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B 41		(Kahn LIV)

1	To jedno moudré:
	vědět, že důmysl †...† řídí všechno skrze vše.

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

Překlad Dielsovy konjektury:
2	poznat důmysl, který řídí všechno skrze vše.

Překlad Bollackova pochopení:
2	vědět, že důmysl, ať jakýkoliv, řídí všechno skrze vše.

    Důmysl je zde vlastně tím, čím je “nezjevné spojení” v B 54. Ve zlomku B 51 je reprezentován tím, jak se “spojení u luku a lyry” navrací do rovnováhy skrze opakované výchylky (kmity, obraty) na opačné strany - jako kosmické “obraty” ohně v B 31.
    Kumulace výrazů to jedno moudré je stejná jako v uvození zlomku B 32, kde ono “samotné nechce i chce být zváno jménem Zéna”. Vypadá to jako uvození nějaké definice jednoho moudra. Víme, že nic takového nemůžeme čekat, že “moudré je od všeho oddělené” (B 108). Místo definice se říká něco o tom, jak se jedno moudré děje ve všem, tedy o povaze náležitě chápaných vztahů v mnohosti.
    Narážíme však na problém: Text zlomku je patrně porušen, každopádně je nutná nějaká oprava nebo vynechávka. Editoři se shodují alespoň v tom, že zde k sobě nějakým způsobem patří úvodní výrazy: infinitiv pro “vědět”, záhadně mnohoznačný výraz gnómé - “důmysl”, možná nějaké vztažné nebo neurčité zájmeno nebo částice, asi nějaký tvar slovesa “řídit” a nakonec určitě fráze “všechno skrze vše”. (Conche, kterého následujeme, nečte rukopisné hoté, které považuje za koruptelu, neboť je není jak navázat a dál čte podle převahy rukopisů. Rukopisné hoté považujeme za nečitelný zbytek nějaké atributace důmyslu. Diels toto zájmeno čte, dokonce s výkladem: je to archaismus za hétis, - ale mění tvar následujícího slovesa na gnómický aorist; viz aparát. Kahn považuje text za porušený a vynechává “řídí”.)
    Co tedy je to jedno moudré? Buď “vědět, že něco” (když vynecháme zájmeno) - nebo “vědět něco, které (nějaké)”. Každopádně je tím už rozrušena možnost definice toho jednoho moudrého jako objektu. Málem to vypadá, že kumulace tak výsostných výrazů vypovídá o nějaké naší schopnosti, o vědění, poznávání. Snad že máme vědět, jakým způsobem mnohost patří k jednomu, a nejspíš to máme vědět podobným způsobem, jakým se jedno děje v mnohosti.
    Co vědět je to jedno moudré? Gnómé, důmysl - jenže tohle slovo má nějakých významů! Vybereme jen ty, které v kontextu připadají v úvahu: “srdce, smýšlení, myšlenka, rozhodnutí, důmysl, úmysl, záměr, výrok, důvtip, vtip” a snad i “znamení”. Mohl by to být zkušenostní základ toho, čemu dne říkáme “inteligence”, pokud ji ještě chápeme jako schopnost odkrývat i přenášet významy a činit tak vhodně, někdy až neočekávaně; schopnost spatřovat celkové souvislosti i schopnost jednat v celkových souvislostech - a využívat přitom i překvapivých detailů. Jenže důmysl je to něco, co “lidská povaha nemá, božská však má” (B 78)! Tam ovšem překládáme “záměry”, protože si jinak s plurálem od důmyslu nevíme rady. Jedno moudré je tedy buď vědět, že tento rozdíl mezi lidskou a božskou povahou něco dělá - nebo vědět, který to je; jak se to s ním má. Každopádně máme vědět o něčem, co sami nemáme!
     Jaký důmysl? Právě tohle text neumožňuje spolehlivě přečíst. Víme jen, že důmysl řídí, neboť k takovému překladu nakonec vede většina možných oprav. Použité sloveso (kybernan) znamená “kormidlovat, být kormidelníkem”, a v tomto smyslu pak “řídit, vést”, neboť býti kormidelníkem, to je funkce velmi důležitá. Na dobrém kormidelníkovi závisí osud lodi i lidí na ní, na něm závisí i využití námahy veslařů nebo využití přírodních podmínek. Je současně také navigátorem. Kormidelník (kybernétés) je bytostí doslova opěvovanou, přestože nevesluje, ba ani nemůže přivolat vítr nebo odvrátit bouři. On je na lodi tím, kdo si s tímhle vším musí umět poradit, kdo má umět ‘proplout’. Kormidlování je oblíbeným obrazem pro takové řízení, které se děje téměř bez dřiny, které pouze vhodným nastavením kormidla využívá okolností a proplouvá k cíli i předem neznámými podmínkami. Kormidelník umí dosáhnout cíle plavby. Nejenom proto, že zná směr k cíli, že ví, kudy jet a zná mnohé místní zvláštnosti; tedy že má záměr a znalost. Dobrý kormidelník je však nejvíc zapotřebí právě tehdy, když se situace vymyká z toho, co bylo očekávané, což se na moři děje přímo příslovečně. Způsob, kterým důmysl řídí, je tedy nenásilný a výsostný. Spojuje znalost a záměr s jakousi ještě podstatnější schopností, totiž jak dosáhnout cíle díky využití náhod a souvislostí. Jiným synonymem tohoto slovesa Hérakleitos říká, že “toto veškerenstvo řídí blesk” (B 64).
    Co důmysl řídí? Mnoho se nedovíme, protože řídí všechno. Dovídáme se spíše, jak řídí - a to je nečekané. Řídí všechno skrze vše, všechno prostřednictvím všeho. To je něco úplně jiného než řídit auto nebo organizaci. Ve všech takových technologických nápodobách organismů je vytvořena nějaká zprostředkující řídící struktura: nástroje řízení předpokládají hierarchické uspořádání řízeného. Díky tomu je jejich řízení možné a může se dít i bez hrubé síly. Takhle se pokoušíme řídit my lidé, a to odlišuje naši povahu od božské (B 78). Tak třeba někdo zrovna řídí auto, ne všechno. Dělá to prostřednictvím volantu a několika dalších udělátek, ne skrze všechno; dokonce ani nemusí vědět, díky čemu v motoru se to vlastně pohybuje. On řídí to auto a státní organizace zase řídí určité kontexty: silnice, pravidla atd. Ale jak je řízeno to, že pro tolik lidí je zajímavé nebo prý nutné řídit zrovna auto? Nebo je to tím, že každý chce řídit aspoň něco? Ale jak je řízen motiv řidiče někam jet? A jak je řízen pád namazaného krajíce nebo adresát výhry v loterii? To všechno je součástí světaběhu: Všechno řídí důmysl, a to skrze vše. Nenásilně, důvtipně a nehierarchicky!
    Příslovečný “boží bič” (B 11) se spočívá právě v tom, že řídí všechno, že to řídí skrze všechno, že k tomu nepotřebuje vůbec žádné zvláštní prostředky, natožpak nějaké zvláštní zasahování! Tak např. Oidipús a jeho otec neunikli věštbě, přestože proti ní dělali, co mohli, aniž by to ovšem Hérakleitos chápal deterministicky. Řízení všeho vším pobuřuje naši technokratickou nápodobu mysli, protože nám bere iluzi, že vůbec něco řídíme. Co v takto jakkoliv vzájemně uspořádaném veškerenstvu - tedy z hlediska formálního systému v neuspořádaném stavu - můžeme řídit my lidé? Ale proč bychom to měli dělat? Proto, abychom si zařídili? Máme-li však jednat lidsky - a to je také moudrost (B 112), takže nezbývá, než v tom zkoušet nějak obstát (B 63).
    Všechno řízené skrze vše, to je jenom jiný popis ledabyle uspořádaného světa ze zlomku B 124. Tímto způsobem se děje, že svět mnohosti - tedy “všechno v proměně” - je současně “vše jako jedno” (B 65). Tak je “ten svět”, o kterém se dá říci, že “byl vždy a je a bude” (B 30) důvtipným hlediskem světa mnohosti a rozervaností.

    Prošli jsme zlomkem jaksi sekvenčně. Ale jaký je jeho význam jako uceleného výroku? Jak provázat významy jeho částí? Máme číst spíše tak, že “moudré je jedno, vědět že důmysl...”? Pak by to byla rada pro “muže milující moudré” ze zlomku B 35. Ladilo by to i se zlomkem B 50, kde “moudré je souhlasit, že všechno jest jedno”, snad zahlédnout v řádu proměn a rozporů skrytou harmonii, přiklonit se k takovéto moudrosti. A co je ten záhadný důmysl? Snad další jméno pro osud, pro jeho vtipnost? Nebo skryté synonymum za božství?
    Nebo máme číst: “To jedno moudré je vědět, že...”? Takové čtení maličko význam spíš k symetrii jednoho a všeho. Podtrhává důvtip jako střední člen mezi “jedním” na začátku výroku a “vším” na jeho konci - i mezi “vědět” a “řídit”. Tím si lze všimnout i symetrie mezi moudrým jako atributem jednoho a způsobem řízení všeho, totiž skrze vše. To je totiž přesně opakem hlouposti, která k jakémukoliv řízení potřebuje přehledný návod pro všechny situace.
    Pokud bychom četli méně bezpečnou cestou sledování možných ambivalentních syntaxí, tak bychom došli k něčemu podobnému: V měřítku celého zlomku je osou výraz důmysl. Ze zlomků B 30, B 31 víme, že vztah mezi jednotou a mnohostí je obapolný. Platí také: “Cesta nahoru-dolů, jedna a táž” (B 60). Důmysl je tou cestou, vztahem vznikání a zanikání. Podobně: osou vztahů mezi jedním moudrým a důmyslem je vědět. Je jasné, že to platí i v opačném směru, než je ten právě vyložený. Důmysl by byl vědění jednoho, moudrého - kdyby bylo nám lidem dostupné a mohli bychom o tom vůbec tak mluvit. A osou vztahů mezi důmyslem a vším skrze všechno je řídit. Myslet i zde symetrii je poněkud děsivé, leč možné. Nakonec, pokud bychom pochopili infinitiv epistasthai jako ambivalentně vázaný větný člen, který se váže k předcházejícímu i následujícímu, mohli bychom překládat:
	Poznat to jedno moudré - poznat, že důmysl řídí všechno skrze vše.
Stačí nečíst interpunkci, která stejně není původní. To by ovšem byla vskutku nadlidská výzva, kterou bychom mohli realisticky přijmout spíše jako varování: totiž že snaha o to je krásná a marná jako každé úsilí, že na takové cestě jsme a nemůžeme nebýt, takže děláme, co umíme, a myslíme, jak umíme. Pozitivně by to mohl být výrok o nároku, který otevírá probuzení.


