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Hérakleitos C, česky - 9. 2. 2003

Český překlad textů, které edice Diels - Kranz uvádí jako

IMITACE HÉRAKLEITA


C 1 	Hippokratés, De victu I, 5 - 24  Uvádíme zvlášť.


C 2  	Hippokratés, De alimento (De nutrimento):

1.	Potrava a druhy potravy, jedna a mnohá: ...
2.	Rostou a sílí jak svaly, tak i podobné a nepodobné; všechno co je v jednotlivých bytostech podle přirozenosti každé z nich a vzhledem k síle, kterou má od počátku. 
9.	Počátek všech je ale jeden a konec všech je jeden - a tentýž je konec a počátek.
12.	Potrava všeho škodí i prospívá k zahřátí, škodí i prospívá k ochlazení, škodí i prospívá k síle.
15.	Přirozenost ve všem vystačí všemu.
17.	... Tyto všechny věci jsou jedné přirozenosti i nejsou: Všechny jsou to mnohé přirozenosti i jedna přirozenost.
24.	Veliký počátek dosahuje k nejkrajnější části; z nejkrajnější části se navrací k velkému počátku. Je jedna přirozenost: být a nebýt.
40.	... Vlastní šťávy škodí, cizí šťávy škodí, cizí šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí; shodné se neshoduje, neshodné se shoduje...
45.	Cesta nahoru-dolů, jedna. (B 60)


C 3	Toto označení zvláštním způsobem sdružuje tyto texty:

C 3. 1. 	Skythinos z Teu u Plútarcha, fr. 1 West; v překladu R. Hoška:

[... Skythinos ... o lyře:]
1	    ... tím se Diu podobá
krásný Apollón, že lyrou začátek i konec dá 
3	všemu, za tepátko má on slunce jasný paprsek.

C 3. 2. 	Skythinos z Teu, fragment 2 West:
(Jiná verze je ovšem je u Stobaia a ještě jinak čte Diels Kranz podle Wilamowitze)

1	Poslední a první z všeho, v sobě všechno mající!
Vždy jsi jeden a ne jeden; zde jsi, když jsi minul už,
3	a když jsi tu, odcházíš zas; v protikladné poloze
týž se vždycky objevíš zas...
5	Pro nás zítřek včerejškem je, včerejškem je zítřek zas.

C 3. 1+2	Pokus o doslovnější převod co do významů, podle souvislého Westova čtení: 

[Skythinos ... mluví o lyře, kterou]
1	    uvádí v soulad
	Apollón podobný Zénovi, když veškeru  <lyru, rozuměj: jakožto svět>, začátek i konec
3	pospolu drží, za trsátko má však jasné světlo Slunce.

1	Poslední i první ze všeho, v sobě samém všechno držící:
Vždy jeden a ne jeden, neboť znovu jest, kdo jde sám mimo
3	sobě protikladnou cestu z toho, který jest
uvnitř sebe ... avšak nám je zítra
5	třetím včera, včerejšek je zase zítřek.

C 3. 3. 	Žádnou položku edice Diels-Kranz neuvádí !


C 3. 4. 	Kleanthés z Assu u Stobaia:

3	Die, vůdce přirozenosti, jenž řídíš zákonem všechno, buď zdráv!
	Vždyť všem smrtelníkům je dovoleno Tě oslovovat;
5	jsou přece Tvůj rod a obdrželi nápodobu Tvého hlasu,
	jediní ze smrtelných, co žijí a pohybují se na zemi.
7	Proto Tě mám slavit a vždy zpívat o tvé moci.
	Tebe je celý ten svět, jenž se okolo země točí,
9	poslušen, kudy jej vedeš, a rád se Ti ovládat dává.


C 3. 5. 	Lúkianos, Vitarum auctio:

Kupec: Proč pláčeš?
Hérakleitos: Protože, cizinče, považuji lidský osud za truchlivý a hodný jen slzí. Nic určeného lidem není prosto pomíjivosti, proto je lituji a naříkám nad nimi. A to ještě s přítomností to není tak hrozné, ale budoucnost, to je jen hoře a nic než hoře, myslím ten světový požár, který všechno zničí. Nad tím hořekuji, i nad tím, že nic není v přírodě trvalé, ale všechno je promícháno a zamotáno dohromady, radostné s neradostným splývá v jedno, stejně jako znalost s neznalostí, velké s malým, protože všechno přechází nahoru a dolů a mění se jako hříčka času.
K: Co je čas?
H: Chlapec, který si hraje s kostkami a běhá sem a tam.
K: Co jsou lidé?
H: Smrtelní bozi.
K: A co jsou bozi?
H: Nesmrtelní lidé.
K: Mluvíš v hádankách, příteli, nebo sestavuješ slovní hříčky? Ty jsi úplně jako Apollón, z tvých odpovědí také není člověk moudrý, jako z jeho věšteb. ...
S tím je to tak špatné, že už to hraničí se šílenstvím.

(Překlad Václava Bahníka)


