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B 137

1	[Hérakleitos nazýval bytnost osudu řečí,
	která prostupuje bytností veškerenstva.
3	Tato <bytnost osudu> je aithérické tělo,
	semeno vzniku veškerenstva i míra uspořádaného cyklu.]

5	[Všechno se děje podle osudu, který je zároveň nutností.
	Napsal například toto:]
7	Vždyť všechno je <osudem> naprosto přidělené.

Aetios u Stobaia, Anthologium I, 5, 15, p. 78  (Díogenés Laertios)

    Stobaios tady napřed vypisuje jeden Aetiův referát o Hérakleitovi, naše řádky 1 až 4. Toto místo Diels-Kranz uvádí jako A 8 /3. O devět řádků dál ve svém Anthologiu znovu vypisuje Aetia, což jsou naše řádky 5 až 7, které Diels-Kranz uvádí jako B 137 (zatímco naše řádky 5 a 6 uvádí taky jako A 8 /2.) Poslední řádek, který možná obsahuje Aetiovu přímou citaci Hérakleita, má také velmi blízkou analogii v referátu Díogena Laertia (A 1, 7). Tím je snad zmatečné značení rozpleteno.
    Tématem je osud, osudová moc. V tom je shoda. Neshody vládnou mezi moderními interprety pokud jde o pravost i čtení textu. Nasnadě je podezření celého zlomku ze stoické interpretace, ne-li dokonce z čistě stoického původu. Podezření je umocněné tím, že klíčový výraz pro osud (heimarmené, jak čte většina editorů) se u Hérakleita nikde jinde nevyskytuje. Je to přece typický termín stoiků, který je sice možné už před stoiky potkat i v této substantivní podobě, nicméně až v pozdější klasické době, asi počínaje Ísokratem a Platónem (a ve sporném Démokritově B 5.127). Ve slovesné podobě (meiromai) se ale opakovaně vyskytuje už u Homéra, a to ve významu “obdržet podíl” (mít úděl, dědictví). Jeden rukopis Stobaia má slovesný tvar (heimarmena) i v této citaci Hérakleita a podle něj spolu s Kahnem tento zlomek čteme. Naprosto stejný tvar užívá i Hérakleitův současník, lyrik Theognis (Elegiae I, 1033) a o málo později tragičtí básníci, např. Aischylos (Agamemnon 913). Je tedy možné, že do ostatních verzí textu se substantivní tvar dostal až jeho pozdějším stoickým pochopením; pro výklad budeme vycházet z tvaru slovesného, jakožto Hérakleitova.
    Všechno je naprosto přidělené. O údělech mluví také zlomky B 20, B 25, ale poněkud jinými slovy. Obraz určení, kterým se řídí dokonce i moře, je zřetelný v závěru B 31. “Podle platné řeči (logos) se vždy všechno děje” - a právě o ní náš první Aetiův referát říká, že takto “Hérakleitos nazýval bytnost osudu”. Toto Aetiovo podání vypadá na jeho parafrázi úryvku Chrýsippovy Fyziky, který máme ve vsuvce uvnitř B 31. Bytnost osudu je prý “aithérická”. Těžko říct, zda v pozdějším živlovém smyslu, nebo prostě “jasná, zářivá”. Jako adjektivum je to obvyklý atribut Diův, v Hérakleitových zlomcích např. v B 120. V Aetiově referátu souvisí nejspíš s ohněm v B 31, jehož obraty strukturují mnohost světa. Ten je v B 30 představen jako vždyživý a božský - a jeho střídavé vzplanutí a hasnutí se děje na jeho míru, zcela analogicky tomu, jak se v B 31 moře poměřuje svým určením. Všechno je tedy veskrze přidělené v tom smyslu slova, že všechno se děje uvnitř rytmů ohraničených obraty, podobně jako roční dráha Slunce. Výrazem takto přidělené strukturace jsou Hóry, “doby” ve zlomku B 100. Je čas k tomu, je čas k onomu. Ráno Slunce vychází a večer zapadá, ne naopak - a ‘z jalové krávy tele nevytáhneš’. Všechno je součástí dějů a příběhů celého světa (B 41), aniž by to muselo být nějak příčinně strukturováno (B 124). Je to božská hra (B 52).
    Je výrok v B 137 skutečně Hérakleitův? Stoické pochopení mohlo buď vyložit skutečný Hérakleitův výrok po svém, případně jej i harmonizovat s vlastní terminologií - nebo zaměnit téma své vlastní nauky za něco u Hérakleita, co je tomu zdánlivě podobné, a toto své pochopení mu úplně podsunout, jako to dělal Aristotelés. Citované Aetiovy referáty jasně představují tu druhou možnost, ale pokud jde o citát v závěru, tak nevíme. Je možné jej pochopit v Hérakleitových kontextech, zrovna tak je ale možné jej pochopit stoicky, v duchu předcházejícího uvedení. Pak je osud mnohem blíže nějaké predestinaci, téměř jako u Aurelia Augustina. Ten je ovšem velkým odpůrcem stoického pojetí osudu, ale právě proto, že mu sám říká jinak, totiž Boží předzvědění. U Hérakleita však nešlo ani o ‘zvědění’, ani o ‘před’, nýbrž o provázanost všeho.
    Zajímavý referát o řeckém pojetí osudu představil protiřecky orientovaný křesťan Tatianos (Oratio ad Graecos 8, 1, 4-9): “Vždyť soudce i souzený se tím, čím jsou, stali podle Osudu a stejně jsou výplody téhož Osudu vrahové i vraždění, boháči i nuzáci. Všechno, co vzniká, poskytuje jakoby na divadle potěšení těm, o nichž Homér praví, že ‘nezkrotný smích pak propukl z úst všem blaženým bohům’ (Il. I, 599).” Jednotlivé diference “soudce a souzený”, “vrah a vražděný”, “boháč a nuzák” zde jsou vysloveny v ostrosti morálního soudu. Takovouto formulací se problém posouvá do extrémní polohy, která chce zakrýt právě to, že jednotlivé póly těchto diferencí nemohou být bez těch opačných, že k sobě dokonce patří, potřebují se navzájem ke své konstituci. Takové zdůvodnění neospravedlňuje soudce, vraha, ani boháče, ale ukazuje určenost těchto diferencí, jejich místo ve hře světa (viz B 126b).


