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tap1tola

odc1zení,

.IpL narnaěuJe odLeg L nodltlřctví,
odc1zcní ngní v žádnán přípaóá uodernÍn Jl.
Bybycbou ce snažlll podat nástln btgtorte odclvo. Vyboěovalo \l r ráncc bíby'
zcní. PostaěÍ říc1, áa ge adá, le o6c1zení ao 11ší od Lultrrry tg hrltuře neJcn co
af,ér' ltená Jou oťlclaeny' aIc 1 co do úplnoatl proce3u.
ilo epeclflclýob
odclleaí, Jal'Jo nacb&Íuc v aodetaí spoleěnoott, Je téDěř úplnó. PronlLá
L věcea' &er3 LonaunuJe, Ls atátu' L bllřnínu 1 } sobě
vatebcr ěIověke L p&1'
qÉváří
Vytváří alolltý
lvét vócí, Ja}ý nllily předtÍn neerlgtoval.
oglánr. čbvlL
spolgřenslý stroJ b oprávĚ tecbnlc}ó uaB1nerlc' Herou zkonstruoval. AvšeL toto
a csntrun, ale Jako
vĚe Jc aad Día a 1Ěea něJ. č1ověL gs necítí Jatso atvořltel
otroL 0oleoa, ktcrý Je óít'gu lldalých ruhou. čín nocněJěÍ a glgant1ětěJší Jcou gí.
tíl ae JaLo lldaké bytí cÍtí beznoeněJĚí.odclzen od rebe gapa
Ig, které uvolnll,
vtlrbutá
protl
do vócí' Jež rytvoř1l.
Přoetal být naJltelen acbe
tYář1
.vé
atoJí
.....o
6tena' Jo vlaetněn cvýu qltvoro
Co ea atalo a dělnÍEga? Íečono aloqy přeqýěllvé}ro a důkladnélro pozorovatele
íduatrlální
acérryl:'rV prúrryreluce ogobnoet etdvá eLononlckýu atonen, který tancuJe poille aelodle atooleLábo řádu. Vaěe uÍgto Je právě zde' budete esdět ta}to, vaĚe paže gc budou polýbovet r lnchú Ye gněru poloněru Í a ěeg pohybu budg .ooo 11DÉ

......

gtále víca beznyšlenkovltou a opatsovanou' nebot plánovaěl,tlto
"" "iá"á
a vědeětí gsneŽgřl dáIe olupuJí dě}níka o Jeho právo ryolet *
otbopottybovatelé'
gvobgdně oJ pobybovat. Potlačovóna Je potřeba řÍó1t' tvůrěí acbopnoat, zvÍdavogt
a nazávlalé ryĚlepí. Výaledken' a to nevybnuteln5fo, Je potření nebo popření ěáEtt
dělníka, apatle nabo (legtru\tívuost, psycb1c\ý úpadek..1)
Prácc

I úloba oarražera Je úlobou odc1zenou. ňÍaí ctce celek a n1koll pou}r.ouěást'
alg Je rovněž odctzen od evétto výrobku Jako něěeho konkrétnÍbo a uŽlteěnétro. Jebo
cíleo Je výnosné up1atn1t kap1táI' lnvestovaný Jlnýnl. ovĚem ve grovnóní ge atanšín typen vlaatníka - Dáaažera Je, nodernÍ manažeratví nnoben oéně 1nteresováno na
rozgalru zieku' qyP1ácenén akclonóřr}n Jako dlvldendgl , než na výnoanén furrgovárrí a
že v nanažergtví pooěrně zíekávaJí na význaerpanzí poťlnlku. .Ia cberekterlatlcké'
nu t1 ' lteťí obstaráveJí pracovní vztahy a prodeJ -ted.y rrenlpuluJí l1dnl - ve ařovnání s oněnl"' kieří se etaraJí o technlcký aspe}ů výroby'
líauažer, eteJně Jab dělník ě1 kdokol1 J1ný' přlc}tází do styku a neosobníBt
glganty: a g1gant1clýn konkurenčnío podnttsen' a glgantlckýn národnín a avětovýn
a Jínž nueí být nanlputrbcm, e glgentlckýo zÁt.ezníLea, Jenuž se muaí vllcbotlt
lováno, s 8úgantlctsnr oabory a glgantlctsou vlédou. Všlchnl tlto obřl uaJí pochop1te1ně vlastní Ž7vot,; ovl.lvňuJí ělnrrogt nanažera a řídí ělnrroat dělníka a úředníka.
Problén nanalera otvírá
l) J,J.

Glllesgle:

Jeden z neJvýzrraněJĚíctt Jevo odclzené kultury'

Free'ErprcEslon
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podíl.u
PoJde-lí, nuaí JeJ pohřbít. N1c z tgkové odpovědnost1 nepIatí pro naJltele
noc, aby svýn úgllÍtn ovl1vn11 odpovídaJící
na akclích. V]'aatník nená prakttcky
vlestn1ctví.
bodnoty, které dříve š!'y ruku v ruce 9 vlaetn1ctvín,
2. Sp1rltuální
Jeou dnea
něho
odloučeny.
Fyslcké
vlsstn1ctví,
od
které nohlo být svtr1mvlagtnÍken utvářeno,
by1o nu e to . ved].e přÍjnu v konkrétnéJší podobě . př1nést přÍné uopokoJení.Přeťl.
stavovalo rozěíření
Jeho oeobnoot1. S prudkýn vývojero korporace naJetník vlagtnlctvÍ

tuto

vlastnoet

ztrat1l

Ještě vÍce než dělník

v průběhu průqlstové revo}uce.

3. Hodnota 1ndtvtduá]'ního botratství ge dostávó ťio záv1sloet1 na aílách, které
Jeou naprosto n1rc člověka a Jeho úe1].Í. NanÍeto toho Jeho hodnotu urěuJí činy Jed.
notllvců z rozkazu podn1ku ng gtraně jedné, Jednotl1vců, nad nln1ž nená ekuteěný
vlaetník žádnou kontrolu,
na gtraně drrůé ě1ny ostatních na eensitívnÍn a čagto
rozltarnéB trhu. Hodnota je dále aubjekten velkýc}r vý$vů, v n1chž opoleěnost od}ra.
duje vlastní bezproatřední
budoucnogt a Jež Jsou ref}ektovány v obecné úrovn1 trodnot na organlzovanén trhu.

- to nůžeue říc1 o voštse*
4. Hodnota bohatství lnd1v1dua neJen stále fluktuuJe
.
rén bohatství
ele Je oubJeh,en etálého odhadování. Indlvldurrn nůže spatřovat změny v odhadované hodnotě gvébo naJetku od okanž1ku, k okarnžlku, což Je okutečnosi,

Herá

nůže znatelně

ovl1vnlt

vydání Jejíhc příJrnu a Její

potěšení z něJ.

i.'V důeledku organ1zovaného trhu se lnd1v1duální vIaetnÍctví stalo neenírně
pottyblÍvýn. Ind1vlduální
vlaetník
JeJ nůže okanž1tě obrát.lt v J1nou formu bohatže tržnÍ paětnerÍe Je funguJící řád - nůže tak uě1nlt bea
a za předpokladu'
atví
v6ě.né ztráty
způsobené přtnucenýn prodeJen.
6. Bohatství Je gtá1e néně a néně bezproetředně použltelné. Když ná bohatgtví
na příkIad fornu Půdy' vlastník
použít . 1 když bodnota půJe nrlže bezprostředně
dy ne trbu Je zanedbatelná.
Fys1cká kvat1ta onoho bolratetví zproatředkovává
uaJÍte11 eubJeEÍvní hodnotu zce1a nezávlgle
na nožné tržní bodnotě. NověJší foroa vlaetnlctví
Je zcela nescbopna pro přÍué užívání. PřÍný už1tek nůže zíglat uaJltel
jen
ProdeJen na trbu. .Iď tak epJat s trhen Jako n1kdy předtín.
7. A koneěně v ayetéuu edruženÍ ge vlaetníku
lnduotrlálního
bohatství ponechá.
vá pou}tý synbo1 vlagtnlctví'
zatíoco Doc' odpovědnogt a prostřed\r,
lteré by1y dří.
ve lntegrální
aouěáatí vlagtnÍctví.
Jsou přeneeerry na oddělenou skup1nu, v jeJícbž
rukáctr ;e řÍzenÍ..1)
.Ilnýn význannýn aspekten
podnlku.

Le5á1ně akclonáří

1ldé v denokracll
podle skutečnostL,
lnteresován
Proces
nlctvírn
teěnost1

volÍ

o<ielzeného poatavení naJltele

podn1k ovládaJí,

své představltele.

to

Jest volí

Faktlc$

Že podíl každého Jednotllvce

akcÍí Je ovládání

správu

Je neobyčeJně na]'ýl takže není za-

schůzí a aktívně

8Dotřeby

Jako proceg výrob.y. Věcl

peněz,

to předevštn.

odclzen

Zvyk]t

Je to však neJošldněJší

ús1lí v abgtraltní

vystupoval.
zígkáváne

Jsne tonu a berene to Jako sanozřeJné.

cesta

nabývárrí Yěcí.

podobě. Není to však nutně g5ig

Penlze

repreeentuJí

proetřerlYe glcu.
prác1 a

práce a né úg11í, pokud Je nohu

1 ) v l z A . A . B e r l e á G ' C . ! í e a n g : The^Modern Corporatlon
Maxulllan Conpeny, New York 1 9 4 0 , e t r . 6 6 - 6 8 .
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Jako

věak Je JeJtc}r řízení nepatrné,

na torn' aby se zúěagtňoval
Je steJně

do té níry,

Jebo

and private

property,

The
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..tctlclý
3s/t1' to Jest' v něnř Jam obeeŽent ry, bonbátnÍ' s4laloví, cÍtící a
ucu:uJícÍ l:ldclé bytoetl.
ALt apotřeby by Dčl být zhrěenoatl plnou výzaonu, !'1dprodultlvaí.
V neěí hrltrrÍg o ton lrq atěží nlwlt.
alou a
Spotř.eba Je v poilatatě
ucpoloJovárría rrd1e ryvolaqýcb přeludů, Je výloaen fantazle odclzcné od na5abo kon
krétníbo' reálnétro Já.

Jg nutno se zuín1t o Jlnén acpehu odctzení od věcí, lrteré tonzrrnuJeoe. rJgls
obL1openl věcní' o JeJlctr podatatě a původu n1c ngvíDe. telefon, rsd1o, uagnetofon
a ostatní aložtté příatroJe Jeou pro náo větělnou eteJrrě taJeunó, Jatso by by\y pro
ělověka prln1tívní kultury. Víuel Jak Je užívat, ět lópe víue, který Lnoflíts znáěk.
nout' Nevíoj všat,.'iu JaIén prlnclpu luruují, o výJlntsou neJvágněJšícn teroínů ča.
hocl'.co Jsae sc kdyot uětll ve ěkole. Ale 1věcl', které ss nezaL'ládaJÍ na obtížnýcb vědac$ch prlnclpectr, Jaou nán většlnou eieJně odc1ze4gr. Nevíoe,
Jal ae 1vyrábí cb1éb' látLe' atůl' gklo. KonzrnuJene tats, Jal vyrábíne: bez Jalébokol1 konlrét.
aího vztebu k obJektúml 8 nlnlž Jsme va atyku. Žtjene ve světě věcí a Jedlný náš
rtyts a n1nl Je ten, že víne, Jak e niu1 nanÍpulovat nebo JaL Je-konzuuovat.
l|áš způsob apotřeby nutně vede L tonu' že ntkd$ neJsne uspoLoJenl, protože to
není našg reálná konkrótní osobnoet, která EonaunuJe reálnou a konkrétní věc. ta}
rozvíJíne gtále vzrůataJící potřebu stále vícE věcí a etá}e roatoucí spotřeby. Je
pravda, že pokrrd žlvotní standalt obyvatelstva Je pod důetoJnou úrovní erl'stgněního n1n1ua' extretuJe př1rozanÁ potřaba většÍ konaunpce. tlo pravda l to, že exlstuJo
oprávněná potřeba pro větší konerrnpc1 s tíu, Jak se ěIověk Lu]'turně vyvíJí a ná
JenněJší potřeby lepěí potraiy, obJektů rrrněleckéhovnínání, kn1h atd. ilaše toÚla
po spotř"abě však ztrat1la veókeré sepětí s reólnýnl potřebanl ělovětsa. líyšlenka
lconaumvat více s lepšícb věcí původnéznanenala unožnlt ělověku šI,aetněJěí 8 gpokoJeněJěí žlvot. Spotřeba byla prostředken k,cí11, k cíll štěgtÍ. Nyní ae statra
sanoúčelen. stálé vzrůstání potň*b nós. nutí k stále roetoucíou úellí' ě1rú n6e závlslé na těchto potřebéctr a na l1óech a tngtltucíchn JeJ1cbž ponocí
Je zÍatáváne...
}nešnÍ čIověk Je faeclnován nožnoetí nskupovat více lepšícb a zeJuéňa novýclr
věcí. sd hlad po apotřabě. ÁE nakupování a konaunovárríoe stal konpulzíŤnín, lrra.
c1oná].nín cÍl'en, protože Je eanoúče1en,Jež ná nepatrný vzteh k r.ržÍváníč1 potěěení z věeí' ktené Jeae kouptIj. s konzulovall. Snsn kaŽdého
Je Louptt poe!.ední tretku
poelední node} čehokoll, co Je na.trhu. Ve erovnání s tín
Je opravdové potěšení
z' použÍvání zc*la druhotnd. Kdyby se noderní člověk odvážlI vyJaanlt g1 avou před.
stavu o neb1' Jsho vld1ná by přlponínala neJvětší obchodní ťlů'u
na světě, vyetavuJí.
*í nové věci a věclě\y, kde on sóo by něl dostatek peněz, aby Je xoohl nalrupovet"
Y tonto nebl tretek a zbož!.by chod1l s ústy podlveu otevřenýo1, ze předpokladu
ovšem' že by zde bylo stála víc a novýc}rvěcí ke koupl a snad 1 e tín, že je}ro sau.
aedé by byll na ton poněkrrdhůř než on.

,Je dogtÍ př{značné, že Jeden zg ataršÍch rysů gtředn{ epoleťlenekét"ří<ly. vzts
k naJetku a v},aatnlctví . proděJ'al podatatnou zoěnu. ýE vztahu človska &
Jaho v}ast
nlctví byl dříve urě1tý poc1t Ián\y. Přlrost1o pu k srdcl, by} na ně hrdý. Věno.iral
nu velkou páčt a bolegtně ge ho dotýkalo, Jeetllže ee nuac!' od gvébo vtastnÍctgÍ
odl'ouě1t' Hyž už neby!-o k užl'tku. Z tohotó anyolu pro vlaatnictví dneg zůgta1o
vel.
ní uálo. Dnes člověk nlluJa novogt věcl, kterou Louptl a
Je hotov Jl zradltn JatglIe ge' obJeví něco nověJěího.

Zvolín-lt
pro steJnou zněnu charairtrolog1cké toraÍny, no}ru poukázat na
to,
o Ďen Joea J1ž n1uvll v eouvlaloatl g h;"*mad1vouorsantecÍ, přev}ádaJící v
ourazu
devatenáctébo atoletí. v fotovtně dvacát6h* st*xetÍ brEned1vá n:ll.entac€ uvol.::lls
níeto recgiltívní orlentacÍ, ,,t n!'L Je cíl'em přlJ{nat, B}t3'tat", aťt
stále něco ncvého
cq
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v Ženevě ae snaž1Il ubádnout, zda Jsou bohen předurěenl ke spáse nebo ne. Ale zákony trhu steJně
jeou nino dosah vaší vů].e a vl1vu.
"!ako božího ctrtění
VývoJ kap1tal1enu do značnéroÍry prokáz aL, že tyto prlnclpy funguJÍ. A
Je
vehrtku záznačné' že důsledken antagonlsttcké kooperacé sauostatných ekonontckýc}r
ent1t Je kvetoucí a gtále ee rozvíJejÍcí epolečnoet. Je pravda, že kapitalletlc\ý
výrobní způsob Je přízntvý pollt1cké svobodě, zatíoco Jakýkoll centrá}ně plánovaný
opolečeneký řád je v nebezpeěí, že povede k pol1t1ckénu š1kanování a koneěně k .l1ktátorství. Protože zde není roíeto pro rozPravu, zda exíetuJí Jlné alternatívy vyjna
vo].bu mezl 'svobodnýn podnlkánírr a pol1tlckou regleoentací, Je třeba v této souy1s1ostl poznanenat, Že sám fakt, že Jsroe ovládárrl zákony, kteró neřídíne
a x1eré
s1 dokonee anl nepřejene řídlt Je Jednín z neJvýznaěněJěích projevů odcizení. t[y
produkrrjene svá ekonornlcká a eoclální zařízení a zároveň odmítáne odpovědnoat,, zéněrně a horl1vě' a pln1 naděJe ě1 úzkogt1 oěekáváne, co přlnese .budoucnost.. zákony' které nás ovládaJí' Jaou vtělenÍn našich vlsgtních č1nů, jsou však nad nán1
a ny Jane JeJlctt otro\t. Glgant1cký gtát a ekonoo1c$i aystén nemohoubýt řízerry
Je.
dtncem. Bouřl1vě se Ženou a JeJlcb vůdcovéae podobaJí Jezdcl na splašenén konl,lite.
koně řídlt'
rý antž by dok&al
Je přece hrdý, že se doBáže udržet v gedle.
.Iaký Je vztah noderníbo ěIově,ka \.ieho bllžnínu? Je Jednín ze dvou abetrakcí,
dvou ž1Jících atroJů, které se navzáJen užívaJí. Zaněatnavatel užívá toho, koho za.
měgtnává. Kdoko}l Je konukol1 Jínénu zbožím, s nínž ae vžd5r zachézí s urěltou dávkou přátelskoet1, protože . třeba není |r užítku teá, núžebýt pozděJ1. V dneěních
lldekých vztaztch ae nenaJde rnnoho 1ás\y nebo nenáv1otl. Spíše povrchní přáte1atví
a více ne} povrchní sluĚnogt, ale pod povrc}ren ke odatup a cb1ed. A tatsé nnoho
Jenné důvěry. ňrte.rr Jeden druhénu.'Uluvíte o .Iohnu Sultbovl,
Je to dobrý c}rJ.apík',
Je to výraz Jakéboet uJlštěnÍ prot1 obecné nedúvěře. Dokonce t lágLa e vztďt mezl
oběna pohlavínt nabývá tohoto rázu. Velká saxuální emancJ'pace po pnrní gvětové vélce by1a zoufalfu pokusen o náhražku hluběíbo c1tu láa$ vzáJennou gexuální'rozLoší.
Kdgržae to proJevovalo ve zklanání, erotleké láeka nez1 pohlavíul byla redukována
na mlnlrnun a nahrazena přátelskýn vztaheu, Ja\ýna1 na1ýn koncernen, který tpoJovgl
avé aíly v záJnu }épe obetát v dennín boJl o žívot a zbavlt se pocltú 1zolacc a osaně1ogtl, lež ná každý z nág.
odctzeaí ělověLe od ě1ověka úgtí ve ztrátu oněctr obecqýclr a oocláInÍcb pout,
která c\arakterlzuJí spoleěnogt atřeóověhr steJně Jako nnohé předkapltal1et1cké
epolečnoetí.1) Moderní spoleěnost ge sl].ádá z ratonůr (užíváue.lt řecLého etrvlva.
1entu pro lnd1v1duun), nalýcb ěáateěek od seba odc1zených , JeŽ drží pobroÚedě !obecké záJný a nutnogt sl poe$tovat užlteL. člověE Je všaL epoleěens\ýn bytín a
hlubokou potřebou adílet' ponáhat a cít1t Jako ělen skuplr1y. Co ge eta1o e těn1to
goctá1nín1 potřeban1 čIověka? ProJeřuJí Be Ye zvláštní veřelné
sféře, Jež Jc příaně oddělena od aféry eoutsnomé.Naěe eoukroné vzta}r5l k b]'1žnín ovláóá prlnc1p egole!ru' Y kř1klavén rozporu s křesians\Ín uěenín. Ind!'vlduun Je vedeno egolet1c\Ío zá.
Juen a n1ko].l golldarítou q láskou g bltžnínl. tyto clty ee nohou utvrzovat drrr}rotně Jako prlvátní akty f1lantrople
nebo laEkavoetl,
ale neJaou ěágtí zák]'adní gtrrrltury naělch eoc1álníclt vztahů. Náš spoleěens\ý žívot Jako "oběanůr
Je oddělen od
naĚebo soukroného žlvota JaLo Jednotl1vců. V oblagtl etátu
Je ztěleanění naět apoleěcnské exlgtence. Předpokládí ae - a také tonu tak gkuteěně
Je - že Jako občaaé
prokážene suysl pro povÍnnogt a závaz$. Platíne daně, volíne, reepektuJeue
zátor1y
a v přípaóě vál\y Jsne ochotn1 obětovat Evé ž1voty. xůže být názorněJěí případ odděIení goukroné a veřeJné erlstence než fakt, že tentýž ěIověk, ktgného by n1By
1) v1z poJea rGgmgtngchafti ( pospolttoEt) protl poJnu
"Geggllschaft" (opoleěnoet)
v Toennleově eryalu.
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rboží. A on . 3téJin. Jab aboží, ttará Bclt. na trbu v!'boda. prodat - & co do
.aěDné bodnoty bcacenrlý,' aě Jeho utltná boánota dle být !ntčDá.
odclzená osobno.t určená pro prodeJ nusí atratlt
vclbu
aoet1' tsteď Je tal charalterletlc}ý
pro ělověLa do'bonco 1
Iuaí ztrattt
kulturácb.
téDěř veĚLcrý poclt aeb. lan Jalo
te1aé bodnoty. Poclt nébo Já vyplývá a toho, le a.e zabuěír
šenost1' avélro cítění, avábo rozhodovánír l$!9, u.t|!oÍáaí'
pol1ádá' že aá rLuěcnoat Jc aá vlaatní, a ntlotl odclzeaá.
a nená Je apl ělově}' který ae Etal vĚcí.

dáYtu pocltu dúctoJ.
v neJprlnttítolJěícb
Jedl.neěná a nenahradl.
Jebo aubJeřt 19{ zturvýcb ětDů. to přcd..
!!g! neoaJí vlastaí Já

tato cbavenoat vlaatníbo Já u noderníbo č1ověLa oe Jevlla
Jednoou r neJplodněJĚích a neJpůvodněJšícb eouěaeqých peycbtatrů, ;nzdnínu H.S.'Sulllvanoví,
JaLo
přírodní Jev. Iluvll o oněctr payeholozícb, ttaří.,Jab
Já; přcdpok1ádaJÍ, že nedostatoL pocltu Já Je patologtc$n
Jeveu, ltcJně, Je}o Je Jín atav 11dí' kteří trpí
.přeludy..
Já Je pno něJ po&ýu sotůrn€ Ú ! ú1ob, Jež hraJene ve vatebu L
J1nýn a
JeJlcbž ťunkcÍ Je reJletÍ.t at uopokoJení a vystříbat ee praaenící z.neucpokoJení'
Ja$| znateJ.ně ryeh).ý úpadek pocitu Já od devatenáetého atoletí, kdy tbcen uěln1l
v Peer Gyntov*" ztrátu tohoto pocltu hlavnín tánaten gvóbo krltlc1anu aoderníbo ě1o.
věka. Peer Gynt Je popaán Jako, ěIověL e h-otďn1 cí11, Jeo! poalézc aJ1stl, íe ztte
tll avá Já' že ee podobé c1brúl a nnoba vrctvan1, aIe bez urne. Ibaen poplauJe.děa'
nlcoty' který po tonto obJevu Peer Gynta ovládne' a panltu, Jeř spůBobí' že sÍ pře.
Je raděJl se odebrst cto pekIa než být vržen nazpět v .Lad]'ubr nÍcoty. A vekutLu,
apolu ge aRrěenoatí o v}astníg Já nlzí poc1t lrÉÍvlduaIíty . a Iiýž ae to atane'
ě].ověk nůže zeĚí}et, nezachrání-ll ae druhotnýn poqltqg íá. čtní taL, zetrcuěeJe se.
be geBa Jako bytí' považovanéza úapěšnéa užlteěné, nebo hodné být úapěšnýna užl.
tečnýn: prostě Jako prodejné aboží' kterýn gg Js, protože Jlní' JeJ považuJí za hod
.Jed1aeěnou,
notu' nl&olt
ola odpovídaJící pěžnýu ěab].oaán.

Nenob].l bychon plně post1trnout podetatu odcízení, kd;rbycboo nevualí v úvahu
Je
den speclflclý
aepekt nodernÍho řlvota: Jotro rut!4tggg!. e Eotlaěgqí. vědoní zékladních nroblÉnů 11dg3é e4lglgncg" Dotýlráne aE zds unlveraálníbo problétu žlvota. č1gvěk al nueí vydobývat evůJ denní c}r}éb, a to Je úloli Horý bo větĚ1aou více néně
pohlcuJe. Iugí dbát o apl.nění úko}ůkaždgderrníhožlvota, kte3.é atoJí nnoho čaau 1
energle. Zawtátá oe do eítí Jtaté rut1lryr, nezbytná pro vyplnění těchto útro1ů'Tytváří spoleěens$ pořádet, lronYance, náw\l a ld*Je, které uu dovo}uJí vykonávat,
co Je nutDo' e ž.ít s* ev3fulblÍžnÍn v nlnlnálnún et*etáváF{. tle abaralrteriatlcké pro
veškerou ku}tr.lru, že buduJe rrně1ý ělověken vytvořený
Jeuř Je povýšon nad svět
"oít,
př|rozeqý, v něnž ět.ověts ž1Je" č1ověk aE !ěak nůženozvíJtt
Jon teřr$r, zústana-l1
ve styku sg s6klaónímÍ' ťalrty své extrstenco, Jestlíže nůže aakouěet b1abo léa$ a
soltdarlty
steJně tako Jako gakouĚÍ tragtclrý fakt své osaeělostl a fragscntárnÍbo
cbarakteru gvé exÍ"gt,ance.Ztrácí svůJ atyb te ovětea a cbépécr{světa,
Jest1tže Jo
zcel'e ponořen v rut1nu a ertefakty řlvota,Jcet].lžr
ngní e to vldět nle Jlnábc než
člověkau atvořenou, obecně uznóvanou Javovou tvář avěta. v keždé h'r].tuře nechágíeg
laonfl1kt uezl rut'tnou keždodbrtnostt a úg11Í! pronlhnout rpět k Eá}ladnÍn akuteěnostBE erlgtenGÓe Ťéto snaao napoonéháJedna z funlcí uoání s nábořan8tví, tÍebařc náboženství 6al&) Be konec lronců atáré novou foroou rutlny.
I neJprtutttvněJĚí'ilěJlny
člověLa náa uLaauJr poto" ucboplt esgnct rca1ít;7 rllÉ
leclrýn tvořenťts. Prí'nttlvnÍ ělovět ac nouspo}oJuJc pralt1ckou funlc.í evých náatroJú
a zbrghíl a19 snaží se Je přlzdoblt a okrášllt,
tranoqenduJe JeJtch Et!.l1tární fuD1g1. Yedle ugěrrí ,nrlžgnenalázt neJvýznaěněJáí aestu, Jak prolonlt povreb rut1lry a
veJít ve atyk s Boslednío1 pkutgěnostJDl žtvota v too, co nůžanenalvat'rltuá\í.
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zvJrk':.a poc1tů za noýý' právě Jako eněňuJe evétroForda ze Bu1cka. Adan Snlth ge
doruníval, že tento gklon vyoěňovat Je vn1třní gouěástí lldské přlrozenost1 ;ve ekrr.
teěnostl Je syrnptonenabetraktlf1kace a odc1zení, lež Je vlastní gocíálnÍnu charakteru noderního ělověka.
Ce}'ý procea žLtt ge zakouší analogtc$ výhodnénutnvegtování Eap1táIu, Přl
čenž kapltá}en' který se lnveatuJe, Je urlJ žtvot a noJe o6obe. KupuJe.ll sl někdo
koueek &ýd1a nebo ]'1bru nage' oprávněně předpokl.ádá, Že zaplacená gr'ml odpovídá
trodnotě koupenéhonýd}a nobo Eeaa. ZnepokoJuJe 8e' zda rovn1ce .tol1k nýdla - to11k penězi odpovídá exls'tuJící struktuře cen. Ale tento předpoklad se rozĚíř11 na
všeehny ostatní forry ěl'nnogtí.. Jde.ll
ělověL na koncert nebÓ do d1vadla, ptá oe
gde sebe více nebo néně otevřeně, zda to .gtálo za pen!za", které zeplattl.
Aě.ta.
to otázka urě1tý narg1nální význan má, v podatatě eryel nemá, protože dané grovná.
ní poJal.o dvě negouměř1te]'névěcl. Potěšení z koncertu nemůžebýt za žádnou cenu
vyJédřeno peněžně. Koncert, anl zážltek z Jeho poslechu není zbožím.
...... V nyell noderního ělověka se vynoř11e nová ot,ézkl, otózra., "zda žl'vot
Je boden toho' aby se ží.1.' a v souv1alostl s tín ge vyJevll,poc1t, že ž1vot něko.
bo Je "nezdar' č1.úepěch.. lato qyĚ1enka rryrůstá z koncepce žlvota Je}ro podn1ku,
bterý by nět vykázat zÍgk. Nezdar se podobá bankrotu v obctrodě, v něm ztráty
Jeou
větší než příJny. Tato koncepce Je neaqlolná. Iůžene být šlastnl nebo neštaetn1,
nůženedosártnout urěttýcb cÍlů a nlnout cíle J1né. Není však nys11teIná'bílance,
která by nán uo}rla uk&at, zda Je žtvot hoden ž!t!, Že atanov1aka rovnová}5r žtvota ena.l žlvot n1Hy není hodenr abý byl ž1t. Vžd5rnutně koněí anrtí. l{nolréZ na.
ě1cíh rraťlěJí Jeou zklanárrJr. Žtvot zahrnuJe utrpení a úgl1í. Zg gtanovlEka rovnováhy by oe zdálo, Že Je Iepší ee vůbec nenarodlt nebo unřÍt v dětgtví. Kdo však na
druhé straně řeknc, zda Jeden šlastr1ý okanžlk láa$ ět rozkoš ťlýchat nebo.ee procházet za evěžího J1tra nevyváží všEchng utrpení g pÁnnhg, Jež patří k ž1votu?
Žtvot Je Jcdlneěný dar. a výava, Jlž neoůženaněř1t v terníncch čchokoll
Jlného.
A na otázku, zda Je ž1vot 'boden ž1tí,| nenůžc být <lárraž&ná odpověá, ktgrá by něJ.a sryal , protožc oryel' nerná sana otáaka.
A zdá se, žc teto íntcrpretace ž1vota Jako obcttodu Je základnou pro typ1clry
,noderní Jcv' k něnuž ec vážc nnoho úvah: vznůst ' galevražgdnost1 v noderní západní spoleěnostl. l{ez1 lety 1836 a 1B9O vzrostla acbryraŽcdnoat v Prusku o 14b s,
ve Frenc1Í o 3, %. Ang11e nóla v letech 183o - 1845 na nrrrón obyvatel 62 přípe{v
cebevraždyl 9 V letgcb 19oó . 1910 lX) případů. Ve švédskrrile eteJnýclr letech btrll
tento poněr 60 ku 1'o.1) .Iak vycvětrrt ienio r:ůgt_eeuevrežednogt1v 19. gto]'.r doprovázený růsten proeperlty?
Není pochyb o ton, že ootlvy eebevnažcdnogtl
Jsou veldl bonpl.lkovrné a že neertatuJe Jen Jeclna motlvace, která by oohla vyatupovlt
JaLo příěina. ZJlšřuJene,
že v číně ae vya\ytuJe rsebovraad,a z ponsty". Po ee]'én gvětě necháaíne oebevreŽdu
z melancbolle. Avěak an1 Jedne z těchto uottvací nebraJe větší ro11 př1 vacetupu
křlvfu gebevražednogtl v 19. otolctí. Ve cvé kleg1ekÓ pr&l o gebevreždě Dqrlhcln
předpokláilaL,,Že příř1nu Je třeba bleóet v
Tíuto trrJevu,.ktbrý neaval.rnomlí'.
níneo něl na rygl1 destrukc1 všaeb tredlěních opolečcna\ýcb vrzcb
a ckutsěnoat,
ža věechr[r oprrvdové kolettívní orglnizece cc atl5l Ýlbledon ke-gtátu
drulrotnýt1,
že Je zn1ěen vĚecben opravdový spoleěenc}ý Ž1vot.2) Do*í"a1
ae, Že I1dé ŽLJtct
v nodernÍn pollt1ck{n etátě Jcou .deaorrgln1zoven5ln nnožatvín
Jedlnců..
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obchodnír podnttor; voJtll by sl rtl cítlt
8oYóna' JcLo by byla přttatltvýn
Jelo
Člcn .tceaÚ.r
t Hyt aoltóvó tvrdýn faLtco, Žc nreÍ být cv!ěrn l tolu, rby zabÍ.
Jel a byl rabíJcn.
Pohrd erletovsla rJcvnó autorlta, Dotud crlatovel Lonf11l3 . potud
crtctova.
la rebelle - prott autorltě trractonální.
V bonflt}tu c přÍLa:cl vlaltníbo cvědoní a v boJt protl lrraclonólní
autorltl
ae ogobnott YJníJolt, e acJnána ac vyvÍJel
agýrl;lro vlectnÍ Jó. terír& aebe aana Jcto.Já.,
protole Já poc}'ýbuJll Já revol.
tuJ1' Jó proteatuJl. A dolonce t lrtyl ce podllzuJl a.cÍtír
forážLu, 1 tebdJr ralousÍg seba caoa Jab .Jď,
Jó poraŽené. Když sl věat neJceu vědon podřízení ncbo rcro}ty' tdyl Jam pod v1ádou anor{rnní eutorlty,
ztrácía Poclt vlactnílro Jál 'tltr&
ge coučáttí' aoučágtí .ce. (.It').
f,onforBtta Je necbanlaoen, Jebož proatřednlctvÍn půrobí anoryznní
eutortta.
Iáo dělat totél' co dělá LaŽdý. A tedy ousín být brrrororrí, neoín
odllšovBt'
tg
neenín .vyěnívat.. luoÍn být př1praven a ochoton gc něn1t podle alěn
ěabloD. tfgguítl ag ptát' zda náp pravdu nebo nlLolt, ale zda
se přizpúaobll, lda neJcel
Jao
.zvlóĚtní'
a odltěný. Jed1nou věcí, Jež ve nrrě trvá,
Je právě tato přlpravcnoet
Ee gněně. l|llilo nade nnou neoó žódnou Eoc, YyJÍDeJe dev,
Jebož Jeen eouěástí a Jenuž Jsou tedy poddán.
Není Jtetě zapotřebí, abycb ětenář! denonatroval,
JaLélro etupně docálrlo toto
podřízení enor'J'"ní autor:ttě prootřednlctvÍn LorÚornlty.
......
l't) Zógada vylouěení fruatrace (Nonfrugtratton).
. Ja} Jaen Jil zdůrazn1l, J6 anor\yEnÍ autorlta a eenozřeJrá ronťorolta r vellé
vetltny důsledken naěeho způeobu výroby, který vyleituJerycbló
přlrpůaobení ge atroJl' d1sclplÍnu nagovétrocřrovárrí, cbodný vkug a poalušnoet bez použltí násuí. Jlná
strónka naěeho gLonon1ckého cyotétru . potřeba nagové loneunpce . gpoluPůsobÍ
přt
zrodu onobo ryau soc1álnÍho charaLteru noderního ělově}a,
Jež zvláĚl výrazně LontraatuJc ce goclálnÍp charakterem devatenáctého gtoletí. xón na qyEll
or1ne19.Žc
kaŽdé přání nu"í bít ob.Ž1tě qP1*9'o
?&ná to&" g.""í být f"o"t"o"fu.
NeJběžněJěí llugtrací dené}roprlnclpu je nóš" syetén rupovanr na
aplátky. Vtevatenáctrh
atoletí Jate gl koupl'l, eo Jate potřeb'oval, když
Jeie al na to uěetřll.,Dnee to,
:o potřebuJete' ele.1 nepotřebuJete, kupuJete na úvěr. tllevnÍ
funhcÍ retslauy Je
vllcttot1t vóg do koupě a pokrrd Jen lze, vyetupňovat vaěl
chut na věcl. Žttrelc v nu"
|u. KoupÍte na splát$,
abyote po Čase, až spletíte, prodal a 'novu loupll pocleil.
ní nodel.
Zásada, že touhy se nugí uapo&oJovat
bez velkého prodlení, ovllvňuJe rovněž
sexuálnÍ chování, a to zvláětě do konce první gvětové vál\r. Ractonaltzace
tonu
příněřené se odě\l brubou forpou špatně pochopeného.
qyšlenkou,
freudlgoq:
že neuro.
ay vznlLaJí z .potlačených. gexuálnícb ž&'oat,!, že fruetrece
Jeou.traunaticlé",
Že čínnéně.potlaěuJete., tín Jste zdravěJšÍ. I rod1ěe zíekall.kon-plax'v
obavě,
eby předešll frustrael a poe$tll
děten vše, co el přeJí. Nanaětěgtí nnobé z těcbto
3ětí' JakoŽ 1 JeJlc}r rodlěů gkonč1Il' pokud sí to nohIl dovollt u psychoana\rttka.
ledogtgtek ecbopnoat1 onezlt žádostl ná steJný důgledek
Jato nedogtatet zJevné autorlty . ocbrouení a konečnědegtrukc1 Já. Jegttlže neodkládárn
eplnění evétropřárrí
. a nán pouze přónÍ aplnltelná) l nenán konfllkty,
nenán poctrybnostl, neerlstuJ€
roz.
hoťtování.Nlldy ne$sen ae gebou són, protože
Jeen stále.zaněetnán - a to buů prací
nebo rozloěí. tfenán v0bec potřebu být e1 vědon 9ana 96!9
JatoŽto laoa 3ebe, protoŽe Jaeo gtále pobIcován bonaumováníu rozkoěe.
lueín precovat, abych naplnll evé tužby, tteré
í9s.
Jsou neuatare poaneeovár5l a
iízeny ekonon1ckou ngšlnerlí. xnohé z nlcb
Jsou rrnělé. I aexuálnÍ torrlro není zdale.
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Ív) Boauo, .vědoní'

nábolenatví.

Co ag Y odels.nén .Yětě ltévá t !9g,l
eYědoBíD a náboženctvíu? Př1 povrcbnovldělaooatl
o
1zg
protPoruJí.
Y
záPa.lnícb zcnícb Botva nluvlt. Vg
poblcitu
nío
SpoJcnýcb ctátcc}t ctóle víc a víc lldí navětěvuJe waolcé šboly. raždý ěte novlny
a l porozuněnín nluví o svltovýcb událoeteclr. PoLud ac týěc svědouí, větó1na llilí
Jedná v š1robá cfóře olobníbo llvota acela Drovně' a vzhledeu L obecnánrr zletcní
Jc to ař přclrapuJící ohnteěnoct. UvažuJene.ll o náboŽen.tví' Je dobře anáoo' žc
obronná větálaa Aoerlěrno věří v troha - aleepoň to uvááí ve ťýzhuccb veŤeJnélro
rínění. AvĚax nenuaíul Jít příllě lrlubo}o' abycboa obJev1ll gkuteěnogt1 náně radoataá.
o rozunu' nugíne ncJprve rozhodnout, Jalou lldaIou acbopnost náne
Iluvínc-lí
na nyall. iIaL Jecn Jtž uvrdl1 nuoíne rol3'návet nezl lntel1gencí a rozunen. Intc.
11gencí rozuníu cctropnoot nanlpulovat nástroJl k dogaženÍ urěltóho pnakt1clébo cí.
lc. Intell3cnce používá ólnparrz' lrterý opoJuJ€ dvě tyěe' aby dooáLtl na banán'
an1 Jedna g těc}rto tyčí není cena doet dloubá. A taL to děláne vělcbn1, polud
.poěítaJícer'
ao Jcdná o naše zálež1togtl,
JaL věc1 provóct. V tonto cnyolu !g!g.
podntLat
dané
Lonblnace, JeJlchž cíleu Je uonad.
a
llrence znanoná, brát věcl Ja!ó
uění lantpulace g n!nl. Inte!"lgence Je ryĚlcnla ve gl.užbě btologlcLé}to přež1tí.
co Je pod povrcben,
&3gg, na ctraně druhé, uelluJe o pochopení. Snaží ce zJlatlt,
polnat Járlro a podstatu reallty'
Jež nás obLlopuJe.
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. Roztrn požaduJe vztalr a aryel pro vl'aatní Já. tlgon.l1 poubýE paaívnín receptoren doJnů, ryĚlenek, uíněnÍ, nolru Je porovnÉvat, nobu Jlní nantprůovat - ale noEohu do nlch pronÍttnout. Degcartea vyvodll ex1otencl uélto já JaLo lnd1vtdua ze akuteěnoatl, že qyolín. Argrrnsntoval tak, že poctrybuJ1l a taóy nyclín; nyolÍu e tedy
Jeen. Ale 1 opak Je pravdou. .Ien tebdy, Jeotl1že Já Jsen sdn aebou' Jeetltžc JscB
gvou lrrdlvldualltu
(1t),
v anor1yurín .So.
neztratll
Jen tchdy oohu nysl.et' to
Jeet, nohu používat avébo rolunu.
X tonu ge těgně poJí ztráceJící ee cnyal pno rcalltu, Je! Je charaLterlotlclý
odporuJe ě1o rz.tráceJícín se antrlalu pro realltu.
pro odclzenou ogobnort. Iluvlt
ctap odllĚuJeoc cvýn větěÍn
rocg rozěířeaé ryělance,. že ae od větš1rry hlstorlc\ých
podobá
paranoldníuu
zlonolení..Iací
našgn
o
rcallgnu
nluvlt
téllěř
ce
AIe
real.lgoen.
gn1čení
věí
nodernÍ c1v1.
přtvod1t
IteřÍ a1 hraJí ae zbraněnl, 3ež nobou
real1ctó,
Ža al ateJně poěíaá lndlllsace, n6-1Í .loLonce saná z€ D ěLorrllel K<lyby ac zJleillo,
pyěntlo
putovalo
vězení1
tYýrl realtrzuon' psydo
ltlyby
by
a
1bngd
re
v1duun,
Jcště
příznal
neuocné nysl1. Ale
ch1atřt by to povaŽovall !a dodateěn"ý a vsltce vážný
naproato un1ká stuteěnoet, že noderní ělovgk proJevuJc rrdtvuJící nedostatek reellgou pro toto všc; Pro uryra1 žlvota a aurt1, pro štěotí a utrpení' pro ctty a váŽné ryšlení. ......
Yůě1 rozrrnu Je deotruttívní 1 JlÍ\ý faktor couěaané spoIeěaoatl' o něnž Jsen
ae J1ž znín1l. lí1c není nožno v1dět v total1tě' protoža n1ldo nlldy ncdělá prácl
ce1ou,.a}e pouze JeJí ěá6t' protože roaněry věcí a organlzace lltlí Jaou příllš rozsá}rlé, neŽ aby nohly být pochoperry JaLo celgl. A proto neoottou být pozorovány anl
záIor5r, která se eLrývaJí za Jevy. K tonu, abychon pružně nanlpuloval1 Jednín otl.
větvín větší Jednoty, ad už ce Jedná o etroJ nebo o stát,;.pootaěí lntel1gencc.
Rozr:n ge všatr nůže vyvíJet, Jen Je-l1 zeněřen L cellu, Jóat1lže zecbází g entlta.
n1, 'ktené lze pozorovat a řídtt. SteJně Jato naše uě1 a oě1 funguJí Jen'v ráncl
rrrěltýctr lvantltattvnícb l1n1to vlnové déIry' 1nóĚ rozun je onezen na to, co Je
pozorovate}né JaLo celet a ve gvén celkovén furrggvání. ňečeno Jlnýol aloqy: za určltýn řádeo ve11lootl gc nutně ztt&,í Lonlrétnost g na JeJí uísto naatupuJe abat2?53? fi
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y Faradoxní.a1tuac1: praktlkr,rJcne etllu elušnoatt a vyznáváne
lrJeue
ct1Lrr Lřccf,anatví. Iůlene netlo1ýtat o tento zJevný rozpor? obyyLle neLlopýttíne.
A proě?
Zčástl proto, Že ilědíctví
ětyř
tlaícllstÍ
vývoJe avědoní v žódnéu přípaitě
není úplně ztraceno. t{aopakr oevobození ělověta
od alI feudÁlnÍtro gtátu a
círtve v nnoba sEĚrrch uoožnllo, aby se zbodrrotllo
"toto dědletví a aby v oMobÍ ne.
z1 oaunáctýu atoletín a dneěLeu přlnealo pIody
Jalo enad n!tr6y předtín. .Icne ;nerrd
rouěástí toboto proco.u. Ale zdá ae, ře naĎe vlaatní podnín$ tlvota
dvacátébo ctolctí nezrodí ''tdqý nový Lrět, ktgrÍ fu rollrett,
al tento atarý uYadne.
Ve faltu'
že relntel.pretuJeue
trrnanlatlc}ou
et1lu a nábolencbu
ot1tu vc avětle etl$
alušngst1 tLYí delší důvod, proě ne}lopýt&c o rozpor nezl bunaalatlcbu
glrrěnoctl.
:::::.:.::::"
v) Práce
.Iakétro v5|znanu nabývá v odc1zené apoleěnoatl

Prr.áce?

aaaaaaaaoaaaaa

ž1l' nucí - pohd ne1yLořtefuJe drulrá - prscovet.
lf tro Jebo pracovní
Pogtup JatLoll prlultívní a Jednoduc\ýl gana ehrteěrroot, !e vyrábÍ, preaenu.l"
rivoě1šnou řÍ61. Práven byl iieflnov&r
Jato .yyráběJící žlvoě1ch.. Práce věat není
pro človělra potůou neqyhnute1rrou nutaogtÍ..Ie
taté Jebo osvobodltelkou od přÍrody,
Jďto tvůreen Ja&o spoleěenaLd a nezóvl'a'lé bytoat1. V orocegu oráce. to
.íc v or'ce.
. PřesďtuJe přírodu tíu, že J1 ov}ááó. Ro*vÍJi
upolupróce,
a evůJ aqyal
""e "rry
pro krásu. VyděluJe ee z přírody a ze cvé p0vodnÍ
"o",Jednoty e ní, zároveň vě"r ee
e ní znovu spoJuJe Jab JeJÍ vlááce a gtav1tel' dím
víee se tozví!!,.|ďro práce,tín
více' ae rozvíll 1 Jeho lndlvldua}1ta.
V procegu přetvásení přírody ge uěí qyuzivat
své eíly' Jeho'aozel a tvr}rěí acbopnostl varůstaJÍ"
......oo.....
S úpaáken atředověké atruktury a e poěátLep
aodaz.n{ho způaobu výroby 8e výzBan a funkce práce od zákledu zněn1la.
člověba, JeŽ oe obává gvé nově nabyté svobdy' posed}a.potřeba znírn1t evé pochybEoštl
a obavy horeěnou aktlvltou.
Výeled\y
aI to byl. úepěch nebo nezdar, rozhodovaly
Jďro aktlvlty,
o Jeho gpgggnÍ, napovída.
Aby ělověk

né zígkat

prací

bohatství,

tín víc se etávela

por.rhýn proatředkem

. čÍn víc bylo nožk dogaženÍ cÍle

bohgtatví e úepěchu. Prdce ee etsle.- použlJene-ll
ternÍnu xaxe Uebere . vůdčín
ťaktorem ivnltro - gvětekého aekettsnu., odpověd{ na
č}ověkůvpocl.t ogamcenoetl
s lsolace.

Práee v tonto augrelu gzlstovala ovšeo
Jen pro vyšěí a etřední třídy, pro ty,
Eteří nohll nahronad1t něJs}ý &apÍt41 a naJíoall prácl
Jtných. Pro většlnu, pro ty,
kteří něli.Jen ťyetckou energl1, Jtž prodávaIl, by)'a próce
pouhou prací z přlnucení. .
Nábožens$ po8toJ k prác!. Jako pov1nnoetÍ, který
doaud' převl&al
v devatenác.
tén gtoletí, se v poslednÍch degetlletích podatatně
zněn1l. lúodernÍělověk neví,
co dělat gáu se aebou, Jak pt'odně ztrávÍt svůJ žtvot;
v důel.edkuto}to je puzen
pracovat'aby ae qyetříhal negnegltelné nudy.
Aváak práce přeetala být norální a
náboženakou povlnností ve aryal"u poatoJe
etředních tříd oEnrráctého a devatenáctého gto].etí. obJevílo ge něco nového. Stále rostoucí
produkce, tlak qyrébět stále
vÍce a tepších íg"í
ataly sanoúěelen,sta$ ge novýtr1 1deá$. Prace
se pracuj-ící
"E
ogobš odclzl,la.
Co ge stalo o průqlslovýn dě}níkeo? StravuJe
svou neJlepěí energt1 v aodnt ne"*
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tteří nutí
Je Jako podvod a cbová L něnu taJné pohrdání. Nendivtdí avé zdLalní$,
gvé
předatíratl
prodal.
l{enávldí
abý
Lonkurenty, protoža Jeou pro něJ hrozbou. Nenárldí ty, ktcří Jeou nu podřízcnl, nenévldí 1 ty, ktcří Jeou nad nín, protože JE
g nínl v rreugtálén konkrrrcnčnÍnboJl. A zc všcbo Jg neJvýznaorrěJěí to, že ncnávldí
aebe sana, ngbof pozoruJc, JaL Jcho žÍvot dJí,
anlŽ by kroně chvll&ové}ro opoJení
úepěcbeu ně} něJatý auyaI.
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