B 3a

(Jiné čtení podává Bibliotheca Augustana:
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante06/Herakleitos/her_frag.html)


Hérakleitos v Dervenském papyru

Papyrus Derveni

v restauraci K. Tsantsanoglou - G. M. Parssiglou
(Heraclitus in the Derveni Papyrus, Studi e testi per il Corpus dei papiri filosofici greci e latini, vol. 3, Firenze 1988, p. 125-133)

A. V. Lebeděv: Heraclitus in P. Derveni
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 79, 1989
(Asterisky značí suplementa a emendace.)


1	[t]oà ˜a[utoà]* [ ...                                  ] [da…m]wn*
 	Ð ke…m[enoj] met¦ q[eîn] [Ón fhsi KrÒnon Zhn]*ˆ doànai
3	m©ll[on t]e…netai [prÕj tÕn ¼lion]*- [par]¦ tÁj tÚchj g[¦r]
 	oÙk <¨n>* e‡[h]* [la]mm£nen - [p]*ar' oÛ t[štuktai] [Ólwn tî]*nde kÒsmoj
5	kat¦ ['Orfš]*a. `Hr£kl[e]itoj me[taqšmenoj]* t¦ koin¦
 	kat[astšll]*ei t¦ ‡d[i]a ésper* ‡ke[la ƒerši] lÒgwi legèn: “[¥rcei]*
7	¼li[oj] [kÒs]mou* kat¦ fÚsin, ¢nqrw[ph“ou] eâroj podÒj [™ën kaˆ]*
 	toÝ[j Órouj] oÙc Øperballwn: e“ g¦[r] [kai]*roÝj ™[niautoà]*
9	[Ø]p[erbale]‹, 'ErinÚe[j] nin ™xeur»sou[si, D…khj ™p…kouroi].”
 	[oÛtw d� œfh ‡na]* [Øper]batÕm poÁi k[aˆ ¢safÁ tÕn lÒgon]*
 	                           [pÒpan]*a qÚou[si]*

1	... svého (?) ...  (Tento) daimón,
 	který zůstává s bohy - o něm říká (Orfeus ?), že dává Krona Zénovi -,
3	se tím spíše vztahuje ke Slunci - nemůže to přece být pochopeno jako od náhody -
 	od něho je podle Orfea utvořeno uspořádání (svět) tohoto veškerenstva.
5	Hérakleitos, který sleduje (vše) společné,
 	uspořádává svoje (slova) jako rovná Posvátné řeči, když říká:
7	“Slunce přirozeně vládne světu, je z šíři lidského chodidla a
 	nepřekračuje hranice; pokud by totiž překročilo roční období,
9	vyhledaly by je Erínye, pomocnice Diké.”
 	Takto pak pravil, aby řeč učinil podivnou a nezřetelnou. ...
 	
1-2	tady asi daimón = Kronos = nús (mysl), údajně jako Orfeovo pojetí (a snad i jako Hérakleitovo)
6-7a	uvození
7b	= B 3 = z šíři lidské nohy
8-9	= B 94, ale se vsuvkou (8b) o ročních obdobích (“časech”), viz B 100 (tam ale “doby”), B 120 (Medvědice jako Erínye nebo přímo Diké?)


Struktura výroku jakožto hypotetického Hérakleitova:

Hérakleitos, který sleduje (vše) společné, uspořádává svoje (slova) jako rovná Posvátné řeči, když říká:

1	Slunce vládne světu přirozeně:
2	je z šíři lidského chodidla a nepřekračuje hranice;
3	pokud by totiž překročilo roční období, vyhledaly by je Erínye, pomocnice Diké.


Poměřitelnost Slunce s šířkou lidské nohy souvisí s astronomickou šířkou jeho ročního pohybu.

Má se to snad chápat jako chiasmus?:

1	= Hérakleitovo uvození (Slunce vládne nenásilně). Viz taky závěr B 137 o podřízenosti všeho vůči osudu. Viz taky B 1,8 (rozlišuji podle přirozenosti); 112,3 (vnímajíce podle přirozenosti).
Verze překladu: Slunce je první ze světa co do přirozenosti.
Výkladem je (možná chiasmus):

2	je malé a kráčivé              nepřekračuje hranice
 	                                 X
 3	kdyby překročilo               hnaly by je Erínye, pomocnice Diké

Z chiasmu by plynulo:
Poměřitelnost Slunce s šířkou lidské nohy souvisí s jeho podřízením vůči rovnováze Diké.


 	`Hr£kl[e]itoj me[taqšmenoj] t¦ koin¦ kat[astšll]ei t¦ ‡d[i]a ésper ‡ke[la ƒerši] lÒgwi legèn:
1	[¥rcei] ¼li[oj] [kÒs]mou kat¦ fÚsin,
2	¢nqrw[ph“ou] eâroj podÒj [™ën kaˆ] toÝ[j Órouj] oÙc Øperballwn:
3	e“ g¦[r] [kai]roÝj ™[niautoà] [Ø]p[erbale]‹, 'ErinÚe[j] nin ™xeur»sou[si, D…khj ™p…kouroi].

2	¢nqrw[ph“ou] eâroj podÒj PDerv; ¢nqrw[ph“ou] eâroj podÒj B 3 (= Aetios).
2	toÝ[j Órouj] PDerv; mštra B 94 (= Plútarchos; viz i závěr B 30); Ðr…zein B 100, 4.
2	oÙc Øperballwn PDerv; oÙc Øperb»setai B 94 (= Plútarchos).
3	e“ g¦[r] [kai]roÝj ™[niautoà] [Ø]p[erbale]‹ PDerv; e“ d� m» B 94.
3	[kai]roÝj ™[niautoà] PDerv; éraj B 100; ceimën qšroj B 67 (= Hippolytos).
3	nin ™xeur»sou[si, D…khj ™p…kouroi] PDerv.; min ™xeur»sousin ... B 94.



Dotyčné zlomky ve značení Diels - Kranz:


B 3		(Kahn XLVII)

1	[Hérakleitos říká, že Slunce má]

	šířku lidského chodidla.

1	[perˆ megšqouj ¹l…ou: ... `Hr£kleitoj]

	eâroj podÕj ¢nqrwpe…ou.

Aetios = Pseudo-Plútarchos, Placita philosophorum II, 21, 4, p. 890 c 10


	[Slunce je tak veliké, jak se jeví.]

	[Ð ¹liÒj ™sti tÕ mšgeqoj oŒoj fa…netai.]

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 7 = A 1, 7


B 94		(Kahn XLIV)

1	Slunce nepřekročí <své> míry,
	jinak by je vyhledaly Erínye,	pomocnice Diké.

1	¼lioj g¦r oÙc Øperb»setai mštra:
	e“ d� m», 'ErinÚej min D…khj ™p…kouroi ™xeur»sousin.

Plútarchos, De exilio 11, 604 A
Parafráze: Plútarchos, De Iside et Osiride, 370 D 
Filodémos, De pietate 6 a, 70 Gomperz (parafráze 2-3).


B 100		(Kahn XLII A)

1	[Hranice a oběhy:
Slunce,
3	které je jejich dozorcem a strážcem, 
	aby vymezovalo, rozsuzovalo, ukazovalo a vyjevovalo proměny a]

5	doby, které všechno přinášejí,

	[jak říká Hérakleitos,
7	se stává pomocníkem vládce a prvotního boha,
	v nikoli bezcenných a nicotných věcech, nýbrž ve věcech největších a nejdůležitějších.]

1	[kaˆ pe…rata kaˆ periÒdouj:
ïn Ð ¼lioj
3	™pist£thj ín kaˆ skopÕj
	Ðr…zein kaˆ brabeÚein kaˆ ¢nadeiknÚnai kaˆ ¢nafa…nein metabol¦j kaˆ]

5	éraj a‰ p£nta fšrousi

	[kaq' `Hr£kleiton,
7	oÙ faÚlwn oÙd� mikrîn ¢ll¦ tîn meg…stwn kaˆ kuriwt£twn
	tù ¹gemÒni kaˆ prètJ qeù g…gnetai sunergÒj.]

Plútarchos, Platonicae quaestiones 8, 4; 1007 D
(Viz též A 1, 10 u Díogena Laertia)


	(Kahn XLII B)

	[Všechno, co doby přinášejí a země živí.]

	[p£ntwn ïn fšrousin ïrai gÁ d� fÚei.]

Plútarchos, De defectu oraculorum 416 A 


