

B 91		(Kahn LI)

1	Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky,
	[podle Hérakleita,
3	ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu,
	neboť ta se hbitou a rychlou proměnou]
5	rozptyluje a znovu shromažďuje.
	[A vlastně se ani nespojuje znovu a někdy později,
7	ale spíše se zároveň spojuje i opouští,]
	přichází i odchází.

Plútarchos, De E apud Delphos 18, 392 b (+ 3 autoři)

    Nejznámější z Hérakleitových výroků stojí na začátku obsáhlejšího zlomku, vybíraného tradičně z Plútarchova spisu O delfském E. Slavný výrok o řece je samostatně doložen už u Platóna a Aristotela. (Přesto jej např. Marcovich považuje pouze za Platónovo pochopení zlomku B 12 a zbytek Plútarchova referátu pak za pouhou ozvěnu tohoto Platónova pochopení.) Obsáhlý Plútarchův referát pokračuje imitací nebo parafrází Hérakleitova pojetí proměnlivé skutečnosti a obsahuje ještě dvě krátké věty (ř. 5 a 8), které část tradice považuje za citáty nebo parafráze Hérakleita. Pro další výklad budeme s onou slavnou úvodní větou zacházet jako s Hérakleitovou a se zbytkem zlomku jako s velmi případnou ilustrací, která je navíc sestavena z mnoha původních střípků i relací Hérakleitova obrazu veškeré mnohosti.
    Řeka a plamen ohně jsou základní Hérakleitovy obrazy přirozenosti. Řeka jako obraz proudu a uplývání, obraz horizontality; manifestace vlhkého a chladného. A jinde zase oheň, manifestace horkého a suchého; obraz střídavého vzmachu i polevení, obraz vertikality. Dvě dimenze koloběhu, které bez sebe nemohou být.
    Řeka i oheň jsou zkušenostně nápadné příklady něčeho, čeho identita spočívá v něčem jiném než ve stejnosti látky, čeho identita je dynamická, a proto vnitřně sporná. Řeka je uplývání samo: stále jiné a jiné vody proudí (B 12) dolů, lákají k osvěžení, k potěšení duše (B 77); oživují okolní krajinu. K řece patří i páry (“vypařování”, B 12), její sublimace.
    Zdálo by se, že do tekoucí řeky, u které stojíme, můžeme kdykoli vstoupit, pokud chceme. Jenže: Bude to tatáž řeka, až do ní budeme vstupovat příště? Většinou bude mít stejné nebo aspoň podobné břehy, způsob jejího toku bude většinou podobný, skoro jistě se ještě bude stejně jmenovat - tohle už ovšem vytváříme a garantujeme jenom my, lidé. Ale voda v ní bude určitě jiná. Ta včerejší už odtekla a loňská je dávno pryč. Co však znamená “jiná voda”? Vždyť voda jako voda, nanejvýš může být kalnější, chladnější a podobně. Nemá žádný tvar. Jejím tvarem je ta řeka, ať už břehy nebo povaha říčního proudu. Voda sama se jenom rozlévá, odtéká, někdy se vypařuje, v nejhorším případě zmrzne a pak už to není voda. Co by znamenala “tatáž voda”? To by si ji někdo musel pamatovat a stejnou by pak ovšem byla jenom v jeho paměti, zatímco nějaká jiná by jí mohla být více nebo méně podobná. Nebo by se musela nějak lišit, a to stabilně - nebo by ji někdo musel označit, případně dát do nádoby, zavřít a uložit. V řece se o stejné vodě dá mluvit jenom jako o podobných vlastnostech vody tekoucí v řece, nebo jako o způsobu proudění, i když víme, jak to s koloběhem vody chodí.
    Řekou se valí “jiné a jiné vody” (B 12) hlavně v tom smyslu slova, že dokud je řeka řekou, tak v ní voda vždy nějak proudí. “Řeka” je vlastně výraz pro takové ustavičné proudění, které se odehrává v nějakých relativně stabilnějších rámcích svého okolí; které je vůči čemu poměřovat, odkud se na ně dívat. Proto je vůbec myslitelné do ní vstupovat. Má kdo a má odkud i kudy, kontexty řeky jsou pomaleji proměnlivé než uplývání proudu a mají další kontexty. Proto platí, že vstupujeme; ale také, že nevstupujeme (B 49a), alespoň ne do téže řeky, protože řeka přece není něčím, co by mohlo být jindy totéž. Není vůbec pouhým něco. S určitého hlediska je podobné povahy jako živá bytost, až na to, že v lidských měřítcích teče stále, nebo že svůj tok aspoň každoročně obnovuje.
    Proč náš výrok tak jednoznačně říká: “Nelze”? Drží se striktně toho hlediska, ze kterého to už není táž řeka. Možná taky myslí už i na to, že ani vstupující není úplně týž (viz 49a i další Plútarchův referát zde). Navíc jde o výraznou figuru, která tolik vypovídá o nás i o povaze mnohosti, ať už jde o cokoliv: Podruhé to není stejné! Mnoho dějů lze rozlišit jak podle míry důrazu na takovou odlišnost, tak podle toho, zda to ‘poprvé’ zůstává spíše nedostižným vzorem, který by bylo pouze trapné nebo i přímo nemožné opakovat - nebo jestli to ‘poprvé’ je začátkem rutinního opakování. Nevšednost těch prvních dějů je jakýmsi průlomem posvátného do dějové skutečnosti; zatímco opakovatelnost těch druhých pouze zobrazuje a napodobuje náležitý tvar posvátného děje v naší všední každodennosti - aspoň do té doby, než jejich původně posvátný rámec vztahu k ‘poprvé’ nahradíme racionální optimalizací postupu. U těch ‘neopakovatelných’ událostí však nemá cenu o takové optimalizaci vůbec mluvit a jejich uskutečňující připomínkou může být pouze rituál nebo hra.
    Jde v zásadě o to, jestli se smíříme s unikavostí posvátného, totiž s tím, že jeho manifestace se sice děje, ale není v naší moci - nebo zda se pokusíme posvátné zachytit i jinak než zpodobňujícím rituálem nebo hrou, třeba racionálně nebo právně. S tímto rozhodnutím, které je původně rozhodnutím v zásadě náboženským, se totiž pojí i to, jak budeme hodnotit proměnlivost a uplývání naprosto všeho, co prožíváme, co naše zkušenost potkává. Pokud posvátné spatřujeme jako nadlidské a tudíž neuchopitelné, ač se samo může manifestovat čímkoliv, tak jsme nakloněni spatřovat v proměnlivosti všech věcí a jevů právě možnost takovéto manifestace. Podobnou cestu vyjadřuje v nové době Karel Hynek Mácha slovy: “Miluji růže, protože vadnou.” Pokud nám však přitom půjde taky o orientaci ve světě, tak nezbude, než se vedle řeky přiklonit i k ohni, manifestaci návratu k jednomu. Toto dělá nejedno archaické náboženství a na mudrcké rovině třeba Hérakleitos.
    Pokud ale posvátné spatřujeme především jako takový spolehlivý rámec orientace na světě, který je pevný, tedy pokud je vzorem posvátného ‘pravda’ a ‘správnost’, pak musíme usilovat o poznání neměnných vzorů, které jediné mohou takovou orientaci poskytnout. Pak ovšem budeme všechno zkušenostní považovat spíše za obraz pravé skutečnosti, a to právě proto, že se to na rozdíl od ní (totiž na rozdíl od fixních vzorů všech ‘druhů’ i vzorů jednání, matematicky přesných harmonií a logických principů) proměňuje a tak uniká přesnému uchopení. Na základě takové intelektuálně náboženské volby postuluje Platón hypotézu idejí. Právě ona předchůdná volba pravdy a správnosti jako manifestace posvátného však staví vše proměnlivé a vnitřně sporné mimo vědění, jako sporné samo se sebou (B 51) i mezi sebou navzájem. Proto je ta okřídlená Platónova charakteristika vnímání proměnlivosti a povahy hérakleitovského světa slovy “Panta rhei, Vše plyne (proudí)!” (Kratylos 439 d4) výrazem nedůvěry v takovouto povahu spornou všeho prožívaného, nikoliv výrazem obdivu. Pouhé odtékání by si ovšem ani při té první volbě (unikavosti posvátného) opravdu žádnou obzvláštní úctu nezasluhovalo a bylo by zakoušeno jen jako nebezpečné i osvěžující (B 77). Při oné druhé volbě, metafyzické, se příklon k ohni zdá být ještě zřetelněji obratem vzhůru, neboť jeho jas otevírá ‘světelnou metaforiku poznání’, ale ten oheň už pak ani moc neplápolá, aby svým dynamismem nepřipomínal uplývání. Stačí si porovnat Platónovo podobenství o Slunci (Ústava VI, 506 b - 509 c) a Hérakleitovo pojetí Slunce ve zlomcích B 2, B 6, B 94. V těchto kontextech lze rozumět Platónovu uvození Hérakleitova výroku, kterým u Plútarcha náš zlomek začíná (A 6 /1):
    “Hérakleitos někde říká, že všechno se pohybuje a nic netrvá, a když všechno, co je, připodobňuje k proudu řeky, praví: Dvakrát do téže řeky bys nevstoupil.”
    Aristotelés pak v kontextu svého výkladu Kratyla cituje Hérakleitovu myšlenku v podobě, která se od Plútarchovy liší jen slovosledem(Metafyzika III, 1010 a14): Dvakrát do téže řeky nelze vstoupit.
    91. 3
    Nyní budeme sledovat Plútarchův výklad Hérakleitova výroku. S každou živou a tedy smrtelnou bytostí se to má právě tak jako s říčním proudem, nelze se jí dvakrát dotknout. Kdo by odporoval - poté, co to úspěšně zkusí, - ten dostane pádnou odpověď v podobě zpřesnění oné nemožnosti: ne v témže stavu. Důsledkem toho je vlastně zlomek B 49a. Znamená to ovšem, že my, kteří o tom mluvíme, jsme na tom nějak podivně, když toto zakoušíme a přitom o tom víme. Ať už ztotožníme sebe sama s pomíjivostí nebo se stálostí, stejně to povede do paradoxů, pokud zůstaneme i po takovém ztotožnění poctiví. Vnitřní spornost pozice toho, kdo zakouší proměny, je asi nejcennější vrstvou Hérakleitovy myšlenky. To už není běžná spornost jedné dvojice z všelikých opačných tenzí, ale konfliktní vzájemnost jednoty a mnohosti, identity a proměnlivosti života, problém souhlasu jednoho a všeho (B 50).
    Proč je s opakováním kontaktu s živou bytostí v témže stavu taková potíž? Prochází proměnou, v nové době by se k tomu použil jeden ze starých výrazů: ‘metabolismus’. Podobně jako ta řeka, ale složitěji. Živá bytost je také jakýsi ‘průtokový systém’, jehož období relativní stability je podstatně kratší než u řeky; v mnohém je podobná spíše plameni ohně; její křehkost ale umí předvést i složitější jevy: umí růst (ne pouze zvětšovat se), umí aktivně jednat, umí se množit (B 20, B 115, B 126b), umí hojit své rány, stárne. To Plútarchos pojednává v širším kontextu Hérakleitova výroku. Proměna je charakterizována poněkud překvapivými slovy (91.5):
	Rozptyluje se a znovu se shromažďuje.
    Z kontextu je jasné, že nejde o generace a už vůbec ne o reinkarnaci, neboť to obé dělá také “zároveň”. Jde o nějakou oscilaci identity, snad příbuznou kmitání struny i tětivy v B 51. Vedle tělesného metabolismu může být takto popsán i onen paradox vědomí pozorovatele proměn: jakožto vědomý (probuzený) je totožný se sebou, jakožto živý je součástí všech možných uplývajících proudění, z nichž některé jsou kvasistabilní (po dobu života, homeostáze), některé ne; některé  jsou cyklické (noc a den) v rámci života pozorovatele, jiné jsou určeny většími kosmickými cykly, do kterých je náš život vnořen. Jakožto bdící člověk přichází (je přítomný), jakožto živý odchází (není přítomný - B 34, alespoň ne identicky). 
    Lidským znakem probuzení, přitakání tomu, že vše jest jedno (B 50), je také přitakání vlastnímu příklonu k sebeidentitě. Zde bývá kámen úrazu v podobě přeceňování a pokrytectví. Hérakleitovu cestu ukazuje zlomek B 101. Plútarchova cesta je velkolepě vyložena právě v pasáži spisu O delfském E, která začíná líčením původu výroku “Poznej sebe sama!” v Apollónových slovech při delfském obřadu a pokračuje citací zlomku B 91. Plútarchos dokáže zvláštním způsobem spojovat platónskou filosofickou pozici s vlastním porozuměním Hérakleitovi, občas dokonce souhlasným. Středním členem mu je náboženství, hluboká znalost kultů a smýšlení svérázného reformátora Apollónova a Dionýsova kultu.
    V Hérakleitově pojetí člověk přichází k jednotě a odchází ze života (viz B 34) - a naopak. Kdo přichází k identitě (ohně, vědomí, společného světa) ten se ovšem jeví jako odcházející, neboť se odklání od “většiny”, která je špatná (B 39). Ten odchází z polosvěta zájmů davu (B 29) a přiklání se k jednomu moudrému; přijímá individuální úděl (B 119), po jehož naplnění přichází to, co vypadá jako odchod. Ten, kdo odchází, vypadá ve své bujaré nepřítomnosti (B 17, B 34) jako vždy přítomný a mluví i jedná jako přerostlé mimino, které přichází, aby žilo svůj sen, aby uskutečnilo svá přání a úspěšně dobylo svět.
    Řeka je obraz životního proudu. Ten je také jenom jednou fází nějakého cyklu, jako je ono uplývání říčního proudu jenom jednou fází koloběhu. Voda v řece stále odchází a nevadí jí to, protože je součástí přírodního cyklu; taky stále přichází. Řeka je jednou cestou nahoru-dolů, i když voda v ní teče jenom dolů. Člověk je také součástí přírodního cyklu a je také tím, kdo se skrze něj a skrze svůj úděl uskutečňuje, kdo tu řeku vidí a občas se do ní pokouší vstoupit. Proto mu nezbývá než umět rozlišovat, čím má následovat řeku a čím oheň, nechce-li jenom odtéct za horizont. Církevní otec Grégorios z Nazianzu vyjadřuje onu odtékavou dimenzi dost ponurým obrazem - ve své vlastní verzi motivu řeky, kterou Hürt pokládá za inspirovanou Hérakleitem:
	[Nic není stálé. Jsem proudem špinavé řeky,
	   neustále přitékám, nemám v sobě nic ustaveného.]
Hérakleitos se vyjadřuje méně hypochondricky, ale nebezpečí proudů zná taky (B 77) a ví, proč mluví o zažehávání světla (B 26).


