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sBíqL j$&9. nístogrq&oť{Logo.f ícELF gt9ggr193

rlahkolt. abstudní se gdá ua prygí poht.eě tilua aaagěmá ná-

ffili& t6obto eug$ob roťLgrá' lao u$úst něhollk Bo}Esl o hletoÉg*

to*llogofl.ckó ncbopení ěí lnterpretecx feaonárn s&Í'ehu. &astařín

Btut ří 'sn lcb.

tr. sebyl snad, člověk nJ. ůof,lawán Jako JgitÍný římě''gb!

ttosý rc sněJr,l) J&o h'd ! Á neqrnaa\Íe te.lv agíah JaBo
atr*polostgbó epeol*|'hn Últ&íkou tInobnř vc v$voJí kom' v
.róJínÁch plmptr &$es| ag}o agpsň řÍvočtřatva? * Totář by byla
1r wĚcn řícl t o Bláčtl saícb a pláč předstarrrJÍ Ja t}ra Bóly
alosÍ'tě str&tsevanó ltd"sk$ eryoi.oaalÍty. Proto bpbon nsll v
paralalo ts borc sryítns ' ffi*sp}. Tgt*p*g&g' sp{še Ínrurlt a s*&ilL
eoq$Ínatslr 1 boo sldme g! ÍLenai . AvšaB pokuay čgflnwat ě1o-

rěka rsosř rcengon téř Jebo oltovogtí vářnó apochybnttl" nom&bí

f,ilLoaoťgré Jaa5&a. tl.6.lterdgr' jak gnáno' vÍ.děl, sxncíf,l}nn Ě!o-
věka v jary&n Jako proůuLtu i Bástrojí jeho racl.onatl.ty. w.f,sblgr

a s.sapur*ý) vĚak přgwědčtró ukágďl, fu v $aryka t.ac rogltštt
ůvě o{ltšfiá rovÍn;r' vlastcě dva Jaa3&'yr Jaryk egoe1oaálnÍ'' na

něoř sg ls jratá níry poaHteJr 1 sřířata' a Janre pnoittkatltaí|

výluhó vlagta:latllí, a tcdy i qlcotf;Lc&gn díf,erenci itrubu ěln&.
Pro na'šl Étgbu l toho plJno * sJednoůrršgaě řeěonot 1 ayířgta ag
geřJÍ.

A'1o lrityty nebylo této negatt.vaí Ínetanca, saícb jg&o cbar

r$btgrlctÍřa ěl.av.ě4n &ýybovuJe naěl Botřcbě. Tyě.LciuJc č"lw6ha

* ogtntního řtvočísstva a r nrj1.cp&ínr přd'pailě tg& konatttunJu

lt.rse* dáJ1!s v r{ncí vývoJe Břírodyl ďa ngnabígí cán žá&ý

}lís h vftrailn gggi|& ě19v*u uqa{tř jpi.e *'ěůl!& . toé6r to; co
na obnrtto BovažuJe ga vlnstaí úhol fÍ.logofíe ůěJín. (Fř!'ea6

vaato ná děJ1.ay Jgu ělov&l o .lějtnásb vegaílu' příso{y' nl&ne
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silruŤí* ssa*s Y sťetreganén erqyel,u; g o nňjeks ťÍ'I"amoťtí ůls$ín

psírntly jrs trlbss **r)

Lt". pĚjíny lí*.xtva vy*aaují. nepachybnr$ i:usohg J*vůn -Í*&

$sorr k gaígbrr (etejně Js}tť'těch* $oř j*ou k p1*čí}" s{n ovsoin

$šroch&aí.re os gnícbu jnk* ]"í{t'Ěk$ r,.*gkc* *"* nrčitó hígsorl-clis

pom6r7 n uůa].oett k těmnto pee&rfug g. n**3ogtan sasý&r gs. psígsg

*. ps4&*P*' Bdg sa nk*.eu.ie p*t"ileba n*a}j"šÍt p*aíb*vÍtá & tr*$&*

t{veí *uÍ'ch' Í'r*ě#n& $g př:sdJgě**at neg*tivní-ho sníchn; po*né*itn

a výsraschrr* **o}a jÍnótro r***' je nuiích por.čť.i,r*á n geách jek*

q*Eax raťtggtí a ťrřěetí.

ff*rá beg a{iíneawst*. ' *g ť1}*xtťíe * cgt*tíka vňBmvels

Y rylnul*stí 3}sffiriřost téměř uýIu*nň jga a*sattgeí'en gmí&tr (a

od.pgvíůgtío{n uměloEkýe ř{ásťt1m. * h*i{l&slt l s*tíře ' has&at{rfu r

parod'íl, konodÍ"Í. ntd..) ' t něĚn*Ý přoůeět je příton vss&ěo cbá5fu

ja&o an*í*ky trgkttí, wrj.tťa'ě n dsst*t*ěnýo nerna*nný. To ss

tábne g{ F1..atón& e &rls*stgla aň *o novó *oky.3} fiegs,l vre{

sák}g{ ggěšnostJ. v g!ss$}ss$ mga$' jeve"l g jgh* p*dsuatou' JímE

** jw gán nskonec. ruiší.&} r.t'Yj.**}lar j***ě p**sriruJo net&*

ťyaíaký ráx g$óšn-*'hgl bfrJr* $g wsv*t}uj* j*k* trfilffick].osse Itan*

dg}n ůo* ffioltg*Í.gtgg* (kgltgí vpnr*#enéht s nEhgůf.lgu m*líčkgEtír

přtěe*s *a obají'n **a$í dgssn g tý& *rrb$ekt}.5} í.{o vše, čgry go

}t*# aměJ{n Je *vĚera takta objeffiíwrě *aóšnó. *ríř ggts"ke ss

ď..íva&* E dnxp*kte& a€r tr}upáky a b3.ámy' jínĚ sg adá rs*ehn*

sněšaér pratsáe r,*pÍ.vqií !}e" í}svř*}ru j*vůl Per risup mrr3'tglt &gbos

ss&pfisÉore gt$LtnnÍ

érgtee se vĚsk k ňějía*nn ňi lépe k sCIěs&*nu v d,ějín*.*&*

s ťtlogoťi*karrtetoxÍ.ck&bo hl*dígka ar{g *vs*ar noagriíeqiÍ. leÍ.gto*

rigké mek$*ty' n;ý&r$ pělr.*e sixě*rt{re& ga].oř*n*' na wll.*řní inkgtr*

B$Kagej" $gněnlr *dÉ*Lo$tá n' o**btt*gtí' kt*m& se gákantto* **tn}g*

tí vyjovuj* pravs pmee* d.s$ín. $ tak*rrspÍ. jery *e getkáíáse &**

jnán& na pť*aď.&Ieoň gs*qh' **cj.rL}ně*kon*níckýctr ťgr'nag{| kul*'ur-
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ří& *tr$}ňů, nměI**kýen glohů gň}o&" frítfuí ngsonlad., roryn'unost

a uaprrard.l.vos# ' jeĚ qnnol.ávají náŠ s:níc|r ' plytou pýtton a pťutn.

rárán1 rrrěitýcb |rigltortcky konhrétních jev.l bego al.r*ry í qJ,ru

xáncc ad,abvátníeti jíra hietorl.eký*h padgíngtr. gglěEný je nepoEtivý
fraf,.l.cí.ona1Í,snus ' aa níař se skr*xá op*rtunní ap1gonetrí r vědogý
gůagÍ.át nobo * tř*b* i" nechtčn4 * p*řs*is. Jaks Bříkla{y laa upÓgt
peeud'ohlstoríckó ď.ohy v grchÍtektus* , eř j gou tg rtlmrÉraské, *agárnt

gptxcké poroťlnics a bargkní č1nááky }?.stgtetí, nebo rgngp&rční

ěi tsrapíg1Etické pa}ace gocÍ.alíEtíeká argh1tektunr 5*"1at 6.Bto-

l'otÍ. ÁnalogJ.cké pť.íkla*y by t'yt.o nořno snadno q&leťt,at 1v ůě.

Jiaágh malířntv.il huůby a lítoratl:ř]r. Pokračavat v u:rčl.téc ří.vot*

aín stylu a ho*rrqtr'rv* orÍgntugí t ga hrnntcgrnr jejíg}r hí*tgrrlckó

platrrostt aohorr všďr taeé lj.d'ó ve sTéIe praktt.ckéq Ělvotě. sepšo*

}onaný příblď gnělacké roťIege te&*vého žtvotního 1ustoJo Břeč.
staruje nepoc{y.ba'ě Cerlrantegriv Bon i:níjote. E jíni}ho rllr]"u xnťůedn
odhatqje''husÍ.tptvt" česklho rraloraášt*'a d]ť{úá po].ovtay 19.stol.

$v.řech ve Vý}atu p*na Brorrěka &* l5.gtgletí. V pa].*.tíce věnryal
gvt-&štní poerrrrůgt histo:lÍc]s;r .t.:sĚná.gu K..'.{g'rx tne svóp l8"Brqnal.-

rt &ndví.k,a Bonapartg. "{rlrx cttr:,j* i{eg*!a, ktsrý kd"geí řckl ) řa

velkó ttlstorické $s.a.lost1 a' osoby sB i Ej.ájinácb vys}rytuJí takřÍ.

hajíg d.vaxeút,6) i!, poznĚ'ionágá !: tgmur naaponněl Jen dod.atr Joč-
aou jatrc tragpd;ien podruhé jď'l.; é*n&k'a.''7) .1.19 příklady pa3

lirlam twlí&í gtaro*iíiirumrí jary}r a kt"té4i;ryr, co r:Íc$ř ga gbló&alí

skt*ť"l' angl.í'ck& xevoluoe (0rcutrrsr*}J.)' vyutu'pov&ní pr'ota6on1gtů

Yelké ťserrco'.geká :revŮluge {;esigouling ' }an*on ' noberyierrg) ve

e$rlu řÍmské rapubl'tky 6 lTapoleon.1v pokne o evokael' &*cba říE-

s&é}to císať:st"í" ř,}ilitrr ogobaost*& & ud*.loeten neubírá vša} Jo.

'lrsb bÍ.gtorírujíci autosbylira*e na velÍ.kos.tl: nasngĚ'-ly sq

tottř gastř1t vyp&jčeným ;atooe*l e*Í.nulýclr bojů svou vlagůní na*

}oet a rbabělost, aýbrž čerpa-ly r j*jíeh herol.sian ;lcsílu pro

I
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wró vlagtní' velml. oBravdnvé revolnřní rÁpaňy. ďt,n& tonn

bytro r psípudě Í'uůyd.ka sonaparta, jehoá rgprírg gtátníhc

přewatu se,polo,oaa I. byla oprwď.a jen ťras}<oq. &&ěšnogtr

emí.cb g* teh gtáve-ií pro iíarrra Jnk*'gs* j'nňítrátoree absenc.s

Jt.evŮI.uční gub{'b*nge te rkouiunnýc}' *ějinnýeh udfi*etgch a
r-

jev*cx;| I }iil.yii v'{ak ocenÍne hgt-rr1Etíolr,"i, pspř' herl.lenguttc&ý

výmnan seíahn a sa&snéha v hÍstr:rÍ.*6rafi1n sotva nu pí'ímáne

Ůtatus lr1storíc'boťí1oaofÍ.ck6 kato5orie - snnařu$e tcttř joa

jtstou etaBu vývoje ryioha pšocgsů opekujíc{clr se vřďy gnovu

r nqJnlanójš:í"ch itístc,ríckýc}r abdobíct} a, s*llvÍ"c]"astsch (totÍ.!

oau etapu' ktltrr so d.sÉý j*v dpstitvfí tě svén vývosí &* sCIrpo*[

ee srý:nl' vlsstní&l pibdpgk1a{y.}, a]'e aeslturr;ie t*ato j*r .

$ak b1rcho;n oěgkÉfiralt r drrchu tnactríční fíloa*fíe dsJln . v

eoakr{tel.a hí'stor:íck'óu'ř*r*op*ostg:nr $gko ueopabovateluý' kvr

lttativně nov;í" etupoň. Y dějináeh llj,s.řva jako cetku se {růřt

$on jgelnc,u o*eirrát 'íraiía vřkoupení a spásy' jan jedaau *o v

níeh elfu ugkutočnl't abeolgtnÍ {uglt' jEn Joolnau lnobou d.oopěŮ

k dokoaaté spolgěnostl prosté úsisku a vykoř.istováaít oó.ffi.

tuto q}ccl.n;lst by insla ryjaůřovat

tategorte ěilrící *i aá.rak ee sÍ.Il&ěenÍ katcgor{g hístordc&ofÍ.*

lorcfÍ.nkó " l{og*.tivní enícÍr ísaěšnos.t) e totroto hled.igka neot-

etoJ{.

III. lbýTá nv&řÍ.t, event. hÍstoríckofíloaoťícký qýzagn

pqry1tÍynílryJt.p{9hg* siůícřru jaho pro$evu radogtí a Ětěstí' jako

výraru beerrýtlrEdnóho pÍ.1ta}lúa{ a *totoaněrui s r}'xn$tn 
"ta,refft

perĚpe$lwu hÍ.storíckábo vjvoje. I kcl.yž je 6rrarůa1 áe stárc-

ryěk a gtfurkrrěk sÍ} ga'bývalp př.evářně j*n ne6atív i.,r.a sníCbenn

u€fia*JuÉaá to ) fu by neaxaly í ircrnitíwí snícir, raníoir štagtný.

oélrrokrl.tos si např. v;ls1ouž13 pÍíavisko .'saějícÍ se éiloaoť''18

protožg &{assl ří"vota opatřovď v hJ.aženogti s$očÍvqiící v pokoá*

n* a vegoló nyeli. gtarý aák*n obgnbuje pak pogorrlbodnó vqrsgt
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Tsfiulol's, d.E}erď'Í' gunt, te.lpora eerta 5en&end.Í'.." T krrattc&iÍn

přektqťlu v''.stupuje jeiitě výraauějl. ds papřeůí spojení se{gtru

g raůoEtj.r je ''č&s pláěe e ěas g''tíenu, čes gnnť"ku g ěag I'ro*
,Ehakovsní'.9)'!oto .'pronkakovi{aÍ,* je v naproetó ebo&ě g nadgr*

ttÍ dsfÍutcÍ radogtí a stěetí. F,rrr!.Ls tatarkíeuleas jsou to

"příjeurné pocítov& st.avy urílnoiáttrré íni;enaÍtť', přt rÉchř
'11d.ó s.'rajo cíty pmjevují nahlasr urajÍ s}lon ď<ákat, tleskat

3qbgn,a|| atd'.l0)riové a d&leŽ1té je však na oné b1bltcké folnq-

lasl. , áe vtrtualně pfuJtra'šujo iloriaont Íadtvt&ral'ního žívotat

nltrví-ll o pláči a sůtíghu' nojdo jen o poaíj{vÉ obanžtky Y ž1*

Totě nďra<iného jednotlivce ' aýkž tské o osu{y l'araelsitého kng-

ll9 r a gástupně t'cůy cexó}ra lídsřva. ''*ag gníchu,' (tj.čas ra-

tlostt a b3.aženosti) je gabu{iava& ds ĚÍ.ciovsko-rřestanEhó egcba-

to1og1o, stává se konoě{ýra cílera *etÝiutoríckóho drarratu EBásy

a vykoupení.

.Jiá .antj.cká :ri,ytol.oE;ie vnog}a do koaceptu enÍ'chir prvgr

ttransce aEi,ence; Bhor'n.árský s:ríeh" věěaě blažonýgh bohů qá sTé

nÍsto aa hranlcgrti tohoto světa, na olJrapu.}l) Er.,io"uko-třgg.

fanaka osehatolo6la 'rává tÓto transeendeacl ilteleg{g[ý no*něr3

věčná i:laženost' její,až výrazgg je ra*osta5i srrích, nee1 gl.ge

g tghoto svěiiirl cnar.akteríasvansbo naopak jako {slaaYó úÉoltlnt

níggéně je ě1ověhu pšlslíb€Íl& * po posl.edJxÍa souůu - R !ái}t.

FíLoroťíe d.ěj1n jeo jak .r-rřewěd,ě1vě úá&s"r N.Inijd.tbr

psEfiB seknlenlaovanrí egc}rgta].o5ie"1;} Ťoitto cestou se etffi

. $a}' s6 aapoťr udá - raůostný a.nícb vÍra.gerjn tratr*nčia{ e dav:Ěr'*

eí dějín ll.dstva j*}io s.riysiup&ného procssu' a t*dy htstqslF\o.

s&g.se€!g[gá:*"..stefiqrií: Ť{*} jako byl sqích v hoatertu aábořen-

nký{lh nčtnÍ notonyaríckýn pojrnonovánírn $nrffichvgtÉaí a vzJkř'í&*

n.{' k věřaé blařoaosti n obraaen $páEy a vykonponí, kť'osŤanskóho

róJe ěÍ. ig.l{nEks odžannat'' etů., oanačuje ayní ? soulad}r s tou

&tgmu děj*.nně f,ilouoflckau koncescí uo,kntečnění :loeu*lr v d.ěJÍ.*I

I
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rr&sh * &astÚtgní Yl&ťl{r ovobodgr; rovllsstí. a bratrgtví - překoná-

ní o*cíaenÍ práca n *c'str*n5o{ q7kflřÍg,t'rvání ř}ověk* človškon a

tří{ - přichoú vě}tu všeoi:ecné hlljnostÍ a b,lař'enostÍ' ' řa tyto

hlgtorÍ.ckoťiloaoťíckó a sociálns polÍ.tioké pŤe&star;r volně n6y&.

zují' nebo jg j*n dopfi}váx*jí řntn& lrtopiciió pmjekty e unětecká

Yize budg*eÍ řÍše šŤéstí a, lailosti ve}*l. r*ané r}mvně *. ltval.í.ty,

od' kla-sických socíál.:rtch a p'b}ítíckýc'i utopíí přes ealrtářské

exporiluenty oblLiantÍ.gkých náboř'enskýc i oboí ař

na6ogl'aká ahce typu ''Kraft drrrch Fre u*efr i anabo

vu}aárnó ďe-
gféít nnění

otl $ohtlieroyř*Beethcvsnovy ''scy na' radoetr| přa* operetní 't&elEÍ

úiněrrů'' (tehár) ař }io p]rŮpÚtÍisřrd.Íntj.cké ťo&áaov6 čÍ ťl'l*rové ttkce'

Jako by]- *,ii'}'tíiá alaté hlráar}'}''' (sabďmrskíJ} nabo "KubánĚtí korá-

CiÍ. Para*i5natgn talrcvsbo aněleebého éLit*. bg ;ohle být tatal*
&va ťíetivní poóna '|tříetg procent štěstífr {{Dénea súhlasus)"

sxíatxjí ovšen téř htgtorickofi-j'ozofícké koncepco k]"aůoucí
říšt štěgtí a srÉchu aa počáfuk e$jíx ].ld..qť,vg{. ssrl patří nalatý

v&'' entÍJr;i &i starorúkonní P:ahr"ad'a i.id.ou, ale í roueseaurysg1á
psedntava ''blař.anóbo ůivochď' ouývajíeí $e j*ště v ídeatírgpí
pnrobyřně pospoln$ s.pol.očnastl.' Í .:-.1o jísté ní,ry ,.!"!L.., např. r,
sachtinova, pÓjsti gt;ťed'sryě&é seJiÍ.g.ilové krrlttrriy Jgko rtllÍJrbu sĚ-
bodaóhc pře&tí.ídní.ho íivota I1*u ,L}) *včiak všachny ttrta nínn,1ogt*

aÍ' ntopie us.bcupily poě Ť;1.eke,n novoůobého gociátněpo}1tÍc&áho

vsvoJe, |,en&gÚschÍcht1igh'n orl.entovgné ťÍ'}oaofí.e ůějin a vu1gó3*
nfih pokrokář*xýgr' 1ťl'eol.ogíí (''}'orts*irríŮtagJ.au'bo't) tu& acela
írtopiírn budnncacstnín, nebo kles}y na pouhý př*dobraa přÍští

lč.ealní po.iobJr světa a Tsprgžentuji tgk jekoby jea stav, ktorý
je řř*ba * &€l. rryšší ůrgvn1 * opót obuovlt.

Původrrí Eá#h'Erlnl rbib}Í.sche Heilsgeschiehte'' byta pňBdtsě.
t€n rríry a vyay&ala sg příná r*ionálaí kríi;tce; JaEul].e však
f,llogofi.o dójtn pfunegla kr:áIovstvÍ boáí r onohc gvěta && !ďar

j" 
**nó par-spaktÍvy dějtn lídstva1 vyrrntala řada teorett.ckÍch

po

vg

ij

i



a praki:lch;ictr prob3.éml, které aebylo npfuo obojít nebo oůbýt

odEaaell k zJevea{ b'oří riie " 8!il aověrohodnost větátny rrtopÍ.o*ýnh

pmjektrl dokena"]'é a šřastné spirleěnoetÍ' říš€ radoatnóbo snícbnl

a nepřesryěd'čÍvost uaělgokýcb sit, kter;*á se ji pokorršota o*l.att-

vat Jako jlř realíaovanou, signll-1í;orr*i.y p.ocirybenost pokusů rry*

tr{nout Eaiícli n ůiaJo*ktíckó j*tinoty iíiiské e.Íscíona.l1ty a hs?o*

stagovgt lro ja}.o oil d,ějín. V*áje.ii.tié ocitrhováaÍ" pórrt radoatÍ a

snutLtt' gmíEhu a pr}.rÁrčel a jejj.oh bístorick& kon{;ra$ogice Ýeds k

rreboapečnýn' an* tmet.ctýn důglgdkůn. řxeBo&o$ovat hy nás něly

tdĚ cn"auraó rvgť .I*oira socídLníeil utopli. l{apš. cíL$[ Bol.r*ova
saejlopšího etátlrn je e{ce vsgc}becnn. iÍl.ařeaost, ďe př{maěně po-

ěítá s ceagurou a polic{í, tělesnýraÍ. tresty a pranýťena, aevylněu-

Jc {okonce mí trost s{rt1.fj}) i{a zátronÍtou Eawislogt Euégt{'ceó-

bo pří'takáváai Brado$bnýn gítř&ůnl' s potitíckýci leBrese,nt pouxál.

aal v sar.kastÍfré rradsáace "*...ťr.mncé Ěa pi.íklad,u jg}iobínakóho to*

*oIť[,. Bd.o věří v přlrozenou c}rbrntu č].ověka a v jEho powláaí }e

štěstío nntaá prý ěoepěje k přfurí větši':nu }1ďi pobít 15) {praŮo*o
n*oilpovíděií jabo před.stavě o btařeaoetí a ctno$tí). 0& ůob volBó

franaonggkérgvoLxcopřs.no*1yděj inyřa*nff io.bř 'a*&ýcbd €p

klailů sprrárwostí íran$s$va' porltř'eÍw, k.r"on* jístó npnl. třoba ay*

trnčítávat" .Ie*}1 ,betly n.i,ích pojal je}.o hÍ.st0sichoťt1ag$*[o&á &sÍ.

tegorÍ'* ' stane*}t oe pro nrěítgu clějínno[ €poohu t"akšíkeÍíe 3lo-
?Íanýq, nás].a&nje rnu, ěi splše provázÍ ho s řeleanou nutností

pláš a skřípění a*bů.

*lgvěit -"ll$i aůstat, - .bea 
új'.ry srrajr o alepš€ní gvého úd.á[u

a postavení vg w$bě - u*jen intr.:1oktuá'}aě, slo i egpeionálaě

callswou il;rtostí vní,lrrvo[ prc radost i žÉ ' sciropnou s,ir.ígbu í

pl.&če. .Jcůnobo aení baa druhÓho. .Jejícn plortná napětí jg g{ítloř

d.sls integrity rmitfuě boťxetó tÍůské osobn*stÍ. í aotore.a jejÍ,,bo

stá.i[*bo rorrroje, a tak přadpoklectglu vašhgxé ku].tnqp a nni!gí-l6)

B pouhá blaBEno*tí. nař&u*J.Ž l's$:race; řádná haterae nevzejds-
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řři'b1*dilrseg*t1 k vi*rj. blÍ.Ee' nuiigtíea, že uá sam nes* . byt

Jer poru*n$ * *o,$J.tňsvřfuaÍ ;qirxÍ"Ťívn5.řr* * ar*6etírrnítro s#ahu {$a*É

ťlvau d:!t*tl: *mic'hir vlb*g} $E te.vlt**jí-*í. - ř'eela n;r3né by pa* b$*

prvařorrat p.aaítílrní slqích gg aěe* vyšsíhcn htdnotnějBí}ra' rr*E $o

r&fub ae&ettvní* Yo rik$tgón.ostÍ. j* tgm!Ř s'rú.vs na*pek. Ť*r ss $gmg

olm*.řLlí Jakc poa1tlvnÍ, gať.cun tj*sp*atá*.xíu lr'g'reflg'1Et*vaný pro$$ř

r*gelí e r,&*'*gt{1 a*př*bxačuJ* ru*** pouhó *x**J.*xm1tty' kt*:rá nsfií

rýln{n#n rrl*gtnl'gttdg člnvs&g. "trl"* j}arw{n k**.*t*toYel t ř'g g P:ťsjE*

Ý1F an*lggískýmÍ. sg{oha ge Ine got&at teiíé u opÍ'c ,L?} *eprvo Bsga*

tívaí gaíck jo !'gonErt*]ks nyson|t slověkar ''{'ó3"á. č}ovska v oblastÍ'

áíróha tvgrstYn č]"ověkgmťi* prptgk je aú,re,veň 'lv$:rg"xot}t F$stl*tlt*

Í.atelgkt*,,l {T-**rr'$}.1$J Jo *tl mn$'cb vprtl*t*jícÍ g kritt-r:kó r*f,Le*

s1 ne wobtlglnéhrr pománÍ.i tíato gn{*hetg dgí.'!Í}trxtr&i* ě}ovsb sŤ?u

Bš*vahn lrgd" Bgiloaunnffir pgotÍ.sryĚrnýet.n ted6r *měffinl. vstoí e ps*

něrly * & BÍ*stoĚg takovýni eohnu být přímě vgata jon vě*t E' xttně*

ryy Jeho vle;staÍsa ' ].Í-ctEkótrc gt.ětg' r}'em*nntruJ* č"Lrvěk tÍ.úts sst*

cbgc ffsu pť*v*tiu na& s*bou &e:*Í'íB.

s&íeb tedr ng&i v áádná w& poesa$ bístorígkgť*'logeiťl.e&on

t*tsgnrÍ'í ' Je vě*x * aeJnóna" tsr. eg'1ch u*gatl'wl. * &a*s$prl'í

aatrop*l*5Í'okcn, ě* $gstě 3.spe qgralp.{i '"o#utiá pouhý rteř

*sbs vlastnont* uýbrs ú$*}-š].gv$&Š* $é en{oben so*býYá ělovs[

*&bopaost bý* ůl*'.ir&grí'' sj ' sř.r}ron*rr*t nerrstile gcbe sa&*'. fio

x*h*pno*tí g'tli*irn *trácÍ č.3'ovók sYou ltdskEtr ůrlgtoJnrrst"
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árigbtalggr o &uší ' kn .II3 , kap "1Ů , 1I i Pra5a

1$}. 1G8. Ch.&ar.*ilnl she eryy.'}ť}*;Íon oť tnoťions

átl'l.&a.ts' Í"'ondon 1.945o ntr.16$
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L9*2, gtr.

1n nan rmd.

B.Cgggl.rŮ^ri i}i* Pi"ijJtnop}:ít **ť t,3.'.botj.sgirgn sorlil.*rrr selÍ'Ía

19a9' Ban& III, str.?,? tť.

Platón; Zákonyn pral'.,e 196i 1 stř.l$$.- llristotglegt Poetika,

Praba r9e9 r str.l$ .* \,t 'f .p3ppp: J:rebl*mg ko&l'gffe í nměcba'
t{oskva 19Ť6t Frgpp má pouae Ena$glěš].ívyj gměehs, tj l &8$&*

tfurn{. ea{ch {str.l5).

fi .}.'s'.I{cgelr Ásthetik, Eorlin L95i' s.br"107.s'

s.|ř.Yíechetr KrítÍ.eehe slhge o Letpgíg ].9á2' Ban& 4, gt:r.ls.

ttanxs* rníněný. vj"roh ael::o u lítlge}a iio}a*ít. řokud 1íegel v
ilěJtnách na opakoďeuuí ngmúří. no$ove,ii:ljo je úa aael}rodaoconí,
njtrž aa glrorlnocení dan* ur].al'ogt!'l Napo3.eon byl- fuebldt pgr*
žen' Bourbonoryré úvg}trát vryŽrnáuii Ůor Ús se poprvé jevÍlo Jxo
eořE{ a aáhrr.dnÉ' byl'o p*riruÍré potvrz*no Jď'o sktl.bečaé a nu&á.
Fodl)baě býi' abstrg}ť,aí 1íb*rEr,iis*us ve t+renci*', :[tstit a Bpa-
aělgku ůvakrá$ na.ttolerr a '*v*krát gbenkrotovoil; opakodní

.Íanga potnrdito ' ře to by} ťalešný prdneíp. Vis {i.'t.i "F.He6a1r
Vortantm&ern Éber d,ig Phl.lonophío r}an tiegchíc}rřel T.Eřka ler
sra*nkťurt &"H' 1970, *tr"Jso a 5}5.

$.darXi osr.tnáctý b::rrxaine tucrvíkg .sonapasa, ial f,.íhrl'x-3.&,*

Balsl ť:pí*y yIrI, tsrďt'e ls* , str.l{

H.$1*1n (lírag. ): $rasiaEnto d.er Ygrgnkrotihm, Be:lt1n 1906'
gůn.*aCI ('5 3 19I) a {Í6 (rr a ?.p)' :Mnakr*t.tovo příavteko
lgffiJíoí ge ťÍ'lopoťfl o?š€'l vruÍ}lo mJrtnou interxlretací 1n*
gleebě w*doaén" g1onku v pctdní an'tloe. Ift* G.&&ne-fi-.A*stoil'1r
I}*e Antí&o ln Íltiohmonten, Lolpalg L%?, etr.Bá.
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r.&6ř1lůl Welt6eeehíchte uaů llgíla5escheh&t, $tutt5;gt
L9ýÉ, str.l}, X* a 1"86.

I.3ac&tlnl Frangoá.g B*ibeieJ.g a líd*Yá hrútura gtřcilov*n

.& $enga&so' Pr.&a L979, sttr-9 fť a '&7 f .

B.Bolrco; Daa BÍiehlcln Ytn d€$ bosten $taa*e* kas.XEFjEf*t
lnt B.*Bol8nno*Gggaí|tauugabe, jiand. l3, 14 (É.oa1e1p}r!!o*

aoph1sche ílchr'lften}l [,tutt5art L9?51 iltÍ.l06 f' a l'ř Í.

$.3rgntler t{é.xorg. pe$e Jeuoný"i:la ťoignar&a, Í.at A.sr*nsot
Trakřór U králomy Fe*auky .. } ' řraha Lgn, gtp ,22?,

s.saeo1ssrt i{sej o čl.rrveku, Bratí.slava L9?? l gB.s' :ť.
Oass';rer Boriue teorcetícky aobocňuje př*evěděeaí ruoha
unáLgů a teorettků uměaí. n ře vel.kó nleěaí není aní Jra
veaelú' 
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ju,' s:ie[tná' qýbrř p!:eěpokrád'á vĚdř fiocltrn
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