noc ve větším měřítku, léto je jako den ve větším měřítku. Cyklus dne a noci je vložen do cyklu ročního. Oba cykly jsou charakterizovány svými krajními póly, které si jsou v mnohém podobné, ale liší se ve svých jiných kvalitách. Cyklus dne a noci není jen zmenšenou (zrychlenou) odvozeninou cyklu ročního, nýbrž je svébytný, má svébytný základ, byť je čímsi menší, je nějak “uvnitř” toho většího. Oběma bychom uměli analogicky přiřadit další bipóly (třeba teplotní nebo vlhkostní - B 126), ale přes všechny analogie by každý z nich popisoval taky nějaké jiné hledisko. Náš chiasmus tedy není pouze krokem k větší obecnosti, ale vkládá rychlejší cyklus do toho, uvnitř kterého se nám ukazuje.
    Roční cyklus je horizontem cyklu dne a noci. I kalendář určuje den v rámci roku, ale kalendář jiný než náboženský nebo zemědělský už sleduje pouze kvantitativní hledisko pořadí dne (B 106). Den a noc potkáváme v kritice Hésioda v B 57; každodenní obnovu Slunce v B 6; noční situaci v B 14, B 26, B 99, B 105; roční doby v B 84, B 100.
    Den a noc nejsou jen dvěma částmi ‘celého dne’, ale především dvěma póly cyklu určitého typu proměn. Ani léto a zima nejsou míněny jenom jako části roku, nýbrž jako póly, mezi kterými se odehrávají proměny dob. Pozornost výroku není zaměřena na žádný z těch výrazů jednotlivě, nýbrž na dvojice polarit, na diference, které zakládají cykly.
    Druhý chiasmus:
	zápas,  mír   -   nasycení,  hlad
Potkáváme typ úměrností, který je v lecčems podobný předešlému chiasmu. Zápas a mír známe především v jejich lidských, politických až vojenských podobách. Nasycení a hlad také známe v podobě nám vlastní. Z tohoto hlediska víme, že nasycení dojdeme spíše v dobách míru, zatímco jedním z nebezpečí války bývá hlad. Možná se tady už ukazuje určité hledisko odlišnosti od předchozího chiasmu. Tam byla druhá dvojice horizontem té první, zde to však není jasné a možná je tomu dokonce naopak. To by vedlo k chiasmu (z vnořených) chiasmů:
	řádek 2,  řádek 3   -   řádek 4,  řádek 5
Výsledný význam: Cyklus (polarita) dne a noci patří k cyklu (polaritě) nasycení a hlad podobným způsobem, jako cyklus zimy a léta k cyklu zápasu a míru.
    Leckterý z těchto výrazů je pro Hérakleita tématem i jinde. Zápas ve zlomku B 80 charakterizuje jako “společný”, tedy jako to, co chybí nechápavým. V B 53 zápas rozčleňuje na svobodné a otroky a dokonce i na bohy a lidi; zatímco o míru (eiréné) Hérakleitos nikde jinde nemluví. Ze souvislosti ve zlomku B 111 bychom zase mohli usoudit, že když “hlad činí nasycení příjemným”, tak analogicky činí teprve zápas mír příjemným - a zima že takovým činí léto, noc zase den. Vždy směrem k některým z těch pólů se nám moc nechce (a to je v pořádku, jen bláznům se k nim chce víc), ač jsou všechny dimenzemi v Bohu. Jemu je vše “krásné, dobré a řádné” (B 102), zatímco nám ne. Nám se víc nechce právě směrem k tomu pólu, který je pro otevření té určité bipolarity tím činným. To je doslova přirozené. Nějak se s tím vyrovnáme ještě tak u polarit toho prvního chiasmu, ale co s tím druhým? O nasycení mluví zlomek B 65, ale co s aktivitou zápasu na úkor míru? Je každý zápas “krásný, dobrý a řádný”? Pro nás určitě ne. Bohu ano. Proč? To je Bůh tak cynický? Ne, i když ani to by se vlastně nemělo říkat, protože tím vymezujeme příliš po našem.
    Bůh je zdrojem možností toho všeho; je rámcem hry polarit, uvnitř kterých se všechno zkušenostně odehrává, a proto je to také u nás polárně hodnoceno a myšleno. Bůh nemůže být vymezován, natož pak hodnocen. Bůh nejedná, nehodnotí a nemyslí takto. To by byl jenom zvětšeným člověkem, feuerbachovsky promítnutým na nebe; zvětšenou podobou našich přání, ale v mezích typu našich představ. Proto se k němu hodí spíš charakteristiky jednoho moudrého (B 41), které sice nějak může být nazváno jménem vládce blesku, ale spíše ne (B 32), protože je tím, co se bleskem i Diem manifestuje pro lidskou zkušenost.
    67. 6-7
    Od našeho řádku 6 se text proměňuje. Samy ř. 6-7 jsou zhusta považovány za Hippolytovu vysvětlující vsuvku (Kranz, Kahn, Marcovich; zčásti Diels a jiní). Už proto, že výraz “protiklady” (enantia) je asi až raně klasický a je zcela charakteristicky užíván ke zpětným referátům o Hérakleitově ‘nauce’ a o ‘naukách’ miléťanů i Empedoklea. (Předplatónských užití je málo. Vynikají mezi nimi výskyty u Aischyla, Sofoklea, Hérodota a Filolaa. Pokud by Hérakleitos tento výraz opravdu používal a toto místo - nebo rukopisné čtení B 29 - bylo pravé, tak by představovalo nejstarší doklad výrazu enantia, byť jenom necelou generaci před Aischylem. Stejně však platí, že v pozdějším klasickém myšlení prodělal tento výraz podstatnou proměnu směrem k technizaci a formalizaci významu.) Zde se nám ovšem jeho prostřednictvím výrazu “ptotiklady” vykresluje pěkný obraz:
    Výraz veškeré protiklady je hned určen jako tato mysl. Přitom stojí uprostřed mezi předchozí chiastickou strukturou a následující dějovou a obřadnou ilustrací. A celý výrok byl uvozen Bůh a končí větou nazývá se podle vůně každého z nich.
    Že by naše řádky 6-7 představovaly opět symetrický větný člen v obdobné formální struktuře jako v B 30? To by ovšem bylo v rozporu s míněním většiny interpretů, podle nichž je to Hippolytova vsuvka. Hippolytos však není důvtipný falsifikátor (jako třeba Athénaios ve verzi B 13), ale nemotorný vypisovač, který nemůže být schopný imitovat natolik složitou strukturu, zvláště když chápání takové struktury bylo v jeho době povšechně zneváženo vlivem dialektiky. Že by Hippolytův zásah nechtěně a náhodně vytvořil právě takovou strukturu a ještě s takovým významem, který tak dobře harmonizuje se vším u Hérakleita? To by ho kongeniálně domyslel. “Život je hrající si dítě”, ale toto ‘posunování slov’ vypadá spíš na Hérakleita než na ‘opičí tiskárnu’ písmen. Opatrnější výklad, - podle něhož text značíme jako vsuvku - je, že Hippolytos sice nějak pozměnil některé slovo a nejspíš přidal tu “mysl”, ale bezděčně tím nenarušil strukturu výroku.
    Tato Mysl - hútos ho nús - opět připomíná Alexandrovu verzi uvození zlomku B 30 a měla by paralely ve zlomcích B 40, B 104, B 114, které by se daly číst z toho hlediska, které se tady vyslovuje. Hérakleitos však užívá výraz nús pouze v běžném hovorovém usu, bez nějakého ontologického významu. V našem zlomku je nús nejspíš referujícím zástupcem za Hérakleitovo pojetí božství.
    67. 8-10
    Závěr zlomku je útěšně srozumitelný. Je založený na prostém příkladu, totiž na běžném obřadu. Při kadidlové oběti se do ohně sype kadidlo, směs bylin. Oheň se s ní smísí, spojuje se s ní, “pojímá ji” jako ve zlomku B 66 a nese ji sebou vzhůru. “Mísení” je typickým tématem, obrazem i schématem výkladů na rozhraní klasické a archaické doby. Výsostnou roli hraje u Empedoklea. Základním obrazem není mísení mechanické, i když ani to není vyloučeno, nýbrž právě ono “pojímání”, vzájemné obsahování nebo vydávání se - podle toho, ze které strany to popisujeme. Zde je po Hérakleitově zvyku ten aktivně pojímající oheň v singuláru, zatímco kadidla jsou v plurálu, takže to mísení je smyslovým obrazem vztahu jednoho a mnohosti. Navíc tvoří naše řádky 8 - 9 taky chiasmus, ve kterém k sobě patří proměna a smísení, kadidla a vůně. Vůně, hédoné, by se mohla překládat i jako “příjemnost”. Kouřovou obětí veškerenstva by byla situace, kterou exponuje zlomek B 7.
    Oběť je určena některému z bohů. Někdy se to pozná i navenek, už podle vůně kadidla, protože obřad respektuje rozličné libosti různých bohů. A jejich jmény - podle jejich vůně (B 7) - je pak oheň (nebo tato Mysl) nebo Bůh nazýván v běžném náboženství. Zde máme jasnou odpověď na to, jak to jedno moudré nechce i chce i být nazýváno určitým božím jménem (B 32). Jakožto “samotné” nechce, když se však smísí s kadidly, tak může, děje se tak. A když už je nazýván, tak jménem toho, kterému vlastně patří každý obětní oheň jakožto oheň. Ostatně i podle Filodéma tady Hérakleitos pořád mluví o Diovi:
	[A Z<eus:>
	< shromažď>uje však  <i pro>tiklady,
	< urážení>  bož<ských věcí,>  (?)
	noc,  < den,
	zápas, mír ...> ]
    Vraťme se ještě k různým možným podmětům v závěru našeho zlomku. První možnost (oheň) plyne už z bezprostředního kontextu ř. 9 a nebyla by rušena těmi dalšími, jejich významy by se přidávaly. Co jiného než oheň se smísí s kadidly? Druhá možnost (tato Mysl) je nejméně pravděpodobná a nejspíš jde o vsuvku Hippolytovu. Kdyby ne, tak podává dávno před Plótínem základní charakteristiku mysli, totiž zahrnování protikladnosti všeho. Na tomto místě takový význam má, i kdyby jej sem připsal až Hippolytos, autor vzdálený řecké filosofii. To by stejně bylo generaci před Plótínem a ‘náhodou’! (Předchozí věta dává hérakleitovsky dobrý význam, ať už je chápána ironicky nebo vážně.) Třetí možnost (Bůh) plyne ze struktury výroku tehdy, pokud Hérakleitovi připíšeme autorství alespoň struktury celého zlomku. Nevidíme ovšem důvod, proč by se první a třetí možnost měly navzájem vylučovat. Oheň je u Hérakleita smyslovou reprezentací božství, nemluvě o jeho planutí (B 30, B 31, B 90).
    Diels chce onu první možnost ještě zvýraznit přímo doplněním slova oheň do textu (ř. 8). Umožnilo by to hladší překlad:
7	[Tato Mysl]
se proměňuje jako <oheň>:
9	když se smísí s kadidly;
	nazývá se podle vůně každého z nich.
Takové doplnění je snad nadbytečné. Dielsova motivace k němu je však zajímavá, protože sleduje analogii Pindarových Nářků (Thren, fr. 129.11).
    Význam snad dokreslují referáty A 8 /1 o věčnosti “cyklického ohně” a A 13 /2, jehož slova “rok boží” mohou dobře vystihovat celý obsah i strukturu právě tohoto výroku.


