

B 34		(Kahn II)

1	Když nechápaví uslyší,
	podobají se hluchým;
3	výrok jim dosvědčuje:
	jsouce zde, jsou nepřítomni.

Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 42  (+ Kléméns a Theodórétos)

Překlad závěru podle čtení u Klémenta:
4	jsouce zde, odcházejí.

    Je řeč o nechápavých lidech ze zlomku B 1. V jeho úvodu jsou nechápaví představeni jako “vždy” nechápaví, nezávisle na tom, zda neslyšeli “řeč”, nebo zda ji už slyšeli. Jsou tedy “vždy” mimo řeč (logos). V souvislosti zlomku B 2 a také díky dalšímu významovému provázání jsou i mimo “společné” (xynon) a mimo mysl, rozum (nús). Podobně jsou na tom “běžní lidé” (polloi) ve zlomku B 17 i jinde. Náš zlomek mluví o tom, jak se tato jejich mimoběžnost se skutečností projevuje. Kléméns zlomek cituje v kontextu častého biblického výroku, který lze potkat i v jiných náboženských okruzích: “Kdo má uši k slyšení, slyš!”
    Nechápaví jsou mimo společné, ‘jsou mimo’. Předvádí se to tím, že se podobají hluchým a pak se o nich říká jakési pohrdlivé úsloví.
    Jak můžou nechápaví uslyšet? Stejně tak, jako hluší. Nijak, přestože kolem nich působí řeč, podle které se všechno děje (B 1.4). Jsou obklopeni řečí, ale jejich vlastní ‘svět’ je mimo řeč (viz B 2, B 89). Pokus by šlo o normální hluché a běžnou řeč, tak by bylo slušnější mluvit o tom, že řeč jim není přístupná, že mohou pouze sledovat nějaké zvláštní děje, ze kterých usuzují na to, že jim chybí nějaká schopnost, kterou ostatní mají. Vůči “platné řeči” však ani ostatním lidem není slyšení a rozumění běžné. Věštec slyší, mudrc rozumí. Snad občas zaslechneme a někdy tušíme význam. Nechápaví jsou vždy mimo. Kdyby problém spočíval v neznalosti cizího jazyka, měli bychom šanci se jej naučit. Hluchý ve staré době šanci nemá, takový je jeho úděl. Nechápaví stojí v takovém údělu vždy, aby mohli patřit k většině. Proto se právě o nich mohou říkat různé nepěkné průpovědi, kterými běžní lidé sami škodolibě častují postižené. Řecký výraz kófos ostatně neznamená jenom “hluchý”, ale také “mdlý, tupý, bezcitný”. Kromě těchto pejorativ však samozřejmě i “hluchoněmý”, protože ve staré době jsou hluší od narození současně hluchoněmí. Jsou obrazem další vlastnosti nechápavých: “Nejsou schopni naslouchat ani mluvit” (B 19). Jsou jako spící.
    O kom se však vlastně vypovídá ten výrok (ř. 3) a co je to za výrok? Výrok, v originále fatis, je slovo mnoha významů: “fáma, pověst (něčí), běžná řeč, úsloví, zpráva, zvěst, věštný výrok”. Můžeme si tedy vybrat z velké škály, která se navíc překrývá s významy slova logos. Základním obrazem je tady asi naše běžná řeč, která danou situaci popisuje určitým způsoben, nejspíš úslovím, které pak následuje. Otázkou je, zda takové úsloví Hérakleitos nechápe i jako určitý věštný výrok, alespoň pokud je jaksi chytí za slovo. Ne že by běžná řeč věštila. To různí omezení chytráci těží svoji moudrost z tradice jazyka, kterému otročí, aby se podbízeli posluchačům a zdáli se být moudrými. Hérakleitos však překvapivě ukáže, že to, co se v běžných situacích říká jako metafora, platí o nechápavých v otřesně doslovném smyslu.
    Jsouce zde, jsou nepřítomni. O hluchých by to šlo říct jenom tehdy, když bychom před nimi něco vyprávěli. Těžko bychom přece chtěli něco říkat jim. Takové výroky se přece říkají v jiných situacích a trochu jako nadávky: nemyslí se doslovně, aspoň většinou ne. Český ekvivalent by možná byl: “jsou duchem nepřítmoní”. Vždyť jedna z Hérakleitových etymologií výrazu axynetoi, “nechápaví”, je “mimo mysl”. Když něco takového říkáme o běžných lidech, tak to snad nemyslíme doslova, ale tak, že jsou “jako” nepřítomní. Nemyslíme do doslovně ani o spících, dokonce ani o člověku v bezvědomí. Zčásti ze slušnosti, zčásti ale proto, že se opíráme o cosi, čemu říkáme fyzická skutečnost, totiž o tělesný výskyt v daném prostoru. Hérakleitos nijak nectí společensky významné okolnosti toho typu, jako je spolehlivost výskytu. Všímá si spíš, co se přitom děje. Jenže se neděje nic vskutku zajímavého, z čehož plyne, že nechápaví nejsou přítomní, pokud vůbec jsou. Závěr zlomku B 17 říká, že i věci, které se běžní lidé “domnívají” se jim “zdají”, nebo dokonce, že oni sami se “zdají sobě samým”. Výskyt v prostoru není spolehlivým kriteriem skutečnosti. Může být pouhým zdánlivým jevem, jako snovým, téměř strašidlem, i při veškeré objektivovatelné náležitosti výšky, hmotnosti, stáří atd. Do skutečnosti je možné se probudit, což ovšem obnáší spatření smrti (B 21). Ten vstup se neděje odklonem od smyslového vnímání, ale právě prohlubováním takového vnímání, čímž se Hérakleitos odlišuje od tradice označované pak jako ‘orfická’. Ve společnosti nechápavých však není co ani jak prohlubovat. Skutečně: jsouce zde, jsou nepřítomni, pareontas apeinai, doslovně: “jsouce přítomni, jsou nepřítomni”. Nejsou přítomni, pouze se zdají - nebo jsou někde jinde, ve svých do sebe uzavřených a od světa odvrácených způsobech.

    Takhle vypadá závěr zlomku podle Eusebia a Theodóréta. Z opatrnosti jsme následovali většinu editorů a dali jsme přednost tomuto čtení. Kléméns Alexandrijský má však jiný závěr: jsouce zde, odcházejí, pareontas apienai. Na nějaké úsloví o “duchem nepřítomných” se to hodí méně. Má to však paralelu ve zlomku B 91, který končí: “přichází i odchází”, což Plútarchos dává do souvislosti se slavným výrokem “nevstoupíš dvakrát do téže řeky” - a za podmět toho přicházení a odcházení považuje “smrtelnou bytost”, které se přece taky nelze “dvakrát dotknout v témže stavu”. Další souvislost by mohla být v druhé Klémentově verzi zlomku B 29, kde se o běžných lidech říká že “scházejí z cesty” nebo “podléhají, ustupují”.


