B 65		(Kahn CXX)

1	[Přívrženec nauky Hérakleitovy, který zavádí výrazy:]
	Nasycení a nedostatek,
3	vše jako jedno a všechno v proměně.

Filón Alex., Legum allegoriarum libri III, 7  (+ v jiném spise, + Hippolytos)

    Mnozí editoři berou tento zlomek z Hippolyta, má ale ještě další výkladově důležitou paralelu v jiném Filónově spise. Ve všech čteních jsou identická slova, která uvádíme na 2. řádku. Liší se uvození referujícího autora a zbytek výroku, případně vysvětlující dovětek. Námi vybraný text má místo dovětku další svědectví o Hérakleitových výrazech. Filónově úvodu rozumíme tak, že nějaký přívrženec Hérakleita používá výrazy, které v nějaké míře zavedl už Hérakleitos. Jednotlivé výrazy totiž máme v jeho výrocích opakovaně doloženy, některé přímo (doslovně), jiné v synonymech, a to v podobných polaritách i úměrách. Nevíme však, zda bezprostřední souvislost obou dvojic výrazů má původ už u Hérakleita nebo až u jeho “přívržence”, nebo zda je až dílem alexandrijského rabína.
    Nasycení patří mezi základní Hérakleitovy výrazy. Ve zlomcích B 67, B 111 se opakují bipolarity “nasycení - hlad”, (koros - limos). Ve zlomku B 29 je slovesný tvar “sytí se” opakem volby “jednoho místo všeho” (o “běžných lidech” oproti “nejlepším”). Nasycení tam nabývá význam přesycenosti a spokojenosti konzumentů, kterým chybí onen druhý pól, díky němuž může být nasycení spolu se svým opakem součástí celku, vztaženého k jednomu.
    Nasycení a nedostatek je jednou z dvojic, které popisují rozpětí cyklu. Podobně jako “vlhké a suché, chladné a horké” (B 126). Nasycení a nedostatek je však dvojice zvláštní a další takovou představí závěr našeho výroku. Nasycení je nám příjemné, působí rozkoš podobně jako “vlhnutí” (B 12) a je i podobně nebezpečné (B 77) - podobně je tomu s odpočinkem (B 20) a s dalšími rádoby izolovanými ‘spodními’ póly. Ona ‘izolace’ je ovšem jenom zdánlivá, spíše jde o zaměření pozornosti nebo o vymknutí se z cyklického řádu, které vyvolává nutnost svého opaku, svého “narovnání” (B 64). Tím ovšem není vždy jenom pouhé vyrovnávání opakem (B 51), nýbrž i úplné obrácení hlediska.
    Nedostatek má sám o sobě opačné charakteristiky. Směřuje k jednomu, ale děje se v něm zápas. Nedostatek nebývá příjemný, cesta nahoru je namáhavá. Jako součást cyklu je nedostatek nutný (B 111). V našem výroku nemáme “hlad” (limos v B 111), ale nedostatek, chrésmosyné. Byla by to synonyma, pokud bychom nedostatek omezili na jídlo, nebo význam hladu rozšířili jako obecný znak či metaforu. Najdeme však v jiných zlomcích přímou slovní analogii tohoto výrazu pro nedostatek? Najdeme, ale ve slovesném tvaru! Řada zlomků totiž obsahuje formuli “je třeba”, chré (B 35, B 43, B 44) nebo podobnou (B 2 aj.). Nejčastěji na začátku výroku. Z nějakého nedostatku je třeba něco, co výrok říká. Je to nedostatek ve smyslu potřebnosti, doslova: je zapotřebí. Potřebnost je zvláštním způsobem vyjádřena ve zlomku B 80: pokud přijmeme nutno opravu, tak začíná “je třeba” a končí jiným tvarem téhož slovesa (chreón), “nutnost” nebo “věštba”. Mluví o zápasu, sporu a vznikání. To jsou charakteristiky potřebnosti, nedostatku. Čeho máme my i všechno jednotlivé nedostatek? Nedostatek nedostatku? Ano, protože se nedostatku vyhýbáme, stejně jako nejlepší volbě jednoho (B 29). Hérakleitos tomu, co nám opravdu chybí, říká souhlas s jedností všeho (B 50), s věděním o důmyslném propojení všeho (B 41).
    Nedostatek zažíváme, když se díváme ‘nahoru’, k jednotě, která nám chybí. Ta je skutečným nasycením všech potřeb všeho částečného, tak rozdílným od bezedné přežranosti davu. Skutečný nedostatek zažíváme právě v zápasech uvnitř mnohosti, tedy ‘dole’. Hamižnost davu se snaží tento nedostatek zakrýt přesycováním. Přirozenost napravuje už uvnitř mnohosti nedostatek jinak (B 51, B 126b) a současně jej sytí vztahem k jednomu.
    Vše jako jedno, doslovně: “jedno to vše”, hen to pan; volněji přeloženo: “Všechno jest jedno” (B 50). Je to významový ekvivalent výrazu za “tento svět” nebo “svět společný všem (všemu)” v B 30; ekvivalent toho, co je “společné”, xynon (B 2, B 80), tedy i vědomí (B 113, B 114). V mnohosti se děje zápasem a sporem, ale přesto se sebou souhlasí díky cykličnosti (B 51), jeho obrazem je plápolající vždyživý oheň v B 30. Děje se jako osudová hra (B 52), jako “tatáž cesta” (B 60). Je to moudré hledisko ...
    Všechno v proměně je naopak všechno z hlediska změny, (viz B 90, B 91). Všechno jakožto mnohost (plurál), panta amoibé, nemůže být jinak než jako projev “obratů” (B 31), které se dějí na oné výše zmíněné “téže cestě”, ale které se mohou dít jenom právě takto, do mnohosti a zpět. Je to hledisko protikladů (B 126), proudění (B 12, B 49a, B 91), touhy (B 77, B 85).

    Jiné místo u Filóna uvádí pouze první polární dvojici, ale se stoickým výkladem:
	[Což někteří nazvali]
	nasycení a nedostatek,
	[zatímco jiní vzplanutí a rozvržení v kosmos.]
    Podle Filóna mluví Hérakleitos a jeho přívrženci o nasycení a nedostatku, zatímco stoici mluví v téže situaci o vzplanutí a rozvržení v kosmos. “Vzplanutí” (ekpyrósis) patří k základním stoickým výrazům a opravdu označuje totéž jako vztah k jednomu, avšak odsunutý do eschatologie. Od Hérakleitova vzněcování ohně (B 30) se liší jen v akcentu na časovost, takže je stoici očekávají v budoucnosti. “Rozvržení v kosmos” je “uspořádání světa”, stejně jako v Chrýsippově výkladu v B 31. Na tomto místě překládáme výraz diakosmésis takto, aby vyniknul onen krok do mnohosti. Stoické pojetí mnohosti se od Hérakleita liší opět důslednější časovou strukturou následností a deterministickým pojetím osudu. Proto pak vzplanutí vede k návratu téhož, zatímco my bychom mohli metaforu upravit: návrat proměněného téhož; vždy se dějící návrat jiného.

    A Hippolytos referuje takto:
	[Nazývá jej <oheň> však]
	nedostatek a nasycení.
 	[Nedostatkem je totiž podle něj rozvržení v kosmos, vzplanutí je pak nasycení.]
    Základní dvojice výrazů jsou podle Hippolyta jména pro oheň, což souviset se zlomkem B 67 a závěrem zlomku B 30. “Rozvržení v kosmos” nás uvrhuje do situace, ve které zažíváme nedostatek, - tedy pokud se nerozpustíme v mokrostech - protože nám chybí identita, kterou bychom tolik potřebovali. Jenom vzplanutí však uspokojuje všechny potřebnosti. Naše touha po sytosti je pouze vedlejší projev touhy po celku, přesycení je jakýsi přehmat v zásadě správné orientace duše a přirozenosti na pokrývání požadavků, tedy toho, co jí chybí (B 126b). Nedostatek je nejkrásnější svět (B 124), ale ve své mnohosti, ve které uspořádání znamená spory.


