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    PŘEDBĚŽNÝ NÁČRT VÝZNAMOVÝCH POLÍ

    Slušelo by se, abychom předtím, než se ponoříme do komentování jednotlivých zlomků Hérakleitova díla, představili nějaký přehled Hérakleitovy nauky - nebo bychom tak mohli učinit po té, aby to vypadalo synteticky, jako že to je výsledek postupně představených interpretací jednotlivých fragmentů. Problém je však v něčem jiném než ve volbě mezi analytickým a syntetickým postupem interpretace. Totiž v tom, že klubko vztahů Hérakleitovy Řeči je sice třeba začít odněkud rozmotávat, rozhodně je však nelze převést na přehledný řetězec postupně stavěné nauky. Snadno by se nám totiž mohlo přihodit, že bychom vytvořili iluzi pochopení, které by se však míjelo s tím, co Hérakleitos napsal, - a hlavně s tím, proč to napsal. Snadno bychom mohli dopadnout jako ti nechápaví “běžní lidé”, kteří “nepoznávají ani tehdy, když se poučí” (B 17). Nějakou předběžnou orientaci však potřebujeme. Moc nám nepomůže ani představení Hérakleitových “názorů”, tedy nějakých jeho mínění. Ty by přece patřily spíš k jeho životopisu, k osobním věcem, po kterých nám zas až tolik co není, neboť naším cílem není upnout se na jeho osobu, ani vytvořit další doxografii. Ostatně, všechna “lidská mínění jsou dětské hračky” (B 70). Pokusíme se tedy klubko Řeči rozmotávat od určitých základních obrazů a výrazů, které by měly nabídnout nějakou předběžnou orientaci v jejích souvislostech. A pokusíme se přitom nezapomenout, že to má být pomocí pro něco základnějšího, pro rozmotávání klubka naší zkušenosti (viz B 55).

    Řeč a smysly

    Klasická filosofie postaví většinu svých výrazů na zrakové metaforice poznání: názor, vhled, náhled, ukázat, uvidět, vysvětlit; v řečtině ještě theorie (diváctví), idea (to uviděné), druh (eidos, to zahlédnuté, tvar v pohledu). Sluchová metaforika patří spíš náboženství a poezii - nebo bude převedena na “poslušnost”. Vedle toho užívá metafyzická filosofie jakousi mocenskou metaforiku: pochopit, uchopit, tvar (za který lze uchopit a který lze pochopit), pojem (to pochopené), pojmové dělení, otázka (pátrání), důkaz (kontrola); jindy zase metaforiku morální nebo právní: správnost, pravda, spravedlnost.
    Místo toho ponechává Hérakleitos uchopování na čemsi nadlidském (B 28, B 66) - a lidské uchopování vidí jenom jako prostředek k tomu, abychom se zbavovali té části obtížných parazitů, kterých se takto zbavit umíme; zatímco ty, které nedokážeme vyhladit prostřednictvím jejich uchopení a spatření (vši v B 56), si ponecháváme. Zrak je i pro Hérakleita výsostnou schopností; dokonce říká, že: “Oči jsou přesnější svědkové než uši” (B 101a). Zrak je mu ovšem častěji metaforou probuzení (B 21, B 26) a vystupuje taky v souřadném spojení se sluchem (B 55). Jinak může i klamat, jakousi virtualitou, zdánlivostí (B 46). Tou základní smyslovou schopností je v Hérakleitově Řeči právě sluch: B 1, B 19, B 34, B 50, B 55, B 108, B 128. To ovšem samozřejmě neznamená, že máme brát vážně to, co lidé povídají (B 50, B 108) nebo dokonce zpívají (B 104) - a už vůbec ne to, co píšou (B 129 aj.)! Někteří intelektuálové totiž rádi poučují. Sluch i zrak však žijí světem a každou přirozeností, pokud nejsou přetěžovány lidskými starostmi. Hrubcům jsou ovšem i jejich smysly celkem k ničemu (B 107).
    Na své si v Hérakleitově Řeči přijde i čich, a to ne nějak okrajově, nýbrž v důležitých situacích: B 67, B 98. Dokonce i hmat je základní metaforou, a nejde o žádné uchopování, nýbrž o dotýkání a o souvislosti života a smrti ve zlomku B 26, tedy při tom nejdůležitějším.
    Archaická vnímavost má smysly rozlišeny trochu jinak, než jak jsme v pozdějších dobách zvyklí. Důležité však je, že Hérakleitova Řeč nepracuje pouze s uvedenými příklady pojmenovatelného smyslového vnímání, ale že je celá proniknuta jakousi vnitřní nebo celostní smyslovostí, jakýmsi smyslem pro život s jeho bolestmi, touhami i krásou a především smyslem pro nárok celku. Právě ten ovšem nejvíc relativizuje (B 110, B 111, B 102) nebo naopak problematizuje (B 77, B 85, B 118 ) jednotlivé radosti i starosti našeho života.

   Řeč a lidská orientace

    Pro pomoc k orientaci ve zkušenosti se nyní pokoušíme orientovat ve zbytcích Hérakeitovy psané Řeči. Ta je příběhem a smyslem (také významy slova logos) Hérakleitova pochopení zkušenosti. V Hérakleitově Řeči však nenacházíme mnoho z těch orientujících prostředků, na které jsme zvyklí z pozdější filosofie. V patřičné kapitole to ukazujeme na jejích lexikálních, syntaktických a řečnických prostředcích. Totéž ovšem platí také ještě obecněji, na úrovni orientujících obrazů a metafor.
    Řeč člověka je schopná zobrazit a zprostředkovat zkušenost a ukazovat vztah k celku skrze části. Prostřednictvím své artikulace odkazuje na to, co se artikuluje v jednotlivých věcech, událostech a jevech světa. Řečí se můžeme dorozumět s druhými lidmi a také sami se sebou; můžeme porozumět sobě a své zkušenosti světa, porozumět lidem a světu. Takové jazykové dorozumívání je sice velmi důležité a ještě důležitější je takové sebeporozumění a porozumění světu - nicméně se zdá být něčím druhotným a v jistém smyslu povrchním. Řeč je při něm nástrojem komunikace, sdílení. Je tedy prostředkem, který v nějaké míře odstraňuje překážky, které brání samozřejmému prožívání společnému životu. Řeč přináší nové možnosti sdílení a rozumění, ale právě tyto nové a specificky lidské možnosti mohou být klamné. Rozumná řeč sice odstraňuje staré předsudky a ruší alespoň část našich vzájemných nedorozumění, ale vytváří nový předsudek, totiž předsudek velevýznamu naší komunikace, jako kdyby každý problém byl pouhým nedorozuměním. My však umíme nejen lhát, ale umíme vytvářet i pouhá zdání porozumění, často úplně bezděčně. Řečí totiž můžeme zachytit určitý způsob vzájemného vztahu nějakých částí tak, abychom je mohli ovládat; pak můžeme léčit, vyrábět, dělat politiku nebo převádět náboženství na poučky. Řeč může být nástrojem ovládajícího rozumění světu a lidem, ať už je to řeč magie nebo řeč vědy. Toto je jaksi imperativní modus řeči, jehož východiskem nejčastěji bývají otázky. Otázky míří k nabytí informací, ale hlavně připravují vznik takových významových polí, ve kterých se pak může imperativní modus řeči uplatnit. Náboženská tradice však zná i jiné mody lidské řeči: řeč prosebnou, řeč děkovnou a řeč oslavnou. Prosba je tradičně považovaná za sice základní, leč nejnižší způsob modlitby nebo modus obřadu. Touží po tom, co nám chybí. Díkůvzdání děkuje za to, co máme. Pokud je dost poctivé a nepovrchní, tak vlastně vzdává díky ne za něco určitého, nýbrž za celek běhu světa. Tím vstupuje do modu oslavy, radosti z podílu na smyslu celku, byť často z takového podílu, který sám o sobě bývá těžko k vydržení. Ani tyto mody řeči nejsou omezeny na oblast náboženskou.
    Hérakleitova psaná Řeč neklade otázky a přes své občasné imperativní výkřiky není mocenským prostředkem. Nemůže tedy ani odstraňovat nějaká vzájemná nedorozumění - dokonce s jejich přetrváváním přímo počítá (B 122). K těm výkřikům, většinou odsuzujícím, ji ostatně vede právě jenom to, že se zříká moci - a tudíž taky demaskuje mocenské řeči jiných, které slibují definitivní nebo nekonfliktní řešení, ať už v řádu poznání světa nebo v řádu politiky. Hérakleitova psaná Řeč je především obřadem a obětí, je oslavou zakoušené přirozenosti, která ve svých proměnách zjevuje běh světa. Nenabízí poznatky, nýbrž orientaci. Nabízí však takovou orientaci, která nezakládá moc. Hérakleitova Řeč nevyrůstá z otázek a nepodává racionální mapu na cestu životem, ať už krajinou, zákoutími duše nebo spletitostí lidské společnosti. Nabídka orientace vyrůstá z oslavy místa každé jednotlivosti v celku světa. Místo geometrické mapy krajiny nebo logické mapy různých objektů zde potkáváme nabídku řady obrazů, které mohou poskytnout orientaci uvnitř zkušenosti. Hned se však dovídáme, že žádný z takových obrazů Hérakleitovy psané Řeči není pro čtenáře závazný (B 50).
    Žádná z řečí není a nemůže být tou závaznou, jedinou nebo hlavní (B 108). Ta jaksi hlavní je totiž celkem, nikoliv součtem, je řádem celku. Řeč celku není v naší moci a Hérakleitos na ni může jenom odkazovat, sloužit jí, obětovat jí svoji psanou Řeč. V naší moci mohou být jenom části, které jsou ovšem ze své povahy různé, rozmanitě konfliktní (B 10) mezi sebou navzájem a často i uvnitř sebe. Řeč celku mluví i prostřednictvím konfliktů. Proto se ničím nevyčerpává: nekončí ani kolapsem, ani tím, že podá výklad. Je přece božská. Je to tedy Slovo boží? Ano i ne, nebo spíš: není i je (viz B 32).

    Řeč - logos

    Řecké náboženství nezná žádné Slovo boží ve smyslu božských Písem, ani žádné Slovo boží ve smyslu hypostazované božské osoby, prostředkující mezi světem a stvořením. Ostatně, většinou nemá ani žádný ekvivalent obrazu stvoření. Tím spíš ne v archaické době, neboť inovace těmito směry budou zčásti dílem Platónovým, zčásti až připodobněním se k obrazu křesťanské konkurence. Slovní spojení “slovo boží” znamená především věštbu, tedy nejčastěji Apollónův nebo Apollónem inspirovaný výrok, projevující úradek Diův nebo běh Osudu. O tom, že takový úradek je věcí božskou a ne lidskou, mluví Hérakleitovy zlomky B 41, B 78. Apollónovo zjevování osudového úradku je míněno ve zlomku B 93. Lidská odezva na Apollónovu inspiraci je představena v B 92.
    O té řeči, k jejímuž naslouchání nás Hérakleitos svým spisem vybízí, víme, že je odlišná od té jeho vlastní, napsané (B 50) - a tím spíš od řečí běžných lidí (B 108). Ti jsou přece “vždy nechápaví”, zatímco ona řeč je “vždy platná” a “všechno se děje podle ní” (B 1). Stojíme tedy nechápavě před řečí, neboť jsme ji neslyšeli - a Hérakleitos nám rovnou říká (B 1), že to tak zůstane i poté, co uslyšíme. Prý proto, že jsme nezkušení (B 1), taky proto, že se míjíme se skutečností (B 17, B 72) a jsme vůči ní tak hluší, jako bychom ani nebyli (B 34). To vše proto, že nejsme probuzení (B 1). Nebýt mnohokrát zřetelně vyslovené sluchové metafory, mohli bychom být na pochybách, zda vůbec ono záhadné klíčové slovo logos nepřekládáme úplně scestně. Může mít přece tolik různých významů! Kromě mnoha jiného může znamenat třeba: “slovo, výraz, rozmluva, určitá řeč, zapsaná řeč, kapitola knihy, řeč jako schopnost mluvit a myslet, příběh, pověst, výrok, věštba, přísloví, poměr nebo úměrnost, počet, účet, úvaha, určení, názor, důvod, rozkaz, důkaz, rozum, pojem i jeho definice, smysl ...”
    Hérakleitovy sluchové metafory a ohled na chronologii řeckého pojmosloví nás chrání od překladu “rozum”. Pokud by takový překlad vůbec mohl znamenat něco rozumného vůči Hérakleitovu textu, tak pouze ve stoickém významu výrazu logos, tedy jakýsi světový řád, určující koloběh proměn. Takovýto “světový rozum” nebo “celkový smysl” občas potkáváme ve stoických kontextech citací Hérakleitových výroků (B 31, B 72 a další), ale je to už stoické pochopení Hérakleita a navíc něco jiného, než rozum jiných filosofických škol i než rozum nové doby. Při setkávání s jednotlivými zlomky můžeme postupně vylučovat různé významy výrazu logos u Hérakleita a typovat možné kandidáty. Obstojně působí tyto typy:
        smysl (celku v jeho projevech),
        slovo (boží),
        výrok (osudu, boží, věštby),
        určení (osudové),
        řeč (boží, celku, světa, osudu).
    “Smysl” by šel pěkně použít ve všech Hérakleitových kontextech. Jeho nevýhodou ale je, že jakožto módní slovo může znamenat cokoliv pozitivního; hlavně však to, že k němu nemáme dost českých jazykově funkčních kontextů. Máme sice pěkně dán jeho opak, “nesmysl” jakožto nicotnost, ale pozitivně máme jen výraz “smysluplný”, který je možná kalkem německého “sinnvoll”.
    “Slovo” má pro svůj možný výsostný význam tradiční oporu v novozákonním pojmosloví. To však může zavádět k jiným než hérakleitovským asociacím. Navíc je v těžko použitelné v kontextech některých výroků a příliš jednoznačné ve srovnání s Hérakleitovým pojetím božeství.
    Zbývající výrazy, jsou vlastně do jisté míry synonymické, tedy pokud je chápeme s uvedenými osudovými a božskými atributy. Můžeme je snad v nouzi střídat, pokud překlad neudrží úplnou konkordančnost všech svých míst - a spolehnout se přitom na Hérakleitovu významovou provázanost na straně jedné a na vzájemnou blízkost jejich náboženských významů na straně druhé.
    Jako základní překlad výrazu logos volíme řeč, a to pro zřetelné sluchové asociace i pro asociace s běžnou schopností mluvit (B 19). Na třech místech pravých a srozumitelných zlomků (B 31, B 45, B 115) jsme nuceni dát v českém textu přednost slovu “určení” (a podobě třeba v bizarním referátu A 6a). Význam “výrok” není v textu výslovně použit jako překlad pro logos, ale občas snad spoluzaznívá asociacemi.
    Výraz logos potkáváme v hypoteticky pravé Hérakleitově řeči v 9 výskytech v 8 zlomcích: B 1, B 2, B 31, B 45, B 50, B 87, B 108, B 115. K tomu ještě 7 míst v uvozujících nebo parafrázujících pasážích “přímých” fragmentů a nejméně 10 ve významnější doxografii. Ty všechny jsou ovšem významně asociovány se zlomky o mluvení a naslouchání nebo se zlomky o cyklech světa a s řadou dalších, takže dohromady vytvářejí komplex desítek zlomků a asi desíti základních výrazů, tedy rozsahem největší a současně významem nejdůležitější grupu jakýchsi “hnízd základních výrazů”.  

    Řeč a Osud

    Hérakleitova řeč je blízká zvláštní náboženské moudrosti, ale nezacházíme příliš daleko tímto směrem, když zdůrazňujeme takto osudové asociace výrazu logos? Pro takové pochopení Hérakleita se kromě vlastního porozumění jeho textu můžeme opřít třeba o Aetia. Aetios tvrdí (A 8 /3):
    “Hérakleitos nazýval podstatu osudu řečí ...”
    V originále je samozřejmě heimarmené - stoický výraz pro osud - a logos, který překládáme “řeč”. Aetios tedy upozorňuje na to, že tomu, čemu stoici říkají svým výrazem, říká Hérakleitos nějak specificky, logos, řeč. Nejde tedy o poplatnost stoickému výkladu, leč naopak o upozornění na pojmoslovný rozdíl. A na jiném místě (A 8 /1) Aetios tvrdí: “Hérakleitos říká, že cyklický oheň je věčný, osud pak že je řeč, která tvoří (svět) z protichůdnosti jsoucích věcí. Aetios, poněkud bizarní doxograf kolem r. 100 n.l., sice není oporou zrovna nejspolehlivější, nicméně tyto jeho reference dávají dobrý smysl vůči celkovému obsahu i tónu Hérakleitova spisu i vůči referátům u Stobaia (v uvození B 137) a Díogena Laertia (A 1, 7).
    Proč ovšem říkat osudu řeč a proč má mít vůbec osud takovou roli? Výraz logos je jakýmsi neutrálním pojmenováním spisu: “Řeč”. V archaické době by se očekávalo, že spíš než o nějakou “literární tvorbu” půjde o pomůcku pro vlastní paměť - jako u postupně zapisovaných textů rhapsódů - nebo v tomto případě spíš o pomůcku pro věrné učedníky, snad i o jakýsi odkaz, adresovaný třeba i jednomu konkrétnímu člověku. Tak se alespoň tváří třeba ještě báseň Empedokleova. Hérakleitos ale nepíše pro věrné učedníky, žádné nemá. Spis prý odevzdává chrámu. V tom spise taky jasně odlišuje logos svůj a logos vždy platný. Hraje si s možnostmi jazyka, což ovšem nijak nevybočuje z toho, že i sám osud chápe jako božskou hru. Spoléhá se na život lidské řeči, která odráží život světa. Neztotožňuje řeč a myšlení, jako později Parmenidés, ale důvěřuje ve smyl celku a jeho alespoň částečnou vyslovitelnost, v možnost našich odkazů na něj. Ten smysl celku si ovšem nepředstavuje nijak totalitně ani hierarchicky, ale právě jako hru, dokonce hru dítěte (B 52) nebo hru náhody (B 124). Místo toho, aby svému spisu dal některý z pozdějších vznešených názvů, třeba “Posvátná řeč”, tak prostě výraz logos vtipně užije pro běh osudu, což má i předlohu v apollónském věštění.
    Jak tedy podle Hérakleita osud funguje? Na to se přece snaží odkazovat většina jeho spisu. Předběžně: Osudová řeč je vždy platná a my lidé vůči ní vždy nechápaví (B 1). Děje se zápasem, který dává všemu vznik (B 80), je hlubinou duše (B 45, B 115), působí harmonii kosmu právě skrze protiklady ve všem (A 8 /1) a je mírou vzněcování a pohasínaní ohně (B 30) i určením, vůči kterému se při obratem světa poměřuje dokonce samo moře (B 31), tradiční obraz nepoměřitelnosti a bezměrnosti. Přitom osud nemusí nic řídit silou, pouze jaksi kormidluje vzájemné souvislosti (B 41) a splétá jednotlivé příběhy tím, že ony samy mají kontexty.
    Pokud by kdo chtěl odpověď na to, zda je ten osud předzvěděný, jestli se mu člověk může a má postavit, nebo jak se k tomu má lidská svoboda, tak se dozví jen málo: Na individuální úrovní je to naše povaha (B 119); záměry nejsou průhledné nám, ale božské povaze (B 78); mezi smrtelníky a nesmrtelnými se však vyslovuje nečekaná symetrie (B 62). Hérakleitos píše ještě před vznikem sofistiky i filosofie a vůbec ho ani nenapadne chtít osud, byť nazvaný logos, vysvětlovat nějakou logikou. Proto nezavádí žádný deterministický výklad osudu. Co by to bylo za hru, kdyby se předem vědělo, jak dopadne a kudy to k tomu povede. Zrovna tak ale, co by to bylo za hru, kdyby nikomu nešlo moc a moc o to, jak si v ní zrovna stojí - a kdyby to i při veškeré nadvládě náhody nemělo nějaké spojitosti, spád a souvislosti hry (viz výklad u B 52). 
    Hérakleitovy výrazové prostředky jsou bohaté, ale v jednom ohledu jsou opravdu chudé. Neumožňují formální kontrolu platnosti řeči. Hérakleitos totiž důvěřuje něčemu jinému: tomu, o čem ta řeč vypovídá, zkušenosti běhu světa. Když není v naší moci kontrolovat osud, tak proč chtít kontrolovat naši řeč jinde než u soudu? Ověřuje se přece přitakáváním zkušenosti. A když osudová moc vládne světem skrze protichůdnosti, tak proč chtít něco jiného po té naší řeči, která o ní chce podávat svědectví? Proto ona naléhavá potřeba, aby upozornění na každé tíhnutí k nějakému významu bylo hned vyváženo i jeho opakem, aby se naše řeč nevymkla z řádu kosmu. Proto tak časté souřadné vyslovování opozit, které tak popudilo Aristotela (A 7). Ale onen spád osudové hry a provázanost běhu světa zrovna tak inspiruje hledání kontextů, nejlépe chiastických, neboť sklenují protiklady. Výsledkem takových popisů jsou pak obrazy přírodních cyklů jako určité ukázky relativní celistvosti. Cykličnost proměn manifestuje moc vzniku i zániku v jejich symetrii, v řádu celku.
    Na zajímavou archaicky iónskou souvislost možná poukazuje Sextovo uvození zlomku B 1, kde Hérakleitos poprvé představuje výraz “řeč” (A 16 /1. 132): Když tedy výše zmíněný muž začíná dílo O přirozenosti, ukazuje na to, co nás obklopuje, těmito slovy.” Sextova slova “to, co nás obklopuje” (to periechon) mají nejspíš odkazovat právě k Hérakleitovu pojetí řeči, i když možná s hned s výsostným atributem “společná řeč”, jak jej Sextos hned představí v B 2. Jak nás může řeč obklopovat? Sextův komentář k B 2 navozuje představu jakési věčné společné paměti, málem nádrže vědomí. Můžeme to však možná přetlumočit do podoby, která je v arhcaické době možná. Výraz to periechon, “obklopující” totiž nacházíme i v jinak skoupých referátech o Miéťanech. Anaximenés (B 2 z Aetia) prý mluví o vzduchu a duši, když nakonec říká, že “objímá (periechein, zahrnuje) celý svět”. Na tomto místě by hyperktitik ještě mohl poukázat na podivnosti Aetiových rferátů nebo na možnost proniknutí stoické terminologie do textu. Avšak proti Aristotelovu výkladu Anaximandra (A 15) tyto námitky uplatnit nejde:
    “... že tento počátek všechno zahrnuje (periechein) a řídí (kybernan), ... a že toto (apeiron) je božské ...” Výkladové možnosti tohoto svědectví zmiňujeme u Anaximandra a při výkladu Hérakleitova zlomku B 41.

    Protiklady

    aaa
Filébos, apeiratické škály, póly magnetu
Celé a necelé (B 10), obrázek!

    Probuzení, smrt a život

    aaa
K tomu, jak se máme probudit, nedostáváme žádný návod. Zřejmě nejde o budík. Ostatně, spícímu není možné dát návod ani na zacházení s budíkem a Hérakleitos sám žádný buditel není. Probuzený nic z toho nepotřebuje.
Aspoň občas snad probuzení jsme, je to přece vše v cyklech, když i probuzení občas spí. Není to klasifikace.

    Běžní lidé (Hérakleitova politická filosofie)

    aaa
B 2, B 17, B 39, B 49, B 57, B 104, B 113, B 116
B 121, B 122, B 125a

    Smrtelní nesmrtelní: lidé, bozi; jedno moudré a božská hra světa

    aaa
B 88
B 41
B 52

    Plápolání ohně a cykly ve světě

    aaa
B 67, B 30, B 31, B 100

Schéma koloběhu přirozenosti ve světě

Vždyživý oheň = jas (aithér)
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Moře

Legenda:
1   -   Obrat do mnohosti, ochladnutí a zvlhnutí, pohasnutí (B 30), sestup na nejnižší rovinu
2   -   Chladná “polovina” (B 31) vzestupu, vysoušení
3   -   Horká “polovina” vzestupu, pokusy o zážeh a obnovu ohně
4   -   Východ Slunce, zážeh
5   -   Západ Slunce, pohasnutí  	 -    1 až 5  kosmické cykly
6   -   Vypařování z moře i odjinud působením Slunce
7   -   Déšť
8   -   Studánky, prameny
9   -   Řeky				-    6 až 9  koloběh vody
10  -  Vlhká a chladná duše
11  -  Suchá a horká duše		-  10 až 11  rozpětí duše
(Tučně značené šipky mají výslovnou oporu v textu, ostatní jsou dedukované podle kontextů, čárkovaně pak hypotetické.)

    Duše

    aaa

    Nejkrásnější svět

    aaa

    Astrologie

    aaa


