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anotace příběhu

Prvotní dluh
Podle brahmánských textů má celá lidská existence podobu dluhu.
Brahmáni jsou hinduističtí kněží.

příběh č. 00

doporučujeme
pro děti 13 - 18 let
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text příběhu

Dvě slavné pasáže v bráhmanách tvrdí,
že za své narození jsme zavázáni nejen
bohům, ale také moudrým, tvůrcům védského učení. Svůj dluh vůči nim musíme splácet
studiem. Dále jsme povinováni našim předkům („otcům“), kterým vracíme dluh tím, že
zplodíme děti, a nakonec lidem". Tímto výrazem je míněno lidstvo jako celek a svůj dluh
splácíme pohostinností vůči cizincům.

Z knihy Dluh - prvních 5000 let, David Graeber (první vydání v r. 2012)
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Jak s příběhem
dál pracovat?

O příběhu
Když se pokusíme převést tyto formulace do současného
jazyka, nebude to těžké. Za svůj život podle nich vděčíme především:
Vesmíru a jeho silám, nebo jak bychom řekli dnes, silám
přírody. Jsou základem naší existence. Dluh se vrací pomocí rituálu, jako výrazu úcty a uznání všeho, před čím jsme nicotní.
Těm, kdo přispěli k vědění a kulturnímu dědictví, kterého si
velmi ceníme; vědění, které formuje náš život, jeho význam i
podobu. Patří sem nejen filozofové a vědci, tedy tvůrci duchovní
tradice, ale každý, Williamem Shakespearem počínaje a konče
dávno zapomenutou ženou, která vymyslela kynutý chléb. Učíme
se, přispíváme svým dílem k lidskému vědění a kultuře. Splácíme
jim tím svůj dluh.
Našim rodičům a jejich rodičům - našim praotcům. Sami se
stáváme prarodiči, a tím vracíme svůj dluh...
Lidstvu jako celku. Dluh splácíme velkorysostí vůči cizincům
a tím, že zachováváme v základu společenství vzájemnost, která
umožňuje existenci lidských vztahů, a tím i života.

→ Platí podle vás tyto texty i pro nás a naší současnou společnost?
→ Napadají vás konkrétní příklady z dnešní doby k jednotlivým
bodům?

→ Pokud vás příběh zaujal, nechte se inspirovat a vytvořte si
příběh vlastní! Pomoci můžou i otázky napsané výše.
- Vymyslete si námět příběhu
- Vytvořte si obrázkový scénář
- Na základě něj vytvořte komix, animovaný film, nebo
třeba „jen“ ilustraci.
Prvotní dluh
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o projektu

Probádej příběhy z různých koutů světa a nech se jimi inspirovat. Vytvoř si
animovaný film, komiks nebo krátkou sekvenci.
Příběhy z různých míst a různého stáří vybíráme podle jejich aktuálnosti.
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