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EJHLE,

motto; řvavé trubky nicoty
Franz Kafka

VB D A |

/z MJ1, 29,října 1980 /

•♦•V padesátých letech pokročil výzkum živých hodin už velmi podstatně
k hledání jejich umístění přímo v organismu» Tímto problémem se zabýva
la i angíičanka Janet Harkerová, která se ”pro tento čas přestala sta
rat o to, jsou-li živoucí hodiny děděny nebo navozovány subtilními vněj
šími silami, ale soustředila se na hledání lokalizace hodin v jediném
živočišném druhu”« Vybrala si k tomu uěelu švába periplaneta Americana»
Jeho alavním rytmickým projevem je pohybová aktivita, kterou začíná v
normálních podmínkách za tmy« l)á se poměrně snadno ’’operovat” - tedy zba
vit noh, krátký Čas-muže žít i bez hlavy, dá se znehybnit zalitím do vos
ku a všechno to výurží -1—. Harkerová se soustředila na jeho podjícno—
vou nervovou uzlinu, ganglion, Velký asi jako špendlíková hlavička# Mno
ha nesmírně pracnými operačními zákroky na švábím gangliu prokázala, že
pohybová aktivita švába je ovládána odtud -2-.'Označila tedy ganglion
za sídlo živých hóuin a siiažila se jimi manipulovat» .Napřed zbavila jed
noho švaba noh, ale ponechala mu "ganglion a chirurgicky ho spojila s dru
hým, který sice mohl benat, ale jemuž ganglion odňala
*
Oba přitom byli
naprogramováni na jiný den a noc» Spodní šváb bez 'ganglia okamžitě pře
jal rytmus svého siamského avcjčete. Harkerová jiné šváby zase zbavila
hlavy i s gangliem - tomu se říká dekapitace -5-. Následkem toho sice
samozřejmě sVůj rytmus ztratili, ale badatelka jim navpdila rytmus jiný,
pomocí implantace ganglia z normálních jedinců ao zadečku» pak přišel
zásadní pokus
*
hr.Harkerová vzala šváby, kteří msli rytmus podle místní
ho oambridžského Času, a přidala jim ještě jedny hodiny, z jedinců, kteří
běhali poule novozélandského času. Co se as4i stane? Jedny hodiny7 říkaly
zmateným švábům, že je den, druhé, ze je noc. To byl vnitřní stress z
konfliktu přímo bytostného
*
Výsledek byl naprosto neočekávanýt-4*
Švá
bi vbrzku hynuli na něco, co by se dalo označit jako rakovina, heferát
o těchto výsledcích na jednom sympoziu zvedl vědecké kapacity ze židle
a strhl je k spontánnímu potlesku
*
-5- Otevíralo se nové, široké výzkum
né pole -6U. Optimismus, který vzbudila svými pracemi Harkerová, se si
ce zbitím nepotvrdil -7—, ale další badatelé nicméně prokázali, že podsta
ta časomerného zařízení tkví s největší pravděpodobností v samých koře
nech života «
*»
-8-<
řozn.red»Kašpara;
1- lze snad nalézt zastydlejší infantilismus v ryzejší podobě?^
2— typický příklad jak casto hraničí genialita s prostoduchostí přímo ukázkovou»
)
3** velmi poučené, lía to se redaktor MF musel podívat přinejmenším do Ka
pesního slovníku cizích slov.
4- jak pro kohol Předpokládám, že pro soúdné čtenáře nikoliv
*
»
>*• 0, ty svátá prostoto. Tp'musela ale být skličující podívaná.
6— jen postavit víc továren na laboratorní zvířata.
7— jak jinakl|Očekávat, ze optimismus vzejde z takto chudobného podhoubí
8— J-kj objev. Vnitřní živé houiny zkoprnělého čtenáře se nad tím zasta
vují. Ale co na to daňoví poplatníci? Z jakých prostředků byl asi fi
nancován lov na šváby -až na dalekém Novém Zélandě?

Proč
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Z poselství mudrců a spasitelů všech míst a -věků i z vlastních
nápadů si jak ze špejlí a± tenkého voskovaného papíru stavím monstróz
ní křídla, jakýsi směsný a chatrný vzdušný
útulek,
*
ve snaze být větru
co nejméně na obtíž, abych nebyl zaplácnut jak dotěrný komár.
V tichosti a ústraní se ^okouším o první poskoky. Zatím si ale"
-připadám jak těžký drak v bezvětří, který se v ¿rudném běhu pokouší
vytáhnout na oblohu snaha až příliš úmorná, křečovitá^ násilná. Brak
eso sice zrnitá na šňůře pár metru nad zemí, ale větší c^št uloóhého,
pestrobarevného ocasu se plouží po zemij má jméno strach
*
<
Strach, jak těžká kotva, spuštěná z proutěného koše balonu se
zásobou pečených kuřat, v leuu vychlazeného xampxKskákBXX sektu a bí
lých ubrousků, mi znemožňuje veselý let do neznáma
*
silou vize mne k
zavedené vizi, jak atomové jádro neposedné elektrony
*
Jsem jako vzpěrač při pokusu o další sebepřekonání, činku již ve
- výši hlavy, k natažení pokrčených paží síla nezbývá.
< Snahy však přebývá, je přílišná. Strhává zpět jak horská bystři
na, jako sněhová lavina.*Tudy k výšinám cesta nevede. Znám na úpatí
- nadějnější stezku,-vinoucí se vzhuru.zJe zarostlá a vymletá, dle jem
ných náznaku však zuá se, z,e vede do údolí vnitřních mutací, kue se z
housenek rodí motýli. Tam, v mohutné vine něúsilného soustředění, lze
-vyliunout či vyklubat se uo světu upiedených z pavučin imaginace a fan
tazie. V jasném světle magického vznětu jim dodat reálné existence,
zhmotnit obraz, stvořit- k- utrpení v radostné tvůrci jiskře zas další
c svět nekonečnýcn, mrazivých galaxií, prostoupit závojem nevidomí do
oslňujícího jasu jednotného prasvěta.
Brána otevřena. Jen jí najít, jen se odvážit, po' divém úprku, pro
následován egem, zahlédnout v nekonečné spleti tmavých podzemních štol
náhle v d,xli záblesk světla
*
Je třeba prostoupit pevnou zdí. ůozbéhnout se, uvolněně, hlavou
■napřed, jan skokan před posledním pokusem na
* rekordní výši, jen mnohem
nezištněji a více koncentrace, a náhle, v úleve šoku, být za či mimo
ní.
Létat. Být vytažen laskavými paprsky světla z ulity ega. Být z
-flétny vylouzen jak teskná melodie. Jak kapka vypuštěn z těžkého mraku
v okam ikp. průtrže či slehnutí
*
Jak pěna mořské' vlny, roztříštěné o
skalisko. Být náhle vysloven jak neotřelá myšlenka a zlehka doznívat
v prostoru
*
Skočit ze strmého útesu, rozložit svá nehmotná-křídla a tiše se
od sebe vzdalovat ne skutečnému setkání.
..Ó, urozený, ty říše nepřicházejí odjinud^ než z tebe sama. Pocházejí
z nitra čtyř oddělení tvého srdce a hledá-li se střed, znamenají pate«
-ro . směrů. Vycházejí z nitra a září na tebe. Ani Božstva odjinud ne
přišla. cd věčnosti existovala, skryta ve schopnoszeoh tvého intelek
tu. Uvědom,si, že taková je jejich poustata.
k

t

Tibetská kniha mrtvých, Bardo proživ.<ní ~
skutečnosti /fionjidtBardo/, svít.mí po
kojných božstev, šestý den. *

Jobx-e zmlátím tom, kuo pronajme n^bo p© fcytne informaci o koxuně,
vzrostlého etronu, víwuneacr^ uoaováoí 1 ulouhocobé^símu pobytu, na
méně frekventovaném mít tě bea yt, hlMu na objekty postavené po roce
1? ’• Hozpětí aávěs.lehátka >*U0atv&ba : l^rjín.7.bm nad úrovní terénu.jodm. okolí .ruh,- neb j ižš. Šechy, bM za a boto více vítána. án.*
w stylit* •*b® č i teční tew 1K2-* 79
Mjma neb koupím xmjíí cirkus.neb větší vojen.&tnn. &a.»?‘jeu tak*lKl-81

Urychlené naj-wae na ¿4 hod. v roce růktarý ^reú v se-ích koruny české.
Pou-n.prn; torna iritoval' ;-.íl.^il
79
*

prodejte neb sapujéte v. krasy a ¿4<íny
r rh-uujo” 8K2
*
79
•Loujíia j.vkýkoíiy hvis^iřďky

-a perpetum mobile. 2n.t”typ ne
*

7L;kohled.

dxi.i “<péohá
*

-;C—79

nabídnete k
* koupi neb poskýtrute informace o n..Kolikapetroeých mísách
aa cv krotí v jató-kollv :nnc>-ství. jo • a.tr.-Jiiv ,.á materiál.£n.iwk výrobě
zotócíeh fontán”, 1K1-79 '
s
'
Kpupíme pětikolo,případ.i Ltyíkolo s přívěe.vozíkeííHrkoeatinkou,vhodné
pro r.rvcd s vlakem -:á rati ? r lupy/vlt.-Velvary .IX>hoda s eveaí .výrob
cem jistz.,účast príp.dodavatele - ?rovozu vítána.žUa.i “přívěsný vozík
no ní oi mínkou”ť 2K1-79
¡s

i.otuím aeb nýaa suchou je^k-jni, Vhodnou £ editaci. 20-81,
***’T* ’-.*" ***
íáaúm uomáoí tabuli o ror^.coa JOxlOO cm /1 jiu^k možné/,stojan není
podmínkou. ¿n.:”k zachycení a vývoji podstavy” >K1-81
.,..,.,
*
9

jrrir-. r

t

i“ir~mu íw

*—

*

Koupím návody 1’základní increctence k výrobě vcnrvch ku iuel. Kn.i
“pro v ¿jedni i sváteční d n” 4X1
81
*
Koupím pánsky baračn.kroj na

o tx vu 175cm.Zn.8Mholínkp mám” 5KJL-31

Koupím žíuínou ko.ili, i obnošenou. Zn.t sprchá” liKl-ül

li i) A X 0x5

ť I 1 i f i I

I

V A 5 i

I í íí J i O I I

ácupí i. znciiov.icuir stř.veliko?.. ji,pol pěny nálaykvni.Zn.twnejraůč ji r
*
sici lázní
*
6K1-81

Pro piánovanou?akci “pobyt mimo civilizaci” přijímá red.veškeré inform.
o zdrojích o b^vý,ť technologiích, prost ořech a obdobích,ve it-?rýoh lze
uskutečnit měsíční pobyt, několiltačlenné skupiny L
'kéhokoliv vyba
vená potravinami,tubřn. zařízení n Lan o.inc. bX2-79
i ecxwMjMar»
*»
«»asi S»
sanace e vděčností rljím£ j^LéK.liv informace a literaturu o vnli.vních
strukturách řéholních
jiC.?in.t”pro nově vznikající řeholi” 7X1-81
jab čněte

návody na dětské hry vašich rcul$&.';n.s “dohoda jir-ti” 9Kž
79
*

Bec
ífflá foto zajím.nápisu na zdech pro nově mvad.rubriku,věnovanou
tomuto trauič.liter. ro jevu.&a.s ”není
li
*
loto,žasl.popis“ 10K2-79

Xdo věnuje zchátralou nzaiovitost, využitelnou j ?ko budoucí konvent? 2n.:
'i ^toáola po;, tácu je”. 9K1
81
*

juúte
sobé pozorní.
'.'¡eod bývejte se.

a zte se ..enahlížet uvět
jen prizmatem svého e&a.
•ítált stejný úhel ¿.ohledu
fvjtí t,?ívo či ¿ozději v nudě«
KAŽDÍ DEK JB VEDkX óLAV^GST.
4rána otevřena.
Jen chtít.
*
pamatujme
PCZORNOSI J2 OBBTOU K BRANÁM ŘÍŠE BVtSM
*
a oroto

V 0 lí

1
A
T . . h xř /. i V V N í
vxnLAÍUu válku yí^di.íu

N X V h A T X

uo se prosakuje
*
stojí obrácen tváří falešným směrem» utojí proti
tácrt života
*
protože život dospělého člověka je určen k ujímaní,
ubývání. Ku o se’ odeVkd.-Vu
*
stojí v e\směru» v nemá se jeho Život
napínaje. Kdo se prosazuje
*
je proto nešťastnojcí
*
než ten, kúo se
spotřebovává^ má také menší podíl na pravdě•
Jbre Zink’
j(a|éhavě sdělení
dětské bezradnosti nad rozházenými pohádkovými kostkami se náhle
rodí - intuitivné vycítěna - cesto v řád.

Já Nezjevená řrapodoba
*
*
jsem poustelou k^ždé ;iěnivó podoby tohoto
světa. vlěchny-bytosti
*
ve . ./¿c, ale já v nich .
ře bývám,
xi leč
*
jsem obsažen ve všech tvarech
*
ale sauny tvar neobsahuje Mne.
Všichni tvorové vycházejí ze ¿ne a všichni z -se <10 Mne Vcházejí!
r rak Vycházejí, a zacnázejí rr.oji n^oírní dnové a noci.....Je vovnze
*
prášily
abych se projevoval a vrh^l do vesmíru tisícerá seskupení
*
života
ktex.i ustavičně vyrývají brázuu času, /rodlévw i v lidském
*
tvoru
^.¿le pošetilci ítne v .uíhi nevidí
*
neuvědomujíce si mou přítom
nost. ¿1jíce marnými nadějemi
*
měrným myšlením
*
podlehli všem bludu«•
Jseu uusi^ přítomnou^ v sxuci Vi.eoh bytostí» Jse • zrodem
*
jsem životem
*
jsen smrti vt ec-u věci
*
dlouhovlasý Ardzunel vts® ?oč.‘tek
*
střed i ko—
neo všech z^evú. Mezi vědami jsem vědou x>u;..e
vda jsem na konci
všech rozepru. Jíle k čemu, ti to prospěje
*
por:
—li vší Mé rozma
nitosti? Vez jen toto Ardžunei J&a^ a udržuji touto svět JšJINOU čás
tici sve bytosti!
/Hi-^vadfaíta ;abt>-^.c-v vBueš«aého. -íál.'...Jitaícek, J.JÍránsi, ?ale«ny rod 1945, 87-1C1/
* .

&»32m V MGICKŽM Z&CÁBiB /asibc.tentiva, misaiiující kořeny bytí/
f tiJ«l»:T'IHiH»M<»>»IW|l«ll>»Hiiij<l»mil> IWWIWjwiiWIHUW «Wl WHMHWWMWI»
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tvář
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Z tecso^lokého komentáře k bárdo úhbdol, í’ibetské knize mrtvých
/& připravovaného vydání/

«»ejňorší z nejhorších» pes Mžení tužkou karmou.
ti, kteří vůbec nemají náboženských sklonů a něk
teří, kdož neplnili slibů» nepoznají pravdu moci
luwtaickýoh přeludů a putují volu, 1 když býlí
stavěni tváří v tvář řravdě”.
/zví tání pokojnýeii božstev, šestý den/

wmtóř anonytmího autora i
Z duchovního hlediska m člověk nepovažuje za nujtoršího ani tok po
dle činů, jako podle zřetelů. pokud ¿4» možnost prohledat lidi» vidím»
že uobrý člověk ryze hmotného zaměření je bytosti temnou» jíz svíta
jí strastné stavy nižších lok. Ale tyto vyhlídky jsem nenalezl u 11—
čí» kteří
pozvedali
mysl
k
Bohu a to i
když nebyli mravní buzvadní. Právo naplní svého vědomí /mysli/ x^z*
hodil tuto otisku. vobrý» ryse větsky Movok, má ve svých cínech pří
liš dlabou ©peru» aby mu poskytla lepší vyhlídky, zatímco tyto vy
hlídky jasně vystupovaly Vůči mysli» povznesené md svět. Vzhledem k
tomu jsou činy íaktorem podružím a vsou inspirovány často zřeteli
již zanikly«i
*
řroto ten člověk» který
mysl
povzná
ší
k
Bohu a
ke
Světlu Absolutna»
stane' se čistě
dobrým
člověkem »
kdežto
ten, který
ji
plní
světem»
etane
se sobcem
a
člověkem
s 1 ý a • li
se to stane» dosáhne krystalizaee charakteru vrcholu a od téhož 0kamžiku se začne uplatňovat i karma výsledná», která dobrému» ryze
světskému Člověka přinese spatnou reinkarnaci, kdežto člověku s vyš
šími zřeteli u mravními kazy reinkarnaci dobrou» ba božskou» Je nez
bytné dívat se správné na stav věcí. Siny jsou totiž vždycky násle
dek myšlení, ^uchovní úlovek tedy n.-r^že zůstat stála • lym jako světe- ,
ký člověk nemůže zůstat stále debr^au íak zjišťujeme, že náplň vědomí
/myslí/ dozrává» aby se projevila činy. SáplM vědomí a činy vytvářejí
jednoznačnou karmu.
UUB-.e-.s..g_ni . .e

.ř.H tel e.a

x,ruhé pivo * aDgaa j<j hsásí proti ...tx-acuu» etaaoliu metefy flákám,
tryskajícím z hlubin a uše
ířetí pivo 4 až se všecxmo jednou protrhne, oudou veucnuti
£átá pivo 1 vzhledem k naší přiznávané chamtivosti je třeba již pře
dem omezit možnosti r.stu moci zakládaného řeholního rá
čí o, neboť se v x>odBtatě jedná jen o přesun z ega indiviuuálního *na euo kolektivní
Šesté pivo t je zcela lhostejné, zdá se člověku něco líbí či naopakj
'
¿t-dñá es totiž cistě jen o zaujmutí postoje, což nikdy
¿aení ničím jiným, než pokuesm o natažení kontrastní šká
ly prožitků či zkušeností
fc,eamé pivo í napínači pavučiny - toť naše poslání
Při placení» kdy jsme si oba předplatili jedno pivo n příště i naše
• peníze, jeho starost
Ve vinárně 1 rozpor muži námlnalismem a realismem nebyl ještě Vyřešen

.^léžgyý sdílení

cueeu aluvit»

uost". 0j?lně sta¿£ a potuáhá,

««ms ua jsóíb s» proplétel".

Stanoví diagnózu, i když jecod pacienta vzdálen stovky kilometrů

/ijřeklact článku z italského Časopisu/
Tento jasnozřivý kněz z prahy zneklidňuje ruské vědce. V Moskvě
jej prověřila stovka vědců, před nimiž uskutečnil .pozoruhodné poku
*
sy
V jeho vlasti studuje jeho schopnosti prof.Zdeněk kejďák, pově
řený vládou studiem para normální ho •
<
Stanovil jsem asi 80»000 diagnóz na dálku, říká senzitiv, a ne
věřím, že jsem se spletl byt i v. jediném případě -r nedělám Jo pro
peníze, mým posláním je pomáhat lidem, kteří trpí» Takto jsem začal
rozhovor /Renzo Allegri/«
t
Toto je no jpozoruhodnejsi fenomén, 'kterého jsem při svém studiu
páránormálního potkal, říká prof.Zd» Kejhák, Čechoslovák, 46 let
starý 'vědec, výzkumný pracovník, nejznámějsí z východních zemí a
známý také na západě, když mi představuje svého krajana Fr.Ferdu,
sensitiva»
Výsledky¿ kterých 'tento člověk dosahuje,, říká ještě Hejdák, ©i
nelze ani představit» Nepodařilo se mi aosud odhadnout, kde^jsou 1
hranice jeho schopností. Specializoval se na lékařské diagnosy na
dálku a tímto oborem se zabývá oíiciálně. Nad výsledky všichni žasnou»
Nedávno mne doprovázel do Moskvy, kde jsem jej představil kongresu,
kterého se zúčastnila stovka vědou - mezi nimi i nejznám&jěí ze SSSR
*
Bojem: byli to lékaři, chemici, fyzikové, psychologové, biochemici,
psychiatři atd.před těmito lidjsi Ferda provedly experimenty, které za
nechaly" nejživější dojem# Co nejvíce uvádí v úžas,pokračuje Eejdák,
je způsob jakým pracuje» Jde o způsob absolutně jedinečný, < o dl Išuíý od
způsobů ostatních senzítivu mnou studovaných» Vše u něho přichází
spontánně» Může opakovat experimenty po libosti, náhle, na požádání
přítomných, předejakýmkoliv publikem, pod jakoukoliv kontrolou# Preciosnost jeho odpovědí je vždy zarážející
*
Jeho lékařské diagnózy
na dálku hejsou nikdy všeobecné, nikdy přibližné, jsou sestaveny z<
nejpřesnejších údajů, výtoče specializované, které může poskytnout
jen velká laboratoř, rozdíl je? jen v tom, že k jejich získání z la
boratoře'by bylo třeba několika týdnů, zatímco Ferda udělá vše za
20-50 minut
*
'
*
Potkal jsem prof.Rejdáka a Ferdu v psychiatrickém centru jógy,
které vede v Miláně iiig.Jiří Steinhilber a jeho zena -sem itivaVirglMa honiselli» seznámil jsem se s prof.Kcjdákem před rokem, abych ho intervievoval k otázkám výzkumu paranormálníhov komunistic
kých státech.Již při této příležitosti ml řekl^o tomto velikém česko*
slovenském senzitivu.Zd.Rejdák je doktor filosofie,psychologie,lite
ratury a specializoval se na fyziologii a medieinu»Pro své rozsáhlé
mezidisciplinární znalosti byl vybrán vládou své země,aby řídil sku
pinu vedou,kteří v Československu pracují v. ± aranormálním institutu,
který dr.úojdák řídí,a jenž je s učástí Karlovy univerzity a Je fi
nancován státem, ’’Tato skutečnost je, velmi důležitá”, zdůrazňuje Hejdák, «dokazuje totiž, že naše výzkumy7 paranormálního jsou brány vážně
a že mají praktický dopad»žádná socialistická vláda by nefinanoovala
/výzkumy,které by nedávaly konkrétní a bezprostřední výsledky»"
Kejdák ’je také jediný neruský vědec,, který je regulárně zván do
laboratoří vědeckého 'výzkumu v .SSSR» Je presidentem mezinárodní aso
ciace pro výzkumy psychotroniky,Zť;ložené v roce 1973, v níž jsou zas
toupeni vědci z celéhovčta»Vědecká ddbrozdání tchoto vědce jsou
největší zárukou jeho usudku o sensitivovi Ferdovi.Stojíme tváří v
tvař vskutku mimořádnému fenoménu#
Narodil jsem se £1»března 1915,vypráví pr.Ferda, a můj životopis
je jednoduchýt Jako chlapec jpem navštěvoval normální školy.pak nade
šel čas rozhodnut se pro univerzitní fakultu.Zapsal jsem se
teolo
gii,protože jsem se cítil být povolán pro kněžství. Absolvoval jsem
Karlovu univerzitu a v roce 1939 jsem byl vysvěcen na kněze. Můj život
se vyvíjel klidně.Působil jsem jako farář do r.1976,kdy jsem šel do
penze.Jsern římsko—katolicky kněz.V souhlase se svým duchovním pošlá-
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ním jsem mel vzuy hluboké zaujetí pro medicínu a různé discipliny
vztahující se ke studiu člověka»
K o^ n c e ntrace
prvním odvětvím .meuiciny,v němž jsem zjistil, že mám dílčí schop
nosti, byla iridoskopie, metoda, která se snaží určit pomocí zkoušky
s čočkou sídlo a druh narušení organismu, existující v rozličných Čás
tech lidského těla» Vypracoval jsem svou vlastní metodu, jejíž pomocí
se mi pqdařilo dosáhnout nejlepších výsledku
*
Kromě jiného jsem studo
val bylinářství, shromažďoval jsem recepty ze starých knih a rozvíjel
podle vlastních hledisek
*
Při vší té práci mne nevedla jen normální
oddanost ke studiu^ ale i velká touha pomáhat lidem v rámci svých kon
krétních schopností, které jsem objevil • souladu s pokroky ve svém
*
studiu
Pomohlo ml, že jsem mel mimořádnou schopnost koncentrace
*
Když
se mi podařilo dosáhnout této úrovně koncentrace, smysly mne už více
nerušily a rap je duchovní .schopnosti jbyly volné a nejaktivnějši. Naučil
jsem se snadno neuvěřitelnému. Mezi mou myslí a problémy 'studia nebylo
přeiíážek. .Bylo to jako žít v exaltujícím stavu duchovní milosti
*
V roce 1964 jsem dostal dopis od jedné paní, která bydlela asi 60
km od místa mého bydliště^ pani byla velmi nemocná a žádala mne o po
*
moc
Napsala m,i, protože se nemohla pohybovat, & různých důvodů jsem^
ani já némohl opustit svou faru a navštívit jí
* Nakonec bych na místě
* nemohl být stejně nijak užitečný. Cítil jsem však v sobě velkou touhu
* jí pomoci. Byl to zvláštní pocit, jakoby nějaká cizí síla mne nutila
něco udělat.
..
..
Musím předeslat, že práci diagnostika nedělám pro pěníze.,Jsem kněz
\a pomáhám bližnímu, především trpícímu, je to pro mne poslání, proto
jsem se při oné příležitosti nemohl rozhodnout rezignovat na pomoc oné
ubohé ženě,( která mi napsala s takovou nadějí'.
pourvé; Stále jsem myslel na^to, co bych mohl udělat a byl jsem v
jakési inspiraci. Dopis oné paní jsem ual na psací stul a pblozil jsem
na nějxruku, pák jsem se pln® soustředil a čekal jsem, co bude násle
dovat. Asi za dvě minuty se, místnost kolem mne začala točit, gdálo se
mi, že scházím z cesty, že se propadám do bažiny. Nebál jsem se a Zůs
tal jsem soustředěný
*
Vstoupil jsem do jakéhosi transu, do stavu ve
kterem jsem již necítil tělo<a mysl jsem mel dokonale jasnou. ..ČI jsem
pocit, že seuím proti ženě, která mi ps la, a že dokonale znám její
fýzicke pouminky. Tato zena se v dopisu zmiňovala o porušě ledvin. V
těchto okamžicích jsem pociíoval, že přesně -vím, že v jtjí levé ledvině
je jeden Veliký kámen, v pravé pak mnoho kaménků, jako písečných. Když
jsem se dostal z transu, cítil jsem se unavený, jako bych překohal vel
kou námahu
*
Odpočinul jsem si a po hodině jsem pokus opakoval. Tentokrát
§e stav jasnozření dostavil po několika vteřinách a nevyvolal takovou
unavu.^Informativní výsledek byl totožný. V různých intervalech jsem bě
hem zbývajících čtyř hodin téhož dne pokus opakoval a dostal jsem vždy
s t e jné info rmacs*
Přesvědčil jsem se tedy, se tento výsledek musel být přdsnou diagnó
zou oné ženy. Napsal jsem jí doxsis, v němž jsem zároveň vylíčil, jak
jsem k závěru přijel a poradil jí, které byliny a jak *
je má užívat, po
několika měsících jsem mel potvrzeno, že moje diagnóza o přítomnosti
kaménků v ledvinách přesně odpovídala výsledkům. Dověděl jsem se také,
ze ona paní dodržela moji bylinkovou kůxu a že se uzdravila. 1
Tato skutečnost oteviela nové perspektivy mým výzkumům a mé snaze
pomoci trpícím. Pokračoval jsem v pokusech diagnózy na dálku a zdokonalo_yal jsem svou schopnost vnímat smyt lově podněty. Dříve než za jeden
rok jsem si upřesnil nový metodologický postup
.
*
Mohl jsem pak opakovat
experimenty podle sye vůle, na vzdálenosti mnohem větší, až jsem se
dostal na hranici 2
000
*
km.
*
>
"Kolik případu diagnóz, na dálku jste až dosud
určil?«,
*
ptám se.
__
j ^nesnadné říci, oupovída D.Perda. Nedělal jsem nikdy součet.
Kazdy případ potřebuje svůj časaÉ Chci pracovat s největším úsilím.
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Někdy potřebuji 20 minut, jindy třeba >0. Za den stačím udělat pru*
měrně <15 diagxioB. Jsou některé momenty v nichž vystačím s 20, 25 mi
nutami, Kdyby to doholil muj fyzický stav, móhlbjýphpracovat 20 ho
din denně, ale nedělám to, každá diagnóza na mne zanechá stopy únavy
a jsem si
jist,
*
že únava omezuje mé schopnosti jasnozření« Myslím, že
jsem ou roku 1964 do dneska formuloval cca 80
000
*
dia&noz.
”3 jakými'výsledky?”
•
•
<
Vždycky dostačujícími, Nesetkal jsem se ještě s omylem« V mých
diagjjozáon mohou být místa, ve kterých se mi nepodaří cítit nebo vní
mat úplný strv pacienta, K t®mu dochází, jscm-li unaven« Ale to, co
v^pacientovi vidím, není nikdy pochybeni. hodateeně provedené lékařs
ké analýzy vždycky potvruily, Že jsem měl pravou. Mám jistotu, že se
nemoha mýlit, protože v těchto momcntechuyzično pacienta je přede mnou
jako otevřena kniha«
«
<
'G t^U- min ut1
koje diagnostická metoda není statická, ale
dy namTclIIT^ViuZni sou ca sne * zdra v o txií stav pacienta, ale i jeho minulost.
Je-nesnadné to vysvětlit« U každého lyrického narušení hledám příči
nu, která je důležitá ke stanovení lékařské kúry. Na příklad hajdu-li
upacic;&ta kalcifikaei dorzálních’změn, dám se <do hledání, zda v jeho
minulém životě nedošlo k eventuálním padám nebo úrazům. Jestliže ne
najdu, jdu časově zpět, hledám v životěxjeho předků, Mohu odhalit, že
toto naru.ení pochází oa pádů» nebo úrazů, které *
se přihodily dědečko
vi -nebo pradědečkovi. Podaří se mi jít v této metodě až 6 nebo 7 gene
rací nazpět. Neznamená to, že bych se dostal do kontaktu s uuchy ze
mřelých rodičů pacienta« 8tu to, co se stalo v minulosti« Je to jako
bych si vzal na ¿omoč archiv, historickou knihu.
”Jak se podaří, vytvořit kontakt se vzuóilenuu osobou?” •
Všechno se přihodí nejjednodušším způsobem« Postačí mi jeseň ob
jekt, jméno, místo, kue *se ona osoba nalézá, nějaká věc, která dovolí
udx<et kontakt« úoustředím se, hledám volný prostor pro svou mysl, abych ji mohl nechat volné těkat a čekám, Mysl dělá všechno sama. 'Je
jako radar. Vrhnu ji do prostora a jakmile dcrsáhneř svůj cíl, vrátí se
a začne podávat informace, řak se dám do psaní.
f,Co píšete?”
<
'
'
Údaje o zdravotním stavu «zkoumané osoby, údaje, které se týkají

systďlický a diastolický, stav srdečních chlopní. V krve označím po
čet červených krvinek, leukocitů, krevní skupinu« Vidím všechno v
celku. Na komplexní" zjištění mi stačí '20 minut.
Exp e-l 1 m e B-l * F.Ferda mne žádá, abych mu řekl jméno osoby
jemu nežnaSeT^JSKoIIv“"vzdálené. Okamžik se .zamyslím a řeknu jméno. ♦
čenzitiv začne uvažovat, kouří klidně cigaretu, lidé v míst nosti po
kračují v zábavě« Nic ho naruší, nic ho nerozptyluje« Výraz obličeje
zůstává normální, soustředěný. Žádné kontrakce obličeje, žádné grima
sy, žádná zřetelná námaha. Asi po půldruhé minutě, začíná psát, jako
kdyby mu někdo diktoval. List papíru, který má před zebou se rychle
zaplňuje Znaky a čísly, Po deseti minutách Ferda zdvihne hlavu a za
číná -sdělovat data, které’se týkají osoby mnou uvedené. Je jich mno
ho a jsou různé. Týkají eo nervového systému, jater, ffi..tabolismU jS
*
ter, vnitřností, plic i funkce sllnných žláz. Sleduje podrobný po
pis artritických a reumatických bolestí dotyčného, které stoprocent^
ně odpovídají skutečné situaci oné.osoby. Připojí ještě-mnoho dalších
podrobností, ale abych si mohl ověřit jejich hodnotu, musel bych vyz
vat onoho člověka, aby se pourobíl prohlídce.
Během konference konané včera večer v našem centra, říká ing.JiB't-inhilbert, provedl FsF^rda jednu i iagnózú podobnou’té, kterou
udělal zde. Zatímco mluvil o svých schopnostech, dvě osoby z publika
se zvedly a odešly ze sálu, byly to, jak jsem se později dozvěděl,
manželé. Potom se muž vrátil a obrátil se na senzitiva. Dnes ráno
moje žena vyzvedla z nemocnice lékařské analýzy. Nyní je venku. Xčrosím
vás, abyste udělal klinický obraz jejího zdravotního stavu, abychom
jej konfrontovali s výsledky analýzy. Sád, odpověděl Ferda. Vzal list

x papíru a dal se do práce. Za 10 minut byla paní savolána do sálu, kde
jí mezi množstvím přítomných Ferda snělil řadu lékařských údajů, kte
ré odpovídaly analýzám z nemocnice»
,
,
t
Když jsem se začal zajímat o tohoto senzitiva,'"říká prof.Kejhák,
byl jsém překvapen lékařským slovníkem, se kterým pracoval# jleřekne
na příklad vysoký tlak, ale označí hodnoty: 180/225
*
U krve označí
počet krvinek. U teploty udá i minimální variace proběhnuvší v jednom
dníc
Během prvních setkání jsem vše registrovalxa pak jsem studoval
dopodrobna každou z jeho odpovědí. Znám medicínu, fyziologii, ale je
ho diagnózy obsahovaly specializované údaje, které zahrnovaly centrál*
hí uic clpllny, na pít bíocehnii. Byl jsem proto nucen konzultovat
kolegy z univeezity, specialisty v daném oboru, abycli věděl, zda byla
tato data přesná, před nedávném, pokračuje prof.Kejdák, jsemvzal F*.
Ferdu do stesk vy a představil ho kongresu vědců. V určité chvíli vstala
jédná lékařka a řekla:’Um es ráno jsme hospitalizovali jednoho 73 leteho člověka, podrobujeme ho zkouškám a analýzám, Froč nezkusíte svou
analýzu na dálku?" "Hned”, odpověděl F.Ferda. Dříve než za půl hodiny
vyplnil dva listy údaji^ Asi stovce přítomných vědců předložil diagnózu
s ostatními 50 lékařskými údaji. Všichni zůstali ohromeni vysoce speci
alizovanou terminologií• Jejich údiv však ještě vzrostl, když přišly
z nemocnice první informace. Byly to výsledky některých rozborů 73.je
tého pacienta a dokonale souhlasily s výsledky .Ferdovými. Aby obdrželi
Všechny údaje, které sensitiv uvedl za pi^l hodiny, Museli by čekat tý
den.
*
t '
í
. ,
T a je m s t v í : Zatímco jsme obědvali, přišel do jídelny ře
ditel chirurgické kliniky v Moskvě, který se nemohl zúčastnit našeho
ranního sezení. Mel jsem 'nesnadnou operaci, řekl. 2ákrřok se jao dařil
*
ale nepodařilo se zastavit křvácení. krvácení pokračuje, bojím se nej
horšího'. Ferda okamžitě zasahuje. Váš pacient má velký nedostatek tromboplastua protrombinů, řekl. Určil také numerický počet chybějících
plastů a řekl, co je potřeba udělat, aby se krvácení zastavilo, profe
sor mu ihned uvěřil, ordinoval to,co Ferda navrhl a několik dnů potom
se dal pacient dopro voditxdc našeho hotelu, aby poděkoval člověku, ^kte
rý mu zachránil živoť.
"
t
.
ý "Je1 nějaké; vysvětlení těchto výsledků F.Ferdy?”, p*tám
se prof.
Rejdáka.
*
Je nesnadné najít vysvětlení, odpovídá profesor, současné znalosti
naznačují, které věci nejsou v zásadě nemožné, ala nedovolují to vysvět
lit. Věřím, že se Ferdovi podařilo podřídit *
si a -částečně využít svou
mysl, tajemství spočívá v ní. háš mozek nrá nesmírnou kapacitu, kterou
nevyužíváme. Velký Komputer může mít kapacitu informací kolem 10 milio
nů bitů za vteřinu, lidský mozek může uosáhnout 140 milibnů bitů za
vteřinu. Vp^raktipkém životě nám slouží 16-20 bitů. Celý'zbytek spí,
Je to nevyužitá energie. Jsou osoby, které z různých důvodů jsou schop
né využívat této neuvěřitelné energie a tady tedy'máme fenomena. Věřím,
že Ferda je člověk, který toto tajemství nalezl. v
-

?

.

+

*

’

-

■

/překladatel anonymní/

£ogg» ..redgkggt
převzali jsme ten-o překlad <lánku * blíže nespecifikovaného
italského časopisu navsuory ** nebo práv v pro —■ jeho zřetelné kon—
troversní charakter» Poul# nát se Jedná jju o velmi povrchní, oo
*
bově u«ce omesenou interpretaci t.sv. parapsychologického či pa
*
rit normálního fenometm, který by ti
»adluhoval pojmenování
wmuta3ní projev
»
*
yrávé 55 tohoto nov lnářckého uhlu pohledu, vyja
dřujícího a sár^veú formujícího obecný vkus, který odráží - sw$~
řasnujíc při tom veškeré Jeho &kreclající nectnosti * «védeeké
*
pojetí světa, tyrans&y nad námi dočasně panující pomocí široké
dkaly ajevných i méně nápadných represí, Je »cela patrna veškerá
ubohost našeho chápání všeho ma^ekého v jednotném plánu universa,
vyčerpávající námaha, kterou vynakládáme k tomu, abychom jej mohli
a naší současné vise sváta 1 nadála vytlačovat, obětí této poněkud
sastydlé a v každém případě přemrštěné násilné interpretace světa
/1 když je na místě Mol, že jistá dávka násilí je nesbytná k Jaké
*
koliv interpretaci/ se stává i sám *
«sensitiv > nevědami přebírá do
*
bová lékařské konvente, především terminologii /a tím. i mnohé jiné
návyky/a rosmělKuje v tuto napodobivé anase síly /na rosdíl od re
*
nebraních osobností typu-řaracalsa/, cítí v této latolerantní do
*
bé potřebu aleupož se priodít svrchním Šatem "vědeckého
*
pojetí
světa,
nebyl smečkou jednostranných vykladačů skutečnosti *xo®
sápán či ukamenován jako šarlatán, řřitom nelse ovšem popírat, že
Jakákoliv koneentraça vyžaduje nalesení svého ohniska, svedení sire
*
kého koku vědomí k UKké ¿kalině posornoEti, p/ičsmž tímto ohniskem
skulinou se může stát prakticky cokoliv • de atâtâmé, že k tomu,
aby mohl F«Ferda přivádět k údivu stovka v tomto ohledu poněkud
'.rostoduahých specialistů na nijakém kongresu, byl plíživě pracují
*
čími InkviMičuími metodami dnešní uchy'přinucen svést darované eíly * které si v láoném případě .nechce & ani nemtža podržet pro so
be, protože patří k přirozeným tendencí» těchto sil být se aumosřejfíou n^Bistností předávány dxle * do kalné a vysychající struž
ky toho, co jsme dnes v převážné většině ochotni pokládat sa ftob
*
jektivní realita”» Věřím, že nebýt tohoto tluku, jehož se stal sám
obětí, mohl přenést i»J-erda břemeně svého poslání mohern dále, do
netušených a snad i spádných krajin dusej vubee i nemyslíme, že
bychom si v situaci, v které se Ji» řadu století nscixíaíme, mohli
dovolit ■xomrhat další éanee, háset pod nohy mutačních metamorfas
klacky př-^ sudku• A tak ne»b>vá, nez Konstatovat smutek nad tím, že
v se m ¿0 se zmůžeme, rmii bychom se a mintlostl vůbec poulili, je
navlékaní své racích kasa jek vizionářům a prorokům, které nám ve
vzácných chvílích milosti sesílají boM»
* fak *
mmirr c» »i> mu wutnutí nor i-Tjim trun’ ~-~i.!iri ■i‘m mri
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Filosof je špatným svědomím své uoby
1 .ůiet^che

Síla přichází iž tehdy, když jsme přijali stůj osud bek výčitek
don juan /Carlos Castanědai fhe se
cond .ain< of Power/
Tásání. je sbožno&t myšlení
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Dotáhněte. tuto styliSuci na> dotaz!
Chcete být r>fino\4tným. kašparem?
POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ

¡mní inkoust
V 4/a del cisUko liku nc chrne louhovat

úlomek skořice q j<den kře bí cek.
Po l*t hodinách přidáme několik
Kapek citronu u extrakt pečlivé
přefiltrujeme .?ři dáme lahvičku. ru
*
moye esence o. lahvičku inkoustu^
barvy odpovídajíc? požadované
disposici plnícího pero,.
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Xauterbach
/pro zvláštní příležitost/
r

Posel, o kterém Lauterbach nevěděl a sotva mohl někdy tušit čeho je
schopen, byl naa cestě. Zatímco si masíroval tvář zvláštním příprav
kem, tedy zvyklost nikterak pozoruhodná, uvažoval. Měl totiž problém
s kterým by^si věděla poradit i jeho posluhovačka. Jestli má dobře zá
sobenou spíž, a má-li podniknout jisté kroky, myslel si, že by měly
být velmi účinné, proti svým odpůrcům. Masáž byla příjemná, měl hlad
kou tvář a nutkání prohlásit začínající den zcela výjimečným. Posel
byl už, ale na cestě a to lauterbech nemohl vědět.
Generál si osušil tvář a úplně zaýomněl, jak si chtěl počínat toho dne
zrána. Každý den mel ve zvyku pronést oslňující myšlením a dost hlasi
tě. To ráno mu to úplně vynechalo, snad protože posel byl na cestě?
Generál Lauterbach vycítil, že přichází ten pravý okamžik. Jeho velké
myšlenky^se zrodí před zrcadlem, ano zrcadlo, pomyslel si, tak dlouho
jsemenevěděl. ýGenerál se napřímil a zadíval na lesklou tvář. Byla po
masáži a hebká, jeho jindy temné kruhy pod očima měly sfětle modrý ná
dech, jaká skvěla příležitost, pomyslel si, jaká příhodná chvíle říci
uhlazenou myšlenku. Zrcadlo má takový krásný lesk. Musí to být smělá,
odvážná myšlenka, dnes musím říci skvost..«♦
Někdo zaklepal.
Centrál Lauterbach. si uvědomil, že toho dne zrána nepronese šťavnatou,
smělostí prošpikovanou myšlenku, která by ho v dějinách posunula o dal
ších pár příček nad všechny, která by mu připnula řád, o kterém neměl
ani tu nejmenší představu.
Musel jít přivítat nečekaného hosta,
prosťáček, pomyslil si, jak je odrbaný, sotva stojí, a ještě ke všemu
přišel nevhod. Kdyby se jenom trochu zpozdil, mohl bych mu nabídnout
neotřelou myšlenku, jaká se vylíhne po příjemném prospání, ach jak je
ušmudlanýl Ten den, který tak slibně začínal příležitostí k neopakova
telnému a zcela výjimečnému, je pro mne ztracen a zrcadlo má stále ten
omamující lesk. Generál se na chvíli probral, nedal na so bě znát svůj
zármutek, svou sklíčenost, tise^se zeptal.
♦’proč jsto přišel?”
Jv*
Posel, unavený po dlouhé oestě, ani nevzhlédl. ”Ta potěšující zpráva...V
Generál ho přerušil. Vemte si na sebe maškarní kostým, život nepotřebuje
Vaši podobu neužitečného, který si jenom chce napravit svědomíI
Byl to okamžik, proti kterému nablýskaná okázalost zrcadla se zdála být
nicotná.; Generál si uvědomil, že řekl myšlenku, po které od rána toužil,
která nemela tu obvyklou vzlétnout, ale byla krutá.
♦’Dobré zprávy jsou prospěšné snílkům”, pokračoval generál a zahleděl se
do zrcadla, ještě si musím vystříhat chloupky z nosu, ano pro snílky
jsou dobré, ti se snad z nich umí ještě tušit, velcí a silní je nepotře
bují, jenom odvádějí pozornost, soustředěnost jim potom scházx, vlastně
jenom mě$ já Vás nechci poslouchat.
posel se na okamžik ohlédl, ve skříni hned napravo byl pověšený maškarní
kostým, lákala ho ta barevná pestrost, ale bylo to ohlédnutí jenom na
chvíli. ’’Chtěl jsem Vám jenom říci, ta dobrá zpráva, já jsem ten snílek,
který ji potřebuje, který se z ní dokáže těšit, ale náleží Vám”.
Generál Lauterbach zaslechl mladíkova poslední slova, na chvíli rse přes
tal prohlížet.
Byl spokojen se sv^m vzhledem®

před oknem za oknem

Tma, jako by všichni měli černé roušky na očích
nebo jim snad někdo řekl, že si budou zase
hrát’
stěží ^si vzpomínají na tu, s kterou si
zavázali oči v dětství
' '
ale při té hře nebylo na co vzpomínat
Na dlažebních kostkách, místo v měkké trávě
budou si hrát
před oknem bývá někdy i hezky
na oo všechno se budou ptát,
♦
snad ne na to
proč se zde sešli»

'
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Udržujeme svět jen prostřednictvím naší pozornosti»•»kdybych na svět
svoji pozornost nezaměřila, zhroutil by, se»
t
Carlos Castaněda: Tales of Power
Cestování, nejel-li jsi zrovna na severní točnu, na Kongo, mezi Pajaky,
bývalo před válkou hračkou».»Tehdy bylo k cestování třeba jen něco pe
něz a zdravěhb žaludku, to bylo tak skoro všecko, člověk, jenž měl to
to obojí v pořádku a zatoužil si vyjít za humna své rodné obce, zaba
lil si zkrátka trochu prádla a kartáček na zuby do malého kufříku, kou
pil si v dopravní kanceláři jízdní lístek, dal své ženě nebo mamince
hubičku a jel.»»Ale dnešní cestování - 6, to je jiná historie i Nejdřivpředpokládaje, že peníze máte pohotově a.žaludek v pořádku - nejdřív si
tědy musíte opatřit cestovní pas» To bývala listina, již jste jindy shá
něli jen, tehdy, jéli-li jste nejmíň do Patagonie, a pak ještě jen tak
"pro všelijaké případy", jako kdyby jste v cizině v zlosti někoho zabil,
kdybyste se tam chtěl oženit, nebo kdyby vás tam považovali omylem za
mezinárodního zločince» jinak se vás,po ní na cestě nikdo neptal a při
vezli jste ji v náprsní kapse ušmuulánou pěkně zpátky» Jenom v Hušku si
na pasy náramně potrpěli. Tam byl pasport nesmírně důležitá věc, bez níž
tam nebylo možno ani navštívit tetu v sousední vesnici, Pašport byl tam
mnohem víc, než člověk, dával mu právo na život mimo zdi kriminálu,^ a
člověk byl vlastně jen nositelem pašportu. Nuže, jelikož se ruská admi
nistrativa za světové války tak skvěle osvědčila, zavedly si pašport
hned po válce všecky státy celé livropy. Ghces-li si zajeti do Lipska na
veletrh, do Vídně na sjezd lékařů, nebo do Jugoslávie na návštěvu nemoc- *
něho příbuzného, musíš si opatřit! cestovní pas - jinak ani krok, milý
obeanel,’»»
’

Karel Scheinpílugs Paříž /Obrátky z evropské Mekky, Z pouti na podzim
roku 1925/
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/Zkrácená úprava slovníčku Bohumíra popeláře, Kalich 19í?3/

Abaddon
zhoubce,anděl propasti Abba
Cteq /nebeský/
b ;bské/básně/núboě.bje a mýthy,Jo- bárka
led
b/tseá
srny členka , řec neprav di
dígí ze jen pro staré
vého obs/hu, zejména ná
baby, ne myslitele
j e; : těrka , ba Bili sek,
boženská báj, mythes
basa li skus
o paktnábož•pravda
netvor z bájí
běžec, tulák
bel /ž.rod/bílá mouka
bčhoun .
bčllč,
kuo bílí, barví®,
bezdék/y/ .proti
Vul
.¿.reti Vůli#
Z přinu
valchář
cení
bezděčný
nadobro volný
bezhrdlí
násilná smrt
bezživotí násilná smrt
be »dumy
bez dače,neživý
bí lení
oliát&uý, ryzí
l«žiaov.-;l5ý kněz nejvyě/í
biskup
blahoslavený bl -ženy, pr lve a
g.uřau v křest.církvi
náležíte Mastný
3 «/o '.Tri stu/ strážce
blikavý
blahoslavit! m Mastného poklá
trkavě,mžourávè hledící
braimÿ
dat! a prohlásit!
strážný braný
braň
zbraň
drobný dobptds /ovoe,
brav
temně rudý, červený
brunátný»
.kozí, vepři/
bř íetl
brodit1 se
do hnědá
bytnost
jsoucnost,podstata
cejchoval znamenaný /vypáleným zna
celník, výběr čí cle
mením jak zločinec/
čelný
a d. ní,publikán
celost
neporušenost
ceota
centnéř
sto liber
určitý /myšlenkový neb
náboženský/ směr
moc,síla
císařství
projevit! hlasitě
ovlčení těl .¿iskese, přemáhání světo
ckáti
sVuj úžas, podiv i
« těla,cařiksvost
Čáka
naděje
posměch, pomlázkova t i
ozdobná ikanlna k ozca loan
časná dobré bla&obyt v této časnos,kW»»
ti,pozemské etéstí
uobe stěn i nábytku
kmentové pxostéraúlo,ba
/v té/částee./po té/stránce, v tom- čechel
vlněný o blok , spodní
to ohledu
čechlik
inkoust
rcucho, ko"lie
černidlo
čihař
nach , purpur
ptáčník
červen
ptáčníkové tenata
uihařtóé
činitel
1.zhotovitel 2♦konitel,
osidlo
vykopu - va tel, plnitel
činitelé
’pachatelé nepravých
čtyřmeoítma dvacetčttíi
dukty
1 ,
*
catl
nepravosti věcí
dar
dání
daremný
marný
dávní
d ití se/v to/pOČÍti /to/
dávný
dávka
služka
. dchnutí
dedx
dítl
konat!
dík
úíka
drnyohnii
dlážení
dláždění
dout i,. dýchat i
dc Věrně
’učitel,učenec
doktor
e celou věrou
drabant
voják,strážce
dráč .
¿j t i ¿.-kuj ici vy u ř iuuoh,
lupič
drahná
u louko , velí.-1 i.. noho
Uiuž
družks
dři Věj ží » minulý
úlevní
deka
deska
dštíti
sesíláti déét
dávěrné
s ái., věrou
duvérnost /v mluvení/ otevřenost
důvod
dukas
v mluvení/smělost
dýl
po téiee
ábelník
posedlý čáblea
epičtoi?
IxSt, dOpÍB
evangelium radostná *poselství
• fatkář +
břichopásek
lase
pesao h-i u scha , v e liko noce
fěrtoch
zástefi, páska
figura
poaobenství,přeodobrr:Z
u figuře
alegoricky
formr umění ztělesnění < oznání
fortelný
lstiv:> ,zižtný,sibal
frajíř
sáletník
grunt
Základ,počítel
huklik
háček k z pínání šatů

Í
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hebenové
ebenové
hlavně
ohoielé poleno
ho vadná moudrost tělemáá moudrost
zaskrčovati někoho
urdlovati se
fvuti se s někým
/s někým/
mlat,stodola
humno
ohaterny
chatrný, ubohý
chůva
cnovačka
granátové
jablko zrnaté
diákon /úřad v církvi
jáhen
apOstoleká/
mítl^pokládati za
jmi ti
je pokládán,po važován
jest jroín
l.písař 2.ten,kdo spi
kancléř
Boval paměti,historie
3revangellstz /staro
český/
klejovaté
doly,»niehl klí nebo
lepkou zemi /asfalt/
studnice
brali
jorné,bílé plátno
kment
mast Cení
kollyrium
klizení
l.v pohyb uvádět!,
kormcut it i
koberec v é| látkový zá
*
kolihy
V zru; it i 2.kalit!
věs,káclona,drup erie
5. za wco va t i, tr áp i t i
kortýna
ča lo -uiy , o pony, zác luny
komu teče z ocí
též aenší král,carevič krha vý
králík
krmný vobytek -vykrmený
menší torné,jídle
krmička
krtek
»ř eiůcslník , k terý umí
krumpíř
krt
Vy sívat heuvábía, zlatém
krupé •
krůpěj
koupaliště
křtaltování kaaeření, sp lé tlni v laod kuoadlo
letnice
lokno
^vatky svatodušní
leknín v mox;i
lesník
lotr
hadač podle lest.
lupič,zbojník
loupeéivý, válečný lid
lotříci
lupina
áup lna
velebnost|fetan,
trůn
lože
lůže
.majestát
velebnosti
kouzly
svádět!
k
bezbožmámit!
9
otrok, vasal
man
mandát •
rozkaz,nařízení vlády
medenice
lodník
marinář
páně v,umy vadlo
modle
nuže,tedy
mest/mstem/
mošt,víno
plevy,otruby
mláto
mlčkem
mlčky
morový
marní
mrva
nepatrné > metí
mrzký
.hanebný,ne cuiný
siiillá, zka zená, oha vná
mrzutá /řeč/
sesikování vojska
mustruňk
muzika
hudební iw
troj
*
mylné
zklamává tedlne,ztočené náby tek
čeho Člověk nabyl
lučiště
i ilešne střílející
náčelník
co se klade na Selo
nadšení
Vueconutí , inspir ace
mchlebník .
kdo jí čí chléb,veleuín
•.isstihlý
nevystihlý,nepocho;itel«neupřáhané tele nezkrácené telátko
no va k
nedávno získaný,
nedvíd
mídvěd
novověrec,proselyta
novina
zpM»aftzvě»t,novinka ■
odění
zbroj
oupor
I. odpor,boj ”.rozpor
bez odpoxu bez nesnáze,
J. náiitk
*
běl rozpakování
otuflovati
oblomit!
on tak
atak
papršlek
paprsek
parduo
parúál,levh rt
pavéza
štít
p". V lače
výstupky
pecník
pecen
peřestý
pestrý
pivnice
špižírna
plac
náme etí > di vadlo
plácek
náměstí ■nensí
pl 'notár
kdo z nebeských planet plástev
ploutev
plnnetník • a hvizd prorokuje
plZKý
kluzký
pcbehlík
• pře běhlí k, o dp s dl í k
poběhlec
p řo běnlík, oup5í dlík
pobočnice
stěny
pouměstí
xpředméstí
poúnož/í/
trnož,stolička
podolek
dolejší okraj šatu

náhrdelník,točenice
hr,lže
strážný
hlásný
12h m,řecká st-u-iuai
hon
zvíře Vůbec
ho vado
hrouda,hrubý kus
hruda
r,.dka, červená hlifikt.
hruuka
znamení,cejch
charakter
/Antikristův/
/želmy/
chudý duchem kdo není vysokomyslný
<ale zná to,áe bez Boa
► a jeho milosti s nic
býti nemůže, a z toho
pou jeho mocnou.rukou
<se pocuává,! o bližníon.
svých důstojněji nažil
o sobe smýšlí
karbunkulus drahokam
1 .učení, peučování,napo
káze&
mínání 2.výchova
trestání ■
shromáždění úrod
slavnost
J

t
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ounájemník,ubožák
podstavek
na čea stojí
p o hád ky 2 á kom z áha dy , px o bl drny 2ák ona
hádanka
ponebí
nebesa u lože,poschodí
jih
Vdnkovsisý dVvJf
postavec t
ítúČka tk: nlny
pochva’
poňva
správa
l .lat •&, úboru,závoj
odsoudíti
poučník
lépmví tko, Bňu-ra „
/s/'úrokem
pravidlo
zednická
regále
pražená zrna
premov^ní
prý
m
,1
emo
vdní
¿-^y«
pokrok, úspěch
průba
zkoužka
otvory
třtina
prustvorec
mra > no ehí o b 1 udá?
přemetat!
přeházet!
volixonoee,slavnost
přesný
.ne kvačený
p ie sný o h chl e bu
přičinit!
přidat!
připovídka
,ť o hád ka, t ?. j ems t ví
přirození
příroda,povaha
o věcech.- znamenitých pří strach
plíčera,e trasidlo
přitovařleiti přidruž!ti
publikán
čelný»vý bér čí da ní
pukla
vypouklá ozdoba’
'pul éro váný
hlazený
p U 100 C
sev r
bod
punk tik
puěpan
zimo: trám
původ
pý. vodce
rabbi»rabboni učitel»mistr
rafije
písítko,pero
rak
r a ío v lna
x-athouz
ra anice,uřed•budova
rejstra
rév
cedule, známky
réva
rooina
po toms t v o , geaerac©
rok
rokov Lni soudní
rok položit!
•předvolat! k soudu
roubali
. rabat!,rozsekávat!
plást»plachta
rouno
roucha
.ovčí vlna či konexina
ruhač
rouhoč '
rytěřoVati
bojo.vati
1 ■
řičíce
řešeto
salásove
pastviště ovcí v xoráeh
sbor,sbor •
sosptrum
žezlo,vláda
shromáždění, cí rkev
Scyta
nekul turní člověk ’
malá síň
síňce
skrbný
kdo * skrblí,setři přil •slatinná
,rašcllnná
slouha
smetl
sl uže bní k, o tr ok
odvažovat! se
snětí
souomářl
sňatek
homosexuálové
obrátit! se
spáčlti se
lůžko,ponovka.
spoléhadlo
spro siný
SSDUŽÍti
pro stý,upří mný
.1. ti snít i, o bklo piti
stěžeje
veřej©»základy
2•suž a vat1,trápit1
stovariáiti as sdruziti,spojití .se
strašlivý
bázlivý
teta
střed»strdí
plást m au,med
tótryna
střenovní suby stolíčky
střeva
vnitřnosti! nitro
svatba
milosrdenství niterné millsrdenství svačba
tchýně ■
evegruáe
avrchek
povrch,vršek
ěacovati
odhadevat!» oceňovati sám ti
tápáti
vymáháti plat “
bance
zákopy,hridby
šetřit!
&movati
halář
šart
éín
rúf u kola
syn^gog^,modlitebna
škola
^kriptorál
píéařský nuž na eeřís-*ulak
mrtvíce,ochrnutí
nutí rákosového .. ítat1-šlakovat 1
slíulti»špehovat!
ka
slojíř
závoj .
ánek
to čité schodlste
stouěka’
štůčka /plátna/
táflovati
vykládat! deskami
zde
teč.
tyiík
teglík
test
tchán
těžek/nad tím/ trudil se»Karmoučen
tlamač
tlumočník.
točenice
řetěz
•dílo■točené
dílo /vy/tepané
trávení
l.jed ¿.čáry, čarování trupel
tělo nezforíiovane,em 
tvárnost
podoba,podobnost
bryo, hebrejsky ^olám ’
vnějánost
chlubit! oe
tváří,vněj čím zjevem
v same tvárnosti na oko/opak«v ravdě/ tvárností
/opakt v srdcí/
tvárný
nu povrchu pěkný .
tvrdit! sítě
s .ravovati
tvrdit! zákon utvřscvat,potvrzovat tvrdo jest
nesnadno
tytlík
puntík
ty týž •
opět a opět,často,časem
účinek
čin, skutek, výrobek,
přední účinek
mít;trny výtvor

podruh
POiláoktf
poledne
popluží
*
poav
potupit!
/s/požitkem
pražma
proč
<rospěch
průduchové
ijřeluda
přesnice

¿fa ti
dobrodiní, almužny
účinnost
ujec
po tup i t i, poiiu ně t i
uhatóti
uléčení
ukydaní/bohovc/ hěvnlválcvé
umění .
71.poznání,rozum/éMOSis/ umítat!
uprostr^niti
2•do v□dnost,umění
upro
© tran
usmyslit!
přímý,dokonalý
upřímý
sobe
t unavený
ustalý .
ustavně
vy tr v a lo s t $ st á 1© l t
ustaví Cizost
valohář
pohanění, ^ot up®
útržka
vetchost
obluda
mořská
velryb
vezdejší
stárnout
vetšeti
věník
lopata
vějočka
sobě
volné
správce
vladař
vra
prameniště
vrahovlétě
Vtip
zasetý
vsátý
vypulerovaný
, trhat!
Vynímat!
vývoda
. větvička,ratolest
výstřelek
vzdělávali
daru, úplatků
v zetků
Bahnojiti se
zábradlí
zábradla
Kapal
s íirulem
zahrulitá /
zaeíjkovnti
zaplacení
zapit-ta
/bjZ/ZVVití
, 2.salátovoní místo
zlolejce
bez zástavy . bez zastavení
známost
zlostník
dá bel
splácená
povýšení
znik
»rostlina
Bůh, který ao našeho
zpyta tel
nitra nahlédá
»volení
zvolený
vyvolený k tomu, aby
*
/«
syny/
ženina
byl • esiá^em
žoldnéř
židoviny
skráně
žváč
služba,plat
žold
žvátl
žvanit!, tlachat!

doufat!
strýc
vyléčení,u/dra vení
vnášeti,vhazovatl
b úzkosti Vyvěsti
navrátiti se k srdci
svému,dát se poučit!
pořád,neustále
kuo Čletí sukno
stáří,esšloet
keŽdódenní
Věnec> zostření
svévdlné
velká sít rybářská
dovtip, rozuin
Uhlazený
vévoda
stavětí,budovat!
vznítiti se
oběti /zápalné/
|:>oh lávková ti
s nepřikrytou hlavou
kdo zle lije,nadává
poznání
záplatovaná
rostlina
osvojení,adopce
vedlejší 'žena,souložnice
voják
žvanil,tlachal

kahlížím, že je to pouze alkohol, jenž je schopen kompenzovat ztrátu
vrcholných Činu a prožitků» Jen on, který přímo vylučuje trvalé vyžití
se v drobnějších činnostech a zábavách, zásluhuje pojmenování démon.

Jaok Bondon
Moje chyba * hleděl jsem příliš do skutečnosti, nikoliv do iluze. <;ku~
tecnocfc je iluze a skutečnost iluze.

Papež Pavel VX
/v rok z mladých let/

Člověk má nakonec vzývat zvíře, které ho sežere.
neznámý autor pod dlouhotr
vajícím vlivem přijité
iia léháVé sdělení

Solidarita opilou « Vykořeněných je pozitivnějším vkladem uo nepravděpo
dobněno spasení života současných generací, než úzkostná a trvalá "rvavo:t r “stabilizovanějších
*
složek společnosti v tupém a unavujícím, čas
to i zákeřné® boji všech :roti všem.

_JK.C.G.JUxCG
_______fSYCHOLOüICKf'KOMBäljre
_____ i_22_____________
K ÍIBiiTSKÉ OlZiä ííKTVÍCH -1í

Napsáno r.1935» poprvé publikováno nakladatelstvím hascher Verlag
v Zůrichu r<1938 ve švýcarském vyu<xní "jas Tibetanische Totenbuch”.
Z anglického překladu R.F.C.Hulla přeložil V. Faktor.
'f

♦

*

Bříve než se pustím do psychologického komentáře
*
*
řekl bych, rád
n. kolik slov k vlastnímu textu. Tibetská kniha mrtvých neboli Bardo
Thöaol je knihou instrukcí pro mrtvo a umírající, podobné jako Egypts
ká kniha mrtvých se má stát ¿jruvodcem mrtvého po dobu jeho existence
v Baruo, symbolicky popisovaném jako čtyřicetidevítideniAÍ přechodný
stav mezi smrtí a znovuzrozením. Text je rozuělen do tří čustí. První
část, nazvaná öikhaj Bardo
*
popisuje psychické aéní v okamžiku smrti,
jjruhá část
*
neboli Sony id nardo, se zabývá snovým stavem
*
který nastá
vá brzy po smrti, stavem "kurmických iluzí”. Třetí část
*
neboli ^iďpa
*
Bardo
zachycuje první známky instinktu zrození a prenatální události.
Je charakteristické, že i nej vhodnější podmínky k, hlubokému zření a
*
osvícení
a tudíž i osvobození, nastávají v průběhu procesů umírání
*
Později se objevují ’’iluze”, které nakonec vedou k reinkarnaci, osl
ňující jas slábne
*
stává se pestřejším a (vize stale děsivějšími. Ten
to sestup je dopro.ázen poctupným odclzovaním vědoeií osvobozující prav
*
dě
a to tím víc
*
čím je okamžik iyzického znovuzrození bližší. Účelem
instrukcí je upoutání pozornosti mrtvého aa všechny po sobe jd.uoí fá
ze přeludu
*
klamu
a na et:.tle přítomnou možnost osvobození, a vysvět
lit mu tak povahu jeho vizí. Text nardo Thodol recituje láma u tělazesnulého.
a

1- jednomu z Juncovy on. nejuspěsně jsích x.áků
*
ur.Jamesi kirchovi
*
analytickému psychologovi z Los Angeles v Kalifornii
*
který a dr.juncem v
Cuiychu o Psychologickém komentáři diskutoval a pomáhal i s jeho an
glickým překladem, je vydavatel zavázán za uvcuní varování, adresova-né východnímu čtenáři-r”řato knina je určena predevčím západnímu čte
náři a ^okouší se popsat důležité východní zkušenosti a pojmy pomocí
xzápadních termínu, bv^m psychologickým kcmentáxem se Uř»Jung'pozašil
celou záležitost usnadnit, x'cuziiti termínů, které'jsou záp&cinímu čte
náři familiární
*
ale pro východní mysl v některých případech rob le
rn itické
*
se proto zdá nevyhnutelné. Jeuním z takových problematic
kých termínu je "duse”. podle buddhistické víry je ”uuše’T .xchavá
*
x je iluzí
*
a proto postrádá reálnou existenci. G-ermánské tlovo ’’Seele”,
které je používáno v původní německé verzi psychologického komentáře
*
není syno< ymem anglického slova ’’soul”, ačkoliv je tak běžně překlá
dáno. ’’Seele" je starobylé slovo, posvěcené germánskou tradicí a uží
vané vynikajícími německými mystiky, na př. Ecknhartem, a velkými ně
meckými básníky, na ř.Goethem
*
a označuje Nejsašší skutečnost, symbolizov nou ženským rodem
*
neboli aspektem sakti. ňr.Jung toto slovo
užývá poeticky s touk zem na "psýchu”, ve smyslu "kolektivní psychy”,
která představuje v psycho logickém smyslu matrici všeho; Je lůnem Vác
ho, uok nce i Dharmá-Kaya -2-j je jí samou. Východní čtenáři by t.roto měli na čas oulo/<it své pojetí auše a přijmout Juncovo už>ití slova
*
aby ho mohli s otevřenou myslí následovat do hlubin, v kterých se po
kouší přemostit západní a východní pobřeží a ukázat nám různé stezky
*
které vedou k Velkému Osvobození
*
Una salus.
2-pozn.překl.: uharma zn imená kosmický řád
*
včetně přirozených a morál
ních principu
*
které se vztahují na všechny bytosti i věci; Kaya
*
Tro
*
jice
v sanskrtu .zn-Jcí tělo nebo formu. l>harma-Kaya je jednou ze tří
forem Buadhy
*
jeho sebepřirozeným neboli prázdnými aspektem
*
skutečným
bytím ve ,své pravé přirozenosti
*
nepopsatelným a absolutním.

Nevěřím, že bych súokázaJ^i;^Ídřit svůj vděk oběma překladatelům

Bardo dhódol, lámovi Kazi-Bawa Samaupovi
dr .juVnns-dentzovi lépe, než
poKusem učiněným psychologickým komentářem přiblížit nádherný svět ide
jí j problémů, obsažených v tomto pojednaní:, západnímu myšlení. Jsem
si Jist, že všichni, kteří k této knize přist; upí bez předsudku a přeč
tou ji pozorně, sklidí bohatou zeň.
Birdo Thddol, přiléhavé pojmenovaný svým vydavatelem, dr.hvans—
úentzem,“Tibetskeu knihou mrtvých“, způsobil v anglicky mluvících ze
mích při svém prvním vydání v , oce 1<j*27 povážlivý rozruch. patří k té
kategorii spisu, které nejsou jen zdrojem zájmu specialistů na uaiiayana Buaohismus -1-, le kteru ulity své hluboké liuskosti a ještě hlubší
mu ponoru do tajemství lidské psýchy působí rovnu , silné na laika, kte
rý ei oace rozšířit znalost života» 10 dlouhá léta, od chvíle, kdyvbyl
Bar do Thódol poprvé publikován, byl neustale mym společníkem a dlužím
mu mnohé nejen za četné stimulující ideje a objevy, ale i za četné zá
kladní postuláty» Na rozdíl od koptské knihy mrtvých, která vždy na
povídá bud příliš mnoho nebo zase příliš málo, nabízí Bardo Thodól sro
zumitelnou iilosoíii, která se více než k Bohům nebo primitivním divochedn obiací k lidským bytostem» Jeho filosofie obsahuje kvintesenci
buddhistického psychologického kriticismu, a to kriticismu bezpříklad
né kvality. x^ejen "hněvivá“ , ale i “mírná" božstva jsou pojímána jako
“samsarické“ —2— průměty liuské psýchy, což Je pro ^vropuna iuea až •
pcíliá samozřejmá, protože mu .připomíná Jeho vlastní banální zjedno
dušování. přestože se v^ik .vxopan s božstvy jako s průměty psýchy do
káže vyrovnat, nebude Je rozhouně schopen povahovat zároveň za skuteč
né. Bardo íhodol to dokáže, protože v některých základních metafyzic
kých prémia ích je i osvícený i neosvícený Bvropan v nevýhodě, ytále
přítomný, i kuyž nevyslovený předpoklad v Bardo Thódolu je antinomický charakter všech metafyzických tvrzení, a také idea kvalitativního
rozdílu různých rovin vědomí a metalyzickych skutečností, Ziíkladem
této neobvyklé knihy není skoupé evropské "bufi anebo" , ale velko1 -pozn.překl»: reformní hnutí v průběhů II.buddhistického koncilu r.
>8ý př.n.l.Na I.koncilu,který byl svolán krátce po Buduhově smrti
kol m r.483 před n.l. byl uznán soubor spisů, v kterých se ananda
stal hlavním recit.xtorem učení -dhammy- a Upali hlavním pamětníkem
kázání □ chovaní, kázni a klášterním řádu rvinaya-. .druhý koncil
byl svolán za umrlém vyloučení některých neautorizovaných praktik.
V téže době však bylo svoláno rovněž konkurenční shromáždění asi
desetitisícovou skupinou -¿shasan^hikaB-, která oponovala ortodox
ním starším, jejicnz učení se ou tu doby nazývalo Théreváda -učení
starších. ;a Ill.koncilu, svolaném asi r.240 přeux n.l. byl soubor
autorizovaných spisů doplněn třetí sbírkou.spisů a komentářů, pře—
v. žně metafyzické do a psychologického rudu, "takže jich byly tři
‘koše“ -pit ka> ¿iiamma -Zákon
*
neboli učení-, Vinaya -chování-, a
Abidhamma. Tento třídílný soubor obsahuje bB
000
*
knih, mezitím opo
ziční hnutí značné- zesílilo, takže okolo r»70 n.l. vzniklo defini
tivní učení láaiiayaxiy -Velké cesty-, s komentáři ke všem třem košům
a jinými dodatky, které začalo užívat sanskrtu místo původního jazy
ka fa li. áahayana se dále rozděl .la ¡a dvě hlavní školy, z nichž jadrra co nazývá ioganchara a byla založena Acan&ou /*
flú->10
n.l./ a je
ho bratrem Vasabandhem. Někdy by v a nazývám rovněž Idealistickou
siLolou. uruhá hlavní škola Xahgiyany se nazy vá Madhyamika /ukola střed
ního učení/ a byla založena Na&arjuou v 2.st.n.l. Theréváda budzhiov
mus vznikl v jižní Indii a rozšířil se na éejlon, uo Barmy, Thajska,
Kambodže, piahayana ze severní inuie do Tibetu, ^opolská, Cíny, ¿orejc
J^ontiku. Ve Vietnamu existují ob^ formy b^duniLmu. ¿i— ^ozn.pxekl.t koloběh z rozum. a smrtí. Oblast m.tmo “nirvánu“, “kolo
života“e

lepe přitakávající "to i ono a
Nápadnímu filosofovi be tento výlO'i muže jevit jako problematický, protože üápad miluje jasnost a jed
noznačnost.j důsledkem toho je, že jenen filosof hájí tvrzení "buh je”
zatímco jiný hájí stejně ohniv- negaci "buh není”, Co by si asi takov/. znepřátelení bratři počali s následujícím tvrzením?
"Uznáte-li, že prázdnota vlastního intelektu má charakter Buddhy
a vrte—li zároveň, že je to vaše’Vlastní vědomí, pak se nacházíte ve
stavu božské Euadhovy mysli”.
Cbavám se, že takové tvrzení je pr .ve tak nevítán- naší filosofii
jako teologii. Co uo rozhledu je Bardo Thodol v nejvyšší míre psycho
logický j u nás se '.1j filosofie a teologie nachází stále ještě ve své
středov-ké, pre-psychologické fázi, v utere se naslouchá pouze výro
kům, a pouze výroky se vysvětlují, brání, kritizují a diskutují, za
tímco autorita, která za nimi stojí, byla za všeobecného souhlasu se
sazena v uiskuzi na vnější pole působnosti.
Metafyzická tvrzení jsou ovsem Vfl&KX 1BÍCHX a jsou proto psycho
logické, pio Západní mysl, která kompenzuje své doble známé pocity ne
libosti k psychologii otrockým vztahem k ’’racionálním” vysvětlením, je
tato zřejmá rravda az příliš zřejmá, nebo řečeno jinak, je to chápáno
jako nepřijatelná negace psychologické "pravdy”. Kdykoliv totiž člo
věk Zápauu zaslechne slovo "psychologický”, zní mu to vždy jako "JEN
psychologický•”• ,,Duše"je pro něho něco útrpně maličkého, bezcenného,
oso ani ho a subjektivního a proto používá raději termín "mysl”, ačko
liv zároveň rud předstírá, ze výrok velmi subjektivního rázu má svüj
původ v”m^sli” , přirozeně mysli "univerzální” nebo dokonce - uostaneli se uo úzkých - v samotném "Absolutnu", lento poněkud směšný píedpoklad je pravděpodobně kompenzací za trapně nepatrné rozměry duše. '
Téměř se zdá, jakoby ..matóle France vyslovil pravdu platnou pro celý
Západní svět, kuyž v ostrove tučňáku dává Catnerine d
álexandrie
*
Bo
ha tuto radu: "Donuez leur une ame, mais une pe titel”. - dejte jim
duši, ale jen maličkou.
Je to pr.ávě duse, která s promocí vrozené božské tvůrčí síly vy
slovuje metafyzická tvrzeníj postuluje rozdíly mezi metafyzickými en
titami, Buše není jen boumínkou veškeré metafyzické reality, ale je
římo já sumou -1 —•
Bardo ihödol začíná touto velkou psychologickou pravdou. Kniha
není součástí pohřebního ceremoniálu, ale souborem instrukcí pro mrt
vého, jehož pru.vodcem skrz proměnlivé jevy říše narco, která je sta
vem existence trvajícím 49 uní ou s.nrti az ao příštího vtělení, uumyslíme-li si na okamžik neobyčejně krátkou existenci^duše - což při
jímá 'Výchcu jano ‘samozřejmost -, buueme senopni jako Čtenáři Bardo
Thodol vžít se bez obtíži do situace mrtvého člověka a buueme pozor—
něj i vnímat poučení z prvních stránek knihy, které je zhruba nastíně
no v předcházejícím. odstavci, V knize jsou na tomto miste pronesena
tato zdvořilá slova:
”č, rodem vznesený, naslouchej! To, co nyní prožíváš, je vyza
řování Jasného světla Siré skutečnosti, řřipust^ rodem vznesený, že
tvůj současný inte letci.,- nacházející se ve skutečném a přirozeném
prázdnu, nemající formu, je tou pravou skutečno^tí, Všedobrem,
Tvůj vlastní intelekt, který
nyní prázdném, však nemůže být
pokládán za stejné prázdný jako nicota', ale za intelekt o sobě, ne
zamrazený, zářící, vzrušující a blažený, za pravé vědomí všeuobrého
Buddhy”.
*
s
ěznání této skutečnosti je stavem Dharma - Iíaya, dokonalého os
vícení j nebo, jak bychom to vyjádřili v našich termínech, tvůrčím zá
zemím všech metafyzických tvrzení je vědomí¡ veuomí jako neviditelná
a nedotknutelná manifestace uuše.
tento
lodstavec je důkazem o u .lezitosti interpretace ^oznámky na po
čátku psychologického komentáře,tyká jícího se rozdílu omx± ve význa
mu termínu "soul" anglického překladu a "sesle” v ^uVodním německém
textuj v tuto chvíli by rozhodně nebylo na . n.ouu, kuyby si čtenář oznňmku jext* jednou n^o^otl
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Text pak. pokračuje těmito slovy:
“Tvé vlastní věuomí, zářivé a prázdné, neoddělitelné oa Velkého
Vyzařování -1-, je mimo zrození i smrtka je stálým světlem, Buddhou
Amitabhou -2“.”
.uuše, neboli v tomto kontextu véaomí inuiviaua, nemá určitě ne
patrné rozměry, ale je to Vyzařující xžix Bůh sám. Západ povazuje ten
to výrok bud za velmi nebezpečný, když už ne přímo za rouhavý, nebo jej
bez rozmyšlení přijme a pak se trápí v teosoíické nadutosti. K těmto
věcem máme prostě vždy špatný přístup. uokážeme-li se vsak natolik ovláunout, abyciom se vyvarovali naší hlavní chyby, že totiž chceme s
věcmi vždy něco dělat a prakticky je využívat, mohli bychom přinejmenším
ocenit vexikost Baruo řhodol, který uděluje mrtvému člověku poslední a
nejvyšší pravdu, podle níž jsou dokonce i bozi jen Vyzařováním a odrazem

m’LÍe.1 duší« ?ro ČlOVtia tóciwdu t£m nedochází k ¿.idnemu zatmění sluň
ce jako pro křestana, který se cítí oloupen o svého Boha
*
pro Východ
ního člověka je duse božím světlem a bůh jeho duší» Vyčtou snasx tento
paradox lépe, než nešťastný Angelus tilesius ->-, který by však dokon
ce i dnes byl psychologicky mnohem dále, než doba.
Je proto velmi správné, že Bardo Thěuol mrtvému člověku nejprve
jasně ozřejmí důležitost duše, protože život sám toho není dostateč
ně schopen» jsme v něm tak obklíčeni věcmi, jež nás utiskují, že upro
střed těchto ’’daných” věcí nikdy nedostáváme příležitost pociťovat udiv nad tím, kým jsou ’’dané”. Á právě z tohoto světa ’’daných” věéí se
člověk osvobozuje
*
účelem návodu, obsaženým v Bardo Thodol je k tomuto
osvobození dopomoci. Uznámu-li, že “dárce®” všech “daných” věcí síd
lí v nás, neznamená to, že bychom bylí odměněni méně» Tuto pravdu
navzdory všem důkazům ve věcech nejmensích právě tak jako v největ
ších neuznáváme, ačkoliv je její uznání pio nás často životně nezbyt
né» Takové poznání je věcí pouze koatemplativne orientovaných jedin
ců, "kteří jsou schopni ¿.ochopit smysl existence
*
těch jedinců, kteří
jsou temperamentem ^.noetici -4- a věří ,.roto ve spasitele,, jenž se ja
ko spasitel mandějou ->- nazývá ^nose života -manda d hajie
Je
potřebí velkého zvratu celkové orientace, naplněné mnohými obetmi, než
1- pozn.prekl.:v an^l.překl un komentáře “Great Body oí nadiance"
2- pozn.^.x ckl.:Amitabhž. znamená uoslova “nesmrtelné světlo“
3- pozn.překl.: í.ngelus , ilesius, lt.“slezský anděl”, básnické jméno lé
kaře Joharmesa ¿.cheí‘ílera,lb£4-lú77» který přestoupil ke katolictví a
nakonec se s.al irantiškánskym mnichem. Jeho hlavním dílem je sbírka
pořekadel her Cherubinische wandersmann a básně heilige heelenlust,
obsahující mnohé známé kostelní písně.
4- ozn.překl.:gnosticismus vznikl v prvních uobách křesťanství, kdy
vyznavači Kristových nauk tříštili se v různé sekty.Gnostické sekty
fialy sice své ráznosti,ale přiittíjm základní iysy. Učily o existenci
dvou světe, duchovního a materiulního,dobra a zla. ^ejvyšúí bytost se
nazývala xrvopocutek,a
zx něho Vyplývaly
bcšskó síly
neboli ooflý*Je
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uen z cenu mel Vy bě prvky materie a tvořil přechod mezi světlem du
chovním a smyslným.utvořil ze své uuchovaí ^oustaty demiurga, jenž vyt
vořil pak celý eicitelný svét.Křista uznávali za člověka nebo duchov
ní bytost, jenž přiřkla podobu člověka. Všichni zakladatelé gnostic
kých sekt byli křesrané.VětŠina sekt vznikla ve ll.st.n.l., některé
trvaly áž do Vl.sť.Z hlt vrších představitelů gnostických sekt jsou
zvláště známí Valentin, .larkion,Maturnin.V .uruhé pol.III.st.vznikla v
Asii ¿piostická sekta manichejců,která se ,-ozdeji rozšířila do Bvropy
a její vlivy se objevily u bogomilců, albigensky ch, valdenských, katharu a pod.
b—pofcn.překl.:starobylá gnostická sekta,dosud existující v ¿octu asi
20.0GÚ vyznavačů v jižním íruku.

budeme schopni spatřit svět jako "uaný” pravou povahou uuse
*
Vidět
jak se všechny věci stávají ve mně je mnohem přímočařejší, dramatič
tější, působivější a proto i přesvědčivější, než sledovat jak je
sáta půáobxm. Animálm povaha brání člověku v tom, aby viděl sam so
be jako tvůrce svého prostředí. Aa to je hlavní důvod, proč byly po
kusy tohoto druhu v^dy předmětem tajného zasvěcení, kulminujících
zpravidla obraznou smrtí, která symbolizuje celkový charakter toho
to zvratu
*
jla důkaz mohu uvést skutečnost, že instrukce, podávené
v jjaruo Jiodol, slouží mrtvému člověku k vyvolaní zkušeností z je
ho zasvěcení a učení jeho ouru -1-, x>rotože tpto instrukce nejsou
v podstatě ničím jiným, než zasvěcením mrtvěno do života v Jardo,
právě tak jako bylo zasvícení živého přípravou pro život na onom
*
světě
To byl přinejmenším případ kultu mystérií egyptských a eieu—
sinských
V zasvěcení živých vsak onen svět -3- není světem za
smrtí, ale zvratem v nazorecxi a orientaci mysli, psychologický ”o—
nen svět” neboli v křesťanské terminologii ’’vykoupení” z pout světa

pozn.překl.:ze
lsánskrtu, vážená osobnost, zvláště učitel věcí du
chovní ca a náboženských
¿-pozn.překl.:v £ecku tajemné obřady od 6.st.před n.l.v kultu někte
rých bohu, zvláště těcu, kteří měli vztah k smrti a posmrtnému ži
vo tu.Uvádějí se nlavně uéméter a Její dceraA lersefone -Koré- v Jlcu
sine a v kultu oríiků 1/Aonýsos,buh plodnosti a vína, jenž byl i
božstvem zasvětí»později, zvláště po válce peloponéské,přibývájí
mystérie maloasijské velká matky bohu Aybély,perského Aithry a e^yptské Isidy.mystérií se směli zúčastnit jen ti,kuo byli do nich
zasvěceni,lidé právně svobodní i otroci,museli však přísné mlčet
o jejich průběhů a proto přes velkou popularitu mystérií se takřka
nic o nich nezachoválo.Základem slova je řecké ”myo” - zavírám oči,
,řenesane uzavírám se před vnější« svatem a ponořuji se v duševno”.
Ucelím mystérií bylo šířit víru v nesmrtelnost uuše a blaženy život
po smrti, ba i ve znovuzrození, přípravou a prostředkem mělo být
očišťování - v tom tkvěla etická hounota mystérií - , dodržování
předepsaných pravidel, na př
*
posta v kultu jjémétry,
*
která při hleuoní dcery ani nejedla, nebo podstoupení rituálního bičování a pod
*
a účast na tajemných obřadech, při nichž docházelo k extatickému
symbolickému splývaní s božstvem
*
k umocňování mystického zanícení
sloužilo i předvádění pantomimických výjevů ze života bohu, prová-,
zené hudbou a zpěvy, na př. unos perseíony a Její opětovné shledání
s matkou, smrt x/ionýsa a jeno vzklíčení a pnu.
Mystérie eleusinské: náboženské slavnosti, který ca se zúčastnili
.zasvěcenci, mystové z celého Sečka, z.a jaře-se konaly malé mystérie
v A^rai» předměstí Atén a jejich náplní byl pravděpodobně příchod
kerselony na svět. Jeu ten, kuo se zúčastnil malých mystérií, mohl
se pak v září a ř_jnu zúčastnit velkých mystérií
*
Tyto slavnosti
trvaly devět dní, zahajovány však byly již o měsíc dříve vyhlášeaími míru pro všechny řecké státy, které se sa nich podílely
*
řo
prvních přípravných dnech, kdy se slavnosti organizovaly, se zasvě
cenci očišťovali koupelemi v moři a očistnými obřady doma. Teprve
šestj zen oe odebrali ve slavnostním průvodů po svaté‘ cestě’ do
leusiny nedaleko Atén, slavnost pak pokračovala celou noc. Vyvrcho
lením mystérií byl příští den ve velkém ohromu v métřině, kuy byla
zasvěcencům objasňována poustata smrti, aby byli' zbaveni hrůzy s
ní a naopak aby poznali její laskavou tvář
*
jo všech tajemství a
obřadu však byli zasvěceni jen nukteří účastníci.
pozn.překl.:v
3angl.překlade ”heyond”

a hříchu. Vykoupení je .oddělení a osvouqzchí z dřívějšího stavu tem
noty a nevědomosti a* vede ke stavu osvícení a uvolněnosti4, k vítězst
ví á traascenuexxci uuuu vsímwaaným8.
Až potud je Bardo xhudol, jak lc domnívá rovněž dr.ávans-, entB,
procesem zasvěcení, jehož účelem je anovuobjevení božství v uusi,
ztraceného při zrození. jutno říci, ze pro Výohodní náboženskou lite—
raturu js cnarakteristické, ze učení zpravidla začíná nejduležitějšími a nej vyššími principy, které by u nás přišly až nakonec - tak nu
př. u ^puleia —1- je Lucius -2- uctívám jako Hélios
až na upínám
končit podle ěto Vychouní tradice je i v Bardo lihodol zasvěcení sé
rií zmenšujících se vrcholku, končících znovuzrozením v děloze.' Jedi
ný proces zasvěcení, s kterým se můžeme ječte dnes na hápade setkat,
je analýza nevědomí,užívaná lékaři
terapeut ic>ým účelům.řento’ průnik
clo skrytých vrstev vědomí je druhem racionální maieutiky -4- v Sokra
tovském smyslu,vynesená na povrch psychických obsahu,které byly až do
sud jen nezrozenými zárodky.í'ato terapie převzala formu freudovské psy
choanalýzy a zabývala se především sexuální fantasií. Je' to oblast,
která koresponuuje s posleaní a nejnižší oblastí Bardo, známé Jako
oidpa Bardo, v které se arty, člověk, neschopen těžit z učení Cikhaj
a Chbnyid Bardo, etuVtx kořistí sexu .lních fantazií a přitahují ho victiny souložících dvojic, nakonec je cuycen dělohou a zrodí se znovu do
světa. Mezitím, jak se aalo očekávat, začíná působit Oeidipuv ^omplex.
r

1- pozn.překl.íápuíeius, římsky spisovatel, žijící asi v letech 125 •
l<30 našeho letopočtu, řocnázel z laaaury v Africe, vzdělaní získal
v Karthágu a Aténách, působil pak v římé jako advokát, později ko
nal přednáškové turné ťo světě. Oženil se s bohatou vuovou, musel
se vsak hájit na soudě proti obvinění, které proti němu vznesli je
jí příbuzní, že ji očaroval. Obhajovací řeč, Apologii - Obranu pozuěji publikoval. Je to snaa jeuiná zachovala souuní řeč z cí
sařské uoby ý konec života strávil snad v Kaxthágu
*
xtepsal řadu pra
cí řecký i latinsky, několik latinských se dochovalo. Kromě Apolo
gie to je flozida /Květobraní/, výtahy z jeho řečí, dále několik
traktátu filosofických, silni ovlivněných mysticismenií je ílatone
et eius dolina /o Platonovi a joře ¿muce/, je oeo docratis /o zkra
tové Bohu/, je munuo /0 svetč/, velne přepracovaná pseuďoaristote—
iova práce o vesmíru, x<e ¿lepším dílem’ jsou .etamorphoses /Proměny/9
11 knih, zvaných už Augustinem také Asinus ^reus /Zlatý osel/, jediný, v úplnosti dochovaný latinský román. Končí oslavou bohyně fgidy
a jejích mystérií, předlohou stejný jako pseudolukiánova díla
kius neboli osel byl .’.traceny román Lukia z patra i. V románu převa
žuje <tendence ^ohaukova, místy se sklonem xxxykiifíjE e komice, jin
ač mu nácech ardinský a tragický, 11.kniha dává románu smysl symbo
lický' s .mystickou katharší v závěru /jlovník antické kultury, svo
boda 1974/.
z
2—pozn.pžokl.s iuucius, lúkius, nlavní hrdinu Proměn
>—pozn.překl• i áelios, syn lítuna ¿.yperiona, buh slunce, jeho matkou.
bvla Iheia
4-pozn.překl.: sokratovská metoua uvedení žáka na samostatný způsob
pozaavuiu. po jme •
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předurcuje-li karma -l-,abý se zrodil jako muž, zamiluje se do své ba
bouci matky, otec se mu stane odporným a počne ho nenávidět
*
A naopak
budoucí dcera bude svým otcem silně přitahovány a odpuzována matkou»
Bvropan prochází touto specificky freudovskou říší zároveň s tím, jak
jsou obsahy jeho nevědomí vynášeny analysou na světlo, ale prochází jí
v opačném směru. Cestuje nazpět přes svět infantilní sexuální fantasie
do dělohy. V ijsychoanaly tickych kruzích se dokonce naznačovalo. Že trauma"par exellence je zážitek narození sám, a co víc, psychoanalytioi
dokonce tvrdí, že se jim počátek traumata podařilo vystopovat až ke<
vzpomínkám na nitroděložní původ. V tomto bodě dosáhl naneštěstí Západ
ní rozum svých hranic. Říkám »naneštěstí”, protože bychom si měli spí
še přát$ aby freudovŠtí'psychoanalytici dokázali sledovat
tyto
*
prožit
ky ještě dálej kdyby měli v tomto smělém podnikání úspěch, dostali by
se určitě z oblaéti Sidpa Bardo a vstoupili
*
zezadu uo nižších oblastí
Bonyid Bardo. Zůstává ovšem skutečností, Že s naším-existujícím vyba
vením biologických idejí by takové dobrodružství nebylo korunováno ús
pěchem) k tomu by bylo zapotřebí zcela jiné filosofické přípravy, než
je naše současná, založená na vědeckých předpokladech. Kdybychom doká
zali soustavně sledovat IjfiaxgxsŽil cestu žpet,vedla by nás nepochybně
k postulátu existence před početím v•děloze,pravému Bardo~životu;k tomu
by ovšem bylo třeba nalézt alespoň nepatrnou stopu po prožívajícím sub
jektu. Tak jak zatím věci stojí<se psychoanalytici nikdy nedostali za cis
te konjekturální stopy po nitroděložních prožitcích,a dokonce i proslavené”trauma ze zrození” zůstává jen-samozřejmým^truísmem,který již dé
le nic nevysvětluje, nic víc, než hypotéza, že život je chorobou se
špatnou prognízoU, protože její resultát je vždy fatální.

1-pozn.překl.: nauky odvozující svůj původ od Buddhy a rovněž z hinduis- tických spisů,spočívající na tvrzeni,že tak jak zacházíte' s ostatní
mi, tak bude zacházeno v budoucích vtěleních s vámi)to,co zasejete,i
- sklidíte,ať už se jedná o činy mysli nebo těla.fiěje se tak od minu
losti k přítomnosti,od přítomnosti k budoucnosti,takže člověk přichá
zí na svět s charakterem a schopnostmi,temperamentem a skloný,které
jsou výsledkem nafcládápí s těmito vlastnostmi v předcházejících ži
vo těch.Prostředí a podmínky zrození jsou výsledkem minulých činů,a?
-už se jedná o tělesnou schránku,rodinu,bohatství a pod.Hic z toho '
však nelze považovat za svazujípí a nutící k určitým činům, protože
to,co, člověk dělá,závisí na nem samém-na jeho charakteru,vůli,výtrvar losti,zálibách,myšlenkových schopnostech) jelikož jsou prostředí a
podmínky ¿rození výsledkem minulých Činů v závislosti na minulých
ctnostech y nedostatcích,vy tvářejí se tím pro každého přiměřené pří_ložitosti a celá záležitost má výchovný,ne trestající charakter.Kaž
dý člověk obdrží při zrození »balíček” karmy,která je často nazývána
••zralá karma”.Každý ovšem den co den utváří novou karmu a starou den
co den Vyplácí)této karmě se říká »karma v oběhu» nebo »karma v ho
tovosti” .^xietuje rovněž »karma odročená”, nebo”uskladněná v minulos
ti», seka jící na vhodnou příležitost,aby se dostala do oběhu.Vzniká
proto,že některé věci nejsou uzpůsobeny k tomu,aby mohly být v tom
_či onom Životě splaceny.Součásti staršího učení je víra,že jakékoliv
dobro,které kdp učiní,ruší jeho uskladněnou špatnou kaímu.Buddhisté
a zenbuddhisté u této víry stále ještě setrvávají,jiní zastávají hle
disko, že neují nezbytné vyhledávat ani osvícení ani osvobození,ale že
postačuje přestat vytvářet nové karmy,což ovšem neznamená ukončení
veškeré činnosti,ale předpokládá jen konání takových činů,které sta
ré karmy ruší a zároveň dbaní na to,abychom se vyhýbali takovým tou
hám, které vytvářejí nové»Tento názor je poměrně běžný v Indii a ob
čas se vyskytuje i názor,ze po tom,co světec dosáhl osvobození,musí
zůstat v koloběhu vtělení,dokud nejsou splaceny všechny' karmické
dluhy «

Freudovská psychoanalýza ve všech svých základních aspektech se
nikdy nedostala za prožitky Sidpa Bardoj t.zn.,' že nebyla schopná vy
prostit se z oblasti sexuálních fantazií a podobných "neslučitelných"
tendencí, které působí úzkost a podobné citové stavy» přesto je Freudova teorie prvním pokusem Západu prozkoumat jakoby zezd&la, z animálních oblastí instinktu, psychické území, ktere koresponduje v tantiiokém -1-,lamaismu -2- se Sidpa Bardo. Ospraveditelný strach z metafyZi
ky zabránil Freudnvi vstoupit^do "okultní"oblasti
*
A navíc stav Sidpa, přijmeme-li psychologii sidpa Bardo, je charakterizován prudkým
1—pozn.překl.:tantra jo speciální manifestací indického cítění,umění
a náboženství<Míže bý± pochopena pouze lidmi,kteří jsou schopni
vnitrní meditativní akoe.lřeexistu3e žádná snadná definice,protože
_má mnoho variant .Snad se dá říci, že se jedná o kult sbxmííÍ? extáže,zaostřený na v 5.» i kosmické sexuality.»
Buddhistická tantra se skládá ze suter t.zv.mystické povahy,které
se snaží zachytit vnitřní stav vnějšího světa a světa duchovního,
jednoty mysli a univerza.V medltačních praktikách sě často vyskytu
je ijiandal a-kr uh s obrazy démonů,božstev,Buddhy Vajročany a pod.,
mantra-posvátné slabiky ýako na př.ÍM,které otvírají^při správném
vyslovování mysl žáka vyšším dimenzím,a mudra-fyzická gesta,zvláš
tě symbolické pohyby ruky .V širším smyslu tantra je jakékoliv hin
duistické nebo buddhistické dílo,svou povahou mystické.
2- pozn.překl.iforma severního buddhismu v<Tibetu,Mon£olsku,SS$& u Kal
iny ku a ¿urj^ků»pozdější buddhismus s prvky hindulsmu.Bo'Tibetu se
dostal asi v p.st.n.l
,pevněji
*
se však uchytil až
století VII za.
krále Srongtsan Gampa,který poslal svého ministra Thonml Sambhota
do Indie,aby zkoumal tamější buddhismus.Ve lj.st. se tibetský^budd’ hismus rozšířil mezi mongoly,kdyz r-.127O první mongolský císař číns< .ký Kubl$j Chám pozval ke svému dvoru velekněze tibetského kláštera
Sakje,který ho obránil na buddhismus.Velekněz obdržel vládu nad Ti
bě tem, a tím se v Tibetu počala kněžská vláda.deformaci buddhismu v
Tibetu pak provedl Tsongkapa 1358-1417 nebo 1429,který zavedl tužší
kázeň a zakázal mnichům ženit se a pít víno.Jeho žáci jsou nazýváni
"žlutými čepicemi" podle pokrývky hlavy proti "červeným čepicím",ná
sledníkům staršího buddhismu,jehož' hlavním světcem je Pa dma Sambha—
va, indický mnich,kte.rý dlel v S.st.v Tibetu.Po smrti Tsongkapova
následníka,jímž byl Gandex Truppa /zemřel 1474/,vznikla víra,že-duše
veleknězova se převtěluje do dítěte,které v době jeho smrti se rodí.
Tato víra se drží až posud a dítě,které pak lámové dle zvláštních zna
mení nacházejí,se stávalo nástupcem zemřelého velekněze.Třetí velekněz
pOŤ reformátoru Sonam Gyatso,obrátil velkou část mongolů na buddhis
tickou víru.Od mongolského náčelníka Altaj chána obdržel za to ti
tul Bajlaj láma Vadžradhára-"láma všeobjímající,držitel hromového
~ klínu". Od té doby má nej vyšší hlava tibetského a mongoslkého buddhis-v
mu tento název. Od 18.st.,kdy se dajlajláma stal skutečným i poli
tickým1 vládcem Tibetu, je pokládán za vtělení AvalokiteŠvarovoi
jiná vtělení a zároveň hodnostáři:velekněz kláštera v Tašilhumpo,
zv.taš-llama, vtělení Amitabi ovo,pokládaný »tibeřany za duchovně vyš
šího, ne-ž je dajlajlamajabatyše kláštera Samding,zv.Dordžespamo,jedi
né ženské vtělení Buddhovo.Mcjvyšším lámou mongolským je ta.as.ta chutueh<u vjjrze,u Burjatu nazývá se pandita nebo khampo.V lamaismu je
buddhistický zápas o spásu,osvobozující poznání a čisté bytí bez váš- >.
ní značně pozměněno a zmechánizováno -"modlící mlýnky".Z velkých
představitelů buddhistické myšlenky stali se světci a bozi,uctívaní
okázalými slavnostmi, svaté písmo tibetského buddhismu Kančtžu& má
108' svazků, s komentářem zv.Tandžur 220 svazků.
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větrem karmy,která unáší mrtvého tak dlouho,dokud nevstoupí do někte
rých ”dveří-děloh^”.Sečeno ¿jinými slovy,stav Sidpa. nedovoluje cestu
zpět,protože Je představeni Gonyid zapečetěna intensivní snahou o po
hyby dolu, k animální oblasti-instinktu a fysického znovuzrození.To zna
mená, že každý,kdo pronikne do nevědomí s čistě biologickými aomněnkami^uvázne v instinktivní oblasti a nebude schopen, dostat se za ní,pro
tone bude zatlačován stále zpět do fyzické existence, proto nemůže
freudovská teorie ničeho dos¿dxnout s výjimkou v základě negativního ohodnocení nevědomí .To v ní není ’’ničím, než • • *” Zároveň je nutné přiz
nat ^že tento názor na psýchu Je pro Západ typický,u Freuda je pouze vy
jádřen křiklavěji,otevřeněji a nemilosrdněJi.Pokud jde o to,co v té
to souvislosti znamená ”mysl”,můžeme se pouze kojit nadějí,že se nako^
nec prosadí.Ale Jak si s lítostí povšimnul dokonce i Max Scheler -1-,
moc takové ’’mysli” Je mírně řečeno pochybná.
Domnívám se,že se racionální mysl Západu za pomoci psychoanalýzy
vtlačila do té oblasti, která by. mohla být nazvána ” ne ur o t ismem sta
vu Sidpa” a dostala se až do fáze nevyhnutelného ochabnutí v důsledků
-nekritické domnenky,že vše psychologické je osobní a subjektivní «Ále
i tak byl tento postup velkým ziskem,protože nám umožnil učinit jeden
krok za. náš vědomý život.To to poznání nám rovněž naznačuje jak bychom
měli Bardo Thodol Číst- pozpátku.Pochopili-li Jsme za pomoci naší Zá
padní vědy alespoň v ^určitém rozsahu psychologický charakter sidpa
Bardo, pak náš další úkol spočívá v tom, zda předcházející Sonyid
Bardo dokážeme využít.Stav Conyid je stavem karmické iluze|t«zn. ilu
zí, Jež Je následkem psychické pozůstalosti z předcházejících existen
cí .podle Východní víry obsahuje karma jakýsi druh psychické -dědičnos
ti, postavené na hypotéze reinkarnac.e-2-,která Je ve svém posledním
útočišti hypotézou o přechodné či snové povaze duše.Ani naše vědecké
poznání ani náš rozum však s touto mylšlenkou nedokáže držet krok.Je
zde příliš mnoho ’’kdyby” h ”ale".A především víme zoufale málo o mož
nostech posmrtné existence individuální duše,tak málo,že nedokážeme
dokonce ani pochppit,Jak by v táto oblasti mohl být přinesen nějaký
důkaz.A navíc víme na epistomologickém základě až příliš dobře,ze ta
kový důkaz je právě tak nemožný jako důkaz o existenci boží.proto mů
žeme zdrženlivě přijímat ideu, karmy jen tehdy,chápeme?-li ji jako psy
chickou dědičnost v nejširším slova smyslu.psychická dědičnost existujej t.zn. ,že existuje dědičnost určitýchtpsychických vlastností Jako
je na př.predispozice k určitým chorobám,charakterové rysy,specifické
nadání atd.psychické povaze těchto komplexních dat není Činěno žádnýsja
násilí,když je přírodní vědy redukují na jejich fyzikální aspekty-Jaderné struktury buněk a pod.Jsou to základní projevy života,Jež jsou
vyjádřeny převážně psychioky,právě tak Jako Jsou v rovině fyzické ji
né dědičné rysy vyjádřeny převážně #oe&»že«ÍBtgt fyziologicky »Mezí těmi
to dědičnými psychickými faktory Je zvláštní třída,která není omezena ani na rodinu ani na rasu.Jsou to univerzální dispozice mysli,a měly by
být. pojímány Jako analogické k Platonovým formám-eidos—,a jsou v soula
du se způsoby,kterými organizuje mysl své obsahy.Tyto formy by se daly
rovněž definovat Jako KATBGOůIE,analogické k logickým kategoriím,které
jspu všudypřítomne Jako základní postuláty rozumu.Bozdíl je Jen v tom,
ze se v našem případě nezabýváme rozumovými kategoriemi,ale KAÍ’BGOfiíBgl IMAGMACIS.Protože produkty imaginace Jsou ve svém základě vždy.
1- pozn.překl.tněm.filosof,1874-1928,jeden ze zaklad.íiloswantropologie.
Hlásal filénávrat k podstatám a uplatňoval fenomenologickou metodu u
humanitních věd»
■
■
2- pozn.překl.:víra,ž .,živé bytosti,včetne,člověka,procházejí řadou tě
lesných životů,které ustávají až v okamžiku,kdy už neztotožňují své
štěstí s žádnými světskými objekty.K tomu dochází tehdy,když v sobě
každý objeví svoji skutečnou přirozenost.Tato víra je společná všem
buddhistům a hinduistům,objevuje se vsak V různých podobách i u Pyt
hagora, Platona,Flotina,gnostiků,katharů,keltských druidů a pod» V
křesťanské církvi byla odmítnuta dvoutřetinovou většinou na alexan
drijském koncilu r»990
*
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Vizuální, musí mít i jejich formy od počátku cliarakter obratů -1- a z
tohoto důvodů je,následujíc sv.Augustina,nazývám »archetypy»»Srovná
vací dějiny náboženství a mytologií,jsou bohatými doly na archetypy
a- právě tak psychologie snů a psychóz.Údivující paralelismus mezi tě
*
-mito, obraly a ideami,kterým slouží k vyjádření,byl Často příčinou vzniku těch nejdivoČejších migračních teorií,ačkoliv by bylo více na
místě zabývat se nápadnou podobností lidské psýchy všech míst a dob»
Archetypální fantazijní formy jsou spontánně reprodukovány kdykoliv
a kdekoliv bez jakýchkoliv stop po přímé transmisi»Původní strukturní
*
ní složky psýchy nepostrádají stejně překvapující uniformitu jako vi
ditelné cás.ti fyzických těl»Axchety,y jsou tak říkajíc orgány pre-rac;L anální psýchy »Jsou to věcně vrozené formy a ideje, které nemají mej-

□m žádný sýeclflcfcý obssUwm se objeví až v průběhu individuálního
života,kdy osobní prožitky těchto forem využijí.Kdyby arohetypy nebyly
preexistující všude v identické formě,jak by se pak dal vysvětlit fakt,
postulovaný nesčíslněkrát v Bardo Thddol,že mrtví o své smrti nevědí,
a že <se s tímto tvrzením setkáváme >rávě tak často; v chmurné a nedope
čené literatuře evropského a amerického spiritfcsmuVStejné tvrzení na
cházíme na př.ve Swedenborgovi -2-,ačkoliv lze pochybovat o tom,že by
znalost jeho spisu byla tak rozšířena v důsledku této informace., a by
mohla být zachycena každým maloměstským »mediem»«A spojení mezi Svwdenborgem a Bardo Thodol je už. zcela nemyslitelné«To,že mrtví jedno
duše pokxač-ují ve své pozemské existenci,aniž by něco věděli o svém
odtělesnění,je základní»univerzální ideou,archetypem,který se stává
okamžitou,viditelnou manifestací pokaždé,kdykoliv někdo spatří ducha«
Stejně významný je i fakt,že dpiehové všude na světe mají jisté společ
né rysy»Znám přirozeně neověřitelné spiritistické hypotézy,ale nepře
ji sjí vytvořit svoji vlastníMusím se jen spokojit s hypotézou všudy
přítomné,ale mnohotvárné psychické struktury,která je vrozená a která
dává nezbytně tv^r a směr, veškerým prožitkom.Brávě tak jako tělesné
orgány nejsou pouhými kusý indiferentní,pasivní hmoty,ale dynamickými,
funkčními komplexy, které
se uplatňují s. velící naléhavostí,ale také archetypy jako orgány psýchy,
jsou dynamickými,instinktivními komplexy,které v neobyčejné míře de
terminují psychický život.£ tohoto důvodu je nazývám DOMINANTY nevědo
mí .Tu vrstvu nevědomé psychy,která je utvořena z těchto dynamických,
univerzálníph forem,jsem nazval kolektivním nevědomím.
Tak dalece pokud vím neexistuje žádné dědictví individuálních,
prenatálních či dokonce ještě starších vzpomínek,existují však nepo
chybně zděděné archetypy»které však postrádají obsah,protože na po
čátku neobsahují žádné osobní prožitky.Vstoupí náhle do vědomí az
tehdy,když se stanou vlivem osobních prožitku'viditelnými.Jak jsme
si jiz řekli,spočívá psychologie bidpa Bardo v chtění narodit se a
jakýkoliv,prožitek transsubjektivních psychických realit dokud indi
viduum kategoricky odmítá zrodit se ..novu dosveta vědomí .Bodle uče
ní Bardo Thodol je pro mrtvého v každém stavu Bardo stále ještě možné
dosažení Dharma-Kayi přechodem přes žakaxMaxM horu Meru se 4 tvářemi»za
předpokladu,že se nepoddá své touze po sledování »nejasných světel».
1—pozn.překl.:v anglickém překladu »images»,tedy obraz^symbol,podobenot—
_ví
.
.
,2-pozn.překl,:jEmanuel ¿wedenborg,1688-1772,švédský učenec-a theosof, ~
jeho Opera philosophica et mineralogica obsahují systém přírody za
ložený na myšlence nutné mechanické a organické souvislosti věcí,
ttznal zive tvoření,obíral se theosofií,v četných spiseoh
odhaloval souvislost duchovního a lidského světa a založil novou
cirke«.
pozn.překl.:
3viz poznámku.na str.l
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Trávě tak by se dalo< říci, že mrtvý musí zoufale vzdorovat diktátu ro
zumu, tak «jak jej pojímáme m^,a vzdát se nadvlády ega,považovanáho ro
zumem za posvátné# V praxi to znamená úplnou kapitulaci před objektiv
ními silami psýchy, se< vším, co taková kapitulace obsahuje; jďdná se te
dy o jakousi symbolickou smrt,která odpovídá Soudu mrtvých v Sidpa Bar
do »Znamená konce všeho vědomého a morálně odpovědného,životniho cho
vání a dobrovolného odevzdání
*
se tomu,co Bardo Thodol nazývá "karmickou iluzí”»Kiarmická iluze povstává z víry ve vizionářský svět extrém
ně iracionální pováhy,která ani nesouhlasí s našimi racionálními sou
dy, ani z nich není odvozena,ale je výlučným produktem naší nespouta
né imaginace.Je čirým snem,fantazií,a každý člověk se "zdravými názo
ry” se před ní bude mít okamžitě na pozorujnikdo totiž nerozpozná na
první pohled fantazie tohoto druhu od fantasmagorií šílencetVelmi čas- to je zapotřebí pouze nepatrný abaissment du niveau ’mental,aby byl ten
to svět iluzí puštěn z řetězu#Hrůza a temnota tohoto
*
okamžiku má svůj
ekvivalent v zážitcích,které’ jsou popisovány v počátečních kapitolách
Sidpa Bardo»Ale i obsahy tohoto Barda se odkrývají v archetypech, v
karmických obrazech,které se nejprve zjevují ve své děsivé formě# Stav
čonyid je stejný jako úmy e ln
h «Mxxxy« toisa vyvolaná psychúza.
Oasio se hovoří o nebezpečenstvích jógy, Kunda líní -1-obzvláště.límyslně způsobený stav psychosy,který by u některých nestálých jedinců
mohl vést ke skutečné psychose,je nebezpečím,které rozhodne nelze pod
ceňovat »Jsou to skutečně nebezpečné věci a neměli bychom s nimi naším
typicky Žápadním způsobem si-, zahrávat; je to zahrávání s osudein,které
zasahuje samotné kořeny lidské existence a může uvolnit záplatu utrpe
ní, o jakém se zdravému člověku ani nesní.Toto utrpení odpovídá pekel
ným mučením stavu Sonyid,popisovaných v textu takto:
"potom ti pán smrti obtočí kolem krku provaz a x. o táhne tě za sebou;uřízne ti hlavu,vyrve srdce,vytrhá střeva,vylíže mozek,vypije krev,
sní masu a ohryže kostigty sám vsak nedokážeš zemřít.Tvé tělo bude zno
vu a znovu ožívat,! když bude rozervané na malé kousky.Opakované trhá
ní ti bude působit stále intenzivnější bolest a muka”.
*
Tato mučení připadne vystihují skutečnou povahu nebezpečí: je to
úplný rozklad Bardo těla,které je jakýmsi "subtilním tělem”,tvořícím
viditelný obla psychického Já v posmrtném stavu»psychologioký ekviva
lent tohoto ro zkouško v¿íní je’psychický rozklad,který ve své smrtelně
škodlivé formě vyúsťuje ve schizofrenii-rozštěpení mysli.Tato nejběžnější duševní choroba spočívá v základě v abaissement du niveau men
tal a ruší normální «.kontroly,které si vynutila vědomá mysl a dává tak
neomezené pole působnosti hře nevědomých "dominant”»
přechod ze Sidpa stavu do stavu Conyid je tedy nebezpečným zvra
tem v .cílech a úmyslech vědomé mysli
Je
*
obětí stability ega a kapitu
lací před extrémní nejistotou chaotických srocení faatasmagorických
forem »Když preud začal používat definici,že “ego je skutečným sídlem
úzkosti”,propůjčil slova velmi hluboké a .opravdové intuici»Strach z v
'oběti číhá hluboko v každém egu a tento strach bývá často jen nejistě
kontrolovaným požadavkem nevědomých sil vybuc linout v plné si le »N ikdo
z těch,kteří usilují o zachování ega nebude ušetřen této nebezpečné
soutěsky v.e světě psychických dqminant,z kterýchs© ego gůvodné s enormním úsilím emancipoválo,à to jen částečně,pro víceméně iluzorní
svobodu»iato emancipace byla zajisté velmi nebezpečným a heroickým
čihem,nepředstavuje však nic konečného:je pouhým vytvořením subjektu
který-aby nalezl uplalnění-musí být ¿neustále konfrontován s nějakým
objektem^ha první pohled se zdá jasné,že právě toto je svět,nadmutý
k těmto účelům ráznými projekcemi»Právě zde vyhledáváme a nacházíme

1-pozn.překl.: kundalíní je hadí síla,stočená v centru na. konci páteře

své problémy,své nepřátele i to,co je nám drahé a vzácné) je útěchou
vědět,že všechno zlo i uobro pochází právě odsud,z viditelného objek
tu,v kterém může být doby to, potrestáno, zničeno nebo využito. Sama. pří
roda však nedovolí tomuto rajskému stavu nevinnosti pokračovat do ne
konečna *
Hx.is tují rovněž a vždy existovali lid.é,kte^í si nemohou pomo
ci a jsou nuceni vidět svět a pojímat prožitky jako symboly) vidí, že
svět je odrazem toho, co leží skryto v »MMxxuhg® éamotném subjektu,
v jeho vlastní,transsubjektivní( realitě.Právě z této hluboké intuice
podle lamaistických učení odvozuje stav Conyid svůj pravý yýfcnam,což
vysvětluje, proč je někdy nazýván ”Bardem prožívání reality”.
Realita prožívaná ve stavu čonyid je, realitou myšlení.To se dpzyídáme z poslední části íonyid Bardo.’’Myšlenkové termy11 ¿.e obejvují .
jako reality,fantazie na -sebe berou skutečné formy,a děsivé sny evo
kované karmou a vyjádřené hrou ’’dominant” nevědomí počínají.Bryní,kdo
se objevu/je—čteme—li text pozpátku—je ničivý Bůh smrti,společný jmeno
vatel všech hrůzjpo něm následuje 28 ”moc vykonávajících a zlověst
ných bohyň”,a pak 58 krev pijících bohyn.Navzdpry jejich démonickému
aspektu,který se jeví jako chaos děsivých atributů a nestvůrností,je
tu již zřejmý jistý řád»Zjišíujeme,že existují spplečenství boh$ a
bohyíí,která jsou uspořádána podle světových stfan a jsou rozlišena
typickými mystickými bar varní'.postupně začíná být jasné,že všechna ta
to" božstva jsou uspořádaná v mandalách neboli kruzích,které rovněž
obsahují čtyřbarevný ^říž.barvy jsou koordinovány se čtyřmi aspekty
moudrosti:
1
z
z
l«rbílá -světelná cesta moudrosti,která se podobá zrcadlu .
2»žlutá -světelná cesta iioudrostí ,která se projevuje v rovnosti
’j.červená-světelná cesta moudrosti,která rozlišuje
4.zelená—světelná cesta moudrost i,která vše vykoná
Na vyšší rovině vnitřního zření mrtvý clovek ví, že všechny
skutečné myšlenkové formy vyzařují z něho, a že jl. světelné cesty mou
drost i,kteřé se nacházejí před nrm,jsóu vyzařováním jeho vlastních
psychických schopností.To nás přivádí přímo k psychologii lamaistic-.
ké mandaly,kterou jsem již probíral v knize.vydané ¿.poledne s Richar
dem „ilhelmem pód názvem Tajemství zlaté květiny.
V'našem výstupu zpět skrz oblast Čonyid bardo,přič házíme nako-x
nec k vizi 5tyř Velikánů: je to zelený Amoghá-Siddhi,rudý Amitabha,
žlutý Ratna-Sambhava á bily Vajra-sattya.Bestup končí v zářivém mod
rém světle Dharma-bhatů -l-,Buddhově těle,které plaňe uprostřed mandaly v srdci Vájrochányc
Touto konečnou vizí karmické iluze ustávájí$ vědomí odvyknuté
všem formám a všem vazbám na objekty,se vrací k bezčasovému stavu čikhaj,který se objevuje v okamžiku smrti.
Domnívám^se,že těchto několik poznámek bude stačit k tomu,aby u—
možnily pozornému čtenáři učinit‘si povšechnou představu o psychologii
1-pozn.překl.:Učení o Zikoně.bharma-Bhatu je přírodní zákon 0 vesmíru,
podle kterého se řídí všechny objekty i ener ie.Týká se hlavně kau
zality a vzájemné závislosti všech věcí.Ve všem je přítomen jediný
princip.Též neexistence čísel-jakmile totiž vstoupíme do oblásti,
rozprostírající se za dualitou,t.zn.v Buddhůvu mysl,mnohonásobnost
zmizí právě tak jako Jednota,jelikož se‘nacházíme mimo oblast jaké
koliv klasifikace.Zákonnení jen záležitostí materiální kauzálity,
ale je realitou skrývající se za bytím i nebytíijuTato kauzalita je
vseprostupujrcx a všudypřítomná)nejen nášleuná.Charakter zákona mú
ze snad Lbýt zhruba postižen přirovnáním ke střídání dne a hociiprá—
ve tak jako den nezpůsobuje noc a xnaopak,ačkoliv po sobě neměnné ná—
sledují,takže nejzasši kauzalita je do~ sebe zahrnující a nenáslednái
takže konvergence všech věcí je příčinou každé a každá způsobuje všech
ny os ta tni >»Tímto způsobem drži< Zákon v ruoe všechno podobně fako ro
tace Zeme drží den i noc.

Bardo Thodol.Kniha popisuje pozpátku cestu zasvěcení,což na rozdíl od
eschatologických očekávaní křesťanů je přípravou duše k sestupu do fy
zického bytí.Důkladně intelfektuálský,racionalistický a světsky přístup
BVropana k těmto věcem nás nutí obrátit sled událostí Burdo ..Thódol a
pokládat jej za výčet Východních prožitků při zasvěcování»nicméně kaž
dý může zcela svobodně nahradit božstva z Sonyid Bardo křesťanskými
symboly.Sled událostí,tak jak jsem jej popisoval,nabízí v každém přípa
de pliléhavou paralelu k fenomenologii evrospkého nevědomí při jeho
průchodu procesam "zasvěcení” nebo řečeno jinak,při analýze.Transforma
ce aevěuomí, při které během analysy dochází,z ní činí přirozenou obdo
bu náboženských zasvěcováních ceremonií»které se ovšem od přirozeného
procesu liší tím,že^předbíhájí přirozený průběh vývoje a spontánní tvor
bu symbolů nahrazují s rozmyslem voleným souborem symbolů,předepsaných
drudicí.Můžeme to vidět na příklad v Kxerciích Ignáce z Loyoly -1-nebo
v meditacích jógy,buddhistických i tantrickýeh.
^převrácení sledu kapitol,které jsem navrhnul jako pomůcku k pocho
pení ,však není v žádném případě v souladu s původním záběrem Bardo
Thádol.Ani psychologické »využití Baruo íhódol není prvotním záměrem,
ačkoliv je možná ^osvěceno lamaisticxým nábykem.Skutečným účelem této
c jsdihečné knihy je pokus,který se musí vzdělanému ■•„vropanovi XX.stole
tí zdát velmi podivný»osvítit zesnulého nu jeho cestě 'krajinami Barddo«
-katoličku, církev je dnes jtediným místem ve světě bílého člověka,kde
jsou Vůbec Činěna nějaká opatření ve prospěch duší zemřelých.Uvnitř
pro testantského tábora,s jeho optimistickým stvrzováním světa,nalezne
me pouze několik spiritistických "záchranných” kroužků,Jejichž hlavním
účelem je pomáhat mrtvým uvědomit si,že jsou skutečně mrtvi.Jinak
ale nemáme na Západě nic,co by Dylo jakýmkoliv způsobem s Bardo ThUdol
srovnatelné»snad jen s výjimkou jistých^tajných spisů,které jsou širší
veřejnosti *a průměrnému vědci nedostupné«Zdá se,že podle tradice patřil
také Barao Thodol mezi "skryté” knihy,jakové svém úvodu vysvětluje
dr.ůvans-íentz.Jako takový tvoří zvláštní kapitolu v magické "léčbě
duše”,která zasahuje dokonce i za oblast života.Tento kult mrtvých je
. racionálně postaven na víře v časové omezenou existenci duše,jejíž iracionální základnu nalezneme v psychologické potřebo živých tvorů učinit něco ^ro zesnulé.Je to elementární potřeba,která se vnucuje' i
těm ”ne¿osvícenějším” jedincům,kdykoliv je potká ’smrt příbuzných nebo
přátel.Z tohoto důvodů stále ještě máme-nezávisle na osvícehí-všechny
možné typy pohřebních a záhrobních ceremonií-Jestliže byl i Lenin nabalzamován a uložen v nákladném mauzoleu jako xiejaký egyptský faraón,
můžeme sl být zcela jistí,že to vůbec nebylo proto’,že by jeho přívržen
ci věřili v tělesné vzkříšení.Mimo zádušních mší v katolické církvi
MskáŽEmssxzaoilxsshářx^xBssždiiijsou naše opatření pro
*
mrtvé na tak nízké
urovni nikoliv proto,žzxh#x$xh^xpžíxxž#a2ix3žx-iiixxxiaig»Méxixkxx»aRÍ
že nedokážeme sami sebe přesvědčit o nesmrtelnosti duše, ale protože
jsme si rozumově vysvětlili výše zmíněnou potřebu tak,že přestala zdánli
vě existovat.Chováme se jako bychom .tuto potřebu vůbec nepociťovali, a
protože nevěříme v posmrtný- život,tak se jím raději vůbec nezabýváme.

1-pozn.překl.sIgnác z Loyoly,vlastním jménem Inigo Lopez de Recaldo,
*
1491^
1556
v Símě,křesťansky světec^zakladatel Tovaryšstva Ježíšova,
původně španělský důstojník,1521 při obléhání pamplony těžce raněn,
z 11 po svém uzdravení»podnícen četbou legend o světcích,v nábožens
kém rozjímání a blouznivém odříkání v rytířské službě P«Marii;1525
putoval ao Jeruzaléma,od lj24 studoval filosofii a bohosloví v Barce
loně, Alcalá a Salamance", 1528 v Paříži-College Montaigu-a položil tam
základ k náboženskému sdružení,1557 utvořil Compaňia Jesu,která měla
pečovat! nejen o spásu vlastní,ale i všech ostatních bližních pod
vrchní mocí papežovou.1540 potvrdil papež Pavel III nový řád,jehož
prvním generálem byl Loyola až do své smrti.Jeho Duchovní ovicení
*
Bxercitia spirotualia-a Ustanovení -Constitutiones-se staly základ
ními knihami jeho řádu.Loyola se stal z extatika jemným znalcem lidí
a politikem,1622 prohlášen za světce,svátek 51.července.

Prostěji orientovaní lidé však svému cítění naslouchají lépe a stavě»
jí si na př. v Itálii hrobky zvláštní krááy•Katolické záďušní mše ma
jí vyšší úroveň,protože jsou výslovně určeny k psychickému blahu zemře
lých a nikoliv jen k ukojení plačtivých sentimontu.Xtfejvyšší aplikace du
chovního úsilí a zájmu ve prospěch zemřelých však určité nalezneme v
Bardo Tnddol.Xíávody jsou tak detailní a důsledně přizpůsobené zjevným
změnám v podmínkách zesnulých,Že se každý seriozně uvažující čtenář mu
sí ptát zdali staří moudří lámové nezachytili nakonec záblesk čtvrtého
rozměru a nepoodhrnuli záclonu z největších tajemství života.
Je-li pravda odsouzena k tomu,aby přinášela vždy zklamání,pak se
cítíme alespoň nuceni připustit,že vize života v Bardo má v sobě mnoho
realityiĎks už nic jiného, tak je V každém případě originální tzjistit,
že posmrtný stav,z kterého naše religiózní imaginace vytvořila ne^gran
dióznější koncepce,je vymalován v tak ponurých barvách jako děsivý sno
vý stav progresivně degener.<jící povahy <itfej vyšší vize nepřichází ^nako
nec Bardo,ale hned zpočátku,v okamžiku smrtijto,co následuje £Qtom,je
stale se prohlubující ^sestup v iluzi a zatemnění,dolů ke konečné degra
daci nového fyzického z.ožení»Duchovního klimaxu je dosaženo v okamžiku,
kdy končí živoULldský život je proto prostředkem nejvyšší dokonalosti,
1 které je možné dosáhnout;jen on plodí karmu,která mrtvému umožňuje zůs
távat ve věčném světle Jfrázdna, bez přilnutí k jakémukoliv objektu,a tak
odpočívat na středovém náboji kola znovuzrozen^,osvobozen od iluze vzni
ku a rozkladu.život v Bardo nepřináší žádné věcné odměny nebo tresty,
jen sestup do nového života,který přivede člověka blíže ke konečnému "cíll<Ale tento eschatologický cíl j’e tím,co on si přináší do nového zro
zení jako poslední nejvyšší plod práce a aspiraci pozemské existence.
Taková vize světa není jen vznešená,ale i mužná a heroická.
Jegenerujíoí charakter Života Bardo je dokládán nápadní spiritistickou literaturou,která neúnavně podává obraz hnusu,na,prosté hloupos
ti a banality ve spojeních se “světem duchů”.Vědecká mysl neváhé, vysvétlůVat tyto zprávy jako vyzařování z nevědomí “medií” a účastníků seancí,
a pokouší se dokonce toto vysvětlení rozšířit i na Tibetskou knihu mrtvých#A je nepopiratelným faktem,že se celá knitya skládá z archetypal
ních obrazů ne vědomí,za kterými neleží-a v tom má náš Západní rozum pl
nou pravdu-žáuné fyzikální či metafyzické reality,ale “pouhá” realita
psychických iakt,data psychické zkušenosti.Aí už je však celá věc “daná”
subjektivně nebo objektivne,zůstává faktem,že JE»Baruo Thódol netvrdí
hic jiného,než toto,protože jeho pět Dhyani Buddhů není ničím víc,než
psychickými daty »právě tohle musí mrtvý ,uznat, pokud mu to nebylo jasné
již za jeho živo‘ta|že totiž jeho vlastní psychické Já a dárce všech
dat je jeunou a touže věcí.Svět duchů a bohů není, “nic jiného”,než. ko
lektivní nevědomí našeho nitra.K obrácení této věty tak aby zněla:ko
lektivní nevědbmí je světem bohů a duchů mimo mne,není zapotřebí žádné
intelektuální akrobacie,ale celého rozpětí lidského živo ta,nebo snad
ipnona životů,Ve snaze o zvyšování ÚPMGST1.10 všimnete si,že neříkám
’“zvyšováním dokonalosti“,protože ti,kdo jsou “dokonalí ”, mají zcela jiné
pro blémy.
í

<

Bardo Thbdol začínal ¿'ko “zavřená” kniha, a tou i zůstal,nezávisle na
tom,kolik komentárů k němu bylo napsáno.Je knihou,která se otevře jen
těm,kdp jsou^ schopni duchovního porozumění,a s touto schopností se žádný clo vekvnerodí .Lze jl získat jen zvláštním výcvikem a zkušeností•
ďe cíoore,ze takové,ke všem běžným záměrům a učelpm “neužitečné“^knihy
existuji.jsou určeny těm“podivínům”,kteří si již déle neváží cílů,
významů a zvyklostí současné civilizace.

t

Marshall í.lcLuhan je novým mluvčím elektrického věku - prorok, jehož
revoluční myšlenky způsobily explozi debat od akademie véd až ke kav .aenským stolkům
*
íčcLuhan tvrdí, že v prubéhu věku vždy determino
valy prostředky, jichž člověk . ouzíval ke komunikaci, jeho myšlení,
činy, vživot
,
****
ze masová meuia dneška decentralizují moderní žití
a proměňují mši ^laiietu ve vesnici, a katapultují člověka dvacátého
století zpět ke kmenovému životu
*
Jeho vliv na teoretickou výzbroj
psycheuelické revoluce a myšlení mladých liaí severoamerického kon
tinentu konce šedesátých a zadutku sedmdesátých let byl enormní
*
Marshall člcluim byl v té uobe leditelem Kulturního a eciiac logické
ho střediska na lorontské univerzitě a navíc i častým řečníkem v te
levizi a přednáškových halách
*
Stuuoval na Manitobské a Cambrlužské
univerzitě, kde obdržel doktorát z anglické literatury
*
přednášel
pak na amerických a kanadských univerzitách a kromě teto knihy je mi
mo jiné i autorem Mechanickéxievěsty a úuttenber^ovy galaxie
*

jtfew York Herald iribune«
hejviivnějěí kniha ou nejdiskutovanějšího muže desetiletí*****
í\iejdúležitější myslitel od uob Newtona, Darwina, ireuda, Ein
steina a Pavlova
*

MAHSHALL HcLUMAÍt s JřOCttUř^í ..Liidlf - KOZPÍiiÁKÍ C±Í)V1KA

2 autorizovaného vyuání "Understanálně Media« Tne áxtensions oí Man”
nakladatelství McGraw—íill Book Company z roku 1966 přeložil V
*l ?aktor.
ČÁSTI
. '
'

Ůu v o d

7®července 19?7 napsal James hecton v hew York Timest tento tý
den hlásil obvouní zdravotní inspektor, že j<.una myšý která se prav
děpodobně dívala příliš často na televizi, napadla malé děvčátko a
její dospělou *
..yš
kočku
u
i kočka přežily a celý incident byl zazna
menán jen jako přopomínka, že se věci začínají měnit
*
X

Po třech tisícícn letecn exploze/ která byla způsobena fragmentárnínii a mechanickými technologiemi, začínu v našem zápauním světě
dociiážet k implozi
*
Během mechanické éry uocházelo k prostorovému roz
pínání našich tel
*
unes, po více než sto letech elektrické technolo
gie, se. náš centrální nervový systém rozšířil natolik, že objímá ce
lou keraekouli a zrušil na ní prostor a čas® u, erile se blížíme ke koneč
né fj.zi rc-zpíxiáoí člověka -1—, kterou je technická nápodoba vědomí, v
níž oude tvůrčí poznávací proces kolektivně a korporativně rozšířen na
celé lidstvo právě tak, jiko^nám již podařilo rozšířit pomocí různých
1— pozn.pjekl®x v originále 2 ’’extensions of man”, teuy spíše prodlouže
nx, rozšiř.ní, roztažení človckaj v temto i v* jiných případech však
pouzí vám poule mého názoru výstižnější termín ’’rozpínání”, jindy na
opak používám překladu ’’rozšíření” ci ’prodloužení ”♦
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ticdií naše smysly i nervy« Budc-li takové rozšíření věuomí, o která
se tvůrci reklam na razné výrobky již tak dlouho pokoušejí, “dobrou
věcí”, nelze řícij tento Lrcblcm připouští širokou škáluvlešení• při
¿11 dání oupovódí je nutné brat v uvahu všechny možností« Jakékoliv
prodloužení clo Veka, a? už pokožky', ruky nebo nohy, totiž ovlivňuje
veškery psychicky i sociální komplex/osobnotti.
Jčkterú z těchto důležitých prodloužení člověka, společně s čač
tí jejich psycaickýcli a sociálníca následku jsou předmětem studií v
tuto práci. ¿skutečnost, jaic málo se tyto záležitosti braly v úvahu V
minulosti dokazuje též zuěšení jeunoíw z redaktor^ knihy. s obavami
ijlfítil| že *
750 materiálu knihy je zcelr. nový, Úspěšná kniha si však
3e uovolit nanejvýš 1C;S nových materiálu". V současnosti se však takovy risk jeví jako hodný podstoupení, protože sázky jebu vysoké a po
třeba porozumět důsledkům těchto prodloužení člověka se stuvá naléha
vější kažaou hodinou.
V nyní ustupujícím mechanickém vcttu se dala většina akcí pounikat
bez velkých obav. Pomalý pohyb byl zárukou značného opožďovaní reakcí,
áyní však k akci a reakci aochází téměř současně. Xijeme -mýticky a in* yrálně, ale myslíme stále ještě ve starých írafpaentárních časových a
te
prostorových Vzorcích pre-elektrického věku,
3 technologií gramotnosti nabyl západní člověk moc jednat bez re
akcí, sám sebe tím rozložil na íraoaeuty a vchody tohoto přístupu si
nůžeme ilustrovat na příkladu chirurga, který by byl zcela bezmocrý,
kdyby byl do průběhů operace^lidsky zaan^ažovún
*
naučili jsme se umění
provádět i ty nejnáročnější sociální operace s uplnou nezainteresová
no stí, V elektrickém věku, kdy se náš centrální nervový systém rozšířil
n tolik, aby v sobě obsáhl celé lidstvo a vtělil ho tedy v nás, se v^ak
v nlubším smyslu staVcdne zodpovědnými za důsledky každého našeho činu.
Neúčastnou a odloučenou roli západního vzdělance již není možné unes
přijmout.
Toto nedávné dilema západního člověka, který se jeví nevtažen dov
svých činu, dramatizuje absurdní divadlo. To je půvou a poselství klau
nu Samuela Becketta, Do třec.x tisících letecu specializované exploze a
st 1g se zvyšující specializace a odcizení v technologických prodlou
ženích nášičh těl, začíná být náš svět v dramatickém zvratu stlačován.
.Důsledkem elektrického zmenšení světa je to, že celá zeměkoule není
dnes větší než vesnice. Dalším důsledkem rychlostí »elektřiny, která V
ná^lé implozi spojuje veškeré politické a sociální funkce, je zvýšení
vědomí zodpovědnosti na nebývalý stupeň intenzity. Právě tento iraploziv
ní faktor zmínil pozice černochů, teezi-a^eru i některých jiných skupin,
které již nemoiiou byt déle drženy v dosavadní politické struktuře. I o«
ni se nyní stávají součástí mších životu, stejně jako my jejich, a to
niky meuiu elektřiny?.
V důsledku této elektrické imploze žijeme ve Veku neklidu -1-, kte
iy si vynucuje naši plnou účast, plné odevzdaní se, a to nezávisle na
n-isem “názorovém hleuisku“. iieuplný, specializovaný charakter takového
hlediska, jakkoliv vznešeného, nám ve věku elektřiny nebude k ničemu.
V rovině informací dešlo ke stejnému zvratu, když byla inklusivní přete
tuva xiuhrazena pouhým xilediskem. Devatenácté století bylo Vckem redak4te
torského klesla, naše století stoletím pohovky psychiatra. Jako rozšiř©
m člověku je křeslo odstzauěmm zadní časti těla, z tímco pohovka rez—
siruje integrální bytí, psychiatři ji užívají z toho důvodů, protože od
stranuje pokušeni k vyjadřování soukromýcii -leuisek a vyhýbá se ootřebČ
racionalizace uu^lostí.

1 - pozn.překl.: v originále

ox Anxiety"
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Touha řri.x doby po úplnosti, vcítění a hloubce veuomí je £, iroze—
ny^ důsledkem elektrické technologie. Věk mechanického průmyslů, který
jí předeiázel, nacházel ve vehementním prosazování soukromých názoru
přirozený způsob vyjadřování. Kažchx kultura a době mají svůj oblíbený
model vnímání a poznání, a inklinují k tomu, «by jej předepisovaly všem
*
Znak jal naší doby je obrat rotí všem vnuceným vzorům -1-. Začali jsme
r
ednou dychtit po tóra, aby věci< i liué totálně Vyhlas ili své bytí. V
ižia .MířixjMem^px^žxlxsiru^žxkMlhK tomto novém přístupu se skrývá -.luboká víra v konečnou hramonli váeho bytí. / této víle jsem psal i svo Ji
kmnu, která ¿e průzkumem kontur nnseho rozšířeného bytí v našich tech
nologiích a hledáním principu srozumitelnosti v taždé z nich. V Iné
důvěře, ž<j je možné tyto formy pochopit a využít je k řádné službě,jsem
se. pokusil o nový pohled, přijímajíc při ten jen málo z moudrosti, kte
rá se jimi dosud zabývala. 0 mediích se dá říci totéž, co řekl hobert
Theobald o ekonomických krizích:"oxistuje jeden dodatečný faktor, který
nám dopomohl k získání kontroly nad krizemi, a tímto faktorem je le^ší
pochopení jejich vývoje”, iruzkumu vzniku a vývoje individuálních prod
loužení člověka by měl předcházet pohled na některé všeobecné aspekty
meí ií neboli prodloužení <.lovcka, počínajíc dosuu nevysvětlenou strnu
lostí, kterou každé takové rozšíření možností jednotlivci i společnosti
přináší.

1. iUuIUN JJ-POS^IVÍlá
V kultuře jako je naše, dlouho navyklé rozštěpení a rozuzlení všech
věcí za účelem kontroly, zní trochu ¿&ko sort . řipomínka, že na operační
a praktické bázi je medium poselstvím -2-» Je tím řečeno, že osobní a
sociální uusleaky kteréhokoliv media, tj. jakéhokoliv rozšíření nás samýoh, jsou produktem novú< stupnice, ktei;% byla uo našich záležitostí u—
vezena v každém rozšíření nás samých neboli s kazucu novou technologií.
Tak na příklad se zavedením automatizace mají nové vzory lidských vztahu
tendenci eliminovat pracovní příležitosti, na druhé straně vlak automa
tizace vytvoří lidem role, kt~ré nepostrádají hloubku angažovanosti, jež
„•íeuch-ízející mechanická technologie zničila. >nozí by asi řekli, že to
nezávisí na stroji, ale
tom, co se na étroji vyrábí, v tom, ze je je—
hc význam nebo poselství. Z hlediska způsobů, jimiž stroj změnil naše
vzájemné vztahy i vztah k nám samým, nezáleží «ni v nejmenším na to
* ,
zda se na konci linky objeví ovesné vločky nebo automobily. Změna ftruktur- lidské práce a styku je následkem tecxiniky fragmentace, která je
základem strojové technologie» Základ technologie automatizaoe «je jejím
. ravum opakai: je uluboce integrující a deeontralizující, zatímco stroj
mál v modelovaní lidských vztahu x^oli fragment ¿rrní, povrcjiní a docéntru—
lisující.
*
Osvětlíme
si nyní tato tvrzení na příkladu elektrického světla»,
elektrické světlo je cistou iníormací• pokud není použito ke spalovaní
nějakého inzerátu nebo jména, je meuiem bez poselství» Tento fakt
*
ch&r ixteristický pro všechna, ieala, znamená, že "obsahem” kteréhokoliv me
dia je vždy tiejaké jiné medium. Obsahem psaní je řeč, pruVě tak jako
¿.saně slovo je obsahem ticku, a tisk obsahem tel^raíu. ca ot izku "Co je
obsahem ieci?" je nutné odpovědět: aktuální proces myšlení, který sam o

1 - pozn.pžekl.: v originále "patterns"» překládáno jyko model,, vzeruk
i vzor.
2»— pozn.překl.: v originále "medium is the message”

ooë aoßid ¿ádnou tlcvní podstatu”, bstraktnx ¡¿alba představuje pří
mou .. -aliestaei tvůrčícu. myšlenkových, procesu v takové pouobě, v jsi—
oy se mihly objevit ve sho^ma tu,
citací ho stroje. To, čím se zde
zabýváme, jsou psychické a sociální důsledky dezénu nebo vzorku v té
podobě, v které zesilují nebo zrychluji existující procesy. 'Toselst
vím“ kteréhokoliv media nebe technologie ¿e tot^Lž změna stupnice, tečipa nebo vzorku, jež zdvudí do lidských záležitostí» železnice uezaveu1: dc- společnosti pohyb nebo k..-epravu, ani kolo, c-i cesta, ale zrychli—
1 a rozšířila -íkálu ^ieucházejících iunkoí člověka, vytvořila zcela
nové typy nust u nové ty^ práce, a zábavy. Joólo k tomu nez.«visle na
geografii, v severním i tropickém podnebí a rovněž nezávisle nu náklu
du a obsahu tohoto m-uii. ;» zavedení letecké uo^iavy, která přináší
o. ■ 1.i zryciilem, paxnixej. tendenci »*- ošstrmcxxi ¡¿exesniemhL i*ypu, ..■«■s*
t , politiky i lidských vztahu nezávisle a tom, k čemu je používáno.
Vraťme se . le k elektrickému světlu
*
ůeňý ani v nojmenším důleži
té, ¿>ouží-vá-li se’k operacím mozku n ,bo k večernímu osvětlení basebal
*
lových^zápasu
-• lo oy se namítnout, že tyto činnosti jsou jakémsi “obsahcgi” -1- elektrického světu, protože by bez, elek rického světla nemohly Vůbec existovat
*
Tento fakt jen podtrhává skutečnost, že ’'medium
poselstvím“, protože je to trávě medium., které utváří
kontroluje
rozsah a formu lidských vztahu a činu
*
Obsahy, neboli způsoby využití
těchto medií jsou rozmanité, ale ve vytváření forem lidských vztanu
zcela neúčinné
*
pro ledia je totiž typické, že nás jejich “obsah“ na
tolik zaslepí, ze pak již jejich skutečnou povahu nevidíme
*
Až dnes si
některá průmyslová ouvetví začala byt vědoma různých aspektů byznysu,
kterým se zabývají
*
Na příklad IBM se začala plavit s napjatými plach
tami az> tehdy, když zjistila, že se nezabývá Výrobou kancelářských pot
řeb a strojů, ale zpracováváním informací
*
General álectrlc Company má
značnou část svžch zisku z produkce žárovek a osvětlovacích systémů
*
Ještě vsak neobjevila, že se právě'tak jako A
&
*T
* zabývá pohybem in
T
formací •
elektrické světlo uniká pozornosti ¡Jako meuium komunikace jen pro
to, že je bez “obsahu”. Agrave to z usj činí ukázkový příklad toho,
jak se lidem studium medií nedaří
*
jo té doby, než se elektrického svět
lu vy užije k upoutaní pozornosti na nějakou firmu ci výrobek, nexů to
tiž jako medium Vůbec vníinlno
*
V případě reklamy již to, co bylo možné
vnímat, nebylo sVetlo, ale ’’obsh”, neboli to, co je ve skutečnosti ji—
ným nediem
*
Poselství elektrického světla je podobně jako poselství e—
lektřiny co by hnací síly v pr^nyslu velmi radikální, v¿©prostupující
a decentralizované. elektrické světlo a elektrická hnací síla se sice
značně lisí způsobem použití, ;le obě aedia vyřazují časové a rekto
rově ia^tory v mezilidských vztazích přesně tak, jako to činí i radio,
telegraf, teleion a televize: zt.i áobují hlubokou angažovanost
*
Téměř upíná příručka o způsobech rozpínání člověka by mol|la být
vybrán-' z veršů ůnukespearovych her
*
V-j známých verších z ornea a Julie by se na příklad mohlo zdát,
že ‘se v nica hovoří o televizi:
But softT
lignt tiirohjh ¿ouuer Waaow oxenksT
It s¿e-?.xs, cmi ycet says uothin^.
*
.1 Othellovi,jv .^terci se pravé takalo v králi Lerovi zabývá
muk-iui lidí, kXonanujících se pod tlukem iluzí, jsou nakleuUjící ver—
se, utere svedex o Shakespearově intuici v ..ieavíú ní proměňujících
Sxl iiovycn meuix
*
1

“ pozh.pře &1 • s v o i i^lnále “cohtent”

Is there not
By whiph the property ol youth and maidhood
£ay be abus a? have you. not read koderi¿o,
oi; so mo such things?
' ; \ Ve hře irollus a Cressida, která je téměř celá věnovíha psychickému a socl.^lnímu .jr^zkumu komunikací, vyjádřil bhakespear nábor, že
správná navigace sociálního a politického života závisí na fedvídání
následků inovací
*
. .
& \
.
, n
.
í^e providence tnat s in a watchful otate
Know« almost ever; ¿rain oí Plut us
,,
*
o Id,
finds bottom in tne uncomprehensive deeps,
Kpaps place Ji th thought,and almost like the ^ods
¿)óe& thoughts unveil in their uump cradles.
^ozJiřující se vi^domí činnosti medií, nezávisle na jejich obsa
hu či fia programo v síní, je naznačeno v znepokojující anonymní sloce:
in modern thought /ií not in fact/
Nothing is that doesn
t
*
act,
So thiit.is reckoned wisdom jhich
^escribes the scratch but not th itch -1-.
ctejn«. úplné, ufepořáuané věuomí, ktere prozrazuje, proč je v
sc dální sféře medium posclatvím, se objevilo i v nejnovějšíeh radikáln. ch lékařských teoriích, Hans delye hovoří ve své práci "Hivotní.sixes
*
stress'
o zděšení Jednoho kole¿v z výzkumu, k^y ž se mu snažil vysvětlit svoji teoiiií
"Když videi, že lu cestám k dalšímu zanícenému popisu svých po—
Lúrov.jní na svila teen, iníšikovaných toxickými látkami, podiv il se na
mne lq smutným virusem a řekl se zřejmým zoufalstvím
"Ale
*
;elye, uvuul t sl co děláš, než bude pozdě, Vžayí jsi se rozhodl strávit celý Ži
vot f._ rmacoutikou spiny!”
Podobné jako se belye zabývá ve své ’’stressové teorii cnorob
tot Pním prostředím, bere i nejnovější přístup k výzkumu rneúií v uva^
hu nejen "obsah“, ale i kulturní matrici, v které to^či ono ».-cium operuje, Dřívější neznalost psychických a sociálních účinků medií ■. .že
rna ilustrovat na celé řadě konvenčních ¿rohlášení.
Když na příklad ^enexll Davia Sarnoff řijímal čestný doktorát
univerzity v ňotre j^amu, učinil toto prohlášení«"Jsme nachýlní dělat z
technologických nástrojů obětní beránky za hříchy těch, kteří ¿je ovládají.
o sobě nejsou produkty moderní védy dobré ani špatné
*
to,
co určuje jejich houuotu, je »působ jejich použití"• Takto tedy zní
lias soudobého náměsíčnictví• fřeupokládéjme, že bychom řekli«"sám o
sobě není jahodový koláč dohry ani špatný
*
ťo, co určuje jeho hodnotu
je způsob jeho použití", áebo:"sum o sobu není vit neětovio dobrý ani
*
Š.atný
to, co určuje jeho nounotu, je žpusob jeho použití," To zn: jná, že jsou-li neboje u správných lidí, pax jsou střelné »brané dobré,
A vypálx-li televizní obrazovka ty pravé střely na ty pravé lidi, pak
je televize uobrá, Nejfeem perverzní. Ve výroku ¿eperúla Sarnofía se
m. skrývá vůbec nic, co by si zasluhovalo podrobnější zkoumání, protože
de v něm ignorován churu-kter nedia, a to v ¿jrciscvském stylu, hypno
tizovaného rzšířením vl stního bytí novou technickou formou, venerál
tarnofí fc:_k ještě vysvětlil sv j přístup k technologii tisku, a pro
lil »sil, že ¡;isk jo sice příčinou cirkulace veJLicóho množství br ku, le
rozšířil rovněž Bibli a myšlenky filosofii a proroků, Gen ¡rala Sarnoffa
prostě jen nikdy nen&paulo, že by nějaká technologie mohla učinit jež
te éco jiného, než přidat něco malého k tómu, co již jeme.
1—pozn.pxekl.i volnu přeložena, zní clc
;i takto«v moderním myšlení,
a možná st.^lc, nemůže byt nic bez činnosti, A tak se v něm cení moucL— '
rošt, která popisuje jun Jírabuní, ale svrab již nikoliv, >
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Sada ekonomů, „ .ko ftobert Theobalu, . • ■, *
Lostov; a John Kenneth
Galbraith se ji^ léta pokoušejí přijít na kloub _xoulému, proč "klasxcku ekonomie" nedokáže vysvětlit změnu a ruát
*
A je i paradoxem mechaniz tce, že ačkoliv Je<. sama příčinou yjaximálního rastu a změny, vy
luhuje samotný její princip každou možnost r^stu a pochopení změny
*
principem. mechanizace je totiž fragmentace všech procesů a pozdější
spojovaní fragmentu v série
*
Ale jak ukázal již v osmnáctém století
jj vid áume,
není v pouhé posloupnosti žádný’ kauzální proncip. To, že
jedna věc následuje jo druhu, v.bce nic nevysvětluje
*
Z n sledujícího
nevyplývá nic, s výjimkou zmuny
*
dejvětší ze všech zvratů pak nastal s
příchode . elektřiny! ten ukončil posloupnost tím, že věcem umožnil stá
vat so ihned
*
S příchodem této rycnlo:
se věci opět z čaly vynořovat
ve vědomí takovým způsobem, jakým to s všemi poslcupnymi a zřetězenými
nabylo možné
*
Místo abychom se ptali co bylo dříve, jestli slepice ne
bo vejce, se nám najednou začalo »¿hit, že slepice je nápadem vejce, jak
získat víc vajec
*
Krátce předtím, než překonalo letadlo rychlost zvuku, staly se
zvukové vlny viditelné na křídlech letadel
*
Tato náhlá viditelnost zvu
ku je vhodném příkladem teču velkých modelu bytí, které nám zjevují
protikládné formy právě tehdy, když předcházející formy dosahují vř
eno lny cn vj kónu n.i hranici svačil možností
*
Mechanizace nikdy nedosáhla
tahového stupně fragmentace a posloupnosti jako při zroau kinematogra
fie, pohybu, kter; nás zavedl za svět mechanismu do světa rustu a or—
konických vzájemných vztahů
*
liliu nás pouhým mechanickým zrychlením
přenesl ze světa posloupnosti a spojení uo světa tvůrčího utváření a
*
struktury
poselstvím kinematografie je ^x-erhod ou lineárních spojení
k uestav:jn -1—* A x.rávě tento plechou byl zdrojem správného závěru:
"to, co iu.nt.uje, je již zastaralé" -2—* Až budou mechanické sekvence
finau ještě ve větší míid vystaveny rýcnlosti dSLektřiny, vyvstanou silocáry str .ktur a medií ještě jasněji a hlasitěji, pak se vrátíme k
inkluzivílím formám ikony.
Vysoce gr
* mo iné a mechanizovaná kultuře se film jevil jako vítě
zící svět iluzí a snu, uteiy se d. koupit Za peníze
*
a právě v+tomto
ok osiku Vjvoje filmu vzniknul Kubismus, který byl popsán A
Gombři
ň
*
—
chem /Art and illusion - Jmění a iluze/ jako "nejradikálnějŠí pokus o
potlačení nejasnosti a vnucování četba obrazu - člověkem vytvořené
k nstrukoe, barevného plátna"
*
Kubismus rr hradil všeclmy plochy zobra
zovaného objektu "hlediskem", neboli plochou perspektivní iluze
*
/liste
specializované třírozměrné iluze při hází s teorií souhry ploch a kon—
traui^ce neboli dramatického konfliktu vzoiu, světel, struktur, jež j©
" ru v r a t e m poselství u o mu " k a aga ¿o v ano z tl * mno z í kritici se domní v a j í ,
že se více než o cvičení ve vytváření iluzí jedná o cvičení v malbě.
bečeno jih>; i olovy, opouští kubismus tím, že zobrazuje vnitřek i
vnějšek, vrásek i spodek, z dek i předek jen ve dvou rozměrech, iluzi
perspektivy ve prospěch okamžitého smyslového uvědomění si čolku
*
Tím,
že se soustředil na okamžité a úplné vědomí
oznámil znenadání, že
medium je poselstvím
*
tlení snad dot tatečně jasné, ¿e
* v okamžiku, kay
následnost postupuje místo souběžnosti, se člověk obita ve světě struk
tury a konfigurace? .estalo se snad totéž ve íyzice, stejně jako V mal
bě, poesii- a komunikačních prostředcích? specializované segmenty pozor—
nosti ustoupily uo pozaaí, došlo k přesunu pozornosti na celá pole, a
proto mažeme nyar tvrdit^ ze medium je poselstvím zcela přirozeně
*
Před
rychlosti elektřiny a vnímání celého pole to zdaleka tak jasné nebylo
*
Jšlikos bo li liuo zvyklí pt«.t se, co ta či ona malba představuje, zuálo
se, ze "obs^h" je poselstvím
*
přitom ale nikdo ani nepomyslel na to,

1 — *
p
¿.ozn
xíekl
v origin le "confi&urations"
2 - pozn.překl.x v originále "if it works, it's obsolete"
3 - pozn.překl.x v originále "awareness"
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aby polomil otázku o čem je, ci co ředstavuje melouie, dum, oděv« V
técnto případech si lidé udrželi určitý smysl pro celý vzor, fox au ž
funkci, stejně jako smysl pro jednotu. Ve Veku elekti iny je však tato
integrální idea struktury a xcníi. ira^e A .olik rozvířená, ab jí přev
zala i teorie školní vyuky. i.lístc Vyuky specializovaných "aritmetických"
problému se nyní na školách sleuuje strukturální přístup k siločárám v
oblasti čísel a učitelé nechávají ;?>-lc duti meditovat o'teorii čísel a
"množin”,
Kardinál tóewinan řekl jeunou o h^poleonovi, ze "porozuměl gramatice
prachu v dolových koulích”, Napoleon Vsak věnoval ^ozornbst i jiným me
diím, na px íklad semaforovému telegrafu, círaž získal nad sv^rni nepřáte
lí značné vchody« Známý je i jeho výrok "troje nep. átelské noviny Jsou
nebezpečníjsi, než tisíc bajonetu".
První, kdo zvládnul gramatiku typografie byl Alexis de Tocqueville«
Byl proto spnopen číst poselství o nadcházejících zíměnách ve řranč li a
Americe tak. Jako by je četl z papíru, kterp mu právě někdo podul. De
vatenácte století ve Irancii a Americe se X.xo něho stalo otevřenou kni
hou, protože se naučil gramatice tisku, ýroto také věděl k čemu ji už
nelze použít. Ječnou se. ho ptali proč také nenapsal knihu o Anglii,
kterou dobře znal a tolik obdivoval. Odpověděl:
tJĎlbvČK, který by si trougal po šesti měsících pobytu „osazovat
Anglii, by musel být hodně bláhový, nok se mi<vždy zdál příliá krátký
na to, abych správně ohodnotil pojené .táty, a přitom je o Americké
Unii mnohem snadnější získat jasné a přesné názory, než o Velké Britá
nii. V Americe Jsou v jistém smyslu všechny zákony odvozeny ze stejné
linie myŽlení. Celá společnost ,.e postavena na stejných faktech, vua vy
chází ze stejných, jed.oduchých principů
*
^merika by se dala přirovnat
k lesu, protkaného velkým množstvím rovných cest, sbíhajících se v Jed
nom místě. Stačí Jen nalézt tento středový bod a vše se odkryje v jed
něm pohledu. V Anglii jsou ale všechny -stezky křivolaké a všelijak se
křižují, a jen tehuy, procestujeme-ll každou z nich, dokážeme si
utvořit jasnou představa o celku"•
Ve své dřívější práci o Velké francouzské revoluci ue .’oocaeville
vysvětlil jak se stalo, ze tištěné slovo, dosahující v osmnáctém století
bodu kulturního nasycení, učinilo z francouzů od severu k jihu homogenní
národ. Typografické principy uniformity, kontinuity a linearity překryly
spletitosti staré feudální a orální společnosti, hevcluce je dílem no
vech literutu a rravaíků
*
>
V ^nglii však starobylé orální tradice, ^odporované středověkou ius<
titucx parlamentu, měly takovou životnost, . e tam uniformita a kontinui
ta nove, vizuální tiskové kultury nenalezly divnou půda. Výsledkem pak
b^lo, ze k nejduležitěj í uuálocti Holických d^jin, k .^lické revoluci
podle francouzského vzoru, nikuy neuošlo. i a druhé strohé Americká revo
luce neměla v cestě Žádné středověké leg .lni instituce, které by mohla
vykořenit nebo rozpustit, nemluvě o monarchii. A tak se mnozí pozorova
telé Gomnívají, že se ářad amerického presidenta stal personálnější a
monarchistiětější, než byl tr^n kterenokoliv evropského monarchy.
De Jocquevillův kontrast mezi .ngllí a Amerikou se jasně zakládá
n skutečnosti, že tpoografle a tiskový kultura plodí uniformitu, a kon
tinuitu. Anglie, tvruí de locqueville, tento princip oumítla a zi-stala
u dynamické neboli orální tradice zvykového zákona.Odtud pramení diskon
tinuita a nepředvídatelné vlastnosti anglické kultury. Gramatika tisku
poselství orální a nepsané kultury a institucí nepřetvořila. Anglická
aristokracie byla Pfatthewem Arnoluem zcela správně klasifikována jako
b rlxr.ká, protože její moc a statut nemají nic spolčeného s gramotností
ci typografickými kulturními formami. Když Edward Gibbon vydal své
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d;f lo -1*
řekl mu vévoua z Gloucestoruj"zase jedna proklaté tlus tá
kniha, co pane Gibbone? Skrú báníc e, škraba nice a zase ékráb-uiice, nemát
li pravdu?" ue Tocutueville byl vzdělPuj aristokrat, který byl schopen
zcela se odpoutat ou hodnot typografie.' A je^ihě z takových pozic,
stranou ou jakékoliv struktury nebo media, lže postřehnout její prin
cipy a siločáry. kterékoliv medium disponuje totiž mocí vnutit neopa
trným evé vlastní předpoklady. ireulkce a kontrola spočívá ve vyhýbaní
se tomuto subliminulnímu stavu áarcisova trai.su. • Ale uejvetsí pomůc
kou je poznatek, ze kouzlo rru.že začít páeóbit okamžité po navázaní kon
*
t'ktu, jako pii ^rvních taktech poumanivé melodie.
Cesta do Indie -2- ou n. A.?orstera je dramatickou s^tuuií nescliopíiObti Oialní a intuitivní Východní kultury pochopit racionální a vizuál
ní vozry evropské zkušenosti, pro Západ má již ovsem "racionální^ dlou
ho význam "unitoxmní, nepřetržitý a postoupný". Koceno jinak, směšujeme
rozum s gramotností a raciona li mus s ^edinou technologií * proto se ny
ní, ver Veku elektřiny, konvenčnímu Západu zdá, že se člověk stitvá ira
cionálním. Ve Forsterové románu ostává okamžik pravdy a vymknutí se’ z
typografického transu Západu v jeskyních říarabar. hozumové schopnosti
2^€iély' ^uesteuove si nedokáží poradit, s úplným rezonančním polem, kterým
Indie bezesporu je. Po tomto prožitku "sel život uhle jako dříve, ale
nemel již ^.-.dn^cň dúsleuku, to zpamená, ze zvuky byly bez ozvěny, a
nestávaly s«j ani paokladem myšlení. Vse -e jevilo jako odříznuté od
svých kořenu a infikováno iluzí".
Cesta uo mdie /název od y .Whitmana, který postřehnul, ze ámeriků
smiřuje na Výchou/ je podobenstvím o člověku Západu ve věku elektřiny,
a k ^vxope či Výciiodu má kniha jen nupoustatný vztah. Konečný
kon
flikt mezi ^oiiledem
zvukem, psaným i: orálním typem peroepce a orga
nizace existence je právě nad námi. prudkost nadcházejícího konfliktu
můžeme zmírnit jen tím, ze medium, které nás prouluzuje a rozpoutavá
válku v nás i mimo nás, poznáme a pochopíme.
hozklad kmenových společností gramotností a její traumatické učiň—
k„ na jeunotlivé příslušníky kmene je tématem práce psychiatra J.C.Čá
ro therse "Africká mysl ve zdraví a nemoci" —ý—• Značná část těchto ma
teriálů se objevila v slunku publikovaném v časopise psychiatrie v lis
topadu 19>9:"Kultura, psychiatrie a psané slovo". A op«t je to rychlost
elektřiny, která nám odkryla siločáry operující ze základny Zapadni Aa
*
technologie as v nejvzdálenějších koutech buse, -savany a poučte. Pří
kladem je bcduixi na velbluuu.- e tr nsistorovým radiem v ruce. Běžným
sinem veškeré naší technologie je záplava uomorodeu koncepty i > které
nebyli y ipraveni. b meuiem elektřiny však i Zápaaní člověk sám zažil
přesne stejnou ,otopu, jakou Vřipravildomorodctjn v těch ne¿zapadlejších
koutech zeměkoule. V hašem gramotném milieu nejsme totiž na setkáni &
radiem a televizí připraveni o nic lépe, než je schopen vyrovnat se
domorodec z Ghany s gramotností, kt i.á ílo vytahuje z jeho kolektivního
kmenového světa a urží no pák v úplné izolaci, nacházíme se v našem no—
Vcm světe elektřiny právě isk v takovém .oku jako domorodec, neočekává
nu vtažený do xxiší gramotné a mecnanické kultury.

1 — pozn.překl.i l'7á7—94, historik, napsal kdysi vlivnou práci o zániku
římské lise
2 - Passage tq mula
5 — The African Mind in Health and disease, World health Organization.
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ayciilost elektřiny je příčinou smíšení prehistorie kýcxi kultur 8
průmyslovými trhovci, negramotných. s> pologramotnými a post gramotný mi»
Velmi bužnym následkem tohoto vykořenění a záplavy nových informací,
je dušěvné zhroucení razných stupňů» Je to téma skupiny románů, /ynd—
hama Lewise, kteru má souhrnný nasev "Lidský věk" -1-. Irvní z nich
-2— re zabývá změnami -ve vztahu k mediím-, které je urychlují. V nisem svatu, v kterém jsme si více vědomi účinku technologie na formov.tdL a'mániíestáce psychiky, ztrácíme Uví.vem v naše právo pxií&nout vi—
nu. mturověké prehistorické i?olečnosti pokládaly násilný čin za pate
tickou ^¿ilfcžitost» Vrah byl litován pravé pak jako unes litujeme na
příklad oběti rakovin?» • Tuto ideu velmi účinné zpracoval J.M»bynge
ve svém playboy! západního světa -J-.
' <
Jeví—li se zločinec j ko nónkoníormist??., který není schopen vy
rovnat se s t.cžadnvky technologie, ni jejímž základe jé« podle vzor?.,
uniformity a kontinuality určov ino chování o .statuích, inklinuje gra
motný člověk k tmu, aby se dojímal i osudy ostatních, kteří se nedoká
ží přizpůsobit. Zvláště dítě, urzák, aena a člověk barevné pleti se ve
světě vizuální a typografické technologie jeví jako oběti nespravedl
nosti. V t kové. kultuře si^k děti nacházejí sVuj vlastní t. ros tor».
.. 1 n.;aen pojití inteligence, l.Q.testování si »núžeme ověřit jakou
zúpl..vau cty bných standartu jsme vyprodukovali» Aniž by vzali v úvahu
n še typografické kulturní předsudky?, předpokládají, autoři těcutn tes
tu, že uniformní a kontinuální návyky jsou ixii.-em Inteligence a diskri
minují tak člověka sluchu a hm tu»
C.P.saow popisuje v recenzi kniliy ^AíL.hovj^e -4- o volitice "appeasementu” a cestě k Inichovu špičkovou úroveč britského myšlení
zku—
■ ností třicátých, let. ’’Jejich I.,4. bylo značně vyšší, než uj mezi po
litiky obvyklé. Proč to tedy dopracovali k takové ú^taatrofě?" ¿hoj
jí i jímá uowsuV názor:’’neposloucďli varování, protože si Je, nepřáli
slyšet". To, že byli ..roti r'udým, jim znemožnilo přečíst. si Hitlerovo
poselsóví» Jejicn nezdar však nebyl ničím ve srpvnání s naším» americ
ká sázka na gramotnost jako technologii nebo uniformitu -iplikov tnou na
všecn vzdělávacích stupních, ve vládě, promyslu i sociálním životě, je
vážně ohrožena elektrickou technologií. Hitlerova či ktnlinova nrozba
měla vnějČí podobu, elektrická technologie ne však nachází uvnitř hx«
hradeb a my jsme při setkání l ní ztrnuli, oněměli, ohluchli a oslepli,
nebol čutenbez^ova technologie, na jejímž poukladě byl zformován amé—
r oky způsob života, se s ní nedokáže vyrovnat, eaí ovšem vhouná uoba
k navrhování obranných strategií, když ještě ani
lo uznáno, Že t i
kový hrozba Vůbec existuje. Zda se mi, že jsem ve stejné g.ituaoi jako
Louis řosteur, když se snažil vysvětlit lékařům, ze jejich největší ne
přítel, kterého neuznávají, je zcels.neviditelný• Naše konvenční reakce
na činnost veškerých meuií, specielně hodnocení toho, co se mu počítat
ke způsobům jejich použití, je stanoviskem technologického idiota» %b—
san" >;>.euia je to ti
*
jako žtavfiatý' kus mas , donesený zlodějem k odláká
ní .pozornosti hlídacího
Účinek media j.. ailný a intenzivní právě
proto, že fxka "obsah
*
využívá služeb jiného media» obsahem filmu ve ro
zin, divadelní hra nebo opora, účinek filmové formy se nevztahuje na
obsah jejího programu» "Obsah" psaní, je řeč, čtenář si však tisk ani
řeč
uvědomuje.
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v originále "The Homan Age"
v originále "The Childexmass"
v originále "playboy of the western world”
Times Book Review, 24.prosince I96I

e Pokud se týká pochopení medií a jejich úloh# -při vytváření dě
jin, nacházel se Arnold Toynbee ve stavu nevinnosti, ale v jeho díle
najdeme spoustu pííklauů, kterých mphca studenti medií ¿,ou<.xx, přes
tože bere na příklad v uvahu skutečnost, že všechny Východní společ
nosti přijaly v naší době průmyslovou technologii a její politické^
důsledky, tvrui, zc s,v rovině kultury neexistuje žádná korespondují
cí uniformní tendence”, -1- Toto tvrzení je hlasem gramotného‘muže,
bořícího se v bahně inzerce, jenž se cíiv tá, že'
on
*
osobně nevěnuje
inzerátům vůbec žádnou pozornost”. duchovní a kulturní výhrady, kte-'
ré k nuáí technologii mohou Východní národy mít,ř jiti v ničem nepros
pějí» účinky technologie neprobíhají v rovinu názorů nebo konceptů,
ile mění ..omcry smysl.., nebo vzory ¿jercepce rovnoměrné a překonávají
jakýkoliv odpor. Opravdový umělec je jedinou osobou, která se dokáže
j technologií beztrestná setkat, protože jo expertem, který si jo změn
xaxx smyslové percepoa vědom.
t
operace media peněz v Japonsku-v průběhů sedmnáctého století mě
la velmi podobné důsledky jako měla na Z.xpadě operace media typogra—
fie. Proniknutí peněžní ekonomie, napsal G.^.ďunson -2-, ’’způsobilo
i o malou, ale nevyhnutelnou xovoluci, a kulminovalo zhroucením feuuáxní vlády a obnovou vzájemných styku s cizími zeměmi po více hež dvou
s.toletích oumlčení
«
*
řeníze zreorganizovaly smyslový ¿ivot lidí, ¿rotože jsou prodloužením našich smyslových životě.. Tato změna nijak ne
*
távisí ca sounlasu či nesouhlasu těch, kteří V takové společnosti ži
jí«
~
r * ;
*
Axnolu koynbee se o ^říttup k této přetvařující síle media potu
pil svým konce tem ’'éturixjce"
o nw 2 se domnív^,, že je principem
progresivního zjeanodusování a účinnosti v j.kékoliv organizaci nebo
tec-nolo^ii, <Je vsak typické, že ignoruje ¿Linek reakce našich smyslu,
redetavuje si, že to, co je důležité c'ť.ro účinky media a technologii,
c. reakce
*
našich názorů^ tedy ’'hledisko”, které je nepochybně
*
dutledkem okouzlení typografií, člověk v gramotné a homogenní společnosti
totiž ztrácí cit pro různé nesouvislé íomy- života, habývá iluze tře
tí ho iczměru a «soukromého hlediska” jako součásti své i árcisistické
fisace, a uzavírá se t k zcela před uvědomením ř.Blakea 81 < • Imis tů,
kteří tvrdili, ze se, stáváme tím, co vidíme,
íhceme-li se něco dozvědět o zpilsobech chov ní v naší Vlastní
kultuie a z .stát přitom stranou předsudku a tlaku jakékoliv technické
formy lidské exprese, stačí jen navštívit společnost, v které nebyla
partikulární forras pocítěna nebo historické období, jemuž nebyla zná—
mu. irofesor ..ilbur Lc .ramm učinil tento taktický pohyb ve své studii
” elevize v životě rz sich uětí” —4—, objevil
*
obli sti do kterých tele
vize do E¿ud nevstoupila a udělal řauu testi.• protože vsak nestudoval
zvláštní charakter televizního obrazu, dával ve svých testech přednost
«obsahu”: všímal si více času a .ocital slovní zásobu. Jeho uřístup k
jroolemu byl tedy literární, nniz by si to uvědomoval. Kdyby byly ja
do metody použity v roce 1^00 našeho letopočtu k zjištění účinků tiš
těné knihy na život dětí či dospělých, nenašel by v individuální ani
sociální psyciiólogii záuných změn, títere by byly způsobené typografií,
Tisk však přesto přivedl v průběhů šestnáctého století k životu indi
vidua li :mus a nacionalismus, program a “obsah” podobných analýz vsak
neobsahuje zadiiý klíč k magickému působení těchto medií ani k jeiioh
subliminalnímu náboji.
d

1 d > 4 -

uomervell, I, ¿67
Jupan, Cresset 2rosij, Londyn 19^1
pozn.prekl.j v ori^inhle ’’etiierializs tion”
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Leonard Doob vy. ráví ve své zprávě ’’Komunikace v Africe” o jed
nom Afričanovi, Ltery musel za Každou cenu /riasic ucha t každý večer v
aedm hodin-zprávám BBC, ačkoliv z nich nerozuměl ani slovo
*
.považoval
však za důležité byt každý ve^er přítomen těmto zvukum. Jeho přístup
k reci byl podobný jako je náš přístup k melodii - kdy má sVi.j význam
rezonantní intonace. Jest.. v sedmnáctém století sdíleli xiaši předkové
tento domorodý přístup k projevům mediat jak Vyplývá z následující ďvahy ^rancouze Bernarda Lama v Umění řev i -1-:
’’Tento důsledek moudrosti Boží, který stvořil člověka k tomu, aby byl slastný, spočívá v tom, že to, co se hodí v konverzaci, je i
.
*
príjemné
....protože pravě tak jsou všechny pokrmy, přispívající k
výživě, pochoutkou, zatímco věci, které nemohou bý t naší substanci
přizpůsobeny, jsou bez cnuti, proslov nemůže znít příjemně posluchači,
aniž by nesel snadno řečníkovi^ nemohl by být bez potíží vysloven,
Kdyby neměl být vyslechnut s potěšením.”
Zde je t^dy teorie o rovnováze lidské diety a projevuje/ k jaké sě
dnes pokoušíme po stoletích fragmentace a specializace znovu dosáhnout.
Papež ÜUS'XII, který mčl velký zájem o seriozní výzkum současných
medií, řekl 17.února l(ji>Os
’’Není přehnané tvrdit, že budoucnost moderní společnosti a stabilita jejího vnitrního života z velké části závidí na udržení rovnová
hv mezi mogí
mocí komunikačních technik
tecixnik a schopnosti individua reagovat na
n
hy
xií po svém. Úplné selhání v tomto ohleou je pro lidstvo v posledních,
stoletích typické
*
šubliminální a snadné přijímání dopadu modií z nich
pro lidi, kteří je užívají, učinilo vězení beze zdí. jak si již po
všimnul ve své knize 1'isk -2- A.J.Liebling, není člověk svobouný, jest
liže neví kam směřuje, i kdyby mel v ruce třeba revolver, s jehož po
mocí by se tam mohl uostat. ^azdé medium je však i možnou zbraní, kte
rou lze překryt jiná meuia a seskupení• Výsledkem je, že přítomný věk
patří k obdobím občanskou válek, které nejsou omezeny jen na světy umení a zábavy. Ve svém dílo ’’Válka a lidský pokork” -j- prohlásil pro
fesor J.U.Beíi ’’totální války naší coby &sou důsledkem celá řady in
telektuálních omylu”.
Jsou-li utvářející síly media xovne.-> medii, vyvolává to velké
nnožství problému, o kterých se zde můžeme jenom zmínit, přestože by
ei vyžadovaly velmi detailní zpracovaní. Jmenovitě ten problém, že k
technologickým meuiím patří i suroviny a zemědělské prouukty, 12*4 jako uhlí,
ropa nebo bavlna. Kažuý musí připustit, z* společnost, jejíž ekonomie
závisí na jeunom či dvou takových produktech, jakým je na pxíklau ba
vlna, obilx, uřevo, ryby nebo dobytek, si vytvoří na tomto poukladě
specifické vzory organizace sociálního života. Důraz na několik, důle
žitých surovin nebo zemědělských produktu na jedné straně výrazné na
rušuje ekonomickou rovnováhu, na aruhé stranu však vede k velké trpě
livosti obyvatelstva, patos a humor amerického jihu jsou důsledkem
jeho okohomie omezené produkce. Protože společnost utvářená v závis—
lo ti na několika komodit, ch je přijímá - podobně jako v metropdlis
tis^ - jako sociální pouto. Bavlna a ropa, stejně jako radlo a televi
ze, te stávají "stalým břemenem” -4- celého psychického života spole
čenství. Tento vseprostupující fakt uouávx kterékoliv společnosti
jeainečnou kulturní příchul. Prochází nosem i všemi ostatními smyslo
vými or^ lny každého meuia, které íormuje život společnosti.
1-pozn.překl.:
2-pozn.překl.i
5-pozn.překl.í
poZi..překl. :
4-
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”The Art oí špeaklng”, Londýn 1££6
“řhe řress”
”War ana Humxn progrese”
"fixea charles”
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U t m, ¿8 i naše liuské smysly, jejiciiž jsou všechna media prodlou
žením, jsou stálým břemenem, lenícím ni naší osobní energii, a že rov—
n.. ž utvářejí vědomí a zkušenost každého z nás, se v jiných souvislos
tech z.linii i psycholog C.G.Jung:
"kaž«!} říman byl obklopen otro&y. Utrok a j Jio , psychologie zapla
vily starověkou Itálii, a každý ííman se uvnitř /pochopitolne nevědomě^
s.al otrokem» Žil neustale v otrocké atmosféře a tak bylo jeho nevědomí
n .kaženo otrockou psychologií. před takovým vlivem se nikdo nedokáže
uzavřít” -1-.

1 - frís^ěvky k analytické psyotiolo&li, Coatributioas to ^nalytical
psychology, Londýn ljkd.
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Vezmi koštiště, kterým kostel metou a tím v nedáli po slunce východu
všecky kadeČky vyméť, až tam potom mladinu pustíš, vezmi koření, kterež cclocordiga. sluje a kteréž se v apatyoe prodává, a dej je do ié
ml diny# Vezmi pak ještě něco málo trJíku andělského a také toliku,
corobejl a trochu lejna psího bílého, hlíny,ze tří hrobu, anýza, krve
beránci, popele z dříví b.kovéhp# Všechno to pak pokxop krůpějemi třemi - moci pinenské, usuš, utluč na prásek drobný a tu směs prachovou
uc truhličky ze dřeva klokočového naber a po třech špetkách do každé
kádě loukni. potom vezmi svíci na Tři krule svěcenou a o půlnoci s tou
svící rozžatou třikráte Zdrávas přeříkej, pak na opilce s tou svící
i red kádí každou sobě poklekni a
* zase Zdrávas modli se#/Teprve tehdy
tobě ¿ožehxiáno bude a všichni' čerti ani Čarodějnice nižádné dílu tvému
n< ULkoaí. i.eboj se jich, tvé dílo dobré zůstane a pivo se tobě nikterak
nepokazí. To zkušenost dest oce mne, Václava Kojeckého, sládka v Msiiat
yslikořicích, Léta řáuč 1023»
/nalezeno na zdi a opsáno v pivovaře "b Heků” ioku 1973/ ,

KA^-uL lUVLÍCUL BGiuVSKÍ, ho van_13^1s

ifejlepší měřítko pravých úmyslu vlády jest Vz.dy svoboda tisku# Každému
musí bj ti patrno, ze vláda upřímné smýšlející s nárouy, rádných příčin
němu strachovat! se veřejného mínění, vysloveného svoboaným tiskem. Co
by bylo plátno brojit! proti dobré vládě v časopisech, kdyby nárou všu
de j^n její dobré skukty na sobe zakoušel a s řízením jediní spokojen
byl? Ve všeobecném opovržení by přijít! musely u národa časopisy a mužo
vé, icteří by dobrou vládu zlehcov li a tupili, tak jako ve všeobecném
opovržení jsou všude ti, kteří špatnou vládu vychvalují, oněvadž tedy
uebre vládě nittuy nemůže škodit! svoboua tis«.u, z, trno jest naopak, že
vLada, kteru potlačuje svobodu tisku, nemůže být dobru vláda.
Jenom národ záchov#, lý a vzdělaný muže mí ti svobouii a spojenou s ní uobee
br. u vládu# ihirou nov udělaný,kuyby se celý zkrvácel sánými revolucemi.
Ucjuocilif přece svobody a práva,nýbrž bude vždy z^se ošizen a do libo;w<y /absolutismu/ nazpět vtlačen. Národ mravné zkříženy. byí bv i ve—
\bsolutlei PreCG *aSe SV°U °k ženoetí *> lete vžd? sám n sebe metlu

