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Tehdy nebylo nebytí a rovněţ nebylo bytí, 

nebyl tu vzduch a nebe nad ním. 

Kdo střeţil svět a kdo jej objímal? 

Kde byla propast, kde oceán? 

Tehdy nebyla smrt a rovněţ nebyla nesmrtelnost, 

nebyla noc a zářivý den. – 

Jenom dech Jednoho a jiného nic 

nehnutě vál počátkem. 

A celý svět byl ukryt tmou, 

oceán bez jasu vhrouţený v noc, 

kdyţ Jedno mocí ţhnoucího varu 

vzešlo ze své schrány. 

Rgvéd X 129 v: Malé dějiny filozofie, Kostelní Vydří 2000, s. 29 (srv. s překladem Oldřicha Friše v: 

Védské hymny, Praha 1994, s. 58; Friš na s. 66 upozorňuje, ţe vody oceánu jsou „označením chaosu“; 

popř. srv. téţ s překladem Jana Filipského v: Prameny života, Praha 1982, s. 194-195) 

Byl prapočátkem („prvotním zárodkem“), který skrývaly vody, 

v němţ všichni bohové shromáţděni byli, 

Jeden, zasazený do věčného středu („pupku“) 

v němţ pramení všechna stvoření. 

Rgvéd X 82 v: Paul Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie, Lipsko 1915, s. 139 

Tento ohromný vesmír má podobu kola. V něm jsou všichni tvorové,  

kteří podléhají zrodu, smrti a novému zrodu.  

To kolo se stále točí a nikdy se nezastavuje. 

Švétášvatara v: Upanišady, Praha 1990, s. 114 (srv. bezpodmínečně René Guénon, Král světa, Praha 

2009, s. 69, 7 0, ale  také 15, 16, 34, 36) 
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Stejně jako loukotě ve středu kola, stejně tak je všechno sepjato v Práně.
1
  

Prašna v: Upanišady, c. d., 35 

Pomysli, co se stalo s těmi, kteří před časem umřeli, a co se stane s těmi, 

kteří ţijí dnes. 

Člověk uzrává jako zrno a padá k zemi. Jako zrno znovu klíčí,  

kdyţ nastane jeho čas. 

Katha v: Upanišady, c. d., s. 14 

Toto je pravda: Jako z mocně rozhořelého ohně vznikají 

tisíce jisker stejné podoby, tak se rodí, příteli, 

z Nehynoucího (Jednoho) rozmanité bytosti a zase tam odcházejí. 

Mundakópanišad v: Upanišady, Praha 2004, s. 313 

 

 

                                                           
1 Prána, dosl. dech, ţivotní dech, přeneseně ´vitální síla´, ´proud ţivota´ ztotoţňovaný s átmanem, 

ţivot sám;  v Prašně se o ní mj. píše [s. 34-35]: „Prána, prvotní energie, je Slunce […] Prána je duše 

vesmíru, která na sebe bere všechny tvary […] Jako oheň Prána hoří, jako Slunce září […] Ona je 

nesmrtelný ţivot.“ Zajímavé je ztotoţnění Prány se Sluncem: „Slunce je vskutku zdroj veškeré ener-

gie. Je nesmrtelné, nezná bázeň. Je to nejvyšší cíl. Pro toho, kdo přichází ke Slunci, není více zrození 

a smrti. Slunce ukončuje zrození a smrt.“. Podobné „mysterijní“ představy v Evropě patrně vyústily, 

přes mithraický impuls [k vývoji od védického Mitry přes Mithru „Prostředníka“ Persů aţ k pozdně 

římskému Sol Invictus /Nepřemoţitelnému slunci/ viz Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení I. 

až III., srv. také Richard Noll, Árijský Kristus, Praha 2001, s. 167 - 178], v nesemitskou sloţku růz-

ných gnózí [k tomu srv. J. Matoušek, Gnose, Praha 1995, např. s. 14, 15, 16, včetně tzv. „půlnočního 

slunce“ a Ezra Pound, Cantos I., Brno 2002, s. 125, 263, 313, nutné!]; odtud do středověké alchymie 

– alchymisté chápali pod „dílem Slunce“ výrobu zlata, coţ novověká hermetická tradice interpretuje 

jako „proměny duše i těla“ [alchymie a novověký hermetismus jsou jinak napájeny hlavně ´Egyptem´, 

kabalou apod.]. „Mapu“ duchovních mostů uzavírá J. Parnov [v: Luciferův trůn, Praha 1989, s. 86, 

87], kdyţ píše, ţe templáři na Středním východě znovu od gnostických, resp. manichejských sekt 

„převzali představu… věčného koloběhu“, „spalovali své mrtvé“(byť snad hlavně z hygienických 

důvodů?), před velikonocemi dávali přednost „bílé neděli“, „tripartitní“ slavnosti „nejsvětější Troji-

ce“, a upozorňuje na spojitost jejich ´hereze´s černě oděnými albigenskými [viz Luzifers Hofgesind 

Otty Rahna, 1937] kacíři [katar, catharos: čistý], u nichţ byla mj. legitimována rituální sebevraţda, 

endura. 
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Jako pavouk se pohybuje po vláknu, jako drobné jiskry vycházejí 

z ohně, právě tak vycházejí z tohoto átmana všechny dechy, 

všechny světy, všichni bohové, všechny bytosti. 

Je to, jako kdyţ housenka doleze na konec stébla trávy a stáhne se, 

aby napadla jiné. Právě tak tento átman odhodí toto tělo, učiní je 

nevědomým a stáhne se, aby napadl jiné. 

* * * 

Tak jako hrouda soli nemá rozdílný vnitřek  

a vnějšek a celá je hroudou slané chuti, 

právě tak i toto já nemá rozdílný vnitřek a vnějšek…  

Vzniká z těchto ţivlů a hyne spolu s nimi. 

Říkám ti, ţe po smrti není ţádné vědomí. 

Brhadáranjakópanišad v: Upanišady, c. d., s. 40, 75, 81 

Tyto řeky, můj milý, tečou některé na východ a jiné na západ, dostávají se 

z moře do moře, stávají se mořem. A tak jako tam nevědí, 

´já jsem tato[řeka]´, ´já jsem ona [řeka]´, právě tak (…) ani všichni tvorové 

vyšlí ze Jsoucího nevědí, ţe vyšli ze Jsoucího. Ať uţ zde byli kýmkoli – 

tygrem nebo lvem nebo vlkem nebo kancem nebo červem nebo mouchou 

nebo vosou nebo komárem – splynou s ním. 

Kdyby někdo, můj milý, udeřil do kořenů tohoto velkého stromu, 

krvácel by, ale ţil. Kdyby udeřil do jeho středu, krvácel by, ale ţil. 

Kdyby udeřil do vrcholku, krvácel by, ale ţil. Prostoupen svým ţi- 

vým átmanem, stojí pevně, neustále pije [vláhu] a vzkvétá. 

Kdyţ však jednu jeho větev opustí ţivot, ta uschne, kdyţ opustí 

druhou, tak uschne, a kdyţ opustí třetí, i ta uschne. Kdyţ opustí 

celý [strom], celý uschne. Právě tak je to, můj milý. 

Toto [tělo], opuštěno ţivotem, umírá, ţivot však neumírá. 

Čhándógjópanišad v: Upanišady, c. d., s. 172, 173 
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Ten, kdo vznikání i zánik 

pozná jako jsoucí spolu, 

zánikem smrt překoná a 

nesmrtelnost vznikem získá. 

Íšopanišad v: Upanišady, c. d., s. 274 

Vyznávání těla vede k jednomu výsledku, vyznávání ducha vede 

k druhému. Tak jsme to slyšeli od moudrých. 

Ti, kteří vyznávají obojí, tělo i ducha, tělem překonávají smrt a duchem zís-

kávají nesmrtelnost. 

Íša (=Íšopanišad) v: Upanišady, Praha 1990, s. 26 

Načikétas: Pochybnosti jsou tu o tom, kdo zemřel – je, praví jedni, není, zas 

druzí – to nechť poznám poučen tebou! Z mých přání toto jest třetí. 

Jama: I bozi měli kdysi o tom pochyby, neboť to nelze tak snadno poznat – 

přejemný je to řád. Zvol si jiné přání, Načikétasi, nenaléhej na mne příliš – 

toto mi odpusť! 

N: I bozi měli tedy o tom pochyby a ty sám, Vládče smrti (Jama), jsi řekl, ţe 

není snadné to poznat; nelze však nalézt nikoho jiného, kdo by o tom pro-

mluvil tak jako ty. Jiné přání nelze s tím srovnat. 

* * * 

Pověz nám o tom velikém odchodu, vladaři smrti, o kterém pochybují. Na-

čikétas si proto nevolí ţádné jiné přání neţ to, jeţ je zahaleno tajemstvím.“ 

* * * 

J: Ty, Načikétasi, jsi po úvaze zavrhl milé a to, co mile vyhlíţí, nezvolil jsi 

onu cestu bohatství, na níţ lpí mnoho lidí. Daleko od sebe vzdáleny jsou a 

na opačné strany vedou ty dvě – nevědomost a to, co je známo jako poznání. 

Tebe, Načikétasi, povaţuji za touţícího po poznání – nesvedly tě četné tou-

hy. 

Kathópanišad (=Katha)v: Upanišady, Praha 2004, s. 273 – 276 
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Jestli si ten, kdo zabíjí, myslí, ţe zabíjí, jestliţe si zabitý myslí, ţe byl zabit 

– ani jeden z nich nezná pravdu. Já nezabíjí, ani není zabíjeno. 

Menší neţ to nejmenší, větší neţ to největší, sídlí toto Já (átman) od věků 

v srdcích veškerenstva… 

To, i kdyţ se nehýbe, zdolává dálky, i v klidu pohybuje všemi věcmi… 

Je bez tvaru, i kdyţ ve tvaru přebývá. Uprostřed pomíjivého bez přestání 

spočívá. Já je všepronikající a nejvyšší. Moudrý člověk, který zná pravou 

podstatu, překračuje všechen zármutek. 

* * * 

Ten, kdo ví, ţe individuální duše, uţivatel plodů činů, je Já – uvnitř neustále 

přítomné, Pán času,
2
 minulosti a budoucnosti, ten odhazuje všechen strach. 

Neboť toto Já je nesmrtelné já.  

Katha v: Upanišady, Praha 1990, s. 18, 20 

 

                                                           
2 Spojení ´Pán času´ v souvislosti s „Já“ pěkně odkazuje k veršům Rgvédu [viz Védické hymny, c. d. 

s. 60 - 61] a je s nimi zdánlivě v rozporu: „Pádí Čas, nestárnoucí, bujný oř […] Se sedmi koly jede, 

sedm má nábojů kolo, nesmrtelnost je jeho osa. Všechny tvory zde objímaje v sobě jede čas, první 

z bohů […] Čas přivedl tvory, čas tvory obstoupil. Jsa otcem, stal se jich synem. Nad něj není větší 

moci […] Čas zplodil ono nebe, zplodil i tuto zem. Čas uvedl vše do pohybu, jím se děje, co jest a 

bude […] V Čase je tvůrčí vznícení [tapah], v Čase je co nejvyšším zvem, v čase je Brahma [nejvyšší 

síla], Čas je pánem všeho: Pán tvorů [Pradţápati] jest jeho syn. Vesmír byl Časem uveden v pohyb, 

jím vznikl, na něm spočívá. Čas je Brahma, jako Brahma nese Nejvyššího [Paraméšthí]. Čas stvořil 

tvory, dříve stvořiv Pána tvorů…Z času vznikl Kašpajah sám ze sebe zrozený a tvůrčí síla [energie, 

tvůrčí ţár].“ V korektnějším překladu Dušana Zbavitele zní však výrok poněkud jinak: „Kdo poznal 

tohoto pojídače medu jako ţivoucího átmana, který je nablízku, i jako pána minulého i budoucího, 

nestraní se ho. Právě toto je To.“   [Kathópanišad v: Upanišady, Praha 2004, s. 286] ´Pojídač medu´ je 

„poţivatel plodů skutků“, tj. átman [srv. s Nietzschem zde na s. 66] Swami Nikhilananda překládá 

závěrečná slova „neskrývá se před jinými“ a zdůvodňuje to: „Pokud člověk povaţuje átmana za ome-

zeného a podrobeného zániku, proţívá strach […] Kdyţ pozná átmana jako […] nezničitelného […] 

říká si: ´Neexistuje nikdo kromě mne. Proč bych se měl bát?´ Kdyţ člověk odloţí klam duality a 

pozná, ţe existuje jedině neduální átman, je bez bázně.“  Konsekvence takového přístupu jsou plně 

vyjádřeny v dialogu Vznešeného s Ardţunou (Zářivý) v Bhagavadgítě [zde s. 7]. K času jako samot-

nému „horizontu bytí“ se plně vrací aţ Martin Heidegger. 
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Co je uvnitř nás, je také vně nás. Co je vně nás, je také uvnitř. 

* * * 

Nesmrtelné Já je Slunce zářící na obloze, je vánkem vanoucím, je ohněm 

hořícím, je hostem, jenţ v domě dlí na návštěvě. Je všemi lidmi, je ve všech 

bozích, je v prostoru, je všude. Je rybou, která zrodila se ve vodě, je rostli-

nou, jeţ roste v půdě, je řekou, jeţ stéká z hory – Ono – neměnná skuteč-

nost, nespoutaná. 

* * * 

A nyní, ó Načikéto, ti povím o neviditelném, věčném Brahman, a o tom, co 

se stane s Já po smrti. 

Z těch, kteří Já neznají, vstoupí jedni do mateřského lůna, jiní vstoupí podle 

svých činů a stupně svého chápání do rostlin. 

* * * 

Tak jako oheň, i kdyţ je jenom jeden, nabývá podobu předmětu, který stra-

vuje, tak Já, ačkoli jedno, nabývá podobu předmětu, ve kterém sídlí. 

Tak jako vzduch, ačkoli jeden, nabývá podobu předmětu, do kterého vnikne, 

tak i Já, ačkoli jedno, nabývá podobu předmětu, ve kterém sídlí. 

Katha v: Upanišady, Praha 1990, s. 20, 21 

Získav toto poznání vyjevené vládcem smrti (…) Načikétas dosáhnuvší 

brahma se oprostil od vášní a smrti a taktéţ kaţdý, kdo toto pozná ve vztahu 

k sobě. 

Kathópanišad v: Upanišady, Praha 2004, s. 296 

Kdo se honí jen za dobrým bydlem, nekrotí své smysly, je nemírný v jídle, 

je netečný a vyţilý, toho zkosí smrt, jako vítr zlomí slabý strom. 

Buddha, Dhammapadam: Cesta k pravdě, Praha 1992, s. 41 (Buddha znamená dosl. Probuzený, 

kořen budh-, z něhoţ je jméno odvozeno, je společným dědictvím pouze indo-íránské a slovanské 

jazykové větve [české budit, bdít], v jiném indoevropském jazyce se nedochoval) 
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Jako pastýř vyhání holí dobytek na pastvu, tak stáří a smrt vyhánějí bytosti 

do nového ţivota. 

Buddha, c. d., s. 62 

 

Jako zbrojíř zaostří šíp, tak moudrý vytříbí neklidnou a nestálou mysl, jiţ 

lze nesnadno ohlídat a jiţ je těţko zvládnout. 

* * * 

U vědomí, ţe toto tělo je křehké jako dţbán, opevněte svou mysl jako tvrz a 

zaútočte na smrt; zbraní vám budiţ moudrost, a co kdo dobude, nechť 

ochraňuje bez odpočinutí. 

* * * 

Ani matka ani otec ani ţádný jiný soukmenovec vám nedokáţe prokázat 

větší dobro neţ správně vedená mysl. 

Buddha, c. d., s. 46, 47 

Vznešený pravil: 

Ardţuno, odkud pochází tato tvá ochablost v nesnázích, která není hodná 

Árji…? 

Ardţuna pravil: 

Jak mám (…) v bitvě obrátit šípy proti Bhímovi a Drónovi, kteří si zaslouţí 

úctu…? 

* * * 

Celá má bytost je ochromena nemístným soucitem, v mysli mám zmatek o 

tom, v čem tkví má povinnost… 

Vznešený pravil: 

Trápil ses věcmi, jimiţ není třeba se trápit, a přitom říkáš slova moudrosti. 

Mudrci se netrápí ani nad mrtvými, ani nad těmi, kdo ţijí. 

* * * 

Podobně jako v tomto těle duch proţívá mládí, dospělost a stáří, stejně tak 

nabývá i jiného těla. Tím se moudrý nedá mást. 

* * * 
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Není vzniku pro nejsoucno a jsoucno nezaniká, hranici obou však vidí ti, 

kdo nazírají pravou skutečnost. 

Věz však, ţe to, čím je toto vše proniknuto, nelze zahubit. Nikdo nemůţe 

přivodit zkázu toho, co nepomíjí. 

Praví se, ţe tato těla vtěleného, který je trvalý, nezničitelný a nezměřitelný, 

jsou konečná. Proto bojuj, ó Bharatovče. 

Nic nechápe ten, kdo si myslí, ţe On (átman) zabíjí, ani ten, kdo jej povaţu-

je za zabitého. On nezabíjí ani není zabit. 

On se nerodí ani nikdy neumírá, nikdy nevznikl ani více nezanikne. Je ne-

zrozený, trvalý, odvěký a starobylý – nezahyne, je-li zabito tělo. 

* * * 

Podobně jako člověk odhazuje zchátralé šaty a bere si nové, stejně tak vtě-

lený duch odhodí zchátralá těla a vstupuje do jiných, nových. 

Zbraně se ho netknou, oheň nespálí, voda ho neprosákne ani vítr nevysuší. 

Nelze ho tít, nelze ho spálit, promočit ani vysušit, je trvalý, všepronikající, 

pevný, nehybný a věčný. 

Praví se o něm, ţe je neprojevený, nepředstavitelný a neměnný. Znáš-li ho 

takto, pak nemáš proč ho litovat. 

Ale i kdyţ se domníváš, válečníku mocných paţí, ţe se stále rodí anebo ţe 

stále umírá, ani pak nemáš proč ho litovat. 

* * * 

Tento duch vtělený v těle veškerenstva je trvale nehynoucí, Bharatovče. 

Proto bys neměl truchlit pro ţádnou bytost. 

Dbej na svou povinnost a přestaň se chvět. Vţdyť pro válečníka není nic 

lepšího neţ spravedlivý boj. 

* * * 

Nepodstoupíš-li tento spravedlivý boj, pak zahodíš svou povinnost i slávu a 

utrpíš zlo. 

Všichni si pak budou vyprávět o tvé nepomíjející pohaně a pro člověka vá-

ţeného je pohana horší neţ smrt. 

Velcí válečníci, kšatrijové, si budou myslet, ţe utíkáš z boje ze strachu, a u 

těch, kteří tě dosud ctili, upadneš v neváţnost. 

Mnohá nepěkná slova budou říkat tvoji nepřátelé hanobíce tvé schopnosti. 

Coţ můţe být něco bolestnějšího? 
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Nauč se klást radost i strast, zisk i ztrátu, vítězství i poráţku sobě naroveň, a 

hotov se k boji; tak neutrpíš zlo. 

Bhagavadgíta, Praha 2000, s. 37 – 40 (Právě v tomto dialogu se válečnická etika mísí s ´boţskou´, 

tzn., ţe kdo pozná „vše“ [tj. jednotu átman-bráhma], stojí uţ zcela mimo dobro a zlo a může se dopus-

tit čehokoli. Překračuje lidský úděl. Srv. Ivo Fišer, Poznámky k dějinám filozofie /Indická filozofie, 

Praha 1991, s. 19, s. 195; Upanišady, Praha 2004, s. 72)  

Shromáţdění uspořádal Jima s nejlepšími lidmi, on jenţ je proslaven 

v árijském Vaédţi (pravlast Árjů)…
3
 

* * * 

Zřídil hrad (vara) a zanesl tam semena všech muţů a ţen, kteří jsou největší 

a nejlepší a nejkrásnější na této zemi (…) Nevešli se tam ani lidé s vydutou 

hrudí ani hrbáči ani kleštěnci ani šílenci ani ošklivci ani podvodníci ani sla-

bozrací ani zlostníci ani cvikýři ani křivozubí ani malomocní, kteří musí být 

odděleni od ostatních… 

* * * 

Jen jednou v roce tam vidí lidé zapadat a vycházet hvězdy a měsíc a slunce, 

a ti obyvatelé pokládají jeden rok za jeden den (…) A ti lidé ţijí nejkrásnější 

ţivot v tom hradě, který Jima vybudoval. 

Díla Jimi zářícího v: Oběti ohňům. Výběr z památek staroíránské a středoíránské literatury, Praha 

1985, s. 142, 144 

Astvihát („Smrťák“) zasedne na tělesný tvar a nastane zkáza tělesné hmoty 

a smysl, rozum, prozíravost, ţivot a tělo se od tělesné hmoty oddělí, hmota 

mého těla se poskvrní, stane se neuţitečnou a aţ do doby Saošjanta a bu-

doucího těla se smysly, rozum, prozíravost, ţivot, tělo a tělesná hmota člo-

věka jedno s druhým nesmísí. Takto se tělesná hmota podobá stromu, který 

byl zasazen a roste a roztahuje se a rozvíjí, aţ jej zlomí, podetnou, skácejí a 

                                                           
3 Vzpomínka na „řeckou“ ´Thulé´ či ´Hyperboreu´, zkrátka ´zemi na severu´; jméno Jima [etymolo-

gicky souvisí s naší ´zimou´ i ´Himalájem´] se vyskytuje jak v počátcích indické [Jama], tak germán-

ské mytologie: „V úsvitu věků jen Ymi vládl…“, Edda, Praha 2004, s. 25; stručný pře-

hled´polárních´odkazů v indoevropských mytologiích v: Richard Rudgley, Vzkříšení pohanství, Praha 

2008, s. 64 – 69; Julius Evola, Die Überlieferung die Indoeuropäisch-solare Tradition v: ELEMENTE 

Spezial Wintersonnenwende 1990, s. 20 – 23, nejpodrobněji v jeho: Erhebung wider die moderne 

Welt, Stuttgart, Berlín, 1935, s. 172 – 220. 
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poloţí na oheň a oheň jej spálí a stráví a rychlý vítr jej rozptýlí po zemi. Pak 

ten, kdo ho zasadil, to buď vidí, nebo nepozná, kde jeho strom byl a kde ne. 

Co radili mudrcové ctitelům Mazdovým v: c. d., s. 296 (nesmrtelný prvek, stvořený před člověkem a 

trvající i po jeho smrti se ve staroíránských textech nazývá fravaš, viz c.d., s. 341) 

Ó duše! Nač si vešla v tělo mé, 

kdyţ nakonec přec musíš zase ven? 

* * * 

Nač tolik nářku (…) 

Na kaţdé pídi někoho zříš tlet. 

I dech v tvém těle jest jen vypůjčen – 

a půjčky dluţno včas zas oplácet. 

* * * 

Ó Chajjáme! Tvé tělo stan jest jen, 

kde sultán – duch den prodlí unaven; 

kdyţ vstane, ferráš smrti sloţí stan, 

by jinému jej vztyčil zas na den. 

* * * 

Vţdyť dnes uţ kaţdý, kdo je moudrý, ví, 

ţe celý svět je jako jeden dech. 

Omar Chajjám v: Čtyřverší Omara Chajjáma, Praha 1947, s. 31, 26, 31, 27 

Jako se rodí listí, tak právě se rodí i lidé: 

listí setřásá na zem van větru, ale vţdy nové 

vyráţí pučící les, kdyţ jarní zas nadchází doba, 

stejně tak lidský rod – vzniká a zachází zase. 

Homér, Ílias (zpěv VI.), Praha 1980, s. 111 (k tomu srv. Být znamená věčně vznikat v: Milan Macho-

vec, Indoevropané v pravlasti, Praha 2000, s. 99, 100) 
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Totéţ…: ţivý a mrtev, a bdělý a spící, a mladý a starý. Neboť tito, přenese-

ni, jsou oni a oni, znovu přeneseni, jsou tito. 

Hérakleitos, zlomek B 88 v: Hérakleitos z Efesu - zkušenost a řeč, Praha 2008., s. 113 (Délský potá-

pěč k Hérakleitově řeči, Praha 2006, s. 159 však uvádí podstatně jiné čtení tohoto zlomku: Totéţ je 

uvnitř: ţivé a mrtvé, probuzené i spící, mladé i staré. Jedno je převrácením toho druhého, a to druhé 

zas převrácením toho prvního.) 

Svět, stejný pro všechny, 

neutvořil ţádný z bohů ani z lidí 

– ale byl vţdy a je a bude – 

vţdyţivý oheň 

vzněcující se s ohledem na (svoje) míry a hasnoucí s ohledem na (svoje) 

míry. 

Hérakleitos, zlomek B 30 v: Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Praha 2006, s. 202 

Uspořádání (kosmos), stejné pro všechny, nevytvořil ţádný bůh ani člověk, 

nýbrţ vţdy bylo a jest a bude: stále ţivý oheň, periodicky zapalovaný a opět 

vyhasínající.
4
 

Hérakleitos, zlomek B 30 v: Hérakleitos z Efesu - zkušenost a řeč, Praha 2008, s. 40 

 

 

                                                           
4 Toto znění dává více vyniknout představě obnovných „kosmických poţárů“ [ekpyrósis], která se 

uchovala nejen v textech Řeků, „indo-íránských“ Árjů, ale také Germánů: „Slunce se tmí, v moři zem 

tone, do hlubin padají hořící hvězdy… Znovu však vidí zvedat se z moře zelenou zemi jak v začátku 

věků“. Viz Edda, Praha 2004, s. 38, 39. Smrt člověka a lidstva jsou tu nezbytné pro jejich regeneraci. 

Více v: Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu, Praha 1993, s. 61 aţ 77.  
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Nikdy zajisté nedá se prokázat nejsoucna jsoucnost. 

* * * 

Teď jiţ zbývá jen o jedné cestě zpráva: ţe [jsoucno] jest, a při této cestě jsou 

velice četná znamení, ţe ono jsoucí, jeţ nevzniklo, nezajde také, ţe je jediné, 

celé a pevné i neukončené. Nebylo nikdy a nebude – jest nyní najednou celé, 

souvislé, jedno. Neb jaký pak pro ně chceš vyhledat původ? Jak pak a odkud 

by vzrostlo? Ţe z nejsoucího by bylo, nedovolím, bys říkal a myslil, vţdyť 

říci a myslit nelze, ţe není. A jaká nutnost by přiměla jsoucí, aby, počavši 

z ničeho, dříve nebo později vzniklo?  

Parmenidés v: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1989, s. 38 

Co bylo, bylo vţdy a vţdy bude. Neboť kdyţ by to bylo vzniklo, 

tak by před jeho vznikem muselo být nic. Je ale nemoţné, aby z ničeho 

vzniklo něco.  

A tak protoţe jsoucnost nevznikla, nýbrţ je, byla a vţdy bude, pak také ne-

má ani začátek, ani konec, nýbrţ je bez hranic. 

Melissos v: Die Vorsokratiker, Jena 1908, s. 131 (srv. s překladem v: Zlomky předsokratovských 

myslitelů, Praha 1989, s. 44, zlom. B 1, B 2) 

…povím ti však něco jiného: 

nic smrtelného se nerodí, 

nic nedochází konce neblahou smrtí. 

Jen prvky se slučují a zase rozlučují, 

narození a smrt 

jsou pouhá jména, jeţ tomu dali lidé… 

Empedoklés, O podstatě světa – Očistná píseň, Praha 1944, s. 19 

…kdyţ dostihnou vzduchu a světla, 

smíšené v člověka, v dravou zvěř, 

v květinu nebo ptáka – 

tu lidé říkají, ţe tvor se rodí. 
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Kdyţ se zas prvky rozpadnou, 

mluví o kruté smrti. 

Podstatu nepostihnou. Leč podle zvyku 

uţívám těch slov i já sám… 

* * * 

...dvě věci ti povím: jednota 

někdy vyroste v jediné jsoucno z mnoha dílů, 

jindy zas vznikne mnohost rozpadem jednoty. 

Dvojí je původ i zánik smrtelných věcí: 

slučování prvků 

jednomu dává vznik a druhé ruší. 

Rozpadem roste zánik jednoho, 

druhého přibývá. 

A tato věčná změna nikdy neustává… 

* * * 

Tak tedy vzniká jednota z mnohosti 

a mnohost zase z trosek jednoty. 

Potud se věci rodí 

a potud jim není přána věčnost. 

Běh jejich proměn však nikdy nepřestává – 

potud jsou věčné a nic 

nezvrátí jejich koloběh. 

Empedoklés, c. d., s. 21 - 22 

A mimo ně nic nevzniká ani nezaniká – 

vţdyť kdyby mohly zaniknout, 

to by pak znamenalo, 

ţe vůbec nikdy nebyly. 

* * * 
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Ne – ony jsou a stále se prolínají, 

zde dávají původ tomu, tam onomu 

a tak napořád… 

Empedoklés, c. d., s. 23 

Tak vyrostlo vše, co bylo, je a bude – 

stromy a muţi a ţeny, 

zvířata, ptáci a ryby, jeţ ve vodách sídlí, 

i bozi, ţijící dlouho v nejvyšší úctě. 

Jen prvky jsou tím vším a mísíce se navzájem 

dávají původ rozličným věcem… 

…ty všechny, 

zářící slunce, země, nebe i moře, 

jsou totiţ spojeny v jednotu… 

Empedoklés, c. d., s. 24 – 25 

Protoţe já jsem kdysi jiţ býval chlapcem i dívkou, 

křoviskem, [křídlatým] ptákem i němou ze sláně rybou. 

Empedoklés, Zlomky, Praha 2006, s. 387 

Někteří lidé, nevědouce o rozpadnutí lidské přirozenosti a uvědomujíce si 

své špatné činy za ţiva, utápí se po čas ţivota v úzkostech a obavách, proto-

ţe si smýšlejí klamné věci o čase po smrti. 

Lidé prchajíce před smrtí, běţí za ní. 

Pošetilci nenávidí ţivot, a přece chtějí ţít ze strachu před Hádem. 

Démokritos v: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1989, s. 93 
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Někteří neţijí přítomný ţivot, nýbrţ se připravují s velikou horlivostí, jako 

by měli ţít nějaký jiný ţivot, ne přítomný, a zatím jim uniká zbývající čas. 

Ţití se podobá denní stráţi a délka ţivota takřka jednomu dni, ve kterém, 

vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. 

Antifón v: c. d., s. 110 

Veškerá duše je nesmrtelná. Neboť co se stále pohybuje, je nesmrtelné. 

Platón, Faidros, Praha 2000, s. 34 

Ale jak to, ţe se mluví o podstatě smrtelného a nesmrtelného ţivota? Veške-

rá duše se ujímá toho, co je bezduché, a mění se v celém světě, hned v tu, 

hned v onu podobu. 

Platón, Phaidros, Lipsko 1914, s. 58 

Je-li dokonalá a okřídlená, vznáší se ve výšinách a pobývá v celém vesmíru, 

avšak ta, která ztratila peruti, padá, aţ se zachytí něčeho pevného; tam se 

ubytuje, uchopivši zemité tělo, jeţ se pak zdánlivě samo pohybuje působe-

ním její síly… 

Platón, Faidros, Praha 2000, s. 35 

Tu přichází lidská duše i do ţivota zvířete a ze zvířete se vrací, kdo byl kdy-

si člověkem, zase do člověka. Neboť do této podoby se nedostane ta duše, 

která nikdy neuviděla pravdu. 

Platón, c. d., s. 38 

Proto tedy náleţitě nabývá perutí jedině mysl filozofova…
5
 

                                                           
5 Mircea Eliade v souvislosti s Platónovými „lety duše“ připomíná, ţe „výstup prostřednictvím pta-

čích perutí patří mezi nejstarší šamanské prvky“, stejně jako četné proměny ve zvířata a rostliny: 

Mýty, sny a mystéria, Praha 1998, s. 36; Jean Haudry se domnívá, ţe tyto techniky transu s „výstu-
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Protoţe se však straní lidských zájmů a stýká se s tím, co je boţské, je kárán 

od lidí, jako by byl pomatený, ale lidem je skryto, ţe má v sobě boha. 

Platón, c. d., s. 39 

I kdyby všechno umíralo, čemu by se dostalo ţivota, ale kdyţ by zemřelo, 

kdyby uţ trvalo mrtvo v tomto stavu a opět neoţivovalo, zdalipak není do-

cela nutno soudit, ţe by bylo nakonec všechno mrtvo a nic by neţilo? 

Platón, Faidón, Praha 2005, s. 31, 32 

…tak z toho nutně vyplývá, ţe (…) naší duši přísluší jsoucno před naším 

narozením… 

Platón, Phaidon, Lipsko 1913, s. 53 

Kdyţ duše jest jiţ dříve a musí nutně, kdyţ jde do ţití a vzniká, nevznikat 

odnikud odjinud neţ ze smrti a z mrtvého stavu, jak pak by nebylo nutné, ţe 

jest, i kdyţ zemře, kdyţ musí zase vznikati. 

Platón, Faidón, Praha 2005, s. 39 

Kdyţ tedy přichází na člověka smrt, tehdy smrtelná jeho sloţka, jak se po-

dobá, umírá, ale nesmrtelná odchází pryč neporušena a nezničena, ustoupi-

vši smrti. 

Platón, c. d., s. 78 

 

 

                                                                                                                                                    
pem z těla“ mohly po setkání s „mediterány“ a proměněném pojetí duše [viz příloha III.] vyústit 

v Indii i v Evropě ve víru ve skutečnou metempsychózu [Bhagavadgíta, pythagoreismus, v líčení 

starověkých autorů – patrně mylně – i druidismus]: Die Indoeuropäer, Vídeň 1986, s. 40; doslovné 

„vstání z mrtvých“, tedy přesvědčení, ţe ke „vzkříšení“ této duše je třeba relativně uchovat i její 

původní tělo, se dostalo do křesťanství přes ţidovství patrně z Egypta. Za posledního „řeckého ša-

mana“ bývá – s jistou nadsázkou – označován Empedoklés [490 – 430 před. n. l.]. 
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Sokrates: Neřekneme, ţe naše tělo má duši? 

Protarchos: Je zřejmé, ţe řekneme. 

Sokrates: Odkud, milý Prótarchu, by ji bylo vzalo, kdyby tělo světa nebylo 

oduševnělé majíc tytéţ sloţky jako naše tělo, a ještě ve v kaţdém ohledu 

lepší. 

Platón, Filébos, v: Platón, Parmenidés, Praha 2003, s. 105 

Slyšte, co praví Nutnosti dcera, panenská Lachesis. Duše krátkověké, toto 

jest počátek nového kola smrtonosného pro smrtelné pokolení. Váš ţivotní 

osud nebude určen tím, ţe by daimón dostal losem vás, nýbrţ vy sami si 

daimona vyvolíte. Kdo bude první vylosován, ať první si volí ţivot, k němuţ 

pak bude nutností připoután. Dobro jest statek bez pána; podle toho, jak kdo 

bude nebo nebude o ně stát, bude ho mít více nebo méně. Odpovědnost má 

volitel; bůh není odpovědný. 

Platón, Ústava, Praha 2001, s. 331 

… pak dobře přejdeme řeku Zapomenutí a neposkvrníme své duše. Nuţe, 

bude-li mít má řeč účinek, v přesvědčení, ţe duše jest nesmrtelná a schopna 

snášet všechno zlé i všechno dobré, budeme se vţdy drţet cesty vzhůru a s 

pomocí rozumného myšlení vším způsobem konat spravedlnost, abychom 

byli přáteli sami sobě i bohům, jak zde na zemi, dokud tu dlíme, tak aţ si 

budeme vybírat za ni odměnu jako vítězové, a aby se nám i zde i na té tisíci-

leté pouti, kterou jsme popsali, dobře vedlo. 

Platón, c. d., s. 335 

Byl by to muţ velmi nadaný, který by dovedl pochopit, ţe jest jistý rod kaţ-

dé věci jako idea a jsoucnost sama o sobě. 

Platón, Parmenidés, Praha 2003, s. 20 

…tu ani nebude mít, kam by obrátil své myšlení, kdyţ nepřipustí, aby byla 

idea kaţdého ze jsoucen stále táţ… 

Platón, c. d., s. 20, 21 
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Nejspíše se to má podle mého zdání takto. Tyto ideje stojí ve světě jako vzo-

ry, ty jiné věci pak se jim podobají a jsou jejich napodobeninami. 

Platón, c. d., s. 17 

Za prvé tedy, nic nevzniká z nejsoucna. 

* * * 

A kdyby to, co přestává být zjevné, zanikalo v nejsoucnu, všechny věci by 

uţ byly pominuly, protoţe to, v co by se rozkládaly, by neexistovalo. 

Epikúros, list Herodotovi v: Díogenés Laertios, Život a učení filosofa Epikura, Praha 1952, s. 33 

A dále, vesmír je nekonečný. 

Epikúros, c. d., s. 34 

Atomy se pohybují ustavičně po všechen věk. 

* * * 

Počátku pak tyto věci nemají, neboť (…) jsou věčné. 

Epikúros, c. d., s. 35 

[Lidé] se bojí i samé bezcitnosti působené smrtí, jako by se jich týkala… 

Epikúros, c. d., s. 47 

[Nuţe] smrt se nás netýká; neboť to, co se rozplynulo, není účastno smyslo-

vého vnímání, a co není účastno smyslového vnímání, to se nás netýká. 

Epikúros, Hlavní články učení v: Myšlenky, Epikúros, Publius Syrus, Praha 1970, s. 22 
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Moudrý člověk se však nezříká ţití, ani se nebojí neţití, neboť se mu nepro-

tiví ţít, ani se mu nezdá zlem neţít. 

Epikúros, List Menoikeovi v: Myšlenky, Epikúros, Publius Syrus, Praha 1970, s. 17 

Nechci zemřít, ale vůbec nevadí mi mrtvý být. 

* * * 

Protoţe po smrti neexistuje ţádné zlo, ani smrt není zlo (…) a tak není zlem 

ani nutnost zemřít. 

Cicero, Tuskulské hovory, Praha 1976, s. 36 

Zaţeňme tedy tyhle hloupé, skoro babské nápady, ţe zemřít před časem je 

neštěstí. Před jakým časem? Před časem určeným přírodou? Ale ta nám pře-

ce ţivot jen půjčila tak jako peníze, aniţ určila den splatnosti. Nač si stěţo-

vat, ţádá-li ho zpět, kdy ona chce? 

Cicero, c. d., s. 72 

Vţdyť přece ţivot by nemohl být v ničem příjemnější, kdyby byl delší… 

* * * 

Nebo co je vůbec pro člověka dlouhé? 

* * * 

Aristotelés píše, ţe se u řeky Hypanis, která se vlévá z evropské strany do 

Černého moře, rodí jacísi drobní tvorové, kteří ţijí jediný den. Který z nich 

tedy zemře o osmé hodině od slunce východu, zemře v pokročilém věku; 

který při západu slunce, zemře sešlostí věkem, tím spíš, kdyby to bylo v den 

slunovratu. Srovnej náš nejdelší věk s věčností, ukáţe se, ţe je skoro stejně 

tak krátký jako ţivot oněch tvorečků. 

Cicero, c. d., s. 73 
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Teď se působením změkčilých myšlenek stáváme zţenštilými, takţe se nám 

zdá, ţe přijde-li smrt dřív, neţ se doţijeme věku, který nám Chaldejové sli-

bují, byli jsme okradeni o kdovíjaké dobro, oklamáni a podvedeni. 

Cicero, c. d., s. 74 

Ţivot nebyl nikdy příliš krátký pro toho, kdo dokonalým způsobem vykonal 

povinnosti diktované ctností. 

Cicero, c. d., s. 81 

Pohrdání smrtí ukázal jakýsi Sparťan, jehoţ jméno ani neznáme. Kdyţ byl 

efory odsouzen a vedli ho na popravu, tvářil se tak vesele a radostně, ţe mu 

nějaký jeho nepřítel řekl: „To pohrdáš Lykúrgovými zákony?“ A on mu 

odpověděl: „Naopak, jsem Lykúrgovi nesmírně vděčen, ţe mi přisoudil ta-

kovou pokutu, jakou mohu zaplatit bez vypůjčování a bez dluhů.“ Jak je ten 

muţ hodný Sparty! Podle mne člověk, který dal najevo tak velkého ducha, 

byl odsouzen nevinně. 

Takových naše obec zrodila bez počtu. Proč bych však měl jmenovat voje-

vůdce a státníky, kdyţ Cato píše, ţe celé legie šly často nadšeně na takové 

místo, odkud nemyslily, ţe se vrátí. Se stejným smýšlením padli Lakedai-

moňané u Thermopyl, na něţ sloţil nápis Simónidés: Cizinče, ve Spartě 

oznam, ţe tady nás uviděl leţet, jak nám své zákony svaté poslouchat kázala 

vlast. A co říká slavný vojevůdce Leónidás? „Jen statečně vpřed, Lakedai-

moňané! Večeřet dnes moţná budeme v podsvětí.“  

Kdyţ Peršan-nepřítel v rozhovoru jednomu z nich s vychloubáním řekl: 

„Slunce nebudete vidět pro mnoţství kopí a šípů,“ Sparťan odpověděl: „Bu-

deme tedy bojovat ve stínu.“ 

Připomínám muţe; jaké však byly spartské ţeny? Jedna z nich poslala syna 

do boje, a kdyţ pak slyšela, ţe padl, řekla: „Proto jsem ho přivedla na svět, 

aby neváhal poloţit ţivot za vlast.“ 

Dobrá, Sparťané byli stateční a tvrdí; politické uspořádání státu má velký 

vliv. 

Cicero, c. d., s. 76, 77 
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Je třeba vţdy připomenout, ţe si nemusíme dělat ţádné starosti s tím, co 

bude po smrti. 

Cicero, c. d., s. 79 

Mrtví si neuvědomují nic. 

Cicero, c. d., s. 80 

Nač asi myslili zde, v naší republice, všichni ti vynikající muţi, jichţ bylo 

mnoho, kteří pro svůj stát podstoupili smrt? Ţe bude s jejich jménem konec 

v té chvíli, kdy bude konec s jejich ţivotem? 

Cicero, c. d., s. 44 

Ţiví ať se starají o to, aby bylo učiněno zadost zvyklostem a dobré pověsti, 

ale musí jim být při tom naprosto jasné, ţe mrtvým je to úplně lhostejné. 

Cicero, c. d., s. 81 

 

Nejprve je třeba podívat se, co je to smrt, i kdyţ se zdá, ţe je to skutečnost 

velmi známá. Někteří pokládají smrt za rozchod duše s tělem. Někteří věří, 

ţe nedochází k ţádnému rozchodu, ale ţe duše a tělo hynou současně a ţe 

duše zhasíná v těle. Ti, kteří věří, ţe duše odchází, se dělí na tři skupiny: 

jedni soudí, ţe se duše okamţitě rozptýlí, druzí, ţe ještě dlouho trvá, třetí, ţe 

trvá věčně. O samé podstatě duše panuje dnes velká různost názorů. 

Cicero, c. d., s. 37 

Empedoklés soudí, ţe duše je krev plnící srdce!
6
 

                                                           
6
 „Psyché je skryta v krvi. Z krve [hydór] vzniká psyché.“ Představa vztahu duše a krve je vyjádřena 

také ve skladbě o Béowulfovi: „[Drak] vrhl se na reka, horký a hrozný sevřel mu hrdlo krutými zuby, 

aţ zalila ho krev, rudá se ven duše valila.“ [Béowulf, Praha 2003, s. 192]. Uchovala se i ve středově-
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Pro jiné je duše totéţ co dech, jako například pro nás dokládají i některé 

výrazy: tak říkáme vypustit i vydechnout duši, s odváţným duchem, i nad-

šený, coţ je vlastně nadechnutý, a z té duše svědomitý. Slova duše a duch 

jsou odvozena od slova dech. Pro stoika Zénóna duše je oheň… 

Cicero, c. d., s. 19 

… a jestliţe bůh je dech nebo oheň, je lidská duše totéţ. 

Cicero, c. d., s. 58 

Smrt neničí věci tak, aby tělíska hmoty 

zničila s nimi; jen rozpráší skupení prvků, 

kaţdý s jiným spojí a nutí tak všecky 

věci měnit své tvary a obracet barvy… 

Lucretius, O přírodě, Praha 1971, s. 79 

Nic není smrt a nás se netýče vůbec… 

Lucretius, c. d., s. 112 

Na všechen nesmírný čas kdyţ pohlédneš nazpět, 

na uplynulý věk a na pohyb hmoty, 

jak je různotvárný, pak uvěříš lehko, 

ţe často uţ v témţe pořádku co teď byly prvky 

právě tytéţ, z nichţ jsme my sloţeni nyní. 

Lucretius, c. d., s. 113 

                                                                                                                                                    
ku, kdy pití lidské krve=duše [vampíři, čarodějníci!] bylo povaţováno za hřích ještě odpornější neţ 

samo její prolévání. Nově ji formuloval Nietzsche v pojmu „rasová duše“, který dále rozvíjel Alfred 

Rosenberg. Sloţitou otázku pití krve bohů, eucharistie, boţích obětí apod. ponecháváme úmyslně 

stranou. 
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Proč nechceš, uţ syt, se od stolu ţivota zvednout 

a klidnému klidně, ty bláhový, spánku se oddat? 

Lucretius, c. d., s. 116 

V Tartaru černé propasti se neztrácí nikdo; 

je potřebí látky, z níţ vyrostou plemena příští; 

leč doţijí také a půjdou za tebou všechna: 

tak jako ty tedy padli a padnou i jiní. 

Z jednoho druhé se vţdy bude rodit a ţivot 

nikomu se nedá do vlastnictví; kaţdému v nájem. 

Pohlédni nazpět, jak před naším zrozením doba, 

věčnosti starší část, se nás netýče vůbec! 

V ní zrcadlo příštího času, jenţ nakonec přijde 

po naší smrti, nám před oči příroda staví. 

Co tam hrozného vidíš? či smutného něco? 

není to bezstarostnější neţ nejhlubší spánek? 

Lucretius, c. d., s. 117 

… z téhoţ má ve smrti strach, ţe to pak bude horší. 

Lucretius, c. d., s. 119 

Jelikoţ neběţí o jednu hodinu pouze, 

nýbrţ o věčný čas, v němţ smrtelní stráví 

celou tu dobu, jeţ kaţdému po smrti zbývá. 

Lucretius, c. d., s. 120 
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A ţiješ-li déle, tím nikterak nemůţeš ubrat 

drobet z trvání smrti a zkrátit ji o vlas, 

abys měl moţnost snad méně dlouho být mrtev. 

I kdyby ses doţil nevím kolika kolen, 

smrt tě čeká neméně věčná. 

Lucretius, c. d., s. 121 

Smrt má oprávněnou a nepřemoţitelnou nutnost. Kdo se opovaţuje naříkat, 

ţe je v takovém podmíněném postavení, kdyţ je v něm nezbytně kaţdý? 

Přední sloţkou spravedlnosti je nutnost. Je tedy zbytečné hájit přírodu, která 

si přála, aby náš zákon byl stejný jako její: vše co sloţí, rozkládá, a co roz-

loţí, opět skládá. 

Seneca, Výbor z listů Luciliovi, Praha 1969, s. 49, 50 

Co na tom záleţí, jak brzy odejdeš odtud, odkud tak jako tak odejít musíš? 

Nesmíme pečovat o to, abychom byli ţivi dlouho, nýbrţ dostatečně. Vţdyť 

k tomu, abys dlouho ţil, je třeba osudu, aby ţil dostatečně, ducha. Dlouhý je 

ţivot, je-li plný. Naplní se tehdy, kdyţ si duch vrátí své dobro a na sebe pře-

nese vládu nad sebou. Můţe někoho těšit osmdesát let proţitých 

v netečnosti? Takový člověk neţil, nýbrţ prodléval v ţivotě (…) leda ţe by 

ses, říkáš-li, ţe ţil, vyjadřoval stejně, jako se říká, ţe ţijí stromy. „Ţil osm-

desát let.“ Záleţí na tom, od kterého dne počítáš jeho smrt. „Ale onen zesnul 

v rozkvětu ţivota.“ Avšak naplnil povinnosti dobrého občana, dobrého pří-

tele, dobrého syna. V ničem nezůstal pozadu. Třebaţe jeho věk nebyl doko-

nán, jeho ţivot byl dokonalý. 

Zapřísahám tě, Lucilie, usilujme o to, abychom se podobali klenotům: ne 

abychom náš ţivot měřili na veliké rozměry, ale aby hodně váţil. Měřme jej 

skutky, nikoli časem! 

* * * 

Neodmítl bych sice, bude-li mi přidána ještě řádka let; avšak bude-li délka 

mého ţivota zkrácena, neřeknu, ţe mi něco scházelo k blaţenosti. Neboť 

jsem se neupjal k tomu dni, který mi chtivá naděje slíbila jako poslední, 

nýbrţ na každý den hledím jako na poslední. 

Seneca, c. d., s. 197, 198 
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Nikomu se nemůţe dostat klidného ţivota, kdo příliš pomýšlí na jeho pro-

dlouţení, kdo pokládá co nejdelší řadu let za zvláštní dobro. Přemítej denně 

o tom, abys mohl s klidnou myslí opustit ţivot, na kterém mnozí lidé lpí a 

jehoţ se drţí tak, jak se ten, kdo je unášen dravým proudem, chytá i trnitých 

větví a drásajících kamenů. Přečetní lidé se uboze potácejí mezi strachem ze 

smrti a mukami ţivota: ţít nechtějí, zemřít nedovedou. Proto si hleď ţivot 

zpříjemnit tím, ţe se oň přestaneš strachovat. 

* * * 

Povzbuzuj se tedy a obrňuj proti tomu, co se můţe přihodit i nejmocnější-

mu. 

* * * 

Nikoho nepovznesla Štěstěna tak vysoko, aby mu nehrozila stejnou měrou, 

jako ho obdarovala 

Seneca, c. d., s. 12 

A upadneš-li snad do rukou nepřátel, vítěz rozkáţe, abys byl odvlečen – 

zajisté tam, kam jsi jiţ vlečen. 

Myslím to tak: jsi přece vlečen jiţ od svého narození. Tak a podobně musí-

me přemítat, chceme-li klidně čekat na poslední hodinu. 

Seneca, c. d., s. 13 

Nerozlomný a ničím nezměnitelný řetěz všechno spoutal a odvléká. Jak veliký 

zástup mrtvých půjde v budoucnu za tebou? Jak veliký tě bude provázet? Byl bys 

tuším statečnější, kdyby mnoho tisíc lidí umíralo zároveň s tebou. Ve skutečnosti je 

tomu tak: právě v té chvíli, kdy ty váháš zemřít, nejrůznějším způsobem dodýchává 

mnoho tisíc lidí a zvířat. Myslil sis snad, ţe nikdy nedojdeš tam, kam jsi od počát-

ku směřoval? Není chůze bez konce.  

Seneca, c. d., s. 139, 140 

Silný a moudrý muţ nesmí ze ţivota utéci, smí jen odejít. 

Seneca, c. d., s. 42 
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… ţije jen tak dlouho, jak má, ne jak můţe. Neztratí ze zřetele, kde má ţít, 

s kým a jak, a co má dělat. Vţdycky uvaţuje o jakosti ţivota, ne o jeho dél-

ce. 

* * * 

Nejde o to, zda zemřeme dříve, či později, význam má jenom, zda dobře, či 

špatně. 

Seneca, c. d., s. 105 

I mezi filozofy najdeš některé, kteří soudí, ţe si člověk nemá sáhnout na 

ţivot a ţe není oprávněn stát se svým vlastním zhoubcem; má prý čekat na 

takový konec, který mu určila příroda. Kdo toto tvrdí, nevidí, ţe uzavírá 

cestu ke svobodě. 

Seneca, c. d., s. 107 

Nedávno při zápase s šelmami jeden z Germánů, kdyţ ho chystali pro ranní 

představení, nemaje jinou moţnost, kde by se ukryl bez průvodu stráţce, 

poodešel na záchod; tam popadl dřevo, které s připevněnou houbou slouţí 

k očišťování zadnic, a celé si je nacpal do hrdla, takţe se zadusil. „To zna-

menalo přímo potupit smrt.“ Ano, zcela tak. „Ale učinil tak nečistě a ne-

slušně.“ Co je pošetilejšího neţ být vybíravý při smrti? Jaký to byl statečný 

muţ. Jak by si zaslouţil, aby se mu byla dostala moţnost zvolit si způsob 

smrti! Jak statečně by se chopil meče, jak odhodlaně by se vrhl do mořské 

hloubky nebo do srázné propasti! Zbaven všech jiných moţností, našel si 

pro smrt místo i zbraň, aby kaţdý věděl, ţe nás v osvobození brzdí jen vůle. 

Ať si čin vzácně rázného muţe posuzuje kaţdý po svém, jedno budiţ mimo 

pochybnost: je třeba dát přednost nejnečistší smrti před nejskvělejším otro-

čením. 

Seneca, c. d., s. 108 (srv. Carl Schmitt: „Svoboda není pojem morální, ale politický. Jedinci i národy 

jsou svobodní v té míře, v jaké jsou suverénní.“)  

Píše se o jistém lakónském klučíkovi, který se v nedospělosti dostal do zaje-

tí. Zvolal svým dórským nářečím: „Otročit nebudu!“ a dotvrdil to skutkem: 

jakmile mu byl uloţen otrocký a potupný úkol – byl poslán pro nočník - , 

rozrazil si hlavu o stěnu. Tak blízko je svoboda, a ty bys měl otročit? Ne-
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chtěl bys, aby i tvůj syn raději takto skončil, neţ aby v potupě zestárl? Proč 

si nyní tak zmaten, jestliţe statečně umřít dokáţe i chlapec? Coţpak si ne-

dodáš odvahy chlapcovy, abys řekl: „Otročit nebudu“? Vţdyť ţivot je otroc-

tví, chybí-li ti odhodlání zemřít. 

Seneca, c. d., s. 140 

Není důleţité ţít (…) je důleţité zemřít čestně, rozumně (sic!) a statečně. 

Seneca, c. d., s. 138 

Decius se pro dobro státu zasvětil zkáze: pobídnuv koně, vrhl se doprostřed 

nepřátel, aby tam našel smrt. Jiný z téhoţ rodu ve snaze vyrovnat se otcově 

zdatnosti vyslovil slavnostní a v rodině jiţ běţná slova a vběhl do nejhustší-

ho nepřátelského šiku, nestaraje se o nic, neţ aby tam obětoval svůj ţivot, 

protoţe dobrou smrt pokládal za něco ţádoucího. Můţeš tedy být na pochy-

bách, ţe je nejlepší zemřít pamětihodnou smrtí při činu muţné ctnosti? 

Seneca, c. d., s. 102 

Kdo se bojí smrti, je stejně pošetilý jako ten, kdo má strach ze stáří. Vţdyť 

jako po mladistvém věku následuje stáří, tak po stáří přichází smrt. Kdo 

nechce zemřít, vlastně nechce ţít. Vţdyť ţivot sám nám byl dán 

s podmínkou, ţe zemřeme; k tomuto cíli se ubíráme ţivotem. 

Seneca, c. d., s. 49 

…neupadáme ve smrt znenadání, nýbrţ povlovně. Denně umíráme. Vţdyť 

denně ztrácíme kus ţivota. Ztratili jsme dětství, pak chlapectví, potom jinoš-

ství.  

* * * 

I o dnešek, který právě proţíváme, se dělíme se smrtí… 

Seneca, c. d., s. 41 
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Smrt kráčí po všech. Copak má nějaký význam, jak dlouho se vyhýbáš to-

mu, čemu se vyhnout nemůţeš? 

Seneca, c. d., s. 200 

Do lidských těl jsou zaseta boţská semena.
7
 Ujme-li se jich dobrý pěstitel, 

vzejde cosi podobného svému původu a doroste do shody s těmi, z nichţ 

pochází; špatný pěstitel však semena zadusí nejinak, neţ to dělá neúrodná a 

baţinatá půda, a potom místo obilí zplodí býlí. 

Seneca, c. d., s. 116 

 

                                                           
7 Specifika indoevropské zboţnosti (spojitost boţské a lidské sféry, častá sounáleţitost mezi bohy a 

lidmi, moţnost „být jako bůh“ aj.) vyplývají v menší míře z faktu, ţe ve většině tradic byli antropo-

morfní bozi stvořeni zároveň s tímto světem („Bozi se zrodili později s tímto světem“, říká Rgvéd X 

129 přímo) nebo s lidmi a spolu s nimi mají také zaniknout („Soumrak bohů“). To zároveň vţdy 

vedlo i k pochybnostem (uţ u Indry z Rgvédu!) o boţské podstatě těchto nejspíše euhemerizovaných 

dávných hrdinů a králů (viz Euhémeros, Hérodotos a hlavně Snorriho Sága o Ynglinzích, kde jedna 

z postav, Gauchthorir, dokonce říká: „Já a mí druhové nemáme ţádnou víru, věříme jen sami sobě a 

své síle. A to nám stačí.“ [cit. dle K. H. Miskotte, Edda a Tóra, v: Souvislosti 4/1994, s. 40]) Přede-

vším jsou však svět i duše naplněny „dílky“ boţské substance, jinými slovy, mají stejnou podstatu 

jako tvůrčí princip, ať uţ ho budeme nazývat Bráhma, Jupiter („otec bohů i lidí“) či jinak. Absence 

dualismu mezi božským a světem, resp. člověkem je ve skutečnosti hlavním znakem indoevrop-

ského pohanství. Bible jakýkoli imanentismus (svět v bohu), emanatismus (svět z boha), jakoukoli 

formu panteismu (bůh a svět jsou totéţ) apod. odmítá. Mezi tvůrcem a stvořeným světem tu zeje 

nepřekročitelná propast. Jahve (označení - theos/deus se mu dostalo za Ptolemaia II. Filadelfa, do té 

doby bylo vyhrazeno jen pohanským, tj. neţidovským bohům) nestvořil svět z chaosu, z „neorganizo-

vané“ hmoty, která vznikla před ním nebo spolu s ním, ale doslova ex nihilo (z ničeho), coţ je původ-

ně babylónská představa. „Svět je od Boha, svého stvořitele, dokonale odlišný“, zdůrazňuje 1. vati-

kánský koncil (1870). Odposvátnění („posvátno“ je klíčový pohanský pojem) charakteristické pro 

modernu tak koření jiţ v ţidokřesťanství. V semitských náboţenstvích je příroda nevýznamná (Louis 

Rougier: „Poušť je ´monoteistická´“). Kaţdá zboţnost, která svět a člověka prohlašuje za něco nečis-

tého, nicotného či nízkého je proto v jádře neindoevropská (H. F. K. Günther). Pro Pavla spočívá 

křesťanská zboţnost v tom, stát se dobrovolně sluhou boţím, zatímco pro Vznešeného (Bhagavadgí-

ta) je Ardţuna přítelem. Tento rozdíl se odráţí i v odlišně poloţeném důrazu v mravních protikladech: 

„klasické pohanské“ dvojice jako ušlechtilý – podlý, odváţný – zbabělý, čestný – nečestný nebo 

zdravý – chorobný střídá křesťanské dobrý – zlý, skromný – bezuzdný, pokorný – pyšný atd. Hřích 

pýchy (rozuměj: lidské, tj. tvůrčí „autonomie“ a z ní vyplývající hrdosti) je „sluţebníkům“ obzvláště 

odporný, proto má také svůj archetyp v Luciferově non serviam. Světlonoš jako Prométheus či Faust 

(který je zpodobněním apolinského i dionýského v jedné osobě), je tmářům vţdy přinejmenším pode-

zřelý. Ţe NASA přes americké křesťanštění nazvala svůj kosmický program Apollo a ne třeba Jesus 

není náhoda! 
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Vše, co dalo narození a tělesná konstituce, zůstane, i kdyţ se náš duch bude 

houţevnatě a dlouho zdokonalovat. 

Seneca, Další listy Luciliovi, Praha 1984, s. 32 

Co je smrt? Strašák. Ze všech stran ji zobracej a zkoumej: podívej se, ţe 

nekousá. Chatrné tělo se musí odloučit od té trochy duše – ať uţ teď či poz-

ději – jako uţ předtím bylo od ní odloučeno. Co se tedy mrzíš, jestliţe uţ 

teď? Neboť jestliţe ne teď, stane se tak později. Proč? Aby se vesmírný 

oběh naplňoval, neboť má zapotřebí jednak přítomných věcí, jednak budou-

cích a jednak uţ naplněných. 

Epiktétos, Rukojeť, Rozpravy, Praha 1972, s. 127 

Nepohrdej smrtí, nýbrţ ochotně se s ní smiř, protoţe je to také jedna z věcí, 

které příroda chce. Neboť něco podobného, jako je například dospívání, 

stárnutí, tělesný růst a rozkvět, vzrůst zubů a vousů, šedivění, plození, otě-

hotnění, porod a ostatní přirozené úkony, jak je s sebou přinášejí období 

tvého ţivota, je právě i rozklad. Je tedy přirozená povinnost myslícího člo-

věka, aby se nechoval k smrti lhostejně ani odmítavě ani pohrdavě, nýbrţ 

aby ji očekával jako kterýkoli přirozený úkon. A jako nyní očekáváš chvíli, 

kdy ze ţivota tvé ţeny vyjde plod, právě tak vítej hodinu, kdy se tvá duše zba-

ví této schránky. 

Aurelius, Hovory k sobě v: Antická próza, Praha 1973, s. 283 

Neboť všechno, co jest, je jistou měrou zárodek toho, co z něho bude. 

Aurelius, c. d., s. 230 

Ubírám se cestou přirozených událostí, aţ konečně klesnu, abych si odpoči-

nul: vydechnu naposled do ovzduší, odkud denně čerpám dech, a klesnu na 

zem, odkud měl můj otec plodivou sílu a má matka krev a má kojná mléko, 

na zem, která mě denně po tolik let sytí, napájí a nosí, ač po ní šlapu a toli-

kerým způsobem jí zneuţívám. 

Aurelius, c. d., s. 236 
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A proto proţij tuto píď času ve shodě s přírodou a s ţivotem se rozluč 

v dobré vůli, jako kdyţ zralá oliva odpadávajíc blahořečí matce zemi a dě-

kuje stromu, jenţ ji zplodil. 

Aurelius, c. d, s. 233 

Kdyby ti některý z bohů oznámil: „Zítra nebo nejpozději pozítří zemřeš“, 

pak bys asi nepokládal za zvláštní výhodu zemřít spíše pozítří neţ zítra – 

ledaţe bys byl svrchovaný zbabělec; neboť jak velký je tu rozdíl? Právě tak 

tedy nepokládej za zvláštní výhodu zemřít raději po mnoha letech neţ zítra! 

Aurelius, c. d., s. 232 

Všechny věci, kolik jich vidíš, co nevidět přemění vše pořádající příroda a 

z jejich látky vytvoří jiné a z látky těchto opět jiné, aby se vesmír navěky 

omlazoval. 

Aurelius, c. d., s. 262 

Vezme-li něco smrtí zasvé, tím ještě nezmizí z vesmíru. Jestliţe zde tedy 

setrvává, pak se zde také přeměňuje a rozkládá ve své součásti, v prvky spo-

lečné vesmíru i tobě. Také tyto se přeměňují – a nereptají. 

Aurelius, c. d., s. 273 

Co nevidět nás všechny země pokryje, pak se také sama přemění a i její no-

vá tvářnost se donekonečna bude měnit, stále donekonečna. 

Aurelius, c. d., s. 288 

Bojí se někdo přeměny? Coţ se můţe něco stát bez přeměny? Coţ je 

vesmírné přírodě něco milejší a přiměřenější? A ty sám: můţeš se vykoupat, 

aniţ se přeměnilo dříví? Můţeš se ţivit, aniţ se přeměnily pokrmy? Můţe se 

bez přeměny vůbec uskutečnit cokoli prospěšného? Neuznáváš tedy, ţe prá-

vě tak i tvoje přeměna je cosi stejného a ţe je jí vesmírné přírodě stejně za-

potřebí? 

Aurelius, c. d., s. 261 
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Ztráta není nic jiného neţ změna. A právě v ní se zalíbilo vesmírné přírodě, 

z jejíţ vůle se všechno, jak se nyní děje, stejným způsobem od věčnosti dálo 

a donekonečna se právě tak bude dít. 

Aurelius, c. d., s. 289 

Byl jsi zde jako část celku a vrátíš se zas v to, co tě zplodilo; anebo spíše: 

přeměnou budeš znova pojat v jeho zárodečnou látku. 

Aurelius, c. d., s. 226 

Smrt je něco podobného jako zrození; tajemství přírody: sloučení prvků a 

jejich rozloučení. 

Aurelius, c. d., s. 225 

Bez ustání spějí jedny věci k svému vzniku, jiné směřují k zániku, a z toho, 

co vzniká, uţ zase leccos bere zasvé. Nepřetrţité proudy přeměn omlazují 

vesmír, právě jako neutuchající vesmír, právě jako neutuchající let času 

znova a znova otvírá bezmeznou věčnost. Kteroupak z věcí kolem tebe se 

řítících si moţno nějak zvláště cenit v tomto proudu, v němţ pevně stanout 

nelze? Toť zrovna tak, jako kdyby si někdo chtěl zamilovat některého 

z ptáků kolem něho letících, a ten mu zatím zmizí z očí!  

Aurelius, c. d., s. 248 

Asie, Evropa – koutky ve vesmíru; všechen oceán – kapka ve vesmíru; 

všechna přítomnost – bod ve věčnosti! Vše malinké, měnlivé, pomíjivé. 

Všechno vyvěrá odtamtud: z onoho vševládného, ať uţ z jeho přímého po-

pudu nebo jako jeho důsledek. Také tedy lví chřtán a jed a všechny „škodli-

viny“, jako například trní nebo bahno, jsou jen průvodní jevy onoho vzneše-

ného a krásného. Nepoddávej se tedy představě o jejich nepříslušnosti oné 

bytosti, kterou ctíš, a raději se zamysli nad prazřídlem všech věcí! 

Aurelius, c. d., s. 253 
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A nyní sleduj různá období svého věku, jako dětství, jinošství, léta muţná a 

stařecká: také kaţdé jejich vystřídání byla svým způsobem „smrt“. A bylo to 

něco hrozného? A dále sleduj svůj ţivot probíhající pod vedením dědovým, 

později matčiným a konečně otcovým; a objevíš-li tu mnohé jiné zániky a 

přeměny i konce, ptej se v duchu: „Bylo to něco hrozného?“ Právě tak tedy 

nebude nic hrozného ani ukončení, zastavení a přeměna celého tvého ţivota. 

Aurelius, c. d., s. 286 

Konec ţivota nepokládají za nic. Vládne totiţ mezi nimi Pythagorovo míně-

ní, ţe duše lidí jsou nesmrtelné, a po určitém počtu let se prý opět oţívá tím, 

ţe se duše přistěhuje do jiného těla.   

Diodóros (Sicilský) V 28 (starověký římský historik řeckého původu o „Galech“) v: Karl August 

Eckhardt, Irdische Unsterblichkeit, Výmar, 1937, s. 102 

Druidové především učí, ţe duše nezaniká, nýbrţ ţe se po smrti stěhuje z 

jednoho do druhého a tato víra je nejvíce podněcuje ke statečnosti, není-li 

strachu ze smrti. 

Caesar, Zápisky o válce galské (VI.), Praha 1964, s. 159 (srv. Druidové a jejich esoterické myšlení v: 

Eliade, Dějiny náboženského myšlení II., s. 141) 

Severní národy jsou věru šťastné ve svém domnění, protoţe ona největší 

hrůza je nesouţí: strach ze smrti. Tak vrhají se muţi směle proti oceli a umí-

rají se svolnou duší. Zbabělý zde znamená, kdo šetří ţivot, který se přece 

zase vrátí. 

Lucanus, báseň Pharsalia, b. d., I. zpěv, řádek 450 a následující (srv.: Farsalské pole, Praha 1976, s. 

47) 

Caesar porazil Germány pod vedením Ariovista, kteří kvůli naději na zno-

vuzrození pohrdali smrtí. 

Appianus (římský historik řeckého původu) v: Karl August Eckhardt, Irdische Unsterblichkeit, Vý-

mar, 1937, s. 7 
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Syna mít 

je dobře muţi, 

i kdyţ je pozdním pohrobkem. 

Sotva ti kdo postaví 

u cesty pomník, 

ne-li pokrevní potomek. 

* * * 

Zajde majetek, 

zemřou přátelé, 

ty sám téţ zemřeš. 

Jen toho pověst 

potrvá věčně, 

kdo si ji zaţiva zaslouţil. 

Zajde majetek, 

zemřou přátelé, 

ty sám téţ zemřeš. 

Vím jedno jen, 

co věčně trvá: 

o mrtvém soud muţů. 

Edda, Praha 2004, s. 53, 54 

Za starých dob panovala víra, ţe se lidé znovu rodí, ale tomu se teď říká 

babská pověra. O Helgim a Sigrúně se vypravuje, ţe se znovu zrodili. Ten-

tokrát se on jmenoval Helgi Haddingjaskati a ona Kára Hálfdansdóttir… 

Edda, c. d., s. 271 

Vlastního syna plamenům svěřit, 

ať ţár seţehne schránu kostí 

jeho i strýcových. Paní se souţila, 
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pěla svou strast; syn stoupal vzhůru. 

K mrakům se vinula největší z vater, 

v hukotu ohně
8
  hlavy se tavily, 

tryskala krev, pukaly brány ran, 

praskaly šrámy. Plamen spolykal, 

duch z nejlačnějších, v druţinách muţe, 

ze kterých v seči vyprchala síla. 

Béowulf, Praha 2003, s. 116 

Lépe jest muţi přítele pomstít neţ příliš lkát. 

Kaţdý z nás přece dočká se konce 

ţivota ve světě. Ať získá, kdo smí, 

věhlas, neţ skoná! Ten je válečníku, 

neţije-li více, nade vše vzácný. 

Béowulf, Praha 2003, s. 129 (k představě těla jako dočasného příbytku ţivota [dech, fluidum, oheň] a 

duše srv. v Béowulfovi s. 116 a 147: „Závěr ţivota přinese mu zvrat: propůjčené tělo klesne podťa-

to…“) 

Na lípě, v jejím úkrytě, 

tam věrná panna seděla, 

mrtvého v rukou drţela, 

byl celý potřen balzámem
9
 

                                                           
8 Pozemský oheň [ind. agni], proces přechodu z jednoho stavu do druhého, byl uctíván právě tak jako 

nebeský. Jeho funkce je trojí: jako prostředník na hranici jsoucna a čiré energie stravuje oběti a slouţí 

– „zjevně prosycený prasílou“ – k posmrtné proměně lidských těl;  jako Prométheův odcizený dar 

poukazuje k tomu, co je v lidské činnosti božského, pracovním postupům a píli [kovářství!]; hřeje a 

ohřívá. Ten, který sám o sobě není látkou ani tělesem, představuje proto tvořivou sílu, zdroj ţivota, 

ale zároveň i smrt. 

 

9 Strom – ţena – mrtvý – balzám: dochoval se exemplář jiného románu, tzv. Mladšího Titurela, kde je 

scéna více rozvedena a symbolika věčné obnovy ţivota navíc zdůrazněna ilustrací uschlého stromu, 

který se jiţ opět začíná zelenat [k tomu více c. d., s. 344]. I kdyţ konkrétně u von Eschenbacha je grál 

černým kamenem „spadlým z nebe“ [lapis exillis, znak nepomíjivého středu, srv. Romulův černý 

kámen na počátku Via Sacra!], symbolika poháru, ať uţ naplněného védickou sómou, mazdejskou 
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a přičítal bych zlobu všem, 

kdoţ při pohledu na ctnou paní 

neměli by s ní slitování. 

Wolfram von Eschenbach, Parzival, Praha 2000, s. 92, 93 

Kdyby se někdo ptal ţivota: Proč ţiješ? a ptal se ho třeba po tisíc let, kdyby 

mohl odpovědět, řekl by vţdy totéţ: Ţiju proto, abych ţil. To proto, ţe ţivot 

ţije ze svého vlastního základu a ze svého vlastního vyvěrá; ţije a nemá 

ţádné proč – právě proto, ţe ţije jen sebe sama. Kdyby se zeptali pravdivé-

ho člověka, takového, který jedná ze svého vlastního základu: „Proč děláš 

své skutky?“, kdyby měl odpovědět správně, neřekl by také nic jiného neţ: 

„Dělám je, abych je dělal.“ 

Mistr Eckhart, In hoc apparuit caritas dei in nobis v: Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha 2000, 

s. 223 

Co je to věčnost? Dávejte pozor! Vlastní podstatou věčnosti je to, ţe její 

bytí je totéţ co mladost, neboť mladost by nebyla věčná, kdyby se nemohla 

obnovovat: ona je vţdycky nová a mladá. 

V onom boţském věčném bytí jsem byl i Já sám, tam jsem se sám poznal a 

chtěl, abych udělal tohoto člověka. A proto jsem příčinou sebe sama co do 

mého věčného bytí, ne však co do mého časného vzniku. Proto jsem nezro-

zený a jako takový nemohu zemřít. Jako nezrozený jsem byl věčně a jsem 

nyní a zůstanu na věky. 

Naproti tomu co do svého časného pobytu jsem se narodil z ţeny, a vše, čím 

jsem se takto narodil, zemře, zanikne jako smrtelné a po čase se to zkazí. 

Mistr Eckhart v: Nástin dějin evropského myšlení, Praha-Litomyšl 2002, s. 233, 234 (Já, o kterém se 

zde mluví, není pochopitelně „já“ jako vědomý subjekt, „časné já“ konkrétní osoby, nýbrţ to, co v ní 

nepodléhá zkáze, átman; srv. s něm. atmen - dýchat)    

                                                                                                                                                    
haomou, olympským nektarem či jinými „nápoji nesmrtelnosti“ v kotlích „severních národů“, Keltů, 

Germánů, Baltů i Slovanů, nepochybně taktéţ souvisí s obnovou ţivota [a jiţ ve jméně Artuš, Arctu-

ro, jako kdyby zaznívala ozvěna „arctosu“Árjů, „země nesmrtelných“] Srv. také Otto Rahn, Kreuz-

zug gegen den Gral, Freiburg 1933, Julius Evola, Das Mysterium des Grals, Planegg 1955, a velmi 

nutně především: Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení III., Praha 1997, s. 110; Oběti ohňům, 

Praha 1985, s. 318! 
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Ve věčném zrození se duše stává čistou a jednou. Její bytí je tak totéţ jako 

bytí Boţí. 

Mistr Eckhart v: Velké postavy západního myšlení, Praha 1999, s. 146 

 

 

Kdybych nebyl já, nebyl by Bůh Bohem. 

Kdo této pravdě není roven, nemůţe té řeči rozumět; je to zakrytá pravda, 

přišlá přímo z Boţího srdce. 

Já i Bůh jsme jedno. 

* * * 

Bůh nikdy nebere vleţe člověka, kterého by mohl zastihnout také ve stoje. 

Člověk má být svobodný a pánem svých skutků… 

Mistr Eckhart v: Nástin dějin evropského myšlení, Praha-Litomyšl 2002, s. 234, 235 

Protoţe má člověk svobodnou vůli, proto nad ním Bůh nemá všemoci, aby 

si s ním činil, čeho se mu zachce. Svobodná vůle nemá počátek ani ţádný 

důvod, není do ničeho pojata ani něčím formována. Je svým nejvlastnějším 

původním stavem… 

Neboť kaţdý člověk je svobodný a je jako vlastní Bůh, můţe se v tomto 

ţivotě proměnit v hněv anebo v lásku. 

* * * 

…v Ano a Ne spočívají všechny věci (…) Ano, je pouze síla a ţivot (…) 

Ten by byl sám v sobě nepoznatelný a bez Ne by v něm nebyla ţádná ra-

dost, důleţitost ani čití. Ne je protějškem Ano neboli pravdy, aby vůči němu 

pravda byla zjevná a něčím, neboť tj. tím, v čem je protiklad. 

Vţdy nevraţí jeden tvar na druhý, a nikoli jenom v člověku, nýbrţ ve všem 

stvořeném. 

Ovšemţe tomu tak musí být, jinak by nebylo ţivota ani hybnosti…  

* * * 

Kdyţ pohlédneš do hloubky a na hvězdy a na zemi, zříš svého Boha a v něm 

také ţiješ a jsi (…) z téhoţ Boha máš také své smysly, z něho jsi stvořen… 
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Vůbec tedy nelze říci, ţe bytost Boha je cosi vzdáleného, co má oddělené 

místo nebo postavení… 

Böhme v: Malé dějiny filosofie, Kostelní Vydří 2000, s. 236 

Hledáme Boha v neměnném, neporušitelném přírodním zákonu, v hluboké 

úctě, kterou pociťuje mysl, jeţ se tímto zákonem řídí, hledáme ho v záři 

Slunce, v kráse věcí, které vzešly z lůna naší matky Země… 

Bruno v: Malé dějiny filosofie, Kostelní Vydří 2000, s. 230 

Od hlubin k obloze, do nekonečna za ní 

je věčný všude ruch a kolotání… 

Co rozběhlo se, zas spojí se na chvíli, 

jak v moři víří molekuly vodní, 

však podstatu tu svou stále uchovávají si, 

tak vzneseno, co dole bylo kdysi 

je hnáno sluncím vstříc 

– a mocný chaos spodní má vskutku ţivot – 

všechny osudy se nám mísí. 

Bruno, Dialogy, Praha 2008, s. 294 (234) 

Kdo je strţen velikostí svého záměru, necítí strach ze smrti. 

Bruno v: Dějiny inkvizice, Praha 1982, s. 303 

Vy vynášíte rozsudek s větším strachem, neţ já ho přijímám. 

Bruno v: Nástin dějin evropského myšlení, Praha-Litomyšl 2002, s. 251 (Brunova poslední slova 

k soudcům inkvizice) 
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… nahánějí strach a sami pociťují hrůzu před smrtí a rozkladem, jako by jim 

hrozilo naprosté zničení existence. Proti této pošetilosti protestuje hlasitě 

příroda… 

Bruno, Dialogy, Praha 2008, s. 169 

Kdo nevidí, ţe rozklad a vznik jsou touţ skutečností? Coţ není konec roz-

kladu východiskem nového zrodu? 

Bruno, c. d., s. 236 

Všechen vznik, ať běţí o cokoliv, je změnou něčeho, při čemţ to, co se mě-

ní, zůstává stále touţ instancí, a ta je pouze jedna, jedno boţské nesmrtelné 

bytí. 

Bruno, c. d., s. 244 

Závěrem pravím: Kdo chce znát největší tajemství přírody, ať se dívá na 

minima a maxima toho, co je protichůdné a protilehlé a přemýšlí o tom. 

Bruno, c. d., s. 236 

Hle: v jednom zrníčku, v té nepatrné kleci, 

je obraz nejvyšších i nejspodnějších věcí. 

Silesius, Cherubský poutník, Praha 1993, s. 37 

Já musím sluncem být, jeţ v moře Boţství svítí 

a čiré, průhledné, svým jasem zabarviti. 

* * * 

Déšť sobě neprší, ne sobě slunce svítí; 

a tys tu pro jiné, ne pro své vlastní bytí. 

Silesius, c. d., s. 71, 72 
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Jen kdo má orlí vzmach, se bez obtíţí vznese 

a v šíři nebeské i nad anděly pne se. 

Silesius, c. d., s. 168 

Bůh je můj duch, má krev a kaţdá kost v těle; 

jak potom nemám být jím v hloubi zboţštěn cele? 

Silesius, c. d., s. 187 

Věř, Boţství natolik je s lidstvím ve spojení, 

ţe v samojediném – vaţ! smysl vůbec není. 

Silesius, c. d., s. 212 

Vše, cokoli jen chceš, je v tobě, je tvůj sen 

a jest jen na tobě, zda dostaneš to ven. 

Silesius, c. d., s. 236 

Ţár taví, jednotí: vnoř sebe do původu 

a v jedno s bohem duch se spojí v tomto zrodu. 

Silesius, c. d., s. 239 

Tvá duše krystal je a Boţství záře tvoje 

a tělo, v kterém jsi, je schrána pro oboje. 

Silesius, c. d., s. 241 
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Své tělo uctívej, vţdyť je to schrána cenná; 

tam Boţí podoba – ne tvá – je dosazena. 

Silesius, c. d., s. 242 

 

 

Aţ v Bohu dokonám, pak najdu opět díl, 

kde dříve před sebou jsem od věčnosti byl. 

Silesius, c. d., s. 251 

 

 

 

Duše je věčný duch a nejen čas ji hostí; 

dlíc dílem na světě, dlí dílem na věčnosti. 

* * * 

Rád slyším polnice, vţdyť bude probuzeno 

tím jejich hlaholem mé tělo i mé jméno. 

Silesius, c. d., s. 254, 255 

Soudíme-li podle obecného běhu věcí… je to, co je nepomíjející také ne-

vzniknutelné. Je-li tedy duše nesmrtelná, pak existuje také před narozením. 

David Hume, Über die Unsterblichkeit der Seele, Lipsko 1877, s. 152 

Nemohu se zbýt myšlenky, ţe jsem dávno kdys  u m ř e l  dříve, neţ jsem se 

narodil, a ţe smrtí se zase navrátím do onoho stavu. Po leckteré stránce jest 

štěstí, ţe tuto myšlenku nemoţno jasně ozřejmit. I kdyţ člověk můţe uhod-

nout ono tajemství přírody, toţ bylo by příliš proti jejímu zájmu, kdyby je 

mohl dokázat. Umřít a opět obţivnout se vzpomínkou na svůj předchozí 

ţivot, tomu říkáme omdlít. Opět procitnout s jinými orgány, které teprve 

musí vzniknout, tomu říkáme narodit se. 

Georg Christoph Lichtenberg, Myšlenky o sobě – myšlenky filosofické – myšlenky psychologické, 

Praha 1912, s. 48 
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Nevstali jsme uţ jednou z mrtvých? Zajisté, a to ze stavu, v jakém jsme mé-

ně věděli o nynějším stavu, neţli v nynějším stavu víme o budoucím. Jako 

se má náš předchozí stav k nynějšímu, tak se má nynější k budoucímu.  

Lichtenberg, c. d., s. 76 

Kdyţ je člověku sedmdesát pět let, nemůţe nepomyslit občas i na smrt. Mne 

ponechává ta myšlenka dočista klidným, neboť mám pevné přesvědčení, ţe 

náš duch je bytost povahy zcela nezničitelné, ţe působí od věčnosti do věč-

nosti, je podoben slunci, které zachází jen našim pozemským očím, ve sku-

tečnosti však nezachází nikdy, nýbrţ září nepřetrţitě dál. 

Eckermann, Rozhovory s Goethem, Praha 1955, s. 95 

Goethe: Na myšlence, ţe se sbor nechce vrátit do podsvětí, ale vrhá se do 

ţivlů na radostném zemském povrchu, si opravdu hodně zakládám. 

Eckermann: Je to nový druh nesmrtelnosti. 

Eckermann, c. d., s. 178 

Sbor: 

A tak jsme tedy vráceny záři dne; 

osoby, jedinci, sic uţ ne, 

to cítíme, víme to, 

ale k Hádu se nenavrátíme. 

Příroda věčně ţivoucí 

s námi – to s duchy – 

s ní pak my zas touţíme splynout. 

Goethe, Faust (II.), Praha 2005, s. 354 

Duch země: 

Prouděním ţivota, vichrem dění, 
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vzhůru a dolů a sem a tam 

vám a tkám 

zrození – hrob – 

věčný oceán, 

ohnivé vání, 

kolotání a proměňování. 

Tak času jsem tkadlec, tak hrčí můj stav, 

a tkám – tkám boţstva ţivoucí háv. 

Goethe, Faust (I.) v: Stručné uvedení do Fausta, Praha 1932, s. 16 

Faust: 

Ba, odervi se v rychlém rozhodnutí 

od slunce, které pozemšťanům plá. 

Jen vzchop se, vyraz dokořán tu bránu, 

u níţ kde kdo se krčí, nebohý. 

Chtěj skutkem skutečnost mít prokázánu, 

ţe muţ necouv by ani před bohy, 

ţe by se nechvěl před chmurnou tou slují, 

kde obraznost zří ty, kdo proklati, 

a k tomu jícnu, nad nímţ dují, 

všech pekel plameny, se neboj prodrati, 

k poslední chůzi stroj se bez tesknoty 

a vplynout sílu měj, a byť i do nicoty! 

Goethe, Faust (I.), Praha 1955, s. 44 

K zásvětí zatarasen výhled nám. 

Bloud, kdo tam zírá mţouravými zraky, 

o lidech blouzně kdesi nad oblaky! 

Zde pevně stůj, zde znej se rozhlíţet, 
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zdatnému není němý tento svět. 

Goethe, Faust (II.), Praha 2005, s. 405 

Mefistoteles: 

A na tu čeládku zvířat a lidských ras, 

na tu uţ dokonce jsem krátký: 

já pohřbil jich uţ pěkné řádky, 

a nová svěţí krev obíhá zas a zas! 

Tak to jde dál, jsem z toho málem divý; 

na zemi, ve vodě a vzduchu 

z tisíce klíčků ţivot pučí ţivý 

v chladu a zimě, v mokru, v suchu! 

Goethe, Faust (I.), Praha 1955, s. 75 

Mefistoteles: 

Odhalím nerad vyšší tajemství. – 

Bohyně trůní mocně v osamění, 

vůkol nich prostoru ni času není; 

ve zmatek slov se hovor o nich mění. 

* * * 

Nikdo tam nevkročil, tam vkročit není lze; 

nikdo tam neprosil, prosba tam platna není. 

Jsi připraven? Ni závor tam ni bran, 

ze samot budeš do samot jen hnán. 

Tušíš, co je to poušť a zapomnění? 

* * * 

A kdyby ses byl ztrácel v oceánu 

a nekonečnu v líc tam zřel, 
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přec bys tam viděl vlnu vlnou hnánu, 

třeba bys hrůzu ze zániku měl. 

Zřel bys přes něco! Zřel, jak za tišiny 

kmitá se mořská zeleň za delfíny, 

zřel světla nebe, zřel, jak mrak se valí… 

Nic neuzříš v té věčně prázdné dáli, 

krok neuslyšíš tam, jímţ jdeš, 

na ničem pevném stát tam nebudeš. 

Faust: 

Však to uţ probádáme. Rychle! Vpřed! 

V tvém nic, jak doufám, najdu všechen svět. 

Mefistoteles: 

Nuţ: propadni se! Nebo: stoupej k výši! 

Toť zcela jedno. Prchej ze stvoření 

k obrazů odpoutaných volné říši! 

Goethe, Faust (II.) v: Stručné uvedení do Fausta, Praha 1932, s. 62, 63 

Faust: 

Rej rušných předobrazů ţivota 

kol vašich hlav, neţiv, mihotá. 

Co bylo kdys, svůj podrţelo třpyt 

jak vzlétá vůkol: věčné chce to být. 

Goethe, Faust (II.), Praha 2005, s. 243 

Příroda! Jsme jí obklopeni a ovinuti – neschopni z ní vystoupit a neschopni 

dostat se hlouběji do ní. Nevzývána a nevarována přijímá nás do koloběhu 

svého tance a prohání nás, aţ zemdlíme a padneme jí z loktů.  

Vytváří věčně nové tvary; co tu jest, ještě nebylo; co bylo, jiţ se nevrátí – 

všechno je nové a přec jen stále staré. 



45 
 

Ţijeme uprostřed ní a jsme jí cizí. Bez ustání s námi hovoří a svého tajem-

ství nám nezrazuje. Stále na ni působíme a přec nad ní nemáme moci. 

Zdá se, jak by vším směřovala k individualitě a ve skutečnosti na individua 

nedá. 

Pořád buduje a pořád ničí a její dílna je nepřístupna. 

Je jedinou umělkyní: z nejprostší hmoty k největším protikladům; beze zdá-

ní námahy k největšímu zdokonalení – k nejpřesnější určitosti, potaţené 

vţdy něčím měkkým. Kaţdý z jejích výtvorů má svou odlišnou podstatu, 

kaţdý z jejích jevů je pojmem zcela pro sebe, a přece se to vše pojí 

v jednotu. 

Hraje divadlo: vidí-li je sama, nevíme, a přec je hraje pro nás, kdoţ stojíme 

v koutě. 

Je v ní věčný ţivot, vznik a pohyb a přece se nehýbe kupředu. Proměňuje se 

věčně a chvilky v ní není stání. Nezná pojmu trvání a všechnu zastávku pro-

klela. Je pevná. Její krok je vyměřen, její výjimky jsou vzácné, její zákony 

neproměnné. 

Vše promyslila a neustále rozvaţuje; ne však jako člověk, neţ jako příroda. 

Vyhradila si zvláštní všeobsáhlý smysl, jehoţ jí nikdo neodkouká. 

Lidé jsou všichni v ní a ona je v nich ve všech.  

I to nejnepřirozenější je přírodou. Jejích dětí je bezpočet. K nikomu není 

nadobro skoupá, má však své miláčky, k nimţ se chová marnotratně a obě-

tavě. Tomu, co je velké, zajistila svou ochranu. 

Chrlí svá stvoření z nicoty a neříká jim, odkud přicházejí a kam jdou. Jen ať 

si běţí, dráhu zná ona sama. 

Podívaná, jakou poskytuje, je stále nová, jeţto vytváří stále nové diváky. 

Ţivot je její nejkrásnější vynález, a smrt, to je její chytráctví, jak míti mnoho 

ţivotů. 

Zahaluje člověka do mlh a věčně ho pobádá k světlu. Činí z něho setrvačně 

těţkého tvora lpějícího na zemské hroudě a vţdy znova ho roztřepe 

k výškám.  

* * * 

Přítomnosti a budoucnosti nezná. Přítomnost je jí věčností. 

Je celistvá a přece vţdy nedokonána. Tak jak si vede, můţe si bez ustání 

vésti dál. 

Kaţdému se zjevuje v jiném tvaru. Skrývá se v tisíceru jmen a výrazů a je 

stále táţ. 
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Postavila mne do světa, vyvede mne také ven. Svěřuji se jí. 

Goethe, Fragment o přírodě v: Spřízněni volbou a jiné prosy, Praha 1932, s. 653 – 656 

Ţivot je jen okamţik, ale smrt rovněţ. 

Schiller, Nesmrtelná slova (drama Marie Stuartovna), Praha 1940, s. 57 

Nic se však neztrácí, nemizí 

co v tajuplně panujících hodinách 

v temném tvůrčím lůně započíná. 

Čas je kvetoucí niva 

velké  ţivotání je příroda 

a vše je plod a vše je sémě. 

Schiller, Die Braut von Messina v: Schillers Werke (I.), b. d., s. 307 (srv. Nevěsta mesinská v: Spisy 

F. Schillera III., Praha 1963, s. 89) 

Tisíce semen rozhazuje podzim, ale sotva 

jedno přináší plod, většina se vrací k prvku. 

Schiller, Nesmrtelná slova (Votivní desky – různé určení), Praha 1940, s. 62 

Krásná je luna, 

která zazářila, 

kdyţ ji obklopuje hvězdný třpyt. 

Krásná je matka, 

matka přespanilá, 

synovský kdyţ ji provází cit. 

* * * 
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Její úděl v ţití 

nejvyšší je meta, 

ona uzavírá kruh krásna, 

neboť matka svými syny šťastná 

korunuje dokonalost světa. 

Schiller, Nevěsta mesinská v: Spisy F. Schillera III., Praha 1963, s. 29 

Radostně vidí ze svého klína 

jak kvetoucí strom se vzpíná 

rašící zas a znova. 

Neboť zrodila rod, 

putující se sluncem 

a pojmenovávající valící se čas. 

Schiller, Die Braut von Messina v: Schillers Werke (I.), b. d., s. 260 (srv. Nevěsta mesinská v: Spisy 

Friedricha Schillera III., Praha 1963, s. 29) 

A Homérovo slunce, viz! usmívá se i na nás. 

Schiller, Nesmrtelná slova (Procházka), Praha 1940, s. 17 

Čeho se má bát ten, kdo se nebojí smrti? 

* * * 

Muţ musí do nepřátelského ţivota. 

* * * 

Ze všech statků ţivota je největší sláva. 

Kdyţ tělo rozpadlo se v prach, velké jméno ještě ţije. 

Schiller, c. d., s. 45 (Loupeţníci), s. 17 (Píseň o zvonu), s. 13 (Slavnost vítězství) 
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Smrt má očistnou moc 

ve svém nepomíjivém paláci 

smrtelné změní k pravé ušlechtilosti 

ryzího démantu a pohltí skvrny 

lidské nedokonalosti. 

Schiller, Die Braut von Messina v: Schillers Werke (I.), b. d., s. 327 

Jiţ bude brzy po všem a já vrátím zemi, 

věčnému slunci ony atomy, 

jeţ spojily se ve mně v ţal i slast. 

Schiller, Panna orleánská (slova umírající Talbota) v: Spisy F. Schillera I., Praha 1958, s. 602 

Lekáš se smrti? Chceš ţít nesmrtelně? 

Ţij v celku! Kdyţ uţ bude dávno po tobě, on zůstane. 

Schiller, Nesmrtelná slova, Praha 1940, s. 103 

Tisíce rukou oţivuje jeden duch, jedno 

jediné srdce, hořící jedním citem, bije v tisíci 

prsou, bije pro vlast a hoří pro 

zákony předků. 

Schiller, c. d.(Procházka), s. 19 

Být jedno se vším, toť ţivot boţstva, toť ráj člověka. 

Být jedno se vším, co ţije, v blaţeném sebezapomnění navracet se do úpl-

nosti přírody, toť vrchol myšlení a radosti, toť posvátný horský útes, krajina 

věčného pokoje, kde poledne uţ není dusné a hrom uţ nehřmí, kde vroucí 

víry mořské podobají se závanům v lánu obilním. 
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Být jedno se vším, co ţije! Skrze toto slovo odkládá ctnost své mravokárné 

rozhořčení, lidský duch odvrhuje svou pýchu a všechny myšlenky roztávají 

tváří v tvář věčnému veškerenstvu, jako blednou formulky bojujícího uměl-

ce před jeho Uranií, ţelezný osud zříká se vlády, ze svazku bytostí mizí smrt 

a nerozborná celistvost s věčným mládím zkrašlují a oblaţují svět. 

Hölderlin, Hyperion, v: Torso odkazu, Praha 1944, s. 46 („Romantika usiluje o syntézu protikladů. 

Rehabilituje instinktivní, intuitivní a imaginativní. Vědecké hledisko je tu jen jedním z mnoha; rozum 

má ryze instrumentální úlohu: není to hodnota o sobě, nýbrţ nástroj. Antagonismem romantiky není 

klasicismus, ale osvícenský racionalismus.“ A. de Benoist, Aus rechter Sicht I., 1983, s. 193 – 194 aj.) 

„Víš-li“, řekl mi mezi jiným, „proč jsem nikdy nebral smrt váţně? Cítím, ţe 

je ve mně ţivot, který nestvořil ţádný bůh a nezplodil ţádný smrtelník. Vě-

řím, ţe ţijeme ze své vlastní vůle, a ţe jsme s veškerenstvem svázáni tak 

vroucně toliko ze svobodné radosti.“ 

„Takového něco jsem od tebe nikdy neslyšel“, odpověděl jsem. 

„Čím by také byl“, pokračoval, „čím by také byl tento svět, kdyby nebyl 

souzvukem svobodných bytostí? Kdyby v něm z vlastního radostného po-

pudu nespolupůsobilo od prapočátku všecko ţivé v jednotě plnohlasého 

ţivota, jak těţkopádný byl by svět, jak chladný, jakou slátaninou bez srdce 

by byl?“ 

„V nejvyšším smyslu bylo by tedy pravda“, odpověděl jsem, „ţe bez svobo-

dy jest všecko mrtvo.“ 

„Jistě“. Zvolal. „vţdyť ani stéblo trávy nevzroste, není-li v něm vlastní klí-

ček ţivota, jak teprve já! A proto, milý, protoţe se cítím v nejvyšším smyslu 

svoboden, protoţe cítím, ţe nemám počátku, věřím, ţe nemám ani konce, ţe 

jsem nezničitelný. Kdyby mne uhnětla ruka hrnčířova, mohl by rozbít svou 

nádobu, jak by se mu zachtělo. Avšak to, co ţije, musí být nezplozeno, musí 

být ve svém jádře boţské přirozenosti povzneseno nad všechnu moc a vše-

chen um a proto nezranitelné a věčné. 

Hölderlin, c. d., s. 267, 268 

Uboţáci, kdoţ neznají nic kromě svého nuzáckého břídění, kdoţ posluhují 

toliko nutnosti a pohrdají geniem a nectí tebe, dětinný ţivote přírody, ti ať 

se smrti bojí! Jejich jho stalo se jejich vesmírem, lepšího neţli svou rabskou 

sluţbu neznají, i mají strach z boţské svobody, kterou nám smrt poskytuje! 
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Ne však já! Já se povznesla nad příštipkářské dílo sdělané rukama lidskýma, 

já procítila ţivot přírody, jenţ je vznešenější všeho myšlení. I kdybych se 

stala rostlinou, bylo by to snad neštěstí? – Budu. Jak bych se mohla ztratit 

z okrsku ţivota, kde věčná láska všem společná tmelí v jednotu všechny 

bytosti, jak bych se mohla odštěpit ze svazku, jenţ spíná veškerenstvo!  

Ten se nezlomí tak snadno jako rozvolněná pouta našeho věku. Ten není 

jako jarmark, kde se lid sbíhá a hlučí a rozchází se. Nikoli, při duchu, který 

nás jednotí, při boţském duchu, jenţ je vlastní kaţdému a společný všem, 

nikoli! nikoli!, ve svazku přírody není věrnost snem. Rozcházíme se, jen 

abychom byli vroucněji spojeni, abychom dosáhli boţsky úplnějšího míru 

s veškerenstvem, se sebou samými. Umíráme, abychom ţili. 

Budu; neptám se, čím budu. Být, ţít, toť dosti, toť sláva bohů; a proto vše, 

co toliko ţije, jest si rovno v boţském světě, kde není pánů ani otroků. 

Všechny přirozené bytosti ţijí prolnuty jako milenci, mají vše společné, 

ducha, radost i věčné mládí. 

Hvězdy si zvolily stálost; putují neustále v tiché ţivotní plnosti a neznají 

stáří. My tvoříme dovršené v střídání, veliké akordy radosti rozdělujeme 

v měnlivé nápěvy. Podobni harfeníkům u trůnů starověku ţijeme, sami boţ-

stva, před tváří tichých bohů světa a prchavou písní ţivota zjemňujeme bla-

ţenou přísnost slunečního boha a ostatních. 

Pohlédni do světa! Zdaţ není jako postupující triumfální průvod, jímţ příro-

da slaví věčné své vítězství nad veškerou zkázou? A zdaţ pro větší nádheru 

nevede ţivot s sebou ve zlatých řetězech smrt, jako druhdy vojevůdce vodí-

val s sebou zajaté krále? A my, my jsme jako panny a mládenci, kteří tan-

cem a zpěvem doprovázejí velkolepý průvod. 

Hölderlin, c. d., s. 278 – 280 (dopis Diotimy) 

„Ó přírodo se všemi svými boţstvy,“ říkal jsem si u sebe, „já sám si vysnil 

onen sen o věcech lidských, a přece si říkám, ţe jenom ty ţiješ, a co si vynu-

tí a vyrozumují ti, kdoţ neznají spočinutí, jako voskové perly odtává v tvých 

plamenech! 

Jak je tomu dlouho, co lidé ţivoří bez tebe? Jak dlouho je tomu, co tě jejich 

dav tupí a nízce spílá tobě i tvým bohům, těm ţivoucím, blaţeně tichým? 

Jako shnilé plody padají lidé před tebou. Ó, dej jim zahynout, neboť tak se 

navrátí zpět k tvým kořenům! A já, ó strome ţivota, kéţ se opět s tebou za-

zelenám a svým dechem se smísím s tvými vrcholky a se všemi tvými pučí-

cími snítkami, pokojně a vroucně, neboť všichni vyrůstáme z téhoţ zlatého 

semene! 
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Vy prameny země, vy květiny a lesy, vy orlové a ty, bratrské světlo, jak 

stará a jak nová je naše láska! – Jak volni, nepodobáme se puntičkářsky so-

bě z vnějšku, neboť jakţ by neměl být nápěv ţivota proměnlivý? Všichni 

však milujeme širé nebe a v nejhlubším srdci jsme si nejvroucněji podobni. 

Ani my, ani my nejsme rozloučeni, Diotimo, a ti, kdoţ pro tebe pláčí, to 

nechápou. Jsme ţivoucími tóny, souzníme v tvém libozvuku, přírodo, a kdo 

ten rozruší? Kdo rozloučí milující? –  

Ó duše! Duše! Kráso světa! Ty nezničitelná, ty rozněcující, ty věčně mladá, 

ty skutečně jsi! Neboť co je smrt a všechen ţel lidí? Ach, mnoho prázdných 

slov semleli ti podivíni! Vţdyť vše se děje z radosti a všechno končí mírem. 

Zlozvuky světa jsou jak svár milenců. Prostřed sporu je smíření a vše roz-

loučené se opět shledává. 

Tepny se rozlučují a opět spojují v srdci a vše jest jediný, věčný, ţhnoucí 

ţivot.“ 

Hölderlin, c. d., s. 287, 288 

Ptáš se po lidech, přírodo? Naříkáš jako harfa, na níţ hraje toliko vítr, bratr 

náhody, protoţe zemřel umělec, který ji sestrojil? Oni přijdou, tví lidé, pří-

rodo“ Obrozený národ obrodí znovu i tebe, a ty budeš jeho nevěsta, a dávný 

svazek duchů obnoví se skrze tebe! 

Hölderlin, c. d., s. 181 

Zdaţ není člověk zestárlý, zvadlý, zda není jako spadlý list, který uţ nenalé-

zá svých jmen a jest sem a tam zmítán větry, neţ jej pohřbí písek? 

A přece se vrací jeho jaro! 

Neplačte, kdyţ to nejlepší z vás odkvete! Brzy opět omládnete. Netruchlete, 

oněmí-li nápěv vašich srdcí! Brzy se opět najde ruka, která je rozezní! 

Hölderlin, c. d., s. 116, 117 
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Jiţ cítím smrti 

zmlazující proud, 

v balzám a éter 

mění se má krev. – 

Za dnů ţiji 

pln víry a odvahy 

a umírám 

v posvátném ţáru 

nocí. 

Novalis, Hymnen an die Nacht, Lipsko 1912, s. 15 

My jen došli k Výši k Cíli: 

brzy v proud uţ vyústiti 

krůpějí se roztříštiti 

býti vsáti zároveň 

* * * 

Horoucně jak bouřné ţivly 

směšujeme jsoucna vlny 

srdce navzájem 

* * * 

V proud jímţ v šíři vyúsťujem 

tajuplným působením 

v Moře ţivota a vření 

v Boha samého 

Z jeho srdce zpět se řinem 

v kruhy víru aţ se pění 

a Duch převýsostných chtění 

vnořuje se do něho 

Novalis, Zpěv mrtvých v: Ryzí květ, Olomouc 1940, s. 98, 99, 100 
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Vězte, ţe ţivot kráčí 

k věčnosti stále blíţ, 

jasní se v mysli naší, 

vidíme dál a výš. 

Ve zlaté víno ţití 

se hvězdy roztaví, 

my budeme je píti, 

stanem se hvězdami. 

Všem lásky dostane se, 

nebude nikdo sám 

a ţivot rozklene se 

jak širý oceán. 

Jen jedinou noc proţít 

ve zpěvu jediném – 

a slunce tváře boţí 

nám bude svítit všem. 

Novalis, Hymny noci v: Modrá květina, Praha 1971, s. 271 

S důvěrou! Ţivot kráčí 

k věčnému ţivotu 

posvěcen vnitřním ţárem 

zjasňuje slepotu 

Svět hvězdný rozplyne se 

ve zlaté víno ţití 

jeţ všichni ke rtu vznesem 

hvězdami budem svítit 

Je rozpoutání lásky 

loučení nebude 

a ţivot pln se vlní 

jak moře bez konce 
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Jest jedině noc slasti – 

jest báseň věčnosti 

a sluncem v naší vlasti 

Tvář nekonečnosti. 

Novalis, Hymny k noci v: Ryzí květ, s. 52, 53 

Vy dítky dávné doby, 

vyjděte z cel svých ven, 

jiţ opusťte své hroby, 

blíţí se nový den. 

Já vaše vlákna spřádám 

v nit dlouhou, jedinou; 

uţ konec je všem vádám. 

Ať všichni jedno jsou. 

Ať jeden ve všech ţije 

a všichni v kaţdém z vás. 

Ať jedno srdce bije 

a jediný zní hlas. 

Novalis, Jindřich z Ofterdingen, v: Modrá květina, s. 196, 197 

Komu neposkočilo by srdce radostí, kdyţ vniká do jeho duše nejvniternější 

ţivot přírody v celé její plnosti, kdyţ potom onen mocný cit, pro nějţ nemá 

řeč jiného jména neţ láska a rozkoš, šíří se v něm jako mocný, vše rozpouš-

tějící dým a on, chvěje se sladkou úzkostí, klesne do temného vábícího lůna 

přírody, ubohá osobnost mizí ve stříkajících vlnách rozkoše a nezůstane neţ 

ohnisko nesmírné plodivosti, pohlcující vír ve velkém oceáně! 

Novalis, Učedníci Sajští, Liberec 1996, s. 56 
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Teď jas zvučí jemně, 

zaplavuje mě. 

Jak něţné vánky v extázi, 

jeţ sladká vůně provází. 

Mám naslouchat, 

zmámit se, 

ztratit dech, 

celá se ponořit do těch ech? 

Propadnout se 

v těch vůních 

rozkvětech? 

V tom houpavém vlnění, 

v tom znějícím záření, 

v dechu světa nesmírném 

vanoucím vesmírem – 

utonutí – 

spočinutí – 

nevědomí – 

nejvyšší slast. 

Richard Wagner, Tristan a Isolda (slova umírající Isoldy), Praha 2000, s. 108 

…jako skutečné slunce pálí bez přestání a jen zdánlivě klesá do klína noci, 

tak kdyţ se někdo bojí smrti jako svého zničení, není to nic jiného, neţ kdy-

by si myslel, ţe slunce můţe večer naříkat: „Běda mi! Zapadám do věčné 

noci.“ 

* * * 

Země se převrací ze dne do noci, individuum umírá, ale slunce samo pálí 

bez přestání věčným polednem. Vůle k ţivotu je si ţivotem jista: forma ţivo-

ta je přítomnost bez konce, stejně jako individua, jevy ideje, v čase vznikají 

a zanikají podobny prchavým snům. 

Schopenhauer, Svět jako vůle a představa I, Pelhřimov 1997, s. 227, 54 
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Tak sledujme hmyz na jeho cestě: malý, nevědomý obrat našich kroků roz-

hoduje o jeho ţivotě či smrti. Podívejte se na slimáka lesního, bez všech 

prostředků k útěku, k oklamání, ke skrytí, kořist připravená pro kaţdého. 

Podívejte, jak si ryba bezstarostně hraje v ještě otevřené síti; na ţábu zdrţo-

vanou leností v útěku, který by ji mohl zachránit; ptáka, který si není vědom 

nad ním se vznášejícího sokola; na ovci, kterou si z křoví měří a vybírá vlk. 

Všichni tito tvorové, vyzbrojení malou prozíravostí, jdou nevzrušeně kolem 

nebezpečí, které kaţdý okamţik ohroţuje jejich existenci. Příroda rovněţ 

své tak nevýslovně sloţité organismy nedává jen jako kořist silnějším, ale 

vydává je všanc i nejslepější náhodě a náladě kaţdého predátora a svévoli 

kaţdého dítěte, bez ohledu na jeho cenu. Vyslovuje tedy, ţe zničení těchto 

individuí je pro ni lhostejné, neškodí jí, vůbec nic pro ni neznamená a ţe 

v oněch případech záleţí na účinku tak málo jako na příčině. Vyslovuje to 

zřetelně a nikdy nelţe: jen své výroky nekomentuje; spíše mluví 

v lakonickém stylu orákula. Kdyţ tato matka všech tak bezstarostně vysta-

vuje své děti tisícům nebezpečí, tak to můţe dělat jen proto, jelikoţ ví, ţe 

kdyţ padnou, padnou zpět do jejího klína, kde se narodily, proto je jejich 

pád jen ţertem. S lidmi se to nemá jinak neţ se zvířaty. Výrok přírody se 

tedy rozšiřuje i na ně: ţivot nebo smrt individua jsou jí lhostejné. V jistém 

smyslu se tedy tak musíme vidět i my, neboť jsme sami přírodou. Kdyby-

chom jen šli dostatečně hluboko, viděli bychom souhlas s přírodou, tedy ţe 

směr nebo ţivot jsou lhostejné. 

Schopenhauer, Svět jako vůle a představa II., Pelhřimov 1998, s. 347 

Kdyţ usmrtím zvíře, ať uţ psa, ptáka, ţábu, či jen hmyz, tak je vlastně přece 

nemyslitelné, ţe tato bytost, nebo spíše prasíla, díky níţ se ještě před chvílí 

tak obdivuhodný jev projevoval v celé své energii a ţivotní chuti, by se měl 

mým špatným nebo lehkomyslným aktem stát ničím. – A zase z druhé stra-

ny, miliony zvířat všech druhů, které kaţdý okamţik vstupují v nekonečné 

rozmanitosti, plné síly a usilování do bytí, tu nikdy nemohou být před aktem 

svého zplození a z ničeho poţadovat absolutní začátek. – Snaţím-li se tímto 

způsobem jedno vytáhnout ze svého pohledu, aniţ vím, kam jde; a nechám 

jiné vystoupit, aniţ vím odkud, mají-li k tomu ještě oba tentýţ tvar, stejnou 

bytost, stejný charakter, jen ne stejnou hmotu, která se však během jejich 

existence neustále odvrhává a obnovuje, přece je pravděpodobná domněnka, 

ţe to, co mizí, a to, co nastupuje na jeho místo, je jednou a touţ bytostí, kte-

rá jen zakusila malou změnu, obnovení formy svého bytí, a ţe tedy, co je 

spánek pro individuum, je smrt pro druh; -- tato domněnka, říkám, leţí tak 

blízko, ţe je nemoţné, nedojít k ní, pokud nemáme hlavu z raného mládí 

zkaţenou vtištěním falešných základních náhledů a s pověrčivým strachem 
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jiţ zdálky neuhýbáme z cesty. Avšak protikladná domněnka, ţe zrození zví-

řete je vznikem z ničeho a příslušně k tomu je smrt jeho absolutním zniče-

ním, a to ještě s přídavkem, ţe člověk, právě tak vzniklý z ničeho, má přesto 

individuální, nekonečné trvání, a sice vědomím, zatímco pes, opice, slon 

jsou smrtí zničeni, je přece zřejmě něco, co se příčí zdravému rozumu a co 

musí být bráno jako absurdní. 

Schopenhauer, c. d., s. 349 

Jestliţe na podzim sledujeme malý svět hmyzu a vidíme, jak si připravuje 

lůţko k dlouhému, strnulému zimnímu spánku; jiný se zamotává, aby pře-

zimoval jako kukla, a najednou na jaře, omládne a probudí se dokonalý; 

konečně, jak většina najde svůj klid v náruči smrti, kdyţ předtím starostlivě 

našla výhodné místo pro vajíčka, aby z nich jednou mohla znovu vyjít; -- 

tak je to velké učení nesmrtelnosti přírody, které nám chce přinést, ţe mezi 

spánkem a smrtí není ţádný radikální rozdíl, nýbrţ jeden škodí stejně málo 

bytí jako druhý. Starost, s jakou hmyz připravuje buňku či jamku, nebo 

hnízdo, klade do něj vajíčka, vedle potravy pro budoucí larvy, a potom klid-

ně umírá – se zcela podobá péči, s jakou si člověk večer připravuje šaty a 

jídlo na ráno a potom jde klidně spát – a to by v zásadě nemohlo tak být, 

kdyby o sobě a podle své pravé podstaty nebyl na podzim umírající hmyz 

právě tak identický s hmyzem líhnoucím se na jaře, jako člověk ukládající 

se k spánku s člověkem vstávajícím. 

Jestli moucha, která teď bzučí kolem mě, večer usne a ráno se probudí, nebo 

zda večer umírá a na jaře se líhne z vajíčka a bzučí jiná moucha, to je o sobě 

totéţ… 

* * * 

Moucha je ráno opět tu; je tu opět i na jaře. Co pro ni odlišuje zimu od noci? 

Schopenhauer, c. d., s. 349, 350 

Kde je bohaté lůno světem se vznášejícího nic, které skrývá následující po-

kolení? – Nelze na to dát úsměvnou a pravou odpověď? Kde jinde mají být 

neţ tam, kde jedině vţdy bylo a bude reálné, v přítomnosti a jejím obsahu, 

tedy u tebe, pošetilého tazatele, který v tomto nepoznání své vlastní podsta-

ty, se podobáš listu na stromě, který na podzim vadne a v pojmu upadá, bě-

duje nad svým zánikem a nechce se nechat utěšit pohledem na svěţí zeleň, 

kterou se strom na jaře oděje, nýbrţ ţalostně křičí: „To nejsem já! To jsou 
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zcela jiné listy!“ – Ó pošetilý liste! Kam chceš? A odkud mají přijít jiní? 

Kde je to nic, jehoţ jícnu se tak bojíš? – Poznej přece vlastní podstatu, právě 

to, co je naplněno ţízní po bytí, poznej to opět ve vnitřní, skryté, pudící síle 

stromu, která zůstává vţdy jednou a touţ ve všech generacích listů, nedo-

tčena vznikem a zánikem. 

Schopenhauer, c. d., s. 350 

Tak všechno trvá jen okamţik a spěchá k smrti. Rostliny a hmyz umírají na 

konci léta, člověk po nemnoha letech: smrt kosí neúnavně. Bez ohledu na to, 

jako by však tomu bylo naprosto jinak, je vţdy všechno tu a na místě, právě 

jako by všechno bylo nepomíjivé. Kaţdý čas se zelená a kvete rostlina, bzu-

čí hmyz, zvíře a člověk tu jsou v nespoutaném mládí, a jiţ tisíckrát poţité 

třesně máme před sebou opět kaţdé léto. Také národy tu stojí jako nesmrtel-

ná individua, ačkoli občas mění jména: dokonce jejich konání, puzení a tr-

pění je vţdy totéţ, ačkoli dějiny vyprávějí stále něco jiného. 

Nesrovnatelně déle ţijícímu oku, které by jedním pohledem obsáhlo celé 

pokolení v celém jeho trvání, by se stálé střídání zrození a smrti podávalo 

jen jako neustálá vibrace, a tak by mu vůbec nenapadlo vidět v tom nové 

vznikání z ničeho k ničemu, nýbrţ smrt a zrození by se mu jevily jako vib-

race, jako se našemu pohledu jeví rychle padající jiskry jako kruh… 

Ale vskutku, kdyţ se člověk v příznivých okamţicích pohlédne na konání a 

puzení lidí v realitě, čistě objektivně, pak se mu vnucuje intuitivní přesvěd-

čení, (…) ţe přítomná generace, podle svého vlastního jádra, je přímo a sub-

stanciálně identická s kaţdou jí předcházející. 

Schopenhauer, c. d., s. 350, 351; 353, 370 

Proto můţeme kaţdý okamţik vesele vyvolávat: „Navzdory času, smrti a 

rozkladu jsme všichni ještě spolu!“ 

Schopehauer, Svět jako vůle a představa I., Pelhřimov 1997, s. 351 

Jako se rychlostí blesku střídají rozprašující se kapky padajícího vodopádu, 

zatímco duha, jejímţ nositelem jsou, stojí pevně v nehybném klidu, zcela 

nedotčena oním neustálým střídáním, tak zůstává kaţdá idea, tj. kaţdý druh 

ţivé bytosti zcela nedotčen neustálým střídáním svých individuí. Avšak idea 

nebo druh je to, v čem vlastně koření a manifestuje se vůle k ţivotu: proto ji 
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také ve svém stavu pravdivě vyjadřuje. Např. lvi, kteří se rodí a umírají, jsou 

jako kapky vodopádu; ale leonitas, idea nebo tvar lvů, se tím rovná neotřesi-

telné duze. Proto také přikládal Platón jedině idejím, tj. species, druhům, 

vlastní bytí, individuím jen neustálé vznikání a zanikání. Z nejhlubšího vě-

domí jejich nepominutelnosti vlastně vyvěrá také jistota a klid mysli, 

s nimiţ kaţdé zvířecí i lidské individuum bezstarostně putuje mezi armádou 

náhod, které je mohou kaţdý okamţik zničit a nadto jdou vstříc smrti: 

z jejich očí zatím hledí klid druhu, který nepodléhá ţádnému zániku. 

Schopenhauer, Svět jako vůle a představa II., Pelhřimov 1998, s. 354 

Jaké nezdůvodněné mystérium leţí v kaţdém zvířeti! Podívejte se na to nej-

bliţší, na svého psa, jak tu dobromyslně a klidně stojí! Mnoho tisíc psů mu-

selo zemřít dříve, neţ tento začal ţít. Ale zánik oněch tisíců se nedotkl ideje 

psa: tím vším umíráním není poškozena ani v nejmenším. Proto stojí pes tak 

svěţe a plný síly, jako by tento den byl jeho první a nemohl nastat ţádný 

poslední, a z jeho očí vyzařuje nezničitelný princip v něm, archeus. Co po-

tom ty tisíce, které zemřely? – Ne, před námi nestojí neporušeně pes, pouze 

jeho stín, jeho odraz v našem způsobu poznání vázaném na čas. Jak by se 

potom mohlo věřit, ţe zaniká to, co je tu stále a stále vyplňuje všechen čas? 

Tedy rychle pryč, ne podle předpojatých vrtochů, ale ruku v ruce s přírodou, 

která sleduje pravdu! Především při pohledu na mladé zvíře poznáme nikdy 

nestárnoucí podstatu druhu, která jako odlesk věčného mládí dává kaţdému 

novému individuu mládí časné a dává mu vystoupit tak nově, tak svěţe, 

jako by bylo na světě ode dneška. Pak se poctivě ptejte, zda vlaštovka letoš-

ního jara je naprosto jiná neţ loňského, a zda skutečně byly obě milionkrát 

obnoveny zázrakem stvoření z ničeho, aby právě tak spěly k absolutnímu 

zničení. – Vím dobře, ţe kdybych u někoho váţně zjišťoval, zda kočka, kte-

rá si právě hraje na dvoře, je ještě táţ, která tam prováděla stejné skoky před 

tři sta lety, měl by mě za blázna: ale vím také, ţe je mnohem pošetilejší vě-

řit, ţe dnešní kočka je skrz naskrz a od základu zcela jiná neţ kočka před 

třemi stoletími. 

Schopenhauer, c. d., s. 353 

Nekonečný čas proběhl před mým narozením; co jsem byl v celém tom ča-

se? – Metafyzicky by se snad dalo odpovědět: „ Já bylo vţdy Já: totiţ všich-

ni, kteří si v tom čase říkali Já, byli právě Já.“ Jedině odtud dohlédneme na 

naše zcela empirické stanovisko a přijmeme, ţe já jsem vůbec nebyl. Potom 
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se však mohu nad nekonečným časem po mé smrti utěšit nekonečným ča-

sem, kdy jsem nebyl, jako dobře zabydleným a pravděpodobně velmi poho-

dlným stavem. 

Neboť jako nepomíjivý se můţe člověk myslet jen tehdy, kdyţ se také myslí 

jako na počátku, věčný, vlastně jako bezčasový. Kdo se naopak povaţuje za 

vzniklého z ničeho, musí také myslet, ţe se opět stane ničím: neboť jestliţe 

prošla nekonečnost, dříve neţ byl, potom však nastala druhá, která jím ni-

kdy neskončí, je monstrózní myšlenka. 

Schopenhauer, c. d., s. 342, 357 

Touha lásky, kterou v nesčetných obratech vyjadřují básníci všech dob, ne-

únavně se jí zabývají a přitom svůj předmět nevyčerpávají, ba ani mu nesta-

čí, tato touha, která připojuje k vlastnění určité ţeny představu nekonečné 

blaţenosti a k myšlence, ţe ji nelze mít, nekonečnou bolest – tato touha a 

bolest lásky nemohou čerpat svou látku z potřeb nějakého efemérního indi-

vidua. Jsou to naopak vzdechy ducha druhu, který zde vidí, jak získává či 

ztrácí nenahraditelné prostředky k svým cílům, a proto tak hluboce vzdychá. 

Jedině druh má nekonečný ţivot a je proto schopný nekonečných přání, ne-

konečného uspokojení a nekonečné bolesti. 

Proč tedy zamilovaný s plnou oddaností visí na očích své vyvolené a je při-

praven přinést jí kaţdou oběť? – Protoţe to je jeho nesmrtelná část, která po 

ní touţí. Po všem ostatním touţí vţdy jen část smrtelná. 

Schopenhauer, c. d., s. 405, 412 

Smrt je spánek, v němţ se zapomíná individualita: všechno jiné se opět pro-

bouzí nebo spíše zůstalo vzhůru. 

Schopenhauer, Svět jako vůle a představa I., Pelhřimov 1997, s. 225 

Co je pro individuum spánek, to je pro vůli jako věc o sobě smrt. Nemohla 

by vydrţet nekonečně pokračovat v témţ puzení a trpění, bez opravdového 

zisku, kdyby jí zůstala vzpomínka a individualita. Odvrhává individualitu do 

Léthé a potom opět nastupuje, osvěţena tímto spánkem smrti a vyzbrojena 

jiným intelektem, jako nová bytost: „K novým břehům vábí nový den!“ 

Schopenhauer, Svět jako vůle a představa II., Pelhřimov 1998, s. 367 
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Kdyţ se to tím přece nezdaří, nýbrţ úzkostlivé srdce naladí svůj starý ţalm: 

„vidím všechny bytosti vznikat narozením z ničeho a tomu po krátké době 

opět propadat: také mé bytí, nyní v přítomnosti, bude brzo leţet v daleké 

minulosti a já budu ničím!“ – tak na to je správná odpověď: „Nejsi tady? 

Nemáš uvnitř tu drahou přítomnost, po které jsi touţil jako dítě, nyní uvnitř, 

skutečně uvnitř? A chápeš, jak si k ní dospěl? Znáš cestu, která tě k ní do-

vedla, abys mohl pochopit, jak by ti ji mohla uzavřít smrt? Bytí tvé osoby 

(Selbst) po zničení tvého těla je ti svou moţností nepochopitelné, jak ti je 

tvé nynější bytí a jak si k němu dospěl? Proč bys měl pochybovat, ţe tajné 

cesty, které tě přivedly k této přítomnosti, ti také neotevírají přístup ke kaţ-

dé budoucí?“ 

Schopenhauer, c. d., s. 359 

Avšak jako je na zeměkouli všude nahoře, tak je také formou všeho ţivota 

přítomnost, a bát se smrti, protoţe nám uchvacuje přítomnost, není o nic 

moudřejší, neţ se obávat, ţe bychom se zeměkoule, na níţ teď šťastně sto-

jíme nahoře, mohli sklouznout. 

Schopenhauer, Svět jako vůle a představa I., Pelhřimov 1997, s. 227 

Kdyby se však i zde, jak se to často stává, vyţadovalo přetrvávání individu-

álního vědomí, aby se k němu pojila na onom světě odměna či trest, pak se 

tu v zásadě hledělo jen na slučitelnost ctnosti s egoismem. Ty se však nikdy 

neobjímají: jsou od základu protikladné. Dobře zaloţené je naopak bezpro-

střední přesvědčení, které vyvolává pohled na šlechetné jednání, ţe duch 

lásky – který znamená šetřit tohoto svého nepřítele a onoho, jehoţ jsme 

předtím nikdy neviděli, s nebezpečím ţivota přijmout – nemůţe nikdy vypr-

chat a nikdy se nemůţe stát ničím. – 

Schopenhauer, Svět jako vůle a představa II., Pelhřimov 1998, s. 361 

Ano, lze vyslovit paradox, ţe i ono druhé, které právě jako přírodní síly zů-

stává nedotčeno neustálým střídáním stavů za vodítka kauzality, tedy hmota, 

nám svou absolutní setrvalostí zajišťuje nezničitelnost, díky níţ ten, kdo 

nedovede pochopit ţádnou jinou, se jiţ můţe utěšit jistou nepominutelností. 

„Jak?“ řeknete, „setrvání pouhého prachu, hrubé hmoty, má být nahlíţeno 

jako přetrvávání naší podstaty?“ – Oho! Coţpak znáte tento prach? Víte, co 
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je a čeho je schopen? Učte se ho znát, dřív neţ jím budete pohrdat. Tato 

hmota, která tu nyní leţí jako prach a popel, se brzy rozpustí ve vodě, vyros-

te v krystal, bude se lesknout jako kov, potom bude sršet elektrickými jis-

krami, prostřednictvím galvanického napětí bude projevovat sílu, která roz-

kládá nejpevnější vazby, redukuje zemi na kovy: dokonce sama od sebe se 

vytvaruje na rostlinu a zvíře a z jejich tajuplného klína bude rozvíjet ţivot, 

jehoţ ztráty se ve své omezenosti tak bojíte. Je pak to, ţe taková hmota pře-

trvává, zcela a naprosto ničím? Ano, s váţností tvrdím, ţe sama tato setrva-

lost hmoty nám dává svědectví o nezničitelnosti naší pravé podstaty, ačkoli 

jen obrazně a v přirovnání nebo spíše jen ve stínových obrysech.  

Schopenhauer, c. d., s. 345 

Umírání je okamţik onoho osvobození od jednostrannosti individuality, 

která nevytváří vnitřní jádro naší bytosti… 

Schopenhauer, c. d., s. 373 

To, co stojí proti této víře, rozšířené po celém lidstvu a srozumitelné mudr-

cům jako lidu, je judaismus, vedle dvou náboţenství vzniklých z něj, nako-

lik učí stvoření člověka z ničeho, přičemţ je potom těţkým úkolem připojit 

k tomu víru v nekonečné trvání a parte post. Jim se ovšem podařilo ohněm a 

mečem vytlačit z Evropy a části Asie onu útěšnou pravíru lidstva: jde ještě o 

to, na jak dlouho. 

Schopenhauer, c. d., s. 371 

Všeho štěstí zdroj, 

přátelé, je boj. 

Přítelem chceš být? 

Pak měj dynamit! 

Co k přátelství patří: 

v nouzi být bratři, 

v boji sobě rovni 

a ve smyslu smrti – volni! 

Nietzsche, Radostná věda, Praha 2001, s. 23 
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Tam, kde stojíš, začni rýt! 

Zdola vţdycky zřídlo teklo! 

Nechej tmáře výt: 

„Dole, tam je vţdycky – peklo! 

Nietzsche, c. d., s. 15 

Vím, kde má můj ţivot pramen! 

Nenasytně jako plamen, 

ţhnu a stravuji se sám. 

V světlo změním, po čem sáhnu, 

v uhel, z čeho se zas stáhnu: 

plamen jsem – v tom jasno mám. 

Ţít – to znamená: neustále od sebe odráţet to, co prahne po odumření. Ţít – 

to znamená: být krutý a neúprosný ke všemu, co v nás a nejen v nás slábne a 

stárne. 

Nietzsche, Radostná věda. Praha 1991, s. 5 

Ke světci přistoupil muţ drţící v náručí právě narozené dítě. „Co mám s tím 

dítětem učinit?“ ptal se, „je ubohé, znetvořené a nemá dost ţivota, aby ze-

mřelo.“ „Zab je“, zvolal světec strašným hlasem, „zab je a drţ je pak tři dny 

a tři noci v náručí, aby ti utkvělo v paměti: – takto uţ nikdy nezplodíš dítě, 

jestliţe pro tebe nenadešel čas k plození.“ – Kdyţ jej muţ vyslechl, zklama-

ně odešel; a mnozí světce kárali, ţe radil ke krutosti, neboť radil dítě zabít. 

„Není však krutější nechat je ţít?“ pravil světec. 

Nietzsche, Radostná věda, Praha 2001, s. 75 

 

Co kdyby se jednoho dne nebo jedné noci vplíţil do tvé nejosamělejší samo-

ty nějaký démon a řekl ti: „Tento ţivot, jak jej teď ţiješ a jaks jej ţil, budeš 

muset ţít ještě jednou a ještě nesčetněkrát; a nebude v něm nic nového, ný-

brţ musí se ti navracet kaţdá bolest a kaţdá rozkoš a kaţdý nápad a vzdech 

a vše, co bylo ve tvém ţivotě nevýslovně malé i velké, a všechno ve stejném 



64 
 

pořadí a sledu – a také tento pavouk a toto měsíční světlo mezi stromy a 

také tento okamţik a já sám. Věčné přesýpací hodiny bytí se stále znovu 

obracejí – a ty s nimi, zrnko prachu!“ – Nevrhl by ses na zem, neskřípal 

zuby a neproklínal démona, jenţ by takto mluvil? Nebo jsi jednou zaţil tak 

úţasný okamţik, v němţ bys mu odpověděl: „Tys bůh a já nikdy neslyšel 

nic boţštějšího!“ Kdyby se tě ona myšlenka zmocnila, pak proměnila tvé 

bytí a snad by tě i rozdrtila; nikdy neumlkající otázka: „Chceš ještě jednou a 

ještě nespočetněkrát?“ by leţela na tvém jednání jako největší zátěţ! Neboť 

jak dobrým by ses musel sobě samému i ţivotu stát, abys jiţ po ničem ne-

touţil víc neţ po tomto posledním věčném stvrzení a zpečetění? 

Nietzsche, c. d., s. 183, 184 

Mnoho lidí umírá příliš pozdě, a někteří příliš záhy. Cize zní posud učení: 

„Zemři v pravý čas!“ 

* * * 

Za důleţitou věc mají umírání všichni: ještě však smrt není slavností. Ještě 

se lidé nenaučili, jak světit nejkrásnější slavnosti. 

* * * 

Tak se učte umírat; a nemělo by být slavnosti, kdy by člověk takto umírající 

neposvěcoval přísah těch, kdo ţijí! 

* * * 

Kéţ by přišli kazatelé rychlé smrti! (…) Ale slyším kázat jen pomalou smrt 

a strpení se vším „pozemským“. 

Ach. Káţete strpení se vším pozemským? Toto pozemské to je, co má příliš 

strpení s vámi, vy rouhaví pomlouvači! 

 

Aby vaše umírání nebylo rouháním proti člověku a zemi, přátelé moji: toho 

se doprošuji na medu vaší duše. 

Ve vašem umírání nechť hoří ještě váš duch a vaše ctnost, tak jako večerní 

červánek plane kolem země: jinak se vám špatně vydařilo umírání. 

Tak budu já sám umírat, abyste vy, přátelé, mně k vůli, více milovali zemi; 

a zemí se zase stanu, abych došel klidu v té, jeţ mne zrodila. 

Věru, cíl měl Zarathustra, vymrštil svůj míč: teď vy, přátelé, jste zdědili můj 

cíl, vám házím zlatý míč. 

Nadevše raději vidím, kterak vy, moji přátelé, házíte zlatým míčem! A tak 

ještě sečkám chvíli na zemi: odpusťte mi to! 

 
Nietzsche, Tak pravil Zarathustra, Praha 1967, s. 75, 76, 77, 78 
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Mám otázku pro tebe samého, bratře můj; jak olovnici tu otázku vloţím ti 

do duše, abych věděl, jak je hluboká. 

Jsi mlád a přeješ si dítě a manţelství. Já se však tebe táţi: jsi člověk, jenţ si 

smí přát dítě? 

Jsi vítězný, jsi podmanitel sebe samého, jsi vládce smyslů, jsi pán svých 

ctností? Tak se tebe táţi. 

* * * 

 

Manţelství: tak jmenuji vůli ve dvou, aby stvořeno bylo jedno, jeţ je více 

neţ ti, kdoţ je stvořili.  

Nietzsche, c. d., s. 73, 74 

 

Teď povţdy dětský smích bude z rakví prýštět; teď vţdy se bude silný vítr 

vítězně zvedat proti vší smrtelné únavě. 

Nietzsche, c. d., s. 132 

Ó moji bratří, svědectví a svěcení vám dávám nové šlechty: máte se mi stát 

ploditeli a pěstiteli a rozsévači budoucnosti – 

věru, nevedu vás k šlechtictví, jeţ byste mohli zakoupit jako kramáři a kra-

mářským zlatem; neboť málo hodnoty má vše, co má svou cenu. 

Napříště nebudiţ vám ke cti, odkud přicházíte, nýbrţ kam jdete! Vaše vůle a 

vaše noha, jeţ spěje nad vás samy výš, ta budiţ vaší novou ctí! 

Věru nikoli, ţe jste slouţili kníţeti – co ještě záleţí na kníţatech! – či ţe jste 

se tomu, co stojí, stali baštou, aby to stálo pevněji! 

Nikoli, ţe váš rod se u dvorů podvorštěl a ţe jste se naučili pestře jako pla-

meňáci stát dlouhé hodiny v mělkých rybnících. 

* * * 

Ó moji bratři, vaše šlechtictví se nemá dívat nazad, nýbrţ dopředu, ven. 

* * * 

Svých dětí zemi milovat budete: tato láska budiţ vaším novým šlechtictvím 

– láska k zemi neobjevené, v nejdálnějším moři! Po ní káţi vašim plachtám 

pátrat a pátrat:  

 

Nietzsche, c. d., s. 188, 189 
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Tvořit – toť velké osvobození od strasti, toť ţivota lehký vzlet. Ale aby 

tvůrce tvořil, k tomu jiţ třeba strasti a mnoha proměn.  

Ano, mnoho hořkého umírání budiţ ve vašem ţivotě, vy tvořící! Tak budete 

přímluvčími a obhájci vší pomíjejícnosti. 

Aby tvořící sám byl děckem, jeţ se znovu rodí, k tomu nutno, aby chtěl být 

téţ roditelkou a bolem roditelčiným. 

Věru, stem duší vedla má pouť i stem kolébek a bolestí porodních. Mnoho-

krát jsem se uţ loučil, znám srdcervoucí hodiny poslední. 

Tak tomu chce však má tvořící vůle, můj osud. Anebo abych vám to pocti-

věji řekl: takového osudu právě – se zachtělo mé vůli. 

Nietzsche, c. d., s. 86, 87 

Zapřísahám vás, bratří moji, zůstaňte věrni zemi a nevěřte těm, kdoţ k vám 

mluví o nadpozemských nadějích! Travičové to jsou, ať to vědí, nebo ne.  

Povrhovatelé ţivotem to jsou, odumírající a sami otráveni, jichţ země je 

syta; nechť tedy zahynou! 

Páchat zločin proti zemi a vnitřnosti nevyzpytatelného cenit výše neţ smysl 

země – to je teď nejhroznější!  

Nietzsche, c. d., s. 25, 26 

Ale vţdyť ani nechceme v království nebeské: Stali jsme se muţi – tak 

chceme říši na zemi. 

Nietzsche, c. d., s. 285 

Miluji ty, kdoţ nehledají aţ za hvězdami, proč by zanikli a byli oběťmi, 

nýbrţ ty, kdoţ se obětují zemi, aby byla jednou zemí nadčlověka. 

* * * 

Miluji toho, čí duše se marnotratně rozdává, toho, kdo nechce díku a nevra-

cí: neb obdarovává stále a nechce se uchovat. 

* * * 

Miluji všechny ty, kdoţ jsou jako těţké krůpěje, ojediněle padající z temného 

mračna, jeţ visí nad lidmi: zvěstují, ţe přijde blesk, a jakoţto zvěstovatelé zahy-

nou. 

Nietzsche, c. d., s. 27, 28 
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Milovat a zaniknout: to se rýmuje od věčnosti. Vůle k lásce: to znamená mít 

i vůli k smrti. 

Nietzsche, c. d., s. 120 

Hleď, víme, čemu se učíš: ţe se věčně vracejí všechny věci a my sami 

s nimi, a ţe jsme tu nekonečněkrát jiţ byli, a všechny věci s námi. 

Učíš, ţe jest veliký rok vznikání, nestvůrně veliký rok: ten se jak písečné 

hodiny vţdy otočí znovu, aby znovu běţel a doběhl: 

– tak, ţe všechny tyto roky jsou si navzájem rovny v největším a téţ 

v nejmenším – ţe v kaţdém velikém roce my sami sobě jsme rovni 

v největším a téţ v nejmenším. 

A kdybys teď chtěl zemřít, ó Zarathustro: hleď, víme téţ, jak bys tu k sobě 

promluvil: - tvá zvířata však tebe prosí, abys ještě neumíral! 

Promluvil bys, a bez chvění, spíš vydechuje blaţenstvím: neboť velká tíha a 

velké dusno by s tebe byly sňaty, ty nejtrpělivější! – 

´Teď umírám a mizím, ´tak bys promluvil, a za okamţik obrátím se v nic. 

Duše jsou stejně smrtelné jako těla. 

Ale vrátí se uzel příčin, do něhoţ jsem já zamotán – a ten mne opět vytvoří! 

Já sám náleţím k příčinám věčného návratu. 

Přijdu zase s tímto sluncem, s touto zemí, s tímto orlem, s tímto hadem – ne 

abych ţil ţivot nový nebo ţivot lepší nebo ţivot podobný: 

– budu věčně přicházet, abych ţil tento stejný ţivot, nezměněný 

v nejmenším ani v největším, abych opět učil věčnému návratu všech věcí –  

Nietzsche, c. d., s. 204, 205 

Od této cesty branou, od tohoto okamţiku běţí dlouhá věčná ulice dozadu: 

za námi leţí věčnost. 

Zda všechny věci, jeţ mohou běţet, nutně jiţ jednou neběţely touto ulicí? 

Zda všechno, co se můţe stát, se nutně jiţ jednou nestalo, neuskutečnilo, 

neběţelo jiţ mimo? 

A bylo-li tu jiţ všechno: co, trpaslíku, míníš o tomto okamţiku? Není nutné, 

aby tu jednou jiţ i tato cesta branou – byla bývala? 

A zda nejsou spolu tímto způsobem všechny věci pevně spolu zauzleny, tak, 

ţe tento okamţik za sebou vleče všechny věci, jeţ přijdou? Tedy – také sebe 

sám? 

Neboť všechno, co můţe běţet: také touto dlouhou cestou dopředu – nutně 

jednou poběţí! –  
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A tento pomalý pavouk, jenţ leze v měsíčním svitu, a tento svit měsíční sám 

a já a ty na cestě pod branou, šeptajíce spolu, o věčných věcech – zda není 

nutné, abychom my všichni tu jiţ byli bývali? –  

zda nepřijdeme nutně zas a nepoběţíme onou druhou ulicí, ven, tam před 

námi, onou dlouhou hrůznou ulicí – zda se nutně nebudeme vracet na věky?  

Nietzsche, c. d., s. 148, 149 

 

Ó, jak bych horečně neprahl po věčnosti a svatebním prstenu prstenů – po 

kruhu návratu! 

Nikdy jsem ještě nenašel ţeny, od níţ bych děti chtěl mít, leda tuto ţenu, jiţ 

miluji: neb já tě miluji, ó věčnosti! 

Nietzsche, c. d., s. 212 

Já spal. Já spal – 

Já z hlubokého snu jsem vstal – 

Hluboký svět – ! 

Je hlubší, neţ jak den jej znal. 

V něm propast běd – 

– slast – hlubší nad všech srdcí ţal: 

Ţal: zahyň! dí, 

Leč kaţdá slast: chci věčnost! dí – 

Chci věčnost, věčnost nejhlubší! 

Nietzsche, c. d., s. 292 

Kdy vpiješ tuto krůpěj rosy, jeţ spadla na všechny pozemské věci – kdy 

vpiješ tuto podivnou duši – 

– kdy, studno věčnosti! Ty úsměvná, hrůzná polední propasti! kdy do sebe 

nazpět vpiješ mou duši?  

Nietzsche, c. d. s. 252 
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Všechno přichází, všechno se vrací; věčně běţí kolo jsoucna. Všechno umí-

rá, všechno zase vzkvétá; věčně běţí rok jsoucna. 

Všechno se láme, všechno se spravuje; věčně se staví stejný dům jsoucna. 

Všechno se loučí, všechno zdraví se zas; věčně si zůstává věren prsten 

jsoucna. 

Kaţdým okamţikem počíná se jsoucno; kolem kaţdého ´Zde´se otáčí koule 

´Tam´. Střed je v kaţdém bodě.
10

 Křivá je stezka věčnosti.“ – 

Nietzsche, c. d., s. 201, 202 

 

 

 

 
 

 

                                                           
10 Jedno z nejdůleţitějších míst v „Zarathustrovi“, kde N. formuluje sférické pojetí času, které později 

rozvedl Giorgio Locchi, viz smz. Guillaume Faye, Proč bojujeme, Praha 2009, s. 51: tragická, „nad-

lidská“, faustovská filozofie vůle propůjčuje historii dynamiku, která není zaloţena ani na cyklickém 

návratu [kruh ´starého´ pohanství = věčný návrat téhoţ] ani na lineárním, předurčeném pohybu 

[´smysl historie´ ţidokřesťanství], nýbrţ na věčném návratu podobného – ne ´stejného´!; takový 

postoj je „sférický“, protoţe – podoben kouli, která se kutálí – předpokládá tytéţ fáze vzestupu, úpad-

ku, války, míru, krize atd., které se vţdy vrací, ovšem v rozdílných situacích a za změněných vnějších 

podmínek [tak jako se koule, jejíţ dráha je výslednicí vnějších i vnitřních impulsů, můţe kdykoli začít 

kutálet jakýmkoli směrem]; současnost je v tomto pojetí dějin vlastně rozhraním mezi prastarou – 

archaickou – minulostí, která je ovšem s kaţdou epochou nově otevřena a budoucností jako vůlí; 

tradice a futurismus, zde chápaný jako „vůle k budoucnosti“, jsou tedy v rámci stejné intenzity vůle 

v souladu: budoucnost zůstává stále otevřená…[srv. také smz. Alain de Benoist, Manifest: Nová 

pravice v roce 2000, Praha 2008, s. 12, resp. 26 /PDF/, kapitola Vesmír: kontinuum]. K vlastnímu 

nelineárnímu pojetí času došel téţ Ezra Pound, viz Cantos I., Brno 2002, s. 188, s. 195, s. 196.   
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Kniha Tod und Unsterblichkeit (Smrt a nesmrtelnost) vyšla poprvé v Berlíně 

jiţ v roce 1938 péčí Ahnenerbe-Stiftung Verlag. Autor nápadu, indogerma-

nista a rektor mnichovské university Walther Wüst (1901 – 1993), přizval 

ke zpracování Kurta Schröttera. Látku rozdělili do šesti kapitol: 1. Indoárijci 

a Íránci, 2. Řekové a Římané, 3. Kelti a Germáni, 4. Západní myslitelé stře-

dověku a novověku, 5. Němečtí básníci a 6. Filozofové posledních staletí. 

Jednotlivými podněty postupně přispěli profesoři H. F. K. Günther, F. Dirl-

meier, R. Spindler, dr. Ernst Schneider, dále Otto Paul, Karl Hoffmann.  

Výběr textů pro tento svazek zakládáme na druhém, rozšířeném vydání 

z května 1939. Vzhledem k hojným českým překladům z antické literatury 

je nejcelistvěji reprodukována původní kapitola č. 2., zatímco z kapitoly č. 

1. citelně chybí především část kosmogonického úvodu Wüstem působivě 

sestaveného na základě Rgvédu a jeho komentářů (Bráhmana), které ţel do 

češtiny přeloţeny nejsou, právě tak jako středověké perské básnictví, mimo 

Omara Chajjáma, jímţ oddíl končí. Z kapitoly č. 3 vypouštíme ukázky 

z jinak dodnes ceněného díla Wilhelma Grönbecha Kultur und Religion der 

Germanen (sv. 1, s. 230 – 232, 251, 255) z roku 1937, neboť nepředstavují 

autentický pramen. Z obsahu 4., 5. a 6. kapitoly je pak zcela záměrně zdů-

razněna spíše „mystická“ a „temně romantická“ linie; Wüst a Schrötter 

ovšem rozsáhle citují i z von Leibnitzovi monadické teorie, kterou 

v Čechách o sto let později převzal Bolzano, dále z Lessinga, Herdera, Kan-

ta, Fichteho či Feuerbacha.  Především z důvodu přiměřeného rozsahu opo-

míjíme téţ autory, kteří u nás – přes svoji německou slávu – nikdy nevstou-

pili do širšího povědomí (Tiedge, Rückert, Hebbel, Keller). Posloupnost 

ukázek je zachována 

V původním německém vydání jsou, navzdory podtitulu im Weltbild indo-

germanischer Denker, mimo Němců jedinými „Germány“ moderních náro-

dů jiţ jen dva Angličané: lord Schaftesbury a David Hume. Představitelé 

jazykově „románských“, neřkuli „slovanských“ národů (pojmu „indoger-

mánský“ jak známo uţívá německá indoevropeistika podnes) nejsou při-

značně zastoupeni vůbec. V přílohách I. a II. tuto nepřítomnost kompenzu-

jeme alespoň symbolicky citacemi z několika „moderních“ spisovatelů. Na 

druhou stranu je třeba zdůraznit, ţe většina z nich (d´Annunzio, Hamsun, 

Klíma aj.) byla přímo inspirována velkými Němci (Schopenhauer, Nietz-

sche), stejně jako kdysi renesanční autoři svými antickými vzory (viz např. 

Eseje Michela de Montaignea ve výběru a překladu Václava Černého, Praha 

1995). Vzhledem k novému podtitulu, který je více neţ co jiného vzpomín-

kou na Jiřího Karáska ze Lvovic, pak v příloze III. nastiňujeme – s vyuţitím 

prací Alaina de Benoista, George Dumézila a především jeho ţáka Jeana 

Haudryho – co je „pohanské“. 
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I. 

Jistě, uţ po několik let chtěl zapomenout, zničit cosi ve svém nitru, ale to 

bylo jen jeho sobecké já, jeho malá osobnost. Mimoto připojil se k čemusi 

širokému, čeho se účastnila hlubina jeho bytosti. Muţ o dvojím já: jedno 

úzké, povrchní, které jej osamocuje od světa; druhé podzemní, radikální, 

které jej spojuje se světem. 

Drieu La Rochelle, Žena u svého okna, Praha 1931, s. 136 (přel. Antonín Záruba) 

Duch je jako don Juan, který zanechává za sebou těla ukojená aţ k smrti. Ať 

se uţ nedívají na tuto půdu, ať uţ o ní nemluví. Přijdiţ smrt úplná. Vidím 

v té hlubině močál, který dostihuje původní hnilobu: tím lépe, ať rozšíří její 

uzavřenou ránu. A tu znovu, ve kvasu ponechaném sobě samému, budou se 

hemţit zárodky. Jsem ţízniv jako ta země, ţízním po mrtvých a po obrození. 

Drieu La Rochelle, c. d., s. 157 

Hérakleitos z Efesu (…) Poznal, ţe stav vesmíru v daném okamţiku odpo-

vídá akordu vzájemně protikladných sil a ţe odpočinek nebo smrt nejsou 

ničím jiným neţ činností, která je lidskými smysly nepostřehnutelná. 

Všechno provázel očima svého intelektu od narození aţ k viditelnému bytí, 

čili nebytí, a všechno procházelo bezpočtem přeměn, tu rychlejších tu po-

malejších, jejichţ původ ani konec nezkoumal. – Helén tudíţ svou vůlí ţít, 

kterou projevoval v co největší míře, vlastně směřoval jen k ztotoţnění 

s charakterem věcí. Mezi cíli jeho individuální existence a cíli kosmických 

procesů nedocházelo k ţádným střetům. Tak jako v dionýsiích oslavoval 

věčnost ţivota, věčný koloběh přeměněných sil… 

D´Annunzio, Triumf smrti, Praha 1974, s. 214 (přel. Josef Hajný)11 

                                                           
11 D´Annunzio (mj. přední italský wagnerián) interpretuje Nietzscheho od roku 1890. Ve stejném 

roce si malíř Segantini zapisuje do deníku nabádavou výzvu: „vědci, myslitelé, nevyhýbejte se nám; 

pouze budeme-li spojeni, budeme moci porodit civilizace, kterou nazveme sluneční.“ A D´Annunzio 

píše: „My, páni světla.“ K plnému pochopení těchto úryvků je důleţitý D´Annunziův Chvalozpěv na 

smrt Giovanniho Segantiniho, neboť je velmi citlivý k malířskému hledání, které vyšlo z objevu 

slunečního spektra, ale „překročilo ctiţádost objektivity a stalo se majákem osvětlujícím lidské hlubi-

ny“. Tento „sluneční mýtus“, který solaritu nechápe pouze jako reálné světlo zostřující jasnost malby, 

ale především jako proţitek „chvíle nadsmyslového ţivota“, je zároveň předstupněm poetiky Mari-

nettiho a především Boccioniho futurismu. Jeden z jejich manifestů hlásá: „My, futuristé, stoupáme 

k nejvyšším a nejzářivějším vrcholkům a prohlašujeme se za pány Světla, neboť pijeme jiţ z pramenů 

Slunce.“ 
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…jednotlivci jsou prsky plivané ţivotem… 

Cioran, Sylogismy hořkosti, Olomouc 1995, s. 152 (přel. Alena Dvořáčková) 

Proč neumřít! Tacitus si myslí, ţe my Germáni umírat umíme. A Vikingové 

nám v tomhle ohledu nedělali ostudu. Naše o něco mladší poznání nám ob-

jasňuje, k čemu smrt vůbec je: neumíráme přece, abychom byli mrtví, aby-

chom byli něčím mrtvým, umíráme, abychom přešli k ţivotu, umíráme 

k ţivotu… 

Hamsun, Po zarostlých stezkách, Praha 2002, s. 134, 134 (přel. Veronika Dudková) 

…rozkošnicky se zachumlal do oslnivého slunečního světla. (…) Upadl do 

záhadného stavu, skrz naskrz prodchnut psychickým blahem: kaţdičký nerv 

v něm byl bdělý, vnímal hudbu ve své krvi, cítil se spřízněn s celou příro-

dou, se sluncem a s horami a se vším všudy, zdálo se mu, ţe ze stromů, keřů 

a travin všude kolem něho šumí pocit vlastního já. Duše v něm vzrostla a 

rozezněla se naplno jako varhany. Ani na zlomek vteřiny si nepřestal uvě-

domovat, jak ta lahodná hudba doslova vzlíná a klouţe v jeho krvi. 

Hamsun, Mystérie, Praha 1982, s. 52, 53 (přel. Helena Kadečková) 

Směšné deklamace o lhostejnosti přírody! Co se vlastně chce? Aby stromy 

uschly po kaţdé, kdyţ nějaký smrtelník zemře? 

Montherlant, Sen., Praha 1927, s. 195 

Albán se drţel dobře. (…) …co si z tohoto poplachu odnesl, bylo zároveň 

nebezpečí i chuť k němu. Byl rád, ţe konečně pocítil strach před smrtí. Je to 

překrásný, vzrušující pocit (…) pociťoval, jak se zdá, něco podobného to-

mu, co jistí umělci hledají v opojení: (…) zkrátka plnost 

Montherlant, Sen, Praha 1927, s. 88 (přel. Emanuel Čupr)  

                                                                                                                                                    
„V SOUZVUKU SE SLUNEČNÍMI A KOSMICKÝMI RYTMY PULSUJE NA ZEMI VŠE ŢIVÉ.“ 
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Tu – podivným sloţitým vnuknutím – vyňal ze své tobolky pamětní peníz 

pátera de Pestour, vloţil jej Bellereyrovi do pěsti a zavřel za ním zase do 

pořádku prsty. Takto vkládali staří Řekové obol do ruky mrtvým před po-

hřbem, aby mohli zaplatit Cháronovi za převoz; teprve dva roky po svém 

návratu zvěděl Albán, probíraje se jakousi knihou, o této podrobnosti, a 

zvednuv hlavu, musil se hluboce zamyslit nad temným pudem, jenţ přiměl 

katolického francouzského jinocha ve chvíli, kdy nejhlubší základy jeho 

bytosti byly otřeseny a obnaţeny, po třiceti staletích zkušeností, aby, nevěda 

sám nic lepšího, učinil jen to, co Achilles pro Patrokla. 

Montherlant, c. d., s. 188 

Chceme se vymanit z našeho těsného, malého, mechanického „vesmíru“ a 

vrátit se do velikého ţivoucího kosmu „neosvícených“ pohanů. 

Největší rozdíl mezi námi a pohany moţná právě spočívá v rozdílném vzta-

hu ke kosmu. Pro nás je všechno osobní. Krajina ani obloha nejsou pro nás 

ničím víc neţ rozkošnou kulisou našich osobních ţivotů. Dokonce ani 

vesmír vědců není pro nás ničím víc neţ rozšířením naší vlastní osobnosti. 

Pohanům byly krajina i osobní „kulisy“ víceméně lhostejné. Kosmos byl 

však něčím velmi skutečným. Člověk s kosmem žil… 

Nepředstavujme si, ţe vidíme slunce úplně stejně, jako ho vídávaly dávné 

kultury. To, co vidíme, je pouze malý vědecký světelný zdroj, jenţ se smrs-

kl v pouhou kouli hořících plynů. Mnoho staletí před Ezechielem a Janem 

bylo slunce stále ještě velkolepou skutečností. Lidé z něho získávali sílu a 

věnovali mu za to hold, lesk a projevy díků. Naše slunce je jiné neţ kosmic-

ké slunce dávnověku – je mnohem a mnohem banálnější. Moţná to, co na-

zýváme sluncem, skutečně vidíme, ale Helia jsme ztratili…
12

 

David Herbert Lawrence, Apokalypsa, Praha 2002, s. 31, 32 (přel. Petr Faltys) 

                                                           
12 Budiţ zde upozorněno, ţe Evola (jako Guénon) v návaznosti na různé tradice [viz také poznámka 

na s. 2] rozeznává mezi uctíváním slunce jako symbolu suverénní, nepomíjivé, heroické, muţné 

duchovnosti, jejímţ ztělesněním je např. hyperborejský Apollón [transcendence, která je protipólem 

„chtonické, telurické, orfické, dionýské“ duchovnosti spjaté s ţenskými, vodními, podzemními, orgi-

astickými kulty a boţstvy plodnosti, vlhkosti, Matky země, Hada: Python, Vrtha, draci, Grendel etc.] 

a uctíváním „ţivotadárného“ slunce, které je jako Hélios podrobeno zákonu cyklů dne a noci, roků 

[slunovraty!]. Viz Julius Evola, Revolte gegen die moderne Welt, Engerda 2002, s. 247, 248.  
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Uţ v době Jana z Patmu byl pro lidi – a hlavně pro ty vzdělané – kosmos 

téměř ztracen. Slunce, měsíc, planety uţ nebyly druhy ani důvěrníky, ani 

dárci ţivota – (…) staly se despotickými, téměř mechanickými strůjci osudu 

(astrologie!). V Jeţíšově době byla nebesa dávno přeměněna 

v mechanismus předurčení a osudu – v jakési vězení. Křesťané unikli 

z tohoto vězení tak, ţe úplně popřeli tělo. Ach ty malé útěky! (…) Právě 

tyto úniky jsou ze všech nejzhoubnější. A z křesťanství a naší ideální civili-

zace se jeden takový dlouhý únik stal. Má na svědomí nekonečné lhaní a 

bídu – takovou bídu, kterou dnešní lidé znají velmi dobře. Nikoliv nedosta-

tek, jímţ trpí tělo, ale nedostatek mnohem smrtelnější – nedostatek vitality. 

D. H. Lawrence, c. d., s. 34, 35 

Kosmos musíme získat zpátky, coţ nelze provést ţádnou lstí. Obrovská pa-

leta citlivých reakcí v nás byla umrtvena a je nutné opět je probudit k ţivotu. 

Jejich umrtvování trvalo dva tisíce let. Kdo ví, jak dlouho bude trvat, neţ je 

opět vzkřísíme? 

Kdyţ slyším, jak si lidé moderní doby stěţují na osamělost, hned vím, co 

jim chybí. Ztratili kosmos. Nepostrádáme nic lidského ani osobního. Postrá-

dáme kosmický ţivot, slunce
13

 (muž) a měsíc (žena) v nás. Nemůţeme zís-

kat slunce tak, ţe si lehneme nazí na pláţ jako dobytek. Totéţ slunce, které 

nás opaluje, nás rovněţ uvnitř rozkládá, coţ poznáme aţ později… 

Jděte a uctívejte slunce, uctívejte je svou vlastní krví. Lsti a pózy všechno 

jenom zhorší. 

D. H. Lawrence, c. d., s. 35 

Je to únik k ţivoucímu kosmu, ke slunci, jeţ ţije velikým prudkým ţivo-

tem… Kdo tvrdí, ţe slunce se mnou nemůţe hovořit! Slunce má velké 

žhnoucí vědomí, ale mé malé vědomí žhne rovněž. Pokud dokáţu ze sebe 

                                                           
13 Praslovansky sln (srv. ine. sauel-, ind. savar, írán, hvar [odtud mj. ham-vareiti, hvarenó, chvare-

na/ch -  „muţná statečnost“, „svatá sláva - gloria“, „nesmrtelnost“, posvátné fluidum zároveň „ohnivé 

{nabízí se jistě souvislost s českým var, praslovanským svarog; vara je také staroíránské označení 

Jimova hradu – germ. „Asgardu“ –  „nesmrtelnosti“ chránícího před 3 roky ledové katastrofy}, svě-

telné, oţivující a spermatické“, „boţský plamen“ šlehající z čela Mithry, jako sluneční svit vyzařující 

z hlav dávných králů: koruny, čelenky, svatozáře…], lat. sol, řec. hélios, kelt. heol, gót. sunno, něm. 

sonne), zdrobnělina slunce uţ ve staroslovanštině, asi z fem. slunice se sklonem k mask. slunec (jako 

Týnice – Týnec, téţ srv. s názvem U Dvou slunců) 
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svléknout všechnu tu veteš osobních pocitů a myšlenek a dostanu se aţ ke 

svému nahému slunečnímu já, v tu chvíli můţeme já a slunce spolu roz-

mlouvat, provést onu ţhnoucí směnu. Slunce mi dá ţivot, sluneční ţivot a já 

k němu zase vyšlu nepatrný jas ze světa jasné a čiré krve. 

* * * 

Mezi naší krví a sluncem existuje věčný ţivoucí soulad (…) Slunce je veli-

kým zdrojem vitality krve – vlévá do nás sílu. 

* * * 

S kosmem tvoříme jednotu. Kosmos je obrovským ţivým tělem a my jsme 

stále ještě jeho součástí. Slunce je veliké srdce, jehoţ bušení k nám proniká i 

těmi nejdrobnějšími ţilkami. 

D. H. Lawrence, c. d., s. 32, 33, 34 

Ano, toto je čistá pravda, jak věděli lidé v čase slavné minulosti a jak budou 

opět vědět v budoucnosti.  

D. H. Lawrence, c. d., s. 34 

 

„Slunce je zdrojem všeho života na Zemi, život vznikal a rozvíjel se působením kosmických sil na 

hmotu Země.“ 
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II. 

Aj, a vyjde duša z řvúcéj huby, 

vyletě na drvo, a po drvech 

sěmo tamo, doniţ mrtev nezţen.
14

 

Čestmír a Vlaslav v: Polyglotta Kralodvorského rukopisu. Praha 1852, s. 53 

Proto není pro Březinu smrti ve smyslu zániku, jest jen přerod, změna 

v toku změn, který unáší tvary a tvory (…) A jako hmota v nesčíslných tva-

rech ţije kosmický, ohromný a záhadný ţivot ţivlů, světů, dějů, hrdinou 

poslání člověkova je lidstvo, národy a pokolení se svým hromadným osu-

dem… 

Miloš Marten, Akkord, Praha 1916, s. 90, 91 

…tisíce smrtí budete potkávat najednou v tisíci cestách bez bázně 

a uzříte zástupy nesčíslných ţivotů vcházeti v jediný ţivot. 

Otokar Březina v: Miloš Marten, Akkord, Praha 1916, s. 92 (Březina toto téma zpracoval vícekrát, mj. 

v básních Rhapsodie stvoření, Příroda, Mučeníci, Bratrství věřících; srv. také Jakub Deml, Mé svědec-

tví o O. Březinovi, Praha 1931, s. 140 a následující)  

Věčně znova, přemoţeni, píseň písní počínáme, 

sladkostí i hrůzou chví se tajuplných rukou hra; 

lánem věků, ţenci tvoji, cestu sobě proţínáme, 

ale v obzor nekonečný zraje setby nádhera. 

Na sta sluncí zapadalo v dálku klasů nedohlednou, 

                                                           
14 „Átman“ padlého válečníka Vlaslava opustil tělo a patrně bloudí, dokud nebude spáleno na dřevěné 

hranici, co však s „duší“ bude dál, text jiţ neříká. Místo svědčí o autenticitě, úţasné intuici autora 

nebo dobré znalosti Homéra. M. Exner ho (v: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, s. 351) rov-

nou vysvětluje ponorem do „kolektivního nevědomí“! K představám o duši u Slovanů srv.: Zdeněk 

Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, Praha 1990, s. 133.  
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ale den a léto duší nad věky se nešeří, 

a aţ naše píseň dozní, neznámí se bratři zvednou, 

v struny naše utišené ruce jasné udeří 

* * * 

Ruce v písni pozdviţené, rozteskněné, hledající, 

jako květy růsti budou do nesmírna, v záři tvou; 

pod klenbami nekonečna vojska duchů putující 

v nový šik se utáboří, hvězdné stany rozepnou, 

mocná slova harmonická zníti budou v hlahol světů, 

předvoj na výpravě duchů v jasné sféry závratí, 

a pak s křídly rozpjatými, zastavena ve svém letu, 

v bouři času zavěšena, nepohnutě čekati. 

Otokar Březina, Věčně znova v: Básnické spisy, Praha 1920, s. 187 (sbírka Ruce) 

Postmortální i vezdejší ţivot koncipován jako sen, věčnost, jsoucnost sama 

viděna sub specie aeterni Somni: toť něco jiného neţ fond materialistní kru-

dity o například čtveru těl, rozlišování těla a duše a jiného zanášení našich 

ţivočišných omezeností do Féerie prajsoucna. 

Ladislav Klíma, Jak bude po smrti v: Vteřiny věčnosti, Praha 1967, s. 131 

Je-li co jistého, je tím trvání ducha po smrti. Ale přec nevěří v ně v hloubi 

srdce skoro nikdo, a málo těch, kteří věří, ţe v ně věří, věří v ně vskutku. 

Jak směšně odporuje si mnohý umírající věřící!: „Doufám, ţe mně bůh od-

pustí“, - a za chvíli: „Jest konec všemu!“ 

Ladislav Klíma, Svět jako vědomí a nic, Praha 1990, s. 100 

Nejlepším, co dějiny poskytují, je mohutné divadlo; tím je vţdy jen nejsil-

nější projev největšího ţivota, - válka; války jsou duší dějin. Hledat „dobro“ 

je absurdní; nalézti štěstí nemoţno; nejcennější v tomto světě jest ještě hero-

ismus. Ti, kdoţ odsuzují válku jako vraţdění, odsoudili tím sebe – jako zba-
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bělce: tím pozná se muţ, ţe opovrhuje ţivotem a smrtí; má tento náš bídný 

ţivůtek tolik ceny, aby se o něm vůbec mluvilo? a není lepší zahynout „na 

poli cti“ rukou člověka, neţ následkem nečistoty bacilly, nebo následkem 

zbabělosti stářím? Ti, kdoţ naříkají nad „ztrátou lidských ţivotů“, nevědí 

patrně, ţe lidé jsou smrtelní: - buď je duch nesmrtelný, a pak je „smrt“ bez-

významna; nebo je smrtí „konec“, - a pak je snaha, prodlouţit tento vteřino-

vý ţivot, právě tak opovrţení hodna, jako odsouzenec, prosící ještě aspoň o 

minutku strpění. 

Ladislav Klíma, c. d., s. 173 - 174 

Láska a zápas, ţivot a smrt! Zrod a zmar! Tak se nazývá to, uprostřed čeho 

stojíme. Na těchto dvou pólech vězí osa země. Nevím, jak uţ jsem řekl, jak 

je to na jiných hvězdách. Ale vše ţivoucí, co jest na této zemi, vdechuje tyto 

dva ţivly, ţije a hyne s nimi, ať je to malý brouček na lesní pěšině nebo 

myslivec, kráčející tudy, aby vyslídil pytláka a nasypal mu broků do zadku, 

lumpovi! 

Rudolf Medek, Ohnivý drak, Praha 1921, s. 113 (Medek, který zprvu patřil k literátům Moderní re-

vue, vtiskl především úvodu románu ´pohanský´, ráz, viz s. 10, 11, 12, 19)  

Ţivot není produkt, nýbrţ sám původce, činitel, tvůrčí síla, ne pracovní síla 

fyzická. Ţivot trvá a působí ve stálé přítomnosti, jeho počátek a jeho konec 

je daleko za hranicemi lidské zkušenosti a lidského poznání. V tomto smys-

lu je věčný, nesmrtelný, ač se proměňuje skrze pomíjející, smrtelná tělesa, 

která jej nesou dočasně, odevzdávajíce jej dalším jednotlivcům. 

František Mareš, Fysiologická psychologie, část I. (Fysiologie, díl IV.), Praha 1926, citováno podle: 

Milan Nakonečný, František Mareš, Praha 2007, s. 55 (Knihovna Národní myšlenky, sv. 6) 

Neexistuje znovuvtělování, reinkarnace duší jako individuí. Po smrti tělesné 

nastane i duševní smrt. Lidské duše se rozloţí, vplynou v kosmickou duši, 

splynou s ní. 

Má tedy ateista pravdu, tvrdí-li, ţe se po smrti rozpadne, ţe po smrti nic 

není. Do tohoto oceánu vlévají se i duše všech ţivočichů, zvířat… 

Petr Kohout (Pierre de Lasenic) v: Hovory s Lasenicem, Praha 1993, s. 43 („Nejvýraznější a současně 

nejzáhadnější postava“ českého hermetismu mezi oběma světovými válkami, viz Novodobý český 

hermetismus, Praha 1995, s. 139 – 156)  
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III. 

Pouť „indoevropskou“ moudrostí v její ontologické, mytické, popř. etické 

rovině je u konce. Dokládá jak dědičné národy Indoevropanů poté, co se 

plně odloučily, podobným, ba často téměř identickým způsobem zpracovaly 

a v jistých fázích prostřednictvím vybraných jedinců rozvíjely odkaz před-

ků, neţ jej pak pod vnějším tlakem okolností a podnětů v nových domovi-

nách více či méně „zapomněly“. Jen v Evropě historické vědomí dosáhlo 

úrovně umoţňující postupně rozkrývat původní „vklad“, který byl leckdy 

bezmála přepodstatněn, např. pod vlivem rozvinutého hinduismu, křesťan-

ství či ateismu, nikdy však z „krve“ – tam, kde je jí ještě určitá koncentrace 

– nezmizel docela. Indoevropeistika dnes rovněţ dává nahlédnout do období 

před rozchodem z pravlasti, dávno před vznikem nejstarších zde citovaných 

textů.  

Rekonstruovaná slovní zásoba např. prozrazuje, ţe anatomická znalost fy-

zického těla je od raných dob dosti přesná – jména hlavních vnitřních orgá-

nů
15

 vykazují z větší části archaickou formu – zatímco struktura „psychic-

kého“ ústrojí je příznačně trojčlenná.
16

 Jako podstata ţivého je vnímán dech, 

jeho funkce se však neomezuje jen na dýchání, ale i na myšlení (odtud in-

spirace, nejen básnická, z lat. inspiro, vdechnout; spiritus, duch), lokalizo-

ván je proto jak do plic, tak do srdce (jako átman). Smrt je vyjadřována téţ 

opisem „vydechnutí“ (řec. thanatos). Dalším „pilířem ţivota“ a pramenem 

existence je fluidum (aion u Řeků, ayu u Árjů), jehoţ centrum se nachází 

v páteři. Mají ho mladí (lat. fluo – téci, proudit, přetékat, oplývat), staří o něj 

postupně přicházejí a „vysychají“. Mnohá vzrušení mysli jsou vlhké pova-

hy: védický kořen mad-, který odpovídá lat. madere, řinout se, ´být zmáče-

ný´, označuje radost, potěšení; moţná se původně jedná o vzrušení z extáze. 
17

 Třetím ţivotním principem je „vnitřní oheň“, který se projevuje ve všech 

                                                           
15 Pojmenování tělesných orgánů samozřejmě ještě neznamená, ţe byla správně rozpoznána jejich 

funkce, naopak: často byla chápána zcela fantasticky.  

 

16 Tuto trojčlennost si „psýché“ uchovala i později, srv. tři sloţky duše u Platóna: rozum, vznětlivost, 

ţádostivost (Ústava, Praha 2001, s. 108). Obyvatelstvo své ideální obce Platón dělí do tří stavů právě 

na základě převahy oné sloţky v duši, která odpovídá spravování posvátna, moci a práva, fyzické síle, 

blahobytu a plodnosti (ind. dharma; kama; artha).       

 

17 České slovo opojení (ind. Mada) nabízí zdánlivě podobný výklad: „napájet se“ (opakem „napoje-

ného“ je „suchar“) sómou, haomou, nektarem, medovinou, zkrátka „špiritusem“(srv. s indiánským 

označením pro alkohol: „svatá voda“), o proţívání „erósu“ jako aktu stvoření („ţár lásky“ spojený 

s pocením a jinými tělesnými tekutinami) nemluvě. Slovem život se zase kdysi u nás označovalo 

břicho (jak je ještě teď patrné z dámského živůtku), odkud čerpáme ´sílu´. 
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formách tělesného tepla. Je to také jakási „duše“, vnitřní „plamen“, „zahřá-

tí“,
18

 o němţ se nějak tuší, ţe má co do činění s krví („prudká, horká krev“). 

Vše je přitom odvozeno z pozorování, ze zkušenosti: staří vysychá, dýchání 

přestává, mrtvoly stydnou. Člověka opouští vlhkost, dech, oheň. 

Myšlenka přetrvávání ţivota je u Indoevropanů rozšířena jako jinde (na ní 

jsou hlavně zaloţeny pohřební rity), ne vţdy je však příliš jasné, co vlastně 

má ţít dál: zbytky vitálního principu („oheň“ – energie)? Dech? A kolik 

v něm zbývá „myšlení“ – vědomí? U Homéra ani jedno ani druhé: umírající 

ztrácejí ţivotní thymos (vitální síla, touha, přeneseně téţ vůle) i myslící fre-

nes („srdce“ chápané jako centrum myšlení, přeneseně proto duch, rozvaha 

apod.). Indoevropský šaman si byl v této otázce moţná druhdy jistý, ne tak 

Achilles! Kdyţ se mu ve snu zjevuje mrtvý, ale dosud nezpopelněný Patrok-

lés, dovídá se od něj, ţe dokud tělo nebude spáleno, nemůţe to, co z něho 

zbývá projít branami Hádu (srv. s ´osudem´ Vlaslava na s. 77); válečník, 

jako kdyby řečené nevnímal, se přesto diví, ţe v „domě Hádově“ je ještě 

nějaká „duše“ a „přízrak“ „jen ţivotní síla v něm není“ (Ílias, Praha 1980, s. 

426).
19

 Co je ale taková „duše“ v lidské podobě, kdyţ ne pouhé zdání, pře-

lud, snová představa? 

Dualistický protiklad mezi tělem a duší (jako bytosti, jíţ je tělo pouhým 

obalem či dokonce ţalářem), typický především pro Írán, je tedy pozdějšího 

data a pravděpodobně cizího původu. V Avestě je pět názvů, které se pře-

kládají jako duše, ale ani jeden se neobjevuje – přes úzkou spřízněnost obou 

řečí a kultur – ve Védách. Slovo átman, tak důleţité v postvédických speku-

lacích, tu stále ještě označuje lidskou bytost v její nedělitelné jednotě; právě 

tak jako animus a anima Latinů, thymos a psyché Řeků, je átman a prána 

původně dech (něm. „Atem“). Jádţňavalkja v Brhadáranjakópanišad opako-

vaně říká, ţe po smrti vědomá bytost nepřetrvává, ale jeho ţena Maitréjí je 

jiţ překvapená: „Zmátl si mě, vznešený pane, tím, ţe po smrti není ţádné 

                                                                                                                                                    
 

18 Srv. s kapitolou Magické teplo v: Mircea Eliade, Mýty, sny a mystéria, Praha 1998, s. 125. „Vnitřní 

oheň“ patrně souvisí i s posvátnou silou hrdinského hněvu („dostat se do varu“) – furor, wut, ménos – 

nebo s „aurou“ dávných árjanských králů chvarenach. Také Buddha je při askezi, tapas, „rozpálený“. 

Příbuzné fenomény jako je chození v ohni či odolávání ledovému chladu, jógické či tantrické techni-

ky, kundaliní, zkoumá parapsychologie. Moţná divy jarla, znalce run z Písně o Rígovi, nepatří jen ke 

skaldské nadsázce (Edda, Praha 2004, s. 181). 

 

19 Schaefferův německý překlad uvádí doslovně „Hauch“ (dech) a „Bild“ (obraz). České „ţivotní 

síla“ vyjadřuje slovem „Sinne“ (pud). Tato „touha“ je zjevně identická s „ţádostivostí“ (tanha) 

buddhistů, „popírajících vůli k ţivotu“.  
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vědomí.“.
20

 Je pravděpodobné, ţe s dávným vznikem tří funkcí, jimţ odpo-

vídá triáda „teologií“, se také postupně odlišovaly představy a vědomosti 

příslušníků jednotlivých petrifikovaných „kast“ (Maitréjí tak moţná zastu-

puje obecné mínění vrstvy, která nejsnáze podléhá domorodým vlivům nebo 

„pověrám“ vůbec).
21

 

Stejně jako Homér i básníci véd nebo římští stoici neztotoţňují bytost s tím 

málem, co po smrti přeţívá, přesto touţí po nesmrtelnosti. Ne v oné tajemné 

nepomíjivé entitě, která sdílí nesmrtelnost „kosmického ţivota“ poté, co 

lidské tělo zaniká, ani v „energii“, která se projevuje ve všech ţivých i neţi-

vých objektech a udrţuje je, nýbrţ v lidech své krve. Pro tradiční („archaic-

kou“) mentalitu je podstatná rodová linie (viz ještě novověkou šlechtu!), 

jedinec je hlavně částí řetězce. Nesmrtelnosti tak dosahuje v potomstvu a 

v jeho vzpomínkách, takový je princip kultu rodiny s otcem (pater, dominus 

od dom-us, rodina) v čele. Kdo však dosáhne skvělými činy „věčné slávy“ 

(gloria) zakládá svou „nesmrtelnost“ nejen na své rodině, ale na větším po-

čtu lidí, na svém rodu či národu. Dospívá tak k „solární nesmrtelnosti“ Ely-

sia nebo Valhally, místo aby jako jiní mrtví „sestoupil“ do temnot (řecký 

Erebos, germánský Hel) obecného zapomnění (?). Řecké označení pro tako-

vého člověka spočívá na kosmické homologii: hrdina, héros,
22

z namená 

dobyvatel (něm. Eroberer) krásného ročního období, toho, který prošel zim-

ní nocí (druhou smrtí) a došel ke sluneční nesmrtelnosti. V Bráhmanách je 

podobný výraz: „dobýt rok“ tam znamená „dobýt nesmrtelnosti“.
23

 Tato 

nesmrtelnost tudíţ není samozřejmá, není udělována, nýbrţ dobývána činy 

(podobně jako svoboda, resp. suverenita), později třeba askezí, dokonce i 

                                                           
20 Upanišady, Praha 2004, s. 44, 81.  

 

21 V této souvislosti Alain de Benoist důrazně upozorňuje, ţe relikty pohanství, dochované 

v evropském folklóru, jsou takřka bez výjimky spjaty s třetí, zemědělskou funkcí (pohani, pagani – 

venkované, sedláci). Nakolik potom odpovídají funkci první, jejíţ členové byli zajisté ze strany křes-

ťanství potíráni nejtvrději a s nimi i jejich vědění?  

 

22 Héra (lat. Iuno, iunius – červen), ţena Diova, ochránkyně hrdinů, odvozená od jarních boţstev 

(*yora-, *yer-a-, čes. asi moţno doslovně: Jara, přeneseně: Vesna?). Posvátný sňatek Dia a Héry 

symbolizuje opětovné setkání ´denní oblohy´ (*dyew-) s rokem (srv, angl, year), kaţdoroční návrat 

světla na konci dlouhé zimní noci.    

 

23 Srv. alespoň s tímto místem v Prašně: „Pradţápati („Pán tvorstva“) je rok a má dvě dráhy, jiţní a 

severní…“ , dále viz Prašnópanišad v: Upanišady, Praha 2004, s. 327 a následující. 
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„technikou“ (od počátečního rituálního pití sómy a podobných nápojů jako 

„instrumentů“ k dosaţení „posvátného času“ přes alchymistické experimen-

ty k biogenetice). Nerovnost je tu v kaţdém případě obsaţena i ve smrti: do 

Valhally jsou přijati jen válečníci s Wotanovým znamením. Vyhlídka „so-

lární nesmrtelnosti“ také objasňuje pověstnou ochotu a téměř samozřejmou 

volbu (prostor pro svobodnou vůli v osudu!) mnoha mladých válečníků ra-

ději „slavně padnout“ (Achilles, Alexandr Veliký na prvním místě; ale i 

christianizovaný Roland je sám sebou, dokonalým rytířem, teprve ve smrti!), 

třeba i v „nesmyslném“ dobrodruţství, neţ pokojně sejít stářím. Pouze kelt-

ští druidi nakonec prý slibovali příjemný „ráj“ všem (F. Le Roux, C. J. Gu-

yonvarc´h, Les Druides, s. 276 – 277). Nicméně vnitřní velikost, „velkoduš-

nost“, (lat. magnanimitas), umoţňující další povznesení, zůstává vţdy vy-

hrazena jen některým. 

Tím se dostáváme k charakteru (éthos) jako projevu „duše“. Aplikujeme-li 

schéma „kultur hanby“ (shame cultures) a „kultur viny“ (guilt cultures) vy-

pracované antropoloţkou Margaret Meadovou na Indoevropany, patří beze-

sporu do skupiny první, zaloţené na etice cti („Sluší se muţi před ţitím 

v potupě přednost dát smrti.“, Béowulf, Praha 2003, s. 202; Béowulf sám 

„vynikal ctí nad celý svět“, s. 212) předpokládající „přímé spojení se socio-

kulturní sférou“ (stráţci z Platónovy Ústavy jsou především „obránci samé 

ctnosti“); opovrţeníhodným jednáním můţe člověk zneuctít své dobré jmé-

no a následně zhanobit předky i potomky svého národu/rodu/rodiny (kdeţto 

v guilt cultures je vina objektivizována pomocí „vyššího třetího“, který trest 

zniterňuje a individualizuje: zjevená dogmata určují „morálku hříchu“, v níţ 

se člověk s vinou jiţ rodí). Kdo v shame cultures
24

 správně jedná, je veleben 

básníky, ctí předky a zanechává slavnou vzpomínku, přinejmenším u svých 

potomků, někdy ale – jak bylo řečeno – i u ostatních (kdy dospívá ke „slu-

neční nesmrtelnosti“, stává se „vznešeným“ hrdinou: „Vţdy jen chválou jiţ 

přinášejí činy, povznese se muţ!“, Béowulf, s. 62, dále srv. zde např. s. 8, 

                                                           
24 Kultura je především souhrnem pravidel; bez pravidel nemůţe ţádná společnost existovat dlouho. 

Tato pravidla jsou ve vzestupné fázi kultury vnímána jako absolutní. Tradice, historický čin, souhra 

událostí, proces přejímání obsahu z jedné generace na druhou atd., v určitém okamţiku krystalizují ve 

společenské zákony s dostatečnou silou, aby se jevily jako přirozené, tzn. jako kdyby existovaly 

odjakţiva; v úpadkové fázi jsou však odhalovány jako to, čím ve skutečnosti jsou – jako konvence. 

Jejich kritika postupně sílí, pochyby pronikají všude, nic uţ se nerozumí samo sebou. Vynořují se 

postoje, které pravidla bez absolutní hodnoty odmítají, jinými slovy popírají všechna pravidla (anebo 

se vracejí, jako v případě komunismu, k formě zjeveného náboţenství); relativismus, všechno má prý 

tutéţ hodnotu a tudíţ uţ nic hodnotu nemá; různé eskapismy či naopak zlhostejnění. To je civilizační 

znekulturnění, stav, který lze dobře kritizovat, nikoli účinně změnit, neboť podmínky, které nastartu-

jí proces vzniku pravidel vnímaných znovu jako přirozená, tj. takových, která budou v sociální struk-

tuře po několik staletí fungovat jako „absolutum“ nastanou, aţ se historie dá opět výrazně do pohybu. 

Dnes se morálce zaloţené na absolutních hodnotách říká archaická.  
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20, 21, 27, 48 atd.). Gaefumaór je nordický ideál těch, kteří dostali více neţ 

jiní a umějí a chtějí si tuto převahu chránit, (´aby co nejlépe naplnili osud´) 

coţ vyţaduje kázeň. Kázeň, která vede k sebeovládání (ataraxia u stoiků – 

neochvějnost), neţádá ani tak znalost tajů bytí jako vládu nad jeho funkcí-

činností ve třech oblastech: myšlení, mluvení, jednání (=Buddha nemluvil 

jinak, Zarathustra také ne!). Myšlenku a slovo tu nelze oddělit od činu. Obě 

(´neviditelná a nehmatatelné´) jsou jeho vyššími formami (viz *ménos – 

touha po činech, „energie“; kořen *men = myslet). Skutky je třeba dostát 

slovům, povinnostem věrnosti, přísahy, jednat podle slov (srv. Béowulf, s. 

92, pozn. 50). Toto „jednání podle“ je vyjádřeno kořenem *ar, který tvoří 

základ indoevropského slova pro ´pravdu´(srv. něm. wahrheit, lat. vero): 

*(a)rta- (srv. dále s ind. rta jako řádem všech věcí; bytí vůbec). To zname-

ná, ţe myšlení a mluvení jsou bezcenné, nejsou-li podmíněny jednáním, ale 

také, ţe slovo můţe být čin. Hérakleitos vede svou válku slovy (srv. Héra-

kleitos o poznání a smyslu v: Zkušenost a řeč, Praha 2008, s. 24 – 25). 

Smyslem ţivota je mu co moţná nejsoustavněji rozvíjet a uplatňovat schop-

nosti zaměřené na rozumné smýšlení a konání a nacházet se vţdy anebo co 

nejdéle v tomto nejlepším stavu. Výsledkem takové snahy po sebezdokona-

lení je boj – vnitřní, s cílem udrţet se proti všemoţným tlakům, jeţ nutí člo-

věka k horšímu, vnější, neboť nejlepší (řec. aristoi) vţdy přijímá výzvy bytí.  

Dnes je etika poslední ţivotnější součástí metafyziky Okcidentu. Vidíme to i 

na křesťanství, které tam, kde v postmoderní společnosti dosud plní institu-

cionální/sociální úlohu, redukovalo v podstatě na pruderní (a často pokry-

tecký) moralismus. Bozi a víry mohou být pomíjivé, ale některé hodnoty 

(také věrnost a čest, odvaha, ochota k oběti, krása, síla atd.) zůstávají. Jejich 

reální nositelé, nezřídka s tragickým osudem, tak získávají svého druhu po-

díl na věčnosti (Amiel: „Kaţdý ideál je jádrem pomíjivého“), ať uţ se vě-

domě identifikují s nějakým pravzorem („archetypem“) nebo ne. Má-li nyní 

smysl mluvit o indoevropském pohanství
25

 mimo akademismus historického 

poznání, folklór či víkendovou kratochvíli, pak právě hlavně v rovi-

ně individuální etiky. Zde několik synergických zásad:  

                                                           
25 Člověk je zoon politikon, ţije vţdy „tady a teď,“ od své společnosti (a její kultury) je neoddělitel-

ný. Rodí se však zároveň jako dědic. Dědictví, s nímţ přichází na svět, můţe přijmout nebo odvrh-

nout, rozvíjet nebo tlumit, ale nikdy je nemůţe zcela změnit či vymazat. V mravní oblasti to znamená 

především jistý počet hodnot a následně i hodnotových soudů, které se v té či oné kultuře specificky 

liší. Čím dále do minulosti, tím více šancí, ţe v tomto biokulturním dědictví identifikujeme, co je mu 

vlastní a co mu bylo naroubováno. To je první důvod této „genealogie hodnot“, kterou vytvářejí 

identitní hnutí jako fundament obrody sociokulturních pravidel. „Metafyzická válka“ mezi vnitřním 

ústrojem Evropana a křesťanskou věroukou pokračuje. Evropské rysy křesťanství jsou ve skutečnosti 

přetrvávající rysy evropské mentality. Jde o to, rozetnout konečně gordický uzel hříchu a viny, do 

něhoţ jsme po tisíciletém incestu s ţidokřesťanstvím stále zapleteni; proti mesianismu, soteriologii, 

universalismu, egalitarismu a ikonoklasmu, za dialektiku ţivota a smrti!  
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I. Čest není prostředek, který slouţí nějakému konečnému účelu. Je vţdy 

samoúčelná, nikdy formální. 

II. Přísahy zavazují, okolnosti nezprošťují. To je podstata věrnosti.  

III. Nestačí se jen narodit. Je třeba se také „stvořit“ (od sebeutváření po 

„iniciaci“). Být „sám sebou“ můţe být málo. 

IV. Silná vůle přibliţuje kaţdému ideálu. Obraz, který o sobě máme, pře-

chází ve skutečnost tam, kde podle něj jednáme. Ţitá idea má větší váhu neţ 

idea jako taková. 

V. Svět je chaos, ale člověk mu můţe dát formu. Naše jednání nemá jiný 

smysl, neţ jaký mu dáme. Způsob jakým věci děláme je právě tak důleţitý 

jako věc sama.  

VI. Ţivotní cíl: postavit mezi sebe a smrt něco významného. Doba a společ-

nost nám v tom mohou bránit. Některé vyţadují příliš mnoho, jiné nenabíze-

jí dost. Pro mnohé to můţe znamenat skoro totéţ. 

VII. Povinnost je nad vášní, vášeň nad zájmem. Hnáni touhou, jsme jejími 

otroky, vůlí, jsme jejími pány. Práce je sluţba nebo poslání, povinnost osud.  

VIII. „Na počátku byl čin.“ Musí-li se něco učinit, ptáme se, zda to bude 

úspěšné či ne aţ v druhém plánu. Někdy je ostatně nutno jednat, i kdyţ (ne-

bo spíš protože) je prohra jiţ nevyhnutelná. Amor fati.  

IX. Zaslouţíme si všechno, co se nám děje, individuálně i kolektivně. Nad 

určitou hranicí jiţ neexistuje ani štěstí, ani náhoda: naši nepřátelé jsou silní 

jen díky naší slabosti. Co je moudrost bez moci? 

X. V současnosti ţije veškerá minulost, dříme veškerá budoucnost. Všechno 

naše jednání vnáší do hry to, co se jiţ stalo, i to, co (opět) nastane.  

XI. Rozený vůdce (duchovní nebo jiný) je jako Polárka, kolem níţ se vše 

točí. Střed dění, osa ţivota. Platí: kdo chce vést jiné, musí také ovládat sám 

sebe. Umět se přinutit je prvním předpokladem práva nutit k něčemu ostatní. 

Kaţdé právo má protipól v povinnosti. 

XII. Nejlepší se podobají boţskému (to platí i pro krásu), které není nad 

námi ani mimo nás. Lze ho snad někdy plně procítit, ne však vystihnout 

slovy, hudbou, hmotou či obrazem. Inspirovaní umělci přesto neusilují o nic 

jiného. Boj není řád, ale struktura světa. Rozdíly jsou motorem, dynamikou 

ţivota. Chtít je odstranit znamená být proti ţivotu – jednotě protikladů.  
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