
olqkar tsřagx4L,a Ins1p?

/rlxorr* mnapořá'tlanýob poarrámek ka arrágénu tdnata,/

Infornatt.mÍp apůaobara přÍ.ponanout nákteré význann6jrí
nmrnty r sřcg''novtr vataku lc Ind1ir jcjímn nyšlenÍ a Inr].tr#et
tsúť tonto ráJ*n vrnl'&í.r podnín&y' analolt věoí; poatu'pní o-
poušt|*í probuog ttE.

ilÍkgll gnahg o porovnání Jctl'notlt'výgb pscítí v tcrtcob'
cÍre únoanortl? YIJ 19{'? saBř. rÍ,' 36 * Xoěl!'tba večgťaí -
|ol'laa la{Íakc nau$rtr rpřa3.ávínÍ ětóY" . převtělován{

*ĚáĚoetť řhavý il,acbi * R?sE .

žíErň říYota
Ésíl Ěívýab věěný krnht * *a|sgErab -

ko].oběh řlYotrl
a td.

of' ll.9l rshcatc taY. vl1vrl je ve ghrrteěnogtl" {a}eko e}ožttěJ-
ří' nař $6 Jtrtl.a bóÉa6nu ehápc.nÍ. felze 96 oncuovat na vztab
ilvon lÍterdrnÍch útvarrl aebo prootě ůvou báan1okýcb aJorrlr tltlt-
|xo téá př1hl'éĚnout k rprostřcilkuJíaíg ělnitc].rlnr ktoří Brávt
qytvářeJ{ voltlvd proatřcd,í pro trangfor&ao1. r

&;r a aa Jakých poilnínob ae Břea1rra poprvó ilostárá &,o
atnůÍu gtaroínil'xokýoh taxtil'? Xěko]'lk d'onnřnsk. Úobáobí tvrlr-
ěíbo přero{eř . acJ{1t1r.aártěJ6í období bácníkova álrota. Fořó.
taógÍ práor qystř{čá'ny nyš].onlovč í ťErná]'ně unobcn dokoaalrJ*
lÍínt bdarrěď /ort ťoohan Bálka; básnictsé 1 Broaal"ctsd poknay
oé 188} * Boérobně vís F/. Yrrltřní rťratr grónť' přeroit - gtnřt
obon roiltórl v úngru l.sgo /$araa1 Janáěct, Toůíětse aj./.
YIr n*paEl&l{ ca roshoituJíoí l{to t892r alt dolÍÍ ěsrorý Ésrhr
agl tto Jara 189t. sognívú ggr Ět přcroů bágníIa byJ. aprlaobca
4}g I /z l vltvcg starolnáietsáho něeaí; rorhoůuJíeí prvok.
Yl.r rilab T!' 54-7jl ishcí Jen pLdoat na gegogb&bgd-g*ngog{

gb.lagy toboto aěoní Jíř v ra.rré tvorbě Břaatnovs a gho1
uxloeornit1 áq e óotstrín1 které tá.bl'y Jebo iltrití v d,obě
přoroěnl bylo to h].avně uěení starcírrd1gkt' kter{ na aěJa-
koe dobu aaBlav1]'o Jobo iluĚl' a d,neg pgnálr{ adn oh{pgt



a{{nl.ívt těřeó BŤcal.novtrr básně a rozunát něktgrýn Jgho ob.

ragrlB. r

YI,l ,?. II v Jlaýob bóaníob Jtř této prTní Jgbo obírlryr /ts/
or aybouBnou gogn${ geEtgígogngc.

o Důl. atrórltcy áá1r '{yřlcntsové sbody a ťt'losgÍií iaÁlotoe
v !D gctlgu-v!8! to$tě Ěolaé g g.isgu-qldg gřgtgJgígr

Jlstó Je' t,e ÍD neJsou řádnýu rprlaobcn ovllvněng í.nóíc-
kýn nyšlenín. ffi,' 1t6r 'Jc necyslt'tel.aé; aby básník zbořřgvel.
Bau{e].al.rap apovíóa} ce v ].lgtsoh ae avé válaě pro synbollantlt;
přÍton však taJntr ěot1 snprovo Uěcní staroÍnů1clrd a Í.napirovel
8€ Jín ts vl*ní tvorbš. t

Hutnost zd'ůraznění kulturnň spol.eěenskébo kontrrta {oby;
v letggh 1892*ts95 BřeaÍaa 0u3ra Ještč ncznal; ts l'ntongívnlJ*
i|Ínu strrl1u Iní1c 8g čostává aĚ v prvnín ilosctrÍlrtí Jarontřío*
kého pobytu.

Yžxtý nézor' že ke stuilÍn Ind1o byl Břea1na přlvcórn
Sohopeabau€J|6&1 a Jehož ťlíIcn Ee sca.aán1]' uĚ za stud'1í v .|!e1-

ó1 ,/rg8';t887/. íedital l{ládets a Jcho prlsoben{. řnobo rlotsl'a{ů
v koregpond'enoí 1 ncJěastěJ1 aítovanát

'Donnívóto t6r že neJson štaEtr1ý proto; řa noaa]'dzán to-
bor Ěabo bych rád nalttrl. l,l.e Já váts rysvětl.íe; proě tobo tltů.{.
léaáa. Proto' poněgp{ž. tobo ntblcdán. Áno1 aeaa3'ltáo řtlrtÍr
protožo ngnrgoeňŤŤ-rlvotě. Icbledán Jo protor lloaávn,{Í taa
n.ní." /p I,, Zot }o.6.Laaý

*ÍrJríúší álvotní noud,rort nalggl Jaon v &bopmh*mrovl
nc5aeí; nchlačán n1ěgbo v žtvotšr rhl.cdíván vlrEb,ca vněJšÍ
gvět Jako pou\ý ts]'an vlgctníeb nýoh snyclrl; pron1hlý vc všrob
ěástaeb váěnýn ,|laJenatvín tcpoan"aného. YaůalnJt to ryatenat1o.
ky 1í{atsó spolaěaost1 a míváv, ohvíle aclÍbogti a gauttstr Jra tra-
krát' kilyř se ÝraoíB 8e cpoleěnoot1 1.íaÍ. ) /T1Bl, 1'6?1 1'. 9.
LSg?,1

|lento přígtnP ovšem pozděJ1 překoná.n; Earfuerrat ř1ghtc BJ.
Bok 1896 'Ale d'nea už Jdu jinan. @..
Fagnent z &op1su 0B Jann YobornÍkovÍ', 8.1.19oa ltv, a&/t

*/.../ byJ';y v nén ž1votě chvÍlc, Edy Joen usoaa]. potco:raš
k no}rÁgr velkých věřtaů Yýebodn r extatíakýab Běvarl véiLl u1nnl-



šad' ptrrírrl kcly kc nnč hovoř1l tlobý; vel.1lrý lao-llro, Jc-
boĚ .1í1o pÉ nnobou rouvl.g}ogt se vgneÚEno& nouilrortí řo].stoJovoa.
$obopcnbau6!1 v ncJnádberaěJiííeh ěásteob gvdbo něcní; tal !..
poohopendbo od Jeb$ fllozoť1ckýoh Ínterprctů' upoaornÍl nnr
aa naobá hJ.ubokó ilíla středověliu.' sohoponhatrer trd3r Břarfurn
gagvětll. éo see].g jrďcb oblastí, než byla 1nd'laló Íl].olof1l.

tcorir oÍ - Jiď výk1ad problónr1 vyahórí z ilopl'rn r'ru.
P*narov{1 26.].1.1899 /? rl Lg9/z rBolrlěJl Yrín poÚIa vrl.k{ {í1g
stouarta Chapbcr1g{ne, I}1e srunélagcn drr ÍII. Jahrbrrad,rrt.. l

Jlný dop1r atcJnd adresótcel 2o.{.19oo /? ÍI, L49/t
rAlr Jrou trí'sá pícta v Jebo tsnizr; graněióalrí persBcttlqy
v íná1ohon $ctaťya5.!nl rrlltokratloký cnyal pro ě'nlrvaí óÍrto.
tul vmrřuJ 9oJltí 8rÍgtal otoátl3r šřrstnj Íatu1or v obrotlo-
kýob {ěJ!.nÉoh éognat[..

EŤEí lnpalay - sg}rop*nbanor1 €brabtrla1a JcJ rveůl ls
příu{bo sty.kn. soprvÚ . 8gl. ].1ptopo{-proa1nrg 1899.

oll sso' 59z první anínIa v tsorclpoail,onol' týlílJíoí gr
tuprova IIěoní ctarolnd1otsébo1 &arlovl Křtv{na 2''1o.19ol.l
lErž{ou vo]'nou gbvíll rěnuJi ěctbě toboto výbornÍbo nábožcn-
rkdbo díl'a' Jchoř nyÚlcnky Joou 1 váe velnl. b3.írtry1 ncboť ng
každ'é atr{rroe gkorcn Jrern aBonÍnírr na nllé rozhovory a YáE'1.
sá'n za tor ža přeótení1 vlastně proctuitovágí toboto ilíla bedl
nít1 na 'ane nenalý vll.v a žs Jín ac n1 bndou rtóvatl' o{al lbo-
otcJqýnÍ nyšl.cnky nábořenekél tíg ncgnclitllarJlí gc ni balr
rtávat atoocfáre 1 do ktcrá ně xíJa z{e v írrr odagnl,l'lr. E.t
byob nohl oiltuá t B

3řcg1na s1 tgrly ďtrra vypůjěÍl někrfur o vónoaíoh 1901 o{
Earla Ířt'vóbg /Bod'robněJl víl o}1 gro' 59s./. Delčí ct{nb'
v doBLeroh jrou nral rotsy 1902-1905.

I*lď gG odvol-ívá na Doolovo svěilrotvÍ' řo }řrzlag ragt
ďuprr uř anobra čřívl a to agÍ Y lrteob l8sl-1888l prlJřÍJ. an
bo rý a?r.vog Jalrn1okó Ětsoly EříĚ. Bca&or s1rly vc $vobod,-
t\ýob rrov1náob 19.1"}946 Y raoGnat. |.ř}t.by &orntbor nDrnl er tu
ný1í skoro J1atě. Pod.le dop1sr1, 3eŽ gg cbovaJí v Břoz1nově
JaroněřtEtsca tsaatn a Joř o'rĎcn Lganý asmob,l arrítl pÍeJěil. lřt.
gínov1 řeprrlv rpir na přcohorln laez1 doboa novořÍšg&oa a Jaro-



měřickou Jeho přítel dr. Eřívý /..,/ Dt. Křívébo s1 ná].o Epo-

leblivý Deml gplet], snad. $ řídícírt rrěite]'en KřÍžem' oY6d'o.B'
snad' náElovnou sho{otr jnen.l|

Ý lrorespond'encí s 3amÍarovou je jedinó znínka o 
.ďuprovi;

a to až v ďop1oe z 26.).L9o, /p Í} ?BB/. tsrísní]nlv převládaJíoí

záJen o nod'srní llteraturu' o symboJ.lsnlug. Korespoačenoe I
ho *ldíun índl.oké }lteratr:ry a f,Íloaofl'e nebyla doba "Jlno-
šovgtséiro obd.obí N Jeřtě ptíznívá,.

srpen 1899 - Pelc}ovy Rollhled'y přines1y úryvek z clranbsr-
lainovy kal'by pod názvem Kr1stue a Bad.dha" emíuka v ůoplrr
Pannrové z 8.8.1899 /y t, L97/. Y Rozhleůecb pozČěJ1 Ještě
cla1ší .í"yvky. lF roce 1909 vyctrází 1. rlít v ěeakén přeLladu

a B poaoruhoůným věnovánínl lceskému uě1telstva rra Moravřr
praeuJícímu a zápasícú[ll. í

oE' ]"].7 - hodnooení výunannu Chamberlainova d'íla: !Yíne'

že otevřel BřeaíÍrov1 též cegtu h indické nretaÍyzLee, tq)rúc ae
potvrzaje původní postřeb l.esného o rostoucín oblacu Etaro1n-
d1ekýoh studÍí v díle Březinově od. r. 1902. Boahod,ně však ac-
lze př1jnont náaor, 

'úe 
se upan1šady skrývají aa tajengtvín

básníkova arod'u. spÍše bych řekl1 Že Be okrývají aa tajeuutvín

Jeho znltsnutír alé to by vyžad.ova].o avláštní stud:LŮ.il

Inteazívní zájen bágnítsa o ploblematÍktr E'íe v letecb

19o'-19o9. rlaroněř1oký eooh*rř .Iaroslav Kru1a nl potv:r{1]'' Žc
kilyž by]. někdy tsolgn rotsu 1905 s otakarcn F1alou u báarríka
na aávštěvě, rrlragQýs1 JÍm Břeaina řadu iaÍh z ed,1cs sacred'
Bgoks of the Ea,at 6e oloryl kterým1 shrnu]. jcJteh obgab ó'o ťor.
mu}agc ín,e jvyěší noudroatlí ,/podobně mi Beal es1 o půl ro}n,
posděj1 také otakar ?LaLa/.

Tilbec první stnitla 1 kd.e byl f orgtulován nézor o gBříaněnog.
tí Břegínovy poez1e g ind,íckou filoaofÍí' jc stailíc B Euder
Mod'erní nystik g rokn ].9o'. *saprotl' orientálníng rdgu gtlog-
tlcísnn jeví ee nán nodernÍ nyst1k jako ěíatý í"{"o a rodný
bratr Inda1 který se zál1bou nysl{ v abstraktnícb pojmech.r
KonkrétnÍ přeťlstavy autora:

ý Brró{.[ís$ns,/nooď1fj.kace-jád.ro, voluntariatl.cký nános
schopenh&Bera a Eartná'flÍlt{ c



a/ &egpgfle /vr,tah Ůs ke $borníhu Bro fÍloaof1l.; nyct1h*
a okrr].tl.gtsttai četba oů roku 1s9?r {va uveřeJněa{ eslJc
z poad'ěJší Eudby prannenrl. ?vlášt výanannd Jc t to, řs
v ěasopise bylo s úctorr podno o řuproví; byl.o a{le taeá
trpczorněIlo rl.& &ill]"lerovu *d'l.cí $*cred' Books of thc Be,ct./

Yel"ký pod{l časopleů na utvářené Břesl"nova nyě3.eaí a Jcbo
oe].koyého ar{í&í. oK' }18 - nagngčení ůa}ší možaoeti9 Jab gc

oB nohl sea&ámit g in&ickou ťi}oaoť1{; zneěaý posun čeeotó }rr**
nico. Franteourskou rsvu1 Ie l,eeture aaěal Břeaina oáeb{ret gĚ
v r-oge ]'B$Qr ale aBětnl oi vyřátiaJ- 1 přeáchárejíc!, roěníkyr
ušro témar které ad'e rgzebÍrámer je a*snírně &rlležítá strrdtÍ.g
&rlese Tsna$tre o Tpcontu d'e L!s}ov1" otištěné' ve 20. svaa}te
I.e ]..ecture á jara ].s9É. FranoouzsEý krit1k tu nluv:Í o řposle{-

ních hlniiinácb snu'tktt', d.o níghž sestonpÍl I,. de l,ig}qr výs!.ov-
ně eb'ara}cteriatrJe jeho básně Jako 'prltros } ta Hort; a ct.tnJo
z ně}ro verše' které znějí zná,mě ětenář1 Březínovy so&].itby vg-
ěernít

Et toi, *Ívine Hort gú tout rentre et s,effaee;
Áceuei].le tes enťantg {arre torr sel'n étoÍ'}é;
Aťfranoh1s- norrs ó.u tenps1 de lro&bro at de 1,*s3asl1
st renrlo*.E'oll'8 1.e retr;os qne 1a víe a troublét

T ě.alšÍcb' odstaygÍch rogbÍrá kr1t1k b{seň Íg YísJ.on it* &8,b.
m&, a obšírně sezna.anJe ětenáře a€ základ"nímt poJny Í.nd.Ícké fÍ.
].ozofio, s MáJon 1 nírvánou1 zntňuJe se o Bbagavaitgítř a črtú
lttrÍÍ frarrgouaské peslrn1st1cicé poez1e od YÍ"gngho k Ír. ila Id.E*
lgvi. Byl*li Břea1na &ěsírq získán pro hořké myšl.errky l.aáioké
mond'rostí1 pak jistě angeet1vrrÍn gloveg franoouagkébo cscJ1stsr
které aaglechl v krlt1akých měgígích svéb'o básn1ekóho přaroil,g.
.& nepoohybně rág Břez1novýob počát*ů je neobyěejně b].ísEý itu-
ehovrrínn kpínatn, d.o něhož je ponořena t*na{trova gtuá,1c 1 1.g6-
oos j iného v óaaopise I& Í.ccture.;

BřezlnrlY stál.ý a 1aterrt,ívní aáJen o Jaayh. Ye $tétaí vě-
d'ecké knihovlrě v Brně u].ožena Břeairrova kn1hoŤ$a. žáe nanátkou
zjÍštěno ve].ké rnnoř,gtv{ němeekých a angl.íckých přeit]"adr3. etaro*
tnd'tekých textť. Pro příkladt |ťhe saered. Boo&s of tbe Eagt tra-
stonpeny svazk5r ]. ,&panishadgll 2 /Iawe/, 7 /ChíE,e/) 4 /areatall



t?g

, /pehlavt torto/l 6,9 /xorsa/ l 11 lBuildřr1ot $uttas/l
].' lUBarriEhaas/: 25 AdrraveanarlaJástranr |Ehe Igrc ot Uasu/;
,5}36 /tntrnaapaňhar llhc Queations of King }&!linťt'a,/.
Další knÍ.by:
BígroÓal Bři1. íernarur &rageeanÍr' 1s?6-18??
Deusgon' socbz1g oparrÍchad'e d.es Yed'a; 19o'
Dcuaacn'; Das Systen des Ysd,antar lg06
DcuEltn; Allgemo1ng ůeaohicnto der Ph1losoph1c' r9o?-191?
n&d'bátriefuran' ťbc Phitosopt1y oť the Uparrishads l L921
old'enburgl suědbar lSeÍn lcbenr se1ne lebre. .. ' 1914
Davltl.r Íp noůernÍsmo borrddbigte ot le bouddbisse ůn Bud,d,bal 1911
f,eusa.an, Budd,ba. . ., LgOT
$arbe1 Dl.c $Eryt$ra-Plr11ogopbÍG' 1894
tivagboEal Suddb,aoar!,ta r lgg4
[ÍtopadoÍe,189'
Yíáahbad,attgr HuilrarEkgara' 188? gto. YLz také D9; 140-].42.

da aacbovc-no nětsolÍk elobovýob rvědEotví návĚtěvnítsů
/aapř. sí€r' 3íoL1 Cavíl'e s otokarcn Břozinou, &aba r929l
názv1 aěktorýcb k"ntb' zacaamcÍrd,vá na gtr. 1}8-142 svébo svědectví
také DcnV, jcJtcb obga.b, ag víoeménó aboduJe s na1eaeaýn1 tltu-
1Í. Co gt týká BřezÍnova Yu tahn k eotgkrtn, prozatío nrJmu
rná|y řádné rnkopia! /jaso rropř. ogn pověotnýcb' aeá1trl s řeoký-
nl algvíě\y a. ovlěendaL/ l které by potvriltly s Ž,a ce bácníts
aeěe]' uělt také teato Jagyts. DohJ.ady v koregpond,cnaícb chybě-
Jí' ' rc8.rYou Je autrro brát teké vzponíntm' &r. Joscťa Íannf?.r
lrterý néa n^e poĚzÍa r9?' cděIil l ža přl névětóvl v Jaroněřícíah
Y1dčl u lógníLa aa stolg ang11oký slovník sanskrtu.

Fpo'ry - xahEbbEratanl BEnEJa{eu - bcr BodatatnéJšíob
nníngk' nácrrakově a,ai aa d.You mígteoh ťragn'onty }cgeaů 8 G-
poaů v tlopireob &annrové1 něoeotá přoklad,y. ďnpr {, ?69-n2.

Eha*evad{jÍ'tE - dupr {, a7,- '?a. dcskó' němeotsó a anl-
gltctsé přcklady. Baac anínak v koresnontloncí.

YdqJ - dnpr {n tívod 1*28l texty ?9-L5o. Ý kor.'sponíencÍ
bua cn{nek.



Unan4řg(ly - 8 - ďnpr {, rívoil t.'1'.15o1 terty některýcb' op*

n1Úeú opolrčal a tcxty něffierýob brábnr"nl purán a šáator
na ltř. 1Íl'.268.

sc{atovaný doplr hrunrovó /břeaen.d'ubcn L9o5/, P I,
2L1-2L}t přett'!t.!o l. v P II' 1'-14: ;Sn,adl Yán budr Íaterogant.
aí př1lořcqý přrklaů z nyetlts3r 1rd1ot{3 ncstudova]' Jacn čo-
ruá tuto lrn!.btlr alc praonJf, tc{ v ítalštÍně. 0tlte J1 gatíg Ty. o

3.,|.19o'l P I' 21?-2181 P IIr 19-20r sÉán přctslaéy svatýob
tsnÍ.b 1nil1otsýohl pracova.nó ěasto s pornocí Índ1okých uěenoůr

Jak b].ílká Jc nán alabogt vznešenýeh nudroů' pravčkn' Jak sestcr-
eké JeJtob llary, ertd.ac a nl.čenl1rc pohledy ao hr6g&4ýcb' no-
oír Jak 

.. líaaké, pŤíl lš lÍdskó(. Y C... i

6.1.1908l p IIl 49: 'sasíléo nezl Jtnýn také šcá'egát II-
p*níšailr přc].ořenýcb e konentovaných Deussenon3 rnad Yán bnclo
nl.ld vilochnont1 z těohto utxchlýcb níst vůlnt pravěkýcb pral.e-
tůr nsIyšet1 dalc$ tepot tsřídel nad aodrýnÍ voóan1 za kouael-
ná iloby acšéů' o aíř pÍltí iadlětí bácníc1 8e gleats1 štěstí
v oěíobr a Pod. bvěaů&e'. J1řníbo nebe ngrdnoutl. g nelargbo}lg-
kýEÍ andlroí a król1 a vys3.echnoutí jeJ1ch rozhovor o životó
a gmrtl1 o kréenýcb a poníJeJíoíob věoeoh této zeně a o vykou-
pgaí' Jehoř dosahtrJo ělověk poznáníE...r I J.5.19o91 P II o 55.

to 8's iDcuggon rykláilá upant.Ěad.y sohopenba&€rGa 4 Yy-
Irádó Ja správnl. ďcbo překl.ady qm1tsaJí ntatrnon lntnl.oí
vyao&o aad an8]'1ckó přek1aíí E. ffi;ll].cra.'

Bu4{hl'rg*ri - dupr, l.ntsnzÍvní rdJrn. Panmové 20.6.191} l
P llr ??-?8r r}oaclravuJ.1 vrouon|| a gegílám A. Davlit I,o Hodtt-
n1rnc Bonildhletc3 nán některé překl-ady budd'h1st1okýoh textů
z sar ňillerovýah sacred. Books of the Baet; builete-Il. sl. přá-
tír gaĚ].a Yán Jel '1nř Jsou tyto -_+ původnÍ texty9 jÍchá s].o.
va zétaJí a6 ztl.šena itá].kanÍ t1síciIetí' bllžší neált rao1oaa-
ligtíeká jo j1c}t Gxeg€ue v d"nešních učenýoh kn1háoh. !



Dsr 131 - réanan z Poěátku první světové Yálkyi bárníL

o bd,ilb1enu n]"urll Ía"ko o přckonanén stanovÍskt' o Jcho rrrusktr-
teěnltcl.ností Y praxÍ..

'luátslaálrí nyřl.crrtsa buddhl.anu Jeot útůavnín acpřítclog vĚc-
ho vyššíro ducbovníb.o řlvotrr lDahlaaua,,/. U IndoártJcrl Ject
prtnc1pn harnonío g přírodou1 n buildhtctú popření příroily.
Dřívo acř Chanbor1at.n všlohnl tsatoliětí vla1oaář1 a nystltsové
/aapt. Enner1obvá,/ dobřE vědělÍ, úe 1nitoevropská 1d'oa Ject
Jei[t.n{ epáoonoaná pro ]'ídstvo ? Žc FarggnÍe g Pšírod'on o!$gvJ

EéJ. A tato věta ná svůj pr1vod rg EinálaJÍ!

Dhqnoaejrdan - dupr
,-45t trrt 46-86.

Dhgnga}adau /pólí. {hannar !&. ilbarna - řéd; uěenÍ, tJ.
uócaí Buád'bovol pa.ltn - gtlztsar g]'ovol vcršl ažopa/, aoabor
vcrĚova.nýeb nar1n' průpověclí vc snysIu budd'hÍst1okého uěc''í.
3 naohg boil,rroooní /E'. ffiiller' $. Báňba'krl.šnan, tI. B. Alfoago-
-Eatrhalar Y. Icrný a3./ wplýTá'- že ele jeárlá o sbírku nlnořód'-
ného výaaanar a to acJan v rá.ncÍ buddbígttckd llteratrrrJr' alo
Y oclóg řlrotsón oknrbn tnltÍokýgh ].l.toratur. Dgba vanÍtsn arÍ
v lrtgob 480*25o př.n.l. 1 tcdy v obitobí nprekanonlckóbo bná'd,lr1r-
rrv; /T'aolr,rý/. oů té d.oby Ee trad'ovala ústnín poiláníar elt
Y I. gtol. př.n.l. byla 'aa}l&&o|tána písemnň.

Sbírku tvoří 12, dvoJvarří ve 26 kap1tolácb. Prlvoůní pá-
1lJoký tort /páLL - ltterárn{ středolnil1cký prákrt/ psáD š].ó-
kon| etrofy o dvon šogtnáctisIab1ěnýcb veršícb g cósrrron po 8.
s labloo.

souóást Pál1JsEého kánonu' základního textu ranébo bud'-
úb{ smu. Dělcní: I-Koš lráaání /snttapi.takaď

2-Koš norálky /vinaJapítaran,/
5-Koš echolast L]gy / avhidhamnap1takam,/

DaIĚí p,drobněJší dě1ení v1z B, r1 ,18. Celá sbírka se důgledně
opírá o aásaďy neublLžovén{,. Konání dobrých skutkri, ŽLvoŽ rrYB.
ůený v harnonÍl' /nrroho tón1n/. Koncentr&C€; ovláůnutí snyalů.

Ptrní a zírovefi potlední znírrka v itop1se Pa.marové za 4.4.
19o'lt P I' 2].].: |Jaká zbuštěnoet v rrěkterýah lnťt1ckýc}r tex-
teoh. 0e1ý hor1zont d'uchový otvírá se Y blesku Jed'1nébo afor1g-
nu takovd Dhsonapady t I

,rB úvod ve svatá písma bnddhel.atloké



a  A r -'Ť@

T poaůatalostí Anny Pammrové by1 nalezen }ist papírn'
obsahuJíoí tužkový rukopÍa Otokara BřezÍqr. Fornát 1?ox209
nnl přlložanol ted.y Bo přehnntí 85r2o9 na. Oznaěíne-ll Jed-
notll'vó stránky pře}rnutého 1istn 1l2l7ú, Jc psáno na výšku
poaai n.a gtranó 2 a 4. '

Přl první aběřnó prohl.íil.ae rnkopíau ang].íckébo textn
lJlotítt' Bgbusl.ov a Jaros1av Írulov!, Ěo tse a neJvětší Pravd'š-
pod'obnoatí Jein4 o něktoró nícto }|z posvótrrýoh knth l'adlokýoht.
Bori[ěJ1 Jran toto aJ1štění mob,l potvritlt g zpřesnlt. Jed,nelo
s o 10 atroÍ /9 aapsárro rra gtr. 2j 1 na gtr. 4/ g Dbannapa-
ily ' opraný tert Je textcm MiÍ}lerova překladu /gacil Bookg
of thc Bagtr 6Y. 1o' ].88]. - v Břez1nově kn}hovaě však ahybí/.
Jsou to  s t roťy I '161 I}7|  I I l21 i  I I I I55 l  Y '6o1 Y161.3 Y '64 l
Yr651 TII  ,9?t  I I ]L20.

Zněaí Jeitnotl1výcb strof /uvecteno podlo překJ.adu Y. Iesné-
hor Dbannapadam, Budrlhlstíeká gbírka prů'potěťlí správného ží-
vota' $ynpoaíoa' /tg+| /.

T" 16
Ea obou rrístech se těší ten' který Je ve všeoh svýoh
shutoích ěíatr těší ge aa řl.val Ještě vío po snrtÍ
pro ěiaté č1ny gvé.

r .  15
steJně Jats ť1o d'onu' Jenž špatnou střochu mát snadrro

té nysJ.1' kterd,ůéšt pronikór tats tatsé
ec aep5ctí' vášeň se zmoofinJe.

IT.  2Lry

sorll'vost do nebc vecle a lÍknavost branou aas gnrtt Jc,
&orl1výob věěný Je žívot 1 neá }lknavý Jako by nrtev byI.

TZT., '?
Festálou1 těkavou mysl , 7eú nedá se ud'ržetl ovl.ád'at9
noud'rý nuž ryváilío jak rrrkou znalaovorr bývá šíp qyvááen.

Y.60
Dlouhá Je bdíeíolu lloG' míll shleťl$ává dlouhotrzas lnavenýr
h].upákiln ťllouhý Je žlvotr t}Gb neznají pravého uěení.



vr 6J
ďgatIl.ře }epšího neb gobě rovného v áLtí svém nenaJťlaš1
gamoten koneJ svou poui; aeboř a blnpáksm nelze Bc spo1-
ěovat.

Y.  64
|[řebas se po ceJ.ý ž1vot avťrj bláhovec stýká jeo g uěenýn;
rrčenÍ nepoznár je Jako láíce, jeú polévku nechutn{.

Y+-í5
Jost}l.žg třebas jen na chvílÍ stýká se moud.rý nuž s něcnýu'
uÚení zakrátko pazrlává jak jazylt polévkrr.

YII t-9?
ťeJvětĚí g lídÍ Je ten; jenž
poata svá' odstreJ'{]. aároi|'ky
přání gvá.

zná n1bbánam1 zn1ě1]' j1ž

řítÍ a potlaěÍl veškerd

rIf 120
ťeštěstí ilobrdho stÍbno t6ť,, ďokud. mu dobrý ó1n neuzról.
Eťlyř však uř ilobrý ěrn uzrál' pak ovoce ilobróbo uřívá.

Y tontg aaJínavdn přípaůě Je urožné také stanov1t alespoň
přibltžnou d'atacl. I{a ].. straně rr:Jrop1su Je poťlélně napsaný
náěrt několl.ka veršů z básně !{ýtus žerry /Zené/g

Á k srťloín bratří avých kťlyž jako t útu
Jsne přtl.ořtlÍ' ucho své!
ťoJ hlaťlovÍcí v krětech s]-uJrce tohoto
Jsne usl.yšel.l kvÍletl v něn bolestaě.

DeťtníttvnÍ znéní ná 'tuto pod.obu:

Krlo k ú].u srtlce ného jatso věelař
RoJ' hlaitoyící v květecb glunoe

ucho přÍ1ož11?

tohgto; v něm nmírá.



&

Báseň &ý,tus ženy byla poprvé ot1řtěnt,t pod pů.vodnín

násven tpěv mílenců rrr3.j příchod. uvítal... /názel zoěněn gž

v roce 1926 pro 3ortnrarrovu ed'1cL/ v Moilerní revrrl 1or gvo

L5l 8.5.19ot, str. '15-'16. Yzníkla ted.y přeťl tfuto ťla'ten.

ril3 - hvní ?hdkurova návštěva Áng}le. fixta.ňťlžalÍ
/půvorlrrí bengélaký tert bágník převedl do anglLěriny/ poprvé
ětcna v aoulroaé BPol€ěnoatl sxra Tillíana BothensteÍna.
lř.B.taatl píšc Ještě v rdří tébar. rotsn přeillaluYu E prvnínu
q1ůání. rníbe YyěIe aa tsonot roEu s podt1tulcn $ong off,eríngo
Y tonkropé cdlg1. |!óoěř aouěaaně rydání pro veřcJnoct.
Velký ohlaa.

r91e - Do lÍetoBadu vyehání Jen v ángut 11 d'alÉíoh vy-
dáaí. okanžítř nÁslečnJí překIaťly arlříob tÍtu1ůi 3a}rraritníkr
Só{hena, Přlb.ýTaJíoí měsío. Íobc].ova cena &a llteratu3tlo

"svéasxá akad,enie
sc roghodl.a na zased.áaí konanén ].t. 3.istopad'u 1915
v sotlhlase s podm{nkannÍ gávětt Álfreůa Nobela, eepsané
2T. Itstopad'u ].895l udě1ít v tonto roce tobelovu cenu
ra llteraturn

nlgÍnmAsítgu r{F,tIBoT-I
za neobyěeJně cl.tllvont svéb{ a krá'snou poezí1r VB kte-
ró s dokonalýn mÍstrovstvín YyjáCtřtl svoJe bágnícké
myšl.ení a která se básnílreo eamýn přetlrr.noěenrí do an-
g}tětí.ny stala souěágtí ]-1teratury Západnn

}s{ - hvní překlad do ěešttny 7habíndranátb Ťhákur'
Ukízs poezie a próuy l aelrr rydáaí LgL6/ . PřeklaČatel Yl.noeno
I.{Fý Jako yůboo prvnÍ na světě pŤerlád. á, z bengálskéiro orÍgl.-
ná].u. tbákura k nág nejen uvedll ale nrrohokrát go ic rrěnu Yr&-
a{, /éLánsy1 veltsó nnořství přoktaitrrl1 atud.Íe' nonografíe atd'./.
tfrgd'l ta*é Břeal.nu do Inóie /vt, 2/ l posled'rrí připoní.nka JBd.

Břea1na [háktrra Jtstě r,naf' z prvníoh ěeských překladri'
Jc nožné, Ža si přeěetl í slblíkův ělrínek v deekém sloYě an.
bo žc byl rezná,nqr' s některýnl aěneokýnÍ překlady. E.ad,rnsLý
so"le" uapořdda]. nnobo qydó$í thákurových praoí /ortaíažall''
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labradníkl Dárek z 3.ás[y1 SáČtlrana; ďrt3'1 Král temné korrnaty'

Ztroekotání aiď./.
thríkrr by]. v 0eskos].ovenaku poprvé v ěervnu 1921 , zptá-

Ya o Jeho náviítěvě proběhln tísken. 0 něeíl ůřív' 12.5.l pÍ*

še Břeaína Panmrovó /p tt' 1.08/l ÍK nověJšín ěíslůn seroura

cle Írance při3.ořÍ1 Joem rrěko].tk kn1b índického bágnÍka &a-

bíndranath'a Íagora1 a Jehož d,í}a nslyšíte nejeden hlas bl,ízlxý
gvénu srd'cl,l jsou pravd'yr které ěekaJÍ na sYou d'obu a pak

ajcvuJí ae nrroha rtuchůg naJeůnou n"a různých místech ze&ě. n

Y Březínově pracov|lě vÍse\r některé prácc Franttške Bí1-

ka' lbákur?3.v portrét /hlstor1e vanl.ku, d.r. Dušan .?bavitell

Lg,t,/ měl básník pověšený ve ved].ejší místnosti. Ye svých
vapomínxfcn ve ávona eg o nšm zm1fiuJe i BouĚka /stt. 6L8/.

Qtokar-Březlrra I1ngllncí tesnónu

Yzáoný p&rr€;
děkuJ1 Yá,g za bratrgký Yáš pozdrav a za kráaoý ěJ'árrek;

který Jgte nl' vl.Í&ně zac]-aJ.. ! nlldho Yašcbo }5"sttr sG d.oYí-
ilán1 Že Jate z nagí krajínyl Í těším ae; Ž,e lai bud.e snad. někdgr
popřcuo' alryeh se s Ysím1 noh]. ec@tr: eú navštívíte svťij óo-
B0?o Tín1 Žc sl porozumíne' jako jsme sÍ porozuaě}i přt svém
pottsá.nÍ dnohovnín. kávš v těchto dobáoh; rra poěáílktr vclEého
přtlratu ve veškerén hoapodářství ě].ověka na aeol. ' kcy nepřátel-
rtví uezL národy, nerrávlet tříanť, přeecÍovárrí bohatgtví a ag-
oÍ' ailá sc v:cbol1tí l nadaívá, k rrán ttšívě a jeg'ně hlac veltsýeb
nař1ob výcbodních nírtrtl ncpřekonaná JeJ1oh ooud,roat; Jgř
ůovcilIa Jtž přail tícíolletíni mÍrnítí příl1šnou žááortlvolt
po Yěeeeb tóto zaoriá blubolrýn pochopením íluzívní JoJ1o}t počsta-
ty' vzn1k r1ovýoh svátů vid'ětl. jako díl.o spraved'Inocti : poznán{,

Jatso cestuŤ{Ttsoupení1 štěstí v ojedrrocení g božstvín.
PoaóravuJí Tár vrognl 1 vzá,aný paae' a t1eknu Yám rtrku

c bratrskou oůúaností. Yáš

Jaroněřice 18. YI. ]"919
ot. Březl.na



Vaáox$ pan6 d.o}rtore '
podařilo se ř}:i zilopatřit1 sí ni.Lreon F. inap. r. ťecha, na niĚ

Jsto ae přeťt detš{ dobort táza}r a zasíIei':i Táln j1 $|a příptrrl1

ře byoto Jí nnad ěosud ještě potřebo6a1.

íárovaň pats dětsují za ].askavé věrloyání krásnébo Yašeho
překl*cu $lrakr"rrových 6rt. ďegné zaenění a tesknota ůuch:*,r ttc-

rý pří}tš ronoho ví z věcí této aené, cb'věJe se v h.učebn.íp" Eouz-

].u Jeho glovai pocít nesmírnosti a bobatství gvět&.r kde tražd.á;

í nejprostší událoEt vše{ního ž1vota 8e ajevuJe vgitřnÍnru *raku

Jako bymbo} r1yiíších riuehoYnícb pravd.' gesto věěnoatl1 zagvěc*.

ní v r.áŤíct. tajenství jednoty.

{ysll'tel a báeník tha}rrrr a1luje svoll ggrn.i g jeJí krágu;

ale zpá' l. nebezpeěí svébo národa, tíE Bří1l'š bobaté duchovní

n1nn3'ootl1 sugeso'. ortrých' kteří trypnot1ruJí vůlÍ a tvořivprt
řlvýcb. Á1e nepřenožÍt€lný je životi jraĚd'á ratolest znítaná
vótrsn soptá povgbueend zó,paeícínn. l božsitý uěÍtel lrrdra
v zá,vÚreěné gk].ad'bě 0rt scatupnJe na uea a vtěluJe sG Y ělovř-
ke, aby přlpravova]. nové apoJenÍ zepě a .nebe.. |ť8.k duob výoboá,-
ního Migtra oJe{nocuJs ge g nánÍ a postl.buJo b]'ubokou praŤd'n'
x ní|ž E nás na zápairě illy věky u p*a nLŽ, jako byohoa rupnrul-
ne}l v ší1enén oDmtu táto d.oby.

3ř1Jaltc1 !'ro'í"B' v}ídně exenBlář lgšebrad'ova výborn
a nýcb praoír tstc:rý právě vyšel e k{e Jsoa aařaéěrry některó
núal snÁBó ataróÍ lró bríg&ěl bobužel brz prrolení ":d koreir"bury;
ta'kiÉg toto vydání není doťlnitívní.

s proJeven pŤáte}aké úoty a od'd.arrogtÍ

Yás

Jaroněříce aad, Bokytnou 15. Iv. L927
ot. Břez1na

Da1šf anírrky porůznu v }Lteratuř.e /lc;apt. Dsl' 27L, 767t
*3l$r l8dr ,5,-551 aj.l f i lozof1e; rráboženství' zríkony, Žettas
d]'guhodobý aájen o 3asyk/.

ťotba1 šíře záJrrů; d.ílěí kapitola v ěeeko-lndíckýc)t vzá-

Jemnýcb vatazícb'.
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S. Rád'hacríšnii"nr Ind'íclrá ťí].ozofie.

s - Eman*el sibl{k' R.ab.1rrd.rirnath Tagore a atel!/r.rv BŤezína.
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gndní 0tokarr: 3řeainyr sYoboilné novíroyr ].9.3.L946,
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8kráceno1 prlvodnš Jako přodnríštre n8 lnďo3.ogl.okén seml.néŤ'.
$l IIš v dubnu 1gl+.




