B 74		(Kahn XIII)

1	[Mít na paměti, že]
	není správné být ‹jednat a mluvit jako› děti rodičů,
3	[prostě řečeno: tak, jak nám to bylo předáno.]

Marcus Aurelius IV, 46

    To je výzva k porušení generační kontinuity, podobně jako v B 121, kde by Efesané měli předat obec nedospělým! Jak tomu rozumět? Asi ne jako Pelagiově představě dětské nevinnosti a už vůbec ne jako rousseauovské představě dítěte nezkaženého společností (viz u B 121). Náležitější je kontext zlomku B 101 o hledání sebe sama. V našem zlomku není řeč o dětech ve smyslu paidia, nýbrž je zde pro děti použit výraz tekna. Nejde o to, kolik jim je let, ale o to, že jsou potomky svých rodičů, že odvozují svůj původ od nich, a to ve smyslu biologickém i společenském. Podle toho také jednají a mluví. Tedy za prvé, jednají a mluví podobně proto, že zdědili nějakou kombinaci částí jejich vlastností. Za druhé jsou takoví proto, že mezi nimi vyrostli a byli vychováni. A za třetí proto, že se sami identifikují s názory a společenským zařazením rodičů. To jsou sice novodobá rozlišení, ale i ve starších dobách platí, že dospělost je těžko možná bez nějakého odpoutání od rodičů a bez nějaké formy generačního konfliktu. Ten nenabývá vždy takových podob jako v bouřlivém 20. st., protože v archaické době je typickým způsobem jeho řešení kolonizační výprava mladých.
    Náš výrok je ovšem v rozporu s většinovým míněním archaické společnosti: nectí tradici, která se projevuje i tradicí rodu. Výrok, který se sám rozchází s míněním “běžných lidí” je rozumným důsledkem rozchodu s váhou jejich mínění. Z “většiny”, která “je špatná” (B 39), se lze vyčlenit jedině svým dospíváním. Jinak zůstaneme v zajetí “dětských hraček - mínění” (B 70) i v zajetí vlastní neodpovědnosti, nesoběstačnosti a nepůvodnosti. Neshodnost dětí a rodičů je náležitým důsledkem vznikání (B 20), generační polarita je jedním z rozporů uvnitř mnohosti - a jedině skrze podobné střety je možné se vztahovat k jednomu.
    Zlomek je porušený a nejspíš je pouze o referující připomínkou Marka Aurelia. V tom je všeobecná shoda seriosních interpretů.


