Jako bych v sobě listoval

Tato věta ze stránky 128 přesně vystihuje obsah i formu knihy Ludvíka Vaculíka Dřevěná mysl (vydala nakladatelství Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán, stran 296, cena 298 Kč). Autorův pohled na historicky významné i všednodenní děje let 2002–2008, který vždy v úterý vkládal do fejetonů publikovaných v Lidových novinách, zde navazuje na svazky Jaro je tady, Srpnový rok a Poslední slovo. V autorově přísném výběru obstálo jen máloco, ostatně úplný seznam všech jeho novinářských příspěvků z uplynulých šesti a půl roku (poslední zařazený nese datum 10. června 2008) je připojen na konci Dřevěné mysli.
Ludvík Vaculík předává budoucímu čtenáři barvitou kroniku doby, zdánlivě klidné, avšak skrytě dramatické události, jichž byl spoluproživatelem a k nimiž vždy připojuje svůj osobitý názor. Zároveň četba skýtá podněty o stálosti spisovatelových postojů – některé jeho zásady se tu opakují, např. o trestu smrti, odpovědnosti rodičů za špatně vychované děti, kácení alejí, olympiádu v Praze a radar v Brdech, jiné se mohou jevit až příliš konzervativní – např. na str. 188 odmítání finančně náročného urychlovače v textu O práci. Ale přesto lze vystopovat jakousi vývojovou linii v zpracování podnětů.
Jako by nabručená společenská kritika v posledních dvou letech (zhruba od r. 2006) začínala mírně ustupovat projasnění, tím i fejetonickému zlehčení, neřku-li vtipnému znicotňování témat. Například v textu René Kolísko, kde od volby neobvyklého křestního jména neočekávaně přeletí k církevním restitucím, v Hrozných lidech se pousměje vytrvalé snaze jedné staré paní připomínat veřejně známým osobnostem jejich úkol: přičinit se o nezbytnou morální obrodu národa, být občanům vzorem. Několikrát se on sám zamýšlí nad kdysi dobrovolně přijatou povinností týdně odevzdat redakci fejeton, vezmi z čeho vezmi.
O Vánocích jsme měli možnost sledovat v televizi interview Milana Knížáka s prezidentem Klausem. Přišly v něm na přetřes i fejetony se zjednodušeným závěrem: tento žánr se dnes už nepěstuje. Jak to, že ne? Připomínám právě Lidové noviny s kolektivem externích přispěvatelů, mimo ně také Rudolfa Křesťana, ten přednáší fejetony na rozhlasové stanici Vltava. A dalších novinářů-fejetonistů je ještě víc.
Ovšem ve Vaculíkových je ještě cosi zvláštního: jsou většinou komentáři lidových nálad určitého dne, určité doby. Až jednou – po dlouhém čase – budou literární badatelé pátrat, čím český národ na přelomu tisíciletí žil (dnes pátrají v minulosti druhé poloviny 19. století v příspěvcích Nerudových a Herrmannových), sáhnou po této Vaculíkově tvorbě jako po spontánně vytvořeném dokumentu. Co lidi sžíralo a rozčilovalo, jaké měli starosti, z čeho si utahovali. U Vaculíka najdou odpovědi spíš než v dobové produkci fabulované (dokonce i jeho).
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