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Říkám ne Kolalokově limonádě!
(k diskusi o občanském zákoníku)

Říkám ne pozitivními právu, alespoň v té podobě, v jaké je prezentováno většinou našich 
právníků, zejména těch, kdo mají moc rozhodovat. A název článku přímo napovídá proč 
– protože pozitivní právo samo je postavené na státu, v němž stále více platí poučení 
z Limonádového Joea – lump a nebo hrdina, všechno jedna rodina. Chceme-li diskutovat  
o povaze návrhu novelizace občanského zákoníku, je třeba k tomu mít dostatečný odstup,  
a  tento Lipského film podle knihy Jiřího Brdečky je k tomu dobrým východiskem. Kdo  
v celé této komedii vlastně zaslouží, aby ho bral člověk vážně? Kopecký jako ministr financí?

Obecně vzato není důležité rozumět příliš sporu mezi původním přirozeným právem 
a  pozitivním právem, není třeba rozumět tomu, že ani tyto pojmy nejsou nijak vnitřně 
jednoduché. Jde o přístupy, které lze pro účely Limonádového Joea snadno zjednodušit. 
Žijeme ve světě, v němž je právo věcí státu a stát je v rukou těch, kdo jsou v krátkodobém 
ohledu ekonomicky úspěšní. Právo je teoreticky věcí zákonodárných sborů na straně jedné 
a exekutivy a soudů na straně druhé. Stále (ještě) držíme jakési základní orientační body, 
které jsou pro právo podstatné a vycházejí z prostředí „mimo právo“ – např. přiměřenost,  
dobrý mrav atd., bez kterých se právo neobejde, ale už se to cudně skrývá někde v pozadí. 
Převažující je myšlenka, že právo je nástrojem státu a jaké zákony se „upečou“ na úrovni 
zákonodárných sborů (především v exekutivě EU a v parlamentech), takové „platí“. Ale 
ačkoli se tato představa snaží sebevědomě vytvářet dojem své samozřejmosti, reálný svět  
jí v polovině 20. století způsobil několik „ran“.

 První byla v Norimberském procesu, kdy byly souzeny zločiny nacistických pohlavárů.  
Tito lidé byli souzeni za skutky, které v době, kdy je spáchali, nebyly v rámci platných 
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zákonů tehdejšího Německa trestné – a přeci to byla nesporně zvěrstva a tito lidé byli 
odsouzeni, mnozí k smrti. Zastánci pozitivního práva se z toho nevzpamatovali dodnes 
a dodnes se snaží interpretovat Norimberský proces jako sporné použití zpětné platnosti 
práva. Jako by soud nejprve (pozitivně) vyjádřil konkrétní právní zásadu, a pak ji 
retroaktivně uplatnil. Přitom jen zakrývají skutečný stav věcí – soud zcela zjevně vycházel 
při svém jednání nikoli z pozdější úpravy, ale z konstatování faktické odsouzeníhodnosti 
daných činů. Nešlo tedy o retroaktivitu, ale o přirozeněprávní jednání soudu, který 
postupoval při hledání spravedlnosti přiměřeně, i když nikoli v souladu s pozitivním 
právem.
Tento soud měl při svém rozhodování na mysli právo a spravedlnost – ale v širším smyslu 
než je pozitivní právo a spravedlnost podle postupů, které pozitivní právo nabízí. Stokrát 
nás může kdokoli přesvědčovat, že žádná spravedlnost není, kromě té, kterou garantuje 
pomocí (pozitivního) práva stát, ale nenechme si to vnutit, nenechme si vzít přirozené 
vědomí toho, že zločin je zločinem, i když si zločinci upraví zákon tak, aby byli neposti-
žitelní. A také: nespravedlivý zákonodárce a  nespravedlivý soudce jsou na štíru se 
spravedlností – to je jasné už z jazyka a jeho logiky – a je úplně jedno, jak si „ohnou“ 
pozitivní právo, aby oni sami mohli vykládat, co je to spravedlnost, dosáhnout toho, že 
je v rámci práva (toho jejich) „nelze potrestat“. 

Pozitivněprávní manipulátoři se snaží vytvářet dojem, že kromě toho, co stát garantuje 
prostřednictvím „práva“, není žádné právo a spravedlnost. Ale do toho se jim připletla 
ještě jedna nepříjemná věc, všeobecná deklarace práv. Američané, kteří jsou vůbec samá 
deklarace,  vymysleli v polovině 20. století deklaraci práv člověka – a od té doby se to táhne. 
Rusům se tehdy („naštěstí“ pro právní pozitivisty) podařilo prosadit do této listiny spoustu 
prokazatelně „sociálních“, tedy pozitivně formulovaných práv, ale základ zůstal – a ten 
se odkazuje na práva PŘIROZENÁ. Neštěstí hotové – jak jen tohle faux pas zakrýt? Ano, 
Listina práv a svobod je ústavní dokument, jinak to u nás po r. 1989 nešlo,  ale je třeba 
se s ním nějak „pozitivněprávně vypořádat“, a tak se používá mírný eufemismus – jde 
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„pouze“ o jakási obecná práva politická, založená právě na deklaraci samé, tedy vlastně 
pozitivně. O tom, že deklarace není akt pozitivního práva, kterým by vznikala právní 
norma, se cudně mlčí. A tak se deklarace práv vykládá v rozporu s jejím vlastním obsahem: 
nestojí (prý) na přirozenosti, nezpochybnitelnosti lidských práv jako takových, ale na 
aktu států, které ji vyhlásily. Lidská práva jsou „slabý koncept“, ale je to ostrůvek pozitivní 
(přirozeněprávní) deviace uprostřed oceánu právního pozitivismu. Chceme-li prosadit 
právo rodičů na výchovu dítěte nebo se sdružovat v občanských sdruženích, můžeme 
narazit na realitu:  o tom, co je normální, o tom, co je správné, o tom, co je spravedlivé, 
a také o tom, co se „nesmí“, rozhoduje stát. 
Chceme-li, můžeme lobbovat za to, aby nám to či ono zákony umožnily. Ale kde se ztratila 
idea, že co není zakázáno, je dovoleno? Dnes je to jinak: co ještě není právně upraveno, to  
se musí rychle upravit, aby si náhodou někdo nedělal, co by chtěl.

Některé naše problémy jsou zkrátka založeny dost hluboko – a Limonádový Joe může mít 
klidně sebelepší úmysly, nevystoupí však z půdorysu cesťáka s jasně danou komoditou, 
komoditou korektnosti se státem jako hegemonem. Sice tomu nerozumí, ale má neměnné 
zadání, on sám je součástí provázané „agendy“. Představa, že se něco podstatného změní, 
pokud se bude snažit jen o konstruktivní diskusi… je mírně naivní.

A tak se konečně můžeme dostat k občanskému zákoníku. Reálně. Je psaný na zakázku.  
Ať se podíváme kamkoli, dá se to poznat. Lidi z neziskovek nejvíc zajímají právnické  
osoby – podívejte se na konstrukci právnických osob, hned je to jasné: nejvíc „mocné“  
a ideology „trhu“ zajímají právnické osoby obchodního práva, a tak je obecná úprava 
převzata podle nich – a od ní se v tom či onom odlišují právnické osoby „jiné“. 
Namísto toho, aby zákonodárce alespoň na chvíli zaváhal, zdali nemá nejprve zkoumat 
existující právnické osoby a zabývat se tím, nejsou-li mezi nimi podstatné rozdíly co 
do konstituce, staví „na zelené louce“. Proč ne, je si jist, že právnické osoby jsou prostě 
průmětem formulací pozitivního práva. Změní-li se pozitivní právo, změní se prostě 
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právnické osoby. Skutečnost právní pozitivisty nezajímá, oni se cítí být tvůrci skutečnosti, 
skutečné bude to, co do občanského práva naformulují.

Ale mezi životem a právem existuje napětí, probíhají tu složité procesy a společnost si tak 
nebo onak právo osvojuje nebo neosvojuje. Pozitivněprávní stvořitelé „nové právní reality“ 
by mohli mít na paměti, že právo má smysl a že normotvorba je „jen“ pokusem o vytváření 
jedné z vrstev společenské infrastruktury. Za chyby, omyly a zejména za záměrné deformace 
(a likvidaci bohatosti společenských forem) se bude platit. A současný návrh rekodifikace 
nelze chápat jinak než jako pokus o unifikaci právních forem,  popření historické vrstvy 
práva. Ano, současný novo-osvícenský stát a jeho příživníci mohou prosadit leccos. A kde-
kdo to umí  využít. V novém občanském zákoníku se nikdo nevyzná, všichni nohsledi 
mocných na tom vydělají, protože na všechno bude muset být nová judikatura, bez práv-
níka už občanské sdružení (spolek) nikdo nezaloží… atd. Kde kdo z právní branže už se 
těší na svoji niku, na svoji roli, kterou si zde předem našel, vytvořil. Vidíme to kolem sebe 
na konkrétních lidech.
Právo? Směšné. Stává se náhodným instrumentem k tlaku na nepohodlné. Stačí se podívat 
na realitu – kolik nadací plní svoje povinnosti a kolik soudů koná v duchu práva? Ale když 
se na vás někdo „vyspí“, tak vám den ze dne zruší nadaci, protože najde nějaký formální 
důvod, a „domáhat se svého práva“ pak je jako tragikomická dramatizace z pohádky 
o kohoutkovi a slepičce. Pokud kohoutek nezemře, jednou se to snad povede. Nový návrh 
občanského zákoníku se tváří jako „systémový nástroj“. Není. Jen přispěje k obecnému 
poklesu významu práva, protože nerespektuje běžné vazby a vztahy. Tak trochu nás vrací 
do reálného socialismu, kde „zákony“ překračovali všichni a platili za to „jen“ mlčením 
a koukáním stranou, pokud mocní „někoho“ skřípli.

Hrají tu s námi hru na Limonádového Joea -  a ti, kdo v ní s nimi „nejedou“, jsou 
představováni jako hloupí, oškliví, směšní, okrajové figurky, které neví, „vo co gou“. Jako 
Karel Effa, tak jako Hlinomaz si musí držet kalhoty, protože moc je neúprosná. Ať už ta 
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čistá, bílá, a nebo ta, která nastrkuje k pozdravu falešnou ruku, zatímco v té pravé drží 
pistoli. Ale tady je až příliš mnoho herců, kteří nechtějí prokazovat svoji příslušnost k VIP 
svojí kakaovou skvrnou velikosti mexického dolaru – a  ať už jim oslí hlavu nasazuje  Karel 
Fiala a nebo Miloš Kopecký, mohou je poslat do háje oba. Jakou roli chceme hrát v rámci 
Limonádového Joea? 
Je dobré si v tom udělat jasno, a já říkám NE Kolalokově limonádě.
 





Příloha:    Slovník samozřejmých slov
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Slovník samozřejmých slov, nakladatelství Cherm, cca 200 stran, sto hesel slov, u kterých 
se hledá nějaký společný jmenovatel, nebo si je autor z jiného nevyzpytatelného důvodu 
vybral jako téma ke krátkému eseji. Kniha jako mnoho jiných: jde ji pohanět a na tisíci 
místech se ptát, jestli muselo být napsáno přesně tohle a takhle. A  pokud by se někdo ptal, 
pak by bezradný autor mohl odpovídat jen „asi ne“, „nevím“,  kroutil by se. Jistě by šlo 
všechno jinak a jistě je i psaní knih jen „uměním možného“, i když je snad přeci jen trochu 
jiným oborem než politika. 
„Mělo to být kratší!“ Jistě, čím delší kniha, tím víc balastu. „Mělo by to být delší, protože 
mnoho poloh zcela chybí!“ Jistě, jak beznadějně jsme ztraceni ve fragmentech. Ale už to 
nějak je. V jednu chvíli je třeba soubor uzavřít a poslat na korekturu, i když hned poté se 
vynořují celé kusy textu doslova volající po tom, aby byly přepsány.
Autor se rozhodl a poslal nakladateli knihu jako mnoho jiných, a jako mnoho jiných ji lze  
i pochválit: je vedena radostí z jazyka a marností jazyka – a radost (krása) i marnost jsou 
zde představovány jako to, co je vázáno ke chvíli, ve které je vnímajícímu člověku otevřeno 
víc, než kolik se vejde do shrnujícího přehledu; a přeci se do syntetizujícího vědění vejde víc 
než do naplněné chvíle... Autor sleduje řeč, jak může být a má být: snaží se nespoléhat  
na literu, aniž by musil okázale odkazovat na to, co je mezi řádky, mezi literami.

A my samozřejmě přinášíme čtenáři Možnosti pár ukázek. Jenže jak to udělat a neošidit ho? 
Když samozřejmých slov je v knize sto a v Možnosti jich může být jen pár?  Neošidit nejde, 
ale nejsme včerejší, a tak jsme přeci nalezli způsob, jak na tom čtenář Možnosti a čtenář 
Slovníku budou stejně: budou ošizeni oba! Přinášíme některá hesla, která byla napsána 
specielně pro Možnost a čtenáři Slovníku o nich nemají ani potuchy!
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Z úvodního slova:

IV. Dilemata marnosti

Myšlenka takovéhoto slovníku je stará, ale realizace není jen tak. Především slovník je 
mrtvý text – nenabízí příběhy ani otázky, ale měl by ukázat to, co je zřejmé a nesamozřejmé, 
kontrast; měl by ukázat dané slovo jako základní kámen řeči, která může nést obsah v těch 
nejintimnějších formách, rozumění. Ale pro koho? Kdo se bude ptát, kdo číst – každé heslo 
by mělo předjímat otázku, nejistotu, zájem – dovedu předvídat myšlení toho, kdo se ptá? 
Jeho otázky?
A pak – má smysl psát slovník samozřejmých slov pro pár potenciálních čtenářů v jazyce, 
který bych se v žádném případě nechtěl učit jako jazyk cizí? A na druhou stranu v jakém 
jiném jazyce psát slovník samozřejmých slov než v jazyce vlastním – a pokud možno co 
nejvlastnějším? Už to, zda vůbec má smysl psát, je otázka, a tenhle slovník? Snad i zde 
platí, že psát má jen ten, kdo je dobrým přítelem marnosti, neboť každá možnost vyslovení, 
vyjádření se v marnosti zrcadlí. Je to jako na začátku, protože píše každá učitelka, je to jako 
později, píše každý, kdo si myslí, že svými slovy nějak re-formuje svět, více či méně promění 
jeho tvar, někoho zmanipuluje, vydobyde si uznání…
Marnost je rámec psaní, protože nikdy neznáme příběh celý, nikdy nelze dohlédnout ke 
kořenům věcí, ani hermetici tam nedohlédnou. Nechceme-li být směšní, musíme tento 
rámec přijmout a důvěřovat tomu, že budeme-li dostatečně pokorní, můžeme vyslovit ve 
světě něco, co druhému ze světa zazní a pomůže mu odpovědět na otázku, skutečnou otázku, 
kterou si právě klade. A nebo se díky tomu před ním zjeví nějaká souvislost, kterou by jinak 
nevnímal, minul.
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V. Intimita

Každé vyslovení světa je intimní, a snad je to se světem vůbec nějak „naruby“, jinak než 
se obecně říká, protože upadlou řečí sdílíme to, co je zabezpečené, socializované, pokleslé 
atd. – a v intimitě teprve používáme řeč jako nástroj rizika ukázání. Teprve v intimitě se 
otevíráme v poukazu, náznaku, s důvěrou, že to, o čem hrubými slovy mluvíme, nebude 
destruováno tím, že by někdo blízký (druhý) bral slova nad míru vážně, v celé jejich 
neotesanosti, v celé jejich váze. Intimně mluvíme s tím, kdo ví, o čem mluvíme; už vždy 
musíme hodně vědět, abychom se mohli dorozumět řečí, musíme mít mnoho společného. 
Slovník samozřejmých slov může být psán jen tak, jak se píší dopisy přátelům, neboť 
se nelze spoléhat na jiné porozumění, než na takové, které se nedá vynutit, přesvědčivě 
zargumentovat. Žádný text, který by byl dokonale zargumentovaný, by se nedal číst. A není 
žádná autorita, která by mohla zaštítit nějaký „Slovník světa“ zvenku, sama sebou. Marnost 
a naše omezenost je rámcem intimity a porozumění – s tím musíme počítat. Ale můžeme 
na to také spoléhat, protože intimita je (obecně) založená někde hluboko ve smyslu, 
ustrojenosti naší upadlé řeči, můžeme se snad takto dobírat k moudrosti srdce.
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Ukázky hesel: 

Autenticita

Autentické je takové jednání, které zcela odpovídá místu, situaci, danému člověku. Ale proč 
převádím téma autenticity hned na začátku na jednání? Snad proto, že nic jiného než jednání 
autentické být nemůže. Jistě známe slovní spojení „autentická nahrávka“ – „autentický 
záznam“ – tj. něco ze situace jako by bylo zachováno, nijak neupraveno a nepozměněno – ale 
není to pak „jen“ záznam,  možná neupravovaný, ale v okamžiku, kdy si ho přehrávám, už jde 
přeci o jinou autenticitu jiné situace.
Autentické je to, co není nahrané, to bychom si mohli z autentických nahrávek a záznamů 
odnést: nahrané ve smyslu zrežírované. Pokud totiž vstupuji do situace s návodem, jak 
jednat a znalostí, jak bude jednat ještě někdo jiný nebo jak budou jednat jiní, je tato situace 
v něčem podvodná – zejména pokud se v ní ocitá někdo „neobeznámený“, někdo komu je 
režie této situace skrytá. On je pak ale také jediným, kdo může jednat autenticky, i když už 
jsou možná do podrobnosti předem rozebrány všechny myslitelné varianty jeho jednání  
a ostatní, tedy „herci“, mají na každé jeho možné jednání připravenu reakci.

Ale co s takovou „zmanipulovanou autenticitou“? Jeví se to podezřele. Na autenticitě 
obdivujeme to, jak se současnost rodí z neznámých zdrojů, jak se stává něčím dopředu 
nevyzpytatelným, ceníme si svého „prožívání“, neopakovatelnosti chvil, pohybu, hudby, 
improvizace. Ceníme si setkání s druhými, ceníme si „prchavé okamžiky“… až se z toho 
stává kýč. Autenticita přeci není „jen“ nějaká pěna na realitě každodennosti, není to něco 
výsadního, co je spojeno jen s výběrovými zážitky. 
Každý jsme odpovědnou osobou a něco z autenticity je spojeno s naší vnitřní konzistencí, 
autenticita není situace, kdy podléháme rozmaru, chtění, nějaké „exkluzivitě chvíle“. 
Naopak.  
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Při výkladu autenticity je třeba se vztahovat k jednání, a tento výklad autenticity je pod-
statným pro porozumění osobě vůbec. Orgiastické rozplynutí osoby ve společenství je 
zcela jiným typem situace, pochybuji, je-li to ještě autenticita. Jistě je to prožívání velmi 
intenzivní, jistě je to účast na něčem „silném“, kolektivním, ale přitom chybí podle mne 
to podstatné: sebe-vědomí  osoby jednající za sebe a na svoji odpovědnost.

V lecčems podléháme skupinovým dynamikám,  můžeme se „ztratit v davu“, zpanikařit, 
můžeme být předmětem manipulace atd. Ale to podstatné přeci je, že bez ohledu na to víme, 
že náš život má smysl – právě a jen vzhledem k našemu individuálnímu jednání, k sumě 
toho všeho, co jsme prožili.  Naše jednání je autentické, pokud děláme „to, co dělat máme“, 
tedy v jistém smyslu dosvědčujeme svoji vlastní vnitřní konzistenci, a pokud jsme věřící, tak se 
i modlíme ta to, abychom v tom byli správně vedeni.

Autentické je, pokud dělám to, co dělat mám. To je na jednu stranu jasné, na druhou stra-
nu hloupé – pokud to nevede k položené otázky „co mám dělat“ a to nejen formálnímu. 
Odpovídám-li si na otázku „co mám dělat“ tak, že zvažuji, jaké jsou nároky této chvíle 
(a skrze ni celé budoucnosti), pak jde o konstatování zásadní. Na tuto moji otázku mi totiž 
nemůže odpovědět někdo jiný, a nemůže ani existovat nějaká předem hotová odpověď.

K autenticitě patří, že jednám tak, že to zahrnuje celou škálu podob:  jednám rozmarně tam, 
kde mám jednat rozmarně,  jednám obřadně tam, kde je obřadnost přiměřená,  autenticky 
jednám, když se rozzuřím tehdy, kdy „je čas zuřit“, promyšleně jednám, když hraji šachy. 
Samozřejmě se snažím nevnášet do světa zlo a nervozitu, ale někdy je šťavnatá nadávka 
lepší, než uklouzaná asertivní negace dané chvíle.
V každém případě je ale nutné si zachovat povědomí o tom, že téměř nikdy nejsem 
měřítkem dané chvíle, i kdybych byl mistr světa právě vystupující na stupně vítězů. 
Autenticita je vždy jednání v otevřenosti – tedy jednání v otázce, na kterou odpověď spíše 
uhaduji a snažím se k ní přiblížit, než abych ji měl pod kontrolou.



Důležitost

Dodnes mi občas někdo vnucuje, že to nebo ono je důležité, že tomu mám věnovat 
přednostní pozornost, že si to nemám „nechat ujít“. Ano, některé věci mají „přednost“ před 
jinými, resp. jsem to já, kdo upřednostňuje a  de facto tedy také upozaďuje, a při tom všem 
hemžení a vnucování věcí důležitých se trochu stahuji stranou a snažím se přemýšlet, jak 
je to s věcmi „méně důležitými“ a s těmi, které nejsou podle svědectví druhých důležité 
vůbec. A stává se, že čím víc se zabývám nějakou nedůležitou věcí, zjišťuji, jak je zajímavá, 
jak je klíčem k mnoha souvislostem… a už chybí jen to, abych začal pro změnu zase 
já přesvědčovat ostatní, že právě tahle věc, kterou oni možná doposud přehlížejí jako 
nedůležitou, je vlastně velmi důležitá… Pokud bych to udělal, kruh by se uzavřel a toto 
heslo by ve slovníku samozřejmých slov nemuselo „zabírat“ důležité místo.

Na důležitosti samé je… důležité jen to, že se na ni občas musím ptát – a že tím osvědčuji 
svoji „zralost“. Napříč všemi lidskými skupinami, napříč ke způsobu života a druhu práce 
platí, že jsou věci, které přicházejí „na pořad dne“ a podstatné je rozpoznat je, rozpoznat, 
co je aktuální, co nesnese odkladu. Jsem tu já, odpovědný za své jednání, který vnímá 
vnější podmínky, běh věcí – a reaguje tak, že se někdy sebere a odejde, a jindy zůstane, 
někdy zaseje a jindy poseká otavy, prodá a zase nakoupí. Žijeme ve světě, na který musíme 
reagovat. A nejsme stroje. Proto naše jednání mohou být vedena různými úvahami, nejen 
tím, jak je umisťujeme na škále důležitosti.
Především můžeme svoje jednání orientovat podle toho, co je podle nás správné, ale také 
podle toho, co mi a nebo druhým udělá radost (osobní preference té které věci).
Důležitost je střední, světské hledisko, hledisko, které nastupuje tam, kde nejde uplatnit 
hodnoty a nebo kde je uplatnit nechci, kde nelze snadno rozhodnout o tom, co je správné, 
a kde zároveň tlak světa je tak silný, že se neoddám jen své radosti a vlastní úvaze o tom, co 
bych chtěl.
Důležitost je slabá motivace, vyplývající z dorážející aktuality světa, a proto, že je relativní, 
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se k ní jako k významnému hledisku uchyluji co nejméně. Často slyším, jak někdo říká 
„tohle je pro mne důležité“ – ale co má na mysli? Co to znamená? On sám to považuje za 
správné? Pokud ano, pak proč se schovávat za důležitost „dějů světa“ a nepostavit svoje 
rozhodnutí jako „hodnotové“ rovnou?  Proč neřekne „považuji to za správné?“A pokud to 
nebo ono prostě preferuji, chci, pak opět – to je dostatečný důvod. Dělat něco pro radost 
je lepší, než to dělat v nějakém tlaku světa. Jestliže někdo říká, že je důležité si občas udělat 
radost a nebo že je důležité jednat správně, pak klade důležitost nad jakákoli kriteria a mo-
tivace – ale to je nebezpečné, protože pak přijdou nejrůznější manipulátoři a s odkazem 
na „poslední poznatky vědy“ prohlašují s jistou mírou obecné závaznosti, že např. důležité 
je být korektní, pečovat o své zdraví (podle nějakého návodu, např. zaručeně zdravého 
jídelníčku) atd. A k rozhodování o tom, co je důležité „obecně“, se pak přihlásí kdejaká 
instituce, stát. Velký pozor na tohle nebezpečné slovo.

Jistě jsou i důležité věci. Ale pokud je něco dobré nebo správné, nepleťme to s důležitým 
dohromady, snažme se jednat správně a hledat to, co je dobré, aniž bychom museli 
zdůvodňovat důležitost toho. A jestli děláme něco, co se nám líbí, nenechme se 
zmanipulovat k tomu, abychom sami sebe vnímali jako mechanismus, pro který je „trocha 
radosti důležitá“.
Ptejme se na to, co je dobré a správné, co je přínosné a užitečné, co je radostné a krásné 
– a pokud jsme se na tohle vše zeptali, tak třeba i na to, co je důležité. Moc toho nezbude.
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Já

Jaké předpoklady má řeč, když obsahuje tak divné slovo: každý ho může pronést jen sám 
o sobě, vypadá jako prosté zájmeno nahrazující podstatné jméno ve větě, ale co se za ním 
skrývá! Sám sebe nenazývám jménem, sám sebe nechápu jako „člověka, muže,  manžela“ 
– tím vším „jsem“ ale tak sám sebe nevidím. Vlastně sám sebe vůbec nevidím. Když 
říkám já, říkám něco samozřejmého, prezentuji jednotu sebe, nenahraditelnost; a přitom 
předpokládám, že totéž může udělat druhý, snad každý?
Ale jaký mám předpoklad, že skutečně nepotkám někoho, kdo si nebude vědom svého „já“ 
– někoho z jiné kultury, z nějaké sekty, někoho psychicky nemocného atd.?  Na druhé straně 
pak čistý skeptik programově říká – nevím, jestli mimo mne ještě někdo existuje, nevím, 
jestli má myšlení podobné mému, nevím, zda vše, co neprožívám, není jen něco spojeného 
s provozem mého já, nevím, jak bych se mohl přesáhnout a zkontrolovat, že tu něco kromě 
mne (já) existuje nezávisle, a to až do té míry, že pokud připustím, že já přestanu existovat, 
ono to bude existovat i nadále.

Kdo si tyhle otázky na mezní polohy „já“ nepoložil, alespoň v době, když rozum bral, ten asi 
ani nevyhledává hesla ve slovníku samozřejmých slov. Já sám jsem sobě takovou záhadou, 
že se z toho někdy až v noci budím. (No popravdě mám spaní docela dobré, a ve snu jsem to 
pořád já, i když jsem někdo jiný, ale kdo by se tím zabýval, že.)

Sebou samým mohu být fascinován, mohu se taky za sebe sama stydět a být traumatizován 
tím, kým bych chtěl být, nebo tím, o kom si myslím, že bych měl být. Prostě vnímám sebe 
– a vztahuji se sám k sobě v celé řadě poloh, které vtipně střídám, podle nálady, podle okol-
ností. „Vnímám sebe“ - to je divně přivlastňovací vztah. Rozhodně trochu problematizuje 
schéma dvou členů ve vztahu. Zahrnu-li do hry slovo „já“, pak některé věci v řeči prostě 
přestávají fungovat. Ale nemusí zoufat: existují věty, které mi pomáhají se v poloze „já“ 
celkem s přehledem vyznat. Já se na to totiž můžu taky vy…., a to je základní limita 
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ve vztahu ke světu, tzn. já se vůbec nemusím snažit, ale když chci, tak můžu. Ale když to pře-
kročí meze, „zapíchnu lžíci“ (tedy jsem-li právě nahazujícím zedníkem) nebo vypnu počítač 
a dám si pauzu. Na druhou stranu je tu ještě jiné úsloví „já si nemůžu pomoct“ –  a tak to tu 
máme pěkně naservírované, od buberovského „Ty“ až po heideggerovské „ono se“.

Nikdo tu před pikolou a za pikolou nesmí stát, nebo já nebudu hrát.
„deset, dvacet třicet – já“
Já tu stojím, já, nikdo.
Pykám.

Jas a jasný

Poslední, co by mohl člověk s klidným svědomím říci, je, že „už je mi to všechno jasný“. 
Tedy víme, co tato věta znamená, protože její „všechno“ se vždy vztahuje k nějaké „kauze“, 
k nějakému relativně malému celku, který byl po nějakou dobu záhadou, nerozuměli jsme 
souvislostem dění. Jasnost, která je zde míněna, je jasnost nějakého vztahu, který jsem dříve 
neviděl, nedovedl popsat, a najednou (Heuréka!) ho vidím a rozumím mu.
Může jít o věc, do které získávám vhled po „řeckém způsobu“ – (geometricky, tak jako 
„vidím“ součet čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka a čtverec nad jeho 
přeponou), a pak je náhled reálně vázán na „jas“ – protože jde o to „vidět“ souvislost. Může 
jít o vhled post-helénský, algebraický, kde nám nepomůže prostorová představivost, ale 
představivost abstraktní, logická, postavená na sledu definic a kroků – tedy převoditelná 
na „vzorec“, schéma funkcí (ne-prostorových vztahů). A také může jít o vhled založený 
obecným poznáním: tedy něčím, co vůbec nemusí jít jednoduše převést na obrazovou 
podobu nebo zachytit pomocí funkcí a proměnných. A přesto mluvím o „jasném“ – tedy 
používám světelnou metaforu, a právě zde je tato metafora přesná – přesto, že neumím 
popsat „povahu“ svého vhledu, jde nesporně o něco spojeného s jasem, jasnost v nějaké 



věci znamená, že mi daná věc je přístupná tak, jako kdybych ji viděl – jako kdybych „viděl, 
nahlížel její povahu“.

Slovo jas a jasný používáme také pro označení reálných věcí, osob a významné také je 
„projasňování“ nebo „vyjasňování“ jako proces. V jistém smyslu jasem poměřujeme – 
protože např. jedna hvězda je jasnější než druhá, ale ztotožnění jasu a svítivosti by bylo zcela 
chybné. Jasno je stav počasí, kdy na obloze „není ani mráčku“. Jasné čelo je v tomto smyslu 
samozřejmě také „bez mráčku“, protože obloha i čelo se „mračí“. Ale jak chápat jas v očích 
– jen tak, že se „lesknou“? Jas je zde spíš projevem vnitřního stavu, koneckonců, když se mi 
něco „vyjasní“, je to jako by něco z tohoto jasu prostupovalo mnou samým.
Jasné je to, co je takové, jak to má být, co je vnitřně srovnané, ladné, co není „proti srsti“. 
Jasné je protikladem k temnému – i to může být v jistém smyslu přístupné pohledu, i to 
může být metafora u věci, kde vůbec nejde o vidění. Jasné je kladné, temné je negativní, zlé.
Je to tedy nějaký „jas sám o sobě“, který projasňuje? Je to mystické světlo? Světový ether, 
který hledali fyzikové a skrytě hledají dodnes? (Když mluví o vysněné „jednotné teorii 
pole“.) A nebo jde o stav věci samé? Nevíme, a vyloučit nemůžeme ani jedno.
Jen si je třeba dát pozor, abychom všechen jas nevázali jen na svůj rozum - v tom je Lucifer 
podvodníkem – prostě jasné azurové nebe je to, co nás ohromuje svojí průzračností 
– a rozum je skvělý dar, protože se na této průzračnosti může podílet.

Korektnost – slušnost

Korektnost je jedno ze slov, které chutnají jako polyuretan. Nahradilo v řeči v mnoha 
případech prosté slovo slušnost, které je jasně individuální (každému sluší a přísluší něco 
jiného). To, co se „sluší a patří“, má obsah (pustit starší sednout, neskákat druhým do řeči 
atd.). Korektnost je prázdná forma, není vázána na hodnoty, je nadřazená nad obsah a je 
tedy zdánlivě mimo diskusi. Korektnost se dnes dostává do polohy pseudokultu, není 
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třeba ji zdůvodňovat a hlavně – jakékoli jednání, které je označeno jako nekorektní, již je 
„mimo diskusi“, je společensky neudržitelné a neobhajitelné.
Oproti obsahovým ideologiím, vázaným vždy na nějaký pozitivně formulovaný obsah 
(národ, dělnická třída, volný trh, ekologie), není korektnost ničím naplněna – kromě 
obecného základu společenského liberalismu, ve kterém se dialekticky smí vše, kromě 
toho, co je označeno jako nekorektní. Nekorektním se pak stává leccos – zejména jasné 
hodnotové požadavky, trvalá platnost něčeho, jednoznačná formace atd. Korektnost je 
skvělý novoosvícenský nástroj manipulace, když „racionalita“ zklamala. Korektností jsme 
„přečůráváni“, baleni do „tvrdé pěny poly-uretanové“, vrátíme-li se k začátku tohoto hesla.

V češtině existuje staré, docela příhodné použití tohoto slova, a to je korekce, „dát do 
korekce“, korekce je ekvivalentem vězení, zadržovací vazba nebo zpřísněný režim, např. 
samotka. Korekce je úprava, náprava, korekce je tedy pochopitelně též nápravné zařízení. 
Nejvyšší korektor je tedy „Velký bratr“, který vše sleduje a vše uvádí na pravou míru, dbá, 
aby nikdo nesešel ze správné cesty, aby všichni byli korektní. Korekce je projev a výsledek 
kontroly, bez kontroly nemá smysl. Korekce znamená uvedení do mezí a korektnost 
znamená dobře se držet v mezích.

Slušnost je forma jednání, díky které můžeme žít spolu, hlavní smysl slušnosti je, že bereme 
ohled jeden na druhého. Oproti tomu korektnost je vnější nárok, který na nás byl vznesen 
a neustále je doplňován v dalších a dalších identifikacích toho nebo onoho nekorektního 
jednání. Korektnost je rámec, vnější omezení, které je kladeno na naše jednání a které se 
stále více utahuje a stále více omezuje naši svobodu.
Vztah mezi slušností a korektností lze ukázat také na použití slova korektura. Korektura 
textu je aplikací obecně daných pravidel na daný text, a to bez ohledu na autora, dokonce 
záměrně tak, aby případná autorská selhání (co se týče korektních výrazů, tvarů slov a vět-
ných vztahů atd.) byla uvedena do „pořádku“. To je vhodné pro texty, které mají formální 
význam – odborné texty a texty běžné komunikace. Ale to nejdůležitější – texty beletrie, 
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poesie, divadelní scénáře atd. je ve svých výrazových prostředcích vždy nadřazeno nad 
jazykovou normu. Korektor v nich může „nadělat paseku“.

Leccos z toho, co považujeme za normální, rozumné a přiměřené, je postupně tabuizo-
váno, dostáváme se do situací, kdy nemůžeme jednat tak, jak to považujeme za správné, 
nemůžeme mluvit o věcech, které považujeme za důležité, nemůžeme pojmenovat to, co je 
očividné. Proč to akceptujeme?
Je celkem snadné téma korektnosti přenést na téma slušnosti a správnosti jednání, zejména 
aktuálně, teď a tady. S naivními „svazáky korektnosti“ diskutovat samozřejmě nejde, ale 
je dost lidí, kteří se do tohoto umělého koryta nechali svést postupným vnějším tlakem 
– a zjištění, že jde slušně (necenzurovaně) mluvit o světě jako o otázce, pro ně může být 
osvěživé.

Pokušení a nebezpečí

Jsem v pokušení začít přímo u slov, u slovníku, u tématu, které je aktuální. Pro to, abychom 
dobře uviděli pokušení a nebezpečí, je vhodným krokem vstoupit nejprve do pohádkového 
světa – na rozdíl od toho našeho se v něm totiž pokušení a nebezpečí dá snadno ukázat. 
Jezinky svádějí Janečka, babka nabízí Sněhurce otrávené jablko, princ nedbá rady a nasadí 
Zlatohřívákovi zlatou uzdu atd. – velká část pohádkových dějů se rozbíhá poté, kdy hrdina 
pokušení odolá, a nebo naopak neodolá. V pohádkovém světě se také zřetelně a silně 
ukazuje, že pokud někdo podlehne pokušení, není to bez následků.

V pohádkách se setkáváme s tím, že v nějakých situacích to s hrdinou „vypadá zle“. Svítání 
se blíží a len není spředen, princ stále neví, kde je  ryba s prstenem, Široký sice vypil rybník, 
ale Dlouhý se ještě nestačil vrátit atd. Ale jsou to dobrodružné scény? Když jde nejmladší 
dcera v Soli nad zlato lesem, jde z toho strach, i z draka jde strach, jak mu narůstají stále 
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nové hlavy, ale je to dobrodružné? Spíše ne. Dobrodružné je vázané na povahu příběhu, 
na zcela jiný typ „zkoušky“, než kterou nalézáme v pohádkách. Z dobrodružství neplyne 
nic jiného, než že ho někdo „prožije“,„nějak dopadne“ a na konci „je o čem vyprávět“.  
Dobrodružství je situační. Něco se stalo a tato věc vyžadovala odvahu, duchapřítomnost, 
samozřejmě i štěstí, třeba i mimořádné odhodlání a vytrvalost… ale to je vše. 

V pohádkách jde vždycky o něco víc, a to, co hrdina překonává, je pokušení, a to, čím 
prochází, je spíše nebezpečí. Nevíme, co se může stát. Nevíme, zdali se pohádkovému 
hrdinovi podaří vše to, co je nepravděpodobné a na co lidské síly nestačí, víme, že selhání 
by pro něj znamenalo něco strašného, nejméně smrt, ale nejen to, nepředstavitelná 
tragédie by se dotkla i mnoha dalších. Hrdina se vydává do nebezpečí – nebezpečné jsou 
situace, ve kterých jde selhat, ve kterých se dokonce dá očekávat, že daná osoba selže, je 
to „pravděpodobné“, nikdo by se tomu nedivil. A přesto se věc vyvine jinak, nebezpečí 
se ukazuje jako „ohrožení“, které bylo překonáno stejně jako pokušení. Koneckonců – co 
je bezpečné? Nebezpečí je forma, v jaké rozumíme povaze pohádkového děje  – i našeho 
vlastního jednání ve světě. Odlišnost od dobrodružství je právě pochopitelná ve dvojici 
„pokušení – nebezpečí“ a „riziko – dobrodružství“. Riziko se vyhodnocuje statisticky, 
pokušení je možné jen tak, kde má význam se ptát na to, co je správné a co ne, kdy je možné 
se ptát na to „co má být“. Dobrodružství zakládá napětí ve vyprávění, ale je ve své povaze 
nahraditelné. Nebezpečí je to, co ohrožuje, co je opakem bezpečí, opakem stavu, ve kterém 
věci jsou „na svém místě“ a všichni mohou žít v radosti a pokoji.

Ale není tento protiklad jen umělým vyhrocením významů, které mají jinak vcelku 
plynulý přechod? Snad ano. Ale právě proto je třeba se ptát na význam samozřejmých slov, 
ozřejmovat si jejich významové těžiště, abychom nakonec mohli slovům důvěřovat, i když 
dobře víme, že jejich užívání je spíše nebezpečné než dobrodružné, měli bychom vědět 
o tom, že slova jsou pro nás nositelem  pokušení, a méně se zabývat zvažováním rizika 
vyslovení.
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Samozřejmě také přinášíme zaznamenané recenze a ohlasy:

Slovník jako dopis přátelům
(Josef Štogr: Slovník samozřejmých slov, Cherm 2011)

Třetí kniha křesťanského filosofa Josefa Štogra má charakter „životního díla“, „odkazu“ či 
„summy“. Napovídá tomu už forma, kterou autor zvolil: slovník. Slovník jednoho sta hesel – 
pojmů, ke kterým je třeba se vyjádřit. Co heslo, to krátký esej, úvaha. Všechny eseje spojuje 
filosofův jednotný životní postoj. Celek knihy je pak výkladem tohoto autorova životního 
postoje, dopisem přátelům, jak sám knihu charakterizuje v úvodu.
 Výběr hesel není ryze filosofický. Jsou tu sice hesla-kapitoly jako „Dobro a zlo“, 
„Pravda“ nebo „Metafyzika“. Vedle nich jsou ale i kapitoly spíše náboženské: „Bolest“, 
„Magie“, „Modlitba“ nebo „Smrt a spása“. Spíše sociální charakter mají jiné kapitoly: 
„Peníze“, „Korektnost, slušnost“, „Společenství, společnost“, „Lídr a autsajdr“. Některé 
kapitoly jsou ale nezařaditelné jako „Mapa“, „Nápad“, „Příběh“, „Hra – hravost“ atd. Tón 
a styl hesel-kapitol je však, jak už bylo řečeno, jednotný.
 Kdo je vlastně tento autor, který píše slovník jako dopis přátelům? Vychází z 
„nesamozřejmosti“ světa kolem, nedůvěřuje zavedeným schématům a klišé a snaží se jít 
ke kořenům problémů. Navazuje na filosofickou tradici Sókrata už tím, že pevným bodem 
jeho úvah je odkaz na „kult“, jak velice nekonkrétně nazývá náboženský postoj člověka, 
jeho víru. Na rozdíl od většiny současných filosofů ale Josef Štogr (podobně jako Sókrates) 
promlouvá ke svému čtenáři velmi jednoduše a srozumitelně. Zároveň mají jeho eseje styl 
promluv jakoby evangelického kněze (přestože o autorovi víme, že je katolík, to však v knize 
není nikterak zřejmé a podstatné). Kněze proto, že je tu patrný přístup a patos křesťanského 
„učitele“. Autorovi na čtenáři záleží (je to jeho přítel, píše mu dopis, spoléhá na důvěrnou 
„intimitu“ mezi sebou a čtenářem, na „intimitu“, bez níž není možné porozumění mezi 
lidmi).
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Poselstvím a smyslem knihy je přimět čtenáře, aby se v dnešní povrchní, hlučné a uspěchané 
době zastavil, ztišil a zvážil, zda to, co je zdánlivě jasné a samozřejmé, není snad docela 
jiné, než prve myslel. Jít na kořen věci a také na kořen slov jako takových. Slova používáme 
tak samozřejmě, a přitom jsou důležitá pro naši identitu, celistvost, bytí s druhými, jsou i 
podstatnou součástí toho, čemu Josef Štogr říká nekonkrétně „kult“, tedy toho, z čeho jeho 
životní postoj a filosofie vychází.

Kamila Míková

V rámci přípravy tisku napsal vydavatel: 
Lidstvo se dělí ... na duchy nesvítící a duchy svítící,
tito druzí na doutnavé a plápolající.
A podobně dělí se i duchové nesvítící na dvě hlavní sorty:
osvětlené a absolutně tmavé: ty, kteří odrážejí cizí světlo,
a ty, kterých se žádné světlo netkne ...

  Ladislav Klíma, Lidská tragikomedie (Odjinud)

pratelsky jm, zbraslav

Na http://www.kosmas.cz/knihy/164540/slovnik-samozrejmych-slov/
viselo ještě před vydáním:
Anotace:
Slovník samozřejmých slov esejisty a vydavatele kulturních periodik (mj. autorského 
internetového časopisu Možnost; www.moznost.wz.cz) Josefa Štogra se zabývá řečí  
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a jazykem. Samozřejmá slova autor nehodnotí, spíš se věnuje jejich očistě. Kritické 
rozlišování a skepse vůči jazyku jsou spíše předpokladem těchto úvah, jejich smyslem 
je však krajně obtížné dorozumění. Ve slovníku je proto podstatný i vzájemný vztah 
jednotlivých hesel.

Doporučující posudek pro Nadaci Český literární fond (která autorovi poskytla 
stipendium ve výši 12 000 Kč!)

Josef Štogr, Slovník samozřejmých slov (Cherm)

Úvahy o řeči a jazyce tvoří v knihách a statích esejisty, spisovatele, organizátora kulturních 
iniciativ a vydavatele řady periodik (mj. autorského internetového časopisu Možnost) Josefa 
Štogra (1957) trvalý motiv. „Kdysi, v diskusích relativně omezeného a uzavřeného okruhu 
,druhé kultury‘, jsem si uvědomil, že se musíme učit řeči upadlého světa, ale nesmíme ztratit 
ambici používat tuto řeč tak, aby nově pojmenovávala, ukazovala souvislosti, odkrývala 
vztahy. Učíme se upadlé řeči zpola zakrývající svět, ale máme ambici ji ve svých vlastních 
vyjádřeních očistit a prohloubit tak, aby vysloveno bylo to podstatné, převrátit ji, donutit 
k tomu, aby svět odkrývala,“ píše například v knize Proměnlivé a stálé (Cherm 2004).

V publicistice 20. století vznikl sebeočistný žánr slovníkově uspořádaných „kritik slov“, 
který v českém prostředí reprezentuje mj. Kritika slov Karla Čapka (1920) či Žurnalistický 
slovník Karla Poláčka (1934); v nedávné době Slovníky floskulí Vladimíra Justa. 
Připravovaný Slovník samozřejmých slov Josefa Štogra se od nich odlišuje zejména tím, že  
neusiluje především o kritiku fráze a jazyka, který myslí za své autory, nebo dokonce o za- 
vržení určitých obratů. Kritické rozlišování a skepse vůči jazyku je spíše předpokladem 
Štogrových úvah, jejich smyslem je však krajně obtížné dorozumění. Při očistě slov autor 
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odhaluje jejich manipulativní potenciál, ale rovněž hledá jejich jádro a životní souvislosti. 
„Samozřejmá“ slova primárně nehodnotí, spíše zhodnocuje (např. bolest, intimita nebo 
marnost) nebo ukazuje na dvojice slov zaměňovaných, avšak hodnotově nezaměnitelných 
(formace a manipulace, dar a směna, slušnost a korektnost aj.). V tomto slovníku je 
proto podstatný i vzájemný vztah jednotlivých hesel. Právě pro komplexní, původní 
pohled na obecně sdílenou řeč a pro autorův stálý zřetel ke sdělování doporučuji Slovník 
samozřejmých slov k podpoře.

Daniela Iwashita, redaktorka a publicistka

A nám nezbývá, než doporučit slovník čtenářům Možnosti.
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