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Hérakleitos z Efesu (kolem -540 až -480)

Efesos patří mezi největší a nejbohatší iónská města, avšak od r. -547 je okupován perskou mocí. Je zde slavný chrám bohyně Artemis a kulturní kontinuita tu sahá do doby ještě starší než mykénské. Hérakleitos je prý potomkem rodu, který kdysi založil iónský Efesos. Prý však zanevřel na politický i obřadní život, vzdal se královské kněžské hodnosti a odešel do asylu v chrámovém okrsku. Artemidě, představitelce divoké přírody, prý také věnoval svůj spis. Z díla zůstalo kolem stovky citátů, které představují asi třetinu původního textu, jde tedy o nejstarší jakž takž zachovaný proto-filosofický a přírodozpytný spis (z dob před Platónem se lépe zachovalo jenom dílo Empedokleovo a podobně Démokritovo). Dílo se vyznačuje velice komprimovanou a složitě vázanou prózou bez novotvarů.
Hérakleitos opovrhuje většinou, množstvím; hamižným a hašteřivým davem, který se honí za ziskem. Opovrhuje vším populárním, čeho se dav dovolává, když předstírá kulturnost. Hlásí se k tomu, co pronesl už mudrc Biás:
„Většina je špatná“ (B 39).
Kritizuje slavné a oblíbené autory: Homéra a Hésioda, ale často z opačných pozic, než ze kterých je kritizují jiní myslitelé. Kritizuje i nedávné pokusy o alternativy za epiku: Xenofana a Pýthagoru. Pýthagorou přímo pohrdá jakožto představitelem efektní „mnohoučenosti“:
„Mnohoučenost rozumu nenaučí, jinak by byla naučila Hésioda i Pýthagoru a dále Xenofana a Hekataia“ (B 40).

Pojetím cykličnosti proměn a symetrie vznikání i zanikání navazuje Hérakleitos na Anaximandra, ale na rozdíl od něj relativizuje poznávací roli geometrie. Jeho výlučnost mu vynesla pověst nevlídného filosofa a pomsta davu se projevila v legendách, které parodicky promítají citáty jeho úvah do životopisu, hlavně do bizarních způsobů smrti (A 1,3-4). Autoři pozdní antiky ho považují za příslovečně „Temného“ (Skoteinos) a těžko pochopitelného. Aristotelés mu tvrdě předhazuje (A 4; A 7) nelogičnost a Theofrastos dokonce tvrdí, že psal v záchvatech pomatenosti, což je asi dobový význam slova „melancholie“ (A 1,6). Strukturu Hérakleitovy řeči totiž neurčuje logika; zčásti proto, že ta teprve vzniká, hlavně však zcela programově, protože by to odporovalo povaze skutečnosti – přirozenosti, která se neustále proměňuje. Diogenés Laertios vypravuje (II,22 = A 4), že když dal Eurípidés Sókratovi přečíst Hérakleitův spis a zeptal se ho, co si o něm myslí, odpověděl: „Čemu jsem rozuměl, je urozené, tak myslím, že i to, čemu jsem nerozuměl, je takové, jenom to potřebuje nějakého délského potápěče.“ Tato legenda asi reflektuje tradici antických výkladů Hérakleitova spisu s tituly Potápěč, s narážkou na proudící a skrytou povahu přirozenosti. Už Platón charakterizoval Hérakleitovo myšlení slovy (Kratylos 439d) „vše proudí“, panta rhei, která se stala příslovečnými.

Hérakleitova řeč je prý podobná „řeči zasvěcovatele“, ale od tohoto žánru se odlišuje tím, že čtenář není do zasvěcení uváděn Hérakleitem, nýbrž souvislostmi přirozenosti (B 1), takže vlastně nejde o zasvěcení, nýbrž o samostatné chápání, o schopnost samostatné orientace ve světě díky projevům přirozenosti. Hérakleitos prohlašuje (B 50), že nemáme poslouchat jeho řeč, ale že moudré je přitakat vztahu jednoho a všeho, bytostné řeči.

Logos a probuzení
Slovem „řeč“ se pokoušíme překládat řecký výraz logos, který může mít velmi mnoho významů, jejichž společným jmenovatelem je „to, co umožňuje porozumění“. Různé významy jsou např.: „příběh, slovo, věta, řeč, promluva, kniha, řád, úměrnost, rozum“, tedy jakkoliv velká nebo malá jednotka významu, konkrétní i abstraktní, i sama schopnost významům rozumět. Hérakleitos užívá výraz logos ve významech ve škále od „osudové řeči“, která je artikulována proměnami světa, po „bytostné určení“ něčeho, třeba duše. Skrze logos může mít člověk přístup k tomu, co je „moudré“, sofon; když se otevře pro vzájemné vztahy všeho, pro společný smysl veškerenstva.
Hérakleitos praví:
„Prohledal jsem sebe sama“ (B 101).
Nalézání sebe souvisí s probuzením, s otevřením se tomu, co je všemu společné: logu. K logu vede plnění Apollónova příkazu z Delf. Logos je projeven společného, xynos, což není žádný „společný jmenovatel“, nýbrž otevřenost vůči světu a schopnost komunikace, založená probuzením:
„Když mluvíme s rozumem, je třeba se posilovat tím, co je společné všem...“ (B 114).
Lidé však nechápou, nerozlišují podle přirozenosti, jsou jako spící:
„Vůči řeči, která zavazuje, – vždy – nechápaví jsou lidé; jak předtím než ji slyšeli, tak i když ji slyší poprvé. Ač se všechno děje podle oné řeči, podobají se nezkušeným, když zakoušejí taková slova i taková díla, jaká já vykládám, když každé rozlišuji podle přirozenosti (fysis) a ukazuji, jak se to s nimi má. Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, (co dělají,) když spí“ (B 1).

Naše údajně cílevědomé jednání je podobné spíše drobným cukavým pohybům spícího. Naše údajné myšlení je spíše zmatečným snem:
„Lidská povaha nemá záměry, božská však má“ (B 78).
„Probuzeným je svět jeden a společný, avšak každý ze spících se obrací k vlastnímu“ (B 89).
Dále pokračuje kritika nevědomého davu, do něhož počítá i epiky a mytology. Žijí v předsudku, který je „podoben posvátné chorobě (epilepsii)“, ztrátě vědomí (B 46). Je třeba se probudit, slyšet společný logos. Nevědomost plnou předsudků přirovnává Hérakleitos ke spánku a ten zase ke smrti. Je to kolísání mezi každodenním shonem a nicotou. Probuzení zakládá možnost nadhledu nad cukavé pohyby spícího, který ve snu o leccos usiluje, ale po probuzení vidí, že podobně je tomu s naším konzumním životem. Teprve probuzení zakládá možnost komunikovat, dokonce komunikovat i některé obsahy snů.
Cestou k probuzení je „rozvaha, mysl, vědomí“, to fronein:
„Vědomí je všem společné“ (B 113).
Bez toho jsme jako opilí:
	„Když se muž opije, je veden nedospělým chlapcem, vrávorá; nevnímá, kam kráčí, když má vlhkou duši“ (B 117).

Rozvahu (vědomí) narušuje „vlhkost duše“. Nejen opilost, ale vše, co je jí podobné, včetně touhy užít si náboženství, která proměňuje zbožnost v náboženskou potřebu: „Jsou totiž bezbožně zasvěcováni do mystérií obvyklých u lidí“ (B 14).
Vlhkost je ovšem zdrojem příjemností i potravou duše, proto je život svou povahou nebezpečný a je propojen se smrtí: „Pro duše je rozkoš nestávat se smrtí ve vlhkých věcech“ (B 77). Duše se živí vlhkostí a spaluje ji, sublimuje v oheň. Tato schopnost duše zakládá vědomí:
„K duši patří určení (logos), které roste samo sebou“ (B 115).
Probuzení odkrývá zapomenutost našeho všedního života, naši vzdálenost od skutečnosti, zmatečnost našich konzumních cílů:
„Lidská povaha nemá záměry, jen božská je má“ (B 78).
„(Mnohé z božských věcí však podle Hérakleita) díky nedůvěře unikají, aby nebyly poznávány“ (B 86).
 	„Mnozí si neuvědomují věci takové, jaké jsou, když se s nimi potkávají; ani když se o nich poučí, nerozpoznávají je; ale sami pro sebe se domnívají“ (B 17).
Obdobou konzumních tužeb „mnohých“ (hoi polloi, většina) je „mnohoučenost“ (polymathié) slavných lidí, kterými se „mnozí“ nechávají vést, takže se míjejí s přirozeností.
„Jsouce zde, jsou nepřítomni“ (B 34).


