B 49a		(Kahn Appendix I)

1	Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme,
	jsme i nejsme.

Hérakleitos Homérikos, Allegoriae (= Quaestiones) Homericae 24, 5

    Nevíme, zda tato vyostřená podoba obrazu řeky jako našeho života i veškeré přirozenosti pochází přímo od Hérakleita nebo až od jeho stoického jmenovce. Seriozní editoři jsou v té věci velmi skeptičtí. Hérakleitův způsob myšlení však ilustruje stejně dobře a ve stejném duchu jako Plútarchovo komentování zlomku B 91. Náš zlomek vypadá jako rozvedení B 91.1 nebo jako kumulace částí B 91 a B 12. Vždyť o řekách Hérakleitos říká, že “Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky” (B 91), což lze zdůvodnit tím, že “Na ty, kdo vstupují do řek, se valí jiné a jiné vody” (B 12). Známe i formulaci, která představuje kompromis mezi B 91.1 a naším B 49a, bohužel pouze latinsky a u Seneky (A 6 /9):
    “Naše těla jsou unášena jako voda v řece. Všechno, co vidíš, běží s časem; nic z toho, co vidíme, netrvá. I já sám jsem změněný, zatímco mluvím o tom, že se všechno mění. Toto měl na mysli Hérakleitos, když řekl:
    Do téže řeky dvakrát vstupujeme i nevstupujeme.
Jméno řeky totiž trvá, ačkoli voda už odtekla. Na říčním proudu je to nápadnější než na člověku.”
    Zcela výjimečně můžeme se Senekou téměř souhlasit. Stačí si doplnit, že jménem řeky může být míněno právě pojmenování pro určitý typ a způsob proudění v určitých relacích, včetně prostorových - a ne pojmenování nějaké stabilní entity.
    Výrok, že někam vstupujeme nebo nevstupujeme, se může zdát banální. Souřadné 
vyslovení opaků, totiž že vstupujeme i nevstupujeme, se zdá být absurdní (viz A 7). Víme ale, že do řeky nějak vstoupit dovedeme, dokonce to občas děláváme - a taky víme, že to už nikdy není tatáž řeka (B 91.1). Formálně to upomíná situaci ve zlomku B 32, kde to jedno moudré samotné “nechce i chce” být zváno jménem Zéna. Pořadí je však opačné. Srovnání vypadá opovážlivě, ale “my” máme co do činění pouze s řekami, zatímco samotné “jedno moudré” se vznešeným jménem Zéna. Možná právě proto to opačné pořadí: My svou proměnlivostí a odtékavostí máme k řekám blíže než jedno k našemu jménu pro Zéna.
    Pokud bychom na výrok vstupujeme i nevstupujeme uplatnili Aristotelovy požadavky z A 7, totiž formální disjunkci typu “buď a nebo”, tak by už nebyl ani triviální, ani absurdní, nýbrž nepravdivý. Všechny ty říční zlomky vlastně zpochybňují možnost nebo alespoň náležitost disjunktivního myšlení, aspoň vzhledem ke každé přirozenosti. Výrok “buď vstupujeme nebo nevstupujeme” je přece banální jenom zdánlivě, ve skutečnosti je taková distinkce jenom jednou z možných diferencí polarity našeho difúzního jednání a ne formálně ostrou disjunkcí. Náležité rozlišování - pokaždé podle přirozenosti - a ukazování, jak se to s tím má (B 1.8-9) je tedy velmi ošemetné. Ostré disjunktivní rozlišení není náležité. (To o vztahu řeči nebo rozumu a přirozenosti říká dokonce i Plútarchos, když mluví o “honbě za přílišnou zřetelností”, De E, p. 392b.) Jaké je rozlišování tedy náležité? Podle přirozenosti! A pokud jde o řeku, tak víme, jak to s ní chodí; totiž víme, že to není uchopitelné jinak než relacemi různých typů proměn a zdánlivých stálostí. Tomu však těžko říkat uchopení, spíše svědectví.
    Řeka je i není tatáž. Takové vymykání se formální identitě je znakem všeho v mnohosti, který v nějaké míře provází všechno, co můžeme zakoušet. Mnohosti náleží plurál, proto mluvme o řekách: řeky jsou i nejsou tytéž. Pomocí jiných hledisek umíme rozlišit, kdy jde o rozdíl mezi dvěma řekami - a kdy jde o rozdíl mezi dvěma stavy jedné řeky. Pro naše nynější hledisko to jsou ale vždy řeky dvě, byť pokaždé jinak dvě.
    A totéž přece platí i o nás lidech. Proto vstupujeme i nevstupujeme, proto jsme i nejsme. Přece jenom spíše jsme než nejsme, ale jsme na způsob živých bytostí (B 91.3-8). Rozdíl lidí a řek je na jedné straně v tom, že řeka oproti nám plyne “vždy” - na druhé straně my lidé vznášíme nápadnější nároky na nějakou identitu, a to i ve svém nesrovnatelně kratším čase. Řeky patří k rámci našeho života, ne naopak. Avšak tu protékavost, a to nejen tělesnou, máme společnou. Změna je znakem všeho v mnohosti. Jsme jen tím způsobem, že jsme “neshodní” sami se sebou (B 51), sami se sebou v rozporu. “Z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie” (B 8). Pokud chceme identitu zdůraznit, pak se nemůžeme dát cestou hry na neměnnost nebo aspoň na dlouhověkost. Málo nám pomohou i pevné pojmy a formy, ještě méně pak předstírání, že v našem bytí nic vnitřně sporného není. Naše šance je jiná: Probuzený vidí změny i neshody, ale vidí také, jak se skrze ně děje moudrý záměr (B 41), jak je mnohost zjevením jednoho světa, díky střetnutím i neutuchajícímu střídání obratů (B 30, B 31).


