
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.
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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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