B 92		(Kahn XXXIV)

1	Když Sibylla šílejícími ústy vykřikuje výroky, jež [podle Hérakleita]
	nejsou k smíchu,
3	nejsou líbivé,
	ani příjemné,
5	působením boha dosahuje hlasem tisíce let.

Plútarchos, De Pythiae oraculis 6, 378 a

    Nejsme si vůbec jistí, zda opravdu o Sibylle mluvil už Hérakleitos. Spíše se zdá, že Plútarchos cituje z Hérakleitova díla ve svém vlastním kontextu pouze ony tři zápory (ř. 2-4), i když to ostatní je asi taky nějak poznamenáno Hérakleitovou tématikou. Ve spise “Proč už Pýthie nevěští ve verších” mluví Plútarchos o tom, že božská inspirace se týká pouze věštby samotné a ne její básnické formy. Ta pochází až od věštkyně. V žádném případě se věštba nemá měřit literární dokonalostí a už vůbec ne líbivostí. A v bezprostředním kontextu citátu říká: “Jak půvabné jsou Sapfiny písně a jak všechny posluchače okouzlují a očarovávají. Sibylla však, podle Hérakleita, pronáší běsnícími ústy výroky neveselé, nepřikrášlené a nenalíčené, a přesto zásluhou boha dosahuje svým hlasem tisíce let. A Pindaros říká, že Kadmos zaslechl pravou hudbu boha - a nikoli hudbu příjemnou či rozmařilou... Neboť v tom, co je čisté a bez vášní, není pro rozkoš žádné místo.”
    Zde je ovšem překlad tradičního rozsahu zlomku podřízen Plútarchovu kontextu, zatímco náš základní překlad se jím nenechává vést. Shoda co do významu se týká oněch tří záporů, které jsou taky pro Plútarcha motivem toho, proč mezi příklady své myšlenky zahrnuje Hérakleita. Dělá to právě kvůli tomu a ne jenom pro podobnosti Sibylly a Pýthie.
    V originále jsou souřadnými spojkami spojeny tři zápory, z nichž každý je vyjádřen jako adjektivum s ‘alfa-privativum’. Mluví se tedy o výrocích, kterým naprosto chybí všechny ty tři vlastnosti, z nichž každá by mohla zapůsobit na posluchače nebo aspoň učinit takové výroky slavnými, ‘nesmrtelnými’. Jde o výroky, které nepotřebují působit na posluchače svou formou, ani nemíří ke slávě. Tato trojí charakteristika oněch “výroků” velmi dobře odpovídá Hérakleitovu vyznání. I formální struktura je zde plně analogická tomu, co u něj známe. Ty “výroky” se nám ovšem v českém překladu takhle trapně osamostatňují jenom proto, že neumíme jinak přeložit participium fthengomené, které samo znamená “když vykřikuje (výroky)”, tedy nikoliv ‘když vykřikuje jen tak’. Originál je tedy ještě o to výraznější, že vlastně nemá žádný jiný gramatický předmět než ty tři souřadné privace, omezení.
    O čem ale Hérakleitos takto vypovídá? Asi ne o své vlastní řeči, tu přece jasně odlišuje (B 50) od té “vždy platné”. Triáda privací se zdá být vyhrazena božské úrovni. Ta nenalíčenost by mohla odpovídat čistému ohni, ne situaci, když se smísí s kadidly v B 67. Docela dobře to mohla být charakteristika vždy platné řeči, osudového určení, bytostného určení. Ne proto, že by vždy platná řeč vůbec měla nějaký ‘charakter’ - vždyť jsou tam taky vysloveny tři privace - nýbrž proto, že není přizpůsobena pro lidské ucho. Hlavně však z jiného důvodu, a tím je obraz této řeči nebo určení v podobě věštebného výroku; v podobě osudové výpovědi, božího slova. Proto nevylučujeme ani to, že by dokonce i ‘obal’ těchto tří záporů, totiž jmenování Sibylly a další charakteristika její řeči, mohl nějak souviset s původním Hérakleitovým kontextem, i když nevíme, nakolik doslovně.
    Spekulovat o tom, o které Sibylle Hérakleitos mluví, by proto bylo poněkud nadbytečné. Stačí vědět, že jméno Sibylla je jménem typologickým, že v Delfách i jinde (včetně Iónie) se Sibylle připisovalo věštění prý i v dobách starších, než z jakých pochází věštění Pýthie, což je zase označení pro funkci Apollónovy věštkyně Delfách - a že i v Delfách je ctěna ‘Sibyllina skála’. Každá věštba je chápána jako věštba Diova, ale v mnoha případech je oznamovaná Apollónem, např. v Delfách (B 93), a to skrze Pýthii. Zatímco Pýthie je součásti složitého obřadu, tak Sibylla je spíše charismatická bytost, věštící původně ve spojení se Zemí (skálou), ale v historické době také ve vztahu k Apollónovi. Charismatické rysy Sibylly dobře vyvstávají v příslovečném popisu toho, jak křičí běsnícími ústy.
    Neozdobená řeč, která se děje působením boha, prostupuje napříč časem, ty tisíce let zastupují úplnou prostupnost její řeči skrze vše. Jakým působením? Jak ji ten bůh podporuje ne udílí? Je to jeho řeč, Sibylla je pouze nástroj! Je to řeč toho, který oznamuje osud. V originále “toho boha”. Protože bezprostředně předtím není žádný jmenován, a protože nejde o monoteistický výrok, tak zbývá snad jediná možnost: působením Apollóna. A jak Apollón osudový výrok oznamuje nebo udílí, o tom pojednává zlomek B 93.
    V opozici vůči této naprosto nezdobené řeči stojí u Hérakleita umění řečníků, které napadá např. ve zlomku B 81.


