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NEVÍM

TEN V¯RAZ JE SPECIFICKY
âESK¯ MODUS DUBITANDI.

DUBITO,

ERGO SUM

–

POCHYBUJI

O V·ELIK¯CH HODNOTÁCH
A PRAVDÁCH

–

TEDY JSEM A ÎIJU.

1.
Tak nevím.
To byla první dvû slova, která jsem vyhrkl, kdyÏ mi ãasopis STORY pﬁed ãasem nabídl pravidelnou spolupráci. Kdysi, jako kluk, jsem opravdu chtûl b˘t novináﬁem a slouÏit
veﬁejnosti podobnû, jako byl novináﬁem mÛj tatínek. Jen se
mi nelíbilo pravidelnû sedat k ãistému papíru a psát z povinnosti. Pﬁipomínalo mi to domácí úkoly, které dodne‰ka
nenávidím. Nakonec mû ukecali, ale stejnû pí‰u i tyhle ﬁádky skoro vÏdycky aÏ na poslední chvíli tak, jako za dob mé
mladosti jsem psával ty domácí úkoly.
Tak nevím. Z tûch dvou slov se potom stal titulek i refrén
m˘ch sloupkÛ. Zdálo se mi, Ïe vystihují pﬁesnû moje pocity
pﬁi psaní: TotiÏ Ïe o tom, o ãem pí‰u, zároveÀ i pochybuju.
Îe se bojím vyjadﬁovat se kategoricky. Proto:
Tak nevím.
Teprve nedávno jsem si vzpomnûl, kde jsem se dÛvûrnû9
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ji seznámil s tímto souslovím, které rád pouÏívám i v projevu nepsaném. Byla to kníÏka Pavla Eisnera o pÛvabech na‰í
mateﬁ‰tiny Chrám i tvrz. Nalistoval jsem si znovu, co mne
kdysi na této vûtiãce okouzlilo. Stálo tam:
Tak nevím. Ten v˘raz je specificky ãesk˘ modus dubitandi. Dubito, ergo sum – pochybuji o v‰elik˘ch hodnotách
a pravdách – tedy jsem a Ïiji, napsal pan Eisner. Napsal
dále:
... Ïe je to Ïivotní moudrost národa zkou‰eného, ergo
zku‰eného. Îivotní optimismus temperovan˘ skepsí.
Jak se ten moudr˘ pan Eisner strefil. Cel˘ Ïivot se mi to
jako ãistokrevnému âechovi pere v hlavû: Optimismus,
patrnû ‰Èastnû vrozen˘ (jinak nevím, kde bych k nûmu pﬁi‰el), a skepse, získaná Ïivotní zku‰eností.
Îijeme v âechách a tu jsou oba na místû. Optimismus –
víra, Ïe ty pﬁí‰tí roky budou ‰Èastné, a skepse, která zbavuje optimismus slepoty a vede k opatrnosti.
Tak nevím.
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NIKDY NEZAPOME≈TE,
ÎE MÒÎETE POTKAT JE·Tù VùT·ÍHO
PITOMCE, NEÎ JSTE VY SÁM.

2.
Na‰e klikaté Ïivotní cesty ustaviãnû protínají nezru‰itelné pravdy, které jsou tak zﬁejmé a prÛzraãné, Ïe si je
ani neuvûdomujeme, ale které jsou nicménû stejnû nezpochybnitelné, jako je tﬁeba gravitaãní zákon nebo Pythagorova vûta. Jsme k tûm pravdám slepí, av‰ak ony existují.
Jednu z nich mi kdysi zjevil pan Musil, mÛj instruktor jízdy autem.
Byl to (a doufám je‰tû je) velice bystr˘ ãlovûk, nauãil ﬁídit
auto pana Hrabala i paní Hrabalovou a taky ze mne se snaÏil udûlat obstojného motoristu. Je to uÏ dávno, toãil jsem
svÛj první film, pan Musil jezdil za mnou a po natáãení
mne vozil, vysvûtloval a obãas mi i svûﬁil k ﬁízení svÛj vÛz.
Mûl fantazii a ne‰etﬁil uÏiteãn˘mi radami. Dodnes jsem tﬁeba za volantem pamûtliv jeho pouãení, Ïe s rychlostní
pákou se má zacházet jako s dívãím kolínkem. Byl i m˘m
andûlem stráÏn˘m pﬁi mé zku‰ební jízdû, která málem dopadla tragicky. Moje ponûkud originální ﬁe‰ení dopravní
situace pﬁed vydû‰en˘m zku‰ebním komisaﬁem tehdy pohotovû vysvûtlil. ¤ekl, Ïe mám taneãní talent a Ïe jako
11
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umûlec mám právo pﬁedcházet karambolÛm jinak neÏ normální smrtelníci. Dodnes jsem nepochopil, jak to tenkrát
myslel, ale ﬁidiãsk˘ prÛkaz mi vystavili a mám ho dodnes.
Ale abych se vrátil k té nezpochybnitelné Pravdû, kterou
mi pﬁi sv˘ch lekcích pan Musil zjevil. Znûla takto:
„Pane Menzel, nikdy nezapomeÀte, Ïe na silnici
mÛÏete potkat je‰tû vût‰ího pitomce, neÏ jste vy
sám.“
Je to velká a uÏiteãná moudrost, a sedaje za volant, myslím na ni ãasto. Teprve s lety jsem pﬁi‰el na to, Ïe ta pravda
má je‰tû mnohem hlub‰í smysl, Ïe platí i obrácenû: Ten vût‰í pitomec mÛÏu b˘t totiÏ já sám. A nemusí to b˘t jen na silnici.
Tak nevím.
Pﬁeberte si to, jak chcete. Mnû pan Musil, aniÏ to tu‰í,
pﬁedal doÏivotní lekci tolerance.
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