B 99		(Kahn XLVI)

1	Kdyby nebylo Slunce a záleželo by <jen> na ostatních hvězdách,
	měli bychom tmu.

Plútarchos, De fortune 98 c  (+ 3 svědectví)

    Této samozřejmosti věnujeme pozornost proto, že v Hérakleitově astronomii nikdy nevíme, co vlastně bude samozřejmé. Navíc nám řecká předložka heneka (použitá ve spojení s ostatními hvězdami) nedává dost dobrou oporu pro pochopení výroku. Je také možné, že jde o Hérakleitův kontext k jeho výkladu denního a ročního cyklu oblohy (B 120), že chce ukázat, jak nebýt slunečního světla by např. v létě byly ve dne vidět ta souhvězdí, která vidíme za zimních nocí. Plútarchos však má zrovna jiné starosti a citát chápe jako výrok o vztahu mysli (nús) a smyslů: “Stejně tak, pokud by záleželo jen na smyslech a kdyby člověk neměl mysl (nús) ani rozum (logos), nic by se ve svém životě nelišil od zvířat.” Plútarchos tady chápe Slunce v duchu Platónova podobenství z Ústavy a temné hvězdnaté nebe je jenom odvrácenou stranou dne. Část výroku referuje Plútarchos jinde (Aqua anignis utilior 7) srozumitelněji:
	Kdyby nebylo Slunce, byla by tma.
Smysl výroku je jasný. Bez Slunce by sice hvězdy svítily, tma by byla ve prospěch jejich zahlédnutí, ale v jejich světle bychom neviděli, byla by temná noc. Podobně referuje Hérakleita i Díogenés Laertios (A 1, 10): “Nejjasnější a nejteplejší je plamen Slunce; ostatní hvězdy ostatní jsou totiž více vzdáleny od země, a proto méně září.” Nezdá se však, že by takový náznak geometrizace k Hérakleitovi patřil. Nejspíš jsou u něj hvězdy naopak níže než Slunce, podobně jako u miléťanů. Není celé toto srovnání Slunce a hvězd taky metaforou toho, že cyklus dne a noci střídá důraz na jednotící vidění všeho pozemského ve světle Slunce - s důrazem na spatření mnoha hvězd noční oblohy, které nám sice umožňují skvělou orientaci, ale v jejichž světle nic jiného nevidíme?
    Pro Klémenta Alexandrijského je výrok metaforou známosti Logu. Cituje jej celý - pouze nepatrně odchylnými slovy - a hned potom uvádí svoji motivaci k citátu, který je modifikací motivu Plútarchova:
    “Kdyby nebylo Slunce a záleželo by <jen> na ostatních hvězdách, byla by úplná noc. Stejně tak, kdybychom neznali Logos a nebyli jím osvíceni, nebyli bychom o nic lepší než vykrmovaní ptáci, kteří tuční ve tmě, živeni pro smrt.”

