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Abstract 

The philosopher Heraclitus has been renowned for a great amount of time. Despite that fact the 

remaining fragments of his work have just recently been assembled to the composed form they 

have today. Among these fragments there are a couple of terms that stands out amongst others; 

one of them is the term logos. The main focus of this thesis is devoted to the mystery and usage 

of the term logos, which comes into a great display in fragment number 50. 

The ambition of the thesis is to evaluate and compare three interpreters’ readings of Heraclitus 

while having a close focus on his usage of the word logos in fragment 50. One of these 

interpreters, Martin Heidegger, may have the most radical reading of Heraclitus’ logos among 

the three. Because of his philosophical standpoint he interprets Heraclitus in a way which has 

never been done before. The other two do not have Heidegger’s phenomenological perspective, 

by which Heidegger broadens our understanding of Heraclitus fragments, which isn’t as the 

thesis will show unproblematic. 

     The other two interpreters G.S. Kirk and Charles H. Kahn both do a thorough reading and 

translation of all the fragments, whereas Heidegger is more selective in his reading of the 

fragments. Heidegger doesn’t have the same intention in his interpretation as Kirk or Kahn; 

therefore may he be said to be more selective in his reading of Heraclitus. While Kirk and Kahn 

depict a more naturalistic ethic tendency in Heraclitus, Heidegger illustrates an ontological 

tendency which speaks about being and its’ constitution and expression as such. At the end of 

the thesis there is an analytic part which compares and investigates the possible difficulties in 

comparing the three readings. 

The thesis acknowledges the possibility of impossibility in ever understanding the extent of 

Heraclitus thoughts around logos; the three interpreters hopefully show the scope of 

understanding Heraclitus’ thoughts around this term.  
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1. Inledning 

Utefter den västerländska filosofihistorien har medvetenheten och vetskapen om de 

försokratiska filosoferna funnits där; men för det mesta har de haft sin plats i skymundan, till 

förmån för mer historiskt närliggande filosofer. Anledningen har varit att det helt enkelt inte 

funnits tillräckligt med källmaterial att tillgå för att dra slutsatser kring deras läror. Det är inte 

förrän i början av modern tid som mer material har kommit fram och en gedignare källgrund 

uppdagats av de försokratiska filosoferna – men alltjämt är de flestas texter återfunna såsom 

lösryckta stycken, dvs. fragment. I och med det långa tidsavståndet mellan funnet material och 

upphovsman är det en högst främmande tankesfär som breder ut sig hos försokratikerna. Det är 

rent utav så att vissa moderna uttolkare skulle förneka möjligheten att ens nå texternas kärna; de 

moderna och de gamla språkliga samt kulturella sfärerna är helt enkelt alltför främmande för 

varandra.
1
 Vissa skulle hålla med om att ju längre tid det går mellan nytolkningarna av diverse 

försokratiska fragment, desto svårare blir det att nå fragmentens innersta mening; desto mer 

främmande blir anknytningarna till det grekiska språket. En av de dunklaste och mest 

svårförståeliga av försokratikerna anses vara Herakleitos. 

     Herakleitos levde troligtvis i slutet av 500-talet f.Kr. Enligt antika källor ska han även ha 

efterlämnat en bok som sägs heta ”Om Naturen”, men denna tycks ha försvunnit som 

självständigt verk efter något århundrade, men eventuellt existerade den så länge som till början 

av vår tideräkning (oklart när). Herakleitos har med andra ord inte efterlämnat några egna 

autentiska verk utan hans idéspridning är främst via citat filosofer som Aristoteles, Diogenes 

Laertios och Platon påstått att han har myntat; dessa citat finns numera samlade under 

beteckningen ”Herakleitos fragment” och är allt vi har kvar från den urspungliga boken. En av 

anledningarna till att han är tolkningsintressant är att han påstås vara den första filosofen som 

myntar ordet logos som filosofem, ett påstående av att ordet har en filosofisk innebörd, till 

skillnad från dess tidigare användning som var i former av en vanlig grekisk anföringsterm till 

den text som skulle följa.  

    Den föreliggande uppsatsen syftar till att föra och visa en diskussion omkring svårigheterna 

att förstå Herakleitos, med fokus på hans snåriga begrepp logos. Logos har en stor mystik 

omkring sig, då begreppet försetts med en rad olika översättningar som trots det inte ringar in 

alla aspekter av hur ordet använts. Vanliga översättningar av logos som t.ex. ”utsaga” och 

”ordet” kommer utefter uppsatsen visas vara otillräckliga och förses med prövningar samt kritik.  

                                                           
1 Herakleitos. Herakleitos Fragment. Översätt och kommenterad av Rehnberg, Håkan och Ruin, Hans (Lund: AB 

Propexus, 1997), s. 256. 
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Hur ska eller kan vi förstå en fragmenterad text, vars delar i mångt och mycket utgörs av citat 

diverse författare påstår att Herakleitos har yttrat, utifrån den både språkliga och kulturella 

omvälvningen som har skett under de 2500 år sedan den påstått sammanhängande texten skrevs? 

Hur tar moderna uttolkare sig an fragmenten och är i så fall deras tolkningsinstrument 

tillräckliga för att finna en klar mening i fragmenten? Hur ser tolkningsprocessen och den mer 

nutida tolkningstraditionen av detta filosofins grundbegrepp ut och vad utöver den traditionella 

interpretationen kan vi utläsa ur dessa dunkla fragment?  

Fragmentet som i första hand kommer att belysas är fragment 50. Med anledning av att 

Herakleitos fragment sägs utgöra ett sammanhängande filosofiskt verk kommer referenser till 

andra fragment att ske; men alltjämt kommer mitt huvudsakliga fokus att ligga på fragment 50, 

för att i så hög grad som möjligt förstå den dunkle Herakleitos tankebanor utifrån detta filosofins 

grundbegrepp. 

Med syfte att just visa på den språkliga mångtydigheten i fragmenten, samt på friheten och 

svårigheten som denna mångtydighet öppnar upp för, har jag valt ut tre vitt skilda uttolkare av 

fragmenten, dessa är Geoffrey Stephen Kirk, Charles H. Kahn och Martin Heidegger. 

     Martin Heidegger höll under mitten av 1900-talet en rad föreläsningar om Herakleitos 

filosofi, som bl.a. finns återgivna i band 7, 15, 40 och 55 av hans samlade utgåvor. Heidegger 

gjorde på många sätt en radikal omläsning av Herakleitos, en omläsning som var samtida men 

väldigt olik den nyuppkomna pågående diskussionen kring Herakleitos tankebanor. År 1954 

kom G.S. Kirk ut med sitt verk ”Heraclitus the cosmic fragments”, en generation senare år 1979 

kom Charles H. Kahn med sin ”The Art and Thought of Heraclitus”. I relation till Martin 

Heidegger är dessa båda uttolkare opåverkade, de följer en anglosaxisk tolkningstradition som 

betonar det naturfilosofiska hos Herakleitos, medan Heidegger kan sägas utveckla en mer 

ontologisk Herakleitos. Emellertid frångår Kahn den av Hermann Diels etablerade numreringen 

av fragmenten, en ordning som bl.a. Kirk följer. Kahn omstrukturerar fragmenten och läser dem 

på ett annat sätt än tidigare; med ledning av Diogenes Laertios beskrivning av bokens struktur 

söker han efter en förnyad förståelse av Herakleitos. Medan Kirk har större fokus på det som 

pågår lingvistiskt, med ständig fokus på ord och uttrycks tidigare användningsområden, 

koncentrerar sig Kahn på den nya resonans som uppstår fragment emellan, därav 

omnumreringen av fragmenten. Vad Heidegger däremot gör med fragmenten och hur hans 

tolkning kontrasterar den anglosaxiska är också en uppgift för uppsatsen att visa. 

Uppsatsen tar sin början med en bakgrundsstudie om Herakleitos från Efesos, samt en 

utläggning av de fragment som kommer att diskuteras. Därefter följer en sammanfattning, som 
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samtidigt fungerar som bakgrundsstudie till den kommande diskussionen av fragment 50, av de 

generella tankarna omkring Herakleitos kosmologi. Efter denna utläggning skönjs 

förhoppningsvis en mångfärgad förståelse av fragmentet. I nästa del återfinns en fördjupad 

tolkning av fragment 50 utifrån Kirk, Kahn och slutligen Heidegger. Med Kirk och Kahn som 

föregångare syns förhoppningsvis kontrasten och den radikalitet som Heideggers tolkning 

innebar. I den sista jämförande delen likhetsgranskas därför de tre tolkningarna, där kritik 

gentemot Heideggers och de övrigas tolkningar framläggs. I slutet av uppsatsen görs en 

sammanfattning av diskussionen som har förts. 

2. Allmän teoretisk bakgrund 

2.1. Bakgrundsstudie till utläggningen av Herakleitos fragment 

Trots att det finns ytterst få autentiska källor som kan bekräfta Herakleitos levnadsperiod, varav 

samtliga är sekundärkällor, är det få som i så hög grad har omdiskuterats och alltjämt diskuteras 

med anledning av sina nedskrivna tankar. De 130 citaten Herakleitos verk utgör idag 

sammanställdes år 1903 av den tyske filologen Hermann Alexander Diels i hans ”Die Fragmente 

der Vorsokratiker”, där han också noggrant värderade äktheten på fragmenten. Fragmentens 

uppdelning skedde enligt den beprövade akademiska principen alfabetisk numrering efter källa. 

Berömda påstådda citat såsom ”panta rei” (allt flyter), ”man kan inte två gånger kliva ned i 

samma flod”, värderades som tvivelaktiga fragment och refuserades i utgåvan som autentiska 

citat.  

     Däremot är de fragment som följer betydelsebärande för förståelsen av Herakleitos filosofi 

och de godtogs också som autentiska citat. I följande stycke kommer jag att lägga fram några för 

uppsatsens kommande analys viktiga citat, som utefter texten kommer att nagelfaras av Kirk, 

Kahn och Heidegger. Citaten i följande stycke är översatta till svenska av Hans Ruin och Håkan 

Rehnberg. Under uppsatsen kommer den grekiska originaltexten att konsulteras, likaledes 

kommer översättningar av fragmenten från grekiska till tyska och engelska att framläggas samt 

översättas till svenska av mig, men alltjämt med originalspråket kvar inom parentes direkt efter 

översättningen eller med originalspråket inom blockcitat före den efterföljande översättningen. 

Fragmenten nedan kommer att citeras, refereras till samt diskuteras i uppsatsen.
2
 

                                                           
2
 Fragmenten är hämtade från Rhenbergs och Ruins utgåva av fragmenten, där de står numrerade enligt Diels 

följdordning och är lätta att hitta.  
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Fragment 1: Inför denna logos som är för evigt förblir människorna oförstående, såväl innan de lyssnat som när de 

väl lyssnat. Ty trots att allt sker enligt denna logos, likt oprövade är de som prövar det sagda och det gjorda som jag 

beskriver det, då jag särskiljer vart och ett enligt dess natur och säger hur det är. Det undflyr andra människor vad 

de gör vakna, liksom vad de i sömnen glömmer. 

Fragment 2: Trots att logos är gemensam lever de många som om de hade ett eget förstånd. 

Fragment 10: Förbindelser: helt och icke helt, samgående och isärgående, samklingande och isärklingande, ur allt 

ett och ur ett allt. 

Fragment 30: Och denna ordning, densamma för alla, skapades inte av gud, inte av människa, utan den var alltid, är 

och skall vara evigt levande eld, uppflammande enligt mått och falnande enligt mått. 

Fragment 31: Eldens förvandlingar: först hav, men ur havet hälften jord och hälften brinnande vind […] Havet 

utgjuts och fördelas enligt samma logos som det var innan det blev jord. 

Fragment 32: Ett enda är det visa, det vill och vill inte kallas vid namnet Zeus. 

Fragment 41: Ett är det visa, att känna till syftet, hur allt styrs genom allt. 

Fragment 45: Själens gränser upptäcker du inte, om du så färdas varje väg. Så djup logos har den. 

Fragment 50: Då de lyssnat inte till mig, utan till logos, är det vist att instämma: allt är ett. 

Fragment 64: Blixten styr allt. 

Fragment 80: Man måste inse att kriget är gemensamt och att strid är rättvisa och att allt blir till genom strid och är 

nödvändigt. 

Fragment 90: Allt i utbyte mot eld och eld mot allt, liksom varor mot guld och guld mot varor. 

Fragment 108: Bland de logoi jag hört uppnådde ingen detta: att känna till vad det visa är, avskilt från allt. 

Fragment 115: Till själen hör en logos som växer i sig själv. 

Dessa fragment tas direkt upp med anledning av logos-diskussionen, men även andra fragment 

som av platsbrist inte tas upp kan mycket väl läsas som vältalande argument för de poänger 

tolkningsanförarna vill göra. Dessa fragment kommer i så fall enbart att stå som numrerande 

referenser inom parentes bredvid anförarens argument, referenserna inom parentes hänvisar 

läsaren till Hans Ruins och Håkan Rehnbergs svenska utgåva av fragmenten. För att inte fästa 

sig alltför mycket vid den svenska översättningen av begreppen kommer likaledes vissa grekiska 

begrepp att stå kursiverade inom parentes efter den svenska översättningen av dem, likaså när en 

grammatisk förklaring till begreppen behövs.  

2.2. Övergripande om Herakleitos kosmologi 

Från de fragment vi har att tillgå står vissa element ut som mer betydelsebärande för Herakleitos 

än andra. Han omtalar gång på gång företeelsers motsatsspel mellan varandra, men att själva 
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motsatsspelet inte är en bortåt strävande antagonism, utan ett reciprokt ömsom nödvändigt 

ömsom paradoxalt förhållande: de är tillsynes två och kan beskrivas som två motsatspar, men är 

i grund och botten ett (”Vägen uppåt och nedåt är en och densamma” – fragment 60; se också 

bl.a. fragment 57, 59 och 91). 

     Likt många andra försokratiker använde sig också Herakleitos av ett naturelement som en del 

i sin beskrivning av en ordning (kosmos). Vi såg i fragment 30 hur ordningen beskrivs som en 

evigt levande eld, som emellanåt falnar och emellanåt uppflammar enligt mått (metron). Elden 

är ett återkommande element i Herakleitos kosmologi, där dess betydelse är mångskiftande men 

där den i varje fall står i relation till den logos vi söker. Eldens falnande och uppflammande kan 

läsas i relation till tings rörelse, som likaledes uppstår och förgår, utbyts och skiftas, av elden (se 

fragment 90). Det som sägs utbytas av elden är det som beskrivs som alltet (ta panta), eldens 

karaktärsdrag beskrivs som ordning (kosmos). I relation till eldens uppflammande och falnande 

står logos, som beskrivs vara det som allting – även eldens uppflammande, ordningens rörelse 

och alltets tillblivelse – sker utefter. Allt är ett utbyte med elden och det som utbytet sker utefter 

är logos (se fragment 1, 30 och 90). 

Martin Heidegger vill ge Herakleitos verk epitetet ”Blivandets filosofi”, vilket påbjuder tanken 

att Herakleitos stiftade en filosofi där den ständiga rörelsen, blivandet utan mål, var hans syfte.
3
 

Kirk säger emellertid att det inte finns något ordagrant i Herakleitos texter som säger att allt hela 

tiden rör sig och menar att det viktigaste vi kanske kan ta med från Herakleitos är att han var den 

förste filosofen som diskuterade relationen mellan tings olikheter.
4
 

     Hur eldens framträdande såsom ordning sker råder det också delade meningar om. Kirk vill 

mena att blixten är eldens manifestering och tillika synonymt med elden såsom eldens 

uppflammande.
5
 Därav följer att blixten som sägs styra allt blir i form av elden också det som 

allt är ett utbyte med (se fragment 64 och 90).  

     Blixten kan annars läsas som den gudomliges manifestering i form av Zeus, som i så fall 

tillika sägs styra allt (se fragment 32 och 64). I enlighet med detta vill Kahn mena att allt är ett 

utbyte med elden, men att alltet i slutändan styrs av den ende visa, dvs. Zeus, som omtalas i 

fragment 41. Han finner för detta stöd när han läser ihop fragment 41 med 64, som omtalar att 

blixten styr allt, med villkoret att blixten, det visa och Zeus är olika namn på en och densamma. 

                                                           
3 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe band 40: Einführung in die Metaphysik. Jaeger, Petra., (red). (Frankfurt am 

Main: Vittorio Klostermann, 1983), s. 105. 
4 Mourelatos, Alexander., (red). The Pre-socratics. (New York: Anchor Books, 1974), s. 189. 
5
 Ibid, s. 208 
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Här urskiljs måhända ett naturteologiskt perspektiv, där Zeus såsom gudsväsen tillika är det 

naturväsen som bringar ljus och eld. 

     Heidegger vill läsa det som att blixten inte bara är sitt eget manifesterande, dvs. eldens, men 

att också blixten med sitt upplysande manifesterar alla andra ting när de annars förblivit höljda 

eller förborgade i dunkel. Således kommer vi senare i uppsatsen att få se att för Heidegger blir 

blixten det mest betydelsebärande elementet i Herakleitos filosofi, för den möjliggör i sitt 

framträdande också utbytet mellan alltet och elden. 

     Måhända kan också blixten läsas i relation till fragmenten som omtalar kriget (se bl.a. 

fragment 53 och 80), där kriget beskrivs som alltets fader och tillblivelse. Kriget är en eruption 

från en långsam konflituppladdning, som till följd får en förtärande och förhärskande 

urladdning; likaledes är blixten en urladdning från något långsamt uppladdat. Från blixtens 

uttryck följer också den förtärande elden, som slukar omgivningen och sprider död omkring sig, 

men likväl uppstår en ny ordning där elden och kriget har dragit fram. Eventuellt kan kriget ses i 

analogi med blixten och elden såsom det som allt utbyts av, som tillika är alltings fader, dvs. 

alltings ursprung och tillblivelse.  

Den logos, som i slutändan beskrivs vara det som allting sker enligt, har utefter sin historia 

också en mångskiftande betydelse. I Lidell & Scotts grekisk-engelska lexikon återfinns ett tiotal 

olika betydelser av ordet, däribland följande: ordet, den yttre formen genom vilken den inre 

tanken uttrycks, talet, språk, utsagan, sinnets kraft som manifesteras i tal. Det motsvarande 

verbet av logos är legein, som betyder ”tala” eller ”säga” – men legein har likväl en skiftande 

betydelse beroende på vilken grekisk period ordet användes i. Ordet logos är dock otvetydigt 

ytterst betydelsefullt och bärande för Herakleitos samt eftervärldens relationer till naturen, 

ordningen (kosmos), varandra och de själva. Begreppets innebörd har genom historien haft en 

viktig roll inte minst inom religion; emellertid är Herakleitos logos innan denna tid och av annan 

betydelse, således fodras en klarare och mer vidsynt analys av begreppet. Det nyfunna 

sammanställda materialet av Herakleitos logos utmanar den äldre men mer historiskt 

närliggande förståelsen av begreppet; och det finns i spänningen däremellan potential för en 

omdanande filosofisk diskussion. Att begrunda logos såsom antytt av Herakleitos är att ta i 

beaktande en helomfattande alltjämt pågående reaktionsutbytande yttre och inre ofrånkomlig 

ordning. Herakleitos och logos relevans idag ligger måhända just i det att vi med hjälp av en 

främmande förplatonsk tankesfär får en annan syn på relationen mellan det inre och det yttre, på 

oss själva samt förhållandet vi har till varandra och omvärlden.  
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Jag vill också nämna att hänsynen till de olika filosofiska utgångspunkterna mellan främst Kirk 

och Heidegger är viktiga för att följa deras argument samt läsningar av fragmentet. Kirk och 

Kahn kan sägas använda en mer förutsättningslös metod, som strävar efter en opartisk tolkning 

utifrån det undersökta materialet, medan Heidegger i högre grad kan sägas läsa in egna 

filosofiska anspråk i Herakleitos fragment.  

     Med denna korta introduktion till Herakleitos kosmologi, som får fungera som förberedelse 

inför tolkningen kring logos och de logos-närliggande fragmenten, följer härnäst G. S Kirks 

utläggning av, diskussion kring och översättning av fragment 50. 

3. G.S. Kirks tolkning av fragment 50 

3.1. Fragment 50 enligt Kirk 

οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναι. 

Ouk emou, alla tou logou akousantas homologein sofon estin hen panta einai. 

”Listening not to me but to the Logos it is wise to agree [homo-log-ein] that all things are one.”
6
 

“Lyssnande inte till mig utan till Logos är det vist att instämma [homo-log-ein] att allt är ett.” 

Kirks översättning av fragmentet är i huvudsak i överrensstämmelse med Diels och Ruins 

översättning. Kirk hänvisar oss till att denna användning av logos – som här får anses ha en unik 

användning i Herakleitos fragment – entydigt visar att logos här når bortom det vi blott hör eller 

känner igen. I och med detta efterliknar han en modern tolkningstradition av fragmentet. Få 

skulle säga att logos här kan få betydelsen ”utsaga” eller ”ordet”. Fragmentet har en entydig 

hänvisning om att det inte enbart räcker med att lyssna till Herakleitos, utan man måste själv 

lyssna till en talande logos. Huruvida logos talar i ordets allmänna betydelse eller om lyssnandet 

sker med hjälp av öronen råder det delade meningar om. 

     Verbet akousantas står här i tempuset aorist (en avslutad händelse i förfluten tid). I 

formuleringen som Ruin använder sig av i sin översättning för att fånga det aoristiska tempuset 

återfinns en avslutad dåtida händelse som kan vara svår att utvinna ur Kirks översättning. I 

Kirks text återfinns emellertid en hänvisning om att akousantas har temporal prioritet över 

verbet homologein, som här står i infinit form; dvs. först efter att ingalunda lyssnat till 

Herakleitos utan till logos kommer instämmandet (homologein) in i bilden.
7
 Vi kommer senare i 

                                                           
6 Kirk, Geoffrey Stephen. Heraclitus the cosmic Fragments. (New York: The Syndics of the Cambridge University 

Press, 1954), s. 65. 
7
 Kirk, Heraclitus the cosmic Fragments, s. 70. 



11 
 

uppsatsen att se att inbördes temporal prioritet begrepp emellan är en vattendelare mellan 

tolkningar. 

Väl efter att ha lyssnat på logos infinner sig konklusionen – hur förstår Kirk logos i fragmentet? 

Efter en diskussion ger Kirk logos betydelsen av att den är det som ”relaterar oss och allt till vår 

omgivning” (”the component which connects everything with everything else”).
8
 

Översättningen liknar flera av Lidell & Scotts översättningsförslag av logos. Relateringen till 

omgivningen resulterar i att man instämmer i påståendet ”allt är ett”. Ett i denna betydelse står 

för Kirk kvar som numerus och betyder inte att man adderar en pluralitet till en individualitet, 

dvs. ”ett ting är allt”. Han hänvisar oss till att de yttre tingens utbyte sker, likt vad vi sagt 

tidigare, genom elden. Tingens manifestering sker likväl enligt denna eld, men i form av 

blixten.
9
 Logos uttrycks inte direkt i denna manifestering, utan är enligt Kirk den bakomliggande 

förmågan att relatera till omgivningen över huvud taget och den som gör att vi förnimmer alltets 

manifestering i dess skiftningar. 

3.2. Logos i fragment 50 i relation till de andra logos-fragmenten 

Vi såg i de tidigare nämnda logos-fragmenten att allt sker enligt denna logos och att den även är 

gemensam. Logos som beskrivet i fragment 1, 2, 45 och 50 förefaller passa med den beskrivning 

Kirk gett logos. Vår relateringsförmåga manifesterar för oss alltet såsom ett, dvs. ett obetingat 

pluralt allt (fragment 50); dess verkan är gemensam (fragment 2); dess förståelse går inte att nå 

vare sig när vi lyssnat eller innan vi lyssnat (fragment 1), utan den är förutsättningen för 

förståelse över huvud taget; tillika når vi inte heller förståelse för den om vi blickar in mot vår 

outgrundliga själ (fragment 45), då vi använder själva logos för att blicka in mot den. Emellertid 

påstår inte Kirk att hans tolkning är alltigenom oproblematisk.
10

 Problemen uppdagas när man 

tar in andra logos-fragment som inte har att göra med människornas erfarenhet av den, t.ex. 

eldens förvandlingar till hav, jord och brinnande vind (fragment 31), där logos såsom 

relateringsförmåga kan påbjuda tolkningen, som tillika förkastas av Kirk,
11

 att logos är ett 

immanent världsförnuft som i sådant fall relaterar världens olika element till varandra. 

Om fragment 50 ska läsas med Kirks logos-tolkning blir betydelsen något i följande stil: 

                                                           
8
 Ibid, s. 69 

9
 Ibid, s. 68 

10
 Ibid, s. 69  

11
 Ibid, s. 66 
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Det visa är inte att lyssna till Herakleitos utan till den relateringsförmåga som lyssnaren för tillfället är i 

samförstånd med, därefter yttrar sig detta samstämmande i konklusionen ”ett är allt”. Konklusionen blir så p.g.a. att 

allt har en gemensam komponent (logos) och för att alltet är och finns p.g.a. denna komponent, som är det ”ett” 

fragmentet refererar oss till.
12

 

3.3. Fragment 50s rytmik 

Att lyssna till Herakleitos fragment är inte bara att läsa dem. I vissa fall blir det tydligt att det 

också finns en akustisk-rytmisk aspekt i hans skrivande, som framkommer inte minst i fragment 

50. 

Ouk emou, alla tou logou akousantas homologein sofon estin hen panta einai. 

Logou (genitiv av logos) och dess likhet med verbet ”instämma” (homologein) är inte bara en 

meningsbärande formulering, men också en stilistisk sådan. Måhända styrker den stilistiska 

medvetenheten argumentet kring den viktiga relationen mellan instämmandet och logos, här 

återfinns rentav en del av ordet logos i homologein. Eventuellt är den stilistiska medvetenheten 

inte bara en slump, utan har som betydelse att – likt hur ordet logos närvarar i verbet 

homologein – logos närvarar i den som lyssnar till den. Detta påpekar också Kirk och vill arbeta 

i den riktningen. ”Den [logos] talar sin närvaro” (”It [logos] speaks its presence”).
13

 Han lägger 

därmed fokus på logos rörelse in i den som lyssnar och gestaltar därigenom sin tolkning av 

logos. Logos, som genom sitt närvarande hos lyssnaren och alltet också sammanbinder lyssnaren 

med alltets övriga delar, blir utifrån Kirks tolkning incitamentet till konklusionen samt 

föranledningen till instämmandet. 

     Andra uttolkare – t.ex. Heidegger och Bollack & Wissman – vill hellre lägga fokus på 

homologeins betydelse i detta instämmande, där Heidegger argumenterar för lyssnarens förmåga 

att sedermera instiga i denna av logos påbjudna konklusion; medan Bollack & Wissmann med 

homologein vill argumentera för talets aktiva förmåga, där det är talet (logein) som talar 

samman (homo) enhet och pluralitet. 

Charles H. Kahn ser också den stilistiska medvetenheten nedskriven inte bara i detta fragment, 

utan även i flera andra. Han frångår likväl orden i textraden och ser på versrytmiken samt dess 

klang i jämförelse med andra fragment. Kahn ser en lekfull medveten paradoxalitet i 

Herakleitos, som han använder för att spela med läsaren. Med denna medvetenhet i åtanke tar 

också Kahn sig an fragment 50. 

                                                           
12

 Kirk, Heraclitus the cosmic Fragments, s. 70. 
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4. Charles H. Kahns tolkning av fragment 50 

4.1. Fragment 50 enligt Kahn 

οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναι. 

Ouk emou, alla tou logou akousantas homologein sofon estin hen panta einai. 

”It is wise, listening not to me but to the report (logos), to agree <and say> that all things are one.”
14

 

”Det är vist, då de lyssnat inte till mig utan till redogörelsen (logos), att instämma <och säga> att allt är ett.” 

Förutom att Kahn valt att översätta logos med ”redogörelsen” (the report) är översättningen inte 

märkbart annorlunda. Fragmentet har emellanåt en annan plats och sammanhang än i Kirks 

utgåva av fragmenten. Till skillnad från Kirk frångick Kahn Diels källalfabetiska 

nummeruppdelning av fragmenten. Hans numrering av fragmenten försöker följa Diogenes 

Laertios rapporterade uppdelning av det ursprungliga verket. Här dyker fragment 50 upp direkt 

efter Herakleitos utläggning av själens (psyche) logos, som sägs ha ett djup som man ingalunda 

kan nå trots att man färdas varje väg (se fragment 45). Han konkluderar att fragment 50 genast 

blir mer begripligt om man sammanlänkar själens logos till logos ovan. 

“The reference to a logos somehow independent of Heraclitus will be immediately clear if he has just spoken of the 

'deep logos' of the soul. The thought will be: listen not to me but to the discourse within your soul, and it will tell 

you all.”
15

 

”Referensen till en logos som på något sätt fristående från Herakleitos blir genast förståelig om han just har pratat 

om själens ‘djupa logos’. Tanken blir: lyssna inte på mig utan till diskursen inom din själ och den kommer att 

berätta allt för dig.” 

Med denna tolkning av logos påbjuds idén kring en ytterligare logos, som i korrespondens med 

logos i fragment 50 kan vägleda den som vänder sig in mot sin själ. Logos i fragment 50 är 

utifrån Kahns tolkning omvärldens princip, den varigenom allting sker (se fragment 1), men inte 

utan ett utbyte med själens inneboende logos inträffar. Han förklarar i följande citat hur 

korrespondensen mellan själens inre logos och omvärldens principiella logos möjliggörs. 

“[B]y seeking for his own self Heraclitus could find the identity of the universe, for the logos of the soul goes so 

deep that it coincides with the logos that structures everything in the world.”
16

 

“[G]enom att söka efter sitt eget själv kunde Herakleitos finna universums identitet, för själens logos går så djupt att 

den stämmer överrens med den logos som strukturerar allting i världen.” 

                                                           
14 Kahn, Charles H. The Art and Thought of Heraclitus. (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), s. 130.  
15
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Han ger själens logos och den yttre världens logos den gemensamma beskrivningen av att vara 

eviga strukturer som karakteriserar allt och som i princip är tillgängliga för alla, eftersom logos 

utbyts mellan de immanenta samt de yttre strukturerna och är i slutändan allas gemensamma 

erfarenhet.
17

 I en summerande förklaring av logos är begreppet, istället för enbart omvärldens 

princip eller den handlandes alltuppdagande förutsättning (själens logos), den överbryggande 

användningen av alla former av intelligens över huvud taget, vare sig det kommer från själen, 

självet eller det inspirerande alltet.
18

 

När det kommer till fragmenten själva förefaller fragment 45 och 50 kunna sammanlänkas: 

själens outgrundlighet – tillika innehavande logos – är något som tillskansar sig innehåll och 

manifestation från den yttre världen – dvs. allt (panta). Likväl kommer den yttre världen till 

beskådan och liv tack vare själens subjektskapande förmåga. Att ett utbyte mellan det inre och 

det yttre sker behöver inte för den delen betyda att de båda skulle förekomma utan varandra. 

Likt hur vi såg att vägen uppåt och nedåt är en och densamma skönjs här en tanke om att den 

inre och den yttre logos – ett och allt – är en och densamma i samma format som vägens två 

aspekter.  

     Fragment 115 talar också om en logos i själen, som även sägs växa i sig själv. Växandet sker 

måhända i den meningen tack vare alltets utbyte som i sin tur införlivas i själen. Alltet formar 

det inre och alltet får sin manifestation genom den enes agerande i det yttre – båda är p.g.a. 

själens och omvärldens sammanfallande logos alltjämt en och densamma. Kahn menar härmed 

att poängen med ”allt är ett” är att det är vist att inpassa det privata i det offentliga och 

tvärtom.
19

 

Vi ser hur det i fragment 10 talas om ett allt ur vilket det ena manifesteras, likväl är det ur det 

ena allt manifesterar sig. Således kan man bestyrka Kahns argument med att det privatas (den 

enes) plats är i det offentliga (alltet), likväl som det offentliga är en del av det privata. Fragment 

45 tillsammans med 50 bestyrks även av fragment 1, där logos påstås vara något som vi förblir 

oförstående inför, såväl innan som efter vi lyssnat. Logos gränser går inte att nå, vi förblir därför 

oförstående inför den, men den kan lyssnas till och har en given inverkan på lyssnaren i form av 

det offentliga alltets inverkan. Logos är i enlighet med Kahns tolkning det privatas och det 

offentligas utövande av intelligens, som tillika är alltets samt var och ens gemensamma 

erfarenhet. 
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4.2. Granskning av Kahns tolkning av logos i fragment 50 

I relation till en utommänsklig logos förefaller Kahns tolkning tveeggad; förvisso påbjuds även 

här tanken om en världsinneboende förnuftig logos, som elementens och alltets utbyte sker 

utefter; å andra sidan är Kahns tanke om det privatas och det offentligas utbyten i fas med 

Herakleitos tanke om eldens omvandlingar, där den logos som omtalas i fragment 31 figurerar 

som namnet på uppvisningen samt förklaringen av det offentligas och det privatas utbyten, dvs. 

redogörelsen (the report). Förvisso kan också fragment 2 ses som ett argument för att logos är 

förbundet med det privata och det offentliga, dock varnar fragment 2 oss också för att vända oss 

mot vår egen inre värld. Vi såg Kirk framhäva att logos manifestering är en rörelse som inte som 

hos Kahn sker genom en vändning till sitt inre, ståndpunkten att Herakleitos här uppmanar oss 

att vända oss mot vårt inre för vägledning är en åsikt som många uttolkare är emot. För trots att 

inget definitivt kan sägas om Herakleitos filosofi, tyder många av hans fragment på att den inre 

världen är en villfarelse (se bl.a. fragment 2, 17, 72 och 89) och att det är i det yttre som världen 

ska upplevas. Diskursen inom själen behöver inte konsulteras utan ges genom lyssnandet till den 

yttre omvärlden, dvs. logos i fragment 50.  

I huvudsak lägger Kahn ut sin tolkning av fragmenten med ett fokus som berikar diskussionen 

av texten. Han applicerar nämligen den förut nämnda paradoxaliteten hos Herakleitos på 

fragment 50. I åtskilliga fragment ser vi hur Herakleitos leker med motsatsernas spel (se bl.a. 

fragment 57, 59, 60, 91 och 103 – där de motsatser som omnämns alltjämt förblir en och 

densamma). Likaledes finner Kahn en sådan motsats i omtalandet ”ett är allt”.
20

 

Ouk emou, alla tou logou akousantas homologein sofon estin hen panta einai. 

Likt vad vi påpekade förut kan homologein vara en stilistisk medvetenhet, men likväl en 

betydelsebärande lekfullhet med språket. Om vi följer Kahns tolkning av en outgrundlig logos 

som bl.a. innehas av själen, som tillika människorna förblir oförstående inför men som 

manifesterar sig i det offentliga (panta) och det privata (hen), blir instämmandet (homologein) 

en paradox i och med logos outgrundliga djup samt oförytterlighet. I yttrandet av alltet förblir vi 

stående eller blir resultatet av försöket av alltets uttryck ett sådant att vi inte kommer någon vart 

eller längre än till ett summerande ”ett”. Likt hur början och slutet på cirkelns omkrets är en och 

densamma (se fragment 103) är alltet sådant att ett upp- eller uträknande inte för oss fram eller 

närmare en summering av det; slutet är tvärtom som närmast när man står vid dess början. 

Lyssnarens försök att stämma in i vad som har skett i utbytet mellan det privata och det 
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offentliga får som konsekvens att hon ingalunda kan tala ihop de båda: försöket resulterar i den 

paradoxala frasen ”allt är ett”. 

     Denna tanke om fragmentets likväl som många andra fragments paradoxalitet dryftas av 

Kahn på många punkter i hans bok om Herakleitos. Paradoxala meningar återfinns bl.a. i 

fragment 1, där Herakleitos själv särskiljer allt efter deras natur (dvs. han ensam såsom den ene 

sägs särskilja det allt han också är en del av), i fragment 108 dryftas tanken kring ett allt avskilt 

från det visa (medan det visa i fragment 41 sägs vara en del av allt och vetskapen om att allt 

styrs genom allt, även det visa) och här i fragment 50 är det visa att instämma i att ett är allt. 

     Kahn gör en viktig poängtering med denna typ av läsning av fragmenten. I huvudsak blir 

fragment 10 det mest betydelsebärande för Kahn, där alltets och det enas relation omtalas och 

inte bara nämns som slutsats av att ha lyssnat till logos. Kahn vill gärna i fragment 10 se ett 

bakomliggande mönster till de övriga relationsfragmenten. Fragmentets klang av att allt är en 

rörlig relationsprocess mellan enhet och pluralitet, mellan det särskilda och mångfalden, kan ge 

en föraning om vad som bl.a. uttrycks i fragment 50. Om ett är ur allt och allt är ur ett 

sammanfaller de i det av fragment 50 uttryckta ”allt är ett”.  

I Kahns läsning av fragment 50 läggs inte alltför mycket vikt vid orden i fragmentets tidigare 

användningsområden, utan med den omrestaurerade nummerordningen söker han efter en 

ursprunglig handlingsföljd hos de lösryckta fragmenten. Fragment 50s konklusion blir här i 

samråd med fragment 45 ett uttryck för logos outgrundliga djup. Konklusionen anses av Kahn 

vara ett exempel på ännu en paradox, där den yttrande med anledning av detta outgrundliga djup 

inte har förmåga att tala om vad som återfinns i logos och där följden blir den paradoxala frasen 

”allt är ett”. Samtidigt härleder Kahn fragmentet till fragment 10 och hur det är en gestaltning av 

fragmentets poäng ”ur allt ett och ur ett allt”, där varken någon av allt eller ett kan sägas vara 

annat än en och densamma. 

5. Fragment 50 utifrån Kirks och Kahns tolkning 

5.1. Summering av Kirks och Kahns tolkning av fragment 50 

Kahns påpekande av och koncentrering på Herakleitos paradoxala språk berikar vår läsning av 

fragmentet. Kirks tolkning går mer inpå det språkliga djupet i fragmentet, medan Kahns sätter 

fokus på resonansen fragment emellan. Tillsammans får de fragmentet att lysa i skiftande färger. 

Å ena sidan Kirk – där översättningen lydde: 

”Listening not to me but to the Logos it is wise to agree [homo-log-ein] that all things are one” 
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”Lyssnande inte till mig utan till Logos är det vist att instämma [homo-log-ein] att allt är ett.” 

Översättaren vill här sätta fokus på logos närvarande hos den yttrande såsom det som relaterar 

henne till hennes omgivning, där hon står samt yttrar sig såsom subjekt och såsom den ene och 

bevittnar den pluralitet som tar sig formen av ett ännu obetingat allt, däri ligger den visa 

devisen: allt är ett. 

Å andra sidan Kahn, där översättningen lydde: 

”It is wise, listening not to me but to the report (logos), to agree <and say> that all things are one.” 

”Det är vist, då de lyssnat inte till mig utan till redogörelsen (logos), att instämma <och säga> att allt är ett.” 

Här vill han betona vikten av att läsa fragmentet hellre i relation till andra och med bakgrund i 

andra fragment än att försöka nå en djupare mening blott genom fokuseringen på detta fragment. 

Vi såg också hans tanke att logos i fragment 50 även står i ömsesidig relation till den logos som 

i själen har ett outgrundligt djup och som tack vare den ömsesidiga utbytande relationen växer i 

sig själv. Hans påpekande av paradoxaliteten hos Herakleitos fungerar också som ett bra 

komplement till Kirks läsning av fragmentet. 

5.2. Syntes utifrån Kirks och Kahns tolkningar av fragment 50 

Om vi sammanför tanken kring paradoxaliteten i Herakleitos språk, samt det offentligas och 

privatas oskiljaktiget, tillsammans med tanken om logos såsom den som relaterar människa och 

omgivning kan vi måhända läsa fragmentet som följande: 

Då de inte lyssnat till mig (Herakleitos själv, med yttrandet om att de inte bör lyssna till hans yttrande – vilket i sig 

är paradoxalt), utan till det som relaterar dem till omgivningen, så ser de också hur det ser ut: deras förmåga att 

relatera till sin omgivning utgör bokstavligen [homo-log-ein] en del av att instämma. Således är lyssnaren förvissad 

om att det verkligen är logos – sin egen och omvärldens sammanförande komponent – hon hört när hon instämmer. 

När hon väl benämner den förvissade relationen mellan henne själv och allt tar det sig uttryck såsom den visa 

konklusionen ”Allt är ett”. Konklusionen inbegriper både lyssnaren och logos samt gestaltar likväl det offentligas 

och det privatas samhörighet.  

I mitten av läsningen skönjs en lekfullhet och paradoxalitet i det att homologein innehar 

stammen av ordet logos: förmågan till relatering är invävd i att instämma till det allt och ett som 

utgör sfären för relatering. Det är subjektet, dvs. den ene (hen), som instämmer med det som har 

själva förutsättningen till alltets uppenbarelse i sig (logos), likväl som att det är logos som är 

själva incitamentet för den ene till att börja lyssna över huvud taget. Fragment 50 kan därför 

sägas hänvisa oss till en dubbeltydighet, som först blir klar när man tar hänsyn till poängen i 
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fragment 10: om logos först måste lyssnas till och den ene därefter blir samstämd med det allt 

som utgör ett område för logos blir fragment 50 en gestaltning av ”ur allt ett och ur ett allt”. 

Fragmentet kan följaktligen läsas som att alltet paradoxalt nog blir den enes uttryck, men först 

efter att ha blivit införstådd i den som uppdagar alltet (logos). Som Kirk sa så måste det privata 

lyssnandet ske innan insikten i form av instämmandet tillkommer, med detta vill han betona den 

enskildes bidrag i form av lyssnandet och instämmandet till det offentliga alltet. Läsningen 

benämner likväl det offentligas och det privatas paradoxala samhörighet, där uppdelningen av 

enskildheter inte görs utan förblir belysningar av en och densamma ett och allt. I likhet med 

många andra fragment kan detta också sägas anspela på motsatsförhållanden som alltjämt är ett 

och detsamma. Tillika är alltet och den ene, dvs. det offentliga och det privata, en och 

densamma i lika hög mån som prefixet homo- sammanför logos och den som instämmer. I och 

med att ”ett är allt” är benämnandet av vad som sker i fragment 50 kan det likväl ses som 

benämnandet av relationen mellan logos och lyssnaren: de har en inre utbytande privat och 

offentlig relation, som har lika stor vidd som dess epitet ”ett är allt”. Denna läsning anspelar på 

Kahns tanke om det privatas samt det offentligas utbyten och samhörighet, som här i fragment 

50 hittar tre olika uttryckssätt: dels i omtalandet av logos och lyssnarens relation, där de i början 

gestaltar det privata och det offentliga, men i slutändan har en ofrånkomlig samhörighet; dels i 

ordet homologein, som inom sig kan sägas ha en inre semantisk samhörighet till logos och 

lyssnaren och som skapar den sammanförande samt utbytande rörelsen dem emellan; och tillslut 

i konklusionen ”allt är ett”, som såsom förytterligande följd av fragmentet samt benämnande av 

relationen ”privat offentlig” kan sägas omtala ett motsatsförhållande som i slutändan gestaltar en 

samhörighet. 

Förvisso finns det – likt den logos vi har i själen – en outgrundlig mängd varianter och 

tolkningar av det som här har dryftats. I nästa del av uppsatsen återfinns en tolkning som vill 

visa en annan sida av fragmenten, likväl en annan sida av tolknings- och 

översättningstraditionen. Heidegger arbetar med en annan tolkningsmetod och framförallt 

utifrån andra filosofiska utgångspunkter, som därigenom frilägger andra möjliga belysningar av 

fragmentet än de vi tidigare har sett. Hans fenomenologiska perspektiv söker efter aspekter av 

Herakleitos som kan sägas tala om ontologi, en lära om varat och dess framträdande. Han kan 

sägas företräda en uttolkning som förutsätter att dessa ontologiska aspekter finns hos 

Herakleitos, en ansats som söker efter argument för att en annan äldre förståelse för ontologi 

bl.a. återfinns i Herakleitos förståelse för och användning av logos. 
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6. Martin Heideggers tolkning av fragment 50 

 6.1. Heideggers översättning av fragment 50 

οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναι. 

Ouk emou, alla tou logou akousantas homologein sofon estin hen panta einai. 

”Habt ihr nicht bloß mich angehört, sondern habt ihr (dem Logos gehörsam) auf den logos gehört, dann ist Wissen 

(das darin besteht), mit dem logos das Gleiche sagend zu sagen: Eins ist Alles.”
21

 

”Har ni inte blott lystrat till mig, utan har ni (hörsamt på Logos) lyssnat på logos, då är det visa (som däri består), 

att, i det att man med logos säger det lika, säga: ett är allt.”
22

 

I den första delen av översättningen skiljer den sig redan från de tidigare vi har sett. För att göra 

en extra tydlig, men inte bara tydlig utan också en nödvändig markering av den poäng han vill 

göra, duplicerar han ordet för att ha lyssnat (akousantas). Vi återfinner det dels som lystrat 

(angehört) och dels som lyssnat (gehört). Han vill med detta visa att det verkligen rör sig om ett 

annat lyssnande vi gör till logos än till Herakleitos själv; emellertid ändrar han med detta 

fragmentets ordagranna struktur, vilket de tidigare tolkarna har aktat sig för att göra. Förvisso 

samråder också Kirk och Kahn om att det här rör sig om ett lyssnande som når bortom det vi 

enbart uppfattar med öronen, men de lägger som vi såg inte till något som inte fanns där från 

början. Vidare i vår läsning ser vi att Heidegger översätter ”vist” med ”det visa” (Wissen).
23

 Vi 

har sett att det visa omnämns i ett flertal fragment. Vi såg i inledningen att Kahn vill se det som 

att det visa och den vise (Zeus) är en och densamma. Det visa i fragment 50 har dock i tidigare 

                                                           
21 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe band 55: Heraklit. Frings, Manfred S., (red). (Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1979), s. 259. 
22
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översättningar fått stå som adjektiv i relation till konklusionen ”allt är ett”. Heidegger gör ännu 

en omrestaurering av texten när han rätt och slätt substantiverar detta adjektiv.  

     När det visa står som substantiv (to sofon) frammanar det genast associationer till andra 

fragment. Nedan visas Heideggers läsning av dessa och därtill följer en förklaring till hur han 

här kan använda det visa som substantiv. 

För att förstå hur Heidegger jobbar med följande fragment får man ta i beaktande att han har ett 

fenomenologiskt tolkningsperspektiv. Att se på det visa med ett sådant perspektiv påbjuder 

frågan vad som är vist med det som är vist, hur kännetecknas det som är vist? I motsats till vad 

de andra två tolkarna lagt fokus vid talar Heidegger om det som är vists signalement, dvs. vad 

som är dess karaktärsdrag såsom fenomen. Kirk och Kahn sammanfattar ganska obemärkt att 

följdriktigheten av att benämna ett såsom allt är vist och går inte vidare in på vad adjektivet i 

fragment 50 refererar oss till. Heidegger menar emellertid att det som är vist såsom fenomen 

måste kännetecknas av någonting som gör det vist, att dess upprinnelse kommer från ett uttryck 

av något som möjlig- och synliggör attributet vis. För att åskådliggöra sin tes nämner Heidegger 

att ett av det som är vists benämnanden, Zeus, uppvisande av någonting som känntecken för 

detta är blixten (se fragment 32 och 64). Zeus förknippas därför inte bara med blixten, utan han 

är därigenom blixten.
24

 Därigenom är Zeus attribut ”vis” en upplåtelse, vars attributgivare är 

blixten. Heidegger behandlar i sin uttolkning blixten som möjliggörande för det som är vist, där 

blixten är ett gestaltande av det visa själv. Vi såg dessa tendenser också hos Kahn i det att han 

ville likställa Zeus med den vise och som i slutändan styr över allt. Emellertid ligger inte 

Heidegger fokus vid Zeus såsom allvist och allstyrande teologiskt gudsväsen, utan hos honom 

blir Zeus endast en försäkran om den visa blixtens manifestation. För att berika sitt argument att 

det som är vist i fragment 50 tillika hänvisar oss till och är uppdagat av blixten, samt för att 

förtydliga sin poäng, inväver Heidegger det för honom så viktiga fragment 64. 

6.2. Utläggning av fragment 64: det visa såsom blixten, såsom ett och såsom allt 

Fragment 64: Blixten styr allt.   

Heidegger avskiljer först och främst blixten från den andra ljusbringaren människorna har till 

sitt förfogande, dvs. solen.
25

 Solen bär på betydelsen av att vara utomvärldslig och stå utanför 

naturen, emellertid är blixten nära. Blixten är tillskillnad från solen ett naturfenomen och yttrar 
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sig såsom en ljusbringare som bär med sig kraft och som i sitt nedslag tar sig formen av eld. 

Blixten och elden ses därför också hos Heideggers som två delar av samma rörelse.
26

  

     Blixten belyser i sitt nedslag allt som det genom detta belysande styr över. Blixten bringar 

fram ljuset och för alltet till ljusning; den består tillika av det ljus som den bringar sig fram med. 

Således ser Heidegger blixten som sig-fram-i-ljuset-bringaren, dvs. bringaren av ljus till det 

annars förborgade.
27

 I sitt visande av sig själv och uppdagande av allt enar den även allt. Blixten 

är därför också det som enar, som förenar. Hos Heidegger bringar således blixten fram allt och 

enar allt genom ett förenande av ljus och ett tidigare förborgat mörker.  

     Alltet får inte för den delen tänkas som en stilla given enhet, utan i och med att blixten 

alltjämt är bunden till alltet och rör sig ur det (se fragment 10) uppdagas alltet i ständigt nya 

former.
28

 Alltet är ett varande och därför också ett blivande, dvs. något som är i rörelse; blixten 

uppdagar förvisso alltet såsom blivande, men alltet förblir alltjämt ett blivande som emellanåt är 

höljt i mörker. 

     Blixten är också genom sitt uppdagade av alltet och härkomst ur alltet ett öppnande av ett allt 

den tillika tillhör. Blixten är därför hos Heidegger det visa (to sofon), för den är det som 

möjliggör allting inom alltet samt den varur värden och attribut såsom ”vis” uppstår: den är tack 

vare sitt ontologiska öppnande det visa i den vidaste bemärkelsen. Det visa och något som är 

vist är för Heidegger två ordklasser (adjektiv och substantiv) som vittnar om samma ontologiska 

öppnande: blixten är det visa och det som är vist är möjliggjort av en och densamma visa 

blixten. 

     Detta bringade av ljus ut ur det förborgade sker också inom den momentanaste av 

tidsramar.
29

 Blixten tänks i Heideggers termer som omedelbar men trots det bunden av tiden. I 

fragment 100 beskrivs årstiderna som de som frambär allt. Med stöd från detta fragment hävdar 

Heidegger att årstiderna här är en metafor för tiden och att det är blixten som genom tiden 

frambär och tillika styr allt.
30

 

I relation till denna tanke om blixten, såsom det enande av allt och det visa, finner vi i fragment 

41 en hänvisning om att ett är det visa och att allt styrs genom allt. Blixten härrör ur allt såsom 

element; det är inget transcendent enande utan Heidegger ser blixten också som en del i det allt 

den enar. Således styrs blixtens frambringande likaledes av det allt den i sitt nedslag 

frambringar. Likaså väver Heidegger också in fragment 10 som säger att det allt som 
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manifesteras också är ur ett (blixten) och att också ett härrör från det allt som det likaledes för 

till ljusning. 

6.3. Blixten såsom sanningen 

Vi har ovan klarlagt vad det visa som efterfrågades innan utläggningens början är. Det enande är 

det visa och det visa, tillika det enande, är blixten. Den både styr allt och är det allt den styr: ur 

allt ges blixten (den är ett naturfenomen) och ur ett (blixten) bringas alltet (i dager). 

När man begrundar vad blixten är en metafor för uppdagas därur en förståelse för Heideggers 

tanke om sanning. Heidegger tänker sig gärna sanningsögonblicket som en plötslig ljusning av 

en tidigare nattsvart himmel. Sanningen återfinns i det allt som i sanningsögonblicket bringas i 

dager, sanningen är därför ingen transcendent absolut riktighet. I och med att föremålet för 

sanningens ljusbringande höljs i dunkel är det oåtkomligt, det är förborgat. Däremot är 

sanningen det som bringar det förborgade ut ur det dunkla. Sanningsögonblicket tänker sig 

därför Heidegger, likt en blixt från klar himmel, som ett frambärande av det tidigare förborgade; 

sanning är för Heidegger oförborgadhet (Unverborgenheit – a-letheia).
31

 

Vad som sker med språket när vi följer Heideggers tolkning är att han succesivt sammanlänkar 

begrepp som under en lång historia varit åtskilda. Vi såg hur både Kirk och Kahn gärna håller 

logos, elden, Zeus och alltet som samspelande med varandra, men som självständiga begrepp. 

Vad Heidegger hitintills har gjort är just att läsa samman begrepp som är betydelsebärande för 

Herakleitos. Vi såg att hos Heidegger sammanfaller Zeus med blixten, med blixten löper 

likaledes elden, det visa ett (enandet) och allt samman. De sammanfaller med anledning av att 

blixten är det enande, den som manifesterar; likväl är det ur det manifesterade blixten själv 

härrör. Emellertid är blixten, elden och det visa enbart känntecken för det ena, dess 

karaktäriserande form är enandet.
32

 Vi har sett att blixten, elden och det visa enligt Heidegger 

alla har den gemensamma formen av en sammanbringande rörelse, som han tycker istället för 

”ett” allra bäst fångas med det mer rörelsepåbjudande presensparticipet ”enande”. Heidegger 

läser det ena som det enande och därför kan också blixten i sin singularitet förena allt. Tack vare 

blixtens enande form möjliggörs adjektivattributet vis, vars känntecken är att det härrör ur den 

enande blixten. Det som är vist, dvs. ontologiskt sanningstilltalat, i fragment 50, dvs. 

konklusionen ”allt är ett”, vittnar om en möjlighet att tala om företeelser i dess avtäckta natur. 

Det återstår emellertid att se om detta är Heideggers eller för den delen Herakleitos poäng.   

                                                           
31 Heidegger, Martin. Vorträge und Aufsätze. Neske, Günther,. (red). 11 uppl. (Stuttgart: Klett-Cotta, 2009), s. 212. 
32 Heidegger, GA nr 15, s. 44. 
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6.4. Hen panta einai: enandet är det samlade 

Efter lyssnandet till logos återfinner vi den betydelsebärande konklusionen, som tillika är 

uppdagad av den enande blixten och därför vis samt bragd i dager, ”ett är allt”. Heidegger 

formulerar sig i den sista delen enligt följande: 

„[D]ann ist Wissen (das darin besteht), mit dem logos das Gleiche sagend zu sagen: Eins ist Alles.”
33

 

”[D]å är det visa (som däri består), att, i det att man med logos säger det lika, säga: ett är allt.” 

När Heidegger säger ”att, i det att man med logos säger det lika, säga” (homologein), så menar 

har att de som instämmer inställer sig inför logos, dvs. de som säger det lika instiger i och 

samstämmer med det som påbjuds av logos.
34

 Homologein får den betydelsebärande rollen som 

verb mellan medlaren (logos) och lyssnaren. Som argument för att homologein verkligen 

inställer lyssnaren inför logos ger Heidegger oss hänvisningen om att det i ordet homologein 

finns en inre semantisk överrensstämmelse med logos (homo-log-ein).
35

 Därur följer enligt 

Heidegger den visa devisen: enandet är det samlade. 

I samråd och gestaltning av fragment 10, 41 och 64 blir resultatet av denna mening att dess 

innehåll utgör en metafor för blixten. Heidegger utläser därför inte ”ett” ur denna mening, utan 

han ger oss det enande som blixten har som känntecken, dvs. ett enande av allt. Således är 

enandet själva summan av sitt manifesterande, dvs. totaliteten, helheten, det förenade – eller 

som Heidegger kallar det: ”det samlade” (Gesamtheit).
36

 Som referens och argument för sitt 

påstående ger han oss en hänvisning till fragment 10, som just nämner hur alltet och enandet har 

en rörlig blivandelik relation, där enandet rör sig ut ur totaliteten och totaliteten rör sig ur sin 

enade form. 

Heidegger vill förstå enandet som det ständiga samlandet, vars innehåll och betydelse i lika hög 

grad är den samling som benämns som alltet (ta panta). Således kulminerar fragment 50 i 

påståendet att efter lyssnandet till logos, inte Herakleitos, sker instämmandet, som genom den 

visa konklusionen vittnar om dess korrespondens med blixtens sanningsavtäckande, att 

samlandet (enandet, sammanförandet) är summan av det som samlas och det som en gång har 

samlats (allt). 
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6.5. Logos såsom blixten, såsom det visa, såsom enandet och såsom allt 

Ur vår rekonstruktion av Heideggers tolkning framgår nu att logos kännetecknar sin relation 

med lyssnaren genom lyssnarens konklusion ”enandet är allt”. Detta enande är blixten, vilket får 

stöd bl.a. av fragment 64 som omtalar att blixten styr allt. Vi såg därtill att enandet är samlandet 

och allt är det samlade. Det är också i relation mellan samlande och det samlade som vi finner 

Heideggers översättning av logos i fragment 50. 

     Resultatet av enandets ständiga enande är en samling, likväl enar det enande utifrån det 

tidigare samlade (allt); logos blir här ett inringande substantiv av det samlande enandet som 

gjordes, alltjämt görs, samt det samlande enandet som en gång har gjorts. Logos är incitamentet 

till konklusionen ”enandet är allt”, där dess innehåll både är det allt som har enats och det 

enande som enandet härrör ur: logos är både ett och allt, dess betydelse innehåller dåtida, nutida 

och framtida tempus. Med detta i åtanke ger Heidegger oss ett översättningsförslag av logos som 

lyder: 

„Die ständigen in sich waltende ursprünglich sammelnde Gesammeltheit.“
37

 

”Den ständigt i sig rådande ursprungligt samlande samladheten.” 

Översättningen ska läsas med koncentration på logos som samlande och återsamlande av något 

tidigare samlat. Vi ser hur tanken att enandet är det allt det enar invävs i logos och dess 

betydelse av att alltjämt vara samlande och likväl det samlade själv. 

     Betydelsen av logos såsom beskrivet införlivar också blixtens betydelse som 

sanningsmetafor i sig. Sanningen såsom oförborgadhet har sin härstamning ur det tidigare 

samlade (allt) och sanningen såsom oförborgadhet har sitt mål i det ständiga föra-till-dager 

(enandet), dvs. att ständigt ena och tillika samla; likaså stämmer konklusionen i fragment 10 

(”ur allt ett och ur ett allt”) överrens med Heideggers beskrivning av logos. 

I enlighet med Heideggers argument förstår vi och skriver fragment 50 på följande vis: 

Då de inte lyssnat till mig (Herakleitos själv, de övriga människorna och dess verktyg, dvs. språket), utan lyssnat 

till det ursprungligt samlade (det ursprungligt samlade och alltjämt pågående samt framtida samlandet), är det visa 

(det visa som är det enande, tillika blixten såsom sanningens uppenbarelse som oförborgadhet som alltjämt ingår i 

logos) att instämma (att inställa sig eller ansluta sig till den samlande samlingen, vilket tillika innebär att inställa sig 

i sanningens frambringande såsom oförborgadhet): ett är allt (logos (den enande, tillika det visa, tillika sanningen) 

är logos (dvs. allt, tillika det av det visa visade, tillika det som uppdagandet härrör ur)). 
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6.6. Summering och konklusion av Heideggers tolkning av logos i fragment 50 

I samråd med flera andra fragment, i syfte att visa att tolkningen av Herakleitos logos-begrepp 

går djupare än att enbart förse ordet med en annan betydelse, återgavs här en logostolkning och 

diskussion utifrån Heideggers utläggning av fragment 50. För Heidegger handlar det inte i första 

hand om en filologisk undersökning, utan om ett djupare förhållningssätt och synsätt, bl.a. på 

sanningen samt förhållandet mellan människa och omvärld. 

     Utifrån den utlagda tolkningen inser vi att fragmenten som implicit eller explicit handlar om 

logos alla faller in i varandra: det allt som omnämns är det ena som är blixten som är det enande 

som är sanningen och som är det visa. Den logos det talas om i fragment 50 är enandet, som är 

sammanförandet, som är allt, som är upplysandet av det förborgade och som tillika är blixten 

såsom sanningens metafor. Fragmentets avslutande konklusionen vill visa på just denna svärm 

av begrepp, där alla hör ihop och ger uttryck för varandra i predikativa former, utan att något för 

den delen föregår de övriga. De summeras alla upp i och utgör en del av den logos vi här fått se. 

Heideggers tolkningsfokus och sammanläsning av betydelsefulla filosofiska begrepp skymtar vi 

varken hos Kahn eller hos Kirk. I nästa avsnitt jämförs Heideggers tolkning med den vi tidigare 

följt hos Kirk och Kahn, för att på något sätt uppdaga vad som i huvudsak skiljer de två 

anglosaxiska uttolkarnas tolkning och Heideggers åt. Nästa del innehåller även en känd kritik 

och ett försök till gestaltning av denna kritik mot Heideggers tolkning av logos. 

7. Likhetsgranskning av och en kritik mot Heideggers tolkning av logos 

7.1. Kritik av logos såsom enandet och såsom alltet 

„Der Logos ist  in sich zumal ein Entbergen und Verbergen. Er ist die Àletheia. Die Unverborgenheit braucht die 

Verborgenheit […] Hen Panta sagt, was der Logos ist. Logos sagt, wie Hen Panta west. Beide sind das Selbe.“
38

 

”Logos är på samma gång ett förborgande och oförborgande. Den är Àletheia. Det oförborgade behöver det 

förborgade […] Hen [samlandet] Panta [det samlade] säger vad logos är. Logos säger, hur Hen och Panta råder. 

Båda är det samma.” 

Med detta förkunnande citat och liknande omrörde och upprörde Heidegger den moderna 

tolkningstraditionen av Herakleitos. Givetvis har den fått utstå en hel del kritik och en del finner 

det helt omöjligt att läsa så betydelsebärande begrepp som delar av en och densamma logos, de 

läser istället logos som en på- och inverkande men alltjämt självständig princip. 
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     Kritik som Heidegger fått utstå är bl.a. att hans tanke att alltet figurerar såsom uppdagat av 

blixten, samt att blixten figurerar såsom uppdagande av alltet, skapar problematiken kring att 

alltet enbart visar sig utifrån den oförborgande blixten och kommer inte till sken såsom den i sitt 

tidigare dunkel var. Heideggers argument kräver ett allt som alltid är uppdagat som sant och där 

varje del inom detta allt befinner sig i korrespondens och samklang med omvärldens tillfälliga 

stämning. Subjektiva värderingar och immanenta insikter är alltid en produkt av omvärldens 

princip som sådan. Denna problematik kring att världen alltid framträder som oförborgad och att 

den inte kan framträda som förborgad påpekar bl.a. Walter Brogan i en inflytelserik essä från 

2006. Han frågar sig hur över huvud taget något som uppdagas av blixtens upplysande kan visa 

sig som inte varande sig själv.
39

 Heideggers tanke kring blixtens oförborgande karaktär 

frambringar ett allt, en omvärld med tillhörande värden och värderingar, som på intet sätt kan 

vara falskt eller skenbart. 

     Problematiken kring att världen ständigt är ett oförborgande utifrån en ontologisk inverkan 

på dess uppenbarelse kommer Heidegger här inte ifrån. Med sin hopläsning av logos såsom 

alltet och sanningen (aletheia) kan inte en förljugen bild av alltet framträda – det sken som 

frambringas av blixten uppdagar inte det skenbara utan det oförborgade, det icke-förljugna.   

Den förkunnande visa sanningen och den av alltet givna sanningen kan inte vara annat än en och 

densamma. I ett fragment av Herakleitos finner vi måhända denna problematik gestaltad och 

som Heidegger i slutändan inte får bukt med. 

Fragment 108: Bland de logoi jag hört uppnådde ingen detta: att känna till vad det visa är, avskilt från allt. 

Vi återfinner i slutet av fragmentet en antydan om separationen mellan det visa och allt. Utifrån 

Heideggers argument måste även den undandragande visa blixten vara en del av det allt den för 

tillfället är undandragen från. Det oförborgade som avskilt från det förborgade förlorar annars 

sin definition – vi såg även i det tidigare blockcitatet hur Heidegger påpekade att det 

oförborgade behöver det förborgade. Utifall Herakleitos menar att det visa kan avskiljas från det 

allt det härrör ur, går fragmentet emot Heideggers argument att det visa och allt är en och 

densamma. 

     Utifrån en annan tolkning kan här Herakleitos återigen sägas tala i paradoxala meningar: de 

logoi (plural av logos) han hört har inte förmått förstå vad det visa är, avskilt från allt. Om det 

visa inte går att avskilja från allt är det inte mer än rimligt att han inte har hört någon som 

förmått förstå deras avskildhet. Fragmentet kvarlämnar likväl den grammatiska möjligheten att 
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det inte är alltet som omnämns, utan alla. Skillnaden är avgörande, för den senare statuerar 

nämligen slutsatsen att Herakleitos, bland de logos han har hört, inte hört någon som känner till 

det visa som avskilt från var och en. I denna läsning behöver inte alltet och det visa (dvs. det 

visa såsom den enande sanningen) avskiljas. Heideggers tanke kring det visa är separerat från en 

mänsklig moralisk angelägenhet, hos honom är det visa ett ontologisk avtäckande och av den 

anledningen också ovillkorligen en del av alltet. Den ontologiska aspekten av Heidegger har vi 

hitintills sett starka antydningar till och undersöks närmare i nästa komparativa del av uppsatsen. 

7.2. Heideggers tolkning i relation till Kirks och Kahns 

Genom sitt förkunnande av logos såsom alltet och sanningen försvagar Heidegger, genom att 

ignorera Herakleitos självmedvetna anspelande aspekter, Herakleitos avsiktliga paradoxala 

språkanvändning. Vi såg hur Kahn synliggjorde denna och höll den som en viktig del av 

Herakleitos filosofi, där förklaringen av paradoxaliteten bäst kom till uttryck genom fragment 

10, som förkunnar alltets urgående rörelse från det ena och tvärtom; med bakgrund i detta kan 

Herakleitos göra paradoxala uttalanden som t.ex. förkunnandet ”allt är ett” här i fragment 50. 

Att använda språket på ett paradoxalt sätt för tankarna till att Herakleitos var en filosof av 

subjektiva infallsvinklar, som omtalade världens absurda och ibland oroväckande uppenbarelse. 

Fokusen på Herakleitos paradoxala språkanvändning värnar också om att synliggöra Herakleitos 

såsom självmedvetet subjekt, där paradoxaliten i hans språk är ett starkt argument för hur 

behärskningen av denna självmedvetenhet kommer till uttryck. 

     Kirk och Kahn vidhåller ett perspektiv som framhäver Herakleitos självständiga 

förespråkande sida, där ironi, paradoxala uttryck samt moraliserande blir viktigt för att 

understryka denna aspekt. De tar likväl in samtliga fragment i sin analys av Herakleitos, där 

också många moralfilosofiska aspekter (se bl.a. fragment 26, 42, 73, 74, 78, 81, 82, 83, 87) 

återfinns, vilkas samverkan med logos-fragmenten vi tagit oss an inte bör ignoreras. Logos för 

Kirk och Kahn vidrör den moralfilosofiska delen av Herakleitos och blir till en princip som 

omtalar var subjektet har sin grund, hur det uppförs och vad det tillika följer, som också i 

slutändan genom Herakleitos förespråkande för beaktandet av principen är till för subjektets 

räkning. 

     För Heidegger finns det emellertid ingen möjlighet att läsa Herakleitos på ett sådant sätt, dvs. 

som någon som enbart påpekar sin syn på det absurda och emellanåt det oroväckande i hans 

omvärld. Heidegger läser hos Herakleitos istället in en ontologisk filosofi, som talar om 

omvärldens väsen som sådant. Den ontologiska läsningen finner vi inga ansatser till hos Kirk 

eller Kahn. 
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Utifrån Heideggers ontologiska läsning öppnas perspektivet att bortse från Herakleitos som 

moralfilosof samt att bortse från subjektet som en vital del av Herakleitos filosofi upp. En 

ontologisk läsning lägger märke till hur Herakleitos talar utifrån omvärldens stämning; en 

stämning som i enlighet med Heideggers argument införlivas i samt är var och en. Vad 

Heidegger därtill gör med Herakleitos lämningar är att försöka visa hur också en som är 

påverkad av världens stämning också talar om den. Den vaga definitionen samt förståelsen för 

begrepp som logos understödjer den ontologiska läsningen och vi har även sett hur Heidegger 

fått stöd från flera olika fragment till denna typ av läsning; men han får trots det anses vara 

ganska selektiv i urvalet av fragment han väljer att belysa, där även vissa av dessa måhända 

brister i relation till varandra, som t.ex. fragment 108. Det finns även en problematik i att 

attribuera Herakleitos en mening han själv inte nödvändigtvis behöver vara medveten om, en 

mening vars bestyrkande argument också kan vara att Herakleitos talar utifrån en inverkan som 

överstiger den egna medvetenheten. Den ontologiska läsningen behöver inte tvunget ordagrant 

innehålla ontologin som Heidegger hos Herakleitos utvinner ansatser mot. Utifrån Heideggers 

fokus sägs något ytterligare än det som måhända föreskrivs vara Herakleitos egna intentioner. 

Huruvida dessa ontologiska fragmentariska uttryck i rättmätig mening kan sägas vara 

Herakleitos egen filosofi kan ifrågasättas: fyller inte Heidegger ut Herakleitos med egna 

intressefyllda filosofiska anspråk? Skor sig inte Heidegger på Herakleitos, för att därigenom 

framhäva sin egen tanke kring sanningens framträdande? För Heidegger ligger företaget just i att 

argumentera för att Herakleitos skrev om sanningens och därigenom varats framträdande, ett 

argumenterande som skiljer sig från den uttolkningen som Kirk och Kahn eftersträvar. Att läsa 

Herakleitos ontologiskt utgör också läsningen av ett vidgat perspektiv av hans tankesfär, som av 

Heidegger likväl sägs innehålla varje etisk och politisk uppmaning i fragmenten, men i första 

hand och framförallt sägs innehålla skrivelser om själva möjliggörandet för uppmaningar och 

värden över huvud taget: logos. 

Kirk påpekar också en viktig punkt som jag vill använda för att gestalta en kritik mot 

Heideggers tolkning. Konklusionen ”allt är ett” är på intet sätt logos själv, utan den temporala 

konsekvensen av ha lyssnat på logos.
40

 Logos och vad talaren därefter säger separeras härmed, 

medan de hos Heidegger genom detta förenas. I Heideggers tolkning finns det inget i fragment 

50 som framhäver begreppens inbördes temporala prioritet, utan logos ur-rörande och 

återförenande är formen för rörelsen hos alltet och enandet, där instämmandet sammanfaller 

med det visa, sanningens sig-visande, lyssnaren och även alltet. Över huvud taget upplöses 
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begreppens autonomi och blir till attribut av logos. Heidegger kallar även dessa attribut för olika 

sätt på hur logos råder (west).
41

 Genom att bortse från den temporala följdordningen begrepp 

emellan döljs Herakleitos position som ensidig uppmanare till lyssnandet på logos, han blir 

istället ett ytterligare exempel på hur logos råder. Detta blir ett exempel på hur Heideggers 

läsning ignorerar Herakleitos position såsom filosof av personliga uppmaningar. 

Vi återfinner hos Kirk en tolkning av logos som ett filosofem som i högsta grad är den 

bakomliggande förmågan till det blivande subjektets förnimmelser, Herakleitos fragment är 

därefter till för att påpeka vilka principer samt under vilka omständigheter detta subjekt blir till. 

Likväl för Kahn in subjektet i Herakleitos filosofi, när han menar att idén kring ”allt är ett” är 

förvissningen om att det offentliga är en del av det privata och tvärtom. I Heideggers läsning 

återfinns inte subjektet under samma omständigheter och logos har inte i första hand något med 

förmågan till förnimmelse eller tanken om subjektets tillblivelse att göra. Heidegger konstruerar 

något annat, som närmast får anses vara en subjektslös fenomenologi, där fragment 50 själv sägs 

tala om världens beskaffenhet samt skapnaden av etiska värderingar över huvud taget: 

Herakleitos sägs av Heidegger tala om en logos som likväl talar med och genom honom. Trots 

att den ontologiska läsningen får stöd i utvalda fragment, finns det bl.a. i fragment 108 och hos 

Herakleitos själv såsom ironiserande självmedvetet subjekt aspekter som också talar emot 

uttolkningen som Heidegger företräder. 

8. Avslutande sammanfattning 

Uppsatsen har ovan visat exempel på utmaningarna och svårigheterna som ligger i att tolka 

Herakleitos bevarade fragment. Vi har sett att vi mycket väl kan läsa ut olika mönster i 

Herakleitos fragment och likväl fortfarande kan berika oss av idéer från en 2500 år gammal 

filosofi, men huruvida de är i överrensstämmelse med Herakleitos egna intentioner blir svårt att 

påvisa. Det viktigaste vi kan ta med från Herakleitos är kanske att han ständigt motiverar oss att 

töja ut, slipa och förbättra våra tolkningsinstrument. 

     Hos Kirk och Kahn såg vi hur uttolkare i den anglosaxiska traditionen tar sig an den 

fragmenterade texten. Deras tolkningar klingade omsider samman och omsider isär: Kirk ville ur 

logos se hur människans hela relateringsförmåga uppdagas, medan Kahn i slutändan relaterade 

logos till fragment 10 och hur den är det som är epitetet för det privatas samt det offentligas 

relation. 
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     Vad vi likväl såg var hur Herakleitos i fragment 50 komponerar ihop komplexa uttryck som 

likväl samlar hans resonemang, detta kom bäst till uttryck genom logos och homologein och 

måste ses som oumbärlig aspekt av förståelsen av fragmentet. Logos och homologein har en inre 

semantisk relation, eftersom stammen av logos återfinns i det infinita verbet homologein. 

Tillsammans uttrycker det en förvissning om att det verkligen är logos vi lyssnat till när vi 

instämmer. 

I den senare delen av uppsatsen såg vi hur Heidegger med hjälp av diverse fragment läste 

samman begrepp som var betydelsebärande för uppsatsens frågeställning, bl.a. det visa, blixten, 

allt och ett, mm. De utgjorde allesammans olika predikativa attribut eller verkningsfaser av 

logos, attribut som Heidegger själv kallar ”olika sätt på hur logos råder”. Vi såg vidare i den 

nästkommande kritikdelen hur denna sammanläsning uppbådar problem, både i Heideggers egen 

filosofi; men också måhända i ett fragment som utgör en av källorna till denna filosofi, nämligen 

fragment 108. Emellertid öppnar Heideggers tolkning upp en ny aspekt av Herakleitos. 

     I likhetsgranskningen drogs följande slutsats: den grundläggande skiljaktigheten mellan 

Heidegger samt Kirk och Kahn är att Heidegger läser med syftet att uppvisa Herakleitos 

tänkande som en ontologi, en lära om varat och dess framträdande, medan Kirk och Kahn är mer 

öppna för att läsa Herakleitos som moralfilosof och kunskapsteoretiker. Dessa olikartade 

fokusar och syften resulterar i bitvis vitt skilda utläggningar. Det finns också mycket som tyder 

på att Kahn och Kirk har en mer återhållsam och aktsammare tolkning än den Heidegger 

företräder. Uppsatsen visade också att var och en av tolkarna tar upp delar samt perspektiv som 

de andra två inte väljer att ta upp, vilket gör att det blir svårt att få ihop ett mer övergripande 

med ett mer detaljerat perspektiv. I slutändan är det därför svårt att fixera en entydig tolkning av 

något i dessa lämningar, utan man får tålmodigt betrakta skimren av nyanser som fragmenten 

och speciellt fragment 50 undan för undan utstrålar. 
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