
ErondovlÍ

lonobeJtg voěernípu n].ěcď

r poJnu rnlěgnÍ ve starotadíckýcb upanÍšáůách}

Jedna védgká nod.].1tba k vych ázeJíaí:arr slunc1 obgahu.

tyto verše:

Yeó náe od' aeskuteěnoet1 do skuteěnestí,

s bluku do lílěení,

z teunoty do $rětla,

8e slartí d'o sesnrtelaostl"l/

ťtrau výrnnmovou opggioÍ by bryla lze po proětení daIĚíob

b tsrtů dopl.nt't o d,alĚí prottkl'ad'yr třeba konečnost -

nckoneěuost, ěagnost * věčnostr přÍpadně

(spíěe neř, Jae byuhcn snad' čekďÍ

tradÍce' bcgtvarogt i tverÍ ale o ton

ro tuto ďr"Ílí gvĚarn půJde lrlavně o to"
nedlítby' který Je uvgdcn Jako drnbý v pořadÍo ťedy

tg' r Jalýob rý*aarrob firn6uÍo v índtokýeb nábořcnllýeh

oh poJca ax'ěeaÍo

třelladatcl a konentátor véágkých textů o ton. píĚel
r$lovo rXlčcní; Jc snd. neJěaatěJĚí slovg v Índ1ckýcb

1tbácb. Je to elovo nystÍokébe Yýznanu. E[ěcní nsznangaá
l ?ícbo Je bezobgaž#r poněvadž zaanená nepřítonrrost

. Ilčení mnÍ prásdnota, 4ýbrl obsahena přína přatélcl

Jatg obloha" která q7padá Jako nehrnatate].ná nÍcote" nícot.

' a přaee eahrnuJe v sobě bvězd'y, slunce' něsÍc a všechay
. ŤEt Í nIěonÍ Je výnluvaó" a proto hlndové říkaJí, Že

taki trary r b€a.

pod vI"ÍV€B oYropl

ař' dál.e)' ilám zde

co Jc ryJd'dřeao

4

fl

tlarc: loba.|l s!,ar boha. to aení JedÍaý obraz, do něhoř



ěcaÍ gcnant1ot5r aapeJuíe. !řřeba v godll.tbě uveůcné g{.

Jde o ;nodl1tbu t rečgrnÍnu llóenír * Je n!'ěení gbragan

u božího grd'cg. tato nod11tba taté aabádd.r ÚYylovtc

l nltra gvéhgr/ pííLEž,Žd Je aa gvé r{ay a zaceltc..lÚ.r

božská poostata a síla Je totíž podle b1náutgtÍobýcb '

tví přítonna, ,ař spící rrebo bdíoí' v kařdén ě1ovčIu6

. oo Y řívoté Jdc' Je JeJí probuleaío

Elcr vcřcr přlah&í na kří{leob nlče'rÍt

Ilěení gc gnáší přea baryn přas prný okral řcEy'

ař do ggndbo tícba Yšeheníral

Ílc' vcěcr přrlátá aa lřídleab nlěeníl

*tlřtc blnay agvale a us,al.oucbeJte hlaau n"ěeuírz/

IÍIJ.anr plen*nů plaaou re bvéadáabn abÍ oglavl.ls Jehot

on Je Yc vál!

Yylovte mlóení z nÍtra ovéh,o*

přllořte Je na svd rány a gaceltc Íel

resloucbeJte večernínrr nlčení'

ngg1'rrucb'eJ tc t1ohu TšebonÍra'

nasloucheJte tlukotu ardce BoáÍhgl

skuteěnort' že poJem nlčení spol.uutvář{ ve výehodn{ aá-

řragtd tra&lct' jrho Jcd.cn e výsaannýeh gdeantíokýclr konpo-

tů Lategoril. babe' absolutna' transatnd,entaí}ro rozněru,

.$otrruJc pochopítelaě neJon ěetný výskyt tohoto poJmu v uv'..

lrďeb tertecb1 al* téř apůrob Jeba lapoJení do výgaaraové

rfrtavby toptextu. sa prvnÍ pohleě je patrné, že tu nlěení

Íl.BrBJC tcJěastěJ1 Jato atrÍbutl Jako trlas boba, tlubot Je-

Lr clltlee' taLo Jobg zábailný :kgauníkaěnír proJer' JeJž Ject

ělgvátsu ínterpretcvat; alunce, tkvět v;?c}rodnfho rnlčeilí*, Je



Y Eo.llltbě řÉriánor rDokraěuJž m cvé }ezprašná
věčtlá zíhadYl / aotrarl zlatébo trůnu Brb3 a budÍ.ř

přín]'uvěín/ před Jcb* nlěenÍn a napl.urný| aÍlogrdaa.

xlěenÍ ac ovĚen gtává ěacto oyackdoebÍoly, Jako par'
totor príuo ogneěanín bobel bltrb býrá atotoĚnšn ggr$ou*

ílěeuín', rPocrátnýn xlěeníní nebo ncJěaatě$t. r řIeJ.

ír }ÍlěenťrnÚ l

Jgl' JaéÍ'nÍ Prarda, JÍž Iídé dal1 nnoho Jranl
Je1 lratort r šcně a

J;í ruřaget v nuřÍl

ís'. nladá panna t bratřťěeL,

Jaař stoJí v*ňl.e nír

Jcl stařeo, Jenž ae opírá o hůl,

tlt nový !roEc!,e€ l ttsícerýEÍ tvářen1

v lcařdém dÍtět'.t

JcÍ půvab nodré vářÍyl sáříaÍ v proltonr,

Jgí svótlo. chvěJťoí lC v nrbÍnovýcb očÍrh bolub1oe,

Joí tanaěaÍt' tytiupávaJící noční obdob{ a

Jst aadauté nračao' těbotné svýrt blesknýp dÍtěten e
vlekgucť své těžké bříně nad zmatkeu nod'roěeraé}ro

aoŤE l
Tšec}u'r tyto tyarr opakuJí, že JsÍ ťeJvyššť ![ lěení,
na aěmž aG ugezuJe pracb aÝ-rrlnlo. o

óení . |ak }re vyóígt z podobďoh textů - Je před &vutďr
r' 'nrlyr Eaó a tařá pod zvrrkyr tvgří JeJtch prazáblsd a
.lírá JÍn hlou}ks a *nnycl. Hcgl 'avuhy' se tu pak evídentaě
rrbmu$í t raaskytt . l1dckc gloval



|lon etraš}Í.vý drcp nl.ěagí, který aí vybrabává

ůorrps pqň příbythen l1dghých gl.ov.

tl.gre naJíx r těghtg dimenaÍcb nanho spoleěnéiro s vég.

l  cboJí tu před*tavr*Je snezenoet, ohraničenogt l  re l&-

tu' reaJ.J,l* roaěleněnau d'o čágtí pr.o praktícké a poznáva-

sotřeby člověka. ŤrořÍ tak onu iln{řšíi gouěást opoaíce řřYu-

/alova/ . nlěeBÍur Etvary . begtvárn*gtllr i lrgnohé . J*úaon

taká 'mnohé . aícil čÍ. 'nnebé - všec}rnon i beu tvárnoet tu

luJe Be aďd'nlÍ'vě prot1kt'adrrýnÍ., ale v da*én kontextu Es!ňl

. & ŽYlr{ňún{ metaéyaÍchou áíalektikou propleten;ín:i t

všecb'non nÍ.c* Jedno, itoil i lso se nearodl]'o v l.rlně

|c vprardě nratkcu všech glov' Kro Yí' ž* j* tomu tak'

glov.

Je
boa*n n r]'amu l. rmatkrr riácÍ. sE Je Jeiro nghotou í berdá-

, l . . ./ Yéz to a neuctíveJ všcl-,u pťše ge v textu Xaínó-

Ěad..

0 gv:atnostl. poJarl všec}rnc a níc hovoří naod.litba a &1g.

o poěátku tvorby; fico tu byJ.a?Í nte tu nebylo,/ poněradř

tu byt,o.ř t opuet{rcg.lí ug chvílÍ. v{ďy, proralurrÍ v podo}r*

*nyal.u (p.hrpaí{a do evého texŮu Í.

í' Jíř rýše příponenutEu} Í J*dna

' kterd tvgřť aoto k Jeho sbírce Bea

Jea tvar ctrceš nítt,

Jín veden,  Jím vést . . .

I*ě praTaor bytí

begtvdraý Jest.

opoaicÍ tvanr a beztrár.

a lx{gní Y. }Iglarra; $e tE

,'á,u*.3/



Svět tento vd'echaa,

Jen  p ř án f  j s t  zdY1b . . .

cpusí je všechna.

bys pr lvoc stíh.

Pln chae'ě bJít všcť,

p}n tva , rů a  skÍe. . .

I,eč Brlh se přec1

veJde  Jen  v  nÍc !

Yýchodní ndboženství vychdaeJí ?, předpoklad.u,

člověku Je ukryta d.íspozíce být oním rto', božÍ.
je třeba v sobě hlecat, ualézt & splyaout 8 ní.

egení své boží podstaty '  sv i  gtotožaěnÍ S bo}rgn

tr a índíckých proroků tén1to s lovy:

ProhlašuJir že nnoJe Bytí nemá d.omova nÍEúe wjna
v Dohu' IteEonečnén, Yěčuén, MlčícÍn!

ó ohn1, spal. nne celého , až nebudu vrlbec t
rtroea Bůbt

Jeem l{ekonečné Blahgt

Jecn bea Jnéna a beg tvaru!

Jgcn Jedao Jed1né!

ďgpl oa|

být v.r lbecĚ, nbýt bez Jnéra a bez tvanr 'Je tedy (a neJen

těchto extatíokých zvolánícb} poJato JaEo příznak božatví,
IutnÍho vědoní í bytí, vrcho]'u urožné d'okonalostí. Zuovu

to aéveponenout bácníka kuttury zcela aeoríentální, T.

ža v kaž.

podstata"

0kanřiky

vyJadřuJ e

, $ehož četné texty hovoří poaobné:4/



|6ítÍ1 J*en, naslouahaJe skřívanrln, íe Bůb neaí neř obrov.

llá pauaa. Kd'v}rychom Jí chápalí' Ileghládali byobon Jínou
budb*. n

l g z  nánrky :

r l' . tato a všechny aalšÍ cítace Jeou vybrány l iz koftei l tovaaé

antoleg;ie Bůh JsÍ ty| (0cxaz siaroí.ndických upan1šad}.

Tybral" přeložít a komentcval Burdclf Jarrťček. Tg'{l'o

v čerynu i945 náklaďep a tiskem Jaroslava Jiránka

r Železnén Brodě.

? t-,Kažďý pozorný čtenríř Bí povňÍmne řnedůsleanostl.n v uži.

vríní veJ.{ýctr písnen na počdtku slov, ale vzápětí snad'

také skutečností, ře uřttÍ tu velkóho, tu .rnaláho poěá.

teěnÍbo písmene třeba ve sl'cvě nlěeni je zřeJně géman-

tíaky odůvtdněnor ponechrrre tuio aáleřítoet ínteqpretac1

ětenářověo Y cítacích Je důsledns cod'ržována původní

graťíka textu, v toxtu eutorskén se Y,elhJíg písnenůB ve

výše u,veůených případeeb Yy}1ýbáne.
a r ,
r'1. Eolaa, Ale Je hud.ba. Odeon 196g

ťuvedenin do těďrto eouvÍ.eIostí ovšem nemá uýtlury"l' fiola-

BoY& díl 'e rerlukován porize na jed.en Jeho. by{ význanrrJí.
. agpakt" }TašIl byctrom v tonto ve3'kón, .". |l{*r Í rozporupl-

néa dÍl'e J1stě také text;r vyznění zcela opačr:áho. Přege

Jen te věak třeba upoaornít /kroně riryvku v závsru č],áa-

tu' cÍtovaného pod].e zdroJe v. Ho, Babyloníacao *ext 0 krá.

6c se sb. Kglrrry/ aleapoň na }Iolanův eseJ 0 K.so Máchov1

/Í.solan, Bagately. Odeon 198a/, který s uvedenýn zaJímavě

torcspanduJe"




