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IIOHT]ST,AV tsROUK

P0SLEDNÍ DNoYÉ ETIKY



TaieEnBt ikví FicdéVšin v lrDupmti' Ťa-
Jcnor l. duse pm'b\u 

'alénne 
jsou ná_

to'eNké oL'odv t,iemý t ]i'd svědo
ni' Nt svdťč jé dosud moho ťrieffných
vě.'' ba $tále á sťáre jeě!ě noýé přibýaji'
rcboť lejon ridský rrrzD' nýbú i lidská
b.Up6t * domáhá pok.oLa or' řéde tr-
leruórsi blde l]oveku přišliho liqicileLi
!á! slomik' ollýýdjlcl temily| nŘvíŇl,
ó6t' ctnst, spravedlfuŠt' soucii so.iálnÍ
citěni. z.ad.. Šumvosť' .ciÓSť . . '' než slov.
k p.imiti'ú' v únž se Stie!áváne s

pojmy: brlů, démon'

viB v tajehné véci, uaÁni tajemných ú
ssd pŘúdeL . paturátů j. ncjsluĚI l
nérakorenónélši b1dj.i]iz ]e možno sledc
!5t re l\ ťol ]'ílsb 

'. 
a p.otn rut]ili nnb

lidské jcdnÍůl o'] počáť}n až do ilnelnich
dob ves]rlz nepo.holite]né a nepiedvidá'
teljé' Človók itosúd lětší nebo nenši Dé-
rcu noh.Llá] 9 polr.di
p'md'im, .ne se ledn.t íodle sýjch
iEti íů' jiniž ho piíroil. nevy]rávila.
IlLupNt .aí icště iBtinlrt' avšák zdiini
ihstinktu nůže působiť' takže' pomnjeň0'
rj ridi přiladá nán, že j.dnají instinrrťiý
Ň a že jcjioh Ňzun je poďian jakíŤsi
vi<!ín iEta'cín. Jlk nás uói !řj'odově'
dq je sice člověk ťvor rozúo{i QoÍÓ



6apienŠ) ' álé v. BkutečlGti vice než lo'!_
mu dovolávaji * lidé luĚai, liry, svódc
Ei' n.amÍho inpe.ltin a jinýc} iř&io-

o jřrcjona]ité svébo jednóíi á usu'o}átÍ
o'im ě]ověk fuoho nepřeíýšll, a }dyž 6é
k toEu již odr]odlá a uiluje !ar< o nápŤg-
vu' nedostee se Óbvyk]e dÁ]e, než že 4
9vé pšychy !'J,n]iti př€ds&w rů'ných Dail'
prifuaých bytostí' duchú a boht' To ba
p.osto dGtači k spokojenGti ťucťoóho
node.niho' lokrokÓvého ólo}ěku' a tď{o'
výio dnešnl' etickJ založaý benáec po_
važqj. * pak u bůůvijak .úubďě vy'
spělejšiho óIovér.á' než ja}ýn je ólověk' ži
jíci v kázi o !áa' božÍ' PÓ prlvdě je však
,přiro4.á{j,rczúovÁi €ťika othe'.tú
I@nu v'dá]mějÉj rcž eiika níbožemkó'
a fuamý b€Těře se ťedy .ozmu odci_
zuje vi€ rcž ělo'ěk árožený úboŽosr.y'

Jest totiž Ýelmi M3ilno !@hopile]!é u vel'
mi fuzúnó' j@tliže nábožohsky mýšIejl
cí člověk jed!á hr.vné' nenol věře v bo'
nq nelos]ušné t!*t.jiciho s losluš.é od_
úěíujiclhÓ' jeilná t* p.oto, aby .e bÓhu
zat'bil d hyl od něho odněněn' Dsterc
Eanjch !řiká!í!l, jež bón pro lid 6ta_
!oýil' jsou logic]ry be^ad!é opcdstahěba.
6

Páié přikó'6ri mi: 'cli oťce Š!ého ! na}
}u svou' ať & p.oď€ji dnové tvoji na Že_

hi, 1éeíoú Hospodin B,jůr dó tobě'( (ExÓ-
tlu' xx'' 12') To eaFe.ái že k 3eb*Á.
ehově élďók! jc naprosto nezb}t!é, oby
ciil svá mdiče' neboť jjniŤi Šloly bl5h
ř'ká] }I ten' ]rdož by zlořeóil oťci Bvéna
neb náteři Š!é' sn i ať uDře|( (D<odú'
x)í'' ) DÓsa|eřo božlch pňkázáni je
nutno dod.žovat' Jinak nás stihbe hnév bo_
žl a špabé 3ě nán povede v životó i po
sm i' v boha věříci lidé jednlji ťedy vél_
íi .ozýážně a z.eb rožumově, chovájíli se
Podle božich !řjkázá!i' avšak Jak ospra_
védlďne .onDové de$tďo' po!řeme-ii
existenci boha? Proč byclron 3e jim nó]i
řldjť' když nnŠ nehů'l glihnout ali t.€i
ai odplatl boži? DekáloB bez páfu boha

E!i!t. b* nábožmlvl je neŠmyslná kapli_
cé' pNtó S!évolnost' M.avnosť bez bona
je absu.dD' To lmnd ko.ečně již vol.
ťlire' j9den z ná]a du.hl:' ie icbž inielok!
so he,stlýil pied žád'jm doBhatd'
l'tloúÚ'm od kolébky ]iild do h]avy'

'hoč se ztrjó afiefuiickÁ slolečnosť lmož
.ou?!' ptá se voltaire a o'bovidá] 'Prcto'že so má Ža to' Že lidé. ttďl bý núěli
uzdy, ncmohli by ni]rdy žiti lospolu, žc
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ákony neohou nic proti lajným zloói-
Dúm a žé jo ťřéba BÓha_mtitele' jonž by
potrt8.] m ťmto Deb mon svóťě vini_
ky' uniknuvši li&ké sp.svéďlosti! lDicti-
onllire philcoph'que). Bůn je tedy poale
voLtaiŘ jedinýh beŽleónýn ldržovátelen
m8vnosti! ákony ji ťélldy si udIžel ne_
staóily' od dob volťaimvých jsu uciť
.věts]rá b€aečnGtňi opo!ř€ni DrcheE w_
spélojš'' takžo je jis!é' že beŽ nlavb6ti
a tedy i b' boba' jehož .aisn d'étre jc
!rá}ó moiÁIl.g' by * svět kli{jně obešel'
Nei'li tmu trk' je.li nodáre k výoji lid_
Btva třeb. nMvnosti' pák Óvšen nezbi-
ví nic jiňeho než opět ýzkřísit boha z
Ďrlvýcll' N.DhcEtc li Lhk\n t hd.ch nTdt'
ní eiÍy' klaq súdaŤ^i' Úatk iin ieiick
boha'hgnký diúd kiich Wb,oeti' >Při
leend< fuÓŤ'lkÁ i!žo111!ý tětši ýalldčenl
rozuhu než rlika nábaždskd'

Jóli 1ro' aby eťik! byto .ábožmky zitů_
vodně4l a pěŠtujili se Ý lidďh 'mhI z''sady již Ód nojútlojšího věku' je mbiredni'
že * ]idé Bv.eeji ]< bohu, k nábožgBťvi,
ž. hoj !rcti úbožmťvi Eúle vjc a lice
árc8kotÁvá. Pří.odll vědý zNadivle ná_
]ro.aEtvt dGavad nej!ěžší .áJu' opeo-
v!.ly v bintlém sto]eťí veĚke.ou ]idlkou
ku]furu' prcdc}nuly trýn d!ch@ j'r
a

všechny vódy l lilofufiil tak i úěni, ele
tln6, 2tá ý' loaolrým hÓvuvzkřiÉgnín
bo'im lpad.ji fué v zlloneutí' Nad
úpadketr výmnu přiroílnich !ěd !Ťo du_
šév výwoj lidský neni se vía.* DuťDo !řatavovsi Di bědďa| I'aický záje Ó
pň.odni vědy by] !řespři]iš .eúněný
teh]iejšinu jejich kultMinu Yýhuu.
zájmu Ó nó bylo suoo' lby tak jako tsk
ustal, neboť přjro{ln' 

'édy 
si no]ily šplt-

nou' .6chůdnou c€tu )r up]at!ěni' J8trjže
bojova]y pbli fihí idei b.h}slvořitele
mfuto pm|i eti.e' j*|liže wvmely 6ist n_
c' boží Ejsto írahi piikázári, pa} núo}_
ly nikdy ťn&]e ztoli a .al!adi! aóbďá-
!týí jak Se jejicb přinženci prctoduié
doDivďi' Boj o upl.tnéni !řírodolědy v
r<urrumiE v:íIoji lid]sLóho duch je no'
no za!ájit jÓn boja !m!i Dorálcei bÓjm
!.Óti étickýD pii]rózínÍm. Pottlt níbožm_
stvi ! aujnouť jebo nisto nůže pří.odo-
vóda jedjné tehdy' op.Gti]i ]id nikoljY
o'1 boha, nýblž od potřeby !íy v néňo.
zniřitnábÓžúsťvilqnuenáldŠionÓvai'
.dsl.eiť boho' nýbrž zvrníÓut jeno zí'
}ony' aičii jeho zbrahě' zdaijlým ďs_
tátm E voienld€ neničíme amádu' ba
neod!|lelhe mi jejjho Yol'$údce' nébÓť
si na]enÓ nového' l právé ta[ i otikr' zbl'
EDó boha, opěl si ho mhází vědec}ý
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výklad o vniku véni.u s áÝota' pokud
jej lze ýjbec sesťrÓju ohofujc dočené
b.žl exjstelci' tlé jádrc úbož.Ntvi' je-
]1o zá.odek věóně schop.ý regcncldc.,

Pii.ďní vč{y nebyry tedy s to sýÍmi k@'
nogo.ickýni ťso.ieúij vrrlučujícini boh.-
.!Ýořitele' ni]rte.ak oťŤdst v zíIůdech lid
skou iluší' zpúlobilv im přcchodný 8tock'
xmť ],apra.eova
sonsbvy Slolu s Darwmvou ťeDrii po'
stupnélo !ýTojc orgÚissl: nÚolrly Smy
o sobě pozměnit lidský život, a jes i'e se
v ťo věňlo' byl to p]uý popla.h. namé
nadéje a zbÍečné oblvy' liímý boj p|oii
]rohu ie úDlně mlhý. vyTyká sc s.hop-
ncteB liírodníc]r lěd' nébol dozrjisťa ]ru-
itou vždy e$stovgt nep.obádaó záh y'
v jejichž Šférá.h bude n fuo qalvaóúm
bolg hezlcě!ě skrý'ti svoji noďu Naplo-

přífudovédcům vclmi
snidno dokáeť lerlrzmnoŠť a .epiiro-
rnct etiký' a dokážili ji' budou sl.vit

věk ř@uu, vók přircdních véd nr'e E_
jiti z!ž na t$ká.l eťiky' napGtýn vy_
Dýcmin eliky' neboť etiku nelu nikdy
pěstovať v ste.ilitovúéE 8tan, v t8}ovém

sbvu, v něnž by nev'k]ičila v nóbožÚ-
ství' E1ika si vždy' dřlve ngbo !oz{těji' pod'
úani r@m. Bezleónosť bŽm\ vláda vě'
dJ je Dožná jen v nap.MtÓ *e}!ickém pro_

sťředí' v !r6ťřédí' noámořďén prdíd-
nýfri aprionini předpoklady ani !€tulá
ty, ž-ídnýni inmionó]lidi ctickýni sněl
nic@i' zel !&.]r' !řirodověnci mjsto' rby se
b.órili nejhoršinu nebeqreóí nej!ětíim!
ne!řjteli _ erice, slokoji]i se 1im' že ná'
ladali n.iviÍ přédsťan bohr' o sobě sabá
llPrcto n.škod'oul a etice se snažili na-
olak nlponóhat' Dali s. oslepjť leskm
bťžiho t.ůnu' .re jebo pcvné piIi& v i@_
ném podsvět' nevidéli' Neloaeli že etikn
je sáně veškeré i@ciÓndity' v.lkc.ýcrr
ýýTojoqieh naťkn a v své r.ostoduchosťi
se sna'ili ji dokonce věd.cky pastovai' P.'
!ýšili etiku namveň logice t 6lctice' aÚ}G
]iv ťo jé vlatné konglonďát zmačcně
rogirry 3 cstctiky' uóinili z !i sámo*8t-
nou věd!, i kd}ž s zabývá pou\ýn eu_
boren prcbr&!ů všemohých júých věd_
llclr diŠcipliň' i když jeji činnosL rc]á ji-
ruk pojinlt' než jako nelédeké' neodbo.
nickó řéeni otárek sďiolo€icrýc]r' úro_
dohFpodáiských' rriologický.hj atd''ln
kn jd zpar,aidal esteÍikd a logtkd, ja lo
dtÓlika a |ÓlJikd abdlah dwhen' .ýe'
lika' eďtctirhlni púfua|!' ]olika s ae'



l'''.].' i fuoŽ/.'tlg.ni' Etika fti nÁs ni]o-
r8t s obdNo\ar thE mEto rmsv. u,ti.s
n']eatáL'benlvend'o!ub]\.'h}ál".h
31 slaboň}sloyď dúicň pravi tek rok4ná5IoD& Uči lednat oelogi.ky' p.otl !a'
šin tužb,im o !.nnir podstulovat bolesL
misto okoÚenl rozkose| vsjil si pors:}y
dsto Vftě4tli' lLd' Et k' re DeneMi.
Dasochistická 4teliks ! logika'

Duševně nemžltený člověk ťoužl ieD'
eby u}ojiL svi p!.i.ozéns pudo\a Dlel. a
kjerch ukorcn' vturarozlmr tuir. ",-aá' Náq. puJoýi p.án' utrUl !'kLdni

l fuzm Uk;uř nlh
c6ty' jd. s nini pbroi| 'vl*ši;. ďi'
.kimi lrincily l shúŤicehi ;ebvli jme
pil.odÓu obd&énl' Pi*
.ozensťi ]idské odponljici jé!' bĎ]o velký
hiŠto.ický výzm a ýivoňvé olodslai'
Děni' Etik4 byk bttm, oby pnmjtihÍ !.rG
\ěk dosih dn*nlho stuD!écilnice.e nfi_
}e byh dJsti.}@' nnhlm Uh]fomniň
ulr@éo]n hdske egtťÚky l losikyl a Ť
púvedl v stých Btetickýci ťUžbá.} nld
idol !.aehisto.iclých vo;uší a 

'é 
se q_

uiil8vébo rful u,||at dokonile''' n.rén
k ťon!' abj lstj\e pilp'trl'vrl k;;t

rrbtoi'.}ý výu m Derzz élice upřJt' ele
je rcvíěž Dmdhé 

'bjchum 
by iLlk koD_snJlinj ldMýs]e ise

z\ďÁ jDnjkdJ Dep'l]de' spolfubGr áosDé'
la totiz pod aiátitou.t]k] dneq kt'ko'é;._ganilJ.'ž€l 8ÚrJ osoběd*taauiek!d.'

'.n' 
o dJš'mu vjiotr J&tě volt,i'.e udo

Úva] aťneisnu' ohív2je s., že babožnici
by ho byli \ to príhrt o b.dro, nebor
tťhdy 3e Bi neúohlo sDoleha! na trcnnÓsť
s ct€kj\h bez!éTGt;rch.p(icd iakodna v nN dobr lc roh, bezF{no+ ,r-
ruaena 5!ět!k,'mr
kdr i.dv z.tkony bo:io;,. NE\m.ii @-
lnŽděíi děkujeme á ťo o]koll! u.innd{i
icčí no..listů á,{něži, nýbiž úiinnosii á_
]ronú a důElednosti jejich slrážců. Lidé ne-
!.aždi dne+ kohe }onL proto' k se obá.

'ry Étítili' že by ji z mtwích diivodů ne
fmá bohJ. maÍin:hi

bo !ďrcartq hr\nólv olb;jme;én.ó
ictnLoAon\ r{brě ía nejs! vré]t;o !
ci' :]e kleŘ z'ro pronlou;. i dine ne}
m loslednin soudu' Etike 2angfuárÓdní
bezpečnost.i službJ, za loupisu olrwatéI'
stva Íd' je zb}tcóia BlIo by se snad ý
dn.šnjď dobJcn i4té oqód. h iÁ i !th_
kých llárích, kd; áloskoiál. ýjTmvl qe_
naála Nobile, ale' iak se již ve S}ěié !i{i'á'



ťm' kde ji bylo pťávě třeb, tM ji ne_
byto' v .onáhlch poDě.ech je noráIkx
pek !řebytočná i ]a&o pomené opaťřcni'
I'in'bÓ ýst nar@ LkÁz|it lelÚ d.bře da-
ňýfui !i]any' a kdlbE lo smd nen sfuěa-
ndla' lk ,jkú! Bttit' Budan*li úaž-
déni' alúp , atizai' atd' piičtěqe tÓ nI
bT b seati enldlnč mbně,ýn úkonů"L
nebo jejih přdpíaiš blaha|olnéfu wlLl-

Jlk zře]mo lokÚy o \]budovani ,rhro_
2oé. Í'cionllnn et]ky, byly po žhlou
.Úi boži outohty neiď
li takto vědci 

''Těsiili 
zbran p.oťi sobě

3Mý4, zbraň p.oti rczuhu a !ědě, nýb'
i zbytečnó' je]ikož so dnes svěť obejde 'ktiden bez no.á.lky' raoneě!ó pal! Fokúý
o tódeďe zduvodnéď doi']ky rozmoFý
!ýkbi! nebzummti
imcionali|n byly i !okr'1eké' de;qo_
gické' Etiku v celé jeii šiň ndze nikdv
.aciolá]ně zďlvodnit' vysvětlit pBpě'
chd SpolečnoŠti' neboí etické l:ednání jeaďozuMéj haúnoz gpoletnosti mprc_
s!ěĚné' PokBte se Da přítt.d úilitsdgtic_
Ly 

'.y!v&riť 
úcru k sla.ýn liden' }Uvo!

.ě'!e n'.to sť'aýn]{ ótete ve vdďn
poulič drÁ}y *i lroto' že je pbpěš
!ělši, aby si odpoóinul pe.s's!& nož ólo_

'ěk' 
na lrt Ého čeká práce. Nebo 'eiv._jí k vám llBby: ,Po<lpoujle mv)ičky]{

- mail protol Že jeji.h život přinóši spo_
]eanosii užilek? ,Piircz.á( no.á]ks zů-
stala pÓuhýD snen' ba mi *cq je' lze
.ozubově' utilit islick'\'zdůvodniti, nikdy
6e lak nezdi]Lvo&iuji' nýb.ž ospmvedlňuji
so ěistě eťicky' zljistó 

'eby]& 
doŠud pÓří'

dóna ádná sb'rk. ve plospěch náměsť_

'mých, 
jejinŽ hělen by ]rylo] 'Poipoiťercam&tnÚé' abystÓ bczpočni byli donl

i n. ulici' ab$te p.evativ.ě zabúňilj
lz.istu z]ďimosťi'( oil &paněli až po-
d.es fur$i se jen s. soaciťed, lóskou k

ižniD, sociálnÍn clťěnín' lť{t'

Pokud se pak týkí !oknŠů, v'světlit 3 o_

!.á!Ďi!i no.álkn quxi biologicky jakožto
ap.iofui, v.oaou vlNtnos! lidŠkouj p'dili
3e ieji obhájci Do 'jokladecb 

borá]kY v cé]é
řiši živočiÉ.é, i u nejnižšÍc]j ži'ď]chů'
Byly to ovšm pokúy nméně bezaděFó
!e, po}by tóiniť z eticrrfth postulátú lo_

Ei.ké konkrue' PředeD je } těmto poku_
sům nutnÓ lodotknoulj že vše |o' co jc
sp.áné ťřeha l Šlepic ne joště méfu
itatné pfu člo!ěka' dlc i kdyb],Thon se již
odvážili aplikovat m č]ověb kitejaký při.
klad z iiše ávočiónó' nenďeneře tu nikdy
přikladu pÚ lidlkou noláIkn. Je sice p.ev'

lŠ



da' že ]rtáóci pečuji o Svou řod'nu' .však
cxistuji n3olok
mrrdatJ !o:i.Jli.
lás}o k nl.dátúm bý blll zasaJoó \\ch
niřat'jm Vmzena' pá.]< !řes to !řese všfl:h'
no nenajdme bc ' 

přiodě přikbdu, abýgé rdlcové stirárj o zp]@nn neJochůd_
aatá' zrůLd 3e živoóicho'é šiíti' Bíá vr;n'

Der' sL ledy !řikhd z Dir.odv. re snM
dobř.' ě !káfurťmc !d rt\, a\jri E ti'
TťldÁm' lt ré ncjsfu s to * gmv obži_
\tr Jez nl l d Ut'átÝ o|eúdri ;n2 hu
ii l.Ll) nnh]y v *bcmsý nlE ÚGo.i
Bmji_l] ňorllsti lmtj !úatum ; d';!"_
láv''l' i qe dolefiné lá\iv rodDne l 

^l_řet' 3ťl.tcdy l k€nenÍec}trri sal!ioutnl
krk ind/\ !]ulh! spoleónosL !eo.Ó+o zhv_r.i e 4tcrrrtrio obbajur rL s; nrk Drci"r-pokJtDvJ ,3noh Ufiritr'dkk\' je řonézv zdjdť Uprl]\Téný Debd' tin'vjc. rLdj} aokDo lim je \(e |Bldélodoboost'
ze se \ \3 tý re !i e geí ú a rijlcb alJšc lrrtoy,]r tidi, Jlsek xho opruneost
le \''zá'. lodňinkoudrti ztos' zkin o odsrJc u *odm,
J.]z s' rscionitnr

jeitě .eso]ulnóii ňé'
zálon přotipot.atový' liíIodd 7. 'e;nil16

ně ptalllú' )elik ž pačitli s ÚaŤhni,ni n1i
|''ni, a pTÓÍ. j. td]i na 1il1s'|k, db1J bllr
c a|nně planné jedné t.h.I!l' piel1r)ahlá-
.Lili endthni ztŤól1J
piplbin kdejdllé ::ÍikIt. sklenikovó pós-
ťěni 2růd' je' se stále zdokoDa]uÍ l rcz_
šiřu.jc' nikoliv snad v ,a'jnu lčdy' ni'b.Ž
r úten.ích etických' Í nslmbopiteLno]
realis&í jakýchsi smálistic}ýclr fanla-
sií' NÍalofoišrÁkúm se si.e hnbi suřcalis
řus v unfuj, ale v žittě mu sani s nej_
lělší póói l zájnen unožňuji, lby plo-

Prri.oda po krždé sbán.e přino nlaldu_
je húe.iárenr' 3le lidé !o ne.hlóji po*i€h_
nout' snrt k'ždého individua rrovlž!']i za
st.ašné néštěs!í' Na áchn.! jedihé ]et
kJDá, klern Si wlóťne n&] o.eín' nc]ituji
vjnlložit dunó milionové háL]adJ ' vysi_
lati stt jiných lidí Y nebcz.!.č.!*ví smrti'
Lidsllá slntimeňl.lita ss 

^lnb 
v dxdail

mus' stlli ý' i kd)ž se io zdá !' ndogi'
přimo \nnkou' v lto{j nrd árrtou s+
nae vya'onénóno Dino vacinu ]ryli by li_
dé s to Aťddii lraždébo óloýěká' kieÝ
ge takto 'provi.il(. Elikal jrjiž živoť je
dn.s zbJte!ne proLlIuto\an, bu) I patoro-
gic}ý.h rorDj.b' zJshuje \Zdy "la"'
]<te.Á společnosti nejnó.é škodi' s !'}ru-

17



.uié si bruiárni ťrost za každou nalich.!'
no;' ntín @ se sna'i oD.aýdové zlo.iny
řhú.ii nřed nsliťowiti zókony. Eti
kou Žhov;iÍ Ddé siavěti by nej.aději ši'
benjcc i]D ksždéhÓ }swvce1, jenž ubliÚ
!émó ťlÁři' a zllášlni se]rta Úrauélcu
ť' 2v' YeEeta'ifui' odpinjlcí poávat nsÓ
z eltkiah diLv.dÚ, nclrLle]' b} 7{vre]t
ýb+d; nro'n\ť lidi
hhďl:Nmrcti tonu !9k L 

'lht 
moh}

hBoboycrridhů je ]'n tBvďny' J' jgoÚ
!. orl9n'so\' \ rumé spokčL}' ostie
Drctťstu! plotL ]ýemtl'oL]\ trest]inj indi_
ildui' Ýl se dooEtlh neákonnJcb ;Lnú

2 cho.;bných noiilů' jako rrdyby spo!.í
nÓst Deuť..ěla toui škodu' lr ž jde o 2]o'
činý. lloisdené z ,ncodol.telného 

'uť_]rÁnl(' lebr o zloóinv sDác]rané 'wéYolnél.

v.ažďcí sadisté laťií Itý ']o 
úsťív'n p.o

.hÓloĎvslnó. n.boť nemohou za 6vó zvláš!'
nl skt;v' Že za svou !ďve*i nmonou,
Je N.e; rimo ďslEi' šá* kťdy lJl{
nolmá n' t1k chorobný čtsěk nu{ svc
!uLlv poLLuiort, onezo!!t,0 Enat't se ro_
léztl !ro oi uLojen ' Ltcrc by se !Ppřii'lo
zi|onu Rdlb\ sad"t.ki s}Lony ně\ bÉ
onluYou nebo je i pole]rčující Ókolnosti
ý i.stniú štil]eí l[žn' bylo by n.t.o
ÓfolouEi i aí.ilně.i jsko jedná pudoýé'

Á lrávě j*o se aédovoluje ridÚ oblon_
vať nási]ný skuteL ádctivosti' tlk se ne-
ná ali dbít onluv sdbtického běsftni
c]rolobnou Dík]oD8ií' Nfuéůě sněš!é
je pak i bmjeni mora]iBťů p.oti iEstu
!mdi' Je-I některý ólovók tá.]r nebe4eilý'
Žc mEi být n.aosndi iDteno!án' nebo
p.ovedl']i óin' n Dějž nejhíméjší ť.sť
je doŽjvot.i žďář, bylo by Dno]ren rcz_
uhhlrši' t' j 9polfuhGn prcspésdeF'l *dy_

šln.' !řa ce' a pak z hrobu neňĎze o]kdo

Duch hmmitv !ovrD*] ]idi k b]boŠli.
chápou život ja}o seniimatá]nl íihéček
a hc.ofuuji zbojnily, jejinž ua'dím uói'
nila kone. kdka ' éebických k&Bbin, ]i'
tuji!e' že ncby]'lolopenlá\j do s L Jrcte
o.h.i.iri lied b*f.m pln'lu\ohl růŽ.
ný.h l,luii pro !ěstová.i .enljfoentaliťy'
občáné bohou rúdit' ákon !ša]r nikoliý
záko' ie pod]e bmanistů ni]e.}a' ktéří
e nm}á skopať jedjnó po!o' aby ně]&
co odlouštěť' a ukízd! proti nnbcťi d.u_
l ich sýou ušlshtilo*
uL]óht / s!.lďnBti bJiťDc*ou o4dre;
ci' prodchlou siitol'áním s řilosldehstvim'
l v}davenou na lNpN etjsociá]nin
individuim. Roamovou

t9



}omí: zub a zub, ÓI!Ó 2 oko, s!a'i 9e !L
hEdit hsla xristovu učďÍ: ]<do do tebe
Amelen' ty do ůo ch]eben' lroti lonu'
aby sé řešib glory diskuí nic nelmítÁ
ne, 3.]e je nejaplé' chťít diskulova! 3 člo_
věLen' K..ý se ohóri jen pěSťl' P'oli
!ěoii pěs'l Živo! je nesttoEý }oj' a rr{ro
.hce obstót, hbi so nauóit bojova! !š@i
zb.uěni' Je smiĚnó, že lidó, lrťeři Še áá_
jl ř@Molé wspó]i, Uto.i o9 !ótlad dná
na tU neb onu vJlcicl stl'ňu \e šDMeblu
!.o jeji zvě6ťva' vállra je zvéštvo, a kdo
je nířečťějĚi, 

^íťězi' 
Tj' kdo lodepisuji

mÚifesty p.oti nástvům šlMěrskýcb la
šis!ů, učinili by ]épe, kdyby lclali atespoň
jedinm Fťro'u vrádním'

séntiment jiié bÝ něta ]rýi uóiněna iiž
j.dnou přit.ž Jc nuťnÓ ]idi přo}Ychovat|
aekóÁt jin 3tá]e o slnveďnosti ! !.a'
vgch.lýb.ž naučit je záť a v'ažiuť nož_
ncll Lidé isou dné wchováváni iako
t pit€]ó, jinž so stá]e ubližnjé, a nikoliý
jlko chltli, kteří mají ]1rzm á silu'
z utrpeni se wmÚit. v détstvl se li']en
!É.cko snÁšl M dGah rukJ, liťuj' se, a!d.'
miŠťo oby sÓ lóili přd]onóvať přrkÁé}y

'rsťljmi 
8ilmi' výcnovl si žÁd,í tv.dosti

9 !iíuos!i' &diče a pgdagogové .ehí
jsou děteh splše beptíťeti neŽ přáteli' sku'

tečDý 
'v.t 

budo psk riden Bn6itelnějši'
budou do žvota léle vyzbrcjeni' Děje_li
* však pratí opaki přichÁzji lido do ž!
vota zatj'eni mfetiEnu' \ edÓu.e rén o
svó bube,lIÓ hfuaícesvy;h zubi' EiLcke
! huuislické ideÁly uěinily z nich blbeč_
ky' které b€z hlesu gďero! vlci' ts šťŇtňá
indiýidua Lteá * sama !řítóže Dďálky
z)Áýils| Erikd i. opih lir]6ha, kibažd'
st|1 jě i.n jéha nEqhnnteký núskd.k _'
apiún hduciwa Iíl1, 1Éírá arx,, n%id.
jer.a ía1ebúh snůfu' Člověk bojujíc' á
6vůj lepŠí zilřék musi e iiž iednou .oz-

'éhnat 
Š blupci, ldeři a svóho zípecí 

'o']ctně vykřjkují ,Foul surovNn' kdy_
koliv se ve svétě zdvihne .ěj*á p&'
d blbéčky' kteřl lrmnó oi'luzují Hitlc.a'
nGio lby ý nu bránili slojnými zbmně_
nil s iiliotyl ldeří žvhi o llávéch délnÍkú'
hiBt sby děhity loučili o jejich hoci s

svét' ]ak 1]det je d6ud 1eLrnr ětj$veý,
llc pi€.e jen ]a J]' pozoroY't ie ponaLu
nÉtáví novó doba, ó.a neÓtleštěDého !
n*krývaného rcnnu Jednin z p.r.ých
!Ábl*ků novóho duch. EEopy, nodenÍhÓ
@vicenstvi je zajiŠtó konuisnusl hisťe
rickÓ_n!tPíidií'ckj Úuor sétoli' jeD'
nfu Uii' že dě|ďk oeÚ' préva' nyb.' Úoz_
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Nsti, ž. komunisti.L! ďjzni bud. pijíi

Í Špnvédlivójši n!:bř jediné !ř.to, 
'ebudť lybo ovho' že živoť dólníkůl budc

csiť.llróiši .ikoliv !ro1o' že se to s.ovní-
vá sc sociá]nin.itěniD, n!'br' proio, žc Si
io délnik }'fauli soLniLLi ciLi i je solh|Ó

v pos]edni době zb.lili 3e ]ý} i .dpůrci ]ro

ánjL 
'ndnillo 

ležjnn' Titij Ríš. ílolin.e
piíno zavidi nťí !l lý pijrodli 

'ivotníboj' o nómž nis r.ÝD. !.uóil Dsn'in' do
spolPio]ská orga.isa.e' žel však zabředá
j.ho lJsisli.lton lomullcí do nťjlochJb_
nójšíl]r sló. ÉÍodovĚdy iakžc tu stjšc
]rŮi oacužiti pií.oiloích vád' než o jliich
!'\'DŽiii' n$ová lii5lušndl népildurónje

Ldsrv'r j.k * Dnozi
.ngcnikové ! lrí:i d.nnílaji a i kd'by to_
nu tak brlo' nlm;ri b! nordikovó p.á!o
vyhrx%vat Židy' ..bol Is.xelíá dáli Šn
lll Zx'ké pllc.ntuí]ft n.smimž vkP vy'
nilljíťilh rid' neŽ dolicho..fílni puli
noldiLovó včří ]iji' kdo lasisii.]rýn ico
rií ' měl by si piit' aby Židé Yybubili
no.dicl.u Jfuu!. N!j.n ťtika nýb.ž i roz.

L! soitzť ]!.ljs.|Í nPŽ újlnnó v lloubi
LlÚut!sit lzkljčťnó n!.rni }j.í láil'

ŇD( k.n.ú al již !a svótó vlídnc dn.s
j'klkdjv ni4lie' nůžené li€ce jBn Fozo
]ovai :. děrjny sr á t inaj i .a.i.,nJlis.lri '
ovilm p.ll.lrni tvninosi toÍinř|ú lak
i m.istú je dicltí
](lu neodvrŽuje s. ziéknÓLt oficiílnó 

'n!.ilLjly a 
' 
ť'ii.h ..Lvisii

rrriL reo z ditudn
(Ldnae.gi.kÝch, a b spjš. .a okLrnijrl
|!iú 

':!i:Le] 
né' ŠJi.h š tlrmLi EijLr

ll 
'n 

nis licslčdónl. k'dÝ hlubšj pued
nt íud.Ló d.jinnó díloíi. RozLm loúi
Ii 4Dji'!]!1 slé nlis i lĚdl !o diouhé dÓ
lri l]ierc jen vynrýlením.tiLly]rr.nihí |á

'''d'$li 
a r iona]isujc Ťolcó.miÚu

.|nLlI |.tó
L ]lrrr |n.1:]i,o1] húnan]j,v,|. P.tkn
rr \|it sltlii |iiadlrílti ph1o rÍn |i.
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