B 55		(Kahn XIV)

1	Čeho se týká vidění, slyšení, učení, [to jest smysly,]
	to, [říká,] já nadevše ctím,
3	[a nikoliv to, co je nezjevné.]

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 1  (+ kratší verze v IX, 9, 5)

    Hippolytos tady nejspíš k Hérakleitovi přidává své poznámky. Na jiném místě (IX, 9, 5) cituje kratší verzi, která působí dojmem přímého citátu, ale tvar prvního slova tam nedává gramaticky smysl a editoři jej stejně opravují podle delší verze. Text, který je obsažen pouze v delší verzi, zde uvádíme v hranatých závorkách.
    Zvláštní výčet a zvláštní ‘empirismus’. Úcta ke dvěma ‘horním’ smyslům, a souřadně s nimi k “učení”. Přitom jsou všechny členy této trojice vysloveny souřadně. Paralely známe jenom negativní, totiž pochybnosti o tom, že nejenom chápání, ale také vnímání běžných lidí nebo nechápavých je zastřené a nepotkává přirozenost. Když nechápaví “zakoušejí” (B 1.6), tak je z kontextu jasné, že vlastně nezakoušejí. Když zakusili, jsou jako “nezkušení” (B 1.5). “Neuvědomují si věci takové” (B 17), jaké je potkávají, dokonce ani když se o nich “poučí” (stejný výraz jako v našem zlomku). Slepý Homér je v anekdotě B 56 tragikomickou figurkou. Dokonalost smyslového vnímání není zaručena už samotnýma zdravýma očima a ušima, ale vyžaduje nějakou celostnější kvalitu: “Špatnými svědky jsou lidem oči a uši, když mají barbarské duše” (B 107). Zde jsou zase jen ty dva ‘horní’ smysly, což bývá ve rčeních obvyklé. Možná už pro ty výsadní duály a pro snadnou tělesnou lokalizovatelnost.
    Probuzený prohlédá a slyší, vnímá. V technické metafoře bychom mohli říct, že nestačí mít záznam, ale je třeba si jej také všimnout a nějak mu rozumět už v té smyslové rovině. Smysly je třeba vnímat a ne pouze zaznamenávat. Jinak nic nezakoušejí. Tím ještě není řečeno, že u toho musí být kdovíjaký myslící ‘subjekt’, vždyť zvířata taky vnímají a mnohdy lépe než my. Ti nechápaví tedy nejsou podobní zvířatům, ale spíš strojům! I “běžné lidi” přirovnává Hérakleitos k dobytku jenom pokud jde o stádnost a “nasycenost” (B 29).
    Podobně je potřeba nějak prohlédnout i učení - a ne je pouze zaregistrovat jako přijatou vnější informaci. Pokud bychom to učení chtěli nějak sladit se smyslovostí, pak jako její výsledek i zase klíč k ní - nebo možná i jako vnímání, což je snad taky možný vedlejší význam slova mathésis.
    Výrok bychom mohli pochopit a přeložit i jinak:
	Z čeho vzniká vidění, slyšení a vnímání,
	to já ctím především.
Kdyby tady byl výčet všech (čtyřech?) smyslů, četli bychom to jako výrok o božském zdroji zakoušení; o živlech, které jsou smyslovými modalitami projevování božství. Můžeme tomu tak rozumět i v této podobě, neboť celek vnímání může být reprezentován zrakem a sluchem.
    Dovětky činí ze zlomku trochu standardnější vyznání důrazu na smyslovou zkušenost v konfrontaci s úctou k nezjevnosti. To se zdá být v konfliktu s mocí skryté harmonie (B 54) i s lecčím jiným u Hérakleita. Dobrý význam by to dalo jako referát o nějaké Hérakleitově kritice ‘esoterního’ zásvětnictví, neboť Hérakleitos vyznává paradoxní zjevnost nezjevného. Jeho “nezjevné” však není žádná neviditelná entita za světem, ale pohled napříč (viz B 54).


