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Úvodní slovo

Pfiede‰lou knihu tûchto fejetonÛ uzavfiel autor slovem nazvan˘m Dfievûná
mysl. Ten název je tfieba chápat pfiíznivû: dfievo je Ïivé. Autor svá slova vy-
m˘‰lel ãasto pfii sekání dfieva. Zimním prÛklestem stromÛ a kefiÛ stvofií
vÏdycky hromadu haluzí, které pak aÏ do jara zpracovává. Silnûj‰í vûtve fieÏe
a tlust‰í polénka ‰típe. Tenãí seká na klacíky a nejtenãí pálí na ohni vedle.
Je to pfiíjemné pracovi‰tû, oddûlené psychicky od okolí. Pfii takové práci dá
se myslet na cokoliv: na cokoliv, kdyÏ ãlovûka netíÏí povinnost napsat zas
Poslední slovo.

Autor si myslí, a cítí to, jak s kousky dfieva odlétají mu od ‰palku i my‰-
lenky. Nûkteré klacíky mají v˘razn˘ tvar a on se snaÏí spojit s nimi nûjakou
my‰lenku, aby mu ji ten kousek dfieva pfiipomnûl, aÏ ho bude strkat do kach-
lov˘ch kamen. To se v‰ak nikdy nedafií. Jednou mu napadlo, co kdyby se na
nûjaké zaklínadlo zaãala ta hromada posekaného dfieva h˘bat, klacíky by vstá-
valy, spojovaly se a odkráãely vcelku zas na své místo, odkud byly odfiezány.
Pfiem˘‰lí, jak by takové zaklínadlo mûlo znít, a snaÏí se je vymyslit. To se v‰ak
nedafií. Je ale pfiesvûdãen˘, Ïe jistû to moÏné je! A to je v té poslední kapitol-
ce zmínûné kníÏky: jak se to dfievo zaãne h˘bat… Jev básnicky pfií‰ern˘.

Napadlo mu v‰ak je‰tû nûco jiného, ãeho se polekal, a svou pfiedstavu ne-
dokonãil: Ïe by se tak zaãaly slézat a spojovat ty my‰lenky, jeÏ tu rozsekával.
On od toho tenkrát couvl: zkusme to teì udûlat my, aÈ on si o tom pomyslí co
chce. Naã Vaculík myslíval, je tu zapsáno v tûch t˘denních sloupcích, z nichÏ
v˘bûr je v tomto novém svazku. Autor si v˘bûr udûlal sám: pokládá ho tedy
za smûrodatnû platn˘, takfika institucionální. Pfiijmûme ho tedy, ale dovedeme
si pfiedstavit, Ïe nûkdo jin˘ by z tûch zbyl˘ch sestavil v˘bor jin˘. Byl by to jin˘
obraz ãeho: svûta, ãi Vaculíka? To tedy ponechejme jinému ãtenáfii, r˘pavûj‰í-
mu, ãi badateli ‰kodolibûj‰ímu…

Dnes se zab˘vejme pfiedstavou, Ïe by se zde uvedené my‰lenky spojily:
v jakou soustavu? Nejtlust‰ím bfievnem je tu téma právní. Vaculík pí‰e o rÛz-
n˘ch událostech a pfiípadech, nad nimiÏ stanoví v˘rok správnosti: jak by se
o nich mûlo rozhodnout, kdyby panoval správn˘ zákon. Slovem správn˘ míní
pfiiléhav˘. V tom smyslu správné by bylo obnovit tûlesné tresty pro lidi ‰pat-
nû vychované, jeÏ nefiezali správnû uÏ rodiãe: tedy za krádeÏe, vandalství.
Soudí, Ïe lidé takové primitivní povahy, a tedy i primitivního zloãinu, nejsou
citliví na nûjak˘ mûsíc ãi rok vûzení. Ale dostat pofiádn˘ náfiez, to uÏ bychom
si rozmysleli i my jemnûj‰í.

7

VAC_ZLOM.QXD  8/15/08  10:28 AM  Stránka 7



Vaculík tu pfiipomíná pÛvod práva: Ïe vzniklo kodifikací jist˘ch spontánních,
lidov˘ch trestÛ, nûkdy okamÏit˘ch. Tento spontánní cit pro právo je tfieba pfii-
pomínat. Jak˘ to oãividn˘ nesmysl, kdyÏ tu máme mrtvolu, dva podezfielé,
a soudce je oba pustí domÛ! Je zfiejmé, Ïe tu papír nahradil rozum. Vaculík
pfiipomíná soud ·alamounÛv. Vyt˘ká soudcÛm mravní lenost. Samo právo je
nedomy‰lené: operuje paragrafy tam, kde Ïádného vymy‰leného trestu není
tfieba, protoÏe by staãilo, kdyby pachatel prostû musel odãinit zl˘ ãin: aÈ je to
za mûsíc nebo za deset let. Vrah, krom jiného trestu, má ov‰em Ïivit dûti za-
vraÏdûného, dostavût jeho rozestavûn˘ dÛm… Kde máte hlavu, páni doktofii?

Druhá nosná haluz Vaculíkovy soustavy je kritika politického systému.
Tu vinu vÏdycky vidí víc na lidech neÏli na vládû. Posmívá se lidovému nadá-
vání. A tne svou sekerou do kofiene: obãanem se ãlovûk nerodí, postupnû se
jím mÛÏe stát. Volební právo by mûlo b˘t odstupÀované. Nejsme si v‰ichni
rovni, protoÏe nejsme stejnû vyspûlí. Zloãinec nemá mít volební právo.

UÏ dvacet let Vaculík pí‰e nebo pfiipomíná, Ïe psal o obnovû a reformû
trestu smrti. Îe takov˘ trest by mûl b˘t nahraÏen v˘rokem o ztrátû práva na
Ïivot. Po tomto v˘roku by vrah mûl nad sebou sám vykonat trest. Tuto my‰-
lenku bylo by tfieba vypracovat: filozoficky, eticky, právnû. A Vaculík vyt˘ká,
Ïe se toho nikdo neujímá. On vlastnû vybízí, aby byl napsán nov˘ zákoník,
aã jindy fiíká, Ïe by staãilo klasické Desatero, kdyby…

Hlavní haluze Vaculíkova stromu jsou porostlé tisícem vûtviãek: o práci,
literatufie, cestování, o koãkách, o Ïenách… Kritikou rÛzn˘ch zel o‰etfiuje jaksi
stíÏnosti a bolesti ãtenáfiÛ, i kdyÏ na vûci to neúãinkuje. Ale fiíká, Ïe rÛzné
drobné my‰lenky vpl˘vají do celkového vûdomí a mohou se nûkdy projevit
neãekanû. V˘raz dfievûná mysl mÛÏe znít nelichotivû: Ïe je tuhá. Oproti kame-
ni ãi betonu v‰ak je dfievo Ïivé a vyvíjí se k pfiirozené pravdû.

*

Napsal jsem tu o svém psaní, co bych oãekával od bystfiej‰ího kritika. Ale
jak jsem fiekl, ty poslední, nejtenãí vûtviãky házím do ohnû. ProtoÏe ty my‰-
lenky se ani neodvaÏuju napsat.
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Ná‰ stromek

Letos jsem v adventu a o Vánocích ani nebyl v kostele. Prodûlával
jsem jak˘si náchlad, kter˘ jsem chytl pfiedtím na cestách: do Budû-
jovic na ãtení v kavárnû Mûsíc ve dne, do Ostravy na vánoãní koncert
s cimbálovou hudbou Jana Rokyty. V‰ecko jsem dûlal v jakémsi úpadu
energie, coÏ mû zajímalo. 

Vánoãní obchodní lomoz byl letos hor‰í neÏ loni. Já jsem od svého
slibu pfied nûkolika roky do obchodního domu Kotva neve‰el ani pro
pásku do stroje. Na ulicích bylo husto lidu, jenÏ nohama neteãnû ‰la-
pal v koledách. Pfii jedné z nich mi napadlo, Ïe si musím koneãnû pro-
myslet ãlánek víry o poãetí z Ducha svatého a narození z Panny. 

Stromek borovici máme nevídanû bujn˘, hust˘, takÏe skoro v nûm
zaniká, co jsme do nûj navûsili. Mrzelo mû, Ïe mu nebude pfiáno rÛst
v lese. Ale on pochází ze zámûrné pûstby vánoãních stromkÛ, pfiivezl
nám ho ná‰ Jan od svého kamaráda, rolníka z Ch˘nû. 

Taková pûstba je rozumná vûc, ale cosi mi na tom vadí: Ïe ten vá-
noãní stromek vznikl a dostal se k nám zpÛsobem hlávky zelí. 

Ze svého rohu hledím na jeho zadní stranu a nechávám si bûÏet hla-
vou, co mi napadá, abych z toho vybral nûco do tohoto svého ãlánku.
„Ej, strome, tobû uÏ od semene chybûla moÏnost rÛst v lese!“ Je to s ním
jak s umûlou pûstbou lidsk˘ch orgánÛ, jeÏ nebudou mít nadûji stát se
ãlovûkem. 

âím jsem star‰í, tím víc se mi poãetí z Ducha svatého zdá moÏnûj‰í,
a narození z Panny aÏ pfiirozené: proã ne? MÛj mozek se tomu vzpírá
ãím dál míÀ, ba snad si na tom i odpoãívá od neuvûfiitelnû pfiirozen˘ch
hrozn˘ch vûcí mezi národy. Co pûkného a dobrého mÛÏe nastat a pfii-
jít k nám uÏ jenom mimofiádnou cestou?

Zpíváme a sly‰íme: ãistá panna porodila… Kdo o tom pfiem˘‰lí,
nikdo. Je to vyfiízeno jak povolen˘ nesmysl. Je to dnes uÏ jen zvuk kdysi
opravdické ochoty uvûfiit zázraku. Nebo se tu, jako vzácná rostlina na
nedostupné skále, udrÏela poezie a nadsázka nevinnosti? Není v tom
i pfiání?

PfiipusÈme, Ïe panna nemÛÏe mít dítû: Ïena v‰ak uÏ ano, a ten rozdíl
mezi nimi, obsahující, co se má stát, aby ho mûla, stojí on tolik za fieã?
VÏdyÈ to pomalu uÏ nic ani není! To nemÛÏe zkazit pÛvod a poslání
toho dûcka. Já v tom poboÏném kli‰é ãtu, jelikoÏ jsou zrovna Vánoce,
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pfiání, aby Ïeny ãekaly dûcko jako poÏehnání, jako matky aby byly
‰Èastné, dûcko aby fiídily k dobrému, no a jeho osud… ten je normální,
v‰ichni ho kousek musíme nést. 

A také, ãím jsme star‰í, tím men‰í váhu mají dárky, které dostáváme:
víc nám záleÏívá na tom, jak bude pfiijato, co dáváme my. Jsou dárky
v‰ednû pravidelné jako ko‰ile a kravata, jejichÏ hlavní ideou je: aby za
rok zas…

2. ledna 2002

O papou‰kovi a koãiãce

Ná‰ Franta pfiinesl domÛ papou‰ka! Chytl ho pr˘ v rokli. Franta b˘-
vá v rokli podle sv˘ch moÏností. Nikomu ze sousedstva pták nechybûl.
Mohl pfiiletût aÏ z druhého bfiehu MÏe? Kolik uletí netrénovan˘ aus-
tralsk˘ papou‰ek andulka? Franta s Mafienkou vylepili v okolí nûkolik
oznámení, ale Franta rád nevûfiil, Ïe se nûkdo pfiihlásí. Pták mûl ‰tûstí:
v rokli by ho chytla nûjaká koãka nebo by umfiel sám. Dûdeãek se zeptal:
Franto, jak to opravdu bylo? No uvidûl jsem ho, ‰el jsem za ním, on
odletûl dál, ‰el jsem pofiád za ním, aÏ nemohl a zÛstal sedût. Tatínek te-
dy chtû nechtû koupil papou‰kovi klec. Maminka pravila: Ale já se vám
o nûj starat nebudu, mám ãtyfi slepic nad hlavu. 

V na‰em domû bydlí také koãka. Ta ví, co a naã je pták. Obãas sbí-
ráme v zahradû pefiíãka. 

Koãka je koãka, fiíká vÏdycky babiãka moudfie. Îivot je Ïivot, je‰tû
moudfieji fiíká dûdeãek. Povûsili klec pod strop a pozorovali ptáka. Ta-
ké koãka si po mfiíÏi vylezla v˘‰, aby ho vidûla. Papou‰ek snad vidûl
koãku prvnû v Ïivotû. KdyÏ se ty dvû bytosti trochu seznámily, udûlal
tatínek dal‰í krok: vzal na klín koãku, do ruky papou‰ka a pravil po-
malu koãce: To-je-na‰e-andulka! Ta byla klidná, koãce se rozãilením
chvûl ocas. Pak mÀoukla a utekla. Ona se bojí, bystfie, ale ‰patnû usou-
dil Franta. Dûdeãek, jenÏ v dûtství pásal kozy, rozumûl koãce jinak:
Neruãím za sebe! Maminka se na to ani nechtûla dívat: Jste normální?
Mafienka uãila papou‰ka mluvit: Dobr˘-den! Její trpûlivost pfiinesla
ovoce, papou‰ek promluvil: Frran-ta!

KdyÏ si papou‰ek zvykl v prostoru, otevfiel mu tatínek dvífika klece.
Ten se radoval! ObkrouÏil nûkolikrát místností a pfiistál pod stropem,
odkud ho v‰ichni sundávali. Jednoho dne na‰el sám cestu zpátky,
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smûl létat ãastûji. Je tu koãka? zeptal se tatínek. Není. PusÈte papou‰-
ka. 

Dokud bylo venku teplo, byla koãka pfies noc na zahradû nebo v rokli.
Ale uhodily mrazy, to koãka nocuje u kamen. Pfii‰la tedy, ve dvefiích
se zastavila a mÀoukla: Zavfiete si ho! Tak to ‰lo asi mûsíc, neÏ se Ma-
fienka nachladila. Jednoho veãera jako obvykle bylo v‰ecko vypnuto: te-
levize, Franta, Mafienka, andulka i oba poãítaãe. V‰ichni ‰li spát. Nûkdo
v‰ak zavfiel ‰patnû dvífika klece. V noci Mafienka potfiebovala jít ven.
Rozsvítila, vy‰la na chodbu: papou‰ek se probudil a vyletûl z klece. KdyÏ
Mafienka ‰la zpátky, zhasla. Pták, kter˘ v noci nevidí, nouzovû pfiistál na
zemi. Koãka, která v noci vidí, ho chytla a zakousla. To bylo ráno pfie-
kvapení!

KdyÏ to po sobû ãtu, vidím, Ïe nejsem na tuto látku správn˘ autor.
ProtoÏe to by se, milé dûti, Karlu âapkovi nestalo. 

29. ledna 2002

Lest!

Jsou formální gesta zboÏnosti beze zboÏnosti, zájmu bez zájmu, lásky
bez citu… Dneska kvetou gesta demokracie. Jak˘ v˘znam napfiíklad
má ptát se lidí, zda jsou pro letní ãas ãi proti? Nebo otázka, kdo tfiídí
odpad a kdo ne, kdyÏ pfiece nikdy neodpovídají v‰ichni. Pofiád nûkdo
zji‰Èuje nûjaké názory a postoje, coÏ dûlá dojem svobody a jako bychom
nûco fiídili, a zatím na dÛleÏité vûci ve správû mûsta se nás neptají, aby
mohli dûlat, co chtûjí. 

Teì se propaguje, a moÏná tedy i chystá obludné gesto demokracie:
lidová volba prezidenta. Rád bych vûdûl, ale obejdu se bez toho, co si
opravdu myslí ti, kdoÏ to navrhují: ne ti naivové fiíkající, Ïe lidová
volba je demokratiãtûj‰í, protoÏe hlasují v‰ichni, ale ti li‰áci. KdyÏ pfie-
ce víme, Ïe ãím ‰ir‰í rozhodování, tím niÏ‰í v˘sledek. Nenechejme se
m˘lit americk˘mi volbami: tam se s prezidentem volí nûco víc. 

Kdo bude podávat návrhy na prezidenta? Budou-li to politické stra-
ny, navrhnou ãlovûka blízkého své politice ãi nepfiekáÏejícího jí. Podá-li
návrh i druhá strana, budeme stejnû volit z rozhodnutého: naã ta dra-
há oklika pfies plebiscit? Nápad, Ïe by kandidáta mohl navrhnout nûkdo
jin˘, tfieba Akademie vûd, evangelíci, je bláhov˘: museli by najít nûkoho,
kdo jim na to dá peníze, a uÏ ho volí on. 
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Dejme tomu, Ïe máme dva kandidáty: jak se budou chovat? Jaké
my‰lenky a schopnosti budou pfiedvádût? My‰lenky nejjednodu‰‰í,
schopnosti zábavné. I kdyÏ budou mít jiné, váÏné my‰lenky, jeÏ budou
zasvûcenûj‰í kruhy znát, ukazovat budou ty lacinûj‰í, jaké má kaÏd˘.
Prezidenta nastolí nejmocnûj‰í skupina, zfiejmá nebo zakrytá firmou
politické strany. Nezvolí ho lid, ale ten, kdo dovede lid ovládnout;
a je‰tû si opatfií ‰iroké alibi. Na tom je divné i to, Ïe tento zpÛsob volby
zastávají nûktefií, kdo si zároveÀ pfiejí, aby mûl co nejmen‰í moc. Loutka
to má b˘t! A mnû se pfiece zdá, Ïe pfiímo lidem volen˘ prezident mûl
by b˘t náãelníkem!

Volba prezidenta pfies parlament zdá se mi b˘t lep‰í, ba snad jediná
slu‰ná; je‰tû je losování! A to ze dvou dÛvodÛ. Jednak poslance volíme
svobodnû, podle svého rozumu. Volíme je na blízkém a pfiehledném
poli, mÛÏeme tedy vûdût, jak uvaÏuje, jak˘ má smysl pro odpovûdnost.
Plo‰ná rozmanitost názoru na to, jak˘ by mûl b˘t prezident, se mode-
lovû pfiená‰í do parlamentu. 

Druh˘ dÛvod je ten, Ïe ve vefiejné parlamentní debatû o preziden-
tovi se poslanci a strany zjevují, pfiedvádûjí pÛsobení skryt˘ch sil. Volba
se dûje postupnû, k v˘sledku ãím dál pravdûpodobnûj‰ímu. V˘sledek
plebiscitu je náhlá rána, a nevíme proã. Pfii parlamentní volbû mÛÏe-
me svého dobrého prezidenta uÏ pfiedem tu‰it: podle toho, která poli-
tická strana ho nechce. 

5. února 2002

Budûjovické hnutí

V romantické fázi Ïivota mne vzru‰ovalo slovo „hnutí“. Vidûl jsem
za ním dûj zpÛsoben˘ u‰lechtilou my‰lenkou. Sám jsem se tehdy
pokou‰el takové hnutí vznítit: mého hnutí indiánského se zúãastnili
v‰ichni pasáci koz v na‰í dolinû. UÏ tehdy jsem v‰ak poznal o‰emetnou
stránku té vûci: rádi pfiijímali vnûj‰í a zvuãné projevy, nechápali v‰ak
vnitfiní stav, jenÏ mûl b˘t v základu hnutí. Kupodivu mû pozdûji ne-
vzru‰ovalo dûlnické hnutí: u‰lechtilé hnutí nemá b˘t v˘hruÏné. 

Po vítûzství dûlnického hnutí u nás v únoru 1948 se objevovala
hnutí zvlá‰tního typu. Napfiíklad v Libãicích nad Vltavou svazáci vyhlá-
sili závazek, Ïe budou – uÏ si nepamatuju co: vyrábût nûco navíc. Toto
„libãické hnutí“ se ‰ífiilo novinami, ale zda také továrnami, nevím. Hnutí
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mûla jméno podle místa nebo podle toho, kdo je vymyslel: napfiíklad
metoda zdûní do Tencerova rámu. V Realistickém divadle v Praze pro-
slula Parta brusiãe Karhana. Ze Sovûtského svazu k nám, vedle slavné
stachanov‰tiny, pronikalo hnutí Lydie Korabelnikovové: to byla dûl-
nice tu‰ím v obuvnické továrnû. Mne zaujala, sv˘m jménem, âutki-
chova metoda. Nevím, oã v ní pfiesnû ‰lo, ale já ji pouÏívám dodnes:
to je zpÛsob, kdy udûláte nûco samozfiejmého, co vás, pitomce, mohlo
napadnout dfiív. Napfiíklad kdyÏ pfies˘páte mletou kávu z pytlíku do
sklenice, dáte si pod ni kus papíru. 

Dlouho jsem nesly‰el o nûjakém novém a podobném hnutí u nás, aÏ
teì o hnutí majitelÛ domÛ v âesk˘ch Budûjovicích (MF Dnes 7. 1.).
Tam vznikla na stalet˘ch zdech my‰lenka tak protichÛdná my‰lenkám
lidí, ktefií ty domy budovali, Ïe je to parádní pfiíklad, jak se zhor‰ují
âe‰i. Majitelé domÛ chtûjí uzavfiít podloubí: podloubí je v pÛdorysu
a na pozemku domu, za kter˘ majitel platí. Vedou o tom spor s magis-
trátem, odvolávajíce se aÏ k Listinû lidsk˘ch ãi jak˘ch práv. 

Budûjovické hnutí je plodem pomûrÛ, v nichÏ neplatí, nedrÏí, nefun-
guje nic samo od sebe, z tradice, ze vkusu, z dobré vÛle. Stavitelé tûch
domÛ kdysi chtûli obãany pfiilákat ke sv˘m obchodÛm a Ïivnostem tím,
Ïe jim nabídli ochranu pfied de‰tûm i pfied vedrem. Ruch v podloubí
byl zároveÀ spoleãensk˘m korzem. Mûsta s podloubím byla vÏdy nûco
víc neÏ mûsta bez nûho. Budûjovické hnutí je bojovníkem za názor,
Ïe nade v‰emi vztahy je první a vládnoucí vztah majetnick˘. Ale co
kdysi bylo jaksi prÛkazem pracovní a obchodní zdatnosti, co ukazova-
lo kulturu mûsta nebo tradici rodu, je dneska takto pro celé mûsto jen
mrzutá právní okolnost. Majitelství, to není kvalifikace, ani talent,
majitel dneska mÛÏe svou kvalitu vlastnû projevit jen tím, jak svÛj
majetek vfiadí do lidsk˘ch a kulturních pomûrÛ v obci. 

Postavte se v Budûjovicích na námûstí, rozhlédnûte se tím ãtvercem
a uvidíte dal‰í pfiíklad toho, co vidíme v‰ude: Ïe svût je v rukou pofiád
hor‰ích lidí. Já bych zorganizoval hnutí takovéto: bojkot podloubí.
Nakupovat jinde. Nedûlní promenádu ve ‰títivé vzdálenosti od trap-
ného podloubí. 

12. února 2002
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Páni doktofii!

Nad ãím Ïasnu a hledám vysvûtlení: Ïe skoro nikdo ze souzen˘ch
a odsouzen˘ch zloãincÛ necítí vinu a svého ãinu nikdy nelituje: Milo-
‰eviç jako na‰i estébáci, ani bûÏní vrazi. Jsem nevinen, odpoví na pro-
cedurální otázku. Tu je tvÛj mrtv˘, hromada mrtvol, a ty jsi nevinen?
Kdo je vinen napfiíklad okupací âeskoslovenska v roce1968, na tom
není co pátrat a dokládat: ten, kdo okupanty kdyÏ ne objednal, tedy
pfiijal. A Obzinova imunita – to myslíte váÏnû, doctores? Myslím, Ïe
mnozí soudcové nemají sílu a vÛli trestat, protoÏe se bojí: ti lep‰í, aby
se nezm˘lili, ti hor‰í mají strach ze msty. 

âasto si vzpomenu na jeden proces pfied tfiemi lety, neuvûfiitelnû
zbabran˘: se dvûma darebáky, ktefií byli pfii loupeÏi pfiistiÏeni Ïenou, pro-
to ji zabili. Jeden to svádûl na druhého, a jelikoÏ nebylo dÛkazu, soud-
ce vyklouzl z povinnosti i z rozumu odvoláním na zásadu in dubiis.
Zprostil je obvinûní! ¤ekl pak nûkdo té mrtvé, Ïe není dÛkazu, aÈ tedy
vstane a jde domÛ? Pro takové pfiípady já, b˘t mlad˘, zaloÏím pod-
zemní úderku na trestání zloãincÛ. Proã uÏ není? Vãera jsem si na to
zase vzpomnûl a dostal jsem nápad: vzal jsem si trestní zákon a na‰el
§ 167: nepfiekaÏení trestného ãinu. Tvrdil-li jeden lotr, Ïe to udûlal ten
druh˘, dopustili se oba trestného ãinu podle § 167! Páni doktofii, není
toto snad dÛvod k obnovení procesu?

Milo‰eviçova drzost nad hromadami mrtvol, jejichÏ byl preziden-
tem, to je aÏ umûleck˘ v˘kon: hraje nûkoho jiného. Co je tu k dokazo-
vání je‰tû, je-li dokázáno, Ïe byl prezidentem? A tfiebas by o jednání
sv˘ch vojákÛ nevûdûl: proã tedy aspoÀ nelituje?

A jsem u vlastního tématu: proã zloãinci pfiestali litovat. Ten BoÏí svût
se tak zhor‰il, Ïe uÏ ani na smrteln˘ch postelích a pod zpovûdním
tajemstvím se vrazi nepfiiznávají a nelitují? A proã: protoÏe nevûfií na
peklo, dûlali ho oni. Tito lidé bez lítosti, napfiíklad tedy tisíce na‰ich
estébákÛ, oni se zmrzaãeni uÏ narodili? âi teprve ‰kolení a funkce
v nich zniãily jednu lidskou vlastnost? Napadlo mi, Ïe k odlid‰tûní
zloãincÛ, i tûch, co se jimi teprve stanou, napomáhá i to, jak jsou zlo-
ãiny pfied Spravedlností souzeny: strojnû, bez citu! On nestojí tváfií
proti ãlovûku, ale proti litefie. Já bych takového postavil pfied rodinu
zavraÏdûného: ¤eknûte této Ïenû, tûmto dûtem, proã jste to udûlal!
Povûzte, jak jim teì budete pomáhat. Nebo z protilehlého úhlu: Tu je
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va‰e matka, dcera, vá‰ syn, povûzte jim, jak to bylo a proã… HrÛza
tohoto líãení musela by prosáknout do vûdomí spoleãnosti pfiedem.
Tvrdím, Ïe dne‰ní fiád práva nemÛÏe mít úspûch. Je liduprázdn˘. 

A proti zloãincÛm, ktefií své ãiny vykonali v poslu‰nosti nedemokra-
tickému reÏimu, bych do evropsk˘ch zákoníkÛ prosadil paragraf tako-
v˘to: Kdo splní pfiíkaz odporující lidskosti, slu‰nosti, bude zbaven
obãansk˘ch práv. To cituji sebe (Komunismus je bití, únor 1989).

19. února 2002

Pod podloubím 1

Proti m˘m slovÛm o „budûjovickém hnutí“ se ozvali dva ãtenáfii
z jin˘ch míst. Majitel domu odpovídá za ãistotu chodníku: uklízí po
psech, které nemá, a po holubech, jeÏ nechová. Podloubí: je to chod-
ník, ãi soukrom˘ pozemek? Obec nebo jiné organizace mu tam smûjí
umisÈovat rÛzná zafiízení, ale kdyÏ si chce sloÏit materiál na opravu
domu, musí si zaplatit „zábor“. Opravdu zvlá‰tní. Ale to musejí vyfie-
‰it majitelé domÛ a mûstsk˘ úfiad. Pro nás ostatní hlavním tématem za
podrobnostmi je zavfiené podloubí. Nepfiijatelné!

Za mal˘mi, tfiebas ostr˘mi otázkami b˘vá ãasto hlub‰í a podstatnûj-
‰í problém. Tak se v poslední dobû u nás jedná o ‰kolném na vysok˘ch
‰kolách, a posuzuje se podle nejniÏ‰ího znaku: podle penûz. Stát na
víc nemá, a uloÏit to rodiãÛm je politick˘ strach. Ptát se studentÛ –
fale‰ná hra na demokracii, oni ov‰em platit nechtûjí. Studenti si neuvû-
domují, ãi na to nedbají, Ïe jejich studium platí nûkdo jin˘, a moÏná
i nûkdo, kdo také kdysi chtûl studovat, jenÏe nesmûl. 

PovaÏme: cel˘m sv˘m Ïivotem, od zdraví pfies vûdu po ekonomiku,
jsme v rukou b˘val˘ch politick˘ch dovolencÛ, z nichÏ ne v‰ichni by
pro‰li soutûÏí nadání. A dneska se pro budoucí generaci pûstuje vrstva
dovolencÛ státního rozpoãtu. Neznám˘ poãet stejnû nebo i víc nada-
n˘ch mlad˘ch lidí ani nemÛÏe vstoupit na ten svat˘ Trh. Ke studiu
mûli by mít cestu v‰ichni: a pfiísné hodnocení aÈ je vytfiídí. Studium
aÈ si platí, kdo mÛÏe nebo kdo to vezme jako investici. Kdo nemÛÏe,
tomu aÈ pomÛÏe stát; moÏná by na to staãily peníze, které teì dává na
bezplatné studium. V diskusi, myslím, je málo sly‰et argument, Ïe
mrhání talentem mlad˘ch lidí je právû ekonomicky hor‰í neÏ pl˘tvá-
ní energií a únik vody. 
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Jiná, skoro nicotná otázka, která nedávno vzru‰ila vybrané publi-
kum: jak stará auta se k nám smûjí dováÏet. Îasnu, jak úchylnû se to
zas projednávalo. Drát se o auta, která kdosi kdesi odloÏil, to mû uráÏí!
To se jen stupnûm dovolenosti li‰í od pa‰ování cizího odpadu k nám.
Zásadnû kupuju auto, na jaké mám, nemusí, sakra, b˘t cizí znaãky. –
Ale tu uznávám koupi auta, jeÏ koupil a opotfieboval nûkdo z nás,
tuzemské nebo cizí: normální „sekáã“; kdyÏ uÏ to tak s námi je. 

Nakonec do tohoto svého podloubí vezmu jeÏka. Nedávno jedna
soudkynû dala pÛl roku vûzení ãlovûku, jenÏ ut˘ral jeÏka. Poboufiení:
pÛl roku za jeÏka, a podmínka nebo nic za zmlácení ãlovûka na ulici!
Také tyto city jsou vedle. Îe se lidé zabíjejí, je jejich vûc, a je tûch mrt-
vol uÏ tolik, Ïe to brzo bude jen na pokutu. Ale jeÏek není úãastníkem
na‰ich rvaãek! Nevím, moÏná se soudkynû jen su‰e drÏela litery zákona,
nebo tím zároveÀ ráda demonstrovala opovrÏení ke zvífieti niÏ‰ímu
neÏ ten jeÏek. 

26. února 2002

Kolektivní vina

Kolektivní vina existuje; aÈ tedy je i trest. 
Tento názor a v˘rok je spoleãensky nemoderní, proto se mu kaÏd˘

odborn˘ humanista opfie. Ale ptejme se: z ãeho má vyrÛst kolektivní
odpovûdnost? Ostatnû, kolektivní vina b˘vá ãasto trestána spontánnû:
událostmi. 

KdyÏ se v roce 1990 otevfiely hranice, objevily se ve Vídni za nûkte-
r˘mi v˘lohami ãeské nápisy: âe‰i, nekraìte! KdyÏ jsem to uvidûl, po-
cítil jsem k âechÛm nenávist a rozhodl se zakázat jim vstup do Vídnû.
Ale oni se to nedovûdûli. A takto myslím i dnes: Ukrajinci, ven! Je mezi
vámi moc lotrÛ. Nejsme povinni sná‰et to, my to nevychytáme, a pro-
toÏe mezi vámi nemÛÏeme rozli‰ovat, rozli‰te se doma sami a pfiijìte.
Toto není xenofobie. Jejich národnost je mi milá: „Jak umru, to pocho-
vajte mene na mohyly sered stepu ‰irokoho…“

Kolektiv má odpovídat za své ãleny, a mÛÏe je spofiádat. Proã se
toho víc nevyuÏívá? V fieãech o stavu spoleãnosti se vÏdycky planû
praví, Ïe je to vûc v˘chovy, proã se tedy nevychovává? V˘chova ãinem,
nejen broÏurkou a plakátem. Rodina ãasto nefunguje. KdyÏ ‰patnû vy-
chované dûcko pfiijde mezi pofiádné lidi, hned má ucítit, Ïe není doma. 
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Odkud já tyto pfiirozené názory mám? Ze Ïivota. UÏ ze ‰koly: kdyÏ
se stalo nûco skandálního a návodce nedal se zjistit, dobr˘ uãitel nechal
po ‰kole celou tfiídu. Ona vûdûla, komu má podûkovat. KrádeÏ se vy-
‰etfiovala: UkaÏ, co má‰ v kapse. NepÛjdete domÛ, dokud se to nenajde.
Tento systém, jenÏ je systémem následkÛ, nikoli trestÛ, je velice pre-
ventivní. 

Modelovou zku‰enost mám také z internátu ve Zlínû. Svûtnice a celá
druÏina mûly reÏim, tedy v˘hody, volno, podle bodování pofiádku.
ProtoÏe osádka svûtnice nemohla zru‰it fiád BaÈa, muselo osmnáct po-
fiádn˘ch klukÛ obrátit pozornost a hnûv proti dvûma bordeláfiÛm. Zjev
komunismu a fa‰ismu v‰ak zavinil, Ïe my‰lenka kolektivního pÛsobe-
ní a jednání se vÛbec nepûstuje. A po zániku vojny bude to je‰tû hor‰í.
Ale jde pfiece o obec!

Téma kolektivní odpovûdnosti se mi teì vnucuje ze zastydl˘ch de-
bat o Nûmcích. Nûmci jsou nacismem vinni, jako my jsme vinni komu-
nismem. To je pofiád zpytování minulosti, a pro budoucnost kdo zpy-
tuje? To je rozãilení nad KníÏákem, jenÏ mohl tfieba ‰ikovnûji fiíct, co
si myslíme mnozí ostatní. KdyÏ ale vidím, jak se na nûj v‰ichni roz-
kfiikli, dostal jsem strach, abych nakonec také já nemohl fiíct, co si
myslím, dokud se to mÛÏe: Vyhnání NûmcÛ bylo správné, ale uÏ dávno
správné není. Nad tím, jak se âe‰i chovali po válce k nevinn˘m Nûm-
cÛm, cítil jsem hnûv a lítost, Ïe se i v na‰em národû na‰ly takové svinû
jako v nûmeckém. – Vemte to takto vcelku, plasticky. 

5. bfiezna 2002

Proã budu volit ODS

Kapitalismus vládne svûtu i demokracii. Jiné ideologie, víry a kul-
tury ho mohou jenom kritizovat, udrobovat z nûho, ale pfies jeho v‰e-
vládu se neprosadí. Je nejjemnûj‰ími kofiínky uchycen v lidech. Odstra-
nit hlasováním ho nelze, protoÏe on se zmocnil demokracie a u‰il si
z ní koÏuch. Mluví, jako by demokracie a svoboda byly on. Je moÏné
shodit ho jenom násilím, jenÏe tím vznikne vláda násilí. A kdyÏ se
nám pak podafií znovu získat svobodu, on si myslí, Ïe to jsme chtûli
jej. Takov˘ch hrÛz v Afghánistánu, a poãkejte, jak zaãne kapitalismus
zabírat osvobozené území, coÏ si ov‰em zaslouÏí odpor, s nebezpeãím
nového Talibanu. Zajímavé: jsou území, krajinné partie, kde se ‰etfií
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existence tfieba Ïab. Kapitalistické demokraty je‰tû nenapadlo respekto-
vat území jiné kultury, jiného názoru na ãlovûka a smysl Ïivota, a ne-
cpat se tam. 

Tím, Ïe proti kapitalismu zvolíte na ãtyfii roky jinou politickou stra-
nu, s ním nehnete. Co jiného u nás dûlala sociálnûdemokratická vláda,
neÏ drobnû párala kapitalismus a pfie‰ívala na nûm kapsy? Volba mezi
stranami pod kapitalismem je volba, zda bude dÛchod dfiív, ãi pozdûji
a stíhaãek bude pût, ãi sedm. Stfiídat u vlády politické strany je mrhání
demokracií, ztráta ãasu, síly, nadûje i hnûvu. – Ale právû si uvûdomuju,
Ïe jsem nefiekl, proã se na kapitalismus, kter˘ budu volit, dívám zá-
pornû: pro v‰ecko, co mne i vás uráÏí. Není volby vnû, je jenom volba
dovnitfi: jak pÛsobit ne proti kapitalismu, ale do nûj. Jako si na sluÏbu
Ïeleznice nebudu stûÏovat u po‰ty, nebudu si na kapitalismus stûÏo-
vat sociálním demokratÛm nebo lidovcÛm ãi komunistÛm, n˘brÏ pfiímo
jeho profesorÛm, architektÛm a majitelÛm! UÏ zaãínáte chápat, proã
budu volit ODS? A fiíkám-li ODS, míním to jako rodovou znaãku, pod
niÏ spadá Unie svobody a v‰ichni, kdo se slovníkem a gestikulací libe-
ralismu a demokracie ten systém budují, drÏí a svûtí. A hned také
fiíkám, Ïe nemáte mou volbu následovat: kdyby totiÏ ODS vyhrála,
kapitalismus by si to nesprávnû vykládal pro sebe. 

Moudfiej‰í lidé svûta neÏ já o tom pfiem˘‰lejí, diskutují, konferují.
U nás napfiíklad Václav Bûlohradsk˘ kdysi trefnû napsal, Ïe kapitalis-
mus, dítû demokracie, se nadul tak, Ïe je mu demokracie uÏ malá.
Nedávno v tûchto novinách Benjamin Kuras napsal, Ïe nûkolik mega-
firem na svûtû vyvlastnilo demokracii. Îasnu nad tím, Ïe na‰i ideolo-
gové, chovatelé a majitelé kapitalismu nejeví známky zájmu a neklid
nad tím, co zneklidÀuje cel˘ svût. Oni nemají ve svém stavu Ïádnou
hlavu? Îádného vychovatele a kazatele morálky? Proã se to má pofiád
dûlat externû? Tam není intelektuální a mravní elita? Ne, to není moÏné,
to by pak nebyl vzorek normální zdravé populace. Zatím pfiedpoklá-
dejme, Ïe tam jsou. A ty já budu volit, jejich odpovûdnost provokovat. 

Pfií‰tû je‰tû lépe vysvûtlím, proã budu volit ODS. 
26. bfiezna 2002
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