Ludvík Vaculík: Poslední slovo (Výbor fejetonů z Lidových novin 1989–2001)

Hájené území

Po sedmi letech vycházejí v novém vydání a v autorově vlastním výběru fejetony Ludvíka Vaculíka, publikované na poslední stránce Lidových novin v letech 1989–2001. S titulem Poslední slovo je vydává nakladatelství Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán, stran 279, cena 298 Kč. Možná někteří mají v rodinné knihovně předchozí stejnojmenné vydání, jiným se možná ta knížka po zapůjčení přátelům kdesi zatoulala. Pro všechny je kaleidoskopem různých událostí minulých roků, problémů, z nichž některé byly mezitím možná vyřešeny – nebo odloženy – to se týká především první poloviny knihy – např. otevření uhelných dolů v Beskydech či dolování zlata u Kašperských Hor (Dobrá vláda z 24. 6. 1997, str. 70), jiné kupodivu dosud čekají na rozhodnutí či odstranění, vymýcení (O šikaně, 18. 3. 1997).
Jak ve čtení díla pokračujeme, jako by aktuálnost témat rostla. Přeskakovala až do současné doby (Hanba! z 19. 5. 1998) , fejeton inspirovaný likvidací továrny na dětskou obuv ve Zruči nad Sázavou, a hned následující Přirozenost zlodějství (26. 5. 1998) a Osmdesát pět řádků (5. 12. 2000) – „Na hřbitově v Brně ukradl někdo bystu básníka Jana Skácela.“
Čím dál víc se čtenáři vnucuje nápad: podívej se, co Vaculíka iritovalo před deseti lety, tedy v roce 1999!
Čtete fejeton Neženy z 2. 2. 1999 a vidíte a slyšíte dnešek. „Byly tři a vzájemně se oslovovaly vole. Jejich výslovnost byla nedbalá, tón věty drsný. Napadlo mi, že to nejsou ženy, ale chlapyně... Koho si najdou za muže a jací, proboha, jsou muži, jimž se líbí?“ Mimochodem, k tématu ženochlapů se autor později ještě v knize vrací – Ženy této sezony I. a II. (z 23. 5. 2000 a 30. 5. 2000) a lze k nim připojit i vtipné Kazisvětky (z 20. 1. 2001) a částečně Trénink násilí (30. 10. 2000).
Opravdu jsem však strnula nad fejetonem Trestný čin podle § 205 – strana 151 – z 23. 2. 1999! Cituji autora, když předesílá: „Na adresu Městského státního zastupitelství odešlu toto oznámení trestného činu: Dne 20. 2. 1999 vysílala Česká televize od 21.05 film Poslední skaut, jenž obsahoval scény zběsilého násilí, čímž byla naplněna skutková podstata trestného činu podle § 205 tr. z.... Násilné scény v tomto filmu nemají umělecké poslání, jsou určeny k upoutání diváka, v němž nemohou budit jiné myšlenky a hnutí nežli špatné, s výjimkou lidí, kteří si v takových scénách libují nebo jsou k nim lhostejní, což je ovšem jedním ze zločinných účinků podobných filmů...“
Odpověď? K tomuto protestu proti násilí v uváděných filmech se v knize vrací ještě dvakrát: v Žádosti o zákaz z 10. 4. 2001 – „Rok jsem si s vyšetřovatelem a státním zástupcem dopisoval, až konečně případ ,odložili‘. Důvod je neuvěřitelný: film obsahoval pouze násilí, nikoli také sex...“ (str. 243)
A znovu ještě se o Posledním skautu zmiňuje v Jezme své maso (z 5. 6. 2001) mj. v souvislosti s filmem Hannibal. Tento fejeton končí slovy: „Je to blití na člověka. A pro lidi určitých sklonů a pro nestoudnou mládež je to ostruha na jejich fantazii a zvůli. Hannibal rozmnožuje hrůzy světa. Vlastně omlouvá všecky, kdo zabíjejí: válka je proti tomu ctnost! Podávám trestní oznámení a doporučuji, abyste to udělali také.“
Třeba bych si toho v knize nepovšimla, kdybych právě nyní neviděla několikrát upoutávku na obálce časopisu s televizním programem na týden 21. 3.–27. 3. 2009 – TV hity: Mravenec Z, Poslední skaut a Matrix.
Proměnili jsme se po deseti letech? O čem jsme se poučili? 
Dotýká se nás vůbec zlo propukající nenadále, ale čím dál častěji ve školních třídách?
Irena Zítková


