



Příběhy štěstí 
Být schopen vést šťastný život znamená dosáhnout největšího vítězství, které život může člověku poskytnout. Neméně zajímavé je ale také zažít krátký pocit štěstí, které má ovšem úplně jinou podobu. Štěstí totiž jistě není jedním jediným pocitem, stejným pro všechny, již ho prožívají, ale má velmi širokou škálu odstínů. Vybral jsem několik příkladů příběhů štěstí, na kterých se pokusím charakterizovat různé podoby tohoto pocitu. 
Pro začátek jsem si zvolil tituly Dobrý člověk ještě žije od Romaina Rollanda a sbírku básní básníka Li Po Nebe mi pokrývkou a země polštářem. Třebaže jsou to různé literární útvary, rozhodl jsem se právě pro ně, abych srovnal především postavu Colase Breugnona (ač jsem si vědom, že jde pouze o fiktivní osobu, vystavil jsem ji konkurenci skutečného člověka) a samotného básníka Li Po - konkrétně jejich cesty k dosažení šťastného života. (Nebudu psát o Li Povi jako o historické osobě, nýbrž o jeho ,Já", které je líčeno v jeho básních.) 
Li Po a Breugnon jsou totiž oba mistry v umění žít a jsou si dobře vědomi toho, pro co žít. Spojuje je především bezmezná úcta a láska k přírodě, z níž, prostřednictvím svých vnímavých smyslů, neustále nasycují své citlivé duše. Ovšem i chuť pít je společnou vlastností Colase a Li. Nespočetněkrát se oba klaní dobrému vínu a Li Po mnohokrát jeho 
otcům, vinařům. 	 
Musím však zdůraznit, že velikým rozdílem mezi nimi je přístup ke společnosti. Básník vede osamocený život v horách, zatímco Burgunďan společnost svých druhů vyhledává; není to však podmínkou jeho spokojenosti. Je též schopen být šťastný o samotě. A to je jedním z klíčů k jejich dokonalému štěstí - nejlepšími přáteli jsou pro ně oni sami, po okraj naplněni světem, jenž je obklopuje. (Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že životem dokonale šťastným nemíním život, který je provázen výhradně radostnými prožitky a pocity, ale život člověka, jenž dosáhl míru se sebou samým - "Kdosi se ptal, proč žiju zde, v hlubokém klínu zelených hor. Neodpovídám, usmívám se, v srdci mír ... Tu kolem je jiná zem a jiné nebe, než znají lidé pode mnou"/ Li Po: Otázka a odpověď /; - takový život samozřejmě obsahuje i stesk, smutek, tak jako každý život a u Li Po též pocit samoty, což líčí v jiných svých básních.) 
Li Po tedy, stejně jako Breugnon, potřebuje přátele a domov, v tom si nejsou podobní jenom oni dva, ale všichni lidé, kteří kdy žili. V čem jsou ale právě tito dva tak výjimeční? Jak jsem se již zmínil, jejich životy jsou důkladně propleteny s životy druhých. Breugnon a Li Po si ovšem dovedou udržet odstup od jakéhokoliv svazujícího stereotypu nebo vnucené povinnosti. To nejcennější, co oba mají, je totiž jejich svoboda. 
Jejich další společnou vlastností je schopnost pozorovat život kolem sebe (u Colase je to také zvědavost). U básníka je tato vlastnost samozřejmá a Li Po ji dovede využít naplno. Hlavním rozdílem mezi nimi v této oblasti je fakt, že Breugnon sleduje svět pohledem výrazně optimistickým, zatímco oko Li Po bývá naopak často zastřeno závojem melancholie. (Štěstí ve směsi se smutkem vytváří mimořádně působivý dojem.) Oba vnímají všechny krásy stejně citlivě, ačkoli básník dokáže své pocity vyjádřit jemněji a vznešenější formou než bodrý a přímý Francouz. Colas je totiž chlapecky rozpustilý i ve věku značně zralém, a proto postrádá Li Povu noblesu moudrosti. A není to jen zdání, básník totiž dospívá ve svých úvahách dál. Lépe rozumí smrti a jejímu působení a tlaku na probíhající život. Díky tomu snadno rozezná, které hodnoty jsou ve skutečnosti bezcenné a které jsou trvanlivé věčně. Colas Breugnon má proti tomu například lepší schopnost radovat se a může se zdát, že má k tomu také víc důvodů. (Třeba jeho vnučka Glodie je pro něj přímo druhým sluncem k tomuto motivu - motivu slunce je ještě nutno se vrátit). 
A teď z trochu jiného soudku - zcela jinou podobu má štěstí, trvající jen krátký čas. Mám na mysli pocit, jenž následuje po požití např. některých omamných látek. Nejlépe, nejpůsobivěji bývá vylíčen v textech písní, kde melodie a rytmus hudby dojem výrazně zhutní. Dokonalým 




příkladem takové skladby je A Man Called Sun od britské skupiny The Verve. Text Richarda Ashcrofta vypráví o autorových pocitech po požití halucinogenu. Stavebním kamenem příběhu je postava "muž jménem slunce", s nímž má vypravěč možnost vydat se na cestu – 
" Walking with a man called sun, I think my joumey 's just begun ... He ljfi's you up, he shines and then he 's gone, hut you know, you need him more, when he 's gone ... " A právě zde znovu nacházím paralelu s básníkem Li Po, jenž třeba ve své básni výstup na horu jemného obočí říká :" ... Potkám-li nebešťana, jenž na bílé ovci přijíždí, ruku v ruce vzlétneme slunci vstříc." Je tedy slunce pro člověka symbolem dokonalého štěstí? Jistě je, o tom nás básníci nenechají pochybovat. 
Tento druh štěstí může být v harmonii s duševním mírem, zmiňovaným dříve, může ale také být častou součástí života divokého, v němž se střídá euforie s depresí v rychlém sledu. Takové štěstí se svou podobou.naprosto liší od spokojenosti, kterou zažívá Colas Breugnon třeba po dokončení některé truhlářské práce, i když v jádru si jsou velmi blízké. 
Společným jmenovatelem těchto cítění je totiž pocit, že jste ředitelem světa, máte právo dělat, co se vám zachce, a také víru, že to dokážete dělat. Navíc jste zpravidla schopni odpustit svým nepřátelům, ke všem lidem pocítíte náklonnost a věříte, že i oni cítí bezmeznou lásku (někdy až poddajnost) vůči vám. Uvedl bych jako příklad výrok Jima Morrisona: "I'm the lizard king, I can do anything." Dalším příkladem takového stavu mysli může být skladba manchesterské skupiny Oasis: Rock' n'Roll Star, která je o tom, jaké to je, cítit se jako rock'n'rollová hvězda (nikoli o tom, jaké je to, být rock 'n'rollovou hvězdou, jak se někteří posluchači mylně domnívají.). I zde se objevuje důležitý motiv nezávislosti (= svobody), která provází vlnu štěstí - " .. .I'll take my car and drive real far, you 're not concerned about the way we are ... Tonight, I 'm a rock 'n 'roll star ... " 
Daniel Baše (kvarta) 


