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ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU FONDU
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Vážený lázeňský hoste,
dovolujeme si Ti připomenout, že v těohto dnech uplynul právě
rok od založení fonduo Věříme, že máš dosud v paměti jeho prvořadě poslání, kterým je získání nemovitosti za účelem praktické
aplikace lázeňské kůry. Stejně pozoruhodné ^jsou i v poslední
době diskutované projekty na výstavbu lázeňského sídliště nebo
klášterao Sjednocujícím činitelem těchto projektů jsou vždy jen
a jen lázeňské léčebné procesy, které, jak doufáme, budou rea—
lizovány právě pomocí fondu« Jistě Ti neuniklo, že jeho původní
význam byl v průběhu doby poněkud zastřen vedlejším účelem,
sice rovněž humánním, avšak stírajícím princip a sílu kapek
usilujících vytvořit mohutný tok, oddělující zmíněné lázeňské
objekty od pevniny dnes již téměř zpustošené«
Vincek: Trdla, s pokrčeným nosem sleduji tanec okolo vašeho podařeného fondu« Doqjníváte se, že jeho pomooí dosáhnete kýženého
cíle, jste zpozdilí« Přikryjete-li ho ještě pláštíkem orientál
ních filosofií, jste trdla indická!
Nu, nechrne Vincka hartusit a věnujme se nyní otázkám adminiatrativně-organizačním:
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Stav fondu ke konci třetího kvartálu
595.95»-

hodnota platné měny /v hotovosti/
dva dvacetníky pokryté měděnkou

596.35»”
X 3°2O.~
0o45»100.00«_„5^.00_o-

hodnota platné měny celkem
v propadlých desetnících ~
v propadlých pětnících
z r«1931 /staré zelené kilo/
z r.1956 /starý zelený bůr/

108o65*596.35.1O8.6§.-

hodnota neplatné měny celkem

705.00«-

obě měny celtetem
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vklad do fondu.
dluh, fondu
_
.......X
--------"X
x
půjčky
____
dlužné částky celkem
dlužné částky + platná měna
dlužné částky + neplatná měn‘a
dlužné částky + obě měny
I
....
půjčky + hotovost
půjčky + hotovost — vklad der fondu = mimořádný fond
včetně
fondu vánočního*
*
•
r*
_
•
vánoční fond
půjčky
+ úroky
•
*
f
’
’
’
půjčky + úroky + dluh fondu + hotovost + ‘dva dvacetníky
' pokryté měděnkou = konečná fiktivní částka, kterou dis
ponuje fond
součet věech uvedených částek
f

Vážený lázeňský hoste,
A

jak se může® přesvědčit, vstoupili jsme pomocí fondu' hladce i do ob
lasti iracionálních čísel a věříme', že i tam!, jakož všude jinde vez
me lázeňství pod ochranná křídla všeohny nuly i konvergence jakéhokoliv druhu. Dobýváme lehce doménu královny věd,' kde nikomu z nás
nebývalo dříve volno«. Toto zjištění by Tě molo velmi povzbudit k po
kusu o nemožné, totiž k uhrazení dlužných částek, připadajících na
Tvé konto, uvedených v příloze. Jsme si jisti, že naše pohledávky
u Tebe budou zlikvidovány dříve, než na Vánočním stromku rozsvítíš
první svíčkuo
1
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správa fondů

Z probíhajících jednání ‘
nákupního výboru
/některé z nabídek/

NAŠE DOBA
’ Mircea Malita a Viktor Faktor
Blíží se okamžik, kdy bude nutné vyskočit s rozjetého vlaku
s neznámou a nevábnou destinací0 Ještě chvíle váhání, a jeho zrych
lení dosáhne takového stupně, že bude na všechno pozdě» Nastává .
čas, kdy strach před skokem nebude větší, než strach z pasivního
očekávání nevyhnutelného neštěstío Namlouvat si, že nakonec vše dobře
dopadne, je již nad síly mnohého z nás. Před jistotou, Že jsme nased
li" do nesprávné soupravy, nelze nadále strkat hlavu do písku.
Mnozí z nás jsou snad na skok do neznáma psychicky připraveni,
položme si však otázku, zda jsme schopni na pomezí bortíoí se civi
lizace fyzicky přežito Starý fortel a technologické znalosti našich
předků jsou již dávno zapomenuty, protože byly naší době k nepotřebě. Přivykejme dosud opomíjené možnosti, že budeme muset buu my nebo
naše děti začít znovu. Neztrácejme čas v neplodných diskuzích ledy,
jak a zdali vůbec k tomu dojde; znamení nadcházejícího jsou nám před
kládána každodenně, jen hluší a slepí mohou žít v neopodstatněných
iluzích» Pokusme se raději obnovit zapomenutá zkušenosti lidstva,
předpokládejme, že ještě není zcela pozdě a mnohému se ještě stačíme
naučit. Vybavme si alespoň část zasutých vzpomínek na požívatelnost
té či oné" hlízy, listů toho či onoho stromu.

Nahrážky mouky:
t
■■
Leknínové lodyhy - oddenky skryté pod hladinou rybníků; obsahují 49%
škrobu. 8% bílkovin a 20% cukru»
Orobinec girokolistý - jeho oddenek obsahuje 46% škrobu, 24% bílko-<■
vin a 11% cpkru.
Kotvice - vzácná a chráněná rostlina
Sušené žaludy.- umlít. Placičky z této mouky pomazané medem či po
vidly prý nechutnají špatné» Umelou-li se žaludy hruběji, získáme
jakousi krupici, z níž se může vařit-"dubová" kašb.1
Lopuch - z pražených kořenů do jednoho roku Stáří sé dá. rovněž umlít
mouka.
Mochna husí - usušené a rozemleté kořeny dají rovněž jakousi mouku.
Nápoje :
Vrbina - z usušených lístků se dá uvařit výkazně chutnající silný
nápojoListy borůvek a brusinek - čaj
Květy vřesu - čaj
Smetánka /pampeliška/ - její kořeny jsou zdrojem kávové nahrážky»' Po...
délně nařefcané se usuší a pak upraží do červena. Nakonec Umelou.
. - Čekanka - rovněž nahrážka kávy.
- Žaludy - upražené s přídavkem smetánky a čekanky
- Lístkové oříšky - dý se z nich vylisovat mléko.
Bříza - její štáva se odpařováním zahustí na’ sirup, který obsahuje
až j60% cukru.
Olej :
Líska - z oříšků si můžete lisovat olej na vaření i na svícení
- Slunečnice - lisováním ze semínek
_ Penízek prorostlý - plevel
Ohnice - její semena obsahují až 35% oleje
*Nahrážky brambor :
Šípatka = roste na březích rybníků a řek; na konci jejího podzemního
»■ni
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oddenku vyrůstají hlízky veliké’ asi jako vlašský ořech«, Obsahu
jí asi 35% škrobu a pětkrát víc bílkovin než brambory© Mají bohatou
škálu chutí* syrové připomínají ořechy, uvařené hrách a pečené bram
bory.
Lopuch — velké kořeny lze použít místo brambor
Nahrážky zeleniny :
Lopuch - kořen může nahradit mrkevř petržel i pastinák, dá se jíst
syrový, pečený, vařený i smqžený
’ Ptačinec - lze z něj upravit .salát
Šíavel
lze přidat do salátů, připraví se ,z něj i nakyslí , osvěžující nápoj
Wetřesk - jeho růžice lze vařit a používat místo růžičkové kapusty
Rózchodník - tučnolistá rostlina, z jejíž moúčnatých šistic na kořenech
'
lze vařením připravit nasládlý a křehký pokrm
'Brutnák lékařský - nasekané.listy nahradí okurkový salát
Plicník lékařský - do polévek i jako součást salátů
” Vrbina - mladé odnože a výhonky kořenů připomínají vařený chřest
Mochna husí »> její lístky obsahují hodně vitaminů C a dají se jíst jako
?
salát i přidávat do polévek. Vařené kořeny se dají požívat s másíte
lem ©
v

Podobné počínání se může - a pravděpodobně i bude - většině po
děšených, vystrašených a" navzájem še utěšujících cestujících jevit
jako pošetilé, dětinské - a jaká ironie! - i zpozdilé© Nebude proto
na škodu, když se seznámíme s některými názory jedhoho oficiálního
představitele současné vědy na imaginární stanici ’’rok 2000”. Tento
účastník mnoha vědeckých kongresů se jmenuje Mircea Nalita a v roce
1969 vydal V Bukurešti knihu s názvem "Kronika roku 2000”. Kdosi se
nestyděl pořídit v roce 1972 její.slovenský překlad. Autor této kronilpy žije .,v právě tak netolerovatelné přítomnosti jako většina z nás
a právě' tak jako my pátrá-po vyhovující únikové cestě© Měl více štěs
tí: nalezl ji. Na jejím konči je neuvěřitelně naivní, sterilní a bez. duchý futuribmua /vypůjčuji si termín AoToynbeeho/«, Na ukázku jen
několik optimistických vizí tohoto falešného proroka:
o.©Všechno, co nám dnes připadá jako zdroj chaosu a organizační nes
chopnosti, vyřeší lehce, elegantně a rychle nejrozumnější funkcionář,
elektronkový počítací stroj.© ©
...Kosmické lety a počítací stroje dávají dnešní vědecko—technické
revoluci známku romantismu.©.
©..Antielektrostatické ohňovzdorné koberce se budou rozprostírat i na
dvoře, kde nahradí trávníky, které převýší svou laciností, odolností
vůči hmyzu, nezávislosti na změnách počasí a nakonec i barevností...
©..Rozdíly v životní úrovni bude vyjadřovat velikost televizní obra
zovky a množství operací vykonávaných robotem© "Koupil jsem si robo
ta s dvanácti funkcemi. Starý nedovedl přišívat knoflíky a žehlit ko
ši 1 e o o o
...Lampy se zapálí na zapískání a dveře se otevřou na heslo. Hádek hude
méně, protože pc zvýšení hlasu skrytý reproduktor vysloví uspokojující
póučení nebo zazpívá oblíbenou melodii manželky.,.
.©.Člověk se bude nejčadtěji zdržovat doma, kde bude prožívat při sle
dování barevného filmu na široké obrazovce odvahu pronikání do. vesmí
ru nebo podmořského lovu© Občas si zajde na letiště, monumentálně za
řízené a společenské centrum, tak jako kdysi byly katedrály a opery,
aby sledoval pstré momenty letů, stejně krásné jako žárovky panelu.©.
...Modernímu člověku nemůže být sympatický způsob, kterým si příroda
zabezpečuje rovnováhu© Toto slovo skrývá divoký boj, v kterém každou
chvíli požírá silnější slabšího. Rovnováha v přírodě se zak-1 ágá na oběteoh. Je mnohem surovější než ničení uskutečňované člověkem...

o.8V roce 2000 se nebudou vyrábět potraviny bez chuti« Naopak, chemie
se zdokonalí v napodobování všech existujících arom a vytvoří i další«
Jednotlivé odstíny chuti budou klasifikované a pojmenované«««
.«•Do roku 2000 se důvěra v pokrok stane axiomem,,hluboce proninutým
do každého uvažování« Nedůvěra v pokrok se rovná pesimismu« ^udoucí
společnosti se všípením myšlenky pokroku do jejího rozumu dý nejvyšší
stupeň optimismu a pocit štěstí.««
t
«..Autorita jednotlivce a tedy i jeho svoboda bude stoupat úměrně s
tím, jak ho bude počítací stroj zásobovat potřebnými informacemi««•
o««Do roku 2000 se značně sníží trpkost a zoufalství osamělosti...
.«.Otupování člověka výrobou patří minulosti« Po oelou dobu, kdy stro
je pracovaly pouze za přímé účasti člověka, existovalo nebezpečí, že
člověk se vtáhne do sféry jejich činnosti« V kybernetické éře člověk
postaví mezi sebe a stroj elektronkový počítač. Kontrolu strojů bude
zabezpečovat jiný stroj. Člověk se bude procházet jako pán celého sys
tému za řídícím pultem..«Automatizace osvobozuje Člověka od únavné a
mechanické práce. Od Člověka se už nežádá, aby se angažoval fteh částí
své-osobnosti. Naopak kybernetika si vyžaduje celou, lidskou osobnost,
takže nebezpečí scnizofrenie se odstraňuje.««
««.Z čeho vyplývá” předsudek, že vzdalováním se od přírody se jako li
dé ochuzujeme? Příroda je pro člověka protikladným a nepřátelským
prostředím. Zlepšení lidských podmínek spočívá v jejím zkrocení«««
...Člověk potřeboval na to. aby vystoupil na žebříčku hodnot n aby
nahradil kult přírody, mýtů a bohů, obrazně řečeno, vysvědčení o zás
luhách« Když ho měl v dobách renesance, bude ho mít v roce 200Q sto
násobně« o o
..oStroj, přináší novou mentalitu, určuje přesné úlohy a zavádí praktic
ké a racicnálníMVztahy0 Zvyšuje lokalitu, čestnost a přátelství«•.
...Vysoký stupeň společenské organlzovanosti zvýší klid. Nervozita" a
podrážděnost pramení z nejistoty, z nedostatku jrasnýc,h perspektiv
a z nepořádku. Nepořádek vyvolává depresi« Člověk, který ví, že za
38 dní, 4 hodiny a 30 minut, u přepážky č«7, ústavu X vyvolají jeho
jméno, aby. ho vyslechla komise hodnotící flétnisty-amatéry, bude žít
s povzbuzující myšlenkou, že patří do perfektně fungují oíhb' systému...
.•.Život lidí se bude plánovitě vyvíjet. Každý bude mít v statistic
kých ústřednách soustředěné zdravotní údaje, údaje o zaměstnání, psy
chologické testy a odpovědi na sociální ahkkety. údajé hsfiřblffežMováné
po celý život. Doma bude mít magnetickou kopii této své dokumentace«
periodicky bude podrobovaný dodatečným zkouškám vzhledem k vývoji své
osobnosti« Bez takovéto evidence by společnost nemohlq fungovat, pro
tože by jí chyběly přesné statistické podklady- a tedy základ pro vědéčkou administrativu...
•«.Jak budou vznikat zákony? V zásadě pomocí počítacích strojů. Je to
příliš choulostivá operace na to, aby se mohla svěřit expertům, jejichž
úsudek je jen kvalitativní, labilní a nepřesný...
o o«Stroje jsou mohutní otroci« A ordinátor je dozorce, který nedovolí
plýtvání, zbytečné pohyby a pokles produktivity...
...Komu je líto divoké, mohutné a zdatné přírody, měl by si předsta
vit, že je v lese mezi kapradím, a že ho ohrožuje divoká šelma«..Pro
člověka je ¡Jřirozoné to, co je geometrické a umělé«..
..«Civilizovaní lidé podléhající nervóze a lehké depresi by měli usta
vičně číst historii, aby viděli, co je to skutečné utrpení...
...Člověk vyhraje svůj velký boj s přírodou.««
•

9

Takové šílenství není zatím samozřejmě všeobecné a slouží spíšd
k pobavení. Nenechme se však ukolébat-zjevnou slabomyslností, která
podobné lidi postihla^ přibývá jich a neomaleně se derou na minis
terská křesla, do poslaneckých sněmoven, aparátů politických stran
i správních rad koncernů« Jiní si na to zase oblékli bílé pláště a
programují počítací stroje, mučí laboratorní zvířata a u oblak- sypa

nými prášky rdousí stromy* Nebučíme k nim lhostejní a sebevražedně
tolerantní, nepřehlížejme je s pobaveným úsměvem či lehkým mávnutím
ruky* Je jich moc,,a jakkoliv k nim byl pánbůh v určitých ohledech
skoupý, vynahradil jim to zvýšenou dávkou takřka mravenčí agilitýý'
vlezlou dotěrností, s kterou omílají své nesmysly, a. pevným kruný
řem egocentri3mu? který je pro odlišné názory naprosto neprostupný*
Odívají se s oblibou do šatů samozvaného mesiášství, překypují předs
tavami o své dobré vůli a altruismu, bojují o své místo na slunci**
s«energií, která by mnohem více slušela méně rvavé činnosti. A jiní,
zmatení■a zpanikařeníjim popřávají sluchu a pomalu si zvykají*'Ne
zodpovědní a bezradní politici jim dávají publikační možnosti a pro
půjčují jim řády* A šarlatáni bez vědomostí jsou tímto přísunem ma
teriálních prostředků a záplavou uznání povzbuzeni a do omrzení opa
kují svá zaklínadla! věda, pokrok, racionálj-ta /povyšování raciona
lity na iracionální piedestal nemůže skončit, jinak, než ničivým vpá
dem iracionality do všech, sfér životaj nelze beztrestně stranit jakémukoliv extrému, a zvláště už ne jeho karikatuře, pseudopodobě/.
Bučíme k sobě poctiví: přiznejme si, že nikdo nemá dnes co říci,
■ a nejméně ti, kteří se tak hlasitě domáhají slova. /Nezbytným předpo
kladem k pronášení smysluplných výroků je dobrovolné stažení se ze'
světa, tedy umění, kterému dnes nikdo neučí, umění, pro které ani nej
sou v dnešním světě podmínky} kde je nějaký černý les, pustý vrcholek
■' ■ hory nebo odlehlý klášter, kam by bylo možné na deset let odejít' a
’vrátit se do světa přesně s tím, co lidé určité doby právě nutně po
třebují? Doba ostatně není zralá k tomu, aby lidem z lesa, někdo na
slouchal; snad s výjimkou zřízenců, v bílých pláštích, kteří' by se ve
jménu pokroku, vědy a racionality ~ této dogmatické trojici součas
ných, dokladů o stálepřítomné hlouposti a omezenosti - nepochybně, zá
hy dostavili/.
,
.
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DOMKcÍ CHLÉB

‘ ___________

_____

_____

/z Litoměřická/

1 Pbtřebné ingredience k 1 bochníku:

První pečení;
4 středně velké brambory /uvařené den předem/
i
.1 kg hladké mouky /pokud možno 1/3 kg z 'toho žitné mouky/
rl lžička soli /nedávat víc!/
■■ •
1/2
3/4 lžičky kmínu
1/2 1 vody
za 50 haléřů «droždí
*
• •*
plynová troutía či jiný vhodný ekvivalent
a další pečení:
••
•••
totéž s výjimkou droždí. Stačí droždí za 20 haléřů, zbytek’do
dat kváskem z prvního pečení /viz dále/
TechnólcJgie výroby;
Nastrouhat brambory, vše promíchat a nechat 1/4 hod* stát. Pák
zadělat a nechat 7 hodin kynout.’ Fomoučit plech, vyklopit na něj těs
to, zformovat v bochník, šišku a podobně. Rozpálit1 troubu, vsunout
plech,a péci 15 minut naplno* Pak 3/4 hodiny až 1 hodinu na mírn&n
plameni /nádherná vůně po celém domě/* Do trouby dát případně hrnek
s vodou - chléb pak není t$k vysušený.
E££E££Z§_kXásku_^dodává chlebu žádoucí kyselosti/;
'

....

*

s-

».

Zaschlé zbytky těsta z předcházejícího pečení seškrábat ze stěn mísy
a rozmočit v 1/10 1 vody /do těsta pak již jen 0*4 ll/.Dodat droždí.

ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZAHRANIČÍ

/výběr ž čs.tisku/

» .. X

X

*
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New York /RP-21»9«78/
..«jediná čajová lžička hmóty bezejmenného pulsaru /pulsující proměn
ěná hvězda/ v souhvězdí Kasiopeja by stačila zásobit naši planetu e»
lektrickou energií na 1000 let, prohlásil profesor kalifornského tech
nologického ústavu P.Goldridge. Hustota tohoto pulsaru je tak vysoká,
že kubický centimetr jeho hmoty váží tolik jako všechny budovy v New
Yorku dohromady. Podle amerického tisku je magnetické pole tohoto pul
saru, vzdáleného od země 20.000 světelných let, 1.5 miliardkrát sil
nější, než magnetické pole Země.- Pulsary této hustoty, které se otá
čejí rychlostí až $0 obratů za sekundu, generují neobyčejně rozsáhlé
magnetické pole, a havíc vyzařují mocné radiové a roentgenové signá
ly, že jsou nazývány "hvězdnými majáky"»

Paříž /2o1«79, RP/
'
c
*
o »»jaká událost právě uplynulého,roku ve vás zanechala největší dojem?
Tuto otázku položil svým čtenářům francouzský časopis Paris Match.
Přes 95%dotázaných se shodlo v názoru, že na.ně nejvíce zapůsobilo
ztroskotání amereické cisternové lodi Amoco Óadiz, které zavinilo Za
tím největší ekologickou katastrofu.».
New York /RP, 2.1 o 79/
..»podle zprávy vypracované pro OSN, pohltí ve světě rozvoj měst do
konce tohoto století plochu orné půdy, která by mohla uživit 84 mi™
liony lidí. Světové zemědělství ztrácí ročně asi milion hektaru půdy.
Kromě městské a venkovské zástavby je toho příčinou i eroze půdy al
rozšiřování pouští, tfbytek zemědělské půdy je také jedním z důvodů
soustavného růstu een potravin«. Již dnes jsou obyvatelé rozvojových
zemí nuceni vynakládat dvě třetiny svých přijmů na obživu, která jim
však ve srovnání s elementárními fyziologickými normami zajistí pou
ze chronickou podvýživu..»
f.

1

Vídeň /RP, prosinec 78/
,...k uvedení první rakouské jaderné elektrárny do provozu se překva
pivě vyslovilo proti 50.47 % a pro 49»43 % voličů. Referenda se zúčast
nilo 3.259.000 z 5,084.000 oprávněných voličů, tedy jen 64»1 %•
-> • »
ř

■

I
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Moskva /RP, 10.1.79/
»..»galaxie nejsou ve vesmíru rozptýlené neuspořádaně, ale jsou spoje
ny v kompaktní systémy. Tato nová hypotéza' estonských astrofyziků
značně mění dosavadní představy o struktuře vesmíru. Podle estonských
vědců připomínají tyto systémy gigantické buňky pramenů protáhlých do
vzdálenosti několika světelných let. V ústavu fyziky a astrofyziky
atmosféry Akademie věd Eptonské SSR byly provedeny přesné výpočty
hmoty galaxií ve vesmíru, které tuto hypotézu potvrzují, V centrech
"velebuněk" se soustřeďuje na 70% hmoty galaxií...

-"I

'

New York /RP, listopad 78/
, ..»0 200.000 osob denně se v loňském roce zvyšoval počet obyvatel Země
Podle odhadů OSN žilo loni na Zemi 4.26 miliardy lidí, avšak přírůs
tek obyvatelstva se ve všech kontinentech kromě Afriky snižuje. V le
tech 1975“7 dosahoval přírůstek počtu obyvatel 1»9%, zatímco v letech
1950-70 2%« V rozvojových zemích dosahoval loni přírůstek 2.3%, za
tímco v Evropě a SSSR 0.6%, v USA 0.8%« Čtyři z deseti lidí žili v
roce 1977 v Číně nebo Indii. Celkem žije v Asii 2»5 miliardy lidí,
což je tolik, co v roce 1950 na celém světě« V ČLR žije podle odhadů
OSN 982.5 milionů lidí. Poslední sčítání lidu bylo v CLR v roce 1953»

Život mezi hevězdami /Z Lff, 24»12 o1978/ • • •«.Koncem čtyřicátých let zjistili radioastronomové, že se _v mezi
hvězdném prostoru nachází vodík, později našli i hydroxyl, nejjednoduš
ší sloučeninu kyslíku a vodíku, dále čpavek. «.«.A v roce 1969 objevili
američané formaldehyd, první organickou látku kosmického původu, a vžápětí i vodu.®0Od té doby se podařilo najít ve vzdálených oblastech ves
míru - nejblíže 15 světelných let od náš - okolo 40 druhů molekul, z
toho asi 15 organických látek*
.
i ..
-; Shpdou okolností objevili v roce 1970 biochemici v meteoritech ami
nokyseliny mimozemského původu* Po 100 letech diskuzí had přítomností
organických kosmických látek v těchto nebeských poslech se je tedé po
dařilo zcela bezpečeně zaregistrovat, i když - pravda- nevznikly'cestou
biologickou.
'
Oba tyto objevy daly nový podnět k úvahám o zákonitostech vzniku a
vývoje života* Vždyí tyto organické molekuly, často velmi složité, jako
třeba cukry, aminokyseliny a jejich rětězce, složky nukleových kyselin,
tedy základní kameny dědičnosti, patří mezi přísady předbiologické po
lévky, ze které vznikl pozemský život. Přitom mají být součástí tmavých
mračen, které jsou zřejmě zárodky budoucích hvězd a planet. Nedostávají
tedy všechna nebeská tělesa do vínku tyto,organické látky a nezáleží už
potom' na tom, jaké podmínky panují na jejich povrchu? Anebo nejsou me
teority, které v minulosti bombardovaly Zemi, posly života?
Nad úlohou orga ických látek v mezihvězdných dálavách probíhají me
zi vědci velmi tvrdé diskuze. Americký profesor Carl-Sagan, známý zas
tánce mimozemského života, se domnívá, že kruté podmínky kosmu nedávají
organickým;látkám příležitost, aby'se zformovaly ve vyšší systémy. Ná~
proti tomu,profesoři Fred Hoyle á Chandra Wickramasinghe dospěli na ja-»
ře I977 k revolučnímu závěru, že jednoduché živé buňky vznikají přímo
v mezihvězdném prostoru. Hoyle, přední britský astrofyzik, přišel pů
vodně 0 myšlenkou inteligentního mračna putujícího Vesmírem, před mnoha
lety ve vědeckofantastické novele. Na základě nejnovějších poznatků se
oba angličtí odborníci domnívají, že na povrchu prachových zrnek unáše
ných prostorem jsou jednoduché organické látky a mezi nimi probíhají
ohenické reakce, které mohou vést až k vývoji složitých organických
struktur - dokonoe k primitivní mezihvězdné buňce«...

Newsweek, duben 1978
*
.o.Industriální vědoi a spotřebitelé mají stálé větší výhrady k hodno
tě toxikologlokýoh výzkumů na zvířatech, která jsou’krmena obrovskými
dávkami potravinových přídavků, aby se zjistilo riziko, které předsta
vují tyto substanoe pro člověka* Problém se dostal před rokem do titul
ků novin, když FDA ohlásila, že plánuje zákaz sochařinu v důsledku ka
nadských výzkumů, v kterých krmili vědci krysy takovým množstvím saohárinu, že jeho ekvivalentem pro člověka by bylo vypití 800 uměle
slazených limonád denně, a vyvinuli u pokusných krys rakovinu močové
ho měchýře* Reakce na tento výzkum-měla tak bouřlivý charakter, že
americký kongres odhlasoval odložení zákazu*.•

Pravím vám: musí, míti ještě chaos, ve- svém nitru, kdo chce zroditi
tančící, hvězdu /Nietsche/

’
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KUCHAŘKA

- l.Část

Z knihy "Chinese Cookbook*, kterou vydal W.JoMorgans v Melbourne
přeložil vybrané pasáže a recepty V.Faktor

Vařit čínským způsobem je příjemná zkušenost, která otevře váše
smysly kulinářským potěšením a jemnému zacházení s chutěmi a materi
ály, o kterých jste se až dosud pravděpodobně domnívali, Že jsou
vyhrazeny jen nejlepším šéfkuchařům*
Je to poměrně jednoduchá operaoe, při které se klade více důrazu
na přípravu, než na samotné-vařenío
Základy čínské kuchyně položil okolo roku 500 před naším letopoč
tem sám Konfucius, když napsal:"Nejezte nic převařené, nedovařené,
neúhledně nakrájené ani nedostatečně okořeněné"*
Dva a půl tisíciletí po těchto■slovech se praktikuje čínská kuchy
ně stále ve stejném duchu a vytváří vskutku,exotické pokrmy.
Delikatesy jsou nespočetné a skládají se často.z nejnepravděpodobnějšíeh složek. V Hong-kongu se říká, že Číňané jedí vše, co má
čtyři nohy - s výjimkou jídelního stolu.
, A*000
historie
Čínská civilizace je nejstarší na'světě,* její historii můžeme sle
dovat 4.000 let nazpět, a mýty a legendy narážejí na ještě, sťárší
události.- Nálezy zkamenělých lidských kostí z Yuanmou Svědčí o tom,
že primitivní lidé Žili v Číně již př§d 1.200.000 lety»
Legendy vyprávějí o prvním člověku, P an KU, který měl nadpřiroze
né schopnosti a byl prvním vládcem» Podle jedné teorie se lidé vyv
vinuli z blech na jeho těle, podle jiných je vymodeloval z hlíny,
když pocítil touhu po inteligentních bytostech, schopných řízeného
života'.- Tato legpnda’ dodává, že ti, které poškodil, zůstali mrzáky.
V pozdějších legendách se nacházel Pzan Ku mezi nebem a zemí a po
vyrostl denně po 18.000 let o 10 stop, a tak oddělil nebesa od země.
Po P!*an Ku-ovi následoval Sui Jen. Je znám jako ^stvořitel ohně".
Pozoroval prý ptáka, který při klování do stromu dělal jiskry a
tak se naučil rozdělávat oheň.
Existencí pzan Ku-a a Sui Jen-a si ovšem nejsou Číňané zwela jisti,
i když byl pzan Ku vtělen do čínského buddhismu* 0-existenci pu"'
Hsi však již»nemají žádných pochybností. O tomto ctihodném předku
tvrdí, že Zavedl matriarchát a naučil svůj národ lovu, rybaření a
pastevectví. Domnívají se o něm rovněž, že sestrojil první hudební
nástroje, zavedl kalendář a hieroglyfické písmo.
;
Dalším v řadě*, kdo měl pro Čínu velký význam, byl Shen Nung. připi
sují se mu zásluhy o zavedení zemědělského nářadí, obdělávaní půdy
a objev léčivých vlastností bylin.
s 1
Huang Ti, "žlutý" císař", rozšířil hranic.e Číny, vystavěl domy a
města, a zavedl písemné záznamy o historických událostech. 0 jeho
ženě se tvrdí, že objevila zpracovávání hedvábí*.
Po Huang Ti-ovi přišli Čtyři vládci, jejichž jména se nezachovala,
a po nich pak Yao, S-hun a Yu. Tito tři monarchové jsou prvními, o
kterých se zmiňuje Shu Ching.
,
V které době tito lidé žili a zda vůbec, to bylo předmětem .vážných
diskuzí.. Vláda císaře Yú měla spadat do doby velké potopy /archa
Noémova?/; podle obecného mínění založil v roce 2205 před naším le
topočtem dynastii Hsia. Doba, v které vládli jeho předchůdci může
- sahat- až do desátého tisíciletí před naším letopočtem.
A někdy v té době byla vynalezena, rozvíjena a zušlechťována umění
čínské kuchyně. Svět by za to měl být upřímně vděčný. >Čínský příspěvek v této oblasti byl za tuto dobu skutečně významný,

a často udržovaný v tajnosti* Doufejme, ,že na stránkách této ’knihy
některé taje odkryjeme a podaří se nám vysvětlit, proč má tento ná
rod tak vysoce stylizovaný a příjemný způsob stolování»
----------Umění příprav?;
4

♦

Pozorujte čínského kuchaře připráci a budete překvapeni zjištěním,
že většinu jídel má hotovou db jedné minuty!
Skutečné umění vaření totiž vychází z přípře.vy, které zabírá mnohem
delší čas, než samotné vaření. Jednotlivé složky vyžadují přesnost
’ v krájení, v sekání na drobné kousky i v krájení na plátky, a to ze
tří důvodu;r
- usnadní se tím manipulace holkami a dokončeným pokrmem. Nožé se na
čínském stole nikdy nevyskytují.
* doba vaření se tím podstatně,zkrátí. Jednotlivé kousky potravy jsou
malé a přijímají tak lépe a stejnoměrněji žár. Vaření ve vodě se
- používá pouze u přípravy rýže©
- konzument má naprostý přehled o tom, kdy přidat kořeníomáčky ©
■' ■ příchutě k malým soustům potravy. Sousta ponoří do omáčky, která
vyhovuje jeho chuti, místo aby zalil celý talíř mořem omáčky, jak
’ ‘ •je tomu v Evropě.
Jakékoliv jídlo, které se servíruje vcelku, na příklad kachna vařená
v páře nebo ryba, musí být vařením natolik změklé, aby šlo maso hůl
ka i snadno odlomit©
čerstvý stav jednotlivých složek jídla je fetišem čínských ..kuchařů.
Mají k tomu prostý důvodj tvrdí, že pomocí nejlepšíeh potravin dosáh
nete ¡.i nejlepších výsledků.
Kdykoliv vaříte podle Čínských receptů, vyplatí se sledovat toto hle
disko*. Neznamená to. že by se mělo začít vařit ihned po. návratu z tr
hu. jako spíše všímat si stavu potravin přímo při. nákupu.
Hůlkami se potrava zvedá po malýoh soustech. Váš host má tak možnost
podrobit každé sousto přísnému' zkoumání» Odtud pramení důraz kladený
na čerstvý stav potravin i na jejich přípravu.
, Plánujeterli speciální čínský oběd či večeři, pamatujte si, že je ob
vyklé podávat několik ohodů.*- Přoto se' dávky v receptech mohou zdát na
první pohled malé - jednotlivý recept však není určen jen jedné osobě,
polévka a čtyři jídla by měla stačit, čtyřem osobám při neformálním po
hoštění, pro další případné hosty přidejte ještě jedno nebo dvě jídla
a vždy servírujte mísy s rýží.
Otázka chuti
»■»*y *>*»...

Čína je světem pro sebe. Rozprostírá se od téměř rovníkových oblastí
až k ledovým a, větrným horám a pláním MongMska. Tato klimatická růz
norodost vedla k vývoji rozmanitých kuchyní, které zhruba odpovídají
klimatu každé oblasti. Věeobecně se dá říci, že na horkém jihu jsou
jídla* nedráždivá, na chladném severu ostře kořeněná.
Oblastní kuchyně a jejich hlavní rysy:
1» Kantonaký
NejrozěířenSjší kuchyněo Vyznačuje se jemnou a mírnou chutí jen s leh
kým dotykem sojové omáčky a čerstvým zázvorem k zvýraznění .čerstvého
stavu jednotlivých pochutin. Není ani slaná ani mastná, lehký olej je
< užíván s mírou a potrava se před rychlým osmažením předvařuje. Hodně
'"jídel kantonské kuchyně se připravuje v páře, aby si udržela svoji
přirozenou příohuí. Specialitou jsou jídla z produktů moře.
2.Chi Chow neboli Swatow
Mnozí jí považují za nejlepší z čínskýoh kuchyní, protože, přijala nej
lepší prvky ostatních oblastí. Tento styl je plný delikátních prvků a
neobvyklých chutí. Používá se značné, množství aromatických, pikantních
omáček. Kuchyně Chul Chow užívá hojně ocet, česnek a jarní cibuli, a
na stůl se obvykle servíruje té^ talíř se sladkými, nakládanými okur
kami. Mnoho -konzumentů si bere k jídlům rýži, aby zahladili chuí ole, je v některých jídlech. Specialitou jsou produkty moře se zázvorem a
hovězí satay.

3«Hakka
Lidé, žijící v této provincii, jsou rurální, téměř nomádskou skupinou
a svoji vynalézavost prokázali vytvářením chutných jídel z levných a
dostupných produktů» Jejich pozemsky prosté chutě vedly ke vzniku sty
lu^ který se nazývá rolnická kuohyně, ale má i prvky kanto.pské a šang*hajských kuchyní» Specialitou je pečené kuře v soli, kuře v páře, na
kládaná' zelenina a smažené nudle»’
v
x
’ s
x
x
4»Pekingská neboli Severní
delší smažení, křupavost, lehce slaná příchut,' volnější užívání'aroma
tických a pikantních omáček a vín jsou hlavními rysy pekingské kuchyně.
Jedna z nejpopulárnějších Čínských kuchyní pro západní ohut. Podobá se
stylu kantonskému, místo rýže se však připravují nudle. Často se užívá
téz nevykvašený chléb z pšeničné mouky. Specialitou je pekingská kach
na, kuře po žebrácku, pokrmy z holubů.
5-Šanghajská
Co do-chuti se podobá pekin^ské kuchyni, je však ostřeji kořeněná, po
někud sladší a rovněž mastnější, neboí se v ní používá s oblibou vepřo
vého sádla» Jednotlivé pochutiny jsou-dobře pkrájeny na kostičky Či
malé kostičky & osmaženy na sezamovém oleji nebo sojové omáčce. Smaže
ní vyžaduje poněkud delší čas, aby se vstřebalo koření. Místo rýže se
často servírují - nudle. Hojně se užívá pepř, zázvor a česnek. Speciali•tou je úhoř, vepřové, garnát»
1
fi.Szechwanská
<
Tato provincie západní Siny se rozkládá ve vlhkých horách» Kuchyně je
ostře kořeněná, ozdobená malými červenými čilli papričkami a česnekem.
Pokrmy mají kontrastní chutě, hojně se užívá nakládaná zelenina a pepř»
Specialitou jsou pokrmy s boi^y a tvarohem»
Základní přísady
• • •'
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ABALONE - konzervované mušle vynikající chuti. Často jsou krájeny na
tenké plátky a servírovány jako předkrm»
BAMBUSOVÉ VÝHONKY - jsou konzervovány v lehce slané vodě» Vydrží dlou
ho i pe otevření jsou-li dobře zakryté a uschované v ledničce.
FAZOLOVÉ VÝHONKY - prodávají se rovněž v konzervách. V čínských obcho
dech se někdy prodávají i čerstvé» Konzervované výhonky vždy dobře
properté ve studené vodě před upotřebením»
VODNÍ KAŠTANY - jsou konzervovány v lehce slané vodě a pokrmům -dodávají
křehkost a křupavost. Uskladnění v ledničce vydrží poměrně dlouhou do
bu.
■
... .
SUŠENÁ HOUBY - barvy šedé až černé, různé tlouštky» Černé se silným stře■ demise 'považují zá nejlepší.
SEZAMOVÝ OLEJ - čínský sezamový olej je koncentrovaná esence a tak se
užívá1velmi střídmě, jen aby dodal pokrmům charakteristickou příchuť.
ďSTŘICOVÁ OMÁČKA - pochází z čínských ústřic, nemá však vůbec rybí chut.
- Trochu- této-omáčky pronikavé chuti cítíte dlouho v ústech»
SOJOVÁ OMÁČKA - žádná z čínských kuchyní se bez ní neobejde. Vyrábí' se
’ze ¿kvašených sojových bohů.
TVAROH Z BOBU - prodává se slisovaný a před použitím je třeba ponořit
jej na 10-15 minut do teplé vody. Používá se do pokrmů s dušeným .masem a do’ polévek.
MONOSODIUM GLUTAMATE
prodává se v prášku a zvýraznuje přirozenou chut
jídel» V Číně se nazývá Ve-Tsin, australská verze-je známa jako Zip.ČERVENÝ DATLE - jsou asi 2 cm dlouhé a mají sladkou chuí. Před použitím
- je třeba ponořit je na 30 minut do horké vody.
ŽRALOCI PLOUTVE - polévka z nich se vždy servíruje na větších banketech
a je-považována za velkou delikatesu. Dá sé koupit Samostatně, před
přípravou je nutné ponořit ji na _nékol.jk_Jiodin do vody.
PRÁSEK Z PĚTI KOŘENÍ “ čínská směs koření, která dodává pokrmům výteč
nou chuíHOY SIN JEUNG *• hustá, kořeněná omáčka Červené barvy, která se prodává
v konzervách. Pokrmům dodává barvu a výtečnou chut*

HVĚZDICOVÁ SEMÍNKA ANÝZU - sušená semínka ve tvaru hvězdy dodávají vý
tečnou příchut hovězímu i vepřovému masu, kachně.
ZÁZVOH - čerstvý zelený zázvor je mladým' kořenem tropické rostliny. Vy‘padá jako špatně formovaná brambora. Prodává se rovněž nakrájen na
plátky v konzervách.
ČERNĚ BOBY - černé sojové boby se’prodávají v konzervách. Dělá se z'
- nich kaše, která' se podává k rybám, kuřatům a vepřovému masu.
ČÍNSKÁ SMĚS NaKLÁDANĚ ZELENINY - prodává se ve sklenicích a konzer*<‘Vách. Obvykle je to směs cibule, nesušeného cayenského pepře /čilli
papriček/, zázvoru, pórku a na kousky pokrájeného čínského melounu.
'NAKRÁJENÝ MELO™ “ prodává se ve sklenicích. Je též znám jako sladké,
krájené okurky.
Kuchyňské nářadí
ř
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Wok je standartním kuchyňským vybavením a může být zakoupen v čínských
obchpdech i v některých větších obchodech. Je to kulatá, hlubší nádoba,
..vyrobená z tenkého tepaného železa /někdy i z hliníku/. Udrží dobře
žárj takže je v čínské kuchyni nezbytné.
K woku. 96 užívá "obraceě* s’dlouhou násadou, a sběračka, která má rov
něž dlouhou rukojeť.
.
,■
.
pro ohřívání v páře se užívá souprava bambusových košů. Umístují se na
Sebe /dva či tři podle množství jídla/ dorwoku, v.kterém je horká voda»
Koš navrchu je zakryt víkem, které se ještě někdy utěsní plátnem,.aby
bylo jídlo dříve hotové.

kostičky - 5 mm hrana
krychle - hrana 1-2o5
proužky - tenké proužky 2»5,''4 cm dlouhé
řezy - silnější proužky 2.5*5 om dlouhé
drobné kousky - nasekat na drobno
plátky - nakrájet na tenké plátky. Měkká zelenina bez tuhých vláken a
a měkké maso může být krájeno úhlopříčně. Krájení na kosočtverce se
. v .čínské kuchyni .používá proto, sby zelenina při vaření rychleji
změkla. Je to rovněž dekorativní,způsob.
klíny - nakrájet šikmo na malé kousky. Užívá se u zeleniny kónického
tvaru.
' Jak používat
hůlky
M> MM MM --M
H
V

,

Kůlky jsou obvykle 22-25 cm dlouhé tí jsou ze dřeva, slonoviny, bambusu,
umělé hmoty nebo stříbra» Hůlky užívané k vaření jsou o něco delší a
vsždy ze dřeva»
•při používání hůlek si pamatujte, že oba dolní konce musí být ve stej* né rovině, nesmějí se navzájem přesahovat. Držte je kousek nad středem
tak, aby nejvíce jedna třetina jejich délky přesahovala vaši ruku.
Nechte je ležet uvolněně jednu na druhé mezi nataženým palcem a ostat
ními prsty, ^teré jsou pokrčené. Hůlka, krterá je navrch, se pohybuje
nahoru a dolů za použití palce a ukazováčku» Dolní hůlka' zůstává těs
ně u vrchní © spočívá hlavně mezi ukazovákem © prostředníkem» Nepohy
buje se s ní, slouží jen k držení kousků potravy, které chcete zved
nout o
1’

V příštím čísle vybrané recepty na předkrmy

poGXtek

Fr počátku bylo Slovo.
Vše začalo jedinou myšlenkou.
V následující záplavě
ne Mysl rozmělnila •
7 vibrací nesčíslnýoh mySlenek,
okoelerujícíoh svůj pohyb v kruhu»
se zrodil svět.
První pohnutí Mysli aa stalo balvanem»
spadlým či shozeným
na klidnou jezerní hladinu.
Soustředně kruhy Joou výrazem
oelěho spontánního procesu.
Jednou však vlny přece jen narazí
do vzdálených ořehě
a pomalu se ztiší.
Nastane předlouhá období Mlčení.
A na počátku bude opět Slovo.

JEDNO

Našim neohrabaným představám
* a to těm nejlepáím *
by se Jedno málo jevit
jako Zrcadlo,
která se z vlastního popudu
x*ozbilo na myriády střepů.
v kaldám z niob
- tedy i v nůa se skrývá odraz
plného obrazu.
Půl věčnosti trvá každému střípku
nalézt své správné místo
v dětské skládance,
kterou Jedno
broje sáno se sebou.

HUDBA ČASOPROSTOROVÉHO MOŘE

Tak, jako se z poklidné hladiny
zvedne' první vlna
. a z nehybného ovzduší
vystoupí lehký vánek,
se zrodí i člověk
a vzklíčí.květinao

A právě tak se vše pokojně vraoí
. tam, odkud vzešloj
vlna, vánek, člověk i květina®
Jen rytmus nabývání a ztrácení
klamných rysů samostatnosti
je poněkud odlišný.
•_••■' t • o
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/Výsledný efekt je však určen
jen jedinému uohu/o
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třiííXctX komnata

Vstoupil jsem za zrcadlo
a svět se rázem zhmotnil i zduševněl
jako v pohledu obráceným triedrem«,
tftulno je v, něm jako v čisté klícce,
ó kterou s láskou pečuje
podivínská stará panna«,
V prosvětleném prostoru
je ke všemu blíže i dále zároveň,

vše je důvěrně;známé i zcela.cizí.
Mechanismus zvýrazněných kontrastů
protáhne skryté tendence až tam,
kam bý samy směřovaly,
kdyby jim v tom
naše představy o skutečnosti nebránily.
Jakési plastické zvýraznění
a nepatrný prostup do netušených oblastí.
Jako by se zvědavému oku pootočil krasohled
nebo se směšné částice našich fyziků
rozkutálely prostorem,
aby se posléze spojily
v téměř identickou kombinaci.

/A proto není nutné, aby třináctá komnata
byla uzavřena na klíč/.

NEDOROZUMĚNÍ

Slečno, neznáte mně? Jste si tím jista, Se mně neznáte, že
jste mně nikdy neviděla? Skutečně? Prohlédněte si mne pořádně, kam
se to díváte, mně si máte prohlédnout, podívejte se na mne« Určitě
jste mne někde musela vidět. Máte jistě dobrou pamě£, a tecl vám
trochu selhává. Tak tedy ještě jednou. Nikdy jste mne neviděla.
Pořád na tom trváte? Co když vám to dokážu, řeknu vám něoo, a vy
si určitě vzpomenete. Vzpomenéte, sakra, už mi štvete« Vzpomeňte
si prosímvás, určitě si musíte vzpomenout«.
Mám šedivý, dvouřadový oblek, já vím, je tróchu staromódní,
vy byste řekla, že vyšel z módy, ale mám ho rád. Ještě nio? hodinky,
sakra podívejte, neříkejte, ze jste je nikdy neviděla. Třeba jste
mi je kupovala, vzpomeňte si. Co? Že jsem šílenec? Počkejte, kam
odcházíte? Tenhle nepromokavý plášt do deště musíte 'znát, tyhle
červené polobotky....

POHŘEŠUJI
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Bylo krátce po půl desáté dopoledne, kdy slečna Kateřina Sladká vyšla ze svého obývaoího pokoje. V předsíni si na něco vzpomněla
a zamířila do koupelny. Rozsvítila. Rychle si pročísla vlasy hustým
hřebenem. Spokojila se jediným pohledem do zrcadla a vrátila se do
předsíně. Zkontrolovala obsah své kabelky. Nic v ní nechybělo. Byfto
stále ještě něco po půl desáté, 14«listopadu loňského roku. Otevřela
dveře od svého bytu a rychle seběhla po schodech na ulici.
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V-l: Nasedla do městského autobusu, čísla jsem si nestačil všimnout,
vím jen, že'v něm byla trojka nebo osmička. Od té doby jsem tu
ženu nikdy nespatřil.
V-2: Nasedla do žlutého autobusu s podivným označením XY-27. Autobus
byl prázdný. Netroufám si to tvrdit určitě, ale zdálo se mi, že
na místě, které je obvykle"vyhrazeno■řidiči, nikdo nesedí. Měla
spokojený výraz ve tváři. Autobus se pomalu rozjel. Od té doby
jsem tu ženu nikdy nespatřil.

KDYŽ NA PODZIM PADÁ LISTÍ
*

•«
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Už si nevzpomínán)., co .jsem jí řekl, ale vím určitě, že tc bylo
jen takové plácnutí do větru.» Prostě jsem jenom něco řeklo Chtěl
jsem se snad trošku udělat zajímavým, znáte to. Byla rozčílená© Ale.
co jsem jí to proboha jenom říkal? Zapomenout na něco, co člověk
řekne před vteřinou, no tohle» Kdybych si jenom tak vzpomněl. Snažil
jsem se to nějak urovnat, řekl jsem jí, aby nebrala vážně všechno
co říkám, ale všimnul jsem si, že to nemá tu patřičnou odezvu» Ze
začátku1byla docela krotká, ale tea se úplně celá chvěla» Její dlou
hé štíhlé ruce s rudě nalakovanými nehty mne sevřely kolem krku© V té
chvíli můj mozek začal pracovat na plné obrátky© Panebože, pomyslel
jsem si, proč jí to tak rozčiluje, že si nemohu vzpomenout, co jsem
řekl před chvílí. Ta ženská mě snad tady rozsápe. Muž, který seděl
za mými zády, se na to nemohl dívat a raději odešel. Nic, pořád nic.
Povolil jsem si kravatu.
podívejte, slečno, to co jsem před tím řekl, nebo si snad mys
líte, že už si nevzpomínám, že jo? Neříkejte, že ne. Já vám to vys
větlím. To, co jsem řekl, bylo nechutné, urážející, nedůstojné, a
především neuvěřitelně nepravdivé© Pod záplavou těch absurdně znějí
cích slov se trochu stáhla. Její ruce mne přestaly škrtit a já jsem
se zase mohl pohodlně opřít© Ale víte vy vůbec, držela se oběma ruv
kama za hlavu, víte vy vůbec, co jste řekl? Začala znovu hystericky
křičet. Tak dobře, už si vzpomínám, začal jsem si znova vymýšlet.
Říkal jsem vám, že jsme všichni jenom takové prototypy, a že to všech—
no, co je tady kolem nás, je jeden takovéj velkej prototyp ha vyzkouw
šení. Vité slečno, aby se zjistilo, có to udělá© A jestli to takhle
půjde dál nebo ne© A teS je to zrovna v takovém stavu, že to všechno,
co jsme poznali, se zhodnocuje a srovnává. Byla to slova skutečně
urážející, nechutná a především naprosto nepravdivá© Panebože, takový
blbosti©
;
; Měl jsem jí říci: slečno, pojíte se mnou na vepřovou, zapálíme
si k tomu doutník a sousta budem zapíjet Tesavelou. A ona by mi řekla:
Podívejte se raději z okna, vy jeden© Vidíte to listí? To listí padá,
já vím, řekl bych, je přece listopad©
r
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NALÉHAVÁ SDĚLENÍ

Pocit beipečí, který vzbuzuje bublání pstruhového potokaJ chladí
cího Láhev moselského, zbavuje úzkosti z působení zlých silo

Psaní je jednou z mála možností, jak jiným umožnit, aby se hrabali
ve vašem špinavém prádle» Zveřejňovat své duševní postupy je bučí
projevem nesmírné domýšlivosti nad kvalitou vlastního projevu nebo
příznakem značného velikášství a mesiášství /většina proroků a
skutečně velkých filosofů nikdy po sobě psaný záznam nezanechala/»
Člověk, který nepotřebuje sám sebe o svých jistotách neustále
přesvědčovat, nemá nejmnešího důvodu brát pero do rukyo
Kdo se hlásí první o slovo, ten nikdy v duši klidu nemívá»
Rozepjaté paže v očekávání věcí s největší pravděpodobností nee
xistujících - to je člověk’Ve'svýoh nejvydařenějšíoh okamžicích.
Ostatek je jen neurotickým a zmateným těkáním,'plném bolestivých
nárazů do neviditelných.zdí»

Upadnout v zapomenutí je to nejlepší, co člověka může v životě
potkat.

V ranním rozbřesku již smutného podzimního slunce vánek jemně rozčeřil přízemní mlhu v okolí vrtu» Na mečíku traviny, volně visící
přes okraj pažniee, se zaleskla krůpěj křišťálové rosy» Něžně od
rážejíc paprsek sluncé, se krůpěj svalila do vrtu; kde jí okamžitě
uchvátily lopatky podnikového čerpadla, prohnaly odpadem, a v okam
žiku, kdy byl ranní klénot vržen dó odměrné nádoby».»změřil jsem
vydatnosto
Ml
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To,'co ze sebe po nesmírné námaze vyždímám, je právě tak ukryto
v ostatních mozcích, gangliích hmyzu, buňkách rostlin, atomových
strukturách hornin, molekulách plynů či kapalin» Škoda jen, že
kámen nepromluví, řekl by to lépe»
Je ve mne právě takové nepatrné množství životní síly, abych je
diným škrtem tužky beze zbytku zrušil to, čemu se běžně říká realita»

fak, brz, fug, rz

ZNAMENÍ HARLEKÝNA ANEB HARLEKÝNI V ČECHÁCH
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/zaznamenáno pro Lázeňské hosty, jejich konstruktivní
záměry a zářivou budoucnost/
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Kdo je harlekýn? Procitnutí harlekýnstvío

Výskyt harlekýnů*
Harlekýnův názor ria svět.
/na některé otázky padne odpověň hned, na některé jindy
a na některé si můžeme rovněž počkat/
J

'

,

M« ‘»I

,

*

.

I

Kíká se, že my Utopijci, když jsme mladí, ještě než se plně
utvoří a vyzrají naše duše a charaktery, hodně se podobáme
0
mužům a ženám zmateného věku.ooo Život kolem nás je doposud
■-tak neznámý, že se chováme dobrodružně a romanticky*

/H.G.Wells: Lidé jako bozi/
. .i

•

Zasvěcenějším je známo, že zrození harlekýna se váže ke
komedii, divadlu delli arte,. které spatřilo světlo světa v Itálii,
přibližně v polovině šestnáctého věku» Stejně tak je známo, že
postava harlekýna přežila a přežívá jak v epooháoh naplněných
válkami tak i v dobách, jejichž charakter je přehuštěn destruktivní nízkostí» Není snad třeba připomínat, že ani válka ani přízemnost tomuto geniovi nevyhovují.
Zdá se jisté tolik - jako osoba, fyzická osoba, není
»
nesmrtelný a do dvaoátého století nebyl katapultován ze století
minulých. Položme si pár otázek, které jeho přesný charakter a
výskyt definitivně nevymezí, ale které nebudou věci na škodu.
Z čeho všeho se může náš hrdina zrodit, z jakých mnoho
značných důvodů zbytní, jaké jsou základní podmínky jeho existo
vání a jaký může být jeho současný vývoj,
Představuje snad, nezbeda, mentální typ založený v jednom
Z nesčetných pubertálních výkyvů s menší či větší pravděpodobností
východisek, nebo jedince reagujíoího na danou skutečnost způsobem,
*

I

který je třeba hledat spíše v tichých arzenálech jeho věčné pamě
ti? Co je věčná paměí, co skutečnost, mimo jiné daná skutečnost
a harlekýnova mladistvá náročnost, t° si lehce každý Láznivý
spočítá. Či snad je "harlekýnství” údělem typů převážně ideál
ních, jednou z jejich možností, meditativních, kteří vložili
svět /nejednou/ do slov a obrazů a čas od času se ventilovali
bujným zakročením nad často .pochybnými obrazy /pardon správně
má .být objevy/, nebo objevy překračujícími jejich očekávání?
Což i harlekýnův oblek není jakýmsi vnějším výrazem mno
hotvárnosti a pestrosti .skutečnosti trvale nezachytitelné a vy
mykající se skryté potřebě řádu a harmonie? Bůh sutí.
Náš jedinec; se ovšem, nesmiřuje s takovými soudy, ale dále
hledá, hledačská touha je v něm silnějěí než krotký rozumný závěr
a stále kamsi postupuje.
.
,
:
Zná euforie plné jasu ale i mlýnské kameny pochybností a
nejistot, myšlenky zářivé prosvětlující noc i propasti temnoty,
radosti i splíny, plány i beznaděj.
je to robě silné ve své touze a odvaze, často komplikované,
obdařené neklidným plamenem...
■ -
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Věci bere, s ideální samozřejmostí, bezpochybně a dobro.mysl„ ně - nezná vlastně nic jiného než dobro, vše leží v ideálních ml
hách, prostoupených modrými stany dřímoty a odstíny červení prolínajících se myšlenek a pocitů©. Má rád vše co připomíná, hru a
to ne hru lecjakou, ale pokud možno hru absplutní, která by mohla
skutečnost nejen nahradit, ale nejraději překročit© .
Harlekýn není ovšem pouze snivec© Vyskytuje se všude, v
každém oboru lidské činnosti, řítí se vpřed a zhusta něco zbodá.
Na tváři mu vyskakují plamínky jeho dobrých úmyslů, nebere zřetel
na odpudivé vlivy okolí a vede stále svoji. Tím se ovšem podobá
fanatikům a podobně jako jim se mu mnohé zdaří©
-Avšak- oproti jejich častým tragickým osudům, nebývá u něho
rozuzlením nějaká abnormální katastrofa, ale velice připomíná
vystřízlivění z nějakého snu© Toto vystřízlivění není nikdy zcela
konečné© Nezbývá než konstatovat, že soudobý harlekýn je spíše
než cokoliv jiného zasněný hráč, který své fantazie ponořuje do
kyselin světa, který je rozkládá, ale zároveň se jimi oživuje©

Leč harlekýnové jsou neposedové a z vrozené touhy po dobro
družství se někdy ocitnou tam, kde v pravou chvíli mohou obdařit
dění takovým směrem a spádem, že z toho jde leckomu hlava kolem.

Je to taková "harlekýnská chvilka", ve které se poctivý
rozumář těžko vyzná. Jeho omyly jsou často geniálními nesmysly
a jeho přeřeknutí mohou být považována za příležitostná proroctví.
Záměna slov, pochopitelně neúmyslná, či použití slova, která mu
vyskočí z paměti jsou vždy uhadována s fantastickou přesností,
která vzbudí v jeho hlavě pocit naprosté jistoty, byí jen pro okamžik a jeho příznivcích vzbuzují dojem, že slyšeli"nějaké ori
ginální zaklínadlo^ S přimhouřenýma očima lenivě přemýšlí, je-li
hmota pouze jakousi potměšilou metaforou ideje, libovolné a nesmír
ně vzdálené, která hraje světu i sobě rozpustilou hru se zahaleným
obličejem, pěkně navlečena do různých tvarů, barev a konečně i
slov.»1
> .
Snad je to právě touha po jasu a zřejmosti, které se musí
prodírat samými spletitostmi a' která z něho dělá netrpělivce,
- který občas zabloudí. Tyto okliky jen povzbuzují chuí tohoto pout
níka po významech k dalším cestám a“ výbojům. Ví, že tyto Léčky *
jsou součástí výše uvedeného klamu, prováděného s takovou důsled
ností a rafinovaností, který má -li být dobrou hrou, musí se svě
tem souznít, ztotožnit se- s ním, což je nadmíru jednoduché, proto
že jím jii± jest, a snad je v harlekýnovi tušení ještě jiné sku

tečnosti, zbavené šalby a mámení ,-které mu propůjčuje křídla nebo
ploutve a dodává sílu.
To vysvětluje i jeho častý netečný výraz, dlouhé civění a
ještě, delší spaní... Je ochráncem místa, strážným duchem svátého
nesmyslu, lépe řečeno obhájcem tajemství. Tato schopnost mu uděluje
právo vážit sebe i svět na jemných vahách životních pocitů, příliš

složitých, ale nikoliv neproniknutelných, jedním slovem nadějných.

.
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/pokračování příště/

SETKÁNÍ
*

/Harlekýni/

Zas stoupáš po schodech zmučeným kobercem
A hledíš na vír prachu jak tone v balustrádách
Rudnoucí pokožkou se šrámy podpatků

Napnutou na mramorových dlahách

překvapen stojíš pod kopulí v průseku noci

Pod lampou v ráhnech oblaků
A zobák klove pera z křídel bránících ti v krocích
Zbarvených větrem věčných náznaků

Noc vyzařuje cévou snu
Erbovní tajemství v narážkách pierotů
Hlubinné úroky z vraků nepřiznaných dluhů
Reflexy talířů pod slupkou klobásy
Křídová čelíčka s přetrženou strunou

Reflexy jisker procitlých trubkou harlekýnů
Kovové lilie na hřbetech koníků

Horizont tichých cest
Vyhlídky kroků na začátky
S očima němých hvězd

Neklidné koníky pod .sedly dobrodruhů

Písčité roviny s trámy těl
A. věčnou hrdost utopenou v hrudi
Na přídích mořských karavel

Obzor se strojí v epizody
Paměti bije slizský mořský zvon
Minulost pluje přítomností
A hloubky lomí vzdálenost
fJ
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Dvouhlavé obtisky s vidličkou a nudou

Slívají v terčích talířů
Kamennou mordou dáví pěnu vod
Epizody sestrojené touhou
Či věčnou cévu epizod«

SYTOST JABLONÍ
/Jabloně před Blatcem/

Podél dráhy Šedivé zavinuté střely, obklopené tichem světla

a mlčícími miniaturními zeměpésy krajiny, úpornínajíčími na
tvář v zelenohnědé masce a hadí oči, jsou planoucí zjevení
- zelení raci - v kulatém Štítu vysokého slunce«
■
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Klepetné trnutí kořenů, tělo stromu, a vítězné spletené údy,

spojené zářící zelení koruny ve všeobjímajícím pocitu,
« paže s rudým znamením plodů v explozi divoké krásy *
zřetelné až ke karmínovým odleskům na prvních střechách

blateckých dvorů«

PROFILY

/ Líbezné dráhy /

Míjení každodennosti
města ulic a lidí
průchodů ve snu, kde stále cosi čeká
na němé kroky jež neodbytně směřují
jasnými, nedostatečnými důvody
- lhostejný sen .
.
11'
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Stavby hloubky půdorysy
Katedrála tržnice synagogy
Vanoucí chladem
Dostředivými vdechy ,
Nikdo tam není
Z div o
Zima s tichem

, _
1

•

V půdorysech jako vši praskají
nesmírné kroky odlepené z dlažby
příliš staré, aby snad mluvily
líbezné, odejmuté dráhy
kruhy a jejich jámy
zalomené hrany se světelnými břity
bodají z výšky přísvitu
— jasné? nedostatečné důvody ~

'

HARLEKÝNI NOCI
«»-■.Uf. i
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/Jízdní harlekýn/

Sám nevím zda se sobě zdám
Či někomu kdo spájí těla v kouři
A zvihlna hněte z hlíny bílé údy
je to snad kumštýř
Nevím

Snář už nehledám
M '
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Dlouho pak postávám u zvonku r.a mříži
U známé zahrady kterou jsem, stavěl v mládí
A věčně smlouvám s architektem kroků.
Nad lenivými těly vděčných chameleonů
V mozaikách chodníků

Konečně vpuštěn za výsměchu mříží
Obeplut světlem bledých žárovek
Jež bůhvírpoč své světlo stále kříží
Se září hvězdných duhovek
předvečer vjíždí na koníku
A kývne lehce na pozdrav

Znám ho
Ta ústa očí pod zahaleným _čelem..
Tu barvu vlasů svátou z pouštních rovin
Ten úsměv tváře ztajen v snílkách splínů
To je ten jezdec v zahradách harlekýnů

Jeho útroby jsou ozářeny rudým světlem
Na žebrech stojí létající kůn
Klidnými nozdrami světélkují hvězdy
Necítí tíhu.
Není zde sám
Půlnoční lilii stírá hvězdné barvy
A nabízí Bvětu co sám si přál

Trubkami víří vesmír hvězdných vloček
Drahami v hřívách koníků
Nevěda o snech které tekou z tónů
Za čely
V hřívách

Hodinách vlků
V přodjitří harlekýnů

TICHO A KŘIK
/Smyslové zátiší/

Noc
Tichá a sirá
Vykřičená
Prsty ze zvonu dlaně vymrštěné k drahám
Ušních boltců s hvězdoletem ticha
.L.

Černavá krychle se stále propadává
Ž ohniska matné koule vystupuje den
Obruče času se stále zaměňují
Noc -rudne rozdvojena ostřím měsíce

Moucha mé křídla z parazitních světel
Jiskřivé průzory s ciframi noci
Nervními doteky odbíjí celé
V kmitavých výkřicích odpoutaných z jehel

Nádoba citronu s rozmáchlou žlutí

pulzuje průřezy lesklého nože
Zjasnělým gejzírem vláken a žebroví
Z citronu vyhřezlých jiter

KRAJ SKLIZNÍ CITRONU

/Citron/

V neunavující žluti nadlidský, věčný smích bez zubů
krajiny jež nevyhledává svůj obrys
plující zvolna zaměnitelností svých polůo
Ostrove, země plná skromného úsměvu a'zelenavých pih.o
.

*
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Žluté, mlčení v zelených listech. BO

TERČE

/Civění/

Rozmáchlé růžice větrných mlýnů
Záslužné kříže v terčích střelnice
Rotují nárazy broků
Obzor se zahoupá v náramcích, cikánky

Modravé klávesy s rukama v dýmu
I

,

Terč svíjí a rozhazuje dráhy
Vápenné pilíře s prstenci vznětů

ICruhy se vzájemně drtí - přitahují
Pohybem vzhůru - střemhlavém pádu

Dráhy se bezvětřím modře zacelují
Živoucí terče v řidnoucím dýmu
Vysokým pomalým tónem iluzí

S dvojitou hlavní' prochvíváných smyslů

AUTOMAT BELVEDER
/Civění/

Prosincová tramvaj teče kolejemi města
Červenou skvrnou soumraku
A zlehka klouže zašpiněným oknem
K žlutavým lampám pijáků
Stojí
Vraženi do výklenků
Rukávy vrostlé do stolků

A jejich tváře vyřezané tichem
Hledí k svým;věčným předobrazům

Z Velikonočních
ostrovů
ir
i
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MEDÚZA '

/Vidění/
I

.
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Slovo
Plující pomalu a tiše Skylou
Skryté nepohlcené v šeru

Varovně zasyknutou slabikou na čele
Zužují se oči
Průzory středověké přílby
Ztajena v závěsu
Pluje flotila plachetnic

ROZPOMENUTÍ
/Harlekýni/

Tak tedy konečně a téměř po roce
se vzpomínka dá nazvat životem
Tenkrát ulicí jako snem

Měsíce jeden svetr a šátek na krku
ulicí pod sluncem
To rozpomenutí má sílu věčně nervních větrů
a přesné obrysy těch harlekýnskýoh dnů

Vteřiny v očích hrdle uších
zas načas stloukají svou starou bariéru
Když v zelenavých světlech lahví
mihne se vzpomínka na harlekýnskou éru

ó šedivé kroky v ulicích
zelené v polních cestách
Kdo by se k paměti očí nevraceli
K mání jsou oči zkušenné u archiváře v deskách»••
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KARL JASPERS : CESTA K MOUDROSTI

tfvod do filosofie
k.

1.kapitola: CO JE TO FILOSOFIE?
/přeložil VoFaktor/
.

*

Co je to filosofie a jakou má cenu je kontroverzní záležitostí»
Někdo od ní může očekávat mimořádná odhalení, jiný na ní může indife
rentně pohlížet jako na prázdné myšlení. Dá se k ní i přistupovat s
úctou jako k smysluplnénra snaze výjimečných lidí nebo jí zavrhovat ja
ko zbytečné-dumání snílků» Dá se brát jako záležitost všech a požadovat
od ní proto jednoduchost a srozumitelnost nebo ae o ní domnívat, Že j©
beznadějně obtížnou věcí» To, co se se jménem filosofie spojuje, obsa
huje vskutku všechny tyto konfliktní soudy»
<
Nejhorším aspektem filosofie pro vědecky orientovaného člověka
je skutečnost, že neprodukuje univerzálně platné výgledkyj nezaopatřilje nám nicj co bychom mohli poznat a tím i vlastnit» Zátímco vědy ve
svých oblastech dosáhly působivě jistých a tím i univerzálně uznáva
ných výdobytků, filosofie navzdory tisícům let snahy ničeho podobného
nedosáhla. Je to nepopiratelný faktj ve filosofii nemáme žádné všeo
becně přijímané a definitivní znalosti. Jakýkoliv poznatek, který byl
z pádných důvodů uznán všemi, stává se. ipso faoto vědeckým poznatkem
a přestává být filosofií^ jeho závažnost je tím omezena na speciální
sféru poznatelného•
Filosofické myšlení není povněž jako vědy charakterizováno
progresivním vývojem. Mimo jakékoliv pochybnosti jsme na příklad v
lékařství pokročili dále než Hippokratem. Nemáme však pr vo tvrdit,
že jsme se dostali dále než Platon» Postoupili jsme pouze za jeho ma
ter ály, za vědecké nálezy ze kterých čerpal. Ve filosofii samotné
jsme se stěží dostali na jeho úroveň»
Na rozdíl od vědy se pravá filosofie v kterékoliv formě musí
obejít bez jednomyslného uznání všech. Jistota, na kterou aspiruje,
není objektivní jistotou vědy, Btejnou pro každou myalj je to jistota
vnitřní, na které se podílí veškeré lidské bytí. Zatímco věda náleží
vždy partikulárním objektům, jejichž znalost není v žádném případě
pro všechny lidi nepostradatelná, zabývá se filosofie plností bytí,
které se člověka jako člověka bezprostředně týká, pravdou, která se
nás - at už je manifestována kdekoliv - dotýká mnohem hlouběji, než
jakýkoliv vědecký poznatek»
.Systematická filosofie je však s vědou svázána» Počítá vždy
s nejpokročilejšími vědeckými poznatky své doby» Ve své podstatě však
pramení z jiného zdroje. Vynoří se před kteroukoliv vědou vždy tam,
kde člověk nabyde vědomío

Existence takové FILOSOFIE BEZ VŽDY se projevuje několika způ*
Zaprvé: ve filosofických záléžitostech téměř každý věří, že je
sám schopen soudů» Zatímco při vědeckých studiích se všeobecně uznává,
že-výcvik a metoda jsou k pochopení nepostradatelné, ve filosofii lidé
všeobecně předpokládají, že jsou kompetentní vytvořit si názor bez
předchozího studia» Naše vlastní humanita, osud i zkušenost se nám
zdají dostatečnou základnou k vytváření filosofických názorů.
Tento názor o přístupnosti filosofie všem je oprávněný. Klika
té stezky filosofických specialistů mají význam pouze tehdy, jestliže
vedou člověka, k vědomí bytí a jeho místa v něm»
soby;

Zadruhé: filosofické myšlení musí vždy vycházet ze svobodného
tvůrčího činu. Tento čin musí každý člověk dovršit sám za sebe.
Podivuhodný důkaz o vnitrní dispozici člověka pro filosofii
nalezneme v otázkách, které nám kladou děti. Není neobvyklé slyšet z
jejich úst slova, která pronikají do velkých filosofických hloubek.
Uvedu několik příkladů»
Dítě vykřikne v údivu:"Snažím si myslet, že .jsem někým jiným,
ale jsem to pořád já sám". Tento chlapec 3e dotkl jednoho z univerzál
ních zdrojů jistoty, vědomí bytí skrz věddmí sebe sáného. Je zmaten
záhadou svého já, záhadou, která nemůže být vnímána skrz nic jiného.
'$tojí před nejvyšší realitou.
Jiný chlapec naslouchá příběhu o stvoření: na počátku stvořil
Bůh nebe a zemi...© ihned b© ptá:"Co bylo před začátkem?" Toto dítě
vycítilo, že kladení otázek je bez konce, že pro mysl není místo, kde
by se mohla zastavit, že žádná konečná odpověd není možná.
' Malé děvčátko ee prochází s otcem v parku a naslouchá pohádce o
víláoh, které tančí za. nocí na ¡básních mýtinách..."Žádné víly ale nej
sou". Je í otec se vrátí ke skutečnosti a začne vysvětlovat pohyb slun
ce, otáčení.země, hovoří o jejím tvaru a rotaci na ose..."Tak to není"
řekne děvčátko. "Země pořád stojí. Věřím jen tomu, co vidím". "Pak tedy"
odpovídá otec "nevěříš v Boha, protože ho nemůžeš spatřit". Děvčátko se
na okamžik zarazí a pak řekne s velkým přesvědčením: "Kdyby nebyl Bůh,
nemohli bychom zde vůbec být"0 Toto dítě dostalo závrat ze zázraku existonce: věci samy ze sebe neexistují. Pochopila, že je rozdíl mezi
otázkami o'partikulárních objektech ve světě a otázkami, vztahujícími
se k naší existenci jako čolku.
Jiná děvčátko jde po schodišti na návštěvu k tetě. Začne uva
žovat o tom, jak se všechno mění, odtéká, míjí, jako kdyby to nikdy ne
bylo. "Něco, co zůstává stále stejné, však musí přece být»..nikdy třeba
nezapomenu na to, jak jdu po schodech, abych navštívila tetu", udiv a
hrŮzp z univerzální pomíjejícnosti věcí hledá předem ztracenou vytáčku»
Každý, kdo se rozhodne tyto příběhy sbírat, by mohl dát dohroma
dy bohatou sbírku dětské’ filosofie« Někdy se říká, že to vše musely
děti slyšet od svých rodičů či od někoho jiného, taková námitka se
však nevztahuje na skutečně vážné otázky dítěte. Argumentovat tím, že
ty’to děti Ve filosofování nepokračují a tudíž musí být tyto projevy ná
hodné,’ je přehlížením faktu. Že děti Sa-sto vlastní nadání, které poiaději ztratí. Zdá se, že‘ a přibývajícími lety vstoupíme do vězení konvencí
a názorů, zastírání a nekritického přijímání, a ztratíme tak upřímnost
dětství o Dítě reaguje spontánně na spontánnost života; dítě vidí, oítí
a zkoumá věci, které z jeho vidění brzy zmizí. Zapomene, 00 ae mu na
okamžik odkrylo a je překvapeno, když mu později dospělí vyorávějí.
co řekl n jaké kladl otázky.
,
Zatřetí: spontánní filosofii nenacházíme jen v dětech, ale i v
duševně chorých. Někdy - zřídkakdy - rouška spadne a objeví se vše
prostupující pravdy. Počátky jistých duševních chorob se často vyznaču
jí otřásajícími metafyzickými objevy, ty jsou však často formulová,ny v
.tgrmínech, které nemohou.dojít sdělného významu» výjimkou jsou případy
Holderlina, van Gogha a jiných. Ten, kdo se stane svědkem těchto objevů,
se nemůže zbavit pocitu, že mlhy, v kterých obvykle žijeme, se roztrhaly.
, A mnoho duševně zdravých lidí má poprobuzení ze spánku-podobné zážitky,
které však záhy mizí a zanechávají po sobě pouze dojem, že už nemohou
být nikdy rekonstruovány. Ve rčení,' že děti a blázni mluví pravdu, se
skrývá hluboký smysl. Ale tvůrčí originalita; které dlužíme velké filo
sofické ideje, se dá nalézt jen mezi velkými osobnostmi, kterých bylo
v celých dějinách jen několik, osobnostmi, které si zachovaly" svoji up
římnost a nezávislost.
Žačtvrté: jelikož se nemůže člověk filosofii vyhnout, je filo
sofie stále přítomná; v příslovích předávaných tradicí, v populárních f
filosofických frázích, v dominujících přesvědčeních, v politických ná
zorech, ale především - a to již od počátku dějin - v nýtech. Před fi
losofií neexistuje únik. Otázkou je pouze, zdali je to filosofie všdn-á

či nikoliv, zdali je dobrá nebo špatná, zmatená nebo jasná* Každý, kdo
filosofii odmítá, jí sám nevědomky praktikuje«.
Co tedy je tato filosofie, která se projevuje tak univerzálně a
v takových podivných formách?
Řecké slovo pro filosofa /philosophos/ znamená milovníka moudros
ti a liší se od člověka, který považuje sám sebe za moudrého, protože
vlastní vědění«, Tento význam slova stále přetrvává? základem filosofie
totiž není vlastnictví pravdy? ale její hledání, a to nezávisle na tom,
kolik filosofů se jí zpronevěří svým dogmatismem, který se spolu s di
daktickými principy snaží být definitivní a kompletní. Být filosofem
znamená být na cestě. Ot zky, které filosofie klade jsou základnější,
než odpovědi, které produkuje. Každá odpověcí se stává novou otázkou«,
Tato cesta - lidský osud v čase - obsahuje v sobě možnost hlubo
kého uspokojení a v exaltovaných okamžicích dokonce i dokonalosti. Ta
se však nikdy nezdržuje ve formulovatelném vědění, v dogmatech a člán
cích víry, ale v historickém dovršení lidské esence, z které vychází
najevo samotné bytí. Pochopení této reality v aktuální situaci Člověka
je cílem filosofického snažení.
Být na výzkumné cestě, naležení míru, či naplnění okamžiku nejsou
však žádnými definicemi filosofie. Není nic’nad nebo vedle filosofie«,
Nemůže být odvozena z něčeho jiného. Každá filosofie definuje sebe sama
svou realizací. Povahu filosofie můžeme určit pouze tak, že ji prožije
me«, Filosofie se tak stává realizací živoucí ideje, a rcflekcí na tuto
ideu, čin i rozprava o činu zároveň«, Pouze takovým prožitkem filosofie
můžeme porozumět předcházející formulaci filosofického myšl&ní.„
Povahu filosofie však můžeme definovat i jinými způsoby, ¡žádná
formulace však nemůže vyčerpat její význam . Ve starověku byla filoso
fie definována /podle svého objektu/ jako znalost božských a lidských
záležitostí, znalost bytí jako bytí, nebo byla definována /podle svého
cíle/ jako nauka o tom, jak umírat, jako usilování o štěstí cvičením
mysli, jako snaha o nápodobu božského, a konečně /v nejširčíin. smyslu/
_jako znalost všech znalostí, Umění všech umění, jako vedu - neomezenou
na žádnou partikulárně oblast.
Dnes snad můžeme hovořit o filosofii v náslédujíoích termínech:
Jejím cílem je: --------- - ---nalézt realitu v nejpůvodnějším zdroji
pochopit realitu v mém myšlenkovém přístupu- ke mně samotnému,
v mých vnitřních činech
otevřít člověka k Pochopení ve všech, oblastech jeho působení
pokusit se o sdělení každého aspektu pravdy, o přenesení od člo
věka k člověku formou milujícího zápasu
trpělivě a rezolutně udržovat bdělost rozumu v přítomnosti nezda
rů i v přítomnosti toho, co se mu jeví jako cizí.
Filosofie je princip koncentrace, jejíž pomocí se stává člověk
sám sebou tím, že se podílí na realitě.
Ačkoliv filosofie ve formě prostých, výstižných idejí může poh
nout každým člověkem a dokonce i dětmi, není její vědomé zpracování nik
dy úplné, musí být podnikáno provždy znovu a musí se k ní po všechny ča
sy přistupovat jako k živému celku - zřetelně se to projevuje v díleoh
velkých filosofů i v ozvěně jejich děl u filosofů méně nadaných«, S tímto
úkolem se bude člověk setkávat v té či oné formě tak dlouho, dokud zůs
tane člověkem.
Dnes, a není to poprvé, je filosofie radikálně napadána a totálně
odmítána jako věc nadbytečná či přímo škodlivá. K čemu je vlastně dobré?
V utrpení nám nepomůže.
Autoritářské církevní myšlení odsoudilo nezávislou filosofii na
základě toho, že je světským pokušením, které odvádí člověka od Boha a
ničí jeho duši
yřpyšnýmí předsudky. Politické totalitní myšlení
jí zase napadlo na základě toho, že filosofové jen různými způsoby in
terpretují svět, zatímco důležitou věcí je pouze jeho změna© Obě tyto

školy myšlení považují filosofii za nebezpečnou, protože podvrací řád
a propaguje“ ducha nezávislosti, ■ tedy i revolty, klame člověka a odvádí
ho od praktických úkolů**Obě tyto školy myšlení mají shodné přání: vy
mýtit filosofii*
Každodenní běžný smysl se s velkým křikem dožaduje prostČího
'měřítka užitečnosti* Thales, považovaný za jednoho ztprvních řeckých
filosofů spadl pH pozereváaí oblohy do stulhy- a sklidil velký výsměch
od otrokyně, která se stele náhodou svědkem této události. Proč se za
' bývá zkoumáním vzdálené oblohy, když je ve styku s věcmi tohoto světa
tak neohrabaný?
„
Musí se tedy filosofie sama ospravedlňovat? To je nemožné*
Nedokáže sebe sama ospravedlnit na podkladě ničeho jiného, než k čemu
je” vhodným nástrojem. Může pouze apelovat na síly v každém člověku,
které ho pohánějí.k filosofickému myšlení. Jc neangažovanou činností,
pro kterou nemají otázky po užitečnosti či škodlivosti žádnou závažnost
Tato činnost, toto shažení je vlastní člověku jako člověku a bude pokra«
Kovat tak dlouho, dokud bude lidstvo žít* Dokonce ani skupiny, které
jsou filosofii nepřátelské si nemohou pomoci, aby své vlastní ideje a
pragmatické systémy, které jsou nahrážkou filosofie - protože slouží
žádoucímu cíli, jako na př.' marxismus nebo' fašismus - ne zakotvily v
jejím. přístavu. Dokonce i existence těchto systémů tedy ukazuje, jak
..je pro člověka filosofie nepostradatelná. Je stále s námi. .
Filosofie nemůže bojovat, nemůže dokázat svou pravdu, nenabízí
žádný odpor tam, kde je odmítána, netriumfuje ani tam, kde se jí dostá
vá slyšení * Je jen živým výrazem fcákladní univerzality člověka, pou
tem spojujícím všechny lidi.
Velké systematické filosofie existují na západě, v Číně a Indii
již dva a půl tisíce let. Je zr. námi velká tradice. Navzdory široké šká*
le filosofického myšlení, navzdory všem kontradikcím a vzájemně se vy
lučujícím. nárokům na pravdu, je vší filosofii vlastní Jedno, které ne
patří žádnému člověku, ale k Čemu jb veiktókeré' seriozní úsilí všeoh
dob přitahováno: k jedné věčné filosofii, k philosophia perennis* Aby
chom byli schopni jasného a smysluplného myšlení, je nutné tento histo
rický základ hledat.
’
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NAPSAL EKAI, NAZfVANf KU-MON
Z čínštiny do angličtiny přeložili Nyogan Senzaki a Paul Reps.

Tento soubor 48 problémů, nazývaných, koány, publikoval poprvé '
V angličtině John Murray v-Los Angeles v roo© 1954* Koány byly písem
ně zaznamenány Ekaiem, čínskýpi mistrem Zenu v rooe 1Ž28.

€vbp

/od Paul Re pse/
•
•
Dáváte-li přednost sladkému a snadnému životu, můžete"tuto knihu
klidně zavřité Je o lidech, kteří se chtějí narodit znovu., o lidech,
kteří chtějí dosáhnout satori, osvícení«
4
x
•
Může se to přihodit i vám. V jediném zářivém okamžiku se něco o
tevře. Jste nový skrz naskrz. Svěžím okem-se díváte na stejný nestejný
SVěte
"
Síla, která obnovuje vesmír, k vám přichází z milosti, nikoliv z
logiky. At děláte cokoliv nebo ai už se zdáte čímkoliv, vyjde to nastej
no. Utváří vás to«
'
f Tyto staré čínské, uměle sestavené problémy, nazývané koány, měly
za účel zabránit studentům zenu v opilosti ze slov a v těkání mysli.
Nechávali-li mistři zenu své žáky na koánu meditovat, bylo to totéž
jako kdyby jim řekli i nemanjěte život pouhými pocity; svedte veškeré
myšlení i cítění k jednomu učéDLu - a nechte pak volny průběh" tomu, oo
přijde«
Je dnes toto umění již ztraoeno? Není, je však nutné vložit do něj
celou svou mysl - i vše ostatní, co máte«
Staří učitelé pochlebovali svým žákům kritikou a někdy i ranami,
když chtěli někoho pochválit, snižovali ho« Takový byl zvyk. Měli o ■
své žáky hluboký zájem, projevovali jej však jen svou přítomností, ni
koliv slovy« Byli to silní chlapíci, kteří uměli přivodit šok. Lávali
otázky na které se dalo odpovědět jedině celou bytostí.
Jeká je správná odpověS na nějaký koán? Existuje mnoho správných
odpovědí a zároveň ani jediná. V Japonsku dokonce .existuje kniha, která
prý obsahuje správné odpovědi na tyto otvírače mysli. Jaký žert!
Jedinou správnou odpovědí je totiž sám koán; v okamžiku, kdy se
domníváme, že jsme na něj našli správnou odpověa, umírá Zen.
Učení Buddhy se .šířilo v indii 500 let před érou Jéžíěe a 1000
let před Mohameden. Buddhismus se tedy k proudu velkých světových ná
boženství připojil dlouho před křesťanstvím a islámem.
Buddhistické spisy byly do čínštiny překládány indickými i čínský
mi překladateli od prvního století křesťanské éry« Esenci buddhismu
však do Cíny přinesl z Indie až v roce 520 po Kristu Boddhidharma, známý jako první patriarcha zenu. Moudrost osvícení pak dědili i je
ho nástupci a po mnoho generací jí předávali. Tímto způsobem se zen
rozšířil po celé Číně a nakonec i Japonsku.
■
.
,
Japonské slovo Zen - eh an v čínštině, dhyana v sánskrtu - zna- '
mená meditaci. Zen se'pomocí meditace pokouší uskutečnit totéž oo Bud
dha, osvobození mysli. Nabízí metodu sebezkoumání, obvykle pod osobním
vedením mistra.
■ Zen má mnoho klasických textů. Tato práce je jedním z nich. Mumon-kan - doslova "bariéra bez vrat* - byl zaznamenán čínským mistrem
Ekaiem, nazývaným rovněž Mu-mon, který žil v letech 1183—1260« Práce
se skládá z dialogů mezi starověkými čínskými učiteli a jejich žáky.
Ilustrujecužívané prostředky k sublimaci dualistickýoh, vnějších,

^eneralizujících a intelektualizujících tendencí žáků za účelem poz
nání jejich pravé přirozenosti. Tyto problémy vnitřních výzev s kte
rými mistři konfrontovali své žáky se začaly nazývat koány; každý z
následujících příbějgů je takovým koánem,
V příbězích je pro aktualizaci nejvyššího Učení, zření do vlast
ního bytí používáno bez zábran slangových výrazů* Příležitostné přípa
dy zjevného násilí je lépe interpretovat jako sílu a opravdovost* Žád
ný z příběhů neklade důraz na logiku. Spíše než slovy se zabývají sta
vy mysli* Nebude^li toto vše každému jasné, nepochopí pointu příběhů^
jejichž jediným účelem je pomoc žákům při jejich pokusech o rozbití
skořápky omezené mysli a dosažení druhého a věčného zrození, satori,
o n'y *iT fi a 'Dii

Každý z problémů je bariérou. Ti, kteří mají ducha zenu, jí mo
hou projít. Ti, kteří v zenu žijí, pochopí jeden koán po druhém, kaž
dý svým vlastním způsobem, jako kdyby spatřili neviditelné a začali
ží.t v n^obmezenosti.
V uvodu ke svému dílu napsal Mu-mon tato slova:
"Zen nemá žádná vrata. Účelem Buddhovýoh slov bylo osvítit dru
hé. Proto by měl být zen bez vrat"«
"Jak lze těmito vraty bez vrat projít? Říká se, že to, co projde
vraty, není rodinný poklad, to, co je vytvořeno s pomocí jipých se
s největší pravděpodobností rozplyne a zmizí*.
"Taková slova jsou jako vžijte dmutí vln na klidném moři nebo ja
ko operace na zdravém těle. Brží-li se někdo toho, co řekli jiní,. a
ďomnívá-li se, že lze zen pochopit slovním vysvětlením, je jako hlu
pák, který ohce zmlátit holí měsíc nebo si skrz botu poškrábat svědí
cí nohu" »
’ x
"V roce 1228 jsem přednášel mnichům v Ryusho chrámu ve východní
Číně a vyprávěl jim ha jejich žádost staré koány, abych jejich, duchu
zenu dodal inspiraci. Zamýšlel jsem použít koány jako člověk, který
zvedne kus cihly, aby s ní bušil do vrat. Jakmile se vrata otevřou,
stane se oihla zbytečnou a je o<Jhozena. V mých poznámkách bylo 48 koánů a moje komentáře k nim v próze i verši. Utvořil jsem z nich knihu,
kterou jsem nazval Vrata bez vrat a doporučil ji studentům jako pří
ručku*?
i
,*Ctenář ‘s dostatečnou dávkou odvahy postupuje v meditaci krych
le a nedá Se rušit žádnými sebeklamy. Stane se osvíceným právě tak jako
patriarchové v Indii a Číně, či snad dokonce ještě více. Zaváhá-li
však jen na okaiňžik, bude jako člověk, , který z malého okénka vyhl -íž-f
až projede kolem jezdeo na koni a v jediném mrknutí víček ho propásne".
K velké stezoe bez vrat
vedou tisíoe oest.
Kdo těmito vraty bez vrat projde
bude se procházet volně mezi zemí a nebem.
1. JOSHUlfv PES
Jakýsi mnioh se zeptal velkého čínského mistra zenu Joshui:
"Má ipes Buddhovu podstatu či nikoliv?"
Joshu odpověděl:*Mu* /Mu je v čínštině negativním symbolem a
znamená "nikoliv*- či "v žádném případě*/
Mu-monův komentář:
K uvědomění’si zenu je nutné projít bariérou patriarchů. Osvíce
ní přiohází vždy v okamžiku, kdy je cesta myšlení zablokována. Mohli
by jšte se optat: Co je to ta bariéra patriarchů? Dá se na to odpově
dět jedním slovem. Je jí "mu".
Je to bariéra zenu. Projdete-li jí, pohlédnete Joshuovi do tvá
ře. Pak budete sohopni jít ruku v ruce s oelou řadou patriarchů. Není
to příjemná věc?
Choete-li však touto bariérou projít, musíte pracovat každou

kostí svého 'těla, každým pórem pokožky«, Vše musí být naplněno otázkou:
Co je to "mu"? Musíte v sobě tuto otázku nosit ve dne v noci. Nevěřte,že je to jen běžný negativní symbol, který nio neznamená. Není to nico
ta, protiklad existence» Chce^e-li skutečně projít bariérou, musíte mít
pocit jako kdyby jste měli v uštech rozžhavené železo, které nelze Vy
plivnout ani spolknout.
Předcházející nižší vědění se rozplyne. Jako ovooe uznávající
v slunci se vaše objektivita a subjektivita stane jednou věcí. Je tojako sen němého muže. Nedokáže ho vyprávět.
Skořápka ega vstupem do tohoto stavu praskne a člověk pak doká
že zatřást nebesy a pohnout temí. Je jako velký válečník s ostrým mečem.
Postaví-li se mu do cesty sám Buddha, srazí ho ná zem; bude-li mu klást
překážky nějaký patriarcha, zabije ho. Dokáže vstupovat do kteréhokoliv
světa a chovat se v něm jako kdyby byl jeho hřištěm. Prozradím vám jak
toho docílit:
*
'■
Koncentrujte veškerou svou energii do tohoto Mu'a nedopustíe
žádné přerušení. To, čeho docílíte, se bude podobat plameni svíčky,
která osvětluje celý vesmír.
Má pes Buddhovu podstatu?
To je ta nejdůležitější otázka ze všech.
Keknete-li ano nebo ne,
zteatíte vlastní Buddhovu podstatu.

2« HYAKUJOVA LIŠKA
Hyakujo přednášel Zen mnichům. Každé přednášky se zúčastňoval
pravidelně i jakýsi starý muž, mnichům neviditéLný. Po skončení-před
nášky odcházel vždy společně s mnichy. Jednoho dne však mniši odešli a
starý muž zůstal. Hyakujo se zeptal:"Kdo jsi?" Starý muž odpovědělNej sem lidská bytost. Tou jsem byl, když KaShapa Buddha kázal na této zemi.
Byl jsem mistrem ±enu a žil na této hoře. V té době se mne jeden z mýoh
žáku zeptal, zdáli se na osvíceného člověka vztahuje též zákon příčin
a následků. Odpověděl jsem záporně. Za tuto odpověd, která svědčila o
mém tíhnutí k absolutnu, jsem se stal na dalších pě-tset životů liškou
a stále jí ještě jsem. Vysvobodíš mne z tohoto stavu slovy zenu? Nyní
se ptám já tebe: vztahuje se na osvíceného člověka též zákon příčin a
následků?"
Hyakujo řeklOsvícený člověk rje se zákonem příčin a následků
zajedno". Starý muž-..byl po těchto slovech osvícen. "Jsem osvobozen"
řekl, a -hluboce se uklonil. "Nejsem již liškou, musím vsak sVé tělo
zanechat v jeskyni na druhé straně hory. Bud tak laskav a postarej se
o můj pohřeb". Po těchto slovech zmizel.
Druhého dne dal Hyakujo mnichům příkaz, aby začali s přípravou
pohřbu. "V nemocnici přece nebyl žádný pacient", divili se mniši. "Co
má náš učitel za lubem?"«
Po obědě Hyakujo vyvedl mnichy z kláštera a šli nu. druhou stranu
hory. V jedné jeskyni našli zdechlinu staré któ lišky a s příslušnýmiceremoniemi jí spálili na hranici.
Téhož večera vyprávěl Hyakujo mnichům celý příběh. Obaku se zep
tal :Pochopil-li jsem dobře, pak před dlouhým časem jistá osoba z hle
diska zenu špatně odpověděla a stala se pro příštích pětset životů liš
kou. Chtěl bych však vědět, co se nyní stane s mistrem, který dostane
mnoho otázek a odpoví na všechny správně". Hyakujo odpověděl{"Přistup
ke mně blíže a já ti to1 povím". Obaku přistoupil k Hyakujovi a uhodil
ho do tváře, protože mu bylo jasné, že právě tuto odpověd mu chtěl, dýt
mistr. Hyakujo se zasmálMyslei jsem si, že jeden peršan má rudý vous.
Nyní jsem ho poznal"•
Mu-monův komentár:
"Na osvíceného-člověka se-zákon příčin a následků nevztahuje"
Jak může tato odpověí změnit mnicha v lišku?
O

"Osvícený člověk je se zákonem příčin a následků zajedno". 3ak může
tato odpověď lišku osvobodit? •
■
K 'správnému pochopení třeba mít jen jedno oko.
Kontrolovaný nebo nzk bez kontroly?
Tatáž kostka má dvě tváře.
Kontrolovaný nebo bez kontroly?
Obojí je vážný omyl«
3 o GUTEIČV PRST
Kdykoliv položil Gutěi otázku ze zenu, pozvedl prst. Sloužící
hoch ho vždy napodoboval«. Když se ho někdo zeptal, o čem jeho pán
káže, zvedl vždy prst«,
Gutei se o tom dozvěděl«, Pópadl chlapce a prst mu uřízl.
Chlapec utíkal s křikem pryč, Gutei ho však'zavolal zpět. Když se
zastavil a otočil na Guteie, zvedl Gutei prst. V tom okamžiku byl
chlapec osvíoen.
Zanedlouho se Gutei chystal opustit tento svět a shromáždil okolo sebe všechny mnichy. ’’Svůj prstový zen jsem získal od svého učitele'Tenrya a po oelý život jsem jej nedokázal vyčerpat". Dořekl a
zemřel«,
Mu-monův komentář
Osvíoení, kterého dosáhli Gutei a chlapec, nemá s prstem nic
společného. Tenryu by byl velmi zklamán, kdyby zjistil, že někdo lne
k prstu, a Guteie i chlapce by zničil«,
Gutei snižuje učení Tenrya,
když osvobozuje ohlapoe nožem.
Ve srovnání s čínským bohem,
který odstrčí jednou rukou stranou horu
je Gutei ubohým napodobitelem.
-s/

4. BEZVOUBÍ CIZINEC
Když spatřil Wakuan obrázek vousatého Boddhidharmy, postěžoval
si:"Proč ten chlapík nanosil vous?"
Mu-monův komentář:
Choe-li někdo studovat sen, musí se mu věnovat celým srdcem. Když dosáhne uvědomění, musí to být „pravé uvědomění«, Aby spatřp.1 Boddhidharmu, musí mít sám jeho tvář. Rekne-li však, že ho potkal, zna
mená to, že ho nikdy v životě ještě 'nespatřil.
Nikdo by neměl diskutovat
o snu s hlupákem o
. Proč nemá Boddhidharma vous?
Jaká to absurdní otázka!

5. KYOGEN VYUŠZÁ NA STROM
Kyogen řekl;"Zen je jako člověk, který visí za zuby na stromě,
který roste na kraji propasti. Rukama nedosáhne ani na jednu větev,
rovněž nohama se nemá o co opřít. Po stromem stojí jiný člověk a ptá
se:"PrOč přišel Boddhidharma z Indie do Cíny?" Odpoví-li člověk na
stromě, přijde o život. Neodpoví-li, selže. Co má*tedy dělat?
Mu-monův komentář:
V tomto případě napomůže ani ten největší talent výmluvnosti.
I kdyby jste uměli zpaměti všechny šutry, nemůžete je použít. Dokážeteli správně odpovědět, otevřete si novou životná cestu i kdyby vaše před
cházející byla cestou smrti. Nedokážete-li odpovědět, měli by jste zde
žít navěky a zeptat se budoucího Buddhy, Maitreyae.

Kyogen je skutečný hlupák*
Rozšiřuje jed, kte^ý zabíjí ego,
zavírá jeho žákům ústa
a nechává jim téci slzy z mrtvých očí.

6. BUDDHA TOČÍ KVĚTINOU
Když Kázal Buddha na hoře Grdhrakuta, otáčel v ruce před
svými posluohači květinou. Byl naprostý klid, jen Maha-Kashapa, přes
tože se výraz tváře pokoušel kontrolovat, se musel usmát»
Buddha řekl;’•Mám. oko opravdového učení, srdoe Nirvány, prav
divý aspekt ne-formy a nevýslovně dlouhý krok Dharmy» To vše nelze
vyjádřit slovy, dá se však přenést jinými způsoby. Právě jsem předal
toto učení Maha-Kashapovi".
Ku-monův komentář:
G-autama se domníval, Že pomooí své zlaté tváře může každého
oklamat. Vytvářel si dobré posluohače právě tak jako Špatné a prodá
val psí maso s cedulkou "jehněčí"» Myslel si, že je to báječná zábava»
Co kdyby se však zasmáli všichni posluohači najednou? Jak by pak mdhl'
přenášet učení? A jak by ho mohl přenášet, kdyby se Maha-Kashapa neus■mál? Tvrdil-li, že uvědomění může být přeneseno, byl jako městský
švindlíř, který podvádí venkovany. Tvrdil-li, že nemůže být přeneseno,
proč tedy souhlasil s Maha-Kashapou?
V otočení květiny
byla jeho maska odhalena»
Na nebesíoh ani na zemi nemůže, nikdo přelstít
Maha-Kashapovu svraštělou tvář.

7» JOSHU MYJE MISKU
Jakýsi mnioh řekl JoshuoviPrávě jsem vstoupil do kláštera*.
Vezměte mne, prosím vás, do učení"., JosJJu 09 zeptal {"Jedl jsi již rý
žovou kaši?” Mnioh řekl;"Jedl". Na to odvětil Joshu:"Eejlépo tedy bude,
když si půjdeš umýt misku" • V tom okamžiku byl mnioh osvícen.
Mu-monův komentář:
Joshu je muž, který při otevření ňst ukazujé srdoe. Pochybuji
však, zda onen mnioh-Joshuovo srdoe skutečně špatřil. Doufám, že si nepopletl zvon se džbánem.
Co je příliš jagné je obtížné spatřit.
Jakýsi hlupák hledal oheň s rozsvícenou lampou.
Kdyby býval věděl, co je-oheň,
mohl si uvařit rýži mnohem dříve»
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8. KEIÍUOVO KOLO
GeSuan řekl svým žákům:"Keiču, nej lepší čínský kolář, udělal
dvě kola a každé mělo padesát paprsků. Představte Si, že bysjs^e od
stranili náboj kola, který všechny paprsky spojuje. Co by se pak z kola
sta^.o? A kdyby býval udělal stejnou věc Keičú, mohl by se nazývat .mist
rem kolářem?
Mu-monův komentář:
Dokáže-li někdo okamžitě odpovědět na tuto otázky, jsou jeho
oči jako kometa a mysl jako záblesk blesku.
Otáčí-li se kolo bez svého středů,'
může jej mistr kdykoliv zastavit.
Vždyt takové kolo se otáčí nad nebesy i pod zemí,
,
na jih, sever., východ i západ.
‘
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9. B ULD HA TVÁŽf V TV.ÁŽ DĚJINÁM
Jakýsi mnich ae zeptal Seijoa:*Slyšel jsem, že Buddha, který
žil dříve, než se začaly zaznamenávat dějiny, seděl a meditoval po de
set existenčních cyklů a přesto nepoznal nejvyšší pravdu- a nedokázal
se proto plně osvobodit. Proč?" Seijo odpověděl:"V tvé otázce je již
vysvětlení1* • Mnich se zeptal:"Proč nemohl při meditaci dosáhnout
Buddhovs.tví?" Seijo řekl:"Protože nebyl Buddhou" •
Mu-m onpv k om e ntář:
Připouštím, že dosáhl uvědomění, nikoliv však pochopení. Dosáhneli ognorant uvědomění, stane se světoem. Začne-li však.světec chápat,
je ignorantem.
'
•
u
Lépe být si vědom mysli než těla.
Dojde-li k uvědomění mysli, není třeba dělat si starosti s tělem.
Jakmile se mysl a tělo stane jednou věcí, je člověk svoboden.
Pak si již nezaslouží žádnou chválu.

'10. OSAMĚLÝ A UBOHÍ SEIZEI
Mnich jménem Seizei se zeptal Sozana:"Seizei je osamělý a ubohý.
Věnujete mu podporu?" -Sozan se zeptal:"Seizeji?" "Ano, pane" "Máš zen,
.nejlepší víno v Oíně. Vypil jsi ho již tři šálky a pořád tvrdíš, že
jsi ještě neomočil ani ret".
Mu-monův komentář:
Seizei zbytečně riskoval. Proč? Protože Sozan měl oči a věděl s
kým jedná. Přesto se všakzohoi zeptat: V kterém okamžiku se Seizei na
pil vína?
Ten nejubožejší člověk v Číně
socprávě tak jako ten nejstatečnější
jen stěží udržuje při životě^
’
*
svému rivalovi však přesto přeje to nejbohatší.
A

11 o JOSHU* ZKOUŠÍ MNIOHA V MEDITACI
Joshu přišel na místo-, kam še jeden z mnichů odebral meditovat
a zeptal se ho:*‘To,oo je, je co?" Mnich zvedl pěst. Hoshu řekL:"Lodě
nemohou plout v mělké vodě". A odešel.
Za několik dní přišel mnioha navštívit znovu a položil mu stejnou
otázku. Mnich odpověděl znovu zvednutím pěsti. Joshu řekl:"Dobře podáno,
dobře vzato, dpbře zabito, dobře zachráněno". A poklonil se mnichovi.
Mu-monův komentář:
Mnich zvedl pokaždé pěst. Proč nepřijal Joshu první zvednutí pěs
ti a druhé ano? Kde je chyba?
Kdokoliv odpoví by měl vědět, že Joshuův jazyk nemá kost a může
být svobodně používán. Snad se Joshu mýlil a s pomocí mninha svůj omyl
ob j evil.
<•
Ten, kdo se doihnívá, že jeho vniřtní zření je lepší než u druhýoh, nemá žádné oči.
Světlo očí jo jako kometa
a činnost zenu jako blesk.
Mečem, kterým se dá zabít člověk
se dá člověk i zaohránit.
12 o ZUIG-AN SE NAZÝVÁ VLASTNÍM PÁNEM
Zuigan si pro sebe každý denvopakovalMistře" . Pak si odpovídal:
"Ano, pane?" Pak vždy dodával;"Staň se střídmým*. A opět:"Ano, pane"0
"Neneoh se podvést jinými". "Ano, pane".
Mu-monův komentář;

Starý Zigan se sám prodává a kupuje. Pořídil si loutkové di
vadlo. Jedné masce říká "Mistře”, druhou masku nechá odpovídat. Další
maska říká:**Bud střídmý”, čtvrtá "Neneoh se podvést jinými”. Přilne-li
někdo ke kterékoliv své masce, žije v omylu. Kdo však napodobí Zuigana,
bude prohnaný jako liška.
•
Někteří studenti senu nerozpoznají pod maskou
skutečného člověka,
protože věří v ego-duši.
Ta je však semenem zrození a smrti
a jen bláhoví lidé jí nazývají skutečným člověkem.

13« TCKUSAN DRČf MISKU
Tokusan s miskou v ruoe přišel ze síně meditací do jídelny.
V kuchyni měl službu Seppo..Když spatřil Tokusana, řeklGong" zvoucí
k jídlu ještě nezvonil. Kam tedy jdeš s tou miskou?” Tokusan se vrá
til do své cely.
Seppo o tom vyprávěl Gantovi. Ganto řekls”Starý Tokusan nepo
chopil nejvyšší pravdu". Dosleohl se o tom Tokusan a pozval Ganta lc
sobě. "Slyšel jsem", řekl, "že nesouhlasíš s mým zoněm". Ganto to
nepřímo připustil. Tokusan"na to již nio neřekl.
Druhého dne předvedl Tokusan jpniolrům něco jiného. Ganto se ,
smál a tleskal. Pak řekl:”Ted vidím, že náš stařík nejvyšší pravdu
skutečně pochopil. Nikdo v Síně se mu nemůže rovnat".
Mu-monův komentář:
Ani Ganto ani Tokusan nemají o nejvyšší pravdě ani zdání.
Jsou to dumlíoi.
Ten kdo pochopil první pravdu
měl by pochopit i pravdu nejvyšší.
První a poslední
není to totéž?

14! NANSEN pSeŽÍZNE KOČKU NA DVA KUSY
Nansen spatřil, 'že mniši zé západní a výohodní síně se perou
o kočku. Sebral jim ji a řekl:"Jestliže někdo z váš dokáže říci dobré
slovo, zachrání kočce život",..
Nikdo neodpověděl. Nansen vzal nůž a přeřízl kočku ňa dvá kusy.
Téhož večera se vrátil Joshu a Nansen mu o všem Vyprávěl.' Joshu
si sundal sandály, položil si je na hlavu a odešel.
Nansen řekl: "kdyby jsi tam byl ty, mohl jsi kočku zaohránit" .
Mu-monův komentář;
.
Proč si položil Joshu sandály na hlavu? Kdokoliv na tuto ¡otázku
zná odpověS, dobře rozumí jak prosadil Nansen nařízení. :Nedokáže-li od
povědět, měl by si dát pozor na svou vlastní hlavu.
Kdyby tam byl Joshu
prosadil by nařízení opačným způsobem.
Joshu popadne meč
a Nansen prosí o "život.
15 » TOZANOVY TŽI bXnY”
.
' b
Tozan přišel k Ummonovio Uznmon se ho otázal, odkud přišel. Tozan
odpověděl;"Z vesnice Sáto". Ummon se zeptal:"V kterém chrámu jsi strávil
léto?" Tozan odpověděl:""? chrámu Hojí, na jih od jezera". "Kdy jsi odtamtačí odešel?” , otázal Se Ummon, zvědav, jak dlouho vydrží Tozan odpo
vídat ma faktické otázky. "Dvacátéhopátéhd srpna" řekl Tozan. Ummon řekl;
"Měl bych ti dát tři rány holí, ale pro dnešek ti odpouštím”.

Druhého dne se Tozan před Ummonem uklonil a zeptal se: "Včera
jsi mně prominul tři rány. Nevím ale., co jsem udělal špatně".. Ummon,
odmítajíc Tozanovy bezduché odpovědi,'řekl;"Nejsi k ničemu. Touláš
se jen od jednoho kláštera k druhému". V tom okamžiku dosáhl Tozan
osvícení.
Mu-monův komentář:
Ummon krmil Tozana dobrými zenistickými jídly. Kdyb^ je Tozan
dokázal strávit, mohl Ummon ke své rodině připsat další přírůstek.
Na večer Tozan plaval v moři dobra a zla, ale za svítání roz- '
bil Ummon jeho ořechovou skořápku. Ořech nebyl koneckonců tak štiplaChtěl bych se nyní zeptat: Zasloužil si Tozan tři rány? Žekneteli ano, zasloužil si je nejen Tozan, ale zasluhují si je i všichni
ostatní. Reknete-li. ne, pak je Ummon lhář.- Dokážete-li na tuto otázku
jasně odpovědět, pak můžete jíst stejné jídlo jako Tozan.
Lvice zachází při hře se svými lvíčaty hrubě;
lvíčata skáčí, lvice je prackou sráží.
Když spatřil Ummon Tozana, vystřelil lehký šíp.
Jeho druhý šíp se však zaryl hluboko.'

16. ZVONY A š>ATY
Ummon se zeptal: "Když je svět tak široký, proč odpovídat na
zvon a nosit obřadní oděv?"
Mu-monův komentář:
Studuje-li někdo zen, nepotřebuje sledovat zvuk, barvu ani for
mu. I kdyb^ mohl někdo dosáhnout vnitřního zření při zaslechnutí hla
su či spatření barvy nebo tvaru, je to velmi běžná věc. Není to oprav
dový zen. Skutečný student zónu zvuk, barvu a tvar kontroluje a v kaž
dodenním životě uskutečňuje pravdu.
Zvuk přichází do ucha, uoho k zvuku. Naslouohání ušima nevede
k pochopení. K intimnímu poohoponí je nutné zvuk vidět.
Když rozumíš, patříš k rodině)
nerozumíš-li, jseš cizinec.
Ti, kteří nerozumí, patří k rodině,
a ti, co rozumějí, jsou cizinci.
17. TSl ZAVOiXnÍ UČITELE CÍSAŘE
Chu, natývaný Kokushi, učitel oísaře, volal svého pomocníka:"Osi
ně!" Ošin odpovědělAno!" Chu zavolání opakoval, aby svého žáka vyz
koušel Ošine! " Ošin odpověděl:"Ano!" Chu zavolal:"Ošine!" Ošin odnověděl:"Ano!"
p
Chu řekl;".Měl byoh se ti za všechno to volání omluvit, ale ve sku
tečnosti by jsi se .měl omluvit ty mně" o
Mu-monův komentář;
Když Chu volal Ošina po třikrát, byl jeho jazyk zkažený. Když 0šin třikrát odpověděl, byla jeho slova skvělá. Chu se stával osamělým
a sešlým a jeho učební metoda byla jako násilné krmení krávy česnekem.
Ani Ošin se nenamáhal, aby ukázal svůj zen. Jeho naplněný žalu
dek netoužil po hostině. Když země prosperuje, jsou všichni líní a '
lhostejni; když vládne doma dostatek, děti se zkazí.
Nyní se vás zeptám: Kdo z nich se měl omluvit?
Když jsou vězeňské klády ze železa a neskýtají
žádnou oporu pro hlavu, pak má vězen nepochybně potíže.
Není*-li pro zen v hlavě naší generace žádné místo
jsou, to vážné potíže.
Právě tak se dostanete do potíží
budete-li se pokoušet držet dveře padajícího domu.

18. TOZANOVT TŽI LIBRY'
Jakýsi mnich, se při vážení masa šeptal Tozana:"Co je Buddha?"
Tozan řekl:"Tohle maso váží tři litry"
Mu-monův komentář;
Zen starého Tosana je jako škeble» Jakmile }í' otevřeže, spatří
te celý vnitřek. Přesto se vás choi však zeptat:"Vidíte skutečného
Tozana?"
Tři libry masa před vaším nosem,
K
jsou dost blízko, a mysl je ještš blíže»
Ten, kdo hovoří o tvrzení a negaci
žije v správném a špatném kraji»

19. KAŽDODENNÍ ŽIVOT JE STEZKOU
<
Joshu se zeptal Nansena: "Co je stezka?" Nansen řekl:"Každodenní
život je stezkou". Joshu se zeptal:"Může být studována?" Nansen odpo
věděl :" Pokusí š-li se jí studovat, vzdálíš seod ní". Joshu se zeptal;
"Jestliže ji nebudu studovat, jak poznám kde je?"
Nansen řekl:"Stezka nepatří do světa vjemů, nepatří však ani do
ne-vjemového světa. Poznání je klam a ne-poz^ání je nerozumné. Ohoešli dosáhnout s jistotou opravdové stezky, bub svobodný jako obloha.
Nenazývej jí však ani dobrou ani ne-dobrou"• -Po těohto slovech byl
Joshu osvíoen.„
Mu-monův komentář^
Nansen mohl rozpustit Joshuovy zmrzlé pochybnosti okamžitě, jak
mile byla otázka vyřčena. Poohybuji však, že Joshu dpsáhl stejného bodu
jako Nansen. Potřeboval k tomu ještě dalších třioet let studia.,
'
Na jaře je všude spousty květin; podzim je dobou sklizně;
v létě vane osvěžující větřík: v zimě nás doprovází sníh.
Nemáte-li plnou hlavu neužitečných věoí,
je pro vás dobré každé ébdobí»
20» OSVÍCENÍ MUŽ
<
<
:
. šogen se zeptal:"Proč se osvíoený člověk nepostaví na nohy a
sám sebe nevysvětlí?"- A dále řekl:"Není nezbytné, aby řeč přicházela
z jazyka".
Mu-monův komentář
en promluvil dostatečně jasně, čemu však rozumí? Rozumí-11
někdo, 'at přijde ke mně- a vyzkouší arfc#x.ikM»týx k 1 m moji silnou hůl.
Kdo chce 'Zjistit jedná -li se o pravé zlato, musí se na něj dívat
přes onen.
x.
Kdyby se nohy osvícení pohnuly,
přetekl by velký oceán;
Kdyby se jeho hlava sklonila,
dívala by se zeshora dolů na nebesa.
Takové tělo nemá nikde dost prostoru pro odpočinek»»»
Nechrne jiného, a? pokračuje v této básni»
0

Z"

21» SUCHÍ HNŮJ
Jakýsi mnich se zeptal Ummona:"Cc je Buddha?" Umrncn mu odpověděl:
"Suchý hnůj".
Mu-monův komentář;
Zdá se mi, že Ummon je tak ubohý, že nedokáže rozlišit chuí jed
noho jídla od druhého nebo, že je příliš zaneprázdněn, než aby páal
crtelná slova. Nu dobrá, pokoušel se udržet svou školu pomocí suchého

hnoje» A jeho učení bylo právě tak neužitečné.

Blesk zazáří,
jiskry prší.
V jediném mrknutí víček
jste zmeškali vidění.
22. KAŠAPŘV MODLÍCÍ MLÍNEK Anandá se zeptal Kašapy:*Buddha ti dal zlatém protkávané rouc
následnictví• Co jiného ti ještě dal?" Kashapaořekl:"Anando. Ananda
odpověděl: "Ano, bratře?" Kašapa řekl .‘"Sundej muj modlící mlýnek a de
tam svůj vlastní".
Mu-monův komentář:
Poohopí-li někdo tento koán, vidí, že staré bratrství ještě
stále kvete; jestliže nikoliv, nedosáhne osvícení, yjjy ani kdyby »
studoval pravdu celé věky.
Pointu má otázka hloupou, odpověď je však důvěrná.
Kolik lidí, když ji uslyší, otevře oči?
Starší bratři volají a mladší odpovídají,
tohle jaro nepatří k obyčejným obdobím
2?. NEMYSLI DOBŘE, NEMYSLI NEDOBŘE
Když šestý patriarcha dosáhl osvícení, dal mu pátý patriarcha
misku a roucho, které daroval Buddha jeho předchůdcům.»Mnich jménem
E-myo chtěl ze závisti patriarchovi tento poklad odcizit. Šestý pat
riarcha položil misku i rouoho na kámen u oešty a řekl:"Tyto předrnětj
jsou pouhými symboly víry. Prát se o ně nemá žádnou cenu. Jestliže
o ně tak stojíš, můžeš si je vzít hned". E-myo chtěl předměty zved
nout, »ty však ztěžkly jako balvany. Zastyděl se a řekl:"Přišel jsem
sj. pro učoní, ne pro hmotný poklad. Prosím tě, vezmi mne do učení".
Šestý patriarcha řeklNemyslíš-li dobře a nemyslíš-li ani nedobře,
jaký jseš doopravdy?" Po těchto slovech byl E-myo osvícen. Pot pokryl
oelé jeho tělo. Rozplakal se a poklonil patriarchovi. Pak řekl:"Dol
jsi mi tajná slova a významy. Existuje ještě hlubší část učení?" >estý patriarcha odpověděl:«To, 00 jsem ti řekl, není vůbeo" žádné tajeme
ví.Jakmile si uvědomíš..svou vlastní podstatu, bude ti oelé tajemštví
patřit". E-myo řekl:"Učil jsem se mnoho let u pátého patriarchy, sebe
skutečného jsem si však uvědomil až nyní. Ve vašem učení jsem našel
pramen. Mohu vám říkat můj učiteli?" Šestý patriarcha odpověděl mu
čili jsme se u pátého patriarchy společně. Nazývej svým učitelem pok
lad,kterého jsi právě nabyl"o
Mu-riionův komentář:
íšestý patriaroha.byl zajisté typ člověka, který dokázal pomo
ci v naléhavých prípadeoh. Počínal si tak, že z ovooe nejdříve olou
pal slupku a odstranil jádra, pak otevřel ústa žáka a nechal ho jíst.
Nelze to popsat, nelze to nakreslit,
nelze to obdivovat ani pociťovat,
je to tvá skutečná.podstata/ nikam se nemůže skrýt.
Ag-bude zničen svět, ona přetrvá.
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V příštím čísle LH 26 zbývajících koánů

