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lire' vyhání vlky z lesů, ptáci letí na jih a ryby vykrojily
2 ro í do hor. ■' ívin,
jsou -lo. eny událostmi zítřka a nfik
de a© stene něco, co způsobilo, e né'’-- as so ubírá krajinou tak
známou, . e nes-leží r ton, ;.;dr tv ě'uje
půlnoci nebo na atrn
nu nol ’ní. Neuvaůujerie ede je svět Spatný ne ■
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-'echceme
nic n^nit ani roabíjet. Nepotřebuje.«? moc
> • e zapotřebí klást
otk-ky po ? íěinách, které j:ou ot?i?.k> ri pu oci. Uení iKile. it?,
pbednět naMeho sáj- u, r<lc způsob
u v< j ujeme» /ivotní
styl Jane uznali ; nejvy-áí rinci,vy ob■'/<-.• jíc z toho, e ten
kdo neumí lít nemaže poznat« V táto po
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ovi ujem® v®M
keré objekty tradičních zájmů. mysli ,i<-i ;•. iůslodek způsobu ft 1tí.
Kle není vi.tří hloupost n< .. všechno cut, tni
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v t.
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stroH >;'P
... ■ Lo/iy.
Lepáí než poznatky vráit je chaoticky hromadit. j< V u . í
jich zbavovat.
jsme světu příznivě aekl nčni. Nechceme nr.lézct, chceme jen
hledat a *■•;• ' t ”e. iSe cesta hubí být bez konat jako ■ íoh a kte
rým or i .
ávcůné 'Vry.
;■ r ve." Iru stečený pod rifrrosteop n bo d»-Lokohied Ev jeví
jsko
i zení nelidské a nestvůrně tomu, kdo rozebírá rostliny,
urye luji 1'štice /’jako by bylo ryculc í
molu/, mučí k men Byae
linrmi c. mozek pochybnostmi o tem, zjp ai večk dost zd. tně. i ojne
nování Icíí ne kvétině jako zdechlin no hl dine rybníke.
jděte do hor jen kvůli tomu jak svítí hvi zda,
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tit je® kvůli v5m. éej-ý o nic jiného ri •? se stát <■ brým hostem
táto planety. . rmozrejmě lázeňským.
- n .’ r -

závody
vedoucí služebny
BwzvqíI né

Prsha, 10.cerven.ce 1978

Obrn dme se nr Vis s prosbou o spolupráci, tv kající c z studia
•lození veretncc* v blízkostí -jr-t-yslov eh objektů. . úme zájem
především. o výskyt. sembucus rii/rn /černého bezu, herinky/ pod rto
žáry elektrického vedení ve v mi spravované oblasti. e ; novější
výzkumy ukázaly, ■•€ sc
o neobyčejné hou eva.tcu rostlinu,
které se v posledních dvou desetiletích - jak jste si pravdřpodob
né i vy pnv iroli - v důsledku intenzivní elektrifikace některých
oblnntí 8w Číně ros bujeli . rt tistické rpTííccvání nr’-ich neúplných
dat prokazuje u této rostliny schopnosti stiraníovaného růstu v zá
vislosti no déinelch elektrického pole» v?--1'’© znalost terénu nám
múze ušotrit stovky pracovních hodin, jc-stliúe nám stručně zodpo
víte několik otázek«
1. Vyskytuje ae sanbucus ni/rra v těsné blízkosti u:
r/ ruSné
c’.
b/ PbpM/
o/ více ne/ 90/
aťo/árů elektrického napětí?
Domnívút« :-j.‘ , r< je výskyt sombucut’. ni:Ta v nějakém vzteku s ve
libočtí napětí či proudovým zatížením? Jakém?

3*

píípfidnř své vlastní postřehy» sv&j vlastní n'>or.

Svojí spoluprácí urychlíte přeďbiMnj 'průskům, na Jeho* sákl^dé
budeme oci přistoupit k v,, zkuinu pers:,rórtivnítď» vyu ití silových
polí v. ob i .’• :';ti
a tví • Staěí nám jen hrubý odhod, neradi by
choří v; r ¡..v: piv vili e více než několik minut vašeho i au«

řed em•dtkt jeme
Z" kolektiv
dr. Jan ru rád

Pr&ha, 10. července 1978

Rozvodné závody
vedoucí služebny

Obracíme se nt vás s rosbou o spolupráci, týkající ae studia elo
ení v-\;:etrce v blízkosti orůmyšlových objektů. áme zájem předav
ěím o v skyt scmbucus niyre /černého bezu, bezinky/ pod stožáry e
lektrick 'ho vedení ve v.'/u cor-vov-w oblasti. Jejnovř- jjí výzkumy
uká? l.r, ř!> ';e ? bná o neobyčejně hou evnatou rostlinu, která se
v posledcích dvou -iesetiletícli - jak ,iste ai prevdč Podobní? i vy
povšimli - v důsledku intenzivní eleVtrlflk’ oe některých oblostí
ín»-V< rozbujeln. 3trtistic':é zpracování nráích neúplných dat
prokazuje u t^to rostliny schopnosti stimulovaného růstu v závis,
losti ne účincích elektrického pole. VrAe tnnlont terénu nám může
ušetřit stov’v yrncovníoli hodin, jestli e mim stručně zodpovíte
několik otázek:
1. Vyskytuje se sarabucus tiicra v to3nť blízkosti uT
a/ méně než pr>x

c/ yáan i mMa.íi>w>
sto r! elektrického napětí?
2. Domníváte se, ře je výskyt sembucus nigra v nějakém vztahu a
velikostí napětí H proudovým zetižením? jakém?

Np
3. připojte pří pádně své vlastní postřehy, svůj vlantní názor.

VqdUfi ktiu V<?Qiu*u, Wxtw^k
VdHn
'rievcUjtá
bncCkvJhdU '.'b Udkijí
hdbu*
’• Stwua
<fo

ivu^ccU

vecteuí»' fcoiww*

vJpxí

UwtówH
■W0rjrr
tWk»

víAtui W&vmU ♦

Svojí spoluprácí urychlíte předběžný průzkum, nn jehož záklodě bu.
deme moci přistoupit k výzkumu perspektivního využití cílových po
lí v oblo.oti zem: ^"1 ¡¿tví. íjV xí nám jen hrubý odhad, neradi bychom
vás připravili o více než několik minut vcheho črnu.
Předem d<kujeme
Z© kolektiv
dr. Jnn 'rzorfíd

Hozvodná závody
vedoucí služebny

Probe, 10* července 19 7

Obracíme se na vás .a prosbou o spolupráci» týkající se studia alo
žoní vegetace v blízkosti průmyslových objektů. Mám« zájaa přeci ©v
Síra n vyakyt aafibucus nigra /Černého bezu» bc-zinky/ pod stožáry e
lektricŘcho vedení ve vámi spravované oblasti* Wajnov?;j5í .výzkumy
ukázaly? ze aa jedná o neobyčejně houževnatou rostlinu» která se
v poaladnícu dvou desetiletích ~ jak Jste si pravděpodobně 1 vy
povíUmli - v důsledku intenzivní elektrifikace některých oblastí
značná rozbujela. Btatistioká .zpracování nsěich neúplných dat pro
knzuju u této rostliny schopnosti atlwlovančho růstu v závislost
ne účincích elektrického pole* Ťaie cnrlort terénu nám múze ušet
řit stovky pracovních hodin. jestij;p né i ..tručně zodpovíte něko
lik i;
;
1* l.; ubytu je ae sambucuo nigra v těsná blízkosti uj
n/ "lén. iuh' ?5 "

iý

Lc/ ví co ne/ 507'
stu. árů e i ok trickáho napětí?
2. Domníváte ■■e, Le je výskyt zambucu» nigra v nějakém vztahu »’
veliki tí napětí Cl proudovým setíBenív? jakémsi

3» Připojte pfipeilnä své vie st ní postřehy, svůj vlastní názor«

Svojí n? ďtupr.kí urychlí to předbí íný průzkum, no jehož zákiedé
budeme moci priotc-unit h ynkumu perspektivního ''./užití silových
polí v oblasti zeaád&latví* stačí nám jen hrubý odoad, naradí by
clion vás připravili o více než n'kolik utnut v ->hc u su«
»■

Freden dekujene
Za kolektiv
dr. Jen

-rzoréd

Kuňky, kuňky!
Vezli tudy
dva malé pakuňky
Sekl jednou P.V»

ILUZE NA KOLEČKÁCH

Dva výkonné elektrické radiátory, naftová kamna s kom
pletními kouřovody, sud a kanistry s naftou, propanbutanový va
řič plus rezervní bomba, vařič na líh a líh, zásoba dřeva a oh
ništěo Rovněž čepice kožešinová a obleky vatované, boty filoové
a pytle spací péřové. Svítidla 220 V a sada náhradních žárovek,
lampa závěsná petrolejová a lampa vozová typu Hurikán, zásoba
petroleje, několik baterek s rezervními zdroji, balík svíček a
balík prskavek, lampiónů 27*
Obyvatelé maringotky se potulují krajinou a předstírají
odborný zájem o veškeré zdroje vod jen proto, aby v nich mohli
chladit láhve moselského.
Maringotka je postavena zádadně tak, aby cesta k hospodě
vedla přes les a jez, případně zámeckou oborou, v zimě vždy čerst
vě zasněženou. Za podzimních větrů se otřásá jako locí v bouři ta
hem několika desítek draků různých barev a velikostí. V jiných
ročních obdobích však bývá vypouštěn okamžitě po příjezdu na lo
kalitu jen drak jediný a to drak čínský, který je svým pestrým
vybarvením předurčen k orientaci navracejících se čerpačů. Za no
ci k témuž účelu slouží elektricky osvětlený lampión, zavěšený na
nejvyaším stromě. Není-li v dosahu vhodný strom, bývá k tomu úče
lu budován zvláštní stožár, na který lze v krajním případě upev
nit anténu vysílačky.
Ačkoliv vesničané přihlížející manuálnímu počínání čerpačů
poznají na první pohled jejich nezpůsobilost, prozrazující jistou
inteligenci, nikdy ji nenapadají, neboí odřená maringotka ze vsí
je Sáblova klec, sídlo nepravosti a mazaných chlápků, náchylných
k násilnickému vystupování a drobným krádežím.
Čerpač by mohl na svém bicyklu s bytelným nosičem štvát
vysokou zvěř po lesních stezkách a zadivoké jízdy srážet ptáky
v letu /jak ve staré Francii/. Avšak drobně prší, z rozmáčených
polí stoupá pára a tak raději sestoupí a koná svoji potřebu u

patníku jak starý smutný pes.
Nikdo neumí civět tak jako on. S přípravou ranní kávy kon
čí-v poledních hodinách a celé dny se dokáže soustředit na přípra
vu jediného talíře polévky. Neustále má po ruce 50 druhů koření,
ale často si dopřeje hlt kečupu, tubu sardelové pasty anebo vypije
hrst syrových vajec brčkem na limonádu, jen tak bez ničeho, těsné
před spaním. V podstatě jej však nezajímá nic jiného než zívat
někde na lesní mýtině. Nanejvýš dokáže dlouze klábosit o svých
stařeckých chorobách, když na jaře přijede pár starých dobrých
chlapů zahrát si kuličky.
To všechno má jednu nevýhodu. Kávová konvice na vařiči vydá
vá podobný zvuk jako přijíždějící investoři.
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to jde k i‘ií stu-jednomu i obé Jest
£ ¡rachu, obJ takt- nnvrr-cuje se do
■. chu.
• 1. .
1 o sad, #• duc i
lidoVch
vstupuje vsi ¡ Iru c ducu nimdí, ,?e
»»tupuje .>o<? sem?
,

Z V í * A rá A

'

A

■

■

.'V

:

,’■

M Y

V. ’ cktor
e V.o ae i > stalo tto .tikou .iutmov? Zelo 'r«wewiMito c le
tošního rof u# V článku ”'■”
v laboratoři" dsea .. 1 mimo jiná in*
í‘ornov'n o tm, c- jt.a: ve pojený©!* stův-ch
ijde ? ”i Irlvirwtarriía
v rK.
i život yj milionů myší a k ya, JMy, ■
t ur.KLy
jiné
i oná svířata v ta neslítaje* rřlbližnš v tálo dob# jsem ei
: u--í • - . v ;■- cl
,íc
«Jeana roreta /!/• g roční
opic v nnarickýca lafcwratoříoi . úií afl .
■ • údaje » Ji*
nýeh saní neau&a k dispozici, nepochybně však v nich bude aítuňce ob*
dobná, ofioBovnná v jednot liv. cž* zettícu jeďinč fiiwičnÍBd 110 nuotai
inhomtu "■ stonu0» haní nutné /veďtul g- á,
drobností ulo, eo «« $ tttalto ¿ivýal tvory v irbonxocíc: dn;r
ceutic . tiOj orr-eHckójo r> choMeh ho pr.k-yslu či v laboratořích
*•■'■■>?
cu a vc-jvriských d^jej nikdo z -ds rz-.nu iXíjíotv . ..dné iluse
/?/• .toďle čaeepiau iJewsweek se o tomto i*roraadném vraMčhl a aučenísvífiet * odehr vadící ee
' velmi ruilict..errV<>*
¡¡in, na přík*
iíd k v/uj-vU-Zehí í;f. .div.-ch -vuinkú nov.'cb v„ robkú Ret tetickáao ,.ra*
«yelu na lidskou pokožku & Jiná citlivá ísta lidského těla« Jawu
je tc-ui V-eba u dnov^ch koupelových t-ípravků, které jsou pe^uctvro
rá -•>.. /- v:/; 3/ -v../ //- / ,č".
,■ 1 ; '
d. < •.. tfi
</ «e -ok áfjft -.7' plného vMoad wtoonýon objektů, aby mohly byt
eleéwány její.- reakce - nc&íná v posledních letech v sápMníoh
z*jích# „..Peóev-řín i-itKil.-aaeLjeh, diskutovat/;/, ní^terí riíiitontní
stopiny,' ns přiklaď -aiiaal ¿íberation FWftt v Anglii, přepadávají
l^bor&tcře, ničí ;.di;ne?iy r- propouštějí švx/nu-. d. ¡mb-du /#/. *o*
pechy Jmou totíta nepatrné« tiěkolik irálo v ■
' .yý jl; pokus saně**
chrlo /h/t néktoří je eo <■■■■•■ toamtíty ommÍIÍi Jiní véU&jl« z. o vřže
■ ie svíťwům stejní; ■'•.■ ■'■míi.-ei Je příliš ezdS* 7 tomto duchu vysní*
ví i rdvSr čluiito v ewaweekuj l^born mí svfi-rlc buidu i
= vánu ve velkém počtu» • nad se to bud© dít Jen ve větší tajnosti
či se špotki u ■ patn &i svědomí, eoŠ obětxwdn av/i-atM /6/ enl v
<•..

e»

’'"■'./'•y .y:- - ř 'v ■.>
’Z■ «
■ ■ ;.
’£=•-■■ . ''"'■■
světa, kto ''trud
nebo ještě non£ ani ta špetka t
...
í.
V td ¿Seti světa, v které ¿e větvina'liéi útrpně uemívú £vd ;..-rw-ttai
z tisku o soucitných atarýcu pannách z r<-iie os.' bavením kœwituJe *áaktoentní” ;. ■
členů spolků pro ochranu zvířat» ‘Vskcby ti
lidé neměli nic pořádného na ptod! V moderním světě» • Item vážných
■^obl/míH.** Nejsou ochotni > ■ . /istit, to 1 tohle je to&v problém,
mošně Jeden z nejvá.-žněj^ích* vMyt teétemmí • itoka s® svífato /7/
..'xCeie zjoviwu souviáloet » tetel te životu jako ttoctomu, lidský
život nevyjímaje* .snto to to toten* bude toto přehnete* to s© doianfváá, ,:e bez vlvaetcí reneserce o h.-rlese '-ar^iuti /■ /, bez
artelckých « pozdí’Ji i evropských technik álvoči^oé vol-'ov roby /■:■/
a be® :>cHw "< ’■.© Inh^retsrních zviro.teoh <y sice nee^iotovaln. ■ ■ ''©r^í
mtelciha se ov. rai nntíbibtiky r, transplant©©«*'«! orránů /10/, nedovedu
si toék ©ní představit koncentra&ii v bory v Šnečku i jřide t^sr -dm
pointe no lltoch* to vše'jsou epojité nádoby» a ším dříve to lidé pochopí, tím lépe pro to /11/*
Kořeny teto hluboK
lety k ostatním Šivý« tvořte sahají poehopitelte telte* íťUubějl« Mistoto Jean Jorst uvádí Zip/, to v Indii
• wr®jí a ochromu zvíxat vdiíné problémy, proto< .je tm neobyčejné
množství vyšších biologických druhů krotkýte» Ha rozdíl od naší civilimace
Tnťlle od sr> ©fa rwčr tků ke zvířnt-tn 1 roatllnJ'd ncels« odlltoý přístup» nejen mu©» nl® i /in/ východní clviliseče respektovaly
v.'dy ivot ve všech jeho fcniueh, protože věřily, -© vecuny forny
poohtoejí od ’ohe», tojaou-li <)c konce totožné a ¡Otter w ;e>* ■ >’ ..-stí
■. i/> a člověka považovaly jen za jeden prvek velkého kcůplete, rx--time© naše civilizace kltole od počátku důraz na nadvládu £lť>v<ř.í.»
to vhíra tvorstvem» ’ v nates. přístupu k llvým tvorům jsou nejen prvky
filosofií cti rov žýých patontoýoh* filnaofft reeke-fíBtel civil laňce,
toe ....Vedvůím vi.iv^/idovako-křoazanské tradice /14/« Věren těmto tote*
cipftm. mohl puí: iwonrtes prohlásit, . & se .uším st t vládci o noji*
telý přírody, « Ivo- leky považoval jen »?. jôfeéoi ntrojoj netwcW nsáíon symíjetlí, o 1 ant se mctxl domnívat, .‘íe člověk
povinnosti’ jen
vMí n b?’ a^raemu /!//• r druhé r4.rrn$ hinduiàtd, bnj'Ljiât'' a t-.oiaté
ee Již dví.i a půl tio.ícf?. irat řídí v® v^tnhu 1 ostatní ¿ivé Uaotě ,:rin7' ■■. 17'toe totoitototo**** ‘ ttohto totoclpeotk v indické filosofii
•'i’iriyatw oapeal /16/t"»»»* ovínnoatl individu« nejeou s indického
iilwdiaic® omeseny jen na lidskou apolsítoost, ale vztahují ft to* ' toky
na všechno'cítící tvorstvo», K běStomu přikázání "miluj bližního svého
Jaké aebw yn'Xc'’ 7rÂt:??vé indická filosofie» jak Sto* ž-troval človik,
který psá pro interpretaci itoitoé filosofie nsjlepší pi
1 li y /1?/,
**a knádá živá bytost js tvým bii ním’'» . otn rosiíření svět« nonlního
činů je ve shodo s duchem Vidičké eti’ty, jejími klíčov n principem je
u!
t povianteto* © nikoliv prosakování ptov» ‘¿toeti. které nejsou
eharekterizovřny tetolnía vódoaím, onto Máto takové povinnosti nema
jí, to však i 7:
.',
■
. .it ®y ve vztahu k nim» lento
ideál pýútelotví všecn . ív. ch bytostí je nejlépe i. lunt rov- n principem
: js©'» /1«/, kter tvoří integrální součást každé vyšší itoieteé víry
a iwl prel-'i"’’■<).’.■ / «.%->»; avčtei & mudrci, nlé i totter, ai císaři, na
jMklad Ašófcou /IV. onto princip stočná snižuje dll-.
st lidské
?!. clrčnotitij indičtí';' ideál py.; v/f'- více ohledů k viršímu čolku, kter
obaatejw vée
šito tvory» V žádném příptoš neignoruje ducha lidské
jeřnotyj pí'-uv.o se donnívjú, e tísní enlo^en je.i nr usilování o lidský
Slřh /yt, nle i .U'- îovins;,.-st. ch k ostatním živ/ra tvořím, které ne -tří
r?.v'..ž ’
•
''ou saujíaá ve schématu vesmíru lidstva*
lift

: oc i "lni norálk^ r-ú- sice uťů. obscr r individuálního uledi®*
fcí» sttsěně rosěířlt, ve skutečnosti nás vlak drtí v lacino! od ostat*
ního tvorstva. f oaobnínu MViSMti sde tak nevíc přistupuj* Jeětě
jrk si eýisrawo druhu, ktév *růs l-iricky w;$ k ifůvčru, ;o mWlldsk svět sní b t č
; rrr. vy'*c'MsioV';*i* ’<•’*11 so af.ůt- ě.lovfeft tú:«*
tečně svobodný, musí se tohoto typu egoismi ohavit| a to se nůze
stát jen tehdy, kdy
e posvednout nad antropocentrická hle*
disko a pojímat věe jako »tejně posvátně * at uM je to slovy Gity
«kráva, sl ’n nebo pee» kultivovaný brahmán nebo nedotknutelný pa*
ria, kter ’ >sy pojídá”.
Y>v«i j tsoásms vyrilMuje jednotu v*ech bytu?tí * vy/rduj«
uctívání .5.vote ve vdech jeho fornlcn, s výjimkou případů wjvysM
nutnosti» $ádá na příklad po se&níkovi. který pokosil tisíc« květů
n© seno pře svůj dobytek, ©by si pro sabavu neutrhnul ani jedinou
květinu nr kraji cesty. ‘*v©h; stejnůho drhnu noeiiůsíme i v KMlSe
odměn a trestá, í ínskd sbírce • -l*345ibli ně :s 11.století, v níS ’sda
přikázání ukládá člověku ochrs&ovat •■ivoficfay © rostliny, a to i
ty nejniučí.
domnívám w, I* je sbytečně uvádět dal čí příklady* X tak je
zřs.W, e vetnh nrěí civilizase h ziv< půírodfi je nWím acole vy*
jíncdn,/ra, •'' shlodiak© Hnýoh failturních společenství i něčím hrr*
bnrsk;-,' , evudě:'-;.■• o nevěd -■»ont"
'oni podstaty , mnlity.
tylo by J’; na '.’ase sé
nci^ím antropocentriok. n - n niPím ne¿:.
neterlál ní”’ proepěchsti neodůvodnitelný * egolanem snmyalot a vy*
■ it s něj důsledky* P-ejine tonu, I* jsltě není pcadě, 1 Wv« v tom
by s námi aai větvina kompetentních lidí jen ntěáí snuhlrsll©«

1 « Jean orat V chro&ená přírodě., vydnl '■rbis v rocr 1,)?4
? * jen ?r© ilartmoic Ind lek.< vl'W no-Wno zf-kůsale dovós r^/.ueě
v počtu 12*( 0 ■? '■!:-• ně do n.S.A* ir • lěkařeigř výafcum. jistil*
- ->tió, .;.■© doveaené opice * v ceně 4<X> dolarů aa.hMtj vysoká
cena Je nepochybně hlavním. důvodem, pro® jich v, amerických ,1a*
bomtořích neumuěí podstatně vícej nnvíe na jednu dovezenou při*
padejí ůvtí aiiynuK jZ-i >z'evozu nebo :r?i odchytu * jsou ponořč*
vány do vody oh áté na
stupňů -, olši© © pak ozařovány neutru*
‘.
.
. *
3 * týká ®® to páédevěÍG těch ’pokusí, která Jsou “zdvojovány fe stu*
dijním účelům”, ačkoliv by tiskly být právě tak dobře popsány v
pí*!slunil; ch ’ní-íruč^/ch e učebnicích.
4 * podobně si vedou i jiné skupiny, ne příklad v Itálii, v soolo*
cJ^:-,.' cL zehmdách
5 * sa pří' ' r ' lsMtismék’uvádí jakéhosi psychologa, Herý »tudoval
agresivní chování tak, Me dívcl dvojicím myči elektrická fíoky,
aby je ¡<lnuti 1 mezi sebou'bojovat* Je cv^e:- zajímavé, ': @ tento
psycholog neztratil víru v hodnotu svýeh
: <
v zkumů.
hOBnívíi® set áe soudný člověk nusí
rě soucitu s pokusnými
objekty cítit i pohrdání k «práci” takto orientovaných vědců.
Ostatně od ¿esteurových králíků, . ec ■ r vlovovy psy a kiysy
v bludištích íiS&rlekých behaviGuriatů k opicím osarovan^m
utronovými paprsky či upoutávaný nr makety outcmobiia © vrhc*

6 *►
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ír?eá'i pak 60 tan rychlostí proti ®dl vede přímá cesta« Viechny
ličky o airnv'oh Či prospaných 'toyeleeh trk to pojaté, vědy
a o jejím občasňén sneužití nesvědomityini jedincí , j k-ípě-dně
politickými sysUray, jscn pre kočku. j V'to enuvislc-ati stojí. «1 pevMmnutí, Me tradiční čínská či indická medicína, o
jejich -' praktických' výsledcích dnes v lékařských bruších
prcroďěpodolmč nikdo nepochybuje, -e tolik tisíciletí obeSla
be® vivisekcí a podobných infantilních přístupů te živé tmo tě.
pověícmute si laskavě tonete tezr-írrtt, '.-■
:/rj.o2,encho s
an^lifttinyi je spjat a érou primitivních náboženských kultů,
s érou, o které se všeobecně domníváme, Ms již dávno »lnula.
V t ť-t© GOUvlnloBti nebude jlatč be® sajír^voctl eesr ',»ít se
n prosí Vlrdimíre rflehlysHvot vesnírný, r ní& uv'MáíM v ^ýílose I několik ukrácených kapitál, rterí ce ..'»rýmo eabývejí
touto problematikou.
©»letuje u nás vůbec íi/jHr cpolsk pro-ochrnu* ¡..v/řrt? vxpcminám si ne zhruba dm roky sterou správu z naSehe tisku,
opilý saměstnanec jednoho e.ovenského kravino probodl ncžen
w agresivním sáchvatu vemene asi tuctu krav, i/osthl se přiroseně před soud * cle jen se poňkosení ntátního majetku. Co
kdyby byly ty kr#vj johOŤ i Lpuěime rleupo* teoreticky, že
b 'to u nás bylo možné. iád bych ae nc-jfcké kompetentní osoby
n;?tnl, no by se Stalo v tnteovťta p ťprdc. '-’ÍBthjK u nás vůbec
nějaký »ikon, podle kterého by ho bylo možné postavit před.
-rTlv •
r >. < u ■*:/'■
' / ě’x/"''V< ■ .:'• -:^
ny v anglosaských smích. Vzpomínám sl , i va případy x ona*
dy» v prvním případě byl automobilem uštván te smrtí vlk, v
druhém byla systematicky zanedbávána hospodářská svířata« V
obou případech byly vyneseny několikaměsíční nepodmíněné tres
ty odnětí svobody na základe Kákdha 'o oenrani mvířet před
trýměnÍH. o stoj rwřixcL insn itucí dolrummrtuje nirio jiné ne
dávný případ, uveřejněný v prosinci minulého ro u Bladou fron
tou. ■ Ml tuctu labutí zr irslo někde nr okraji jrc-iy do ledů
-‘./bB-r-n - v,- : xú- ..- ' ■ •-X; ■•,
mysliveckého svánu, která'by byla ochotna pro labutě něco
udělat.
¿nrdň
eo jen těžko jefttft -© letech s .kidneu vivisekcí,
' xrou prováděl, v- rovnávnl o stále se sm vracel ob.ro® pse
S otevřeným břichem., který mu v průběhu vivisekce lísal .ruku.
citová otrlost, kterou nr-.ce v těchto průmyslových ob| - těch
vsbus je u mlnd, ob semaotnonkyft, je výstižně ilustrována v
p slední * nevydané * próze B.wrnbale /vis příloha II/> pros
tor, který ttmuto ténatu-věnoval svědčí o tom, že alespoň
někteří lidé u nás si načínají uvědomovat vábnost situace.
r fijiaté bychom bea jist; cH lékařských technik nes-Istrii a roshedně by nebyly o nic méně použitelné, i kdyby byly zalepeny
nn : coin j*n oi principech - vie ndle, Čínu či lidové lékn/ství, ■- • tvající léčivých bylin.
Od d-'b Kapesníka a Qiořdana :*runa jame snadně posunuli měřítka
ve vztahu k makrckosmu, lépe řečeno vrátili jsme se oklikou
k některým představám přadaristotelaké řecké kowiogoni®. cotél
bychom nyní měli učinit i ve vetahu k mikrokosmu - zbavit se
trapocentrisíHu i v opačném směru.

12 • Joan Porst; Ohrožeto příroda, orbis# Prste 1974
13 - Srí R<mftW4amu
proniká vleto bytostmi, j® přítasen i v
;'.m ?o.íci j. rosdíl je jen ve vo .'
'
IsMk
X ve staré® sďkoto se po potopí Bůh hlásí k filv,m tvorů», kleto
.■■’■: ■ . ■*.".
■■ -vírů 9 nimi aalouvu podobní jako e Moa» sjeto
• syny« I’a vstshu človlke k ostatnímu tvorstvu to vlak >• !••?. ■■•eP >.■£ *
vis již citované verše e Genese v ¡ osatoee Bítov 1/»
/ enssie, kap»9
8. I iluvll Sto k 'Jto e syn'3« jeho e nís» řfcsi
■
9«^ «Já nejisté vctozía v salouvu svou a Viíal, 1 * eemenem valí*
. 0

7'3.

10* A se všeliké» duli liven» ktetož jest e toto* s ptactva, s
tovad a se vMech živočichů semských. kteříž jsou s toto»
kteříž vyšli s kord bu» el do toeliHho živci? , ; , 7/ 6,0.
14 * Genesis, kr •.
1. ’jedy polehnel Bůh Mol i synto jeto a řekl jimi plodíel 00
a roasanožujte se» a naplní» zemi.
2« : traeh vál a hrůza vale bud ■ ■ ■• f1
živočich seto, a na
viaeko ptactvo nebeské* VSečko, coiž se t^ýbe na zemi, a vleč
ky ryby »ořete v ruce vele dány jsou*
3« Vdeoco, což se hýbe a jest živo, bude via se pcífrm...

Mitoodující eltít s nevito síkoaa ní sesle sřejto všito k při
jímání neizraelitů do křeolanskýoh obcí, jak vyplývá s dallích
verlůf zároveň- je vlak i potvrsení» wslowy mail Bohem a Uloví<
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tento ohlodu nic nesněn11.
Skutkové S.Apoétolůj kap.10
9. Nezojtří pak, když oni 111« e přibližovali se k mlatu» viol
etr ne horu, aby se modlil, okolo hodiny leští«
1 « . potom velice sltotov» chtěl pojisti« Wg i to. oni strojili»
pMpodln n© nšj raytoi vytržení«
11«
uzřel nebe otevření a «stupující k sete nádobu jakous jeto
:>root&radlo volito» «?=• čtyři rohy utonete*» ten es apoultí
12»

< tož byle toto tkl somoká tovtoa čtvernohá, o sví tots a

netoplteoto, i pttetvo teteifcí«
’-13« T stal se hlte k ntau velen Petře, bí a je®«.«
15 - ev. Wantilto z Antonií byl v evropských dljitoto zjevem osela
vyjímeřným»
atondo ssmosřejte n® Shodu zmínit se rovtol o hrmtí ve^etariánaké®, pokud pramení z principů etických. uvMín nmátkou natolik
jtaen osob, kisto alespoň v určit- . - -,i svého . Iveta vefwterldiíwtví ;>rtotikov®ly, a které podle toto «ítoto zároveň vyhovují dě
nému kriteriu: i-ytto^orss» Platon.» sekrstss, lutf-rcí./j .
Senate#
- tton» -.asaendi, vascel, tosntot, ■ o:.!.<■■'fu>
ý.j,
toaseeu, Matosa» Mlltsa.» Franklin, .jyren, Bemer^i»
niñt-»
■?lem, 'íllaíe Teclus, aietef-s ' ?■■■•;.:-.j? ■«
16 - ■•butlines of Itoian Philosophy, dvod, otr» • • Ó, •.. del Georgo
Alien o nnwin Líd«, Londýn 1932« Ptoklad l#kapítoly v w s/7&
1? » %ffiton Stollsndj lahataa Gandhí, atr. 33

Ifí

nurdi&tiw překládáno jnko *non-inJury* * do češtiny aokná
W-t JrkO n’'7 Ílí'^ 9 "ne^nflVíaf*.
i >10/ .¿V 11
aoučáatí heterodoxníh© ©y.Mlenx» jal ■■ an&ae z buddřiiaau a
jrdniew,. není vBek neandaá ani erto&HUiíiau mydlení Indie*
v Kř?lpe iJútrách, ve iter./ch Je obesláno udaní Gautamy huddUy9 Jo princip (.'¡dna. nr?
ř c- í.n r.>-.tf9
V Jedná kapitole Uahabhar^ty, která má název * >rjna*nindař*,
a* vyskytuje tento přiběhl
v Xaae Ml ztx. n , brhijaín, vtexy ri _>/Gl vykoná'-. obří, s; ič
by ublížil nijakému dívánu stvoření. í^roval proto bohům pou
ze obilí» jůh provosti» i^am, ¿IJXcX poblíý» vtělen v. anti
lopu, trn vytknul zbytečnost takového počínání a nabídl se
•án a© obht. , yráhmín nejprve nad nsbídkou váhal» kdyS oja várk
. antilopa připomněla dobro» které a toho pro ní vyj
, ;.,••>
hlaall - Je to zvrat v příběhu, který aěl sdtejač ujcaornit
na rcíinovsmost tóch» kteří obe£ zvířete ospravedlňují tím,
O jak ebffi* tak ten, kd© občt provádí» na tam získá»
íběh
, hk pokmduje tím» M v <..r,- r.^/G.u, kdy. byla antilopa obětována»
-:.
aáeluky* kterých ďoaáhl prodchoaía
»WoSnýiu životem, a «víre, znovunobývajíc svoji původní bota*
kati poPnbu, mu vysvětlilo princip ahiiosy a popsalo ho Jako
úplnou ctnost" /aakslo dhermaU/»
•* .
' ':' ' -i, ■
<■ ;
. ■ . . ■ : r' ,» . G ':
: ".G
letopočte« vydal na příklad zákon na ochranu ryb» suchoaeoah evířat a Iohů» ífiktoré z jeho ediktů» nasávaná Abharavanét, '■
»sily opravdová přírodní reservace.

'• e ,rvc. 1 -skw k<? váe nx tvorstvu učinila z člověka lidskou
bytost»
Albert Bahweitaer
Vstah moderního člověka k planetě»«nebyl vztahen pertnarů
iljících v symbióze, ale vztahem taaemnioe trápícího paa
neb© 3 Csně 'pamsitujioí na bramboře*
Aldous Huxley

Vidět Jak se velká zvířata volně a beze atracau' pohybují ve
av^m přirozeném prostředí» Je jednou z nejpůsobivějčích a
nej
ijMích podíveK*ch na světě» Je mola© ji srovnat
s pohledem na vznesenou stavbu nebo poslechem. nejdokonalejMí
symfonie*
Julií n luirley
Abv- ukojili svůj hlpd, nemají dosti plodů» které jim 8Ůh vlo—
.,11 v ruce» zlot lnem roti hMiu, rrd der. ri cuvr-jo so ■ >íroda,
■udají v krvi jiné potravy*
Lamartine

Příloha. I

VLApr;ii.LÚL/"ÍLA : ŽIVOT VBg ÍRNý /domněnky, o původu života^
*

*

.

i

-

*

*

Život a práce, Prah© 1944» l.díl
Výběr ,z 2.kapitoly: Hrůza z prostoru
3. kapitoly: Ztracený ráj
4. kapitoly: Špatné svědomí

•. .PTusel to být o.si mocný podnět, který přinutil lidského předka
opustit poměrně bezpečný život v korunách stromů o áaKiěnit jej
za nevyzkoušené nebezpečenství života na volná prostoře...Jedi
ný podnět zdá se niohl působiti dosti průbojná, a to teh, Me se
sídliště vlhké a lesem krytá začalo měnit v suchou step bez stro
mů. Je to týž podnět,’ který přiměl předky dnešního koně, že se
ze zvířat málo pohyblivých začali proměňovat v hbité běžce.••
potomci dryopitheoa se začali rovněž zvětšovat...A také vlastní
začátek vývojové řady, ke které patří člověk i opice anthropoidní, tedy řad© primátů, zahajuje ssavec velký jen jako malá krysa«»•
Bylo to změna velmi pozvolna, a kdybychom v té oblasti byli teh
dy žili, nic bychom nebyli pozorovali...Ještě eq středního olifíocénu ležel Tibet e přilehlými kraji...docela nízko nad mořem, byl
hustě zalesněn a bohatě zavlažován.•♦Byl to lesní oceán, přelaďu
jící se zvolna, skoro nepostižitelně, z mírného pásma na severu
do tropického pásma na jihu...Podle poznatků získaných výpravou
musea FieXdova nebylo ve středili Asii nikdy zalednění...a tu
jeStě víúe vynikne rovnoměrná a věkovitá proměna, kterou tento
kraj procházel od lesního oceánu přes step k bezvodé poušti. A
toto nesmírné a - pozorováno z lidského hlediska -nekonečně
dlouho'trvající moře lesů, zvolna, zvolna vysychcjících, to byl lidský ráj...
Podle pravidla Matthewsova usídlují 3« nejprimitivnější členové
nějaké živočišné‘skupiny zpravidla nejdále od vývojového středis
ka té skupiny...Jaké byly zbyky a jaký byl způsob života těchto
prvních vystěhov^iců? I kdybychom o tom nic nevěděli, mohli by
chom z obdoby dnešního chování lidských primitivů se značnou prav
děpodobností odhadnout, že podnes nejméně lpí na domově lovec a
voják, že trochu, ale jen o málo víc na něm lpí pastevec,mnohem
více pak sběrač potravy...a-že nepoměrně více, než všichni před
chozí dohromady na domově lpí zahradnický rolník. Jak houževnatě
ten lpí na dásotš, dokládá dnešní rolnický kmen pardů, žijící ko
lem Gilgitu v jižním Pamiru, Nevystihuje se, ačkliv mu to vláda
nabízela. A přece jim často BelŽe déšt, na kterém všechno závisí,
takže se musejí živit suchou travou. Jsou skvělí zavodnovací in
ženýři a čistí rolníci typu zahradnického, a znova, a znova podni
kají zápas s postupujícím, suchem. Stejně ai počínali pouštoví rol
níci- indiánští z kmanů Pime, Pe.gago a jiných v Arizoně, studoval
jsem zbytkyjejich velkých zavodnovacích staveb v krajině, kde by
dnešní Evropan zahynul do tří dní žízní, nebýt vrtaných studní.
A tito "primitivové" překonali sucho obrovitými stavbami zavodňovacími, a ještě v tom nehostinném prostředí vypěstili kukuřici,
tabák, fazole, dýně a mnohou jinou důležitou plodinu, kterou,jsme
si od nich vypůjčili. Za to jsme jim my - lidé z rvropy - přines
li misionáře, olovo, alkohol a poddanství, a teprve dík této smě-

si činitelů museli oni ustoupit ze své obdělávané pouště a ponechat
ji na pospas suchu..•
-—
Člověk lovec se stěhuje bez rozpaků za zvěří, jak dokládají dnešní lo
vecké kmeny africké, asijské i americké* Kde je zvěř, tam je jeho do
mov* •• A. tax to byl asi lovec, který první z kolébky lidstva ve střed
ní Asií odcházel, za ním pastevec a konečné rolník*.•A zdá se, ¿e dvo
jí kultura vyprýžtila -proto z vlny pastevecké; čistá kultura bojovněpasteveoká, nesená lidem, který' se živí masem, ekultura lidu rolnic
kého1, jemúz dobytek může býti sluhou, ale ne dárcem potravy. K této
druhé vlně patří většina obyvatelstva indického a čínského*.•
Hejstarší zbytky člověka na nejzaěěím obvodu v západní a jihozápadní
Evropě» jsou výraznými zbytky člověka-lovce. zil v jeskyních a živil,
se lovem velkých zvířat. Zabíjel. Teprve ve střední době kamenné se
objevují první náznaky smíšené kultury rybářeko-rolnické, náznaky
kultury sběračů potravy smíšených s lovci* A konečně se najednou, na
začátku mladší doby kamenné, vynoří v Evropě rolník. U nás jdou dato
vány první zbytky ýtó kultury k letům 3.500 před Kristem, a ukazují
již vysokou úroveň sběrače potravy, proměněného v rolníka. V té'době
to začalo 'být ve střední Asii již asi velmi zlé. Neboí asi k tomu da
tu klada ¿ndrewo pohlední vrchní vrstvy kultury objevené v dnešní
poušti-Gobi, kultury, která tam náhle ustává. A tak se dnešní vléztnost^. „lidských typů naprosto shodují * vlastnostmi typů, nastupují
cích ¡na periferii 1 kolébky lidstva, podle 'stavu vědění archeologic
kého, od nějakého ’čtvrt milionu let před Kristem až k dobám historie—
. „kým* Jaké byly představy lovcovy a představy rolníkovy, a k jaké smě
si- mohlo docházet ve snášené kultuře pastevecko-rolnické? Hledám od
pověď v proměně, která se .obehrála s ’výživou pračlověka při přechodu
od života na stromech k životu pozemnímu* Byla to proměna 'stejně pro
nikavá jeho ostatní proměny ’qlíqvání. vždy$ z dnešních lidoopů žádný
není masožravec* Gorila, jak ,'pódrobně popsali manželé johnstonovi, se
v© své výehodoafrickó vlasji živí ovocem a zeleninou, hlavně výhonky
bambusovými, které také čínanům jsou ’důležitou potravou* Též orangutnn a šimpanz pojídají nejracloji plody, ovoce © zeleninu, jsou to ve.eetariáni* K jiným tvorům ukrutnosti nejeví, sami nikoho nenapadají, ze
smečky stavějí se jen staří samci na odpor, aby obránili samice a mláňntn. Odkaz dryopithek&v udržuje sev nich takřka nezměněně* I v dneš
ních lidských sběračích potravy ne ostrovech, sundských, v kmeni semengů, udržuje se odkaz ten jen málo změněný. K potravě rostlinné při
bírají vejce, ulovenou rybu, hmyz, mrtvého ptáka. Pojídají všechno,
ale živí
převážně potravou rostlinnou. Avšak nejstarší skutečně
evropský člověk z rodu horao, který nám po sobě zanechal tolik stop,
"že si mažeme představit, jak se živil - nejstarěí jeskynní člověk z
nejstaršího peloolitik© - byl naprostý vratdící lovec. Po dlouhé de
sítky tisíců. let také jeho nýstupci byli lovci. Byli to vyslovení ma
sožravci. Lapali do. pastí velkou svěř, ijwuty, soby, medfrědý, bojovali
a ní, pekli maso, kosti rozbíjeli a morek vyssávali. A i ti. nejstarší
pěstili kult krve, krví pomazovali obřadní
pohřebiště, kosti
mrtvého náčelníka..*Jaká to proměna lesního býlozravce, jestliže přij
meme názor, :'io so z něho všechno lidstvo vyvinulo! Kdy k„ ní došlo?
Jistě až po přechodu k životu» pozemnímu. Ale nedošlo 'k ní asi obecně,
■ ani mnohokráte. Od počátku váže se lidská maso.;ravost na obřadnost....
?or<říířiln so nai :• jediného .'Movu. '"činí, .0 o c o.i o o v. r tnu jiní ■ o®
trávy sahal již dříve Slověk-sběrač tu a tem k larvám hmyzím, že vy
píjel vajíčka a jinak svou rostlinnou stravu po způsobu všežravců
doplňoval* Možná, ř© vysychající tůně v poříčí řek dávno před tím
vyíovovnl, a za hladu se snad i po vzoru malých ssevců neučil chy
cenému ptáku vypíjet kfrev* Možná. Ale to ještě .nebyla masožravost,
spojená s bojpvj-ýra zabíjením! K tč Ccblo, jak soudím, současně s ob je-■
vem, že ohněm se ohut masa a tuku výhodně změní. Jak k tonuto objevu
došlo noní tožké si představit. Bystrá hlava mohla přežít požár stepiukryveii se v hlubším místě* Veden hladem a snad i zápachem pojedl

tento první objevitel náhodnou pečeni» kterou příroda sama připravila»
A to ho vedlo k núpedu připravitsi takovou pečeni uměle a kdykoliv, i
když není blesku, který by step zapálil. 2ačal udržovat oheň. K vyná
lezu křesadla, suchých větví, troudu a podobných pomůcek mohlo dojít
později, ale oba objevy, objev stravitelné pečeně i objev, že suché
větve při rychlém tření ae vznítí, zdá se, že si nebyly příliš vzdá
leny» Vždy? není obřadnosti člověka-lovcet při níž by se božstvu ně
jak nepřinášela též obě? zápalná! Vegetariánský-rolník-anhradník ta
kových představ nemá a není důvodu, aby v něm vznikly» obětuje stro
mu barevnou okrasu - lepší květ, než ten, kterým strom kvete, obětu
je zrcadlící studánce třpytná zrnka zlaté - tedy lepší třpyt, než
sana studánka má, větru/hrst zrna, kterým vítr spolu s deštěm jako .
C oslové sluneční súrodnují zemi» 41e zabíjet a spalovat zvíře zh obě?
ohůra rolník-zahradník nepotřebuje...
.
f<
A tu jsme ji.'; u rozchodu dvou větví. Když se sběrač potravy toulá' ' ' ■
krajem, může náhodně’uložit nastřádané zrno n uňžo eo.-.dčji .naXéztl»., .
~e vyklíčilo a nese již plody. I to jest objev, který postačil jednou.,
aby vedl k linii žnhřadnicko-rolnické...Tehdy si rolník'odnesl své' ( .
“představy o vzniku života, a ty byly jiné, než'představy lidské vět
ve, která se’podle jednoho objevu, neučila bojovat s pomocí Ohně proti
zvěři a s pomocí téhož silného ’’ducha"' obměkčí svěř, aby mohla být
pozřena, dolník nemá. zapotřebí kouzel. Koní také v jeho životě nio
ústředního. Není předlohy, podle které by mořil tebe povyšovat na pána
světa, Ba vůbec pojem pána-'je mu cizí» Podle Pelakera náš výraz pán
je původu turkotatarského, komu však je vegetariánský rolník příliš
dalek, protože je příliš včleněn-do přírody, ze které rovnoměrně ži-.
je. ho ní ukládá své mrtvé stejně jako šéme rostlin,v■nojasné předs
tavě, že ze života do země uloženého vzejde zase život, zda ten Či
onen není rozhodující, vždy? mnohonásobnou úrodou opuka země ftnždého
jara po zimě a také později, po letních deštích. Daos v oroseném kvě
tu, zítra v ptačím hrdle, pozítří ve smíchu člověka zajiskří se týž
záblesk života toužícího růst a zrát, kdykoliv jen životadárná země,
největší a hlavní jsoucno, sama se-vrací k životu v objetí jarního
slunce.•• Když tedy rolník přemýšlí, spatřuje ve vďSných zásnubách
země vrcholnou obdobu svého'Vlastního-života i všeho života kolem se
be, a původ jednotlivého života splývá mu zajedno s původem jara na
zemi, i se základní schopností země život ze sebe vydávat. Proto mu
není divné, že drobnější tvorstvo kolem, jakmile byla země sluncem
zúi’odněna, vzniká kdykoliv z čehokoliv, hlavně po dešti z bláta.»-«
Tu všude přežívá...základní postřeh sběrače a pozdějšího zahradníka,
Že semeno, ztuhlé a zdánlivě neživé, rozvine se do nového živote,
právě tak jako země sama po zimní ztuhlosti, když vlhké teplo -z po
libku slunečního ji zúrodní. Proto není ostrého rozdílu mezi životem
a smrtí, mezi živým a neživým, mezi jednotlivou živou bytostí a všeoživeným přírodním celkem. Jsou jen plynulé a. občasné přechody a obměnyi Tato přírodní všeoživenost, podložená základní úctou k rojící
a plodící zemi, promlouvá i způvodního lidového -náboženství řeckého,
promlouvá též z mravní souvislosti všech životů v pozdějším náboženst
ví indickém, ačkoliv obě tato náboženství představují již útvary -dru
hotné a smíšené...,’Složka rolnická je však v obojím dosti silná, aby
-se při víře ve stěhování duší nezaostřila anthropocentričky, nýbrž
zůstala .při panpsychismu, ve kterém člověk není ani vrcholem ani -cí
lem, a jímž' není ani osobitý život jedincův v jakékoliv osobité a ko
nečné podobě posmrtné.•.Ve svém jádře byle vždy věrouka rolníkova
bez bohů, a kdyby nebylo vlivů z větve pastevecké e lovecké, byla by
bez.bohů zůstale. Vždy* ještě v desátém, století po Kristu uctívali '
• naši předkové háje, stromy, řeky, -studánky, pokud to nezměnilo slovo
nebo meč věrozvěstů...
J
Je to linie, která, abychom se vrátili k naší hlavní o-t-ázee, k anthropocentrismu nevedla, která vedle spíše od něho, k odosobněnému, Málo
sebevědomému zažívání a prožívání života v souznění s okolím. Nevedla
ani k rozvoji běžného strachu před smrtí. Podnes je až neuvěřitelné,

jak se naši staří venkovští lidé dovedou smrti nebát, jak o ní klid»
' ně hovoří & připravují se ne ni', zatímco jiní lpí na životě tělem i
duší* Jako by sev takovém nebojácném člověku projevoval, ba jako by
šev něm přímo vyrnendloval pů.Vodní vegetariánský typ sběrače-zahradníkaj kdežto v druhém pak lovec či pastevec* Ano, s lovcem je to vše
jiné, a vše' jo takové, že oo jemu musí přičíst vlastnictví víry a ná
zoru anthropocentrického. Jak jinak vyvinul se po přechodu na pevnou
zemi a po objevu ohně jako 'spojence při lovu a při požívání kořisti
jeho život! Představíte si ho, jak číhá, přepadá, vraždí a čtvrtí
kořist ve stálé’úzkosti, že sam bude vyčíhán, přepaden, zavražděn a
pozřen. Mstí ae soupeřícímu lovci a sám se hrozí pomsty jeho. Bebot
oko z® oko, zub za zub. Ale nejen msta lidská, táž msta zabitých zví
řat mu hrozí* ' bjevují se mu ve anu, straší ho v přítmí, a jako on
Užívá ducha ohně, užívají též ona koufcel, aby ho oklamala, zlákala,
jako on oklamal e. zlákal do pasti’jo. a přece nelze ustat! Jak jinak
by vydalo zvíře sebe samo zr. potravu než po boji, který leckdy nemohl
by'dopadnout! jinak, ne: lovcovou porážkou* Proto jsou všechny’prost'ředlcy dobré, aby to dobře dopadlo. Účel'světí prostředky* Zázrak je
jedním z nich i kouzlo. Zázrak’a kouzlo ochrání lovce od ’’zlého pohle
du*1 zvěře, zvláště zázrak ohně vykouzleného’hbitě třením* Když se od
napjatého kusu dřeva, po kterém se druhý kus tře, při náhodném uvol
nění třený kus daleko odrazí, je objeven luk! Střele a plápol,ohně,
to jsou zbraně, před kterými couvá mocné zvíře,..ÍJskok je vedoucím
motivem* Proto se vedoucím tlupy stává ten, kdo krutost a odvahu do
vede nejlépe opojit s kouzly a uskoky. Takového jedince je třeba od
vrátit od hněvu proébou, dary, obětí, r je třeba si ho vážit, vždyl
jedině on to je, kdo za týto úsluhy v nějtěžSÍK1 boji vykoupí svým Ži
votem život ostatních, on - vládce a hrdina i vykupitel. Je tu snad
třeba hledat obtížně- spoj od tohoto zaměření k anthropocentrické vě
rouce starozákonní? Souvislost obojího je očividní...
Zbytky záhadné činnosti lidské jribžaicéze starší doby kamenné, z údobí
mezi šedesáti a stodvrcítl tisíci lety před Kristem, nemohly býti po
chopeny, pokud badatelé neobjevili, že v jeskyních v jihozápadní Ev
ropě a vo okolních městech fezzanských v severní Africe nejd§ .o virtuozní zálibu předvěkého malíře, kreslíře, řezbáře a sochaře, který
by si dával v hloubi tmavé jeskyně svítit, aby tu pro nic za nic zob
razoval lovenou zvěř, nýbrž že jde o úpěnlivý nábožesnký obřad! A
hlavní pohnutkou toho obřadu ,nebylo nic jásavého e primitivně upřím
ného l Byla velr.i složitá a velmi ponurá - Spatné svědomí, spojené s
nevyhnutelnou potřebou nového úkladu, nového provinční, člověk musel
bóha usmířit, že mu zavraždil tolik zvěře, a musel toho "pána zvěře"
pohnout, aby mu napěstil delší zvěř a tak zabezpečil další obživu.
A konečně se musel i proti lovené zvěři semé nějak pojistit; složitými
obřady jí předstíral, že ne on, ale někdo ’jiný ji skolil nebo skolí!
Jak složitý to věrouka, jež sloužila za podkled k obřadům neméně slo
žitými Věru, ž®_by ji nebylo možno joehopit a vyložit, a ¿e by ani ne
bylo možno vystihnout, jak se obřady samé prováděly, že se při nich
konaly slo. itú tance ve zvířecích maskách, že se při nich prolévala
krev, že docházelo k sebezraňování, k Částečné kastraci mladých lovců,
k obřího©, že se poranovaly portréty zvěře a že se t.u. dálo mnoho a
mnoho jiného - to by se nebylo všechno dalo ze sporých zbytků dnes vy
číst. kdyby se nebyly všechny tyto složky pravěkého loveckého obřadních
ví našly podnes živé mezi primitivními kmony no stejné periferii, kde
se odehrávaly kdysi, v Africe a severovýchodní. Sibiři.
Mysl lovců, dnešních je zaujata stejnými náboženskými představami jako
mysl lovců předvěkýoh, nebol stejný a vždy znovu oživovaný je základní
dojem, který se lovci ryje ,do mysli, je to .hrůza vybavovaná od té chví
le, kdy se lovné stal lovcem, kdy vynalezl útočnpu, vraždu jako prost
ředek k obživě.••
Když se člověku podařilo objevit, že není třeba vždy zvěř zabíjet, že ji
možno ji zajmout a žít z toho, že se nu v zajetí množí, když poznal, že

se zvláště snadno množí v zajetí skot, obtížně však medvěd, ke které
mu severský člověk též sáhl, a k ”yž se mu podařilo velkým einein pod
robit si iiýks divokého býka, tu se z lovce začíná vyvíjet pastevec,
a v jeho mysli rozvíjí se původní lovecká obřadnost a kouzelnická
praktika v symbolizovanou a vznosnou, ale v jádře stojně krutou nau
ku o stvořiteli světa a pánem nad životem a smrtí, o,člověku jako o
jeho nejoblíbenějším díle a pánu nad ostatním světem, o smíru mezi
nejvyšším vládcem-bohem a člověkem*.»Pastevec polodivokých stád byl
nucen trávit! dlouhé noci na stráži v širém prostoru.s hvězdnou oblo
hou nad hlavou.•.stále mystičtěji a záhadněji znějí proto výklady o
vlivu hvězd, které jsou zaplétány do příběhu o stvoření, hříchu r vy
koupení, a které se především stávají symboly: jejich nebeáké stádo
se pase pod dozorem nočního vůdce, býka-měsíce, pohotovu nahrazovat
ušlý život na zemi svými nesčetnými rezervami, vtělovat se v žiyot na
zemi, když zrána jejich vlastní život jedním zkosením zahubí věčný
lovec-slunce. Tato základní představa - protějšek k rolnické předsta
vě o životadárném slunci a zemi - dá se vyčíst z obřadů pnleólitiokého člověka v jihozápadní Evropě vé dvacátém tisíciletí před Kris
tem, dá se vyčíst také z obřadních zvyklostí dnešních .kmenů loveckých*
S 'odporem čtete v zmíněném spisu Pertoldově o hrůzná oběti mučeného
koně, kterou si u čukčů vykupuje čaroděj cestu k nebeským duchům, aby
z nich vylákal výhody pro lovce svého kmene, žertovně líčí Schránek
chytráctví sibiřských ostjaků a giljeků, jak chytí a vykrmí medvěda,
a jak ho zabijí na hostínuj jak k zabíjačce, k hostině, pozvou také zabitého medvěda v podobě loutky z jeho vycpané kůže, jak té loutce
předkládají nejlepší kousky z jejího vlastního těla, aby ji poctlli|
jak jí předstírají, že oni nejsou ničím vinni, všechno že zavlnila
zlé ropucha, její/ vystřižená podoba hledí ne medvěda z měchuřinového
okénka| a když medvěd pozná, ze už jo všemu konec, protože už pojedl
vlastních ústrojů, srdce, plic 'a jater, tož jak se dá do pláfté n oni
jak ručníkem utírají loutce oči, ale honem jí ještě na nos položí
obrázek vystřižené ropuchy, aby se medvěd nespletl v představě viní
ka a dodatečně se nemstil, s úžasem poznáváte, jak se podařilo nalézti Věrnou, doslovnou kopií těchto obřadů a představ, či lépe řečeno
věrnou její předlohu u paleolitického člověka v jihozápadní Evropě,
s tou jen obměnou,' že podle objevu hraběte Begouén© V jeskyni Monteapan, hotovil si předvěký člověk medvědí loutku z hlíny, která dodnes
zůstala v jeskyni uchována i s medvědí lebkou, ukazujíc, že medvědí
kůže byla přes připravenou kalotu přetahována. A jak se zase věrnou
kopii této varianty podařilo dr.HuggerahofbVi objevit nedávno u. dneš
ního afrického kmene Bamanů s tím jediným rozdílem, že ti ai kalotu
vytosávají na volném prostranství z’ kamene.
Jako červená nii táhne se všemi variantami hlavní motiv; špatné avěy
doníí, strach, že smrt přinese zlou odplatu »© prolitou krev, za spá
chaná hříchy, snaha zabezpečit se proti této mstě na onom světě. Roz
víjí se víra v osobní nesmrtelno, ale je 'oď počátku zatížena, ba snad
navo'děna strachem ze smrti, strachem z trastu. .Dnes mně, zítra tobě.
Smír a šalba jsou prostředky odvracející trest a pomstu, v dýmu ohně
necht se božstvu představí někdo jiný jako viník...Dnešní i někdejší
primitiv musel se kromě toho vypořádávat též se zabitým zvířetemj a
jestliže šalba ostjackého či giljackého obřadu a medvědem působí u
nás již jen jako masopustní obdoba medvěde z hrachoviny - jako šprýmovní obřad vzpomínkového rázu, nechybí podnes příkladů, juk vážně
pojímal člověk tuto obřadnou šalbu zabité zvěře. Trpaslíci z konžské
ho" pralesa Ituri vykupují si podnes alibi' před zavražděnou antilopou
složitým obřadem za východu slunce, při němž obrazu antilopy, do pís
ku nekreslenému, předstírají před lovem, že jej zastřelí prvním svým
paprskem slunce a ne oni. A_když zvíře ulovili, zbaví se dodatečně
jeho myty tím, že mu vetřou í]o obrazu v písku krev p chlupy n dají mu
tak možnost, aby se opět z nějaké hvězdy zrodilo. Poskytnuvše mu toto
dobrodiní, zavazují si je k vděčnosti. wže v této oblasti”, pokračuje
Frobenius, ”mají hvězdy podnes skutečný vztah k životu a ke krvi,

ukazují zkušenosti, které jsme sesbírali. Křováci pouště Kalahari
»považují hvězdy za antilopy elen, nebo naopak antilopy za hvězdy,
a proto se nesmějí kosti zabitého zvířete rozlámat, jinak zajde
světlo hvězdného nebe. Kmeny Kande a Bemana považují hvězdy za
antilopy Roba. Lidé z Bufalabe je zas považují ze. skot. Ve všech
křováckých vískách visí na vysokých vidličnatých větvích hlavy
ulovených antilop tak dlouho,*až je larvyvrozežerou. Proč tu vidí?
Pro povětroně, přinášející štěstí! Ztotožňuje se tedy antilopa s
hvězdou, ale ne ve smyslu pohádky, nýbrž z původní-hluboké uchvácenocti, jež uváděla zážitek života do staré kultury”. •
Do nepoznání opřádá pozdější věrouka kulturních národů tuto základ
ní představu lovcovu symbolikou,-mystikou, mystériemi, bohoslužbou,
ale jakmile jsme jednou pochopili základní ideu, podaří se skoro
všude rozplést! toto kokonové předivo © vytěžit z něho jádro. Není
to jistě obtížné, když se nasýytuje tak jasné vodítko-jako ilustro
vaná hlava býčí, lví, antilopí, aňebo jméno souhvězdí, jek je naše
kultura převzala od kultur východních prostřednictvím, kultury řec
ké. Zvláště kultur© sgyptBká a mezopotamská .ukazují těmito jmény,
že hvězdy byly zapředeny do obřadů nejvážnějšího rázu...
V 'podstatě jde stále o týž světový obraz člověka-lovce. Nebe se ze**
mí sev něm také sceluje, ne však k rytmickému dramatu zásnub a plo< zení, leč ve velké divadlo -vraždy a pomsty, strachu, proseb a usmí
ření. Strach před smrtí, tato přirozená‘reakce všeho živého, zesílí
se tím obrazem v pohnutku všeho duševního konání, zatímco v člověku
rolníkovi tento strach na . ozadí věčného kolotání, věčného vzniku a
zrodu takřka pohasíná.
A překonaný strach, vítězství nad sebou 3amým, uzrávé v pocit heroismu, osobní hrdinnosti a velikosti, což jsou opět pocity vegeta
riánskému rolníku cizí.
Všeobecná potřeba nápravy i tam, kde osobního heroismu není, vede
konečně k věroukám, jejichž výslednou ideou je vykoupení, spasení,
očištění. Rolník ani 'takové potřeby nemá. Nezná 'úzkosti lovcovy,
ne-nu jeho provinění. Nerozvíjí jeho složitých představ o vzniku
'života a světa. Nezná ani jeho úžasu a zamyšlení...Rolník ve dne
pracuje a v noci odpočívá, noci téměř nezná. A když se již musí z
kolébky stěhovat, jsou jeho představy dávno hotovy...Ale také názoi‘ pastevcův je v té' době již hotov, a tak oba názory při pohybu
kmenů na sebo narážejí...a a krví mísí se též světový názor, a ja
ko se divoké druhy zvířat z poměrné* jednolitosti rozbují v nepře
bernou .rozmanitost odrůd a sort, když je člověk ochočí a kříží, tak
se poměrně jednolitý názor a věrouka rolníkova i lovcova po těchto
zémnnbách rozvětví v nepřebernou pestrost kosmogonií, theogonií,
biogonií a anthropogonií a zabalí se přemírou roušek obřadných,
věroučných, mravoučných...Ale tento rozbor, byt i velmi zajímavý,
vedl by nás ji& sa vytčený rámec. Sáhněme proto jen k výsledku,
' který je nasnadě: představa geocentrická' je podstatnou složkou
světového obrazu rolníkova; představa anthropocentrická zas nez
bytným požadavkem' smírného vyznění víry lovcovy.
Obojí myšlenková soustava rozvíjela se asi zprvu každá samostatně
v kolébce lidstva a kolem ní, rozešla se pak docela, když se lidský
předek rozešel ve dvojí větev, ve větev Ábela a ve větev Kaina,
ve větev rolníka a ve větev lovce, aby se později setkala a druhot
ně splynula v obraz jeden, plný protikladů a rozporů, jejichž dě
jiny jsou do velké míry obsahem kulturních dějin lidských.
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Volv -rt. uenťUi«
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-’n.... -;■ -■
■. '■
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„ . . ., < . ■ ■ ,;. ,. ». z" • ’ . ,< c
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’\J. *.í
CÍeQ«««
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’collE ucdln nrot.nl© r otcv.vedtou tlo^ou
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FU««.
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ČÍNSKÁ KUCHAŘKA - 2.část
Z knihy "Chinese Cookbook", kterou vydal W.J.Morgana v Melbourne
přeložil vybrané pasáže a recepty V.Faktor

PŘEDKRMY
Jako předkrmy se servírují včechny druhy lahůdek - vejce v
sojové omáčce, smažené krevetové kuličky, křehké smažené wun tuna,
shui-raei nebo shui-mai /správný nánev pro trubičky dělané v páře,
známé jako dim sims/, motýlkové krevety, čínské salámy, které se
nahřívají v páře a pak krájí na plátky, nakládaný pórek ©td.
JARNÍ ZÁVITKY /spring rolls/

12 prázdných obalů.
Náplň:
250 gr /1 ěálek/ kuřete, pokrájeného no proužky
2 kávové lžičky sójové omáčky
1 kávová lžička dry sherry
2.5 cm kostka zázvorového kořene, jemně nasekaného
1 konzerva /185 gr/ kraba
90 gr sádla
4 houby nakrájené na plátky
1 konzerva /225 gr/ bambusových výhonků, nakrájených na tenké plátky
1 kávová lžička sojové omáčky navíc
1 kávová lžička cukru
1 kávová "lžička Škrobové moučky, případně jeátě jedna navíc
1/2 bliku
olej na smažení
Prázdné obaly jsou k dostání v čínských potravinářských obchodech.
Prodávají se zmrazené a. měly by být uskladněny bučí v mrazáku nebo
v ledničce. Před použitím je nezapomeňte rozmrazit.
Náplň: smíchejte proužky kuřete se sójovou omáčkou, sherrym a záz
vorem, a nechte směs 10 minut marinovat.
Kraba přelejte horkou vodou a oddělte maso ,od chrupavek.
Rozpusťte na pánvi 1 polévkovou lžíci sádla a osmažte kuřecí směs
do hnědá, pak ji přendejte z pánve do jiné nádoby.
Přidejte zbývající dvě lžíce sádla a smažte v pánvi 1 minuty houby
a bambusové výhonky. Vmíchejte kraba, kuřecí směs, zbytek sójové
omáčky a lžičku cukru. Škrobovou moučku smíchejte s vodou, přidej
te do pánve a míchejte dokud se nezačne vařit a směs nezhoustne.
Dokončení: náglň rozdělte na 12 stejných porcí.
Umístěte nápln na spodní Část obalu, přeložte spodní okraj přes
horní, zastrčte konce dovnitř a zalepte je moukou smíchanou s bil
keino
Ohřejte ve woku olej rre 150 stupňů /wok by měl být olejem naplněn
do poloviny/. Vložte závitek na cedníkovou lžíci © ponořte jej
3~4 x do vařícího oleje, aby se uzavřel. Vložte jej pak na olej a
a smažte tak dlouho až je křupavý a osmažený do zlatohněde. Zbylý
olej nechte dobře odkapat.
Servírujte ihned - nebo před servírováním znovu osmažte
ozdobte
závitek ne talíři listy salátu a servírujte společně s malými rais
kami sojové omáčky © hořčice.
Pro 12’osob.

KNEDLÍKY S VEPŘOVOU NÁPLNÍ DŘLANÁ' ¥ PÁŘE
/steamed pork-filled dumplings/
*.
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Těsto:
1 1/2 polévkové lžíce sušených kvasnic'
3 polévkové lžíce vlažné vody
500 gr mouky
315 gr vlažného mléka
Náplň:
500 gr pečeného vepřového masa
4 sušené houby
_
t ~
1 polévková lžíce na jemno nasekané jarní cibule
1 polévková lžíce škrobové moučky
1 polévková lžíce sójové omáčky
1 polévková lžíce oleje
1 kávová lžička cukru
Před zaděláváním těsta postříkejte kvasnice a cukr vodou. Pak je
dobře zamíchejte a nechte několik minut kvasit.
Mouky nasypte do zadělávací mísy, ve středu udělejte prohlubeň a
dejte do ní kvasnicovou směs. Přidejte mléko a dřevěnou vařečkou
vše dobře promíchejte.
Těsto je nutné hníst asi 10 minut dokud není poddajné. Pak z něj
zformujte šišku o průměru asi 5 óm. Nožem jej pak rozkrájete na '
kusy 2.5 cm silné. Z každého kusu udělejte placku a odložte ji
stranou.
Osmažte houby, vepřové maso a cibuli na troše oleje /asi 2 minuty
na prudkém plameni/. Celou x®fc8xáwhŽK dobu směs^dobře míchejte,
přidejte škrobovou moučku a sójovou omáčku a nechte vše za stálého
míchání další dvě minuty na ohni, pak nechte vychladnout.
Lžící nandejte na každou placku trochu směsi a okraje placky stlačte
k sobě tak, abyste z ní zformovali šišku.
Šišky ohřívejte v páře 10 minut.
TO TUNS
«

.

250 gr jemně nasekaného kuřete nebo vepřového masa, či směs -obou
/vepřové maso by mělo -být pečené na dřevěném uhlí/
250 gr syrových krevet, bez krunýřů, nasekaných na drobno
18 čtverců s nudlového těsta
1 šalotka, velmi jemně nasekaná
1/4 kávové lžičky cukru
1 kávová lžička sójové omáčky
špetka pepře
1 .žloutek
Smíchejte všechny součásti náplně. Čtvereček těsta podržte v levé
ruce, a do vrchního rohu dejte I/4 lžičky náplně /asi 1 cm od okra
je/. Pak přeložte roh s náplní do středu a kápněte trochu žloutku
či náplně na levou stranu přeloženého těsta.
Přehněte pravý okraj až k náplni a stiskněte /nejprve je třeba tr
pálivosti, pak vám to půjde lépe/.
Ďo pánve nalejte hodně oleje a těsto osmažte v horkém oleji do křu
pava a zlatohnědá.
Servírujte se Švestkami nebo s ostrou omáčkou.

VEJCE V SÓ-JOVE OMÁČCE ,/eggs. in soy sauce/
*
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4 vejce
z
2 polévkové lžíce sojové omáčky
1/2 kávové lžičky cukru
malá kávová lžička sezónového oleje
2 polévkové lžíce vody
\
Vejce vařte 5 minut, pak je dejte do studené vody a po 10 minutách
oloupejte. Ohřejte sójovou omáčku, sezamový olej a vodu, přidejte
vejce a nechte vše na mírném plamenu 5 minut pověřit o 30 minut pak
nechte vejce ve směsi, jen jex občas otočtě, aby se stejnoměrně za
barvila. Všechna vejce rozčtvrťte a servírujte»
VEPÍÍOVÁ OMLETA /pork omelets/

4 vejce, lehce nazšlehaná
,
- 1/2 šálku jemně nasekaného vařeného vepřového masa
1/4 kávové lžičky soli
1 polévková lžíce jemně nasekané šalotky .
.
1/8 kávové lžičky monosodium glutamate
1/4 šálku hovězího vývaru
1 kávová lžička škrobové moučky
3 kávové lžičky oleje
Omáčka:
1 kávová lžička sójové omáčky
1/2 kávové lžičky^ cukru
1 šálek hovězího /masového/ vývaru
1 kávová lžička škrobové moučky
1/4 kávové lžičky soli
špetka monosodium glutamate
K vejcím přidejte vepřové maso .se solí,, šalotkou, monosodium gluta.
mate a masový, vývaro Směs dobře promíchejte a rozdělte na 4 porce«
Každou porci lehce osmahněte na trošce oleje» Udělejte t ní omeletu
a smažte dokud není hotová»
,
.
Na omáčku smíchejte sójovou omáčku, cukr, masový vývar» sůl a mono
sodium glutamate, a uveóte směs do varu. Škrobovou moučku smíchejte
s trochou vody, přidejte do pánve a míchejte dokud omáčka nezhoust
ne» Hotovou omáčkou přelijte omeletu«,

KOUSKY RYBY /fish pieces/

1 šálek obyčejné mouky
•
;
1/2 kávové lžičky prášku do pečivá
1/2 kávové lžičky rozemletého zázvoru
■
1/4 kávové lžičky soli
1 vejce
"
O »15 1 vlažné vody
1 kávová lžička rozluštěného másla nebo margarinu
1/2 kávové lžičky sojové omáčky
'
.
10 malých kousků filé
Z ryb odstraňte kůži a tolik kostí, kolik můžete» Nakrájejte filé na
kousky 5 cm dlouhé» Smíchejte mouký, prášek do pečivá, zázvor a sůl»
Oddělte žloutky^od bliků, Bílky, lehce našlehejte? a přidejte do mouky»
Dodejte ještě sójovou omáčku a vodu» Udělejte jemné těsto, pak přidej
te rozpuštěný, ale vychladlý margarin a bílek, uŠlehaný do tuha» Obal
te v těstě kousky ryb a osmažte je na oleji» Servírujte je s červenou
. nebo švestkovou omáčkou»
Příště: Pokrgzy z vepřového masa

SMAŽENÁ KUŘECÍ JÁTRA /deep fried chicken livers/

500 gr kuřecích jater
vařící voda
šíáva z 1/2 citronu
sójová omáčka
1/2 kávové lžičky skořice
3 kávové lžičky cukru
velmi jemné nasekané zelené konečky šalotky
velmi jemné' nasekané
opečené mandle
a
Kuřecí játra operte a o-sušte« Vložte je do pánve, přidejte citrono
vou šíávu a dostatek vařící vody, aby byla játra pod vodou.. UveSte
vodu do varu, odstavte pánev z plamene a 5 minut nechte«.
Operte játra ve studené vodě a pečlivě je osušte«, Do pánve dejte
sójovou omáčku, skořici a cukr, dobře promíchejte, a pak přidejte
kuřecí játra«
Nechte je 10 minut na velmi mírném plameni /nenechte je však vařit/.
Pak je znovu osušte a nechte minutu nebo dvě smažit na prudkém pla
menio Vyndejte je z pánve, dejte na nahřátý talíř a posypte je ze
lenou šalotkou a opečenými mandlemi.
MÍCHANÉ ŽLOUTKY /scrambled egg yolks/

3 žloutky
1 šálek studeného kuřecího vývaru
:
2 1/2 kávové lžičky jemně nasekané šunky
1/4 šálku jemně nasekaných bambusových výhonků
1 kávová lžička brandy nebo dry sherry
1/4 kávové lžičky soli
1 kávová lžička škrobové moučky
Rozmíchejte žloutky v kuřecím vývaru« Přidejte polovinu šunky a pak
vmíchejte bambusové výhonky,, brandy, sůl a škrobovou moučku /rozmí
cheinou v 1 kávové lžičce vody/. Vše dobře promíchejte«,
Vaječnou směs smažte ze neustálého míchání na oleji dokud nezhoust
ne» Posypte zbytkem šunky.
c

■
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RYBÍ ZÁVITKY /fish rolls/ .
* *
500 gr sladkovodní ryby nebo zmraženého halibuta či platýze
sůl
1/4 kávové lžičky jemně nasekaného zeleného zázvoru
2 plátky vařené šunky
1 celer /kořen/
2 čínské su.šené houby
1 kávová lžička sezamových semínek
1 šálek obyčejné mouky
asi 3/4 šálku vody
Smíchejte mouku se solí a nozmíchejte směs pomalu ve vodě a uak ji
nechte 3/4 hodiny stát.
Rybu nakrájejte na kousky 10x6 cm a posypte solí a zázvorem« Houby
operte a ponořte na 20 minut do horké vody. Osušte,
V' troubě zapečte sezamová semínka nebo je vložte na pánev bez oleje
• a míchejte na mírném plameni do zlatova. Celer, šunku a houby nakTá
jejte na úzké proužky 5,5 cm dlouhé, na užší konec rybího filé vlož
te od každého jeden proužek a zabalte. Upevněte kokteilovými jahlami <
Sezamová semínka vmíchejte do těsta, obalte v něm rybí závitky a
osmažte je na oleji do zlatova. Každý závitek úhlopříčně rozřízněte
a sefvírujte na dřevěných kokteilových párátkách s červenou omáčkou.

Špatné probuzení
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i. c-spi? bily/¡ dr et nr uzdí oči, tb ae neněly nr čem popást, anrý
v-1
;hy do uftí, re.-, ne-slyňely t.c, co je-pro nadí realitu málo
vhodné.
z jek se lidé ¡i d ■ou uvalováním vnpurhdho ducha, ’ ter; si
nechce nechat včšet bulíky na nos od toho budižkničemy í df'ňaSeČe
ošunti.

i
/-ahai i..'\'.nl.y' rorutík.t oe po ovětč jrko po roalvot
lé louce plné niterných brrev, ‘zwlá ■" vůní. nskotnčlly by si e
motýly ’• vrátily se k n »m plné voňavých dojmů. ,.Tn'< by náo občerst
vily, kdyby se nám navrátil ’ jnko rylc; i obtížená v' olu z p rrtyyl
Vždy? u■■ní t ebn se obávat, i.e by nekde nflco provedly, podálí ae
o svou mrlost a námi a přinesou nárt ae sváta plné brlohy tmvenýrň.
V:-pust je tozune se šatlavy! a ducha n> morduj, v Myl se neumí brá
nit. Jo křehký c ílechetný n neumí bojovr.t stojní- obhroublými zbre
- něral.
/Hozum máme jen proto, aby Kostírol nnáí pravou ¡■odste-tu. K
ničenu jinému se nehodí ten j<ÍÍtaý povýšenec. /*. přitom «1 nevidí
nni nn špičku nosu/.
Pech ho, al se trochu proletí Širými prostory. Já vitu, závi
díš, nle vždyf jsi tak tčákýl Azur nebes bys potrhal srnou neohra
br-no•■-ti. Jen ne drž rndčji při zeni, ty f: rizeji.
Jizic .jati neustále prohlubuje no čí vydčlenoot :: celku. Jaký
to ná aai účel? Horu a Čg’:u slouží ten neomalenec? Co s ním, s
přitroublým seledonem?/
OpřeS ho duchu sítí pavoučíeh vláken, aírnč nu domluv, cle
netrýani, al ví, snč Je toho loket, .enech nás již 4zle v ponížení.
VSJyt stačí &e rozhlédnout: lok.r jovr robotují e chtějí si hrát Ml
pány. Jak obscénní to pohledl
/nepostavil nám 3'ih Rozum do cest/ jrko poclední
okúžku?
Horu, která zakrývá výhled nr Siré ¿-jo
len nám dal, ten.balvan
svalený do cesty, ten nafoukaný•sonozvanec/.
Ale dost. Je to jen slouh- e za ■ as nebude .tožná jeho pato
lísnlství k zahození.
- fek -

• . ♦ o ,i eát ě trocl iu no ■ to 1 ■ ■ i e
’’Nechte rané být*» řekl ,i sera jí. ttjá si tr.dy přemýšlím v
rdnci svých možností, a vy n© mne jdete s tímhle. He-ehte rané
chvíli popřemýšlet. Třeba na BÍBB přijdu, co se bude týkat i
Vás. Třeba ne to, že bych ©i Vás mohl někdy vzít. I když se
známe jenom, chvíli. Kdo ví, co všechno se dnes večer může stát...
Pe, ne, nebojte se, Btt to já nikdy nepřijdu, připomínáte mi
j- dnu spolužačku, která se do mne v pátá třídě šíleně zamilova.
ln. Její láska se projevovnln tím., Že po mně o každá hlavní
přestávce hodilo mokrou
houbou, *• i o si myslím já, ale co když
•
to všechno bylo jinak. Po když tou mokrou houbou chtěla hodit
po n kom jiném. A netreílla se. Co když házela po mém sousedu
v levici, kter/' Sttl po celá léta kradl svačinu. Ne, ne, ne, o
t©m nebudu raději přemýšlet. Přišel bych zase o jednu iluzi.
A, .. cUat-vt o r ‘
t. l, U'f>ýa
/• — ■
i
luzi, vít« vůbec, jaký by té byl malérT Dejte si raději ten
tuplovaný gin, ten nejdražSí. « si ho dým taky a vzpora! ne. jme...

FOKETTY 8 KÚSÍ

/r; ■•¡•■ív.' A. u. Labužník, ročník 1903/

W čt/raku oo/.ívá se v červnu . ■orvencá hojně pe-..<Aeh růll.
priprnvoveaijxíh tím způsobem, že
jejich eěrstv-5 lístky mísí
s jemným. vaječným těstem, vypeko v másle a posypou cukrem.
• Jižním Německu nemnoze dává se k prvním koroptvím růžová o
máčko.
JAK POZWĚB PAI^LAhť KOŇAK

/» Časopisu LrkA nik, ročník 1903/

•

Dnes přichází k nám do obchodu množství padělaného koňaku za
pravý. Takový koňak poznáme následovně: zahřejeme koňak na
iov-.' lžíci - jo—li pMělaný, zůstaví na lžíci po sobě při
boudllnu olejem páchnoucí - zbytek, kdy! ae ve"vodě rozpustí,
v ústech škrábá. Zbytek ale s pravého koňaku nasládla voní a
■>o vinné kyselině chutná.

GALLA

Ha

/ ?i: torio’*

'a./? •■» ortincu ••..
V a.DiiiČ ním
MB 3 ivot vd;

;

vlak/

. c:.<en fUkovaný hřeby
rvy 3trr;’cii . reslídclc.
Meru ule en/ v k;?lu
chne čísi tr?
sen.

.„o »taré síto -zncčeiV hřeby,
snedjne ; r » -:pevn<ní9 vStMÍ tuhont stftn
jen notuje si scizen.'mi slovy:
Mtfch9 TČ lesklé háeLy světlo odrťhp jí
r rycnle zjasní w tnú čelo anM.

/7 '-.Tf'- ičních ívokTi vystupují stíny
ne nepodobné ¿virinp,otkám čer <céu,
vftak jejich pohyb je tak stylizovln,
le rwbíeí se moment ke urovnání
s jednoho děsivého onu/.
Sentiment 'Ind civí zpět novodob Lmckrmoht,
hned medituje v polonnui‘*écht mA lesklé hře
světlo odrážejí a rychle ajasní í.ictná čel*- hen”.
Krflovakč korouhve k lesu obr cejí,
prtrnlr.: stíhá první jitřní hlen.

Jak korouhevník neklidného liítn
s úsměškem zimy plete sveje barvy,
trk mluvka s hubou mnohozubou, zcela bes oholkh,
i'■
zlavnč • zcš.pkf’ rrdy:

\de nněla se tc strr ’ dobří •■r-'ce?
Tak zažilá, temná, Jná fted,.'ch vlraft?
7as v temnu večeři? ( hl. šech periferních brsft?
V zarudlých závěsech?
‘•edstř-vúch LadokvamlT
7&s ncňlfi se. če.k tedy- komu /’tří srář?
Nic. Ani Piovo. Jen ticho raó uá rcačíanutou tv '•
A víří n bublá stoka syt cn monolopůis
• •
"jiS zítra nakupí se záři*1. «Jsem smllý oráč!H
Jí. jdi " f srdci přivinu avlj chrám”.

/Ten syty dědíc pozítřk-1
s tváří pokrytou prachem
si cbrukuje písničku
a intonuje stř- r MÉ/

A čKvují se večery e hledají sc tituly
pra nov u operetku ■ svučná jm< nz- rutor?«,
jsou tady ovšem tnk/ svètl*' strunky,
'«’smř-vy lázeňsK/fth » parteru«

riy Cfiivx al«ky .čirpeti táni! íy předpoklady "Vítífce”!
■ <?1 libretisty ® celul^idu vzdává tc hoboj bez boje
Čembrlo silně notuje r klove srní z prachu,
bloudi v n&a ruce be» prstů
po k těvenniel stračím.
V souiívulíu ť / íní trčí liché díry.
v notou ch s.'?ACíah píská sterý vlak
hybridní n.íatroj >Mprlujr nl< ko,
3 l(ípí>«itního »kordu dobr stír< rach.
Je to drak * bajek
který ai lete dveře?
ft otú se v ; oupelné?
Pru>7 lna© po strních?
d«>
-’.f . ■•tolu a Sere JdMlalyf
k<ío spolkl p'ïM m ncidrk rrjly?
.io tluče slavíky?
do zpívá choř ly?
To Me jitou baJkyT Tohle je nwatt
ode Un ' ěobríky miluje kLtn,
rk ae ?t í -mmln-at
( c tukhle c-llc.s?

*‘aht
M© Sklonku dna
.'•od .•■Hny koncertů, leal, monstrózních
u. vrt mužiřek a oňatkeu hřebenů.
jhlel ecp heno GallasI
■illias .)■> Iv©a.
leapí u král?

r-mat

V'*cn lázeňským.
■<1V 1 instituční monorchie vabudtt bytcatnou -nenévis
v531 panovníku? Mimo jíně - co bude s lázeňskou dell '".■rte?
wv—

Jarmark

rladý muž, kterému nemohlo být víc než něco málo přes třicet,
oblečený trochu lehkomyslně ne to nevlídné počasí, které ten den
bylo, postával před telefonní budkou a oo chvíli se zuřivě prohra
boval ve svých kapsách» Předměty, které nacházel, rozhazoval kolem
3ebe. Byl zřejmě rozrušen a stále nemohl najít to, co potřeboval»
Dáma v norkóvém kožichu, které se nc krku pohupovalo trilion
tovz srdíčko, zvedla ze země nějaký kulatý předmět, myslím, že to
byl pingpongový míček, a s poděšeným výraze» ,ve tváři ho ukryla
v kabelce z krokodýlí kůže.
Knifi v hubertusu se chytrácky usmál a odkopl konzervu drůbeží
paštiky na protější chodník. Rozběhl se za ní, o tam v domnění, že
není nikým slečován, ji uložil do zamaštěné plátěné aktovky.
Jiný muž, v kabátě z pravé velbloudí srsti, si vrazil mocným
pohybem nožík na otvírání dopisů přímo do břicha. Byl překvapen,
že se nic nestalo.
Zvědavec chvatně rozbalil do úhledného čtverce alo.iený papír,
převázaný růžovou pentlí, a šíleně se zasmál, ‘bylo to milostné
psaníčko.
Dopravnímu strážníkovi zlostně blýsklo v očích. No chodníku
se objevil dámský revolver, vykládaný perletí. Chtěl zr sáhnout,
ale někdo, zřejmě nějaký etik, ho odkopl do kanálu. Strážník ne
zklamaně vracel na své místo uprostřed křižovatky.
Podobenka, byla to vlastně nemravná fotografie, takový leoh
tivý obrázek, s rozkročenou slečnou, se vznesla přímo k obloze.
Podzimní vánek si s ní tiše pohrával.
A velmi mladý muž, trochu lehkomyslně, oblečený na to nevlíd
né počasí, které ten den bylo, vrazil do telefonní budky, V ruce
měl útržek papíru zmuchlaného do kuličky. Bylo na něm sedmlmístné
telefonní číslo. "Dobrý den”, řekl. Ve sluchátku se ozval hlas,
na který nebyl nikdy zvyklý. "Haló, mohl bych...” "Nemohl", řekl
ten cizí hlas. "Cože?...Nikdy?" "Ne, nikdy". Mladík vyvrávoral z
telefonní budky, a když byl tak asi uprostřed ulice, zaplněné
lidmi, všiml jsem si, že do něho někdo strčil a on upadl. "BuSme
milosrdní k svému osudu”, řekl jsem si a šel do Varieté.
- kou -

Kěsíčhí pavilon místo dovětku, aneb nedivme se okurce
V hraničnín soumraku naladěném. k spánku houpá se ne řece
starý letní prám. Poslouchá povídku o ranohohlasé-ra svátku., ne
plná rákosí. Doufá, ze po sezóně ne chvíli je sám.

Cvrček bí odskočil z houpačky no bodláku, usíná v ohlasech
viastn í ho hlaholu•
Minaret ostřice opakuje denní látku. [Ječetří ne čase. Pro
padá se ko svým hlubinám. Kořínky zívají o rády vidí tátu:
”Q01ej den nehoře, u evčtolnejch bran".
Mravenci plachtí na starém křídle vosy a tráva kouří cigára
když? postavilo stan, čeká n® měsíční krávu.
Hlemýiíci se vrhne do svojí lázně s rosou, sleduje na břiěe
mapu denních cest.

Les jenom zakopne a uá z něj teče mlčko. A mlho? A iTilha naíří
zpět. Do pohádky, po mléčná dráhy* Pět světeln©jek let.
Hvězdy oe vysypou o pod čutrem 3pí vítr.
"íňra se posadí a obkresluje svět. Moc se jí nedaří. Tak tro
chu aplótá slůvka'. Jako zrovna teS.
JeSek je koulí z jehličí, nad linkou vyhrál svět.
*1

Můj kocour zvaný Hamarstrom sleduje v televizi hokej.

-

Jhloky sní "v čirém láku a vstanou moáná v pot.

Okurka píSe nad svou hlavou čárku - Je to snad velmi prostéleč takhle vidí svět...
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: drwek e knihy icnerit^ r< AmriSant

r-< -ss, ■' rrr roe'-., 1 ■'

Mnoho "b&Loc p' bylo ve styku » Indi* :
<-¡rvapano Jejich dvojím
iv
”1 '
¡0 lo, 21 —, î tx", O »00U •• >ojn<- »ChO fil
-rontknout re svöte r 1 ho ’o nadře“In/ho ’. oliv ...
ehe.« Fl *
běhy Bf v x ù’: . cee'
teV jonu ¡," ■!; í ny in< idi'nt.y :f- .-Ire.U .’’ho
ivota, ktair' .je oddělán od tonoto avèts prostupitalnýn s v jenu síla
fltaek<' víry v tm to jiný xiwt )a • I i v , M v
ul
obvyklí uvěří mvr»®S» a obává ae jen toho» am wu nabudou viWit os*
t<»tni.
he!', který so přihodil kdysi tnnö iluatruja» domtiixta aa,
vr . fotf teter -n mvuou Ï.X-- <ni
.x rv ml rfv-.-.xi v «lilnni i
rv "li kul ? rn.u r^ch rat. t ■•'■'•' r- ■ -;t.
rnc vnl ieon n kolik let r x-lrfornokuti ryb.'" nl/cti f 1 veokou
SLoloFnoat v lihni >sti*uhü v oblasti Jezera ;ehoei Nr'
-i
bylo cuyťiní velkýc■ » <■
ntruha» kteří tóhli rnti proudu»
aby se vytřeli.
tla< 111 Jame » chyce« ch tanciká mj
*• sitm.1; at- Ji* r/
\ecffli jsme
v n 'r • <• vylíhnout ? 1 . st ■ k;y»
>teří byli
v»ni v ’• nl i f."ruských ¡ú tocích* V , to líhni v
;nllaou jamu strávil .‘.•ixjëmx -louhou dobu s 1 ■■<•' m w n, kter ae
■ ;. ;Jloyd shebley. V ala* Jame d v .> i vfte do pořádtau aby byla
líiUkft Oř" fe^íh ■
puy '■ x '
h» j - ■ , ’ '■. •• ’ •'n"’’’ :Jx. x. • ! • J-xj i. 1 e
. .
měli jame plné' ruce přičet ¡x1 ,’uytek. roku vßh |
.... ívala
isáp&g :x-řfí ráče Jm v- (Ü& o nladé pstruhy n Knci !t xí.
to príjemnú o vysoce . - jínnvi» -rňon, kterx -xkí- dit ; íHy velké
núrc-.ky nr- náB “rs ď tak jr.ttte měli >w. nost pirzriat votHnu lidí» ; tyv oblosti
li. Byli mail nimi i članaři kmene» o které» se do»-»
i 'vám» že Je větví ] iutâ. Přič uieel 1 v 1- té z Wtafly» kde nöl i reaerveci e txťvili ufkolik n- sícž v hor-'cu iW*M n Í04MI f ■ !ioovÿeh es«£h k* a kterých ei pekli chlebu, rezi iííV’ít
ic-? ' ■' ,;xx
se tm tehdy s.,xx"*telil» byl í ’ irrçy,
,.f . ;,-.v
j •*
iívoohe - et u vznesen«'ho öi j>n ho • .1 t p'>criy-'n.
Jako každý .ýbrř, se atředoMkolokým vz'ftl^ním. Skví^
; 11 v Wenu
a vyyXnl q mluvil ý*^o "ter. '/oliv ýí o y ■oriërn'ÿ f " ur to, e byl
indián - tiořV čtyeicJtník jÄnt'ho ral Lěd)u a Bpö-aobÄ* Will Jo® ho
moe r'.ž;.
v t/to indiánaV- ohlaeti b ?.•
. Sřencí, Ba ee sůkony
r«--' achr---'u _.-:v
vři; r?p; iudijiny* ""ovolovalo se jim lovit 1
dnb§, * 'y jejirh bílí irrt. .í
li, -■ t.c jel- ,.vef- ■ ■ 1' i ryby. ío
Jo ovšéra všeobecn- sir.W r resycktcvr.n.' í©v. Jednoho j; ní o dne,
Myl jene prví- chytali struhy e nr hic.' ch nauk jsnříH ¡¡o pcřolKc Jcfitě ležel sníh, se objev?.? . lixay» . řišol oř ky, Ci
•<•:■ . >
jedin,.? O ■■-■:.» kterým se aohi kaitoliv mw» a nohou tel mtoěaiay a
medvědí ků-:ef dotol ' k nám a po&ktai o rybu» ••.. '» -í '■;«« zvyklí dá
vat ryby indiánům kdykoliv o tv požádali,
,rota jelen z náa vyt/hl
kf'1 n/ho, velkého
mha a podal au ho. Jiaaay po
lo/11 mrskajícího se pstruha dc s-:.č-Lu r. v 'araziv/r auh dnu se avlčgl.
vst-;:pil do roudu n oono/il *e dc ruj. v oH-p.-v-u vylezl ven, obl-žk!
se, vznl rybu a Vyraall OttfBttt k Vtekši» hÚJLtel, VSlr-i ót.«"'
-•- jsme /■ -.:■ ■-. itřili.
yslíst, •■, to . lo n--kdy v srpnu, kč;.' ne ■ . t t .»jevil. tv vil
s nomi den a zůstal i tm večeři.
/rr.víií jetu au dobr»- jídlo a
. :
:'
a ‘^v- ’
- H- z j„<, r,
■ . ;.71O
loni no jp e 3 tu ryou, jinay?«

-■/ •: ' <• i

‘t

. ■

-

p '

tris*

'

- ■

f ul *

’•Jen si vzpomeň Jimaiy*,. řekl jaca, * jak jane ti dali pstruha,
• ty jai ^oCll do petoka • p '• o leiel ác hcr. o >
1
■
■. -s
jens •; "■. aiw, v» • líném el na to*, a ep#t . e .'-íjmičel.
**’ftchce*ll .se ti o tote mluvit”, řekl jsem, *pak je vSe v pgféd*»
ku. Jen ®ne te njímal®»*
Chvíli trvalo.
Sp*t odpověděl. "lak tedy jo, řekmi vta to..«
?1
í -.y v ř tf i - - ený, bylo to něco g® .>ludie¡a, ^yl jsem u
w*®i
■ VŮ v Mam, ■ -ijhlfMll mne, ’dril mi léky, al® eni trochu se
t<
';-'■■■■ ■Jo» Bepřiili nn to, i m
. . 11 ®we vyléMt. ■ ■
.
j cfO h&r a hůf a tak jsem se sobral a šel k našim lidem**.
■přerušil joma i :1Bák na myeli vaše kouzelníky?”
• «Hony odpí/^ ' Lí’W, snad se jim dé tak říkat - my je však ele
na».;'vI i ke '■■’•■., te. ,qsvMŠ1 jsea. se od 1
co «í je».
•
c j ti tedy byl®?*, zeptal jsem se»
Mmmy odpovM41iMV loňské sezen® jsem ee svými sklej ci nabil
čtyři srnce» Weetačili jase usušit všechno Ma*O a nějaké se zkazilo.
■Od ioh© BinŠ bylo špatné od Baludk»".
” .' u ■ ■ ■■'■.: to, •- jol
'
*Me, to ne, jen jme g ním plýtvali1*.
cn ti ten vél ilcvšk poradil?'*
jiwny >-ul‘ltrt$otal ml, rbycíi si sehnal toho nejrnnBJMího petruhr,
tok® u, vyp \ .-.I *® v .. r© ■'■(,. 0 ktetoh® . ett-znl r Mnesl ho
nahoru fc pftlmtoftotai jezeru, aft ■* vrcholem, •lallecu; a ter- to dol
wtoí -nrinš”. sl
j • . valí"Ale ne, aby jsi ®1 .ulel, že je to
nenůl Mena, na "-1 >■.. • li ntoo podobného, jak se ukazuje ve filmec
Nir taková.o to nobylo*. a opit umlkl.
1 i kl jeemi11 i 1 jal tedy vylezl nahoru k p&Lmšeílnímu jezeru r
tam jsi1 rybu iSkoma teto nltomu Mtovwtol*.,
*Ano." Bekl. ”to Jees udělal
*wtí ly ji I
•sat ted© to byl, Wíbo co to bylo?”
”Me, to by byla tlito» totoki*i 1 I eh to»«
/o*/tri jsem ®ei*Myla to nějaké wataf*
Bekl i Mletým způsobem ano, jistým způsobem nikoliv**
* ■!.
:
!’ :u.; nebí» eňo?*
■
odpovědělíM5*dálo a®, '.e ^enaw
’»A vsala si rybuT”
"Ano**
“A odešlo -prk do jessors?”1
■
■ :. ’ <■ '<'VÍ3. -ořil jsem »• a šel pryč**.
’♦Ho dobf®*, řekl jsem.. *’A. co ./.aludek?**
■’’f- je po problémech. Ty saisely hned tehdy”•
Takhle •© to tedy at^lo. Mdlete si t í .;.
t . ■.- cacetas j®<**
nau věcí Jam® ®i ale jisti Jisuny nebyl lhář. Je však víc > e ■ -TevděpMebttát Me kdybych byl tehdy s jiwqyi# sám a nemohl a* dát eeluu věc
potvrdit
rhoblay, nikdy bych tento příběh neopakoval.
gl. *-®ftk -•
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I.
Jo • u-'
á /1/ áixtorloká crio-, t-ce ju ¡ eobyJuj .>■ xn; r.(.-trnů*
iiat xoo co ae nist rioký obzor podstatné rozdířll^ . to j ,u v ča
re vrk i v prestoru
. -»Je diet rickt' vidčt.í oe zúžilo -to, oo
. kuteux.J vlčímu v ^rotikl du k tomu, oo b ohom vidět měli - .¡ • ; rovtor, který vidí fcún s tlapkami .-i oč ion >ebo velitel, p. norky v
eiiskcpu.
ío je . vil-.» jo;, jeder z maoha , itaré jroa pro dobu, v
které žljane, cuaxaktor tetické.
.Jii bychom i jlaé pMfclaáy., Které
pravucpodebn» vutJinu i. ..¿e trápí.
.úř c-vút uu -a
řlkl^d o:-vedl
k takovému stupx.i humánního cítění, jakého
b,ylo
ikdy t .ri'ídtín dosa,0;0. Lidsxá rava jsou uzuüaa ro vJcoix.y y u .otllvce, tíídy, ná
rody i ranyj ve • tcjui dr be ji ne 00 vüak j, topili do i.ojvčtň -'cli klouJuu t>íduíou konfliktu, racional lemu a rarIsmu. j'yt¡ r.lt v,... u jiacu
vsi tile vány v chlad ctrevnýcti, vědecky plá ove „■ c
kx ■ >»teeh| tyto
ava uor-numtiřitelné ; tavv mýtil u
t ¡.chrty <j;u vlní Žijí 4 u i Vcale
be
jc
ve stejní
cVote, ak> i vc 1 tej! «' zesil 1 d .. <co i ve . toj
,1. Cl- ÍÁ . > 1 o.
. v. .r<;u eu .vy ní n ikdy , iudt.a cues.....o: ó výše xcaukce 1 .’• t v«*
?.i ':
.. stutkem, který • caá • bao by. \..
<
•.
>.:• ■ „ ,
•< b
■ i.í. rao vály,
edo>v:. eine vuak , ruwiú» it u .otiec.GU ;r toJ. < n
obilní
alu-by - u -co.-oe a i i: tak důležití věci jak u je <.moo m tkám o dět
mi.
eust ,1a ;=• sí. xii.jí obdf.bx ^jzara :. t z?., o. ti 1; >bd.'b mi .eůeztatku pra© vriío.x . il, . • ....re. t . / r- ... *
„ýc«7. no .,n >. x c , .. c i*:., rem
a... m hlstcriokjm vid nim je ohanUttorlctlok , .■■ rjLOjn xcrií. u.-by.
odiv •Bio-li ue pozor.a; ji, uŽa. eiio, jaký jo to
žekvaři» j.í'c¿ x-:
.0 !
sl nejdříve . co-.V..ť rr
<. •. ... •
ru. .routurov. se západní oblast B aloetí rozšířila tak, ze pokrývá v současnosti
celé lidstvo, ceh a c o;
101a o at raší le sty a oelý hvizd iý veemír,
-zež .ei«,
e .
.aicu 1. .. t
a,.o . lu. ta je. V
bu u r blEct 7 pae xícix mal stí x.■ Eijíriia
v^uc,. .y olvllinaca, /.turó vk ikXj . ha. kly - ,u...
: x-.u ..cu 6.CUU letk , xeacdúhGjící u ji ¿y
Vt,ta ¡i .>.c až k. jeho zrodu pfed bÖO.QOC 'n i.;, ...ü.'.uC let /¿./j hiotcri©
života na tčtc
Vi. utě známe zhruba afe do doby
kdy
řed büO.Oüü.OGO
loty /^/. «Také u
t
nádiier c rozaířei í hi • riok ho oby rus V« otej»
né dr-oé ne sie
n .
.. rieké \
í »u.žuá®|-má tond . cl uzavřít 0©
v už ých řu ■ ioíeh oasu a prostoru jod; jtllvé r< ubliky
sb< •..■ Hovět
ví, k!..cr¿C'i jf-.w
diodou cbuaré.
. jí V i. ■ <.vr •:/. i iv . t. xty L/4?xkiad . yj.le nebo francia ~ smají za
bou vio než l.OGC let epřytrzitíi , litické exietc.-oej uejvetdx c'a.uCí.:.ú z x-ad í et xty H.kluč. Brazxli®
abo Jpoje e .táty - zaujímají pouze malou
t t ©«siko
vé.
byui alé ploeuy rmta...
u¿ i.... začal . á. obu r r a-^iř vat -n cbc, a.ulí sáz/au í tižnořuíci zeměkouli c . C2 e < aaní ■ ctr a ;v vú a u: jve r ■<... řill
v-m..;íru j íí v uaee tak v r c-toxu - m. 11 noel "ýcdxacio/AlÍLti:;tí
atřed Věci ¡/.edd aireí a . ravedxívejal nUtericu..,u eile t cl ea
niámu u es oiy.
r
&• ‘-byly dé^iaemí v ..-ctná lokál í :.
1 č. ¿ti, .1,. dtíj.nami Izraele, Sečka 7 Sima. J. když ua myx
ú, ...ív'Ü« • ■ byl vát tv
v ¿
.... '.
. rlEteiB, b 1© jit t . *chem
lepší pohlížet 4.Í14 .et nazpět . cé ¡:. v,7v...í ¡"..ezávii ././ti či k
plavbám Mayfl< wem, Kolumba,. Hangieta a florea. /<»GG4
-t j® . íhod iu,

i ” í

\

ekl.> ...-t;.

■CeXtlíiC
Vx;..ý
*** - "" ®' - -■-•■ .i-1. « « S
---/-¿li, L o Íjh.'

m. t ..a paměti, že teato
' C'-i i’áií»

_
.CjuCÁC

. i/'.',, .

Lá ek byl

'- 4
: .' '¡j % t . ij
¿fcft 1 i Ir*-.. ?ú. <•-. bi-.ÍA- Tn'fcíá /•
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.
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kx

by
t. '7, i.cěi reúkovĎ v cedí, velmi o., Lužitě datami vyz;,aC«je
přibližte vsaalk .xv ích sástup© lidské s. cleóncstí, které naivám®
© i vilizacíiííi/.
a J;.;zu.j.í'* i .ir,
-il .r
aše předk; víc ;ež jejich x teoá
- í ta< ,.,uyz byli. ¿aul
,.r r^čtí yřeúci na k uei cest no století x-aÉeh.. ; u; cbr.i£‘7 1 ' "> -kat lickcu víru, naučili se lati sky a
. budovali poklady náboženské i světské literatury, ke kt« ■ .• jim
z -Vv; r. m,;.c.. t lat; y umožňovala pří í. tup, 0jgaft.lB0Va.li out í cesty
uo.Éíw a Jua «hn’> ¡.--i,.,, •! t- věcchao v d bé, ve které fetiš© -. nebe»*
i ■.. 3 <>tví
■ cestováním byla taková, že se cestování bětaMt »
Leh
ca ích válek rotí tomu jeví jak© <í taká hra. Sdá se edy, 1©
•■ • 1
■■■€/;. i,/11 jvúlK.';ryewjEÍ u ;.v tu c tevře --¿-i» ' ' ■ je vel*
ká intoloktuáluí a morální ctnost., protože n&rccuií déjir^ omesete v
'co í v jostoru néa mnoho neřekúou*
.
.11 •
,
©uf možné ;|-ý, it v časové Almeusl dějiny ň
..-.i.-.e-li
příohod©m ángúbate» do Británie, a i nels® pochopi* .ú< jí..;; ¿pojených
tátů, jb&8 ©me—H příchodem <... gličaná u. cvwxt.i ..., ji rky • .< vni ž v
.¡.;- i: /■'■, v ■ uIjzi
. uluc pochopit.d jiný nějaká sete vyríancme-li
jějí obrysy z mapy »věta a nebereme-11 v úvahu i.io, oo vsniklo mimo
•tru. i/1 j x-vaó ;..orae.
■'Vi. události vytvářely v ákjiaáiik národních dějlh oh ¡pojcte®b
¿¡tátů
pojeného království »pocta,? ©otupujeme*-! i ... s
c.-.tí do
,.
ti, , k byoí řekl,, že to byly obě svatové války, l..uU6triální
»voluce, ri i rmacs, nápadní objevné plavby, reneoa cc, ••ij/.utí ¿..-oe
M. i tví. iicd
i
před láěet dějiny těohtc dvou zemi, n iž by jme«
vc y-.i uč.'.10 i te, opili 'Ufe.il kardlxálzí g ¿»¿itoot, a l. uč . v. -. J.Sdo
i.oin že tato událo ti Vysvětlit jako lokální americk«
ubo britské eá1©Ž testi# K obj . «.. £ t ©ht< Ve kýoh událostí v dějinách kten holit
.,
. ¡’ni'
« is-e nabývat «© na 81 jedn< tkou než celý . ... pad ím křes
ti. otvím* Západ ím křcslai ■ tvím mám «.a .»ysli římsko-tatolloký
. rc—
test
. z .vet - .< v ■... inci....... '..'.„..i/ patriarchátu, kteří ai t 11 věs
.1. pa cžutví 1 ty přívržence, kt.. ř tento patriarchát „ zdi ji ■ i tli
mí© 1 tík j4.117/ KČ; adi ího kresíeixatví jeou uvnitá
; ' st
. č . vvo
■. •„■ , »rovýob
i ©pochopitelná* Ačkoliv j© sápaď.í k «Manství
nnoherú lepší „ • iotkou
Spojené táty, Velká Britanie
10 . 1-2 cle
,1 I i,. . rik HBŮ.I« a tahovou jednotkou lépe oper vat, ¡ikáře se dříve či
(i. c ." i i tatc
... otká jako odostatečná# V ňaaové diroen.*.! s ůi »1©
. ovát míse do d by tei .m, iturá >.í. j.uů vnL . • ■ .* ■ •-. , . í .. f ad í Ság
ti /. * iiE k á ©i &•> «, ■ . se jedná o dobu, kx t .• ež 1. .. . let * tc
. řtvrt j.nn ec 6.CCU Let, v ďter; on esistují 1 rmy á pořádá*
" . , *
j k© - , I O i£ b U U XV'*X i - W . ■ t VI. . Z,'^_ SJ dxi^» kj cs
V ... ’("v.
q .. v a.
;; ■ c.. . . • v i r.i yetim ¡..clícu í
..«r.ncG c .vL1l.ó / ■', Lte
■'' . nž do duteníoh d b objevily.
v
,,;i tore vé dtO'< í 1 jsou ti lé lira. 1 o supadi ího křcovai k xvx
. i tí marka tn< jěí* ¿ouíváme-ll s u -• -,, zi ¡ální mapu evět , . jistíme,
ii® v liwu í- Aht suché sumě sabírá jediný continejat - .x. io
který má
-■. »t ^looutrovú a ostrrv . J-.ké jeou nejvsdalunejol .rafice
'.■ etní p 1
■
‘ v md m k.
<».
tv . rc
. 11??
... . ••■ to ,je
lj '..os ;
Clil .o t; pauu,
ve ’ '■>. t —
v jmIílúcíí ’-■z-c. ode.
, , Qt zilés ■ . 1 1 i Ito čtyřmi b dy, je .a- - tv- křesla. . tví v je
:io
Ir. . ch :.r” icioh. Jak vólrú k, toto ;/>..< tvx? vcoliý v.o.uek
uvroj pfcého poloostrova, . terj p tří k . 1/c.ktmu kox tino z.., lus ěkollk veti ■■
CbtroVi /těmito octri vy z ¿z
•„ ... . tcu ^..vur.aí 2
o 1... , i nii. 1 i ku/ • 1. ivú *- ©ctě i z x. c u w .>c d — 1 -.. ~ s_*. 1. . . .
1 ■_ 11. x —
1 uuy západního cVuta v Jižní. Africe, Austrálii a ra íovém Zélandě.,
j c\',r.. .’ 1 c-b/uic i, zi ohe triirto t.'. .. tvj je... rsnlcu
tí gc -:?vú 0by *■ - ní 1 ' x . ... „ x • ety» .mto eis. . ... . x c
■.—_ .
.._ .~
K.., zit ... tví . . s uc ilo tí uvnitř jeho ¿»s grafiekýoh hra ic.

Zá^áx-JÍ kreslanství navíc i.avsř.ixlo v .npad íw ev tě, -le mim©
jsixc áraaiee, v oblasti, kde se schází par.ství jiué civiliaac®» Is1.X7U. -.7, Z ux3U x k-cx u'.’.: .0 , ;... .t .v JC- 3U ¡Seli bkil dUU<U10 . ..xbO-O-GSt—

ví v yStaatáal pakáalli ^ubýt. *

d¿ u ,-tcUu mohlo západrd křes-

&. .iv. v . Svxkixř-jy z. nud r x. Iřxt a uc xylit ie a volci dvležlté
asijská
• .xa.» ňxxxxx.cu.: v¿,ióv; v;<a. .
..xi,; Haste©*«
Zuprsa.í ku 8Bl;i t- tví ¿e ,-oufiu jcd:.ou t pčtl oLviliz'icí, které
jjxte v d .sáním cvuto iiwí| těchto put civilizací
oiei šinou u oelkavýeh devatenácti, jejichž existence byla od prvního vyskytu Eáetup
ou tohoto typa •poleiwfctl před ¿č jaký ml 6.000 let® identifikována

III.
.ejuříve ee .cdívojme oa rbyv.jíoí čtyři alvillzace, kterým y®
..XX.—
X o Z X t • cl tř— X X Jx ' —• V ‘ * "’■ -■ V ’ ■' M
v 1 tJ 11 ?ú t tri £r UX1’ . U l ■ O C i V i i L tatl-

CÍ -a koniineatč * Čímž mám na mysli pevnou zemi Aal« - ao jnkýcl u
kaz b-l rexutiviíod . aat,jí t.a další ňivct, pak v žxr^- i.u pojíst• tri
ku ‘ r.iv- tx.ími . Ojlbtkaml n. .¿í r,bý Vrtící čtyři civilizo« le i ’" .ar*
CG,
. x ». e «.■ .xp. í lx-.X t> —*. •
tví.
f.te r-«eterfeii.á civlllZRoe, oxt.-skx.koal .¿tví, onu. «u je koutx ei.t ou Baxtu k ucliiku. a od t tř©d zemí k xWtiokému uOv- . zUj gnuxa’í sever x polavLzu a. ie x vyoúodi.í
ol v i *.u Aul jakého ©vropského
poloostrova. hu^ko ruú přehled o sadních dveřích vňech ootetnick clVxxXSxCX| u 3Í 1c \ Ji x ‘1
V ‘ .’X ' i V.‘, ChO U ».X j xbxl d ... • «X fj 1 .X j i.
11 >• .1
aljo. tká >.-»d i vrátku . *íií clvilizaoej ’z ¿a.VKcwu a t edi '
i 1«. snuí ví -i* x. i.imxáó.xo u .žLi.úui» tlcxóao svítal so btřed.í ; ic j vý—
r xcu á ¿.lotře 4 -iJ í vrátka . veta jaleki »o ?;vkotlu.
Aafce napůl r . . .xzmí civiliza©'©, Xeláa, má tiž «a xox.tlnentŽ
tuv nc íi.uvluux.u.. . mttví x. lámu t- rozkládá ■ d ■ rdci
j ‘r 'iw kontii ji.tu v x-uvxiot.^ad í Ol t a. k ©úpad ímu pobřeží ..frlakíao oclooetrova ule. V Dalcaru ovládá ielíín-q r ?et ¡. tli •■i.tltoí přístupy
i úžinám, iztéré dálí Africký poloostrov
.© od ostrova Jlzrí »ija©»
rikř-. w,á. rvV»-fcž‘y f-'V1-ou Eállaok.a na Indickém p.-.-looi. tr vr . Li.»
1O1Í.UÚ .ju..; O .ii«..U«.xl, tioký éVtt .1 .-V«.t .JÜLLÍUÍ1O VyCuO.U^ 1 " ‘ t.i’©«»
ba uokažovat, zu 4wC mi Lionů‘XU-du a 4Cb čí jGC milionu ví auu /1/
j-j i.‘i nOx xxi vixut. doma.
..«smíme vsak px ehúxivt d .1 -..¿it'.-st ktei -kuliv z téci.tc olvilizitcí
jtíx pro to, ze se jí odažixo přežít. Zmuí x.m.itlž kriteria r vezmc.íiiuHil
v uvanu mxi to nauEjx r.a dalěí řužití výó..bytk;, žvcato civlliKt cí a
za 'u'-.bý ukazař-.l t¿cuto výdobytku stanoví®© Výskyt individualit,
ktexd .ři-.celi Llustvu trvalo požehnání•
x'wterx j saúot livci .■= stali
J vétžxmi do brod li o i oyní žijící ¿eí.eraee Lidctva? íodlc mého názoru jz> u t tak: jíněna ; aú. ...aoius a
1 0-i'ec, Buadha, izraelští rorooi, pr .■rt cl z Judeje, Zor tuuetra,
¿i xzíá, uonaramed, dofcrates. ..ml jedexi © tiento jtkaž trvalých dobrodinot. Liúotva .c.uyl díttte.iu x které s í?...tx. civ' Lizocí, .-..ícr,' ar a./.¿¡..íix.0
une přežily. Koi.fueias a Lao-Tce oyli u„t;ni ojhL už zm ikxó oívx.'.1z:jce .dalekého výcaoau áx,ív^ui.í s,tóxxí.i"’5.cu> ¿uúsixa b^i oítvtcu xj. í ..u .lklé iáuickc 'civilizaca r^vi.vž džxvsjóí t.c«.oracG. Zarathu; trn, óc-zxú a
■.ohammed uyli aétizii za iklé eyrskí civixixace.
1 čí tu tem
r .iklé x-ocku dvlixzaoe.
Během požlecxxíeh 4CC x- t se v eoa pet žijících civilizací aoctalo do vzájemného kontaktu* Je to důsledek inte, zivt-ího pcnA.lkár-í uvou
¿X twehto ¿.ětx civillzacxi expar.ze západního .... . M&mstvx ze — Ir xy .xV—
ro¿ iikéíxo poloos trova rxa sijzkéai k.ontlx.ei*tb , íce. -ce.ui, o
.a© *•todoxníh© «¿ž-éslar.xtví ,o zemi přes ccic^
u..ijž kéúo
ti. x.-.tu»
*¿Kpa.nzl zápau..ínc křesla etví charakterizují cva
■■niální x-jují
í-4

1

. -■■■■ • pTetti.i jejich . pountat

.t
o< druhé
zvýšil

oloviny ¿tyriaátjC.x let

¿íxením pře© oceán ;
stala ¿utečte Jeúl
civilizací, k.tsr- c
ótala cc.oe« tcvcu, ¿.rotore oe rnzkládá _.o celém obyvatelném aovrcnu pla ety> a ‘'ovládnutím pxesteru a času" prmocx mouerních me
číte íckých prostředků, způsobila ext západní materiální civilizace
t-_;.'jní fyzický kin tokt ruznycřj ¿ ÍKtí í?V_t,r; .-J< CÚykoliV V ¡ni _uii>nti.
i v těchto bniíiúii se ezpanza sápadr-á civilizaos 1.dí jen nepatr*u cd /.’-i»xc-xi.í ,' z •- i expa-.ze ruského ©rtcdcxnínc křeala - tví,
a od t.&6 . b-.^oh cxmmmí jijýca civilizací v aííV'..¿ne.i nnb.cn«
iéž dřív Jéí oipanze vydatně přixt':ly k - a.ac.ómu jeúnf-.ení
li.ítva - a zdi vc* ,iií}..ly k t>jed oo'.- i i.aóí viz« lid-x-ea d«j!n.
'Mftďklou í,,.-rík-'u civilizaci roiáiřili xtuicute o z k ť.c ureí! tia ti•m ,vror. h.>;ho a .írlckého poloostrova asijského kontine ta, himyari—
té ' . . tr.i 1 x«4pk i£ . .'j . lei Indické*ho poloostrova Jiao v. c.ioaním une*mm, - m' io.-'.íjci • nv nrc v., c.iOGitím no érem a* k ..nciíjku. fa to civili
zace sc xřile dvěma eméry přes oceán a jedni» pc zemi. Který holív
. úvřtév ík e; i: ¿u mohl vlu t paaiát xk kultixríího ví tuzí, tví syreké
civilizace. V tříjazyčných t.ápiicch cí ušitu dyrattie . xncu v *cki ¿u
je x-rta a mci^oleký t-ejt t . .\c-u syrskou Ir cm-.’ r.kuí obec dy, jikoliv
uííisýmJ zraky’.
»Jitými p*'¿klady ex. “n za KJiulK.ljCh civilieocí 'jv rozeířeuí řecké
eivillsccc »a západ před moře uo Marseille aamotcýíax řeky, severně .o
zo..ii ■■£ k 1.,/fiQ ■•« yuuaji ř
n ¡a východ _.u zemi do vnltroacíKÍ I«ui.' z Oíuy makcdoxxoi) . ©bo ez¿at.so cumér-sfcč civilizace*po n :ái v cn:i
nm x-y k její irácká kolébky.

IV
DuiJedkem tóohto po robe jaoucích. «zea.- zí jeu. otlivýca civili
za ©í uyln tjeunooeií celého obydle ého úV tc uc j .alte velké
cleuf.o ti,. Moderní expa: bí nápadního křesťanství byl ta. to ;xooee Luneč
te dokončen. i.-u. ínie mít nv.sm na paměti, že tato expanze zápam ího
křesťanství ; cuse dokox.člla -roces, který začali jiní; iiavíc je jis
to, i*o i' padtí ..tevum- ve zvu*tě ebuda trvat vuu e.
lo civilizací - otyji z
xCu živé, 14 na. lkl„ ch - zl«ká ve t jed
j.ooo>xíi i-v'. te íü'jIm jí té uti lij vliv. V ^XaU hu aalbícii . e; -..raci a
v tn retido ten 1 i jud oce. ý . v.;t r -v .ovády ¡nozi rf.u>i yrnl Kultui.írai
sítek*'®!} západ: 1 uložte bude .■©stupte odkázána na nnchem skxoro ě jůí
mí., tě, o<-n vzhledem ke t v<. v .itřixí c .ru. v ř ox v-.així a c* t it-ími kul
turami - žijícími i za- Iklými
které avou n»ouer.- í exparzí xx^s po
mohla ..‘.cjit, J* v. u, oo oiu-e* ocekavat.
■
Jnjiiy uabíra.á f L< to port'‘-eis ti vy ..u.. hit tor ikum t«xo ¿> eraoe
¿■.¡•„raov, která . zijde .
ne, řeuklc*d'-jí t¿L.ei-i-í výzvu,
dut txi.-.o m.unu £. slou.¡it .?statním liuem, .by ve ujednooe; tm Vctc
mail »v«, místo, musíme vyvinout . eoGiíruS iiaa¿LnaSní ácllí <£ rerboáo í v . !n .i'kyoh kdí 'ixt t..ích a terutuouob^ ob. dějin riuáic- vlast. ícn
sami a kultur, abychom ne mohli dívat a’'dějiny jaku celek, -.uím
prv jitu uhel. <; ;j- pocixc-;.•,>! x i. Jit. věeoh Zriámy.cn civilizací - xivýcíi
i saniklýoa - jako jeucotuého celku, a jejton
ixetupněi.í ostat. ím»
1’0. to UnoL .o uá podle měno názoru ©pl: it -¡v-a... zpx«eoby.
i : vúí lijiutob v\’olívá vc ťt^diu kcrxtakti. u koi lllktu muži civili
zacemi« Uvedl ¿.un Jím čtyři příklsdy takovýc- setkání m^zl rosdíl—
¿¡¡ni cIv 11 ¡.zacemi. rato c«ik...í.í . je- -vedou Vxce civilizací no jedi.cno o I. k.j (.ohlodu, ul..- urjiOx.Lu^í i zrozeni nabo enttvi vynzxho ty —
4 u ~ uc ti v. .í, -¡ad j. i. v dii ■ u tuner t ku, o 1k<- •■.' t ky a j j J íhr. t .
, k tu—
i'y tx 1, -'Tixi'xi a vistova í. mrtvychj Juaax. mus a jč. £ ¿¿ir» tnu try,
kiorc v. ikly setkáním syrská a b§ibjlo..tk clvilizacej
e&Ta
tví
> a . : 1. on, vn v n 1 c sc
¿ e j. i ¿ r i?ké a i ecuc c v n liz-. ce j
. . - y ana L udd—
'1 m.aui.aus, které . ..- ¡.maily ze s.c^e.í i .uické . . erat clv 1 x r - i o o. Budou . o t 1 iue t Va rui t»m tc s v <a ta ” jos tl lze bude liči t v o
v u D«c
_■ jak o u bud o uch. c s t mí t — je, { v v. . věřím, záv i e lá .
té cř to
vj
i. . ty _ epti i—ib<?..n ; tví, xiicrt. ve. ikla be* eci
■ feh . ■
!<> +

/í

Vy^in-tiou. .xv xho

v

.lad ie.; třec-

t_

íc. o..

1

r

-• ■ ■

civilizac-cii, jtíjicuk ¿etKÚuí ? ?iprávu Jí pouze příležitosti. £ »ro
sa i Šichta náboženství.
nruhý způsob studia d.;jin všech ».ámýca civilizací jako jed. : ' ' o-ikii ..oživ ve t/cv avac ch st-.aiícu jejich iidividual> c - .w;i
•■
u......... i... j ic h i.A ta,c. ti. ; .ib oiw p : rttkaiár níuo T.’pu ui.pořadAr4 lidské ©poležíci ti. Jsstlix. hlav: x fáz© dějin
•iwlllzací - jejich vznik, ř... t, rc-lpáá a zánik - zubme, -¿iJtem© ty
ta j notllvé iáse v uujiixácii rozdílnýeu civilizací mezi ouou í.jtovráv.t, a im cí t ti mat d;; au jc.vai li o iiJV.ta-.í s. ol <né zkužc11, a oddálit jí u zkušenosti individuálních. Tíiutu zp. «sobem o©
izii. ?>ad .. c .ux.lt vypracovat •lortolcjxi t.y,--u ; oi
o-ti, itorý
• sýv ane clv,xli»acb.
yod 0'í-lL
..óm f. -ncí t c ‘ta dv.u metod získat jt:u íntiý- po
hled na dějiny, zjistí*© e i.ejvětsí právu..odobxoetí, že para; chtivá
v
terč se řue -iŠe moderní sápadní brýle áiad$vi.sy r x pch civili
zací a národů jeví, potřebuje dalekosáhlé úpravy.
Bylo by xouurá, kdybychom $ři a tup© val i k uprav m tn »>; > ux-^í/ltivy aiiiiuU .I.Í.S pomocí dvou alternativ. řřsatnx.lád© jm© i*© základ©
rvM »Itarnatlvy* 1© budouencet xi.aetva ©musí ikonllt kritaz trefou,
•'. -e * &uyb.j ..«byla draná « větová válka v ilkou ¿ru lední, ¿odnřx a©
.■ tu g>jl«.í vLlky , ňe—i t jako jsme ..řu-ílj, uvu jiV ní a i.akcn.uc . coo
jen í .. lez .„u.e cextu di. zlil . ■ juiah ved. j/mLíí možnost Je ta, »u l rv.vg «.vatové války tyly je. pieue -xcu k < jekc oorevsk» kut* i.wofí,
itu.r-u a nebu s tLil t j ivolufliw.

druhá,

¿.«.■... méně příjemná alternativa se stala velmi prak-

ion-o. tí tím, .. . li-jstvo objevili
©Slastná způsob využití a*
tomov energie dříve, než <..© . u podařilo nru-lt Luetituol války. Sy
tí
x’.-.. jij a puruu xy .s >x doby, -. «are jtuin nvoxil »a iv j vyc .or-í
.j. J, v ./.< xymptMp vážné roolální a dui ©Vidí ouoroby, a jejich ezlste
gú, íituu je „udnífíi s ..<■ jvýzmdhájžích rycí ■’ rr<,
. re..', ¿eh
jo jun Jinyx :!■»!.•■ kom, xc bychom měli bx „.t dru.tóu - u;ó,.., t,.ríj mnou - Lternutivu Jako váznou možnost « nikoliv Jak© Žpatný vtip,
pokud jde o první alternativu, domnívám i u, •,© iav - historici ■
cy c xG... «i 11 ncixíi ír©a x l . •••• a r. .c c t — a c b? .Git .¡. a t o t gi - ; - r i.n s t . —
úloh .-te -uřu a noeluohxtu uwjliie. teuri civilizací n t ixcdú, ktoiú v ansieuxu svých mi.nlýeh lii-n t.c drivů . nbo Lozdéjl dostanou ve
:GnocjeciÚ2 sv«te cic popředí všeho dé-J.
u. -x.gí

v.

-

.
.
Jud«-li mít Liústvo jako celek va cjod oc&.a/a . virtě
t-.ou
buuoiiCi.Qst, chtěl bych ^rurokovat, že vc btarém avetž ^jí před ač*
biu vuxkou 1 .neuč’■ úst uínurié, - t-a oatrevy ;.uver.á
erlka kanaSané
iru-cůazakdho pnvodu. *\č'už budo b ilouor oi.t lldctva v ovor. £ «»ínerl
oe jukakoxxv,
si jíst, že fra;.oouz tí karučané tam na krmoi
přxbtthu. o tálo juštíj budou.
iíodpoklndáui-li, že judu mít uudíao.ost Ituí-tvo velnii krt.-jf trofxeký průběh, prorokoval bych Jcfitž před nakolika raáxo tety? -o
teky své až ao nedávit doby
lobjjéwjné chrá .«né pcsici aiají jed cj■jcu lepší budcuci.ofet . ož zbytek váta jc.. eskytrici a tíbetate. ’’gró»
Chránúseu^pozicí aamozřejinč rozumím (.osloi chráněnou před 'lidským
zx«5tfi a poéetllcatí., nikoliv ochranu před chladným pocí^ebím, ^lastv©
.■e stalo pú..am fyzíu.ál-.íhD
tředí - «oi?t?-it«.•■->■•■.• pr' ¿r-ktl-^ké úče
ly ” ¿lz '-ú ..oloviny paleolitu} oú tó d . ty je
r.c, i í t-.,.¡.xa úlov. ,<a - a to ssrtalnfc -.ebezpeči^ým - Biím ciovt-k. .cor.ovy en ..yuiaiíx ’■ tibetanů váak již ne jsou bezpečí* - létáme pře© • .v r í o ■.
iimaláje,
v řípadě budoucí rucko-americká války e í.tci.e jak lísat t h
v ’-rní Kanada pravdt. odob .ým oojiét«m.
Kdyby propadlo lidstvo dílenství a rjSi čutalo at e.ovou válku,
or.obí.é bycn re domrhíval, že . ouze ber. o..xtí cr o^ící ve . t/edíá .frxecá se manou zčásti zachránit a převzít v«aújrú mdlo tví lluctv-j

/Jejich v^caou.-í bx tra ca n . řllipí nach a te 1-. j. k<;ú polce; tr: v .
pi vdcjfdobuo za ;• _.ou t . cluct.č t -.-áml, jelikož tu yt.í nr-1 ;Z . Jí
v i.ybei. ect.c ext.onovax-fe ¿ozici/.
ííaši ■: utroj. clo'' v ' tvrdí, .z iiričtr .^z.o^i mu jí
joby.cjte
c-lata a a ve- eče-.ou. acuoc;oi bozcuc. ppvetaty a uoz lc Mlú a. clo—
Ji.Ou ‘C.-C ,í U'.Oz.; it Hut GVU -OVj Etdrt| ň .c^i.C-3 OJ. C C 73
ztldtíJLi v-/Ubbyt*y . :; ieci.íca b«úte »B lú.UA- let,
es
i I t! v
porovnání se t.cctiíty titici cl milic
let tc steré v
lov.«. x.a
into ¿.i í ..!<■ no. y»
g j ;ztr> n.... y. x ax■ .ucxtí kata trefy je to,
c te
r ' x-í
vy ulau... t veteor» l.’u- tvo, v ut.-t ifrickýoh ■ .r ; e . •
.ni tato jiczt.otót Vfeex. au-1 tak uplač r criavdepodot'iá, su umá
.i.••¡-li dojily Álvota na této . le-.ttte, ¿Ok.eckci.cu vláda čli Velu oa
;.',cír.l, .jestliže t-.-e nemýlíme v úaoji, že člověk uurxuje svou převahu
asi od olov y, paleolitu, trvá sel 1GQ*G(X -te Cc jo to v pórov
ání ;. „te ; .-..o ‘OuG ml
let Í/X.V to Cf z.iVjta
-& -í ¿. 1. tu
/1/*? i dslekí ainalObti kladly jiné formy tivoto a ¿ujin
v lads tr
vala m. one'll dels.' cbuobí - 'i akonec piece jc . ¿končila« Vlád, ob
rn v uýco, yl su i ururýrl trvalí? kolo '-0 miii;:..x a tj zteli/.'.c od
doby
řed l>0 millf jay lety ú< doby yi'od s.uruba >0 miliony let;-» A
oko čila« dlouho předtím ,- ■
d rod
..lile y i:>ty - . i.íui,, cb—
i Vbké ryby £ krunýři - tvorové, kteří již dosáhly velkých ovr. xuoi.íol
vymo.. niOí tí, ,a-i.toze. i ..ynovly do,lni ueliatí* i jejich vlád
c..'.. .1li.
’ivrdí re,
iktjhletý teye vbnikl již.
ía
miliony
ety.
ení vyloučen®, že vyí-ÁÍ formy okřídleného hmysu - hmys &e ¿eclál íul instinkty, který olovte* v a vytvcy.a t. -.lalteho života řadačal
.•ukují na t-vpu příležitost. literočn.-ll rnravo .ex tbc vtely .j « oho
dne práh. intelektuálikího chápání, jako se to .odařilo člov ku, a
(.!■■ r .i-11 tu ji.«
kdy síckat .wrb^wktlv í visi tujin, wall by ova
novat vset tup sei voů a ■' rátké pai ovúi.í cinvfiV’ se ireval •. tni, x.lo
. .cc íku J í Oj upiondu •
.rub •<«,'
■ . x :n-1 t.aap ftejí Vaz ú >;k-u. k-í,
x... i.-?.;.tit,
•.by ne trnková líiterpretao*- u ji • i 1 ta
.•.;.e. ..o; tí•

1
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dlu '.ji ovt ji.íco obnovu v J1ŽGÍ irloe /via jj.i/3/71
t o i.t ?í ¿ Iveta
t í odnaduja t..; 5.4 r.iliiray i: t.

.i’, old xoyi bee
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elozil V.iakto»
i rc pochopení «a Muddaltfl.u ctastují uva . rí tupyj je.oi
je anal ticicý, aruhý sy totioteý. ¿rvní přistup sv lili ranní buddhis
tů, draný »• vyvinul pczdijt.« hnalytichou metodou raám na íujé-II zrusob,
•ktarym r-n.ý uacúalsmus anelyxcval Koncept itmánu, ».ojprv© byla kcue—
ta- ovana ¿ c-mí je jícnost v¿oi> vše ja objektem stávaní se n nikdy nezůs
tává nic stoj é. Kdo se narodil, mel Buůátdk, a vti® oo ta začátek má
jisté i kc^uo, Je-li vše objekt®® »ně!*, nemá. nic stalé nebe /1/. kdy
by existovalo moc eero»n©.; vního, i. ©podrobovalo by se to .rtev, stáv .--i xe, zrck-eiií ani smrti. xrotože ale Vuoi áudt.é pormai.entr.1 robo
emají, xscházejí neustálými Bmunatnl. V t rato evute t.o.í nio oo by
bylo - t lé a tiárl válo ti tvou sebe, řirobo .ost /&/•
j.yž byla tato analytxcte* metoda aplik< vina na nati® Vědomí
¿«.boli mysl, prialo se. eta to, áe se naše mysl skládá B pocitů, myfele-

r.ek, přání a tú. 1 ed tíuadaou ee mělo za to, Že mysl obsaliuju o jakou
tubstaici, tetare ae dával název “duch" ».ebo "sebe'1’ /utman/, Ranný bud«*
dal mus r vedl pitvu tamanu a i.©nalezl v
.1 nic stálého* x'okuaime-li
.0 analyzovat třeba stal nebo židli, sjistíme, ze se ekludá b molekul,
a ty se arilxdají n ntaoru. jnebr.í veda považuje atom »a. ranou, energii
r.tec- talu, ictarii má i «nu ■_ r"tor..u, taaix tr? n... atd. Tyt*' -*r u-..é báotlee
abo pak pohřebit další a .alyze. At so‘ váak dostaneme a podrLHiými ana
lýzami ja.koliv daletco,' tasíme se -r a konec dostat ix re jaké hranici, ¿ro
tee© všechny tyto Véd eoní možné mořit jl.«ak ;.oŽ' poule ildohýoh stan
dartu.
Kuyž anual Buddha u jeho \>rvi.£ xtealedx.íoi aplikovat tuto hnalyt.iCK.ou metodu, r telc-Žili kolo bd vozu na vnšjáí obrubu, loukotě a
Veltr í náboj kola, 1 tad^nteiua-ime-ll, .x ůe kolo xkláďá z tšelito :*ekollka* veoí a bereme-li jednu po druhé, nenalezneme nc nich 1 io, 00 by se
dalo nazývat kolem. *odübne utužeme r.zjifcvat lidakt. telo na hlavu, udy
a trupi pokračujeme-li pak s r.éjakým údem, na př. s paží, dostaxeme
předloktí, prsty, x-hty u „cd. . . ©mámo v Sak nic, co bychom mohli dál© <*■
zývat paži,
Kdyby existoval atman’/sebe/, který by byl uveteku v tule,
znamenalo by to, že pc smrti - edmyslíme-li si hlavu, údy a pod, - taatax*3 éco, co bude ecnepné fungovat Ih?k yomrcl údů nebo trupu, a ze to
to "sebe" by se bez técuto oopinku,4 kturú jsou sárcveK i p¿'ukážkou, cí
tilo :uoh¿m volněji, edmyslíme-li si však oči, ixbuuema viiiút, oďmyslíme-li-ox í.os, ..©budeme t.io cítit. "Sebe" bez tola je uefuiikčtaí a roto
¿.©závisle-na těchto toleenýck laetrufa© těch : ■aatuíe žádné "nebe" byt,
Soto, receto velmi stručné, Je analytická motada, která jo
. ©gativním -.ta. tupen k celému problému, Končí v úplné negaci* ©ní taúnó "tebe", * to ••©.. í ycrmai-antni, vbe se nalézá v ¡.rocesu etávání se a
.reta . enf rio /.oaeu ého, k ueau bychom lo T'hli .. iprutat, Je?í—li v.oak
tic k cama byc;*om moulí přilnout, pak telte ani ¡.0 tácem dychtit, iřání
ústa cu, protože
'ejesie-11 ti ..loo, musí exi::t' vat i.ejaký bjokt, kte
rý bychom mohli realizaci aáehc přání BÍzkat, pcr-Svitál oo ala vüe .Gús
tale ?.a..í, t remé/iuje se 1 věo, kterca chceme zíokat a :.e, í již v .'ce sama
¿ebru. řrot© jsou naše t;uhy nazývány ”taíiha", ‘ cg¿ 2-amaaá .;í¿o*. ?.aá
-e „^.c :cis>uze.ii k VcČaé kízr.l, jallkok ectva j-á. u z-ígo* una áme, i tvo-v
L ¡roven zárodek BÍSttě jinéj erlstujem© v ..euctllém r -áeledová..
r.m i. znx a řánxmi. itexy bx * ©odpočineme} ot ile te ; aoíiázíme ve stevu
na^ .
í-. t ..b jek tem a
bjektem. iáajem© ti uec, chceme
di stát a
u-.eta r-.e to j../. ;r.-;vede.; ím tahet© přání, rovedec.í tohoto přání vúak má
za ..a ucuet VEr.ik jiné
zne a tak to jue átale A /.ola, ?ok.ud txy írae t &.
to ¡C1Z..1, cetrvúv-xme v ,.&k ,.©t ém cyklu řání a juxo na,. Iíwuí a x
oko.ym . o^rac var.-.xm tohoto cyklu se čtivá aá.i ,-Lv t u ... s« í®.
1
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i re ¿ -‘ciiCi-uí-i .-■•en. uutänls. ft»u ex .a-tují «va . r.í tu.py» Juvei
je anal tioký, uruhý sy tetický. rvní tříctup sv Lili ranní buddúlo
tů, uruiiý re v„ vinul o (taji. .aelytiokou metodou mám na mysli zpuoob,
■kturjas r-n.-ý ■■ uucuiismUE anal;-se Val • rrcept .trntau. ..vjj-TVv byla ko ne
ta-o v.tm ¿'omí je jier.ost vécíj v»e ja cbjeutom stávaní ae c nikdy nešus
tivá aío stod é. K.do ce narodil, mel zacutOk, n vše o o ta začátek má
jit tu i kcaec. Je-li vše cbjcíte® sne;*, o.ná nlo »talé sebe /1/. I.dyby cristevale r.toc permane t. ího, r.©podrobovalo öy se to atañe, otáv .'.i xa, zrosení ani u/rtl. protože ale Vucí n-.idré permanentní sebe
c-raají, v rccíiásejí iioust ..lými Běhnami, V i mto xVuta i.euí ..10 co by
bylo rt .o© a aur*, válo ti tvcu oebZr řlroze'.oat /&/•
vuyž byle tato onalyticte» metoda apllte vána na n.iše Vědomí
bdi myta., pululo se m to, že se naše mysl skládá B pocitu, myšle

nek, přání atd, i/ed Buddnou »• mulo aa to, 1« mysl obsahuje ¿jakou
tubteatci, ktere ec dával násev "auch” . <0 "sob®" /atinan/. Ranný buddal nus i vedl pitvu Atmanu a nenalezl v . n nic stálého• ťokuanw-11
: o analyzovat třeba stal .ebo židli, ujistíme, ze ae ukládá R molekul,
a ty s© Brtlidají k nt mu. jneuví véda povaluje atom za masu, energii
r.jbc eílu, která má -i rwu rteonu, elektronu atd. Tyto ur bué cátelo®
xze pak
urobit další a.aiyse. At stf vúak U cista neme »1 pod; bnými' ana
lýzami j-.koliv daleko,' •.uším® se-nakonec dootat u ejaků hranioi, a ro
teze vůcc *ny tyto vůči .oni možné mořit ji.¿ate . cŽ' poule lidských stan
dartu,
Kuyž zuual jjuudha u jeho ‘první náelediiol aplxkovnt tuto aaalytizkeu metodu, r ., t»l-. žili kolo cd vo»u na vnujůí obrubu, loukotě a
V;.itr i náboj kola. í '•oa^.dúd.áme-li,
l-a kolo c Hádá » tůctito .ókolik®‘ věcí a bercme-li jednu po druhé, nenalezněme ne nich nic, co by se
dala-nazývat kolem, ¿odobue můžeme rozpitvat lidská tělo na hlavu, uuy
a tampt pokračujenie-li pak e u© jakým údem, m př, e pálí, dostaneme
předloktí, prsty, .ožity a ..od, ,. emám® vítate. nic, co bychom mohli dille .iozýv&t paží,
Kdyby existoval atmari/sebe/, který by byl uvita ůu v tule,
znamenalo by to, že po smrti - cdnyslíme-11 ai hlavu, udy a pod, - kí.staua -éc-., 00 bude eonopné fungovat bez pOBChi údů nebo trupu, a ze to
teo "sebe" by ee bez taceto u'.pinku,’které jezu zárt ve* i překážkou, cí
tilo .'nohn .■ lui.ji, edmyslíma-li si viíak oei, ubudeme vlítat, curayellme-li *. .ů í-*0 s, .ebudetrc ;.io cítit. "Sebe" bez ítala je x*efur*kčwí a roto
i*@w...viole xa těchto ín lcenýc * if.etruftie těch ©muže žádné ''nebe" byt,
Seto, x-at-et.o velmi struční, jn anal/tiď.á cateo da, která je
negativním ...-Íutupém k celému problému, Konéí v úplné negaci» ení nldnú 'hebo", x ic .(■. í . crma. nntni, vše o® nalézá v r .cesu ctrívárá ze a
rote ; ani nic .■.nt.-aS. ého, k čem bychum fcc t- All ;> lpcutat.
í-li však
nio k němu bycuom monli přilnout, pak ¡ el;-e aj.l yo nšů-oir* dychtit, přání
usta.cu, protože . 'ejcme-ll ei „á-oo, musí exiteteat .ejaký bjekt, kte
rý bychom roohli realizací a..ehr t,řáíá zíc&at. . 0, nvaňž uc ale vuo . cus—
t. le 7.0,.i, prcmériuje se 1 věc, kterca. chceme síakat a á.e.í již v.ce sama
sobců, rroto jsou aaš« tcuky nazývány 'tatJvx11, a 2.
a'(í ná
zdá a«,
-e J&J.O r nsouseni k v^.c .ů
jslikoz notVQ j-,d. u žízeB uhasíme, etve—
...iu tím í. .j?c ve*. E?irdsk žízně jinéj exii tuje^e v ..custálém r .úeledová^
ij. *; ani a řáními. in.y si ¿ eodpocinomej ctil-; te i aolxázífíio vo stavu
oapétx
ta.
oj .kten. a hjoktem. xx
. ,c ta. ucc, chceme t d< stát a
u .sta
tr: jymvede i® t ar/to .■.•¿..i, revedení. tohoto • ío.á váak má
za ..a...leUtó.fc vznik jiné /... zno a tak to jde ct.„le d._ xoLa, hokud. tr¿ íme t uto zizni, ¿.etrvuVxme v ..ua eí ém cyklu řúrií a j >ho ^.Inání a ?
cko■ym ¿.okraecváním tohoto cyklu oe ;,;ta.v,., taů . ?v t utrpením.
U
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¿ - v r-rlt..ijnále
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Zamysleme se ryá nad.dvěma verši b rihammapada - é.lj> ■/. 1,^ o kterýoh ee soudí, i-.e tó jenu slova, která ¿r-nesl Budoha v-okauuziHU
osvícení pod Boddhl stromem, Tyto dva verce jsou v .¿noha btvtaci v^z-.a ■
né, í- vitteři buddhisté
však interpretují negativně, Úvodu, jo v t řeklaau iiadhaiuí . y, .;.í cž tože mám k jeho překladu jiáté vyhrány. irv .í rxx
J» ’ /' I** '• -r í *
"prošel joem mnoha zroseními, hledajíc tv rce t n-t obydli,
ne/jalé®a jíc její bolertrhLje x dít , e i.tále-i: .t vu”
Kutíme procestovat mní.ha zr*zenímá ez objevíme stavitele tula,
za starého jo váenbdo-.c považ: ván "sebe" nebo atmán, Tento verk camauujc ,. r i ue jmelím dve vucij první, že .rcěnáeÍKW k« ha cykly zouzeií,
.i drán,., z o tento . i/.bytďte., Který na By víme talem, je vytv^i-en činitelem,
kterému i-ífcáme Atmáu, podle VActo v?'i.;c 1
vuaun:
u... o íma tento retuš »rození ee ; okusil rosiíít a tak .. e obvco .ait. aby to však
mohl mínit mu .cl i.uj^rve zjií tlt, kdo je étavltolem i . úvr í..rem telí?,
V fc, eefyv. r..fc’« pojetí je to Mh óám,
h ...y* í út xhý 'verši
"flyní jf.i - rohlédl, v -tavltell ď.mu, a nevystavil ji.- d«m
z;. ■ vu. Vboohny tvé tanky jsou 1 Loltý, tvé ©třesní trámy z. i,c-.-r,y, tvá .’.m ne upíná k i.trván :: Oun.hla Jih. vyhasnutí
uiřárd"
•
"Ty-tvé" OBtaČuje stavitele řříbytku.
Iladhakrlli.a ,x?kx‘ucvjo a hekíádá "tvá mysl". V puvcci íc textu .e-.xí
"tvá", j>.
jen !,.a.*, 1" - citta. , íet. ladatui al tady d v-lil velkou Mnenu, . lotožc tat "myti" rith o být lMv dní ÍSyslíj to je, múzo byt samotným
JJohem ■ abďll Atmáicm, u ti xjex v p. ycholo . Lokům ki, tuxtu, ale i v mo
ta fyzlokům r-yulu. "Tvu"
Kdu v každé'») prí.pau-. iavíc> cta-í je,-. “mysl1,
ofinu o v.'i. ,yc< k''izáteui tm L 1i.i,.qí.6,L'«
"Upíná bu it aosaže >1 nirvány". Toto ’'upínání \c:i r; vněž v x-i. iuála
c ..í a u í' tam ani”, irvána”, kterou tam Rauhaitrií. i.ah vxcžil mícto : úvod
ního ci.cva " vloautehara", Která oďní nezbytné '¿kvlvalei.te.m rlrviny.
"uObaLLi již" - to je, tvá myti uooahla již vyíia. ..utí přání. Toto
vyhasnutí přání má svůj poftitlvwC i regutlvní vý»na«u Chtil byeh o t?m
ríoi více. .yt.í je
l "u,.. .uta k l
trvá,.; g
.-j<-.■,«tem
jíu.jIi.u' 1 lun. rotu oí . fto»houně však p taiyodji, «a ju- mož..é .-ahradlt .irvut.u
vílimi klím u, Jankharu manuna "salute", a vše co „e ehLakem *so
xlzoá r>
jed . t i lv^oh eie.me tu. ka -d., z těshto oláme i
je shlukla menáíeU a jea. j uch ■.•i.i xi*wtu a kaisuy
te-ont? jemí.vjbícu eleHhdnt..
u„ ú
*rcbeii x
;.aijAe a jwáté •■.. ¡.ta ■-.uoivty atd, unijkhara zzetupuje vše, o uum víme,
;•..<? existuje, 1 Vi" je destruzeí Bď-Khaiy, j to znamená., 1« r zdáiíoas—11 ja-.. tao.' Liv■ uar khíir-.i ■ bo úšleao na jed otíivá komponenty, a;i:
*.ádí:^ >• tux t í m o e tu
ooíí i; tu je. Témtc
cca sc víec'. o, každá by—
toet, ksv. dé »xu tající
teiea® r .. lyne d nlooty. íe to ¿ta se i-ab^vá
vílua*.L*hnra 3 ivacdiaux 1 . ;h i;j
i*tf l ...uil l -xrv.xt~í?u« áekx ema—li ’’vt * • >a ee"
l ..unc. ú to, ;-w va u .1 a. je ay-1 c..ce t >h to stavu vlsa.kharc , t aoto r s
lyaut. v uo vucí, c. . linout, g?. 1 Vuákuu it. cíl
_r .znii. leu ¿ala. a- Vc
á fíw-ll Ledy o 1 i., iy utí ub. xeuukoi Vuecu v..cí u: . icoty,
varujeme
t za * 1 ega 11 v; í v r x. íu* tat.*me--Li v to to etavu
o úúlc .- ež tato
negace, buuc a^.. aycl vta.x a u celé tvrie xgací, rotone
... aiic-li
"nic",
■.:eau(; ..nc t >t.? ’■uio" v j,..ho relativním smyslu, ani to, ke vzápití
bucu i u
Ale” ř.xux-.
• ^uyuxi ;.A.a ju.
ukoreta-á • <h « c . ťgací, . ,.ěr.J tl „.
...o ¿c- cíh-.-.ru.á ...epriJ-e . iauj ke KOuci,
tc -uoaáua taue -.;ki O-áhct,
re.' VuSts. .-u..í iiuu; eči.y stav r.y* li. ^oto svržení . ¿-. í j«c ím £ rela
tiv.íoh
tvxwu.íx, Kterými v rciutxvcím ovute &c
tvri.u. ume. no dé
£ístv 1 ufui. v relativiix® ^Vc tv '.«bou zár ve* ..uxc 1 .. oaci. ^ea.u—li. ’’’’á
u a" je "já" e tvrso..í /1/ "já
etn" salo;.uno ;.a negaci "já . .j_. m'.
1 - v KiigxKx a., 1L.';.. ?a

xlgioále Kaíí Li'-n’.tlr

Fitanu-li "toto je”, oto jí "toto je" proti* no omu, co xjaexlB cuja,
fioknu-li ”tcto exit taje", musí zat» být tta teao, oo ; uexistuje, Sxlaüúí ce a uexiote.ee, tvraete s ..cgsce tt jí mita o bú• Tak ulculio,
uckuü «:e . r.ybuT.me v t.mto rslativtem ¿veté nese nabou tvr»eta vždy
íáx vw* ..o^acl a ..aopnk, * tut t- i-tetas tvxuc.í a . ugRoí, utejn« jako
r-.:t;.£ ..r- e-uí a
, t; t čí tete take la •> my enaobástame i.-id á míet spota -»tí, <j-~*i xkgauý ..on .. ze..o do vy..-o, pata to k cerní a zuetává, aanuze t< smetat nanrře, ale onoe te to vrátit e. uť a z .tent• ruvu
takto je utv <■-..? lidská mysl, blyuíma-Ll tor.d; JSuh, vpojajume et ho
vut _r.cu e biblickým 'Oh-«'» ř xta a ti-, t.tata;, u tr d.»oí, ¡.cuto ‘«erinín lee
vbak juzívat, arid by by i tute omoaován, L>ta budeme uoužívat torteo
Bud jako oy no cy mura xxh
sil. Bruh potvraení, kteřy je y negativním »ta<
vu sardeharou, i.ení nic Vxce a i -tac mdnu t.es "i'ct lynutí1’, anlhilaee
■teee.. v.ci. 1 ¿uví:sw-1 i v&ta o anihll&ci, muže být tato negace <..«¡ohopena
t oaze vu vr.tahu k svému . r tikied ému ;■' tvrzení, * proto pokud jume v
titee cvetě, v kterém vteautan®© jednu věc k uruió, nemůžeme nikdy do
te:. ,ut vieankhary .úboli absolutního stavu uxl.te.ii .oe,
i-uyž aov ;teiae o vyhasnutí nebo anlhilnoi přání, máme pocit, no jsme
u cli do atuvu vychladlého popela neoo mrtvého áaia ©vata, tanta ©me-11,
jt nace tčle spáleno a xubtune jei vychladlý popel,
u -li plání ztot teovái.o e ideou individuálního ”&sbeH,
kterém
se někteří liué uemtavají, ..c »ustává viibně i.ed&u.d, teává’ se pak přání
i- a bro lidstva deo trakt Iv tem činitelem, .lie přání, které je u kořenů
vrech ..tete, relativní a abu nutká žáruven, AMbI® byt ■ ikdy vyhlsna.-o,
kuyby to bylo .hol. é, .. .bylo by uadué llc.etVo, . omokl by být áM tax,
protože oo ¿?.¡ óho ul.te Boh - Bohem nel t i-áuí? když huu ¿ tv rte i.vct, b. lc
to spustejeno t ohybem toiuteo přání, v kterém Bull lc užil po »patřete tube
v . bu t.ui, : = .ara .bu učitel .atara mimo umnu esbe, cntól »1
ad
i . cca p a,r. ot oreadlo,
Zustax..«r®-li nev dorte, naúe . r blémy teKuy tevz. lanou, jakmile v .'k
jodir.u vid mí probudíme, stane se to skutečným c brodíním, ..retóte teyby
¿.■rae eú-tady í e. roouaili, nemohli bychom pocítit t aontete, které při
chází o< boha, a t ©mohli eyohom •• proto k -.;..u vrátit, tatate r.te •. ./te
tel t sám sebe a ukatelk«« kdy ae v no® tato mytlonM® pr- budil® íito bylo
sroaül. , které bylo croadj. 'u.ií vta mí. Buh :..an'.tec í.,pat.tei. v «rcaulo, tu,,.to ora» joho šumáno v Saň- nebyl Bohom. Jím, ze p© .urane«) v Kroutil® uul-!.il ne-Boixem, t.e ..tul juoham, ¿.tamilo ¿ ohepímú této,
x nu rtem® pak né.klaááit v ech nábehenetví, jakkoliv uiixta se inter.rotujx ui vjcvtelují-»
Buh •..-*£ Bohem /Id vekým xbo k-tfc.H okým, ale dohoní livteó rya ho
védete, ácteo Buh, K.uyž o©
ii. ul a Baéal myulot, is.yž ;. i anual yiát,
použil k uv<Hiu
tu-uu, proto?.« ustání tanku juáte euei umuuá, .¡.e
; : ata., '-e
véom eraocím indiíeretetemi jako vychladlý popel. Cacto «•
•1 ¿ tadi liué, kteří nut-.jí ;orr.Bumet buta<*iEr;>ui “,..uateí - ■.■v.'caí'.y real
u .d. é
-.ú nebo nemá sáuué unyšlové pcclty či um., olonálte zmatky?” když
. ú /.uyt.L j.;.^..ohc ffiltera zup tali i ”!.iá Botaba ..... jtať vá....u, taoliy v i :áta?"
tu cvtdtíls "Ai.0, Buddha t uúí víc než jiní a chová v sobe ty tojvábnlv j—
■i _náoí'f. "Jak to, .e ¡mdáhA shke tet takové v., #, t uhy á . ráte? VždyM
£S tvrdí, ž© oc d voeeh tdehtr? rušivých aicae t tep. utal" • fíletr ndpoVútali "3uuuiia o .éei spanít všechny byt eti a zbavit je tatí. utrw.c.te, To jo
joho velké ¿¿áte. V důsledků t*>hoto ...iáte tsr ..ude ú tvota z dít tt lw
z vu".
kdyby byl Buddha postrádal všecnna ¿teáite, mohl se rozplynout dt . 1ccty po tom oo dosáhl oevíeete, Fyto »nutí .
vlak uesnam* ú, .
se
. iov vií ť ta ne ke světu .■.ndiferc .taí, a žu
x«.zia;-z buu-; teave
v.jí-í».ílueo.lí a Vztahů, til* u ®— i_i c: i_ » .- ..u, vyúá zvuk •* cu
vxuá. raVu
tak huse u, '.ítsry j¿ uejeltlivojte uu vúo . byti, robudí jun ehký
uot^k. uuíio soucitné cruce Lije vonné a v.tad.y:x<t nu.ě.
¿áteuhou této v .u.uy'. ítemnotei
^aáůaa využívat v..ucu diuh.. 'uta-.
pádu" /1/ a z jejien. jomcoí se ^cfcutet o záchra-ux vzeoh byt ctí. <j-¡.w
tody jsou....... nc^nečrs r iZncr dé a tam u^stupoé
.ch i,ltu-'xc ,.c:.t z ste—

rýah se muaen,© dostat, .by nác mohly v j v, ech r. zxiýca .: tec '
i ,a. t, -.uoí být Juudhcvy ai:t dy
-x'........ r o..é,
?kc ce
d
e. híry,
..e mutí obsahovat i o-.xyby,
roto/.© bez tarn, bychom zd>. v...ec
:< li
uem uli bychom r- to
lh out í v ' o .
Bůh
ba
... val,
by
se tat
ognce m-uhla zt..t
.vrze .te. u>.a tak v..ímal . tee
: tictvím x-egaeo> tr> »nar.e/.^,
- i ■ Bite*
tal
-uohom,
u; o_ 1 . :úo®.
... t ho plyne, ž® aby člověk nabyl vědomí, ta ' i
teč.® lit, d_ re sí
vat te
;be. .-.i® jak . :. krau . „u:.e v dd.>l vx.i
.ui.ee*.ého ..ube
. ve-

Etíhc
be, ■ abyo
•.yxc. joha, . obe v:d..' «..

■- ne® ;ic. irřlvé tak, jak ternu bylov pří—

: ob© jak ze sobe &ara& dělá ne- ebe saoiu.
uvód . .í ; . si 'vx.uí -oio:. uvo earua tím, :.e sebe sama ui.*i . věci, mým a tak
tává nevěd mim.
evec feí J® věc hdíhi a naopak*
., t liti iontradikoí se edá tle dělat.
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