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B 80		(Kahn LXXXII)

1	Je třeba vědět, že zápas je společný,
	a právo je sporem,
3	a všechno vzniká sporem
	a nutností.

Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI, 42  (+ Aristotelés, jen 3. ř.)

    Začátek tohoto výroku vešel v běžnou známost, méně už to, že Kelsos zlomek cituje v zajímavé mytologické souvislosti, totiž gigantomachie podle Ferekyda. Text sám ale není v dobrém stavu, takže jsme nuceni přijmout několik oprav.
    Začátek zní jako vyznání válečníka, podobně jako B 53, který s tím naším úzce souvisí. Chtělo by se nám vsadit na rukopisné čtení, které začíná zajímavě: “Pokud je však třeba, je zápas společný.” Pak by byl zápas spíš krajní eventualitou. Jenže takové čtení není možné udržet ze syntaktických důvodů. Proto přijímáme (jako skoro všichni) Schleiermacherovu konjekturu prvních slov na “je třeba vědět, že...” Proč je to třeba? Protože se nám do toho nechce. Rozumný člověk se přece zápasu vyhne. Každému? Některému se vyhnout nemůže. Zvlášť ne tomu, díky němuž on sám i všechno na světě vůbec je. Toto je třeba vědět.
    Zápas. Hérakleitos není válečník a válka i jiné násilí je jenom jednou z podob zápasu, krajní nebo spíš dobře viditelnou podobou. Kromě zápasu a války může výraz polemos znamenat ještě “spor” i “souboj” a v různých (zvl. v adjektivních) spojeních taky třeba logické vyvrácení argumentu, “polemiku”. Je to tedy konflikt, a to na jakékoliv rovině, ale nejčastěji se pojí buď s válečnictvím nebo se schopnostmi či vlastnostmi řeči. Konflikty nejostřeji vidíme v oblasti válečné a v oblasti řeči. Jak to, že právě řeč (logos), prý nástroj dorozumění, je prostorem konfliktů? Asi proto, že není jenom nástrojem (to až druhotně, když už to ani není pořádná řeč), ale že vyjevuje vztahy (proto se jí občas lze taky dorozumívat), že sama je artikulovaná, tedy členitě uspořádá z částí, z jejichž souvislostí získává význam. To je velice důležitý kontext pro pochopení zápasu, kontext vztahů částí a celku (B 10), neboť charakteristika zápasu jako “společného” je u Hérakleita také výraznou analogií řeči (B 2). Zatímco zlomek B 53 vyslovuje povšechně srozumitelný výrok, že zápas je “všech otec, všech král”, tak náš zlomek říká, že je společný, xynos.
    Výraz společný patří ke zcela základním. Společné “je třeba následovat” (B 2), společná je řeč (B 2), společný je “svět probuzeným” (B 89), “počátek a konec” na obvodu kruhu (B 103), společné “je všem vědomí” (B 113) a to, z čeho čerpáme sílu, když mluvíme s rozumem (B 114). Společné je nejzákladnější charakteristikou řeči i kosmu, což jsou opět metafory pro vztah částí a celku.
    Jak ale může být zápas společný? Například tak, že se k němu musí dostavit alespoň dvě strany, nejčastěji právě dvě, totiž ty sporné. Ty se od sebe liší právě tím, co je v tom zápasu spojuje jakožto ony bojující nebo sporné. Kdyby mezi nimi nebylo nic sporného a žádná neshoda, tak by se zápas nekonal. Podobně by tomu bylo i tehdy, kdyby jejich neshoda a nesoulad byly mimoběžné. Zápas je diferencí vztahu. Asi každého vztahu. Rozlišuje ty dvě strany (lidi, státy, myšlenky, vlastnosti, druhy) tak, že se v něm setkávají, a to ne jakkoliv, nýbrž na míru onoho vztahu. Proto je zápas znakem uspořádaného světa. Svět, ve kterém by po sobě hokejisté na stadionu stříleli z kanónů, zatímco advokát s prokurátorem by pouze hráli piškvorky a beránci s vlky vedli formálně logický spor, by už nebyl světem, ale znakem chaosu, i kdyby některé jeho dimenze vypadaly idylicky. K povaze společného světa však patří i to, že ony strany, témata a způsoby zápasu se často proměňují při změně hlediska. Právníci mohou také hrát piškvorky. Tak zápas jakožto společný složitě prostupuje všechno.
    Diference vztahů jsou mnohorozměrné a na sebe často nepřevoditelné. Proto není ani pevně dáno, které strany spolu budou za sto let bojovat a o co. Proto lze uzavírat různá spojenectví - a nedělají to jenom lidé, ale například i celé druhy různých živých bytostí. Některé typy vztahů se však ukazují takovým způsobem, že jejich diference (totiž zápas) se vždy obnovuje stejně. Takové diference nám slouží k základní orientaci ve světě, jsou to dvojice kvalit nebo sil, které lze zakoušet nebo myslet vždycky jenom ve vzájemné relaci, a to ještě tak, že ta relace nemůže být zaměněna za jinou, přestože nějaká jiná je jí analogická. Např. tradiční dipóly živlových kvalit (B 126: “chladné se zahřívá, horké se ochlazuje”), diference dospělosti, diference pohlavní, diference světla a tmy, diference probuzení atd. Ve všech těchto případech můžeme své porozumění opřít o zkušenost a často taky o pochopení toho či onoho cyklu: třeba generačního nebo cyklu probouzení a usínání. To je pak pro nás společným rámcem vnímání a rozumění všem ostatní zápasům, jejichž polarita se sama neobnovuje takto ustáleným způsobem. V ostatních sporech se snažíme orientovat podobně, často za tu cenu, že dobře nevnímáme, o co se vlastně ten zápas vede, co je diferencí jeho stran, neboť to převádíme na některou z těch opakovaně vždy přítomných. Nebo si takovou ustavičnou diferenci uměle konstruujeme. Svět je pak jednodušší, ale není to už svět. Taková zjednodušení orientace mohou být i zhoubná (“za všechno můžou Židi”). Zápas je totiž společný, takže kromě sebeobnovování týchž diferencí neustále vznikají i zanikají jiné diference - a z jiného hlediska nebo v jiném kontextu je i pro tentýž spor podstatnější jiná diference, je jiným sporem!
    Právo je sporem. V řeckém originále tento výrok šokuje ještě víc, neboť diké je také bohyně Diké. S výrazem pro spor, eris, však souvisejí Erínye (B 94), nelítostné vymahatelky krevního práva. Spor je výraz významově blízký zápasu. Představíme si především soudní spor a logický spor, ale Hérakleitos má asi na mysli právě ony navzájem nepřevoditelné diference, které se vždy obnovují - a některé z nich vždy stejně - a tvoří tak rámec koloběhu všech změn, všeho vznikání a zanikání. To že by bylo právo? Vždyť od práva očekáváme, že ukončí spor a třeba se i pokusí se zamezit jeho obnovení. A kdyby šlo o bohyni, tak té by to nemělo dělat problémy. To jsou ovšem naivní představy o náležitém pořádku (viz B 8, A 22). Tak tomu může a má být jenom uvnitř konečné oblasti vědomí, uvnitř jednoho formálního systému, ať už jde o vědeckou teorii nebo o právní řád. Takový konečný systém však vytváříme kvůli tomu, aby se z určitých hledisek osvědčoval ve skutečném prostředí části celku, v jednom hledisku na celek. Tedy v něčem, co má jinou povahu, totiž spornou.
    Spor nebo svár je zakládán diferencemi, dokonce apeiratickými (viz Protiklady a výklad u B 126). Bez nich by nebylo nic jednotlivého a určitého - a nic by se nedělo. Zakládají časový průběh, zatímco bezrozporné systémy jsou vždy konečné a bezčasé. Ty se mohou leda svými inovacemi přizpůsobovat novým okolnostem nebo dalším problémům širšího hlediska.
    Spor je princip vznikání, vztahu části a celku (B 8, B 10), ve kterém se soulad sporného děje v časově rozestřené podobě, nejčastěji v cyklu (B 51).
    Právo je míněno v tomto Hérakleitově výroku také velmi realisticky: uskutečňuje se průběhem soudního sporu, aspoň pokud spor probíhá řádně. Právo je taky děj ve světě, který zůstává světem, neboť řízení důmyslu (B 41) řídí i vším, co je pro nás neřádné (B 102). Lidské právo napodobuje tento řád ve své konečné oblasti, čerpá z něj, “posiluje se jím” (B 114). Jakožto Diké je Právo ve světě cestou řádu, je způsobem toho, jak se uplatňuje rovnováha rozběžných tenzí, jak se řád odvíjí prostřednictvím vyrovnávání stále se vynořujících protikladů, je symetrií věčného pohybu - Anaximandros B 1, Hérakleitos B 84.
   Tyto významové souvislosti základních výrazů jsou ještě zesíleny chiasmem (ř. 1-2):
	zápas,  společný	-	právo,  spor
Zápas a spor jsou téměř synonyma, podobně jako “společné” a právo. Tomuto chiasmu rozumíme tak, že v lidském světě (obci) je právo tím, co jej zakládá jakožto lidský, jako obec (B 114), totiž jako společný svobodný prostor regulovaného průběhu sporů. V celku světa je tím společným Diké, cesta řádu, symetrie, která dává vznik i zánik všem napětím. Každá mnohost vede k napětím a napětí zase plodí mnohost.
    Zápas je vztah k celku skrze části, které mají z hlediska nějaké diference protikladné vlastnosti. Diference vynořují protikladné části. Proto sporem všechno vzniká a vzniká to hned jakožto zanikavé a skrze zánik pro jiný vznik. Prý už Anaximandros psal: “Ze kterých je jim vznik, do těchto se stává i zánik, podle nutnosti.; neboť si navzájem platí pokutu a pokání za své bezpráví, podle pořadí času.” (Viz výklad v kap. Před Hérakleitem.) Spor nebo svár (Neikos) bude vládcem vznikání i u Empedoklea.
    Vraťme se k textu našeho zlomku. Zatím jsme zamlčeli druhou nutnou opravu, totiž na eris z rukopisného erein, “ptát se”. Přijímají ji všichni. Problematičtější a také zajímavější je však situace na konci výroku. Překlad jsme zatím vedli podle Dielsovy opravy, která místo rukopisného chreómena zavádí chreón, tedy stejný výraz jaký je i v Anaximandrově zlomku B 1. Proto překládáme a nutností. Témuž čtení by se dalo rozumět také takto:
4	a jak je zapotřebí.
Vždy se naplňuje nějaká zatím prázdná nebo zatím slabá možnost (B 126b), aby celek zůstával v rovnováze a cyklicky uskutečňoval jedno.
    Zkusme však přeložit závěr podle rukopisného čtení:
4	a je věštbami vyhlášeno.
To poněkud zaráží a právě proto editoři navrhli různé opravy. Gramaticky to ale možné je. A významem? Taky! Někteří tak výrok čtou, dokonce i Kahn. Čtveřice předchozích výrazů vykresluje chod osudové moci natolik důrazně, že v závěru je možné otevřeně vyslovit, že tento řád všeho se nejvýrazněji ukazuje tehdy, když se ohlašuje božským výrokem.


