B 3a		Papyrus Derveni

1	[... svého (?)  <... >  <daim>ón,
 	který zůstává> s b<ohy> - <o něm říká> (Orfeus ?), že dává <Krona Zénovi> -,
3	se tím spíš<e vzt>ahuje <ke Slunci> - nemůže to přece být pochopeno jako od náhody -
 	od něho je podle <Orfe>a u<tvořeno> uspořádání (svět) toho<to veškerenstva>.
5	Hérakleitos, který sle<duje> (vše) společné,
 	uspo<řádává> svoje (slova) jako rov<ná Posvátné> řeči, když říká:]
7	Slun<ce> přirozeně <vládne svě>tu, je zšíři lids<kého> chodidla a
 	nepřekračuje <hranice>; pokud by totiž pře<kroči>lo roč<ní> <ob>dobí,
9	vyhleda<ly> by je Erínye, <pomocnice Diké>.

Papyrus Derveni podle restaurace K. Tsantsanoglou - G. M. Parssiglou. (Poněkud jiné čtení téhož papyru podává jako 22 B 3a Bibliotheca Augustana.)

    Tentokrát se naše řádkování snaží respektovat edici papyru. Ten pochází z klasické doby a je považován za jednu z nejstarších památek, které souvisejí z orfickým hnutím. K vidění je v archeologickém museu v Thessalonice.
    Ne zrovna jasný text papyru nejprve sděluje údajně Orfeovo podání. Nějaký daimón, který zůstává s bohy a dává Diovi snad mysl, prý má tím spíše co do činění se Sluncem, od kterého se prý odvíjí uspořádání světa. Hérakleitos je potom citován jako ukázka analogické myšlenky. Analogičnost je zdůvodněna tím, že jeho spis je roven nebo podobný “Posvátné řeči”. Nevíme, zda se tím myslí nějaký starší text nebo spíš žánr sakrální promluvy. Nevíme, jestli to má mít souvislost s “Mystickou řečí”, připisovanou Pýthagorovi nebo Hippasovi (Hippasos A 3).
    Popsaná role Slunce jako pořadatele světa (ř. 4) nemá analogii ve spolehlivých Hérakleitových výrocích a zdá se být ve sporu s jeho zlomky B 3 i B 6. Přesto však podobným způsobem Hérakleita referuje taky Plútarchos, a to ve svém dovětku k jeho B 100, který někdy bývá považován i za pokračování přímého citátu. Harmonizovat by se to vše dalo asi takhle: Slunce se vždy obnovuje a právě tím je první v mnohosti, jeho působení uspořádává vztah moře, sladké vody a země. Věta “Hérakleitos sleduje společné” vypadá jako narážka na zlomek B 50.
    Dále (od ř. 6) text papyru cituje Hérakleita, alespoň se tak zdá být v intenci autora textu. Nejprve větu, kterou jinde nenacházíme: Slunce přirozeně <vládne svě>tu. Spolehlivě jsou snad čitelná slova “Slunce přirozeně” - nebo: Slunce co do přirozenosti, tedy stejným způsobem, jakým rozlišuje a ukazuje mudrc ve zlomku B 1. Následuje text známý ze zlomku B 3 a po něm verze zlomku B 94, jejíž odchylnost od známého čtení upomíná na výrok zlomku B 100. To celé může být nejspíš parafrází různých Hérakleitových výroků, která je pozoruhodná spíš stářím uchovávajícího papyru, alespoň pokud je správná jeho datace do doby kolem r. 400 př.n.l. Tyto pasáže by tedy patřily k několika nejstarším dokladům. Pokud bychom předpokládali, že parafráze kopíruje i sled Hérakleitova textu nebo postup myšlenky, pak bychom měli před sebou takovýto výrok:
7	Slunce vládne světu přirozeně:
7-8	je zšíři lidského chodidla a nepřekračuje hranice;
8-9	pokud by totiž překročilo roční období, vyhledaly by je Erínye, pomocnice Diké.
    Souvislost mezi B 3 a B 94 působí zajímavě pro spojující motiv kráčení, který máme i ve zlomku B 45. Vsuvka o “ročních obdobích” v jinak známém textu B 94 dobře vysvětluje dané téma, ať už je jejím autorem kdokoliv. Vedle analogie s Hórami v textu zlomku B 100 může asociovat i s pojetím boha zahrnujícího všechny cykly v B 67. Slunce se přirozeně pohybuje v náležitých mezích, vždyť jsou náležité jemu, jsou to jeho míry (B 30, B 94).


