
281280 skou, ženskotl, zvíŤeci, rostlinnou v intuici a sympatii až pohád.k<-lvou;
a harmonické soužití s člověkem, zviÍetem, rostlinou v starém uzavíe-
ném rodinném ritvaru jest zde budováno jako umělecké dílo s touže
rizkostlivou pozorností a zodpovědrrostí, jaké vnáší Michael provazník
do své oddané lásky k pÍemetné a dvojité NIyrtě a ježuctivá jako nej-
vážnější činitele duchové obroďy. viděti běžné funkce všedního denního
domácího život,a velce, vytušiti v nich odvěk)i rytmus a obŤadnf smysl,
zachvěti se nad' vzrrikem duševního života v člověku i r'e zvíŤeti, obejíti
se bez kažďého vnějškového triku a narkotika - hle, tu jest kus klatl.
ného umění, o něž jest dnes tako.i'á nouze.

Ráie a uÚopie

Ve Světové knihor'ně vyšla nedávno proslulá Utopia Tomáše Mora

v piekladě p. Jiňího Toustky a s pěknfm rivodem prof. BŤetislava x'oust-

ky. Reformní socialistick1i sen anglického politika a státníka z šestnáctého

století jest poučná četba. Jest to první iďeálrrí obraz státu na základech

d.emokratické rovnosti a majetkového komunismu a jsou v něm místa,

kdy máš dojem, jako bys četl ne knihu starou skoro čtyŤi sta let, nfbrž

dílo psané pro dnešek autolem dnešním. od' problému nezaměstnanosti
až ďo otá,zky prohlídky ženichťr a nevěst není snad ničeho z toho, o čem
se dnes debatuje a pie, čeho nebylo by se dotčeno v této kníŽce psané
učenfm humanistou anglickfm. Prof. n'oustka ukazuje pěkně ve svém
voďním ělánku, jak tato snaha po reformě a pokroku stává se během

doby čímsi positivním, s čím musí počítati i věda i praxe politická; jak

idealistické postuláty nejsou pouhfmi chimérami, nfbrž samou konsti-
tutivní vlastností litlské bytosti a sam/m poďstatn;im vj'vojovfm čini.
telem. Nevím, nepŤeceťruje-li prof. Bietislav Toustka sílu tohoto činitele;
ale že člověku jest vlastní sen o lepší ripravě bytí jednotlivcova i hro-
madného a že najdou se vždycky lidé, kteŤí za limt,o snem prijdou nejen
drahami fantasie, ale i činu, o tom není pochyby. Sen byl a jest velikf
kvas duševní, mocná ostruha' která hnala lidstvo do vrch , jež by bez
něho nebyly nikcly ztečeny. Míním sen každé form|, sen v nejširším slova
smyslu: od snu ryze fantastického až do snu jako konstrukce logické
a jako projevu organisačních sil lidsk1ich.

Lidstvo jest si stále věrné: P"áj za sebou, Ráj pŤed sebou' tak vleěe se
jako soumar po tvrdé, kamenité a zprahlé cestě. Cesty neubfvá a vedra
také ne - spíšo naopak: jak pokračuje vyvoj a množí sg životní potŤeby



a s nimi i životní bolesti a ťrtrapy, tak do neďohleďna v prYed i zad' roz-
stupuje se v stŤízlivém světle kamenitá, prašná dráha, tak urriká do daleka
i Ráj počátečn1i i Ráj konečn1i. Á tak také zttáci obojí Ráj místa v by-
tosti poutníkově, cvrkuje se v jeho pÍedstavách v cosi zcela mi]rrosko-
pického _ ale, a to jest charakteristické, jakási byé ukrjvaná a zce|a
nepatrná víra v něj neilizí nikdy. Choulí se tŤeba jako nejmenší jakjsi
icleální atomek v posledním záhybu srďce nebo duše člověčí, odvažuje
se pŤihlásit se k životu jen ve chr'ílích qijimečn1ich, snad ve chvílích..
krajní ťrnavy, snad ve chvíli sváteční sentimentality - od.važuje se na
světlo tŤebas jen proto, aby byla zakiiknuta a zaplašena, - ale plŤesto:
jest zd'e, existuje. A sta básrríkri, filosofii, politikri starych i novj'ch, lido.
vfch i uěen ch, od' Platona d'o Fouriera, od Lukiana do Heina a Poea
organisuje tuto víru, tento sen, tyto postuláty v díla a básně, v traktáty

i písně a sta d'obrodruh srdce' Iozumu' nervri i zištnosti, od star;ich
kcnquistadorri do muěeníkri sociální tevoluce, jďe za ním, krvácí a ne.
chává své bolestné stopy v rczžhavenérn písku cesty na chvíli, pokuď
je nezamete vítr nebo nezniěi jejiclr obrysy nohy jinych vášnivcii, litcií
se vrhli za nimi tfmž směrem.

A jak}t rozďíl organisací a typri lidskj-ch v těchto snech o zlepšeném
životé, o ideální zemi, o konečném ráji! Yedle hrubé lidové fantasie,
která sní o rájích lenoch nebo zemích hltounťr a jedlikri, v nichž ptáci
a peěivo létají do ťrst, v nichž víno prouďí potoky a v nichž tekou po-
lévkové Ťeky nesoucí maso, postav pŤísn/ sen síly a harmorrické velkosti
Platonovy Politeie nebo očistěnou visi pÍíští harmonie a spravedlnosti
společenské a nového, krásného liilství velikého angliclrélro v tvarníka
a básníka Williama Morrise z Novin odnikud.
' Srovnej tŤebas Poeovu melancholicky bolestnou a snově marrrou poué
do Eldorada s pril parodujícím, pril naivním popisem bLažené země v Lu.
kianově Pravďivém pÍíběhu. Není to jen rozdíl d.vou r znorod1ich duchriv
a temperamentri, ale víc: i rozdíl dvojí doby, fabulisticky polrodlné
a naivně požívačné doby antické a moďerního sebemučivého romantismu.
U Poea rytíŤ-dobrodruh jede do snové země, d.o země stínťr a smrti,
kte |eží za Měsíčnfmi horami, - u Lukiana jest to ostrov Blažen1ich,
kter voní opojnfrni vriněmi a zvuěí celf melodickou hudbou. Smarag-
tlové zd.i azavítaji zlaté město sloní dlážděné a Ťeka rrižového oleje je

obtéká,Věčnf májbez zimy, noci a mrazu klene se nad městem; zefytové

slouží lidem , když kvasí na pŤekrásné nivě. KÍíšéálové stromy nesou

ooháry, které samy plní se vínem; oblaka dští vťlně a ptáci spouštějí

nu hlo.Í,y hoďovníkri květiny, které se pojí ve věnce. Pohádka bezstarost-

lych požitkáŤri - a básník sám cítil, že neni mož:na, kdyby zde nebylo

dvojího plamene' z :néhož se napije nejprve kažďy besedník: pTamene

rozkoše a pramene smíchu.

Francouzové mají svou Pays de Cocagne a již staré francouzské íabliau

zpivá jeji divy. Také ráj naivních a prostoduch ch. Jako jinde platí za

p'á"i, plotí se zďe za spánek; tu jsou všude stoly jídly pokryté a pečené

Lusy pobíhají ulicemi; tu jsou dva potoky bílého a červeného vína a po-

háry čekají jen, aby byly naplněny. Neustále pitky a hoďy; čtyňikrát do

Ioka masopust, ětyŤikrát do roka velikonoce, ale ve d.vaceti letech jednou

teprve púst. Řemeslníci dodávají zďarma své tovary, peníze Ieží všude

za rohem, krásné ženy nabízejí se samy; a vrchol všeho - stud.ně mla.

dosti, která obrací starce v jinochy a staÍeny v d.ívky. Á tento naivní

sen d,oznívá ještě v osmnáctém století v rozkošně fantastické a bezelstně

veselé a rozpustilé komedii Le Grand.ově Le roi de Cocagne. Ale tato

komedie napovídá již také, jak5i netvor otravuje zemib|aženého pohoillí

a nenamá]ravého požitku: Nud'a. Král nudí se již v zemi, kde se ženy

samy nabízejí a kde není tŤeba jich dobfvat. Memento starého věku

hlásí se tu již o slovo.
Jak groteskně prisobí veďle této kypivé síly fabulaění hubená a mono.

tonní moderní americká fantastika sociáIní, která ve svém budoucím snu

sociálnírn uniformuje a postátĎuje jídlo i pití, sen i modlitbu, rodinnf

život i nejsoukromější myšlenku a pŤání. Dalo by se tcmu Ťíci fant.as.
tika stŤízlivosti a není pro psychologa a estetika vclěčnějšího sujetu
rrež vypsati jednou sny stiízlivcri. Jaká nová zvláštní oďrriďa fantas-
tiky, fantastiky nestviirně a pitvorně děsivé, byla by tu vynesena na
světlo!

Stále sny, sny, sny! Jed.nou moud.ré a podruhé pošetilé, jednou básnic.
ké, podruhé stŤízlivé, ale sny, srry' stále sly.Zďá se,žebez nich nesneslo
by liclstvo tíhy svého bŤemene, nuďy času, marnosti své práce a snahy;
zdá se, že bez nich nechutnal by mu ani oďpoěinek a že by ned.ovedlo
ráno zdvihnout svrij r1ič nebo svou lopatu nebo zapŤáhnout svrij vťlz,
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284 kdyby nebyl pŤed ním na obzoru večer a slib nového snu nebo nové po.
hádky pÍed' snem.

Á tak vleče se lidstvo prašnou cestou: F,áj za ním a Ráj pŤed ním;
pohádka za ním, pohádka pŤed ním' Staré pohádky byly vypravovány
prostoduše starfmi chrivami; na nov1ich spolupracují všechny fakulty
universitní i technické, jsou protkány velilrym nákladem uěenfch for.
mulí a formulek a jsou psány v jakémsi zvláštním žargoně, kterf opravdu
není poetick1i a mnohfm zdá se i poněkucl barbarskfm. Ále pŤihlédneš.li
blíže, shleiláš, že i tato ďomněIá nev]ihoda jest ziskem: tomuto žargonu
musí se kažď! naučit ato žáďá" času, a tento čas jistě není ztracen, neboé
byl obrácen k práci velmi užiteěné: k porozumění pohádc e. Zfuátatohoto
času také nikoho opravdu nebolí; naopak: každ!,,kilo jej ztralil,pokládá
sito za zásluhu a čest. A tak vidíš nakonec, že ityto moderní věďecké
pohádky jsou velmi krásné a užitečné. Spí se po nich dobie a ráno s větší
chutí se po nich vstává. Což jest právě ríčel pohádek.

Ráje! Ráje a utopie. Pied lidstvem sváií se jich jako tajemn1ich
ostrovri y m|ze a páŤe stále několik. Jsou ráje dětí a ráje starcri; jsou ráje
materialistri a ráje duší nábožensk/ch a mystick1ích; jsou ráje vědecké
a technické a jsou ráje básnické; jsou ráje, o nichž sní zlatokop, a ráje,
o nichž sní,bankéi. Španělští konquistadoŤi hledali zlatou ,"*i, Eldo-
rad'o, a nedohledali se jí. Jin konquistador hledal omlazující plameny
a nalezl Floridu. Jmenoval se Juan Ponce de Leone a rleine nedlouho
pŤed smrtí napsal o něm jednu z nejkrásnějších svj'ch básní: ,,ostrov
Bimini".

Zdá se, že táje čistého, neselhávajícího blaženstvi na|ez|i jedině bá-
sníci zdvojení filosofy. Mriže se to zďáti snad. trochu podivné, že tento
rikol nade všecko nesnadn5i ztlaŤit se právě jim; ale snad jest v tom i hlubší
smysl: poesie nemá větší nepŤítelkyně než paměé - všecka tvorba,
opravdová tvorba jest zapomenutí všeho, co jsi ěetl a čemu jsi se naučil,
všeho, co je minulost, co není nejplnější pŤítomnost a záztakjejí bez.
prostŤeďní vise. Á právě básníci pověděli, v čem je ráj: v zapomenutí.
objevili Ťeku Lethe, objevili pramen blaženosti neselhávající. objevil
jej Puškin, kďyž zpival o svatém prameni zapomnění, jenž nejlépe žár
srdce konejší. Jak unikat tíze času i trudu stárnutí, učil Baudelaire ve
sqich poesiích i v Uměl)ich rájích: ne opium a hašiš, ale poesie a umění,

tvorba básnická a umělecká jest mu velikou Ťíší zapomenutí, kde se léčí

"a 
i'"a,' skuteěnosti. Nalezllej Heine, ktli'ž vystrojil fantastickou bláz.

ni\,oo roa a na ni posadil starého vyschlého místodržitele kubánského

joo,,u Ponce do Leone, obleěeného jako mladíka s loutnou pod pažím'

li*,':a hleclat Bimini, ostrov věčné krásy S plamenem omlazujícím.

A zal|m co hledal mláď'
stárnul' stárnul víc den ko dni'
vrásčitf a vyhubl až
došel země ždané naposled.

I

Země tiché, děsivě kdo
pod cypriši stínícími
t.eče ÍíÓka, jejíž vorla
z&ztaÓrté též všecko zhojí _

Le|,he s7ove dobrá voda!
Napij z ní so, zapomeneš
vši své muky _ zapomeneš,
čím jsi kdysi trpěI _

Nalezl jej i Poe se svjm mladfm. rytíŤem, kterf také naposlecl se-

staral na cestě k Eldoradu.

Když v sklonu byl
sv'Ích čackr'ch sil'
stin UtuanSi Potkal v chladu:
Dej, stíne, zvěst,
kde kraj as jest'
jenž roven Eldoradu.

,,Dál, za ty hory
Měsíčné
dolem v stín věĎného chladu
jeď směle dál! --
_ stín odvet dal _

chceš.li dojet k Eldoradu!.o

Básníci nalezli, zdá se, opravdovf ráj, po kterém toužilo tolik mudrc

i pošetilcťr; opravdovf ráj, neboé ráj jest tam, kde se netrpí, kde podávají

lék proti bolesti, nepenthes, a proti hněvu, achÓlon. A obou lécblovzác.
nfch lékri číšnicí jest, zďá se, poesie'




