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!d.&cn' IÍrt Ylas.akotr.l nmĚ w*'lI sRcB.T * tts pogď6ÍÍ. rg* v dr"rr*
hé polovÍně 21r stol.

Bpoohální' d'od,nes nÍkým nopochopsný soubor Jakýchst toxtrl

příp1.sovaných lesenď'árnínu etengk#r*u b*rd"u' $ed'Íný &oklad p

řívotě před, ku].twmť rev::].ucÍ.

},{. Je psán oloaskýra d1algktem tzy. ěeskdho Jaayka a tí;

kterýn ee ho l:od'*,řÍlg pŤleěíst, tvrdÍ, ,ae ve svd krínorrÍ'sovaaé

verai pj"*ďsbrivrrJo sorebor ga{ ,!t;}, ail&uha' příbltánó/ * oo0

textů růané d.ríl.lry - od. 2 strsrr eř po nrnoha^setstránkové rvar*

try. Zťlá se však pravděpodobné, ře t*to kanonÍ.zov*rrÁ verzc Jt

výsl"edkem toprlre ař velmí pozcl'rrí red'a.koel Pří ktard byt.y {a

dílg d'odatečně zatrrrnuty J- tavr ].Í-ter{irŤÍ ďÍ1.a, kterrí d'o nĚha

půvo.*ně nepatřÍ.la, noboi byta gouěágtí ústní lídové trnad1orr

/}ieavratně by1. ltd.ový ;:r1vod. nořná proHáar{n např. * tzvr rouá*

nrl EoJná a sýrl soboam v ěaJoe, ve}rnl" pravděpo{ob*ý $o Bo}t l

u tavr ďrarraŤu Dřd aostxy./ PřÍpuotírre-],{ tuto t6eí' wsří

aáklad' Nr pť'esně 867 - a316 textů v &élce od 2 do í0 gtmn

a konstatní tzv: osmÍotupňové struktrrřel každý taxt gg zaě{*

ná JakýmeÍ žnv: rraápíaarr sesti{vajícÍm se a několík* tavr s:Lov

laťgjmě í tzv. $rngď' nóJakých akratek a óíel]"1cr o ntohř s|

všeobecně eoudí' řg Jaou elťanuneríckýmÍ zá,ananr5r o ton, ko-

líkrát a jale s€ p::orotr&v geníus s deJrým textern zebyvelr pří.

pr*dniá !ro].l.kr"át ho přodnáše} rra vořeJnogtÍ. ť3.agtrtť mass t&x*

tu Je pak r:ámoovrína v.*tupním grtr'ťíck3' vyčl.eněným od.stgvoem

bes náavu n ětveřící závěreěnýclr od,strrvail upraYídt'a oailačo.

varr;ioir Jako ''Výbís$Í /v;pýaky/ ' Fřek3"ad.í' Ingemdr.rgoe a lrítte-

raturail. llyto čd'st{ byxy zJ'gvn$ ur'i*ny jeico rrodl.ídba ko lco*

].ektívní recítecí ao aačát]su a konc1 tuv. ]"íteráxně v$dnýah
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saancí' které měl poď}e trad'íce prorok h{acr uavést, nebo

nrušÍt. '.i).ouál.}y tedy Jed.nak lc psycho3"ogl.ck6 pŤípravó riěaet.

nítEů seance na nás3.ed'ný i:roĚítek kolelr1;ívně poc1řované PraÝ.

dy' jed.nak ic jeJÍo}r tuv. post3.1ter$rnimu urro].nóní a k aklÍ.*

ma-bizaci na nornrální ;'ií'rot. Po <":ástí VýbÍsky měJ. totÍř EJav-

ně nás].ed.ovat tzv. křečcvitý smíc}r, který s € poté pozvolna

vybíJel & socíolog1zovir]. lrromaq.nou ree1taoí nás1edlrých dvou

tří ěástí. Uvnl.tř vytěen,ího rárnce 1eží salnotné troJd.í].né jád,*

ro textu pr.onáňené patrně sarnotným prorokem za d'oprovod,u ťlét-

n}r ěÍ lpod1e rrě}tterýc}r r:epod.loaerrých teorií/ e].ektrÍoké ky.

tary. Cha:-'a}:terísticlló pro toto jádro je, ž,a sCI trr patrně v

každ'ém textu ]:'ovoÍť.r něčer'i j1nérn, pŤíěemž v každém z textů

"$e rninl.mírlrrě 3x lrovoť.í o tolntdř' Áě.';o]-1v v době svého vznílrnr

by1o te'kto k*nc1povqnt{ Jádro v;ípovčd.i ařejmě sclropno přlvá-

ďět účan"Lníky sea::icí d.o transu, cl:rešnímu recipientovÍ Je Zc6*

1a negrozumítel-nd, z ěehoá z.. ejrrě pramení věěi;á obl1ba lggr'o*

vy sbírky.

Yýzrianově ll. odráží tav, e:'rielencirí].ní pool.t prá'zd,noty

tgv. inte].ekturíla uprostřoci svět& Ínfo$nsoí. 81ížší Yýzna*

rnový 'rÍll:lad' }I. .,ršak nerrí r:ro|lný bez přilr16<1nutí k vlastní ťun*

1tc1 textů, c níi: d'nes, bchuřel, nevíme vůbec nl.o. rlak $sure

jl.ž řeklí, nóiiteré }:ruhy předpokláaa3í' Ěe jed.not3.ivé texty

byly určeny lt jakýnsÍ seancÍn. l{e].zo příton vylouěít ant ťarr*

tast1cky znčjÍcí rnořnol;t, ťl,: tyto texty vypovídají o něJď<ých

starších textech. - Úhelnýnr kernenem všech ú'vah o erirysl.u a

význe'nu N. je od.pověd na otiírzkun proě vlast:tě zaóaL Macr svrl,J

soubor v]'tvúřet. }od.].e pro:ť. i.iind.enste1n9. tek jer3na]. protor

aby nahr'ad.il ďosavad'ní rreekonomícký apůsob tzv. četby. v torn*
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to případ|'ě by alespoň ědst textr}' s. },{acr vytvoříl rac1orra].1.

aaoí Jíř' d'říve ex!.stuJícÍch textů, tz.r. ].íterárních dě].. e"

teprve eř po vyěerp;'rní ce].d je.l ich te}:d'ejří zásoby /oďhad'uJe

se asi  na 500 1 000 l tusůl, nebo až po té, co sí tzvo spÍso-

vate].é nrr :.iový racio::;ílní způsob .i,av} tvor.ny, který Je abavo.

val povinrrostí cokolÍ.v psát, avy}:lí* z.a,čel p]].ťicovat bez fr&.

tíř,.lní pŤed.lo}rour roirud. jcle o reálně exístriJicí tnv: rlíJ.a,

;:tecpíra]- se i. lacr pouae o gvou v]"gstní empírííl al.e { O Vfrpo*

rnínlty ilmlětníitťr, př.Íůerrř Jo vžd.y uirrnvoval t.l,]r, jako by to

psal on ss'tn. i.Ta;lroti tor':u 5táňa VeJraEkovs ]]r$c. tvrďí, že

Macr rača]. }ť. vytvái{et v obav6, ře tzv. ].Íteyatura zanÍltngr

Tótc teorii nu'jtrij.vá ta}ré /J1nak tř;i;]'o interprotovate].ný títu1

oouboru/, } l terý b;;chcm mcr: l i  nejspíi3e přelož1t jakot s lcoreJe

ěeri i.Iýmí staJ. rniIlcior:ěrom tedy j;rl lo zašifrovaaý odkaa na,

Íntroniz' ac t. / hist orilty d'o sud' neidenti ťíisovrrte Lllé.o l krutovlád,*

C B r

Etynologiolcý v;y.k.l.ad' Je také jeďinýn seriďznírr pranrenen

poznání le.tendár'ního a'.ttora iI., o nčrnž je jjnalc d'osud' anán:o Poll.

zg to, ,áe nee:rÍstovalr Pokuc1 však erci;";tova}, pocirríze} patrneě

Ee severníi:ro Japonska, l.;d'o je}ro ji:.ólro je irř::Ínýrr jmdnenr starýoh

;}CI,I;iiJrájs*ých rod.ri ;:l znai*on.í'l Ťcn1 }iter;í př{.:r;.'.:.řsí úsněv Jeňkům.
"ť torato přípaci,3 lry pair rrrusol být s1opý, muse3. by r'rít s].ó{lnov6

vlosy lt nuse]. by kulhat. Do PraJry ,/d"neřiního I'liacrovaf přtšel

patrnč od'}:ut]'gí od. ogtrav;l nobo od' t,&v, }lrd /proto gé nu takd

ří1íÍ sleagký bard,/. Přiše]. pěšky1 }.los a v roz"trheiných šateoh

}c veěoru d'rrg 6, T, 1967, nebo n&rrojr73í$ c půl stoletÍ poad'ěJi".

Př.ines]. s1 sebou a}iorát svého 6;ónía, nÍ}lrc.tkop a gvs uěeaí o

tzv: náro.{aírn ďr.orení, coř měla bý"t jrůiási ťorna ko].ektívní

spo1.eěenské hry. Legend,y o jeho ž1votr.i nárn d.;íle říkají' že
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dÍkr tonnrto *ánrr nsrnd ďcbý nabyl rllkc rláw a lbl r* J ail*
aín z ncJvyáĚ{ch karí,ít!il dnrr už nra$trt1trtndbg #gtartr* Po{l,-

xr íínýoh aťlroJů vĚak íqbn uócní propadlo přílíš ÍřeCIbfi 6r'rail
a

tlrtanr' takřg byl nrro*n bo oprrgtít a Jako árbmvý mÍab vr

svd ltgcndární žluts Ecp!.oí prooháael aení etšt.a$r xaraxy prr

kařd,ég drrrlrém kroku, aby rs rakoneg arakůn gutrlníJrÉ ztrnt|-f

$odnohn krd'áncho dnr sa Jaen&o ríplňru"rmrE*třld ř***si m btír.

ře neaJístěrldn kopoí na bňehu ss}ťy $watký* Podl* títs lrs*sdý

m61o být takd MaErovo d.ílo Jrstě,ilglcbo roagábla!ĚÍ; atrr v Dr{*
bšhu věkil sg nslo; rpolr.r s ostatní tavr t"i't;rttrrlaur ltrntltr

samatný Hl íe Ýšak Eachovgl v galé řaaě vrnrí.ant e il&oÉeasau

opl*rll těetně /lLá rrain$p{|; vrlL{n toťl{f1.Bovand r*ilr*ltr sff,l.

lnován óosu{ ncbylr

rťrrsxrr il$ýaěkor'*nýněko budr Jtnáě1 Dorotko1n /e313' t91

n{ffi.ÁDÍr Docud agpťltořrno
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