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B 50		(Kahn XXXVI)

1	[Hérakleitos tedy praví, že všechno je
	rozdělené nerozdělené,
3	zrozené nezrozené,
	smrtelné nesmrtelné,
5	řeč život,
	otec syn,
7	bůh spravedlivý.]
	Jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč, je moudré, aby souhlasili,
9	že všechno jest jedno;
	[říká Hérakleitos. ]

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 1

    Hippolytos uvádí jako citát Hérakleita poměrně dlouhý a podivný text. Musíme se připravit na nejhorší, pokud jej nechceme celý přeskočit. Zdá se, že tady máme tři zlomky:
1. Parafrázi nebo citát v podobě tří dvojic protikladů (řádky 2-4, nebo možná dokonce 1b-4).
2. Parafrázi nebo obskurnost podobného tvaru (ř. 5-7).
3. Citát v podobě věty, která rozvíjí úvod zlomku B 1 v kontextu zlomků B 2, B 41 (ř. 8-9).

    Většina editorů a interpretů Hérakleita bere velmi vážně závěr, tedy naše řádky 8-9, zatímco předchozímu se nevěnují. Proto přejdeme napřed k tomuto místu, které je povšechně považováno za pravé, přestože text je zavilý a těžce porušený. Mnoho interpretů jej bohužel vykládá v takových podobách, které nedávají smysl už ani gramaticky. Nejprve tedy k B 50.8, a to podle gramaticky možného čtení.
    Jestliže vyslechli, ... aby souhlasili. Výrazy pro “vyslechli” (akúsatnas) a pro “souhlasili” (homologein) je v této nutné číst jako akuzativ s infinitivem, jinak z toho věta prostě nemůže povstat, navíc proti tomu nemluví žádný jiný důvod než snaha o propašování nějaké ideologie do Hérakleitova textu. O tomto celém se říká, že to je moudré. To se najednou říká překvapivě jednoduše: sofon estin. Otrocky přeloženo:
B 50.8  “když vyslechli, ... souhlasit je moudré”.
    Výraz vyslechli upomíná na úvodní pasáž zlomku B 1: “Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé, jak před tím než ji slyšeli, tak poté, co ji uslyší prvně.” Výraz vyslechli je v našem zlomku stejné participium a váže se k němu tentýž genitiv tú logú. Výraz pro souhlasili znamená taky “uznat, potvrdit, shodovat se, vyznávat” a leccos podobného. Totéž sloveso potkáváme i ve zlomku B 51: “Nechápou, jak neshodné se sebou souhlasí...”
    Náš výrok tedy žádá nemožné. Chce po nechápavých, aby je slyšení řeči změnilo (navzdory B 1.2-3), aby chápali a dokonce souhlasili. To by bylo moudré. Kdyby vstoupili do vztahu k tomu, co je moudré, nebyli by už nechápaví, uskutečnili by lidskou možnost vědomí (B 113, B 116). O každém takovém by se mluvilo v singuláru. Co dává příležitost k takové proměně nemožného v možné? Vždyť oni nechápou právě souhlas neshodného (B 51), tedy sebe samotné (B 101), svoje proměny!
    Takovou příležitostí je slyšení řeči. V našem zlomku je situována takto: Jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč. Hérakleitos něco říká. Ale souhlasit s tím - natož pak s ním - ještě není to, o čem zde on sám mluví. Můžeme se s ním klidně třeba hádat (B 122) a stejně to může být moudré, v tom je tato cesta příbuzná filosofii! Text říká naprosto jasně, že moudrý souhlas není souhlas s Hérakleitem ani s jeho výroky. Až potud je všechno krom té “řeči” (viz dále) spolehlivé a snad toho bylo dost pro kontexty v jiných zlomcích. Dál je už všechno věcí oprav textu, které však jsou kupodivu obecně přijímány.
    První skoro všemi přijímaná konjektura je šokující. Je jí právě výraz logos místo rukopisného dogma, tedy “řeč” místo “názor, rozhodnutí, poučka, vzor”. Po této sázce (prý plně oprávněné, tu kvůli B 1, tu prý kvůli fleku v rukopisu) je konečně zřejmé, co probouzí moudrý souhlas, moudré přitakání nebo dokonce připodobnění. K moudrému souhlasu přivádí společná řeč, která vytrhuje ze situace, kdy “běžní lidé žijí tak, jako kdyby měli své vlastní vědomí” (B 2). Pokud se tedy spolehneme na obecně přijímanou Bernaysovu opravu, tak víme, co mají vyslechnout: řeč.
    Ale s čím mají souhlasit? Nemají souhlasit s Hérakleitovými výroky, dokonce je nemusí ani vyslechnout, to je řečeno výslovně. Jenže nikde není zmínka ani o tom, že by měli souhlasit třeba s tou platnou řečí, “podle které se všechno děje” (B 1.4). Její vyslechnutí byla jakási vstupenka, souhlas s čímsi dalším má být moudrou reakcí na ně. S čím mají souhlasit, to je na konci textu bohužel opět nutné podstatně opravovat. Činí tak všichni editoři, kteří chtějí číst gramaticky únosný text.
    B 50.9
    Jediné rukopisně spolehlivé slovo závěru výroku je všechno. Zbylá dvě slova všichni rekonstruují podle Millera a jediné gramaticky možné čtení pak je:
 	že všechno jest jedno.
S tím souhlasit je moudré! Díky slyšení řeči, a to ne řeči lidské, mají přitakat - připodobnit se - tomu, že všechno jest jedno, přitakat vztahům jednoho a všeho (B 30, B 31, B 41, B 65, nepřímo i B 35, B 101). Takové přitakání má možná na mysli Kléméns v B 19. Možná je to osudová dimenze platné řeči (A 8 /1), která otevírá souhlas mnohosti a jedna.

    B 50.1-7
 Závěr výroku tak díky obecně přijímaným opravám vydal po všech potížích rozumný a snad i spolehlivý smysl. Text, který mu u Hippolyta předchází, sice nemusí být nijak opravován, ale jeho celková struktura není jednoznačná a v řádcích 5-7 je i obsah dost bizarní. Hippolytos není invenční myslitel, což se projevuje tím, že citáty u něj bývají neučesané, ale taky tím, že ho těžko můžeme podezřívat z formálně kvalitních fals. Vyhledává ovšem podivnosti.
    Po uvedení “Hérakleitos tedy praví, že všechno je” následuje výčet šesti dvojic slov, většinou protikladů. První tři z těchto dvojic zkusíme číst jako triádu opozit. Kdo chce, může za citát považovat už slovo všechno, a to jako jakýsi nadpis nad následující triádou, jako jejich sumu nebo spíš to, v čem ty protiklady působí.
    B 50.2-4
    První tři dvojice lze dobře číst jako přinejmenším referát Hérakleitova pojetí. Druhý člen každé té dvojice je vždy pouhým záporným tvarem prvního. Stejnou strukturu snad má i zlomek B 10: tři dvojice takto gramatických protikladů (B 10.2-3), uvozené tam slovem “spojitosti”. Jakousi analogii lze trochu vidět i obsahově: “celé a necelé, shodné a neshodné, souzvučné a nesouzvučné” (B 10). Náš výrok ale vyslovuje v negativní formě vždy ten trvalý a jednotný pól, zatímco v B 10 je negativně vyslovován pokaždé ten pól protikladu, který je znakem mnohosti, částečnosti a potíží zkušenosti. Náš výrok to vidí jaksi z druhé strany. Snad proto, že nemluví o “spojitostech” (tedy o tom, jakým způsobem spolu ve všem všechno souvisí), nýbrž o tom, co “to všechno” zahrnuje, čím vším je. Odpovídá to i struktuře v B 65.3: “vše jako jedno a všechno v proměně”, ale v opačném pořadí. V našem výroku je v každé dvojici nejprve pól reprezentující “všechno v proměně” a pak pól reprezentující “vše jako jedno”. Že je dobře myslitelné pořadí těchto pólů prohazovat, o tom přímo vypovídají výroky o vzájemnosti, např. B 62: “Nesmrtelní (jsou) smrtelní, smrtelní (jsou) nesmrtelní”, který je i co do obsahu přesnou paralelou našeho B 50.3, liší jenom plurálem. Viz také B 67.
    Daný úsek našeho výroku můžeme tedy chápat buď tak, že všechno je tím i oním (v každé dvojici) - nebo tak, že všechno je zdánlivě jen ten první pól, ale z moudrého hlediska (= B 50.8-9) vlastně ten druhý. První, totiž souřadné pochopení by vykládalo náš překlad takto:
50.1	... že všechno je
	jak rozdělené, tak nerozdělené,		(rozdělené i nerozdělené, ...)
50.3	jak zrozené, tak nezrozené,
	jak smrtelné, tak nesmrtelné.
Byla by to výpověď o tom, že celek mnohosti můžeme chápat tak i onak; že taková je povaha všeho. Zdůrazňovalo by to kontexty výroků o vzájemnosti, relacích.
    Druhá možnost, totiž pokaždé odkrytí jednoty zdánlivě nejednotného, by náš překlad vykládala takto:
50.1	... že všechno je
	rozdělené,  které je nerozdělené,		(rozdělené jakožto nerozdělené, ...)
50.3	zrozené, které je nezrozené,
	smrtelné, které je nesmrtelné.
Pak by to byla výpověď o tom, že moudré je “vyznávat” vztah všeho i k tomu druhému pólu. To je hlediskem toho, jak “důmysl řídí všechno skrze vše”, což vědět, je moudré (B 41). Až potud je tedy úvodní pasáž dobře vyložitelná. Další tři dvojice výrazů však vypadají jinak a také jejich kontexty v ostatních Hérakleitových výrocích nejsou dost přímé.

    50.5-7
    Tyto tři dvojice slov nejsou protikladné svou gramatickou formou. Ani z jejich obsahu není jasné, zda jde o dvojice protikladné nebo synonymické. Pokud je chápeme jako protiklady, tak zase není moc jasné, který z těch pólů je který. Z řádku 7 se zdá, že vždy to první slovo dvojice (zde bůh) pojmenovává ono jednotící aktivní hledisko. Tedy opačné pořadí než v předchozích třech dvojicích. To by bylo dokonce pořadí obvyklejší, leč jednotlivé výrazy neposkytují dobrou oporu pro výklad. Tak hned logos aión (v originále jsou ovšem všude akuzativy) sice překládáme řeč život, ale činíme tak pouze mechanicky, konkordančně podle B 1 a B 52, aniž bychom tomuto místu rozuměli. Formální oporu by sice mohla poskytnou dvojice otec syn, neboť zde snad zkušenostně víme, o čem je řeč, alespoň v lidském obraze, ale zase nemáme žádné kontexty v zachovaných zlomcích. Dvojice slov bůh spravedlivý vypadá spíš jako Hippolytova výpověď o bohu, ale v Hérakleitově kontextu (B 102) ji můžeme číst také jako protiklad, a to jako protiklad celku (bůh) a částečného lidského hlediska (spravedlivý). Z toho všeho plyne následující výklad našeho překladu:
50.5	Ve veškerenstvu je život (ve smyslu aión, snad vždy plynoucí proměna téhož, viz B 52) řečí (tou vždy platnou z B 1), božím vyslovením, osudovým určením. Řeč nebo určení se projevuje jako vždy plynoucí hra života, jako proměny veškerenstva.
50.6	Syn se také sám stává otcem a otec je přece také synem, a to svého otce. Možná je tady i představa “všeho” - mnohosti či světa - jako syna otce. Otec se projevuje a ukazuje jako syn, odkazuje skrze něj svou moc.
50.7	Bůh je spravedlivý, což je možná jen zdánlivě homonymické s triviálně náboženskou průpovědí. Je takový až z hlediska moudrého přiklonění k tomu, že všechno jest jedno. Ač v řádu mnohosti je pro nás lidi vše buď spravedlivé nebo nespravedlivé, tak bohu je vše řádné, spravedlivé (B 102). Ne proto, že by toleroval cokoliv, že by mu bylo v triviálním smyslu ‘všechno jedno’, nýbrž až teprve z hlediska moudrosti jednoho. Je tím, jehož důmysl - záměry (B 41, B 78) - řídí všechno skrze vše: řídí spravedlivě i skrze křivdy, které si vše částečné uvnitř mnohosti navzájem působí.
    Takový význam považujeme za náležitý pokud jde o pochopení Hérakleita. Pokud ale má jít o text sám, může být ještě hůř.

    50.1-7 podle Dielse
   Zatím jsme se přidržovali opatrnějšího Kranzova čtení, které je věrné rukopisu. Diels však zavádí dvě vsuvky, které k pochopení textu považuje za dobré. Textový problém je na počátku, totiž v tom, zda je to opravdu celé výpověď o všem. Pokud ano, tak výraz “všechno” (to pan) stojí jako nadpis nad výčtem šesti dvojic, jak jsme doposud četli. Hippolytova uvozující věta však láká ke vsunutí hen, které by z jejího konce učinilo hned začátek hypotetického citátu, dvojici: “jedno všechno”. Tato Dielsova vsuvka by mohla mít ospravedlnění v B 65 i jinde. Ovlivnila by celé čtení tak, že po začátku “všechno jest jedno” by také doprostřed každé další dvojice patřil význam spony “je”. To by u některých dvojic dávalo dobrý smysl, aspoň jako referát. Dobře se tak čtou tři dvojice (ř. 2-4). Jejich první člen pokaždé patří k pólu “vše”, zatímco druhý k pólu “jedno”. Např.: “rozdělené” (analogicky: vše) je (z moudrého hlediska) “nerozdělené” (analogicky: jedno). V řeckém slovosledu by dokonce šlo o chiasmus vždy jednoho řádku vůči úvodní frázi hen - to pan. Od řádku 5 však takové čtení kolabuje - ledaže bychom řádky 5-7 četli vždy jako chiastickou inverzi řádků 2-4. Diels ale zavádí další vsuvku na ř. 7, aby učinil průhledným hérakleitovské pojetí boha jakožto spravedlivého, který ale uvnitř mnohosti není pouze spravedlivý. Pak by se výraz “bůh” četl jako nadpis pro další dvojici: “spravedlivý nespravedlivý”. Ano, zdálo by se, že Hérakleitos je vskutku temný, alespoň v tomto zlomku. Jenže temný je spíš Hippolytův text.


