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Dopis ministru kultury
Při příležitosti zákazu Jeptišky Jacquese Rivetta1

Georges de Beauregard a Jacques
Rivette při premiéře filmu Jeptiška

Váš nadřízený2měl pravdu. Vše se odehrává na „vulgární a podřadné“ úrovni.
Mám dojem, že při těchto slovech měl na mysli ty prince, kteří nám vlád-
nou. Vy, Diderot a já jsme, naštěstí pro nás, intelektuálové, a tak se může
náš rozhovor odehrávat na vyšší úrovni. Nejsem si však zcela jistý, drahý
André Malraux3, že z tohoto dopisu něco pochopíte. Ale protože jste jediný
gaullista, kterého znám, můj hněv musí dopadnout na Vás.

A nakonec, dopadá správně. Jsem filmař, tak jako jsou jiní Židé nebo
černoši, a už jsem začínal mít dost toho docházení za Vámi s žádostmi,
abyste se přimluvil u svých přátel Rogera Freye4 a Georgese Pompidoua5,
aby byl omilostněn nějaký film odsouzený k smrti cenzurou— onímgestapem
ducha. Ale, Bože na nebesích, nikdy by mě nenapadlo, že tak budu muset
učinit kvůli Vašemu bratru, Diderotovi, novináři a spisovateli — jako jste
Vy —, a jeho Jeptišce, mé sestře, tedy kvůli francouzskému občanovi, který
pouze prosí našeho Otce, aby ochránil jeho nezávislost.

Jak jsem byl slepý! Měl jsem si vzpomenout na dopis, kvůli kterému
zavřeli Denise do Bastily. Vaše odmítnutí přijmout mě a zavěšení telefonu
mi naštěstí tentokrát otevřelo oči. Když nyní s lehkým srdcem přijímáte
zákaz díla, z něhož jste se přitom mohl naučit, jaký je přesný význam dvou
neoddělitelných pojmů, ušlechtilosti a odboje, pochopil jsem, jak jsem se
mýlil, když jsem Vám přisuzoval odvahu a inteligenci za to, že jste uchránil
mou Vdanou ženu od popravčí sekyry Peyrefittovy6. Teď už chápu, že to
byla pouze zbabělost. Hlavně mi neříkejte nic o Španělsku, Budapešti nebo
Osvětimi. Vše se odehrává na podřadné úrovni, jak už jsme zmínili. A já
Vám to upřesním: na úrovni strachu.

Kdyby to nebylo tak nesmírně smutné, mohlo by to být nesmírně krásné
a dojemné, vidět ministra UNR7, jak se v roce 1966 bojí ducha encyklope-
distů z roku 1789. A nyní jsem si už jistý, drahý AndréMalraux, že nepocho-
píte zcela nic z tohoto dopisu, kde s Vámi naposledy hovořím, plný nenávisti.
Ani nepochopíte, proč budu mít od této chvíle strach Vám stisknout ruku,
třeba i beze slov. A není to tím, že by se Vaše ruce podobaly těm, ze kterých
nikdy nepůjde smýt krev lidí z Charonne a Bena Barky8. To vůbec ne. Vaše
ruce jsou čisté jako kantismus. Ale už to nejsou ruce, jak říkal Péguy. Tedy
slepý a bez rukou, pouze nohy k útěku před realitou Vám zbývají, jedním

1 | V roce 1966 bylo cenzurou zakázáno
uvedení Rivettova filmu Jeptiška nato-
čeného podle knihy Denise Diderota,
údajně z důvodu ochrany nábožen-
ského cítění.

2 | Míněn pravděpodobně Charles de
Gaulle.

3 | Francouzský spisovatel André Mal-
raux byl v letech 1958–69 ministrem
kultury.

4 | Roger Frey byl v letech 1961–67
francouzským ministrem vnitra.

5 | Georges Jean Raymond Pompidou
byl v letech 1962–68 předsedou vlády
a od roku 1969 prezidentem republiky.

6 | Alain Peyrefitte byl v té době mi-
nistr informací (1962–66), později
ministr školství (1967–68) a ministr
spravedlnosti (1977–81).

7 | Politická strana l’Union pour la
Nouvelle République (Unie za novou
republiku) byla vytvořena na podporu
generála de Gaulla.

8 | Charonne je název pařížské stanice
metra, v níž bylo v roce 1962 policií
zabito osm lidí demonstrujících proti
francouzsko-alžírské válce. Mehdi
Muhammad Ben Barka podporoval
Alžírsko v hraničním konfliktu s Ma-
rokem. Roku 1965 byl unesen agenty
marockého ministerstva vnitra a byl
pravděpodobně umučen u výslechu.
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Pravidla

� � � � � �

—do roku 1989 ČSN, poté ISO; podle podle zákona č. 22/1997 Sb. pouze doporučení
ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky – část 0
ČSN ISO 31-11 (01 1300) Veličiny a jednotky – část 11
ČSN ISO 214 (01 0148) Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci.
ČSN ISO 215 (01 0147) Dokumentace – Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací.
ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace – Bibliografické citace – obsah, forma a struktura.
ČSN ISO 690-2 (01 0197) Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.
ČSN ISO 832 (01 0149) Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla zkracování bibliografických termínů.
ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek.
ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.
ČSN ISO 5966 (01 0173) Dokumentace. Formální úprava vědeckých a technických zpráv.
ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.
ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu – Pravidla používání.

—někdy si pravidla odporují
—psaní času: 10:30 nebo 10.30?
—psaní titulu: PhD. nebo Ph.D.? (BcA., MgA., CSc., DrCs.)

—jazyk vs. typografie (zúžené mezery; ligatury ffl, æ, . . .; skákající číslice 1234567890)
—pravidla vs. úsudek (zkušenost)
—rychlá cesta: dodržovat několik jednoduchých pravidel



Sazba

� � � � � �

samozřejmě prostě jen mít nejasno co do významu pojmů „identifikace“ nebo „empa-
tie“, anebo nakonec i co do povahy svých vlastních reakcí. Dříve než však dojdeme k ja-
kémukoli podobnému závěru, měli bychom se zblízka podívat na to, z čeho vlastně asi
empatická reakce na uměleckou fikci doopravdy sestává.
Dalším souvisejícím důvodem pro takovýto přístup může být skutečnost, že je běžné ho-
vořit jedním dechem o empatické reakci a o identifikaci. Pojem identifikace k sobě totiž
poutá i značnou pozornost profesionálních filmových teoretiků. Není nijak překvapivé,
že v teorii filmu se úvahy o identifikaci zhusta pojí s odkazy k psychoanalýze. Například
Anne Friedbergová píše o identifikaci jako o čemsi,

co zakrývá a oddaluje poznání nepodobnosti. Je-li fetišismus vztahem navozeným
úzkostí ze sexuální odlišnosti, pak identifikace je vztahem vyvolaným úzkostí z odliš-
nosti jako takové. […] Proces identifikace spočívá v popření odlišnosti mezi vlast-
ním já a někým jiným. Je puzením, jímž se spouští slast ze stejnosti. Je-li subjekt
konstituován v průběhu řady identifikací, jež prosazují podobnost, pak identifi-
kace je jedním dlouhým strukturním opakováním tohoto popření rozdílnosti, kon-
strukcí identity založené na stejnosti.11)

Podle analýzy tohoto typu je identifikace patologickým procesem, procesem „popření“
vyvolaný „úzkostí“. A potud, pokud jsou empatické reakce závislé na identifikaci či s ní
souvisejí, z této analýzy vyplývá, že naše empatické reakce na druhé, a� už se jedná
o smyšlené postavy, nebo o skutečné lidské bytosti, jsou v jádru reakcemi patologickými,
příznačnými pro sebeklam. Je to skutečně tak? Pokud ano, a pokud jsou přesná tvrzení
mnoha lidí o klíčovém významu identifikace a empatie pro naše prožívání umělecké fik-
ce, pak bychom tu měli co do činění s novou verzí jedné z nejstarších kritik vznesených
vůči vyprávěčství – totiž Platónovy výtky, že poezie „podněcuje vášně“ na úkor rozumu.
Taková možnost nám jistě dává dobrý důvod k tomu, abychom se ještě jednou podívali na
povahu empatického prožitku umělecké fikce.
Není to přitom naše jediná motivace. Názor, že empatický prožitek ve vztahu k druhým
lidem hraje klíčovou úlohu v rozumění a explikaci, získal a stále získává čím dál širší
podporu i v oblastech přesahujících rámec diskuse o našem prožívání umělecké fikce.
Myšlenka, že součástí historické a společenskovědní explikace je verstehen, že závisí na
„vidění věcí z hlediska někoho jiného“ – které, jak se pokusím zdůvodnit dále, má klí-
čový význam pro empatický prožitek –, vyrůstá z úctyhodných a vlivných historických
kořenů.12) V oblasti morální filozofie a psychologie, od teorií Adama Smithe a Davida Hu-
mea o „mravním cítění“ po generalizující feministické teorie „etiky péče“ z nedávné do-
by, se naše schopnost empatické reakce často vydává za zdroj morálního chování.13)

I L U M I N A C E
mAlex Neill: Empatie a (filmová) fikcem

8

11) Anne F r i e d b e r g, A Denial of Difference: Theories of Cinematic Identification. In: E. Ann K a p l a n
(ed.), Psychoanalysis and Cinema. New York : Routledge 1990, s. 40.

12) Je například ústředním motivem spisů Vicových a Diltheyových.
13) Příklady lze najít v Adam S m i t h, The Theory of Moral Sentiments. Oxford : Clarendon Press 1976

(česky: Teorie mravních citů. Praha : Liberální institut 2005); David H u m e, A Treatise of Human
Nature. Oxford : Clarendon Press 1978; Carol G i l l i g a n, In a Different Voice. Cambridge, MA : Har-
vard University Press 1982.
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Anyone who would letterspace lowercase would steal sheep.
—Frederic Goudy, 1936

—není vidět
—plocha je rovnoměrně šedá
—levý okraj zarovnaný
—pravý okraj podle

možností
—respektuje rytmus čtení
—úprava je jednotná
—minimalizuje intrepunkci
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uvozovky ‚ ‘ „ “ « » “ ” ’
—jednoduché: ‚text‘ („text a další ‚text‘ v uvozovkách“)
—dvojité: „text“
—francouzské: «text»
—apostrof
—. . . „zraněný“,



Minimum
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tečky . . .
—nedo. . .
—každý z nich . . . Nepřišli.
—dopravou. [. . .] Garantem

provedení
—nikdy čtyři
—nejlépe bez teček



Minimum

� � � � � �

„pomlčky“ - – —
—spojovník

—na konci řádku při rozdělené slova
—ve složených výrazech anglicko-český slovník,
—spojka -li, budeme-li
—opakuje se na začátku řádku pokud patří do složeného slova

—krátká pomlčka (en-dash)
—intervaly ve smylu až: 1914–1918, květen–červen
—osy, protipóly: matka–otec, Země–Měsíc
—místo čárky ve větě; s mezerami, ne na začátku řádky

—dlouhá pomlčka (em-dash)
—uvození přímé řeči
—grafický prvek



Minimum
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I I NEMOCNÍ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Postoje k postiženým bývají ovlivněny aktivizací takových pocitů. Zdravý jedi-
nec si při setkání s tímto člověkem více uvědomuje svou vlastní zranitelnost.
Připomíná si, že i on může onemocnět, utrpět úraz a zůstat natrvalo handica-
povaný. Neinformovanost zde hraje velkou roli, vzácnější postižení vyvolávají
více strachu než běžné choroby.

Tyto postoje se těžko mění, mnohdy lze mluvit až o stereotypu, resp.
předsudku. Předsudek je charakteristický rigiditou, iracionalitou a obtížnou
ovlivnitelností novými zkušenostmi, protože nevyplývá z pochopení určitého
jevu, člověk přejímá jeho interpretaci v předem dané a ještě zjednodušené
formě. Předsudek je nepřesným, emočně zkresleným a nesprávným hodnoce-
ním situace, ale je pro laika výhodný: nemusí se namáhat uvažováním o věcech,
které nezná. Slouží jako laické diagnostické kritérium, podle něhož bý-
vají postižení lidé posuzováni. V postoji k postiženým se projevuje tendence ke
generalizaci, sklon vidět je všechny stejně, bez ohledu na jejich individuální
odlišnosti. Neschopnost diferencovaného přístupu i neochota změnit názor, mo-
hou souviset s nedostatkem informací, s kognitivní pohodlností a stereotypií
uvažování. Jindy může být spíše výrazem emoční blokády, vyplývající z odmí-
tání všeho, co je odlišné.

Trvalé postižení nelze považovat jen za biologickou odchylku, postižený člo-
věk získává specifickou sociální roli a s ní spojený status. Má právo na
ohledy, trpělivost a toleranci, ale zároveň je považován za méněcenného. Ne-
očekává se od něho totéž co od zdravých, a pokud by se jim chtěl přiblížit,
společnost velice často zareaguje odmítavě. Svým chováním nutí handicapova-
ného přijmout pasivně-receptivní roli člověka, který má právo na zabezpečení,
ale nemá právo usilovat o vyrovnání se zdravým. Jak uvádí jeden muž s ampu-
tovanou končetinou: „I když něčeho docílíte, pořád nejste rovnoprávný, což si
zdraví lidé ani neuvědomují“ (Pavlatová, 1996, s. 76).

Trvalé postižení může být za určitých okolností hodnoceno jako
sociální stigma. Stigmatizující jsou především nežádoucí nápadnosti, které
se projeví v sociálním kontaktu (zevnějšek, verbální a neverbální komunikace,
úroveň uvažování apod.) Ty vyvolávají určitou nechuť (někdy i odpor) a často
bývají spojeny s představou, že si je jedinec nebo jeho předkové zavinili sami.
V případě stigmatizujícího postižení nejde ani tak o faktické omezení psy-
chických či somatických funkcí, ale mnohem více o způsob, jakým jsou tito
jedinci vnímáni, hodnoceni a na základě toho akceptováni. Stigma není
skutečnou vlastností člověka, ale je mu sociálně přisouzeno. Vyplývá z určitého
pojetí normality ve smyslu představy žádoucího standardu projevů a vnějšího
vzhledu. Stigmatizace mění roli postiženého, její sociální status, a v důsledku
toho mnohdy i jeho identitu. Tato změna se projeví asymetrií vztahu zdravých
k postiženým, např. způsobem komunikace s tímto člověkem, tendencí k jeho
manipulaci, protektorským přístupem, kdy je postižený akceptován jako pa-
sivní objekt, pro něhož je třeba něco dělat, ale není považován za rovnocenného
partnera, neochotou vyslechnout jeho názor, který je předem považován za
nepodstatný. Handicapovaní lidé bývají nejen podceňováni, ale často i zne-
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vyznačování
—kurziva
—tučný řez
—Kapitálky jsou krásné
—V E R Z Á L K Y R A D Ě J I N E



Minimum
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rytmus
—plynulost čtení

—jednoslabičné předložky
(s z v i o u k), příp. spojky (a i)

—J. A. Komenský, 4 km
—interval na řádku

v letech 1954–1958
v rosahu 300 až
400 normostran
Nejvíce úspěchů dosáhli ve skupině A.
Einsteina.

—rušivé prvky
—nevhodné dělení (kni-hovna)
—opakování na kraji řádku
—opakování dělení?
—dotažení odstavce



Minimum

� � � � � �

pravopis
—patnáct procent 15 %,

patnáctiprocentní 15%
—zkratky: a pod., t. j. t. zv.
→ apod., tj., tzv.

—s, z: konsultoval
→ konzultoval

—l920 → 1920
—minus, milion,

maraton, citron
—díky vs. kvůli
—3. os. mn. č.: ukáží → ukážou
další zdroje: pravidla.cz, typo.cz, typomil.com



Tipy
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—psát bez úpravy
—poté styly
—využívat všech možností (středník, dvojtečka, zájmena)
—Internetová jazyková příručka (prirucka.ujc.cas.cz)
—jazyková poradna (www.ujc.cas.cz)
—Slovník spisovné češtiny, Pravidla českého pravopisu (Academia)
—kontrola pravopisu
—autorský plurál
—stylistika: používání zájmen; číst a měnit, číst a měnit
—korektura (vytisknout; i někomu, kdo nerozumí tématu)
—zalomení až nakonec (nevyhneme se ručním úpravám)
—Errata, to jest mejlky, kteréž se při tlačení zběhly, takto úpřimný čtenář napraví.

—Daniel Adam z Veleslavína, Mathiolliho Herbář neboli bylinář, 1562
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In another moment down went Alice
after it, never once considering how in
the world she was to get out again.

The rabbit-hole went straight on like
a tunnel for some way, and then dipped
suddenly down, so suddenly that Al-
ice had not a moment to think about
stopping herself before she found her-
self falling down a very deep well.

Either the well was very deep, or she
fell very slowly, for she had plenty of
time as she went down to look about
her and to wonder what was going to
happen next. First, she tried to look down
and make out what she was coming
to, but it was too dark to see anything;
then she looked at the sides of the well,
and noticed that they were filled with
cupboards and book-shelves; here and
there she saw maps and pictures hung
upon pegs. She took down a jar from
one of the shelves as she passed; it was
labelled orange marmalade, but to her
great disappointment it was empty: she
did not like to drop the jar for fear of
killing somebody, so managed to put
it into one of the cupboards as she fell
past it.

‘Well!’ thought Alice to herself, ‘after
such a fall as this, I shall think nothing
of tumbling down stairs! How brave they’ll
all think me at home! Why, I wouldn’t
say anything about it, even if I fell off
the top of the house!’ (Which was very
likely true.)

Down, down, down. Would the fall
never come to an end! ‘I wonder how

many miles I’ve fallen by this time?’
she said aloud. ‘I must be getting some-
where near the centre of the earth. Let
me see: that would be four thousand
miles down, I think–’ (for, you see, Al-
ice had learnt several things of this sort
in her lessons in the schoolroom, and
though this was not a very good op-
portunity for showing off her knowl-
edge, as there was no one to listen to
her, still it was good practice to say it
over) ‘–yes, that’s about the right dis-
tance – but then I wonder what Lati-
tude or Longitude I’ve got to?’ (Alice
had no idea what Latitude was, or Lon-
gitude either, but thought they were nice
grand words to say.)

Presently she began again. ‘I wonder
if I shall fall right through the earth!
How funny it’ll seem to come out among
the people that walk with their heads
downward! The Antipathies, I think–’
(she was rather glad there was no one
listening, this time, as it didn’t sound
at all the right word) ‘–but I shall have
to ask them what the name of the coun-
try is, you know. Please, Ma’am, is this
New Zealand or Australia?’ (and she
tried to curtsey as she spoke – fancy
curtseying as you’re falling through the
air! Do you think you could manage
it?) ‘And what an ignorant little girl she’ll
think me for asking! No, it’ll never do
to ask: perhaps I shall see it written up
somewhere.’

Down, down, down. There was noth-
ing else to do, so Alice soon began talk-

1

In another moment down went Alice
after it, never once considering how in
the world she was to get out again.

The rabbit-hole went straight on like
a tunnel for some way, and then dipped
suddenly down, so suddenly that Alice
had not a moment to think about stop-
ping herself before she found herself
falling down a very deep well.

Either the well was very deep, or she
fell very slowly, for she had plenty of
time as she went down to look about her
and to wonder what was going to hap-
pen next. First, she tried to look down
and make out what she was coming
to, but it was too dark to see anything;
then she looked at the sides of the well,
and noticed that they were filled with
cupboards and book-shelves; here and
there she saw maps and pictures hung
upon pegs. She took down a jar from
one of the shelves as she passed; it was
labelled orange marmalade, but to her
great disappointment it was empty: she
did not like to drop the jar for fear of
killing somebody, so managed to put
it into one of the cupboards as she fell
past it.

‘Well!’ thought Alice to herself, ‘after
such a fall as this, I shall think nothing
of tumbling down stairs! How brave
they’ll all think me at home! Why, I
wouldn’t say anything about it, even
if I fell off the top of the house!’ (Which
was very likely true.)

Down, down, down. Would the fall
never come to an end! ‘I wonder how

many miles I’ve fallen by this time?’
she said aloud. ‘I must be getting some-
where near the centre of the earth. Let
me see: that would be four thousand
miles down, I think–’ (for, you see, Al-
ice had learnt several things of this sort
in her lessons in the schoolroom, and
though this was not a very good oppor-
tunity for showing off her knowledge,
as there was no one to listen to her, still
it was good practice to say it over) ‘–yes,
that’s about the right distance – but then
I wonder what Latitude or Longitude
I’ve got to?’ (Alice had no idea what
Latitude was, or Longitude either, but
thought they were nice grand words to
say.)

Presently she began again. ‘I wonder
if I shall fall right through the earth!
How funny it’ll seem to come out among
the people that walk with their heads
downward! The Antipathies, I think–’
(she was rather glad there was no one
listening, this time, as it didn’t sound
at all the right word) ‘–but I shall have
to ask them what the name of the coun-
try is, you know. Please, Ma’am, is this
New Zealand or Australia?’ (and she
tried to curtsey as she spoke – fancy
curtseying as you’re falling through the
air! Do you think you could manage it?)
‘And what an ignorant little girl she’ll
think me for asking! No, it’ll never do
to ask: perhaps I shall see it written up
somewhere.’

Down, down, down. There was noth-
ing else to do, so Alice soon began talk-
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2 KAPITOLA 1. QUOTATIONS

nize, condense, reduce, boil down, choose, categorize, catalog, classify, list,
abstract, scan, look into, idealize, isolate, discriminate, distinguish, screen, pi-
geonhole, pick over, sort, integrate, blend, inspect, filter, lump, skip, smooth,
chunk, average, approximate, cluster, aggregate, outline, summarize, itemize,
review, dip into, flip through, browse, glance into, leaf through, skim, refine,
enumerate, glean, synopsize, winnow the wheat from the chaff and separate
the sheep from the goats. Had our solar system included two suns, the prob-
lem would have involved three bodies (the two suns and each planet), and
chaos would have been immediately obvious. Planets would have had erratic
and unpredictable orbits, and creatures living on one of these planets would
never have been able to percieve the slightest harmony. Nor would it have
occurred to them that the universe might be ruled by laws and that it is
up to man’s intellect to discover them. Besides, it is not at all obvious that
life and conscience could even emerge in such a chaotic system. We thrive in
information-thick worlds because of our marvelous and everyday capacity to
select, edit, single out, structure, highlight, group, pair, merge, harmonize,
synthesize, focus, organize, condense, reduce, boil down, choose, categorize,
catalog, classify, list, abstract, scan, look into, idealize, isolate, discriminate,
distinguish, screen, pigeonhole, pick over, sort, integrate, blend, inspect, filter,
lump, skip, smooth, chunk, average, approximate, cluster, aggregate, outline,
summarize, itemize, review, dip into, flip through, browse, glance into, leaf
through, skim, refine, enumerate, glean, synopsize, winnow the wheat from
the chaff and separate the sheep from the goats. Had our solar system in-
cluded two suns, the problem would have involved three bodies (the two suns
and each planet), and chaos would have been immediately obvious. Planets
would have had erratic and unpredictable orbits, and creatures living on one
of these planets would never have been able to percieve the slightest har-
mony. Nor would it have occurred to them that the universe might be ruled
by laws and that it is up to man’s intellect to discover them. Besides, it
is not at all obvious that life and conscience could even emerge in such a
chaotic system. We thrive in information-thick worlds because of our mar-
velous and everyday capacity to select, edit, single out, structure, highlight,
group, pair, merge, harmonize, synthesize, focus, organize, condense, reduce,
boil down, choose, categorize, catalog, classify, list, abstract, scan, look into,
idealize, isolate, discriminate, distinguish, screen, pigeonhole, pick over, sort,
integrate, blend, inspect, filter, lump, skip, smooth, chunk, average, approx-
imate, cluster, aggregate, outline, summarize, itemize, review, dip into, flip
through, browse, glance into, leaf through, skim, refine, enumerate, glean,

1.2. HAWKING 3

synopsize, winnow the wheat from the chaff and separate the sheep from the
goats.

1.1.1 Focus on Bryson

Imagine trying to live in a world dominated by dihydrogen oxide, a compound
that has no taste or smell and is so viable in its properties that it is generally
benign but at other times swiftly lethal. Depending on its state, it can scald
you or freeze you. In the presence of certain organic molecules it can form
carbonic acids so nasty that they can strip the leaves from trees and eat
the faces off statuary. In bulk, when agitated, it can strike with a fury that
no human edifice could withstand. Even for those who have learned to live
with it, it is often murderous substance. We call it water. Imagine trying
to live in a world dominated by dihydrogen oxide, a compound that has no
taste or smell and is so viable in its properties that it is generally benign
but at other times swiftly lethal. Depending on its state, it can scald you or
freeze you. In the presence of certain organic molecules it can form carbonic
acids so nasty that they can strip the leaves from trees and eat the faces off
statuary. In bulk, when agitated, it can strike with a fury that no human
edifice could withstand. Even for those who have learned to live with it, it is
often murderous substance. We call it water.

1.2 Hawking

If [in 2600] you stacked all the new books being published next to each other,
you would have to move at ninety miles an hour just to keep up with the
end of the line. Of course, by 2600 new artistic and scientific work will come
in electronic forms, rather than as physical books and paper. Nevertheless, if
the exponential growth continued, there would be ten papers a second in my
kind of theoretical physics, and no time to read them. If [in 2600] you stacked
all the new books being published next to each other, you would have to move
at ninety miles an hour just to keep up with the end of the line. Of course,
by 2600 new artistic and scientific work will come in electronic forms, rather
than as physical books and paper. Nevertheless, if the exponential growth
continued, there would be ten papers a second in my kind of theoretical
physics, and no time to read them. If [in 2600] you stacked all the new
books being published next to each other, you would have to move at ninety
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1.1. Thuan & Tufte 1. Quotations

into, idealize, isolate, discriminate, distinguish, screen, pigeonhole, pick
over, sort, integrate, blend, inspect, filter, lump, skip, smooth, chunk,
average, approximate, cluster, aggregate, outline, summarize, itemize,
review, dip into, flip through, browse, glance into, leaf through, skim,
refine, enumerate, glean, synopsize, winnow the wheat from the chaff and
separate the sheep from the goats. Had our solar system included two
suns, the problem would have involved three bodies (the two suns and
each planet), and chaos would have been immediately obvious. Planets
would have had erratic and unpredictable orbits, and creatures living
on one of these planets would never have been able to percieve the
slightest harmony. Nor would it have occurred to them that the universe
might be ruled by laws and that it is up to man’s intellect to discover
them. Besides, it is not at all obvious that life and conscience could even
emerge in such a chaotic system. We thrive in information-thick worlds
because of our marvelous and everyday capacity to select, edit, single
out, structure, highlight, group, pair, merge, harmonize, synthesize, focus,
organize, condense, reduce, boil down, choose, categorize, catalog, classify,
list, abstract, scan, look into, idealize, isolate, discriminate, distinguish,
screen, pigeonhole, pick over, sort, integrate, blend, inspect, filter, lump,
skip, smooth, chunk, average, approximate, cluster, aggregate, outline,
summarize, itemize, review, dip into, flip through, browse, glance into,
leaf through, skim, refine, enumerate, glean, synopsize, winnow the wheat
from the chaff and separate the sheep from the goats. Had our solar system
included two suns, the problem would have involved three bodies (the two
suns and each planet), and chaos would have been immediately obvious.
Planets would have had erratic and unpredictable orbits, and creatures
living on one of these planets would never have been able to percieve the
slightest harmony. Nor would it have occurred to them that the universe
might be ruled by laws and that it is up to man’s intellect to discover
them. Besides, it is not at all obvious that life and conscience could even
emerge in such a chaotic system. We thrive in information-thick worlds
because of our marvelous and everyday capacity to select, edit, single
out, structure, highlight, group, pair, merge, harmonize, synthesize, focus,
organize, condense, reduce, boil down, choose, categorize, catalog, classify,
list, abstract, scan, look into, idealize, isolate, discriminate, distinguish,
screen, pigeonhole, pick over, sort, integrate, blend, inspect, filter, lump,
skip, smooth, chunk, average, approximate, cluster, aggregate, outline,
summarize, itemize, review, dip into, flip through, browse, glance into,
leaf through, skim, refine, enumerate, glean, synopsize, winnow the wheat
from the chaff and separate the sheep from the goats.
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1. Quotations 1.2. Hawking

1.1.1 Focus on Bryson

Imagine trying to live in a world dominated by dihydrogen oxide, a
compound that has no taste or smell and is so viable in its properties
that it is generally benign but at other times swiftly lethal. Depending on
its state, it can scald you or freeze you. In the presence of certain organic
molecules it can form carbonic acids so nasty that they can strip the leaves
from trees and eat the faces off statuary. In bulk, when agitated, it can
strike with a fury that no human edifice could withstand. Even for those
who have learned to live with it, it is often murderous substance. We call
it water. Imagine trying to live in a world dominated by dihydrogen oxide,
a compound that has no taste or smell and is so viable in its properties
that it is generally benign but at other times swiftly lethal. Depending on
its state, it can scald you or freeze you. In the presence of certain organic
molecules it can form carbonic acids so nasty that they can strip the
leaves from trees and eat the faces off statuary. In bulk, when agitated, it
can strike with a fury that no human edifice could withstand. Even for
those who have learned to live with it, it is often murderous substance.
We call it water.

1.2 Hawking

If [in 2600] you stacked all the new books being published next to each
other, you would have to move at ninety miles an hour just to keep up
with the end of the line. Of course, by 2600 new artistic and scientific
work will come in electronic forms, rather than as physical books and
paper. Nevertheless, if the exponential growth continued, there would be
ten papers a second in my kind of theoretical physics, and no time to read
them. If [in 2600] you stacked all the new books being published next to
each other, you would have to move at ninety miles an hour just to keep
up with the end of the line. Of course, by 2600 new artistic and scientific
work will come in electronic forms, rather than as physical books and
paper. Nevertheless, if the exponential growth continued, there would be
ten papers a second in my kind of theoretical physics, and no time to read
them. If [in 2600] you stacked all the new books being published next to
each other, you would have to move at ninety miles an hour just to keep
up with the end of the line. Of course, by 2600 new artistic and scientific
work will come in electronic forms, rather than as physical books and
paper. Nevertheless, if the exponential growth continued, there would be
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SCHÉMA KOLOBĚHU PŘIROZENOSTI VE SVĚTĚ 
 
Vždyživý oheň = jas (aithér) 

 
           Záře (augé) 

Slunce   
 
      Luna 
                10 
  

oblast 
jasných 

Blýskavice      výparů 
    

 
     Mraky  

 
    duše oblast 

výparů 
        1               4          3      5            6                  6       9 

       
 
 

        rosa   
                                         

   Země     Voda říční 
         2            

             8          7 
                                      Voda podzemní 
         

Moře 
 
Legenda: 

1 - Obrat do mnohosti, ochladnutí a zvlhnutí, pohasínání (B 30), sestup na nejnižší rovinu 
2 - Chladnější „polovina" vzestupu, vymezení moře a země (B 31) 
3 - Horká „polovina" vzestupu (B 31), pokusy o zážeh a obnovu ohně 
4 - Cyklus Slunce    -  1 až 4 jsou kosmické cykly 

5 - Vypařování z moře i odjinud působením Slunce 
6 - Déšť 
7 - Studánky, prameny 
8 – Řeky    -  5 až 8 je koloběh vody 

9   - Vlhká a chladná duše 
10 - Suchá a horká duše    -  9 až 10 je rozpětí duše 

(Tučně značené šipky mají výslovnou oporu v textu, ostatní jsou dedukované podle referátů a 
kontextů, čárkovaně pak hypotetické.) 
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Obr.  79 Isočáry pravděpodobností vstřelení branky kopem ze hry, protihráč je v těsné blízkosti 
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