Předmluva

Tato kniha je rozhovorem.Rozhovoremdvou lidí,ob
jimŽ neni lhostejnýosud země,v nížŽijí.V tomčanů'
to rozhovoru uvaŽují'v čemspočívají
kořeny marasmu
doby a co by mohlo véstk nápravě.Společněhledajíodpovědi na otázky ,,proč..
a ,,jak...
Pročje našespolečnost
taková, ževyvolává čímdál většírozhořčeníobčanů,
lidskou nespokojenosta frustraci.Pročnenaplňujenaše
potřebylidsl9 důstojného
života'A pročje nutná změna;
je
co nám hrozí,pokud tato změnanenastane.
Jestliže
ovšemnutná změna,jakou by měla mítpodobu?Co se
musízměnit_ v nás,v našemmyšlení,
i kolem nás' ve
světě,který tvoříme.
Y na|ézániodpovědi na obě otázky _ tedy ',proč..
i ''jak.. nám byla velkou pomocíanthroposofieRudolfa
jako sociálníSteineraa zejménajeho pojetíspolečnosti
ho organismu.Právétoto pojetíumoŽňujestanovitnejen
diagnózu,ale navrhnouttakéterapii,pomocíníŽje možnénemocnouspolečnost
léčit.
Změna je nutná. /e všakzbytečná,
nebudeli se opírat
o poznání.Nahradit pouzepolitiky nebo politickéstrany
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jinými a nezměnit přitom od základu celý systém,je marné snaŽení,kterénemůževéstke kýženémucíli. Uzdravení sociálního organismu musí spočívatprávě v takové
zásadníproměně, transformaci, a tato proměna musí b1t
vedena představou toho, co je zdravé.Taková představa
zase musílycházet z poznání člověkajako ve svépodstatě
duchovní, spirituální bytosti. A tuto představu posk1tuje
duchovní věda Rudolfa Steinera _ věda nikoli jako soubor
poznatků,nýbržjako metoda přístupu ke světu.
Náš svět je v mnohém nelidský To svědčío tom, že
cosi nelidskéhoje v našem smýšlení,v našípředstavě
světa.Najdeme li odpověď na otázku,co je lidskost,můspolečnosti'
A o to
žemes jejípomocísměřovatk lidštější
nám v našem rozhovoru šIo.
Beze zmínky by v tétopředmluvě neměla zůstatsku
tečnost' Že záměr vést tento rozhovor se zrodil na naší
schůzcev parku u kostela svatéhoŠtěpánav Novém
Městě PraŽském.Je to prastaréposvátnémístos tichou,
rozjímavou atmosférou,přitom v bezprostřední blízkosti
rušnéhotepu metropole. Snad je takorým i náš rozhovor.
Přáli bychom si, aby se našesněnío lepšíbudoucnosti
na noqich zák]adech začalopostupně naplňovat. Stačí
málo. Rozhodnout se a jít po tétocestě.

Nemoc současného
svstému

Reoolttt: Všeobecné
znechucenipolitikou.ječímdáI yíce
patrné.Lidé majíplnézuby korupcea,,tunclů,,,
arogance
moci. A to nejen u nás, ale i y mnoha jiných zemích.Roste
odpor lidí proti vlátlám, proti státu o vlastnčproti stáv(l
jícímu systému,stejnčtak ovšemroste tlak vlád a ýátů,
systémuna občany'A vzhledem k tomu, že tento tlak na
dále poroste _ vlády tonu eufemkticky říkají,,reformy..či
',úsPornáopatření',a netajíse tím,žebez ohledu na názo
ry občanůchtějíještěpřitvrdit _ dá se očekávttt,žeporoste
í odpor občanů.
Podle mého_ a nejen mého_ názoru to ruúněpovede
k sociálním bouřím' vlády se budou snažitpřivéstobčany
k poslušnostinásilím a občanéseje but\ou snažítnásilím
svrhnout,zbavit moci. Pokud se to ale podttří'ýyvstává
otázka, co tlál. Změnítpouze obsazení
Junkcí a zachoyat
syýém by k níčemuc1obrémuneyedlo,lidé cítí,žeje nutnézměnít tentosystém'Rád bych se s yámi, Táňo, bavil
o tom, jaká by ta zmčna něla být, aby nová společnost
byla skutečnělidská; chtěl bych, abychont v totnto dialogu
společněhledali cíle a cesty k jejich dosažení.Aby to ale

Táňa Fischerová a Radomil Hratlil
Poznámka
Text tétoknihy vznikal dříve,neŽ se Táňa Fischerovároz
hodlapro prezidentskou
kandidaturu,a nebylzamýšlen
'iako
součást
předvolební
kampaně.]e řizenímosudu'žer,rychází
právěv tétodobé.
auloi!
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je stóvající
špatsystém
je třebapoznat,v čem
bylomožné,
ný a pročtomu takje,
Pojdme se tedy nejprve ýěnovattomu, co je šPatně,
a pokusmese takénajítpříčiny'Kde začneme?

Zmiňujete dvě důležité
skutečnosti,dva souběžněprobíhající děje: rozvoj egoismu a ustupování víry v Boha, a oba
tyto děje shrnujetev obraze sestupud,oprop(lsti' Ten sestup
do propasti a výstupz ní,kterýje nyní na pořadu dne, se ve
svýchpraúch| snažímukázat jako průběh vývoje tidského
vědomí,kcly na počátkulidé nebyli natolik individuální
jako dnes, nebylíodtrženíani od sebe navzájem, allí od
přírody a ani od Boha, od duchovníhosvěta. Jeiich včdomí
(dncsse tomu řikd,'inIegralni')
bylojiné.by|opropo.iené
se vším,a ten sestup do Propasti byl vlastně rostoucí,plíživou izolacíjedince. |ako by si jedínecye syémvědomí
stavěl kolem sebezdi' za kteréužnedohlédne.Vše,coje za
zdmi, je pro něj nepřátelskéa chceProti tomu bojovat,..
Rád bych se k tomuto procesu v našemrozhovoru ještě
vrátil, nejprve byth se ale chtčlvěnovat součclsné
situaci,
tomu' co je špatně.Proč vlastně vnínáme nttšispolečnost
čímdál vícjako nelítlskou?

TÁŇl: Radomile,to ie hned na začátkutěžkáotázka'protoŽemusímejíti do historie.Určitěse shodnemev tom,
žepříčinouje rozvoj egoismu.Existovalvždycky,ale
byly tu mechanismy,kterého drželyv určitýchmezích.
tak zákony.KdyŽ je lidé porušovali,
]ak náboženství,
věděli, žedělajíněco zlého.Průmyslovárevoluces rozvojemtechnikypřineslavíruv jednotlivcea jeho možnosti a rozšířilaprostorpro rozvojegoismu,ruku v ruce
víryv Boha.Najednouse rylupovalsvět,
s ustupováním
kde všechnobylo možné'Kdo měl v ruce techniku,moc
a finančníprostředky,vládl světuv malémi ve velkém.
Starápravidlapřestalapůsobit'Dnes se pocit opoiení
jednotlivcůlystupňoval tím,Že ide
z lidskýchmožností
ály minulostibyly nahrazenyjediným.Zlatým teletem
zákonaje maximalizacezisku.Mnozílyslovují
Starého
je hnacísiloupokro.
leŽ,žesobectví
stokrátopakovanou
ku a Že to, co prospívájednotlivci,prospívávšem.Tím
jsme se posunulike společnosti,
kde je všechnodovolesvětíPro'
a účeI
no,protože
to slouží
osobnímuúspěchu
a
globalizace
umožnila
propojení
světa
středky.Technika
je v rukou nelidskýchÍinančních
a Podnikatelských
systémů,
skupincemocných.Z duchovkteréslouŽí,jenom
níhopohleduvíme,žetentopád do materialismumusel
přijít'abylidédošlike skutečné
svobodě.Ale je nejvyŠší
časzačít
se z tétoProPastizasešplhatnahoru,protože
návratbudečimdál těžší.

Ve společnosti,která je postavena na soutěŽi kaŽdého
s každým,se nutně začnouvylupovat ty nejhoršívlastnosti člověka,protožejsou nejen žádány'ale dokonce ly
hlášenyza jedinou cestuk úspěchunebo přežiti.Jakýkoli
náznak soudrŽnosti je likvidován, a kdo tato pravidla
nepřijme,jde ke dntr' Ne náhodou popsala Naomi Kleinová ve sl'éknize Šokovádoktrína - yzestuP kalamitního
kapitalismusituaci V Argentině' kde odpůrcezavřeli do
věznic: ''Cílembylo přinutit vězně nevratněpoškodittu
částvlastníhojá, která nade vševěřila v ponroc druhým,
tu část'která z nich udělala aktivistv,a nahradit ii han
b o u a p o n i Ž e n i n r . .T. ro j e p i e s r r ýo b r a z l o l r o .k a n r v e c l c
tento systém,kanr niis chtěiíodvést.Dochází k řízenéInu
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pustíme,želidskéje spolupracovat,být solidární,pěstovat
vzájemnost, bit citlivý vůčidruhým' pomáhat jim, sloužit.Iestližetentosystémvnímámjako nelidský pak zřejmě
někde v hloubí mé dušežijejiný obraz člověkanežjako
pouhéhosobeckého
vyššího
zvířete'To je patrně ta,,část
vlastníhojá,,, o kterémluví Naomi Kleinová'
Tentosystémmi připadá děsivý i v tom, žekaždého,
kdo
se nemůžezapojit do ekonomickéčinnosti,považuje ko.
neckoncůza parazita: r1ítě,invalida, Poýižený, matka na
mateřskéčirodičov
ské,'dov
olené,,,
nezaměstnaný'nemoc
_
ný čistarý člověk ty všechnymusímemy ostatníživit, ti
všichni nám ujídajíz našehokoláče,který bychom jinak
mohli snístsami'..

zániku maléhoa středníhopodnikání, k jeho likvidaci
špatnýmizákony, daněmi a tzv' volným trhem. Ten je
kde malý nemá
všakve skutečnostiPráVem nejsilnějŠích'
šanci obstát. Tento ,,volnýtrh. vede k zániku pracovních míst.Téměřzadarmo pracujínovodobíotroci v zemích třetího světa, ale tato praxe se nenápadně rozšiřuje
i k nám. I tady jsou uŽ pracovnízóny za zdmi, kam se
nesmía kde platípravidla dŽungle.To vede k nárůstunepo.
zaměstnanostia k zápasukaŽdéhos každým.DneŠní

litici, propojenís mocnými ekonomickými skupinami'
demontu|í všechny solidární systémy,kterébyly vývo'
řeny právě proto, aby společnostbyla funkční.Záměrné
připravují krizi, která sloužíjejich společnýmcílům.Aby
e k o n o m i c k éa p o l i t i c k ék r u h y o d v r á t i | yp o z o r n o s to d
sebe,najdou vŽdy někoho nepopulárního, koho předho'

Ano. A člověk Žasne,jak se tohle vůbec mohlo podařit.
Jak to, Že si někdo troufl přijít s něčímtak nemravným?
A Že mu to prochází?VŠechnyty zápasy za lidštěiŠí
svět
nakonec, alespori v rrašíčástisvěta, stvořily solidární systémy,protoŽe lidé pochopili' žeje v zájmu celéspoleč
nosti, kdyŽ zmizí křiklavé rozdíly mezi Životnímiúrovněmi jednotliých lídí.Bylo jakousi nepsanoudohodou,
Že sociálnísmírje předpoklademblahobytnéspolečnosti. Že bezmocní,nemocnía hendikepovaníjsou součástí
nás samotných. Že staří lidé rnajísvou velkou důstojnost
a zaslouŽi si klidné stáří a nratky s dětnri potřebujípomoc, protoŽenejen Že se při svépéčipotřebujísoustředit
na svéděti, ale zároveň pro společnostlryclrovávaji kvaIitníjedince, kteří r'yrostli v dobrémprostředí,obklopeni
láskou. V šedesátýchletech svět qpadal chvílílépe' Pak
se to Začalokazit. U nás byla podvázána svoboda tvorby
a názorů,ve všeobecné
šedi zůstalaienom iakási iistota

dí jako kost k rozervánía odreagováníbědných.)ednou
jsou to Romové,podruhécizinci nebo bezdonrovci.Tím
ve společnostivzrůstánecitelnostk druhým.
Soutěž'zápas nebo _ řekněme to naplno _ boj, váIka každéhos každým,všechproti všem:na tom je založenanaše
přinejmenšímv ekonomickéoblasti, tedy v ob.
společnost,
Iasti,kterévesměsvěnujemepřevážnou částsvéhoúsilí
a času.JestlíŽese chcemev ekonomícké
ýře nějakým způsobem realizovat, cožv Podstatě musíme,jsme systémem
jsou Pro nás konkurencí.Anebo
postaveniProti ostatním,
jsoupříjemcínašichslužebneboproduktůa y tom Případě
se stávajíprostředkem k dosaženínašehocíIe,kterým je
zisk. ostatní lidéjsou tedy bud'nepřátelí,nebojsou nástro
jem' kterýnán má poslouŽit,aneboses nimi mijinc a paA
isou nám lhostejní,Takový systémje nelidský,pokud při-
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To nemluvím o všech podvodných finančníchderivátech a spekulacich, kterése orientují i na potraviny, takže
chudši částisvěta už teď trpí hladem _ a ani nás nečeká
nic dobrého, pokud se to urychleně nezmění. Tyto síly
pomalu získávajípod svou kontrolu zdroje nezb}'tnék žiVotu. Potraviny, energie, vodu, ropu. Proto se potřebují
zbavovat nás, ,,parazitů..,
kteří by chtěli jenom důstojně
žít.K tomu' aby se jím to dařilo, ale nutně potřebujímít
v rukou médiaa vzdělávání. Právě jejich prostřednictvím
probíhá brainwashing _ r,ymyvání mozků. Tak dochází
k paradoxu,žemnozí z nás,jejich obětí,tétopropagandě
véři a dokonce voli ty' kdo je potonr laskavéznici' Casto
nevnímáme'žemédia,která jsou v rukou hybatelůtěchto
drastických změn, manipulují s lidmi. Veřejnoprávní média v našízemi jsou pod vlivem politiků' kteří je ovládají
takzvanými nezávislými, ve skutečnostivšakpolitickými
radami, kterévolí poslanecká sněmovna v součinnosti
se skrytými ekonon-rickýmikruhy. V některých okolních
zemích(Slovensko,Polsko) se uŽ dokoncepodařilo vrátit
původně nezávislé financování veřejnoprávních televizí
koncesionáři pod křídla státu,který na ně ovšemnedává dost peněz. Média veřejnésluŽby tak Živoří a pomalu
skomírají,
coŽ právě bylo účelem
těchtozměn. Vzdělávání a věda |sou oslaboványv samostatnémrozhodování
a likvidovány nedostatkem financí.Věda má slouŽit ptluze podnikům a podnikatelům,aby nen-ruseliinvestovat
do vrlzkumu a použili lysledky pro sebe, svézisky a své
záměry, školstvímá b1t pod vlivem testů,tuposti a mechanického biflování. Nevzdělaný národ se lépe ovládá.
Týká se to takékultury, na kterou je čínrdál víc uplatIiován tržníprincip. Nekonečnéseriály bez ducha, pouhá

zák]adních životníchpotřeb Výměnou za loajalitu k systému,na Západě se zača|ytišerozkládat systémyfinanční, zača|aakumulace kapitálu, srůstánívelkých společ
nostído nadnárodníchgigantů.Finančnía ekonon-rické
síIya lidé za nimi skr1tí začaliovládat politiky a VýVářet zákony k obrazu svénru.K tomu se lrynořil Milton
Friedmarr jako otec nové neoliberální doktríny, která se
začala,zprvu postavenána krvavých represích,šířitsvětem. Dnes, zdá se, vítězíve všech zemích světa. Nejprve
a ekonodostali různézemě do krize špatnouíinančrrí
m i c k o u p o l i t i k o ua k o r u p c i .p o t o m p Í i c h á z e isí ř e Š e n i m
situace'kterou sami záměrně způsobilia na
neutěšené
světa
kterénesrnírnězbohatli' Větširrabohatstvía zdro'iťl
se přesunulado rukou tétohrstkylidí,zatímcodevadesát
procent obyvatelplanety zchudlo a ocitá se Ira pokraji
bídy.Vyhlídky do budoucnosti Pak ve slá\'iriicíInsysté

mu r1padajízcela neutěšeněa neradostrrě'
Tito rnocní lidé stále překrucují pravdu a říkajíbuď
p o l t l p r a v d yn. e b o p i i m . . rl Ž o u .I e i i c ht v r z e n i .Ž e d o n e radostnésituacejsme se dostali pro našepřebujelésociální systémy,je neomalenou lží.Nikdy nepřiznají,Že
například úroko{ systérn,který stvořili a který přivádí
d o b í d 1n e j e nj e d n o t l i r ' c ei ,l e c e l e s t á t y 'p r o t o Ž eú r o k 1 .
z d I u h ůs e u Ž n e d a j íz . r p I a t irt t, e r rni i c r mj i n ý r nl r e Žs k r y tým přerozdělovánírnod chudých k bohatým. Sociální
graí.
ekonomka Margrit Kerrncdyovl napiiklad r'rytvoťiIa
ve kterén rozdělila společnostrra deset dílťr.Ukázala,
Že sedm prvníchčástído systémudál'á r'íc,neždostává,
osmá částdostane přibližně tolik, kolik vloží,devátá je
mírněv z-iskua desátábere ténrěřvše.Tak se penízekaŽdým dnenr v bankách přesunujík těm' kdo mají nejvíc.
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všechkomerce a zábava,ve kterévšechnonadčasové,
po
života,
naše
před
otázky
smyslu
člověka
no, co staví
namáhavé vztahování rukou po duchovních světech, to
všechnoje zaraŽenoa zadupáváno do země. Všechny
další,,reformy..uŽ majípouze srazit lidi na kolena,aťjde
o ,,reformy..sociální nebo zdravotni, kteréve svém důsledku,jakmile je strůjcidovedoutan-r,kam chtěji,zamepéči.Důcl-rodová
reforma
zívětšiněv přístupuk lékařské
má zase převéstveřejnépeníze do soukromých rukou
stáří.To je svět,ve kterém
a zbavitlidi nadějena důstojné
Žiieme.

chudými. Společenský
systém,který dnes ve světěpanuje,je
založenna hromadění.Člověkmyslícíjen na sebese snaží
hromadit, kumulovat, aby se mu vedlo dobře, aby žil v blahobytu,aby se zabezpetildo budoucna'PotíŽie v tom, že
chtějikumulovat vŠichni,
nebo _ řekněme-,ilka ,ětsi,o'
coždost dobře nejde,Nakonec se to daří jen těm bohatým,
kteří si zajktí podmínkyk vlastnímukumulování třeba
uplácením nebo vydíránímpolitiků, korumpováním zákonodárné,výkonnéi soudnímoci. Užjen prostou úlahou
všaklze dojítk tomu, žev dnešníspolečnosti
jsme na sobě
všichninavzájem závislí a že takovéchování nemůževést
k ničemudobrému.Jestližespolečnost
pojmemejako organismul pak je zřejmé,žev jeho těle nemůže,nesmídocházet ke kumulaci, nemá-li onemocnět,V organismumusí
všechnoPlynoul a místohromaděnímusívlidnout princip
vyrovnávání . kde něco chybí,tam to musísměřovat. Když
se tělu někde nedostávákyslík nebo žíviny,musí ie tam
ihnedclopravit'Iednot]ivé
buncese můŽedaiit ien za ořed,
pokladu, Že se bude dařit všemostatnim' Stijně
fu.nguie
třeba včelstyo,
označované
někdy za,,superorganismus*;
a i když tento výraz nemám příliš v lásce, řekl bych, že
i Iidská spoletnostje lakovi suPeroryanismus.' '
Když se vrátím k politice: je pro mě značněpřeklapivé,kolik lidí stále ještěvěří v možnostreformy stávajícího
systémua ned.ovedesi předsta|)it,že by se mohl nebo do
konce měl úplnězměnit. Když uvážím,kam se dosavadní
vývoj můžeubíratdál, k jakým koncům můževést,zdá se
mi zcela zřejmé'žetento
,Jstémmusí být nahrazen úplně
jiným, v poclstatéúplněopačnim. Lic!éale věři,
ze úspory
a takzvanéreformyjsou nutné'a jsou ochotni uskr;vn.it
se' jen aby se nam všemjednou vedlo lépe.A všechnyty

Zmínila jste se o práci otroků v rozvojových zemích
a o rlžungliza zttmi našichpracovníchzón; práyě dnes se
portálu objevil
na jednom internetovémzpravodajském
článek3o odsouzeníotrokářů, kteří k nám lákali dělníky
z Bulharskaa Rumunska,potom.iim wali pasy,nechávali
si jejích výdělky, nechávali je pracovat až 17 hodin denně
a k jídlu jim dávali jen rýžía brambory.le to jistě extrém,
který ale zároveň vypovídá o určitép|ížilétenclenci.Nakolik to mohu posoudit,řekl bych,žepracovnípodmínky
se v posledníthletechzhoršujíi pro našezaměstnance,a to
i ve státníchjrmách předevšímv tom smyslu, žese vedle
výkonu vyžatlujeposlušnost'zvyšujese tyrdost řízenía určitéopovrhot,tinílidskou důstojností.Fírma zaměstnance
vysaje a odhodíjako nějaký předmčt spotřeby. Stejně se
oyšemchoyámc i k přírorlč,třeba k půdě, lesům,pěstovaným plotlinám a cholaným zyířatům,
Tenproblém,o kterémmluvíte,nazývajísociologovéro'
zevíránímsociálníchnůžek_ bohatítláI a ještěvíc a rychleji bohatnou,chudíchudnou,ti uprostředse stávaií spíše
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uspořenépenízepřitom nesloužíničemujinému neždalší
kumulaci u těch nejbohatších prostéodtečoudo soukromých kapes nějakých mafánů' a místo cby jednou bylo
líp' bude čímdól hůř,Protožejinak tomu Pří stávajícím

ným důsledkemtohoto celéhosystémuje ztráta jejich
pracovníchmíst.Je to určitánemoc a média i reklama
tento trend podporují. Pak je těžkér'7stoupit z vlaku, ve
kterémjede Většina.
To, Že i u nás existují ,,podnikatelé..,
kteří se tak surově chovajík zoufalým lidern bez práce, kteří přicházeji
ze zemi, kd'e to funguje ještě hůi je nekonečná hanba.
Vždycky jsen-rsi myslela, Že u nás jsou lidé trochu slušnějšía některévěci se tady nemohou stát.Ale to byl omyl, ze
kteréhojsem r'yléčená.Koneckonců, krutí lyšetřovatelé
Z p a d e s á l ý c hl e t b y l i t a k eC e Š iŠ
. p a r n5ýy 5 t e nu) m o Ž | i u j e
darebákůmrealizovatjejich drsnéa antisociálnízáměry. Ti nejhoršíse u nás zmocnili moci i peněz' Zatímco
my jsme cinkali klíči,oni si jiŽ dělili příštíkořist. Václav
Klaus a jeho lidé to pak zařídili na legislativni úrovni.
V1'tvořili jim na míru špatnézákony, kr1tí friedmanov
skou ideologiíneboli pohledernna svět,kde je mocným
všechnodovoleno.
Pracovnípodmínky se u nás stále zhoršujía pracující mají čímdál méněpráv Budou najímáni na krátko
dobé smlouvy, bez jakéhokoli sociálního krytí, budou
bezmocnými prosebníky o práci, kterou vŽdycky levněji
rykoná někdo z ještěchudšíoblasti.ovšem firny samy
zase budou argumentovattím, žev konkurenci jiných
by neobstály,protoženebudou konkurenceschopné,že
jim tedy nic jirréhot-rezbývá.Daňový systémministra
Kalouska pak zbavuje r-rejcl-rudší
moŽnosti přežít,malé
a střední firmy předhazuje k roztrhání velkým lvůnr,
velkým firmám' kterénemusí platit nic nebo minimum
a danit mohou v daňových rájích.

systémuani být nemůže.

Ano, přesně tak. To jsem se snažilapopsat ýše. Jen je
třeba si uvědon-rit,Že na nás v ticl-rostipracují celétýmy
psychologů,od firemníchpřes obchodníažpo mediální'
Navíc je v našemprostoru značnáčástlidí stále ,ieštěpod
vlivem okouzleníz pádu minuléhoreŽimu a dornnívají
se, Že zlo zmizelo spolu s ním. Mají za to, žejiný lepší
svět \Ttvořit nelze, třeti cesty neexistují a Že současnost
je přes určité
z moŽnýchsvětů.
tín nejlepším
''spalničky..
Neuměli by žít'kdyby si připustili, Že tento svět je stejně
nelaskaý pokrytecký nemilosrdný a destruktivní,jako
Že to není
byl ten minulý Je možná o to nebezpečnějŠí,
tolik vidět' zvláštěpokud to vidět nechceme. Do určitémíry je to pochopitelné.Těrnto lidem by se zhroutila
naděje a zůstali by nekr1tí v uragánu. Takto jsme v něm
také,ale iluze, Že tomu tak není, stavíjakési Potěmkinoly vesnice. Zahezkou fasádou se dá chvíli přeŽít,zvláště
pokud na nás osobně ještěnedošlo.Pak jsou tady lidé,
kteří po úhoru socialistickéekonon-rikystále oceňují
pestrou nabídkuzbožívšehodruhu a podlehli konzumu
natolik, Že se jej za žádnoucenu nedokážouzbavit. I to
je nár,ykové.Clověk si zlykne na svoje auto' na lákavou
nabídku zboží,která sice nabízíčímdál většíbrak, avšak
na pohled líbiý. Zvykne si na cesty do zahraničí.Neptá se,jakou cenu Za to platíti, kteří toto zbožívyrábějí'
jakou cenu platí planeta. Neuvědomujísi také,že r-rut
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hodnoty' kterépřesahuji omezený lidský život.Jakkoli je
Život to nejcennější,co máme, v okamžiku' kdy stáli před
rozhodnutím' zda zvolit pozemské ýhody nebo zůstat
věrní ideáIům,zvolili oběť nejlyšší.Hodnoty, jako jsou
láska' pravda, krása, solidarita,sdílení,radost z pravdy
- to všechno teprve dělá Život cenným a velkým. Současněpřed námi jako největšíúkol životasto;ídotknout
se těchto hodnot, rozvíjetje, chránit je' žítje. A i když na
to častozapomínáme,přece je to v nás a čekána oŽivení
nebo probuzení. Šťastný
určitě není ten, kdo žije podle
hesla ,'carpe diem.' To nikomu štěstínepřináší'MoŽná
příjemnou náhraŽku, která je za minutu zkonzumována _ a zůstáváprázdnota. Štěstí
a vnitřní sílu přináše
jí jenom hodnoty nadčasové,
hodnoty z věčnosti.]enže
dnešnísvět nás záměrně přesvědčuje,Že je to staréhara.
burdí, nemá to žádnou cenu a vlastně to uŽ ani neexistuje. ProtoŽe Božímlýny melou pomalu a r'ysledky nejsou
viditelnéhned' mnozí radě;ipřijmou teorii,Žejsme lyšší
zvířata a d'áIuž není nic.

Zdá se mi, žetento systém,byťnelídský'je ve svépodstatě
Iogicý. Věříme, žejsme vzešIijako vítězovéz evolučního
boje o přežití,žejsme zvířata' která to dotáhla nejdál
díky svévychytralosti' Věříme, že musíme navzójem bojovat a vykořisťovatse' abychom se měli dobře. Tetly to
děláme. Věříme, žejinak to nejde, že vstřícnost' Iaskavost a obětayostjsou jen projevem slabostia dekadence
a slabý žepodlehne silnějšímu.Zároyeň ale vidíme,že
tento boj s sebou neseplundrováníplanety a že si sami
pod seboupodřezáváme yětev,která se dříve nebopozději
ulomí' Krčímeraffieny a říkáme sí,že se s tím nedá nic
dělat, Zayíráme očia žíjemepodle hesla ',carpe díem,,.
Anebo tak žítnechceme,nechcemežítve váLces planetou
- potom se ale pro nás, jak je
a směřoyat k sebezničení
tomu u řatly ekologů,stává člověkzhoubcema říkáme si,
žepro svět by bylo nejlepší,kdyby konečněvymřel, |enže
oba krajní postoje podle mě vycházejíze ýejně špatného,
mylnéhoobrazu čIověka.
Zkusme se ještě vrátit k té,'částivlastníhojá.,' o které
mluví Naomi Kleinová, k tomu, coje v nás zrlrojem mravnosti, co představujetu našijíž několikrát zmiňoyanou
důstojnost:to je přece něco, co reáIně existuje, co zároveň
neníjen nějakým v podstatě vadným a náhodným produktem jinak nelítostné
evolucea co je našínadějív lepší'
lidštější
zítřky.Co bystemí o něm, Táňo, řekla?

Doyolím si ted'trochu delšíwtup. Vnímám to tak, ženaše
- to je ten,jak jýe řek.
já mó dvě stránky, dvě části:vyšší
Ia, kouseknesmrtelné
duše,který máme od Boha _ a nižší,našemalé bojácnéa sobeckéjá. V tom wlkém já jsme
zajedno s Bohem a s veškerýmstyořením,v tom malém
myslímejen na sebe.V průběhunašehosestupudo propasti se našemaléjá t,íca víc odpoutávalo od svéhovelké
ho bratříčkaa ztrácelo s ním kontakt, Bůh mizel z našeho
vnítřníhohorizontu a z oteyřenostílásky jsme sestupovali
do seyřenosti strachu a úzkostí,Rozllíjel se náš egoismus
a zároyeň i předmětné'kauzólní' logickémyšlení myšlení

Radomile, to je asi ten kousek nesmrtelnéduše,který
máme od Boha, který máme všichni a který umožňuje, že se shodneme na věcech, kteréjedině dělajíživot
krásným' velkým, smysluplným. Tolik velkých duchů uŽ
za něj v minulosti poloŽilo život,protoŽe věděli, Že jsou
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je nemocné'smrtelně
moci, ale řekl bych,žetakovémyšIení
nemocné.
A poslednípříklad, kde tento způsobpojímání skutečnosti podle mě graduje: Byl jsem pozván jako referentna
jednu konferenci, kde vystoupil takévědec, zastánce tzv,
geoingeneeringu.Zděsíl jsem se, o čemvšem dnes vědci
zcela chladně' racionálně uvažují,respektíves čímkalku
lují - celá planeta je pro ně jenom jakýsi počítačový
model, kde se do atmoýry dají teoreticlq vypouštětvšelijaké
nanočástice,kde se 11ádělat Cokoli, a jediným kritéríem
je ekonomickó náročnosttakot,ýchzásahů'Krajinné in
ženýrstvíve velkém_ y tom největšímměřítku. Naprosto
žádnýsoucit, žátlná morálnípochybnost_ jen logicky uva
žujícíhlava a vůleprosatlítsvézáměry...
Třeba bystevy, Táňo,jako žena,mohla do kontrastupostavit nějaképříklady toho, co bychom mohli nazvat ženským myšleníma přístuPern ke světu, tím, co nás může
véstk budoucnosti'příklady toho,kdy spojenís velým já,
s Bohem ještěnebylo zpřetrháno.

dnešníhoínženýranebo ekonoma, kteréje sice bystré,ale
nebere y úyahu souýislosti a důsledkypro celek a pouze
kalkuluje. Zároveň mám pocit, žeje to myšleníryze mužské.Uvedl bych nekolik ptikladů:
Byli jsme se ženou a dcerkou na procházce v lese,bylo
jaro a krásně. U lesní cesty však byla čerstvó hromada
plastoyéhoodpadu; někdo si dal tu práci, zajel autem do
lesa a vysypal to tam. Manželka řekla, že tohle mohlo napadnout jenom nějakéhochlapa, a myslím,žeměIa prav
du, Nedovedu si představit, žeby tohle udělala žena...
Druhý příklad: Nedávno jsem byl na hradě Špilberku
v Brně. Kdysi to byl posvátný vrch s pohanskou svatyní
a nejspíši poslátným hájem. Dnes je tam mohutná pev
nost s necht,alněproslulými kasematy,svéhočasujedním
z nejobávanějších
žalářůve středníEyropě' Kdyžjsem tam
přišel, několik mužůtam stálo kolem stroje,který doslova
krouhal pařez právě pokácenéhostromu. Ten velký strom
jeden z mála v prostoru samotnéPevnosti _ překážel nějakému vedení'tak ho pokáceli a pak za velkéhorámusu
a smradu celéhodiny krouhali jeho pařez, aby z něho nic
nezbylo,jen dírav zemi.,.
Nedávno jsem četlpříběh Františka Voýáska,aByt českoslot,ensým armádním tajným agentem, V šedesátých
Ietechprošellýcvíkem v Moskvě, v roce ]968 ho nasadilí
do Paříže'Po srpnu 1968 se rozhodl nabídnout tajně své
službyFrancouzům a působil pak jako takzt,aný ',krtek,,,
tedy agent' který uvnitř tajnéslužbypfacuje pro druhou
stranu' A víte,jak ho odhalili? Rusovéměli vefrancouzské
tajnéslužbězase svého,,krtka..' ' Když se porozhlédnupo
našípolitickéscéně,mám dojem, žetenhle způsobmyšleni
je vlastníi těmto _ především pánům.A nemohusípo-

Ano, Radomile, určitě existuje rozdíI rnezi mužským
a Ženským principem pojímáni světa.ostatně víme, Že
kaŽdý z nás má také prvky toho druhého v sobě. Podle
C. G. lunga existujeanimus a anima, podle Rudolfa Steine
ra má ýzické tělo n-ružeženskééternétělo a ženymužské.
Muži s výraznými mrržsými prvý byli zejrnénavojáý,
bo'|ovnýmivladaři, ale působili i v církvích.Vedle vítězů
bitev se ale do historie ýznamně zapsali zejménanruŽi
s převaŽujícímŽenským prvkenr v sobě. Prvním z rrich
byl Ježíš
Kristus a patřili tanr určitěvšichni svatí'MuŽský
svět je CinesnavíczasaŽenrozumářstvím, kterépopisujete
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přítomno v mno
Násilíje v našímttskuliní společnosti
ha podobách, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali.
Nasilně se chováme ke krrtjinč,k vodě,půt!č'rtlstlíntínt,
zvířatůmi sami k sobě, Velmi násilnémi připadá dncšní
zccla
zdravotnictyía koneckoncůi .|bminizownéškolství,
násilně dnesprobíháí záležitosttak nalýstlstženská'jako
je porod, který1e1ižzcela v režíipánů lékařůa.ie.iichtachniky. To, co lidem poskytuje televize, by se tlokttncetlalo
označitza kuk nósilí,A llásilttáje vc s|,épodstdtči ndše
slavná clemokracie,založenáln ntisilívčtšinynad nttn
šinou, Kdežttlv matriarchální společnostibylo záklatlam
politickéhorozhodováníhlet]áníkonsenzl.t,tet|y5|pfly,,14p
aby sc s ním ztottlbtili, To
aby rozhodnutípřijali všíchní,
je ovšemmoŽnéjenom tchd1',tnají-Iiyšicll,li d pn|tútí
prospěchcelktt,nikoli prtlspěchylastníči sklpinový. Mít
se
na Pzmčti prospěch celku ale zose vyžadtt'iaztot0ž|1ě1ú
a ve
s celkem cožje pro dnašníhoint|iyidualizovtlného
jok
se
zdá'
čloyčka,
svémuyažoyániznačnčomezcnéhtt

chladný kalkul r1trŽený ze souvislostí,
ýše. Působív něm
n"dbuií.i na celek, jedrrostrannýpohled na svět' ]e zaloŽen na hierarchickéstruktuře a podiízeníse moci, která
se slepě q'konává. Bývá spojený s oslabením citovéhoživota á nedostatkemvcítěníse do druhého,aéjdeo člověka
nebo o přírodu a jejítvory. Ženskéhodnoty jsou založeny
na soucitu, spolupráci, pomoci druhým, vnímání druhého a nenásilí.Samozřejmě existujíi ženys qÍrazným mužským principem, dnes je můžemepotkat jakv politice' tak
ve qiznamných manaŽers$ch funkcích.}souto Ženy.kterése přizpůsobily kariérnímpožadavkůnrdnešníhosvěta,
ženskéhodnoty odloŽily do šatníkua berou si je pouze
někdy jako šatypro lylučnéchvíle.Říkám to jenom proto, že důleŽitéjsou hodnory kterépatří k Ženství,rrikoli
samy nositelky, kterév dnešnímsvětě občaspod tlakem
selhávají.Přesto je ženyve velkém měřítku skutečněpřinášejí.Asi proto, Že samo mateřství,jespojeno.s obětováním dítěti.Vlastního času,kariéry i pohodlí. Ženy chráni Život ve všechpodobách. Proto 'jetolik Žen v různých
nezískoých organizacícha starajíse o děti s PostiŽením,
o stromy, o zvířata,o přírodu. Například keňská aktivistka
Wangari Maathai dosta|aNobe|ovu cenu míru Za to, Že
založilaHnutí zelenéhopásu, kterérysázelo miliony stro-

veliceobtížné'
Když si představím, že by e\nesc|těl nčkdomčníttťnto systén, aby přestttlbýt násil ý pok si ut,čtlonují,žc to
bude mít velmi těžké.Při.iítjako poslonec do parLantcntu
zákonůa.ie'iich
a chtít nějakproměnit způsollPři.ií||llillí
snaha. VtlšezkuŠelttlst
kvalitu by byla zřejmčsisýbv.skrí
y
z působcnív parlanrcnhl asi tomttlohletlunebudepříliš
tttož
kIíttttl
se spttlečenské
povzbudit,á.Na druhou str('|nu

mů,a spolu s ostatnínli Ženami chránily ŽivotníProstředí
a důstojnýŽivot V místě,kde žily.SázenístromůPro ni
a ničenímŽi
znamenalozpůsobboje s nezaměstnaností
jsou
spousty Žen,které
votního prostředí.5Po celémsvětě
se postaYily moci a trvají na ,,měkkých. hodnotách. Casto jsou úspěšné,
ale mnohdy prohrávaji. Bojovný mrrŽský
je
svět slabý bojí se ztráty vlivu' a tak uŽíváv obraně svých
r,"Íhodnásilí.Tim poškozuiei sebe.

ná proměňujc...
Měnit systénrnikcly nerrísnaclná práce tlŽ proto' Ž,eti,
kdo drŽímoc' nraji v rukou prostředkyk je'límuudrŽenÍ
a většinouneodchiizejídobrovolně.
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Pokud vširknechceme nějakékrvavéa násilné pře
vraty,je nejlepšícestou,jak nrěnit věci' právě ta z par
Ianrentnichlar'ic.Je to způsobnenási|nýNelze si ovšem
představovat,že změny můžedocílit nějakýjedinec bez
podpory společnostinebo beZVětšískupiny stejněsrnýš.
působitv poliv parlamentu.Jistě,i takový nrťrŽe
lejícícIr
tice,ale jeho mise je osarnělá.Pokutl je sánr nebo spojený
jen s mirlou hrstkou dalŠíchpolitikťi'rnůžedosáhnout
pťlsobitpotlze svou mravností.
clílčích
úspěchůa n-rťlže
Výšezrrrí;rěná
Wangari Maathai byla později takézvoIe
nl do parlamentua jistě tam byla vel:rricenná. Barmská
disiclelitkair nositelka Nobelovy cerru níru Aur-rSchan
Su'iil byla nedár.no lovtlěŽ zr'olena poslankyní parlanenásilný''ale v-vtrvalýziipasza lidská prár'a
mentrr.í'|ejí
ji učinil'takédík1'VáclavuHar'lor'i,sr.ětověznámou a určitěnir ni bude upřena pozornostvšech,jakkoli v součas
l]osti neÍl]ásíluvěci skutečněIlěrlit. Zir znrinku stojíjejí
výrok:,,Ncjpoclstatriě|ší
revolucíjc revoluceducha...
je riásilná'
Miilokdo s1uvědonruje,žerrašet{enrokracie
jai<říkáte,prtivě proto, ževětšinapřehlasuje menšinu.
Říkii se ta]<é,
Že denrokrircjcie tak kvalitní,,jakse chová
k nlerlširliinr'
o dnešnírealitěby se cloktlncedalo říci' Že
netlšitlase chová násilně k včtširrc!,
pr.otože
nefungujeuŽ
anivl]itřl]í obsalrdernokracie'|e to r.1priizdněnáslupka,
r'e ktc'réve skutečnclsti
rclzho<lujc'úzkii
skupirralidí,a ně
ktcří si toho ještěnevšir-rrli'
VŠecbnvstran1'dnesslouží
velkénrukapitiílu,který si;c kupLge.|e tedy otázka, zda
se ttlto zřízeníclá jcštčnazývat cleniokracií.Když dnes
nčl<cl<l
tak jako r'v,jenrněnaznirčí'
Že bych<rmměIi mit na
panrcltiprospěchcelku' je ihned osočetlz niiklonnostike
ktltttttt-t
istt-tu.Ano' nii nr-rlýre.žitlr
vvtt.tnelovirl
ušlechtilé
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myšIenkya touhu po svobodě a rovnosti. Násilně nutil
lidi ke kolektivismu a o svobodě a rovnosti nemohla b;lt
řeč.I v minulémreŽimusi byli ti, kdo byli spojenis mocí,
Měli před sebou kariérui jiné možnostipro
',rovnější...
Život.
ZtotožníÍse s celkem není lehké' ale pokud
lepší
jako jejímotto skutečné
budou ve společnosti
ideály,pak
jistě
většía většíčástzačnepřidávat k jejich uskutečse
ňování.Máme to v sobě zakódováno stejně,jako v sobě
máme egoismus.Cím bude Život v našídnešníspolečnosti složitější
a těžší,
tim vícelidíbude chápat důležitost
spolupráce a vzájemnépomoci. Tím více lidí uvidí, Že
kdyŽ bude funkčnícelek, budou šťastnější
i jednotlivci.
Souhlasímale s tím, Že se klilna pronrěňujea sílíhlasy
po změně.
Rád bych nyní učinilaktuální vsuvku, abych trochu předjal téma,k němuž se blížímett jemuŽ se zde chcetne t,ě'
novat především'a to je otázktt možnépodoby budoucí,
skutečnělidskéspolečnosti,
Kdyžjsem jel dnes brzy ráno metrem,seděl tam na zemi
mladík a hrál na flétnu staroa glickou píseň Greensleeves (známou u nás v potlání Marty Kubišové
jako Dobrodružstvís bohem Panem)' Melodíc se nesla prostorcnt
metra a po celou tu dlouhou dobu, kdy jsemjel nahoru po
eskalátoru, mě doprovázela; (l po Cclou tu dobu mi běhttl
mráz po zádech. Uplně to proměnilo tttmoýru v totttto
jinak nevlídnéma hektickótnprostředí. \',čeret
jsem nčl .
opět y metru _ podobný ztižítek.Do vozu nastoupíInlatlý
mužs děvčetem'
on vyttihltahacíllctrmonikua začalhrát
a díyka obcházela s kelímkem na drobné.A zase to člo
věka chytlo za srdce. _ PředstavíI
.isem si,jaké by to bylo,
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kdyby Dopravnípodnik takovémuzíkantyplatil, kdyby
částpeněz za lístky,mkto aby mizela kdesi na Panensých
ostrotech,byla vynaloženana podobnézlidštěnínašeho
světa. Nebo kdyby se v prostoru tnetra, nádraži atd. pohy_
bovali lidé,jejichžprofesíby bylo pomáhat ostatním postiženým,starým,maminkám s kočárlq,lídems jízdnimi

mysletúplnějinak, musík jednáníjít s úplnějíným odhodllinín, nežkdyžjdou htijit a prosazovat svépartikulární
zájmy, Dovedete si, Táňo, představíttakový konsenzuální
parlament?
Po pravdě řečeno,dnešnírealitaje tomu natolik vzdálená, Že téměř nedovedu. Ale je pravda, že když vedeme
diskusi o některých problémech,
v malém společenství
rozdílyve vidění i chápánívěcí se nakopřes počáteční
nec vždycky dobereme shody. Ie to proto, Že v některých
zásadníchpohledech jsnre zajedno,a taképroto, Že máme
lrjli se shodnout, protoŽe víme, Že jinak poškodímesebe
i našivěc. Zesnulý režisérEvald Schorm kdysi říkal, Že domluvit se mohou jenom lidé předem domluveni. To znamená ti lidé,ve kterých uŽ je nějakézákladní souznění,
a nemusísi proto vŠechnor,ysvětlovat'Já jsen kdysi hrála
v Činoherrrímk]ubu a takési nebylo třeba říkat věci, kte'
réuž byly v každém,kdo tam přišel.Ti lidé ovšembyli
k sobě dobře vybraní.Byla to takéšt'astnádoba šedesátj.ch
let minulého století,která umění přála. Pak se při zkouškách worba rozvíjela'hledali jsme novépohledy, v tragice
humor, v humoru vážnost,byla to radostná hra i úporné
hledrínípravdy o člověku.Uvádím to jako přík]ady toho,
ŽejeJi společný
cíla c)ruťa úctajednohoke druhému,jde
to. Pročby to potom rremohlo jít v parlamentr"r?
]enom se
musí najít společnýzájem' lidi, kteří tam nejsou pro svůj
vlastníProsPěch, ale pro sdílerré
potěšení,Že hledajíněco,
co udělá společnostlepší,a musi t]irstatdoba, která něčemu takovémupřeje. Je to souběh št'astnýchokolnosti. Jde
o to pracovat na tom, aby se týo okolnosti r,yskytly a abyChom se zase začalishodovat na společnýchvěcech.

koly.'. Vůbecklyby v našemsyětě byly do popředístavěny
různépomáhajícípro.fese,kterédnes živoří a skomírají:
vždyťje to hanebné,žerůznímanažeři a developeři, kteří
vedou nášsvět ot|devítik pětí a kteří zasazují nezhojitelné
příjmy nežučitelé,
rány krajině, mají mnohonásobně vyšší
zdravotníci,socíálnípracovníciapod.!
Vím,žeoba hudebníci'harmonikář ípištec,hráIi hlavně proto, aby si vydělali, přesto to bylo krásné'A jak krár
né by to teprvemuselo být, kdybyje1íchhlayní motivací
bylo oblaŽitostatní'udélatsobéijim radost!To znamená,
klyby se podaříto oddělit práci od mzdy' jak to požadova|
RutlolJSteiner'k)yby na motivacík prati nebylapotř,'ba
vyděIatsi peníze,teclyegoismus,ale potřeba posloužitdruhým. Kdyby to q,stim u!.|1oŽúoval.'.
Ale vraťmese k polítice.Aby politickérozhodovánínelidskéspo.
bylo násilné_ a podle méhonázoru ye skutečně
lečnostittásilnénebude moci být, protožeto bude společnostnenásilná,má-|i být lidská _ museloby být konsenzuální' klyž si č|ověkuvědomí,žctakovékdysi bylo, a srovná
to s dneŠntmbéŽnymhan,lrkovanim'plctithařcntm' ba
brutalitou běžnouv parl,tncnlu' dojdc mu teprven!|PlHledání konsenzu,shono násilnost naší.'demokracie,..
jistě
Každý má prálo veta
dy všech,ie
nesmírněobtížné.
a můžerozhodnutízmařit, nesetím ovšemt,elkouodpovědnost.Aby lidé byli schopni najít konsenzus, musí začít
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IJrčitěby to předpokládalo uvědomit si právě onu násilsystémua pocítit
demokracie a současného
nost současné
potřebu hledatjiné cestypřijímání rozhodnutí;a potom se
po těchtocestáchrydat, to znamená zkoušethledat shodu
v malých grémiích,zdola. A takéby to předpokládalo' že
se ve společnostizačnediskutovat o zásadních hodnotách
lidskéspolečnostia lidskéhožiyota teclyi v médiích,ale
takétřeba ve školách,a žese i ve školóch děti začnouučit
hledatshodu.Což by ovšemznamenalosměřovatod soupeření, kterése dnes ye školáchpěstuje, k vzájemnosti, |e
A ie to vůbechudba naší
to hudba vzdálenébudoucností?

začínaliznova na zelenélouce. Na nic se nenar'azuje'
vlastníminulost nttlc neznáme' každýclrce být kohoutem na Vlastnílntlvorečku.Někdo osobně rrěcovyrnyslí'
jmenu,jea dosadísiínrsebe za vůdcea shrorrliiŽdíokrr:h
sýh věrných.Donlluva nenímožná,prcltoŽctadr,ve]nri
fungujeegoismus'který obetliirlcelou sptllečnost.
Schází
tady ten společnýnadosotlnícíl,jakkoli jc nlnohdr'r1.
hlašován.FalešIrých
prorokii bude jistě přibÝvat. Mnozí
dokoncetohoto kvasu zner:žíl'ají
jako bv při
a nastupLrjí,
nášeliněco novélro.jerl r-nají
pod šatyobrrošené
spodrrí
prádlo a v hlavě pocl kloboukenrstarénryšJcrlí.
t,idéjsou
pak zcela znratení,nejsottschopnírozczIrlt sktrtečné
od
náhražkya výs]edkenrje pokračující
znechucctli a ocl
klon od jakékoliaktivity.Přesto věřínr'Že sc'něco Illůže
p o h n o u t . O s t a t n ě ' k d v b 1 . c h o n r e z i g t l o r ' a l ič
, e k án á s
chmurná budouctltlst.Pak b1'žádnáhudba btrtloucnosti,
jak říkáte,nebyla. V historii probihaly tirko\,€ i toZ.ipirs\'
různýchskr'rpirr
vŽdycky a přesto přichiizcl1's\'ětlé
ch\'í
le, kdy se najeclntlttlidéspojili a živtltzačalaprttzitl'ovat
radost a vzájeI.t-tt-tá
spolupráce.KdyŽ to šlo v l)lil]tllosti,
můžeto jít zase' |e'ovŠeIl-t
třcba prYedloŽit
tlostléprogramy' na kterých se tlrtiŽetllespo;it a dohodrloLIt'Nar'ícsi
myslím,Že je třeba Začíthned. Už tlenránlcčils.Netlti.
Žemečekatdalšíciesítkylet' časse r'rrašídobéohronttrě
zrychlil a na co clříveneb1'lotI'cbasglěchat'1o se tllles
měnípřed očinra.()pravclunenánre čas.

budoucnosti?
VŽdycky jsou před námi dvě moŽnosti,dvě cestya je na
nás, kterou si vybereme.V mnohém zrněrrám nahrává
se situace politická, ekonomická, ekologická'
zhoršující
kulturní, vzdělávací,zdravotní atd. Ted uŽ začínáby stá
le vícelidem jasné'Že takhle to nejde. Tín-rse otevírají
novémožnosti'Určitěje třeba začítzdola' Bez shody ve
společnostinení moŽnénic změnit, naordirrovatnějaký recept shora' SpolečnostuŽ dokonce zača]adiskuto.
vat. Všudeje drresmoŽr-ré
vidět skupiny,kterése dávají
dohronrady. Probíhajídiskuse, konferelrce,přednášky'
demonstrace.Jedrračásttěchto aktiVitjde proti korupci,
dala si za úkol poukazovat na chyby a napravit pád právního státu, jiné skupiny promýšlejírťtznéalternativní
programy pro společnost,dalšízakládajílrovépolitické
stranya hnutí.Ténlěřbych řekla, Že docházík určitéex
plozi tvorby.Velmi smutnéale,1e,žetyo skupiny spolu
většinouvzájenrně nespolupracují'ba dokonce se často proti sobě lrymez-ují.V našízemi jako bychom r'ždy

Lidédískutují,
tlentolt
()fťtlo.{l'
sÍr u.ií, dtfuají najct.o'rťsJk)fr
avšakmédia,alespotiptlkud mo|tu stlut|it,
zt|isttit,aií
spíše
na povrchu dčnía ltkhdou sí zásadní tlIázk1,
po.jádru
problému;jeiichnnžottittísc ptth|,|ntjc
jt'n t,rátnci
pttř.ád
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jak změnit sysrystému,kteryioyšelfisťIllivi. Ncptajíse,
l.jaho rozvo'ii,nepnií se,coje člotém,aby sloužiIčlovčku
ptltřtbu'jc'
věk,co skutečtlč
lidí, to uŽ.isntckonsttttotali,sítttRostenespoko.jtnost
:lrcršujea obyče.iný mohu Ii
ttcese y mnoha tlblasteclt
ýlast|1ě
vidi,žcv tomtosystéÍnu
použíttenlovýrttz človčk
jctt
který
se
ti, kdo
nernťLže
llýt
a
žt
ttb.jcktern,
člověkem
.ja
systémollada'ií,snožívyužítk vlastnímuobohacení'Utttho lak ylastttč
stimnuti, aby se mu postase systérn
žu.iící
klima se,'jok se
vil a pokusilsc ln znÚti|' ,Alcspttlcčenské
tlakem,ale prostč
domníyán' nenční.icttl0kt0,r()stouCím
proto,žekaŽdtidtlba ic 'jillLi,žc v každódobě vlátlnejiný

prttlttlttzí
něco specifickóho.
duch, kterl,.v lidskýcllsrL{cít.ll
lctcclt'
o
tom
hledáníi shLl.
Ztttíliol,aln
sa
o.icl/c.srj/,tlcň
.1ste
,Ih
rlě,která ntzi l,tilttipttlltlvall. slntla,souznění,.ieŽ.istc
při.iítnečekanč
tostitnůŽe
popisor,ala'
.1eltéco,cll t,t'.spo/cr)
jakooblevt,co nťtžepřitttstLlucltdoby;v tomje údyck;,
nadč.ie,
žei ztt sítuacetu pohlcLtbczvýchodné a mám tcd
ntt ntysli třella onu:tltinliyčabsurtlnípředstavu konsctt
k rclképroměnč.
zuáltiho parlantcltttl ttttižctuihlet|o.iít
Z'kusiltl ltystetřclla tnslitti! ty Llvčcesty,kteréjsou tetl'
pře d ncimi?]ak b1,naše.rpillccito.s/
v|-paddla,klyby i nadá
le tryal dosal,adnípoIis:opddoýýyýýoj?A jak by vypadala,
k probuzení
ittkby lnohln vy,padat,kdyb1,dllšlok ,,obleyě.,,
občanů,
k probuzcltílídsktln svčdttlni,
zkrátka kdybyzasc
začalvát jlnlí vánck?

statekpotravin,války o zdroje i vodu, nár'ratautokraticýh reŽimů'nadvláda techniky nad člověkem'nevratné
ničeniŽivotníhoprostředí.Zánik kultury i obecnévzdě
lanosti.Ztráta sr.obodyi všechIidskýchhodnot.
T a d r u h á c e s t a , i e s p o j e n a s p r o b u z e n í n rv ě d o m í '
S úctoučlověkak člověkuv rovině duchovní.S uvědo
měním si našíspirituality,kterou ovšemmánre působit
tady na zemi. Na úrovni společerlské
s pochopenírn,že
každýz nás je tady pro druhého, nikoli jenon-rpro sebe
.I.ento
a svéosobní zájmy.
snrěr je směren rozvoje lidské
tvořivosti a aktivity ve všechob]astech.
To se potom projevíve všech sloŽkách společnosti.
V sociálnísféře,v kultuře, ve vzdělávání,ve zdravotnictví,v ekonomice,r'zenrědě]ství,
ve vztahu k živépřírodě
a k e v Š e nŽ]i \ i m t v o r u m 'b a i v 1 1 6 | 1 1 1Z6m9e. n i s e p a r a digma, sm1'slemž'iyotaUžnebude ziipaskaŽdéhos kaž
dým o všechno,ale r'zájemnápon]oc a radost ze sdílení.
Člověkje totiŽ vŽdyckv Šťastrre;ší,
kdyŽ s druhými spo'
lupracuje' neŽ kdyŽ s nimi válčí.Týkii se to ale celého
světa,protožep()1istopadoývývoj neníotázkou jen pro
nás a naši zemi. Ve všech zenríchsvěta se dnes situace ryhrocuje podobným směrenr bez trl-rleduna to, jaké
tam vládnou reŽirny. Sanrozřejr-rrě,v clrudých afrických
zemíchje to nnohem horší'ukazuje to ale' iak bychom
t a k ém o h I i j e d n o ur k o n c i t .j a k k r l ] si e l r r n r t t o h v l nt n ů Ž e
zdát absurdní.

Pokud buden-re
pokračor,at
r'jíztlěpo slepékoleji' po kte'
jedettte'
rénrot-nentálně
t'titkonci čekár,elmi neradostnr'
sl.ět.\.e společenské
oblasti sociiilni bouře' kterénrohott
být spojer-rv
i s r-rásilínr'
bícla'clrudotlavětšinylidí.Nedo
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realitu,pro skutečnostducha, duchovníhosvěta _ duchovníchpříčinpozemskýchdějů.
Podívejmese tedy nyní na ty nepříjemnéa vytěsňované
skutečnosti,Našespolečnost'zejména ti' kdo o ní rozhodují, se tyáří, žeje demokratická. Že většina ve volbách
rozhoduje,jaký t,olebníprogram se bude realizovat' tedy
_ a že
jakou podobu bude mít organizace našíspolečností
jednají v zájmu většinyobčanů.Už druhý den po volbách
ale bývá ňechno jinak, uzavřou se pakty mezi stranaffii
s předtíffineslučitelnými
programy a začnese vládnout
způsobem,kterýje programůma předvolebnímslibůmna
hony vzdálen a který předevšímvyhovuje zájmům bossů
a frem' z jejichž peněz jsou strany Jinancolány. Vy jste,
Táňo,poznala parlament zelnitř; kdo jsou v|astně ti, kdo
skutečněrozhodují,a jaké k tomu použílajímechanismy?

Až na samédno

Rudolf Steiner mnohokrtit vyzývaI' abychom se probudili'
jinak že bude mít dalšívývo1velmi neblahýprůběh. Udájasnčza pravlosti 20. stoletímu' myslím,daly dostatečně
du. Co tím ale přesně myslel? Vždyťmálokdo by byl ocho.
ten připustit, že vlastně spí, i ktlyžje vzhůru' Řekl bych,
že spát, nebýt bdělý l tomto smyslu znamená neklást si
otázky po příčinácha souyislostech.Nechtít ýidět Praydu,
protožeje mnohdy nepříjemnáa nesympatická,protože
or1nás vyžaduje,abychom se pokusili něco v sobě a ko'
lem sebezměnit' Nechceme-Iiyidět, že v přírodě působí
duchoyníinteligence,moudrost,pak spíme.Nechceme.li
pokroku není a nemůžebýt
vidět, že zdrojem skutečného
egoismus,nýbržjen láska, spíme.Nechceme-liyidět, že
systémzaloženýna egoismu a konkurenci nás zotročuje,
spíme'Nechceme li yidět, žePohodlnost vedesamospátlem
do úpadku a zkázy' spíme.Probuzení znomená Protřít si
oči'nezaujatěse podívatna svět kolem sebea setřástze
sebe nános naučených,navyklých názorů, přejatých dogffiaL Pohlédnoutdo tváře i tomu nePříjemnéffiu.
A přede
ňím měl Rudolf Steinerna m|sli procitnoutpro duchovní

Pro mne ta příleŽitost,žejsem se nálile ocitla uprostřed
dění,uvnitř zákonodárrréhosboru, jehoŽ činnostjsem
do té doby jako všichni ostatnísledovalazvenku' byla
nesmírnědůIeŽitou
a cennou zkušeností.
Mohla jsem tak
sledovat nejenon způsob' jakým se věci rozhodují, kde
vznikají různé',chybičky..'ale také chování sých kole
gůi jejich lidsképroíily.Neřeknu nic překr.apivého,když
potvrdím, Že dnešnípolitický systémje vyprázdněný
a fungovat nemůžea nebude. Předevšímstrany jsou už
;en pouhým ýahenr k moci, která se kumuluje v rukou
menšískupiny lidí ve vedenía na důleŽitýchpozicích.
ostatní členovéstran jsou většinou pouhými zvedači
rukou. Mají Za to zajištěnýnadstandardl-ríŽivot a rťtzné
ryhody. To je slušná motivace pro vstttp do tétooblasti. Mnoho z nich je pak ovlivnitelnýchzvenku různými
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lobbisty,protožeideály nemajía nikdy neměli. Ani se to
po nich nežádalo.Někteří z nich jsou slušnějšia chtě
li by alespoň něco málo udělat, ale podléhajístranické
struktuře, a pokud stojí před otázkou, zda kvůIi nějakému hlasováníve prospěch nějakých hodnot riskovat
vlastníkariéru,rychle ustoupía přizpůsobíse poměrům.
obdobi neVzpurní jednotlivci se pak většinouv dalŠím
dostanou na volitelná místa.Rarraři,kteří se unrějídomluvit, je přehlasují.osobnosti se nehledají'a pokud se
nějaká omylem objeví,její vliv je ryclrle omezen. Taková
osobnostje chybou systému,který ji r1'uŽijepřed voliči,
pokud to zrovna potřebuje,a pak se ,;íelegantnězbaví.
Takoý byl Vladimír Spidla' který ve stínuMiloše Zemana dlouho čekalna svou příleŽitost,aby se pokusil oz-dra
vit stranickéstruktury'nakorrecbyl zbavenvlivu a odsunut do Evropskéunie..l.akoý,jeJiří Dienstbier,který byl
lryuŽit jako vějičkak volbám do zastupitelstva Hlavního
města Prahy a poslézevýlačen ze sférymoci. ProtoŽe
si však sým zásadovým postojen při povolebnínrvyjednáváni získalpřízeňvoličů,
byl jirni zvolen do Senátu
a dnes je kandidátem sociálnídemokraciena prezidenta.
]e otázkou, zda se jej takto nechce stranaZbavit'protoŽe
vliv prezidentana reáInoupolitiku je minimálni.
Strany jsou už od saméhopočátkupostavenynir kariérnímprincipu, programy jSou pouhými slogany'které se buď hodí, nebo nehodí,ale nikdo za nimi rrestojí
a nebere,jevážně.Proto se můŽepo volbách spojit kaŽdý
s každým.Žádné ideály strany nenrajía arrije nehledají. Naopak slovo idealistaje téměř nadávkou a v politice to platítřikrát. Všichni vědí,Že dr-reŠní
svět ovládají
finančníci,obchodníci a velkéfirnry. Významni politi-
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ci a jejich strany isou jimi podporováni, korumpováni,
a tudížjim zavázáni. Ať zvolite kteroukoli ze současných
stran,jsou za nimi tito lidé.Programy všechstran jsou
s ními svázány. Kdyby nebyly' začnou mít vážnépotiže
a to ony nechtějí. Ztratily by moc a vliv' Socialistéjsou
protoŽena myšlenceochrany slabýchvznikli.
sociálnější,
jsou
dnes bezmocnía měnit tentosystémneuměií
Přesto
a ani nechtějí.]en trochu i,ylepšovat,
coŽ jde velmi těŽko
a hlavně to situaci nepomůŽe.Tak jsou vŠudejen prázd
ná a občaslíbivá hesla. }e to ale nesmírněnebezpečné,
protožetakto se zákony dělajía qtvářejí proti vlastním
Ti jsou bezmocní'protoŽezjišttrjí'
občanům.
Že se jejich
občanskýsociálníi ekonomický prostor stále zmenšuje.
Ži1emeve starémnefunkčnímr'yprázdněnémsvětě,ve
kterémnejsou Žádnéozdravnélék.v.
Náš sociálrríorganismus ponralu, teď vlastně už i Viditelně rychle umírá
a vidí to uŽ i slepí.
Jaké mecIranismy se používají?To jsem se snaŽila
rysledovat v době svéhoangaŽmáve sněmovně. Pořád
jsem nechápala,kde se berou všechnyty nápady,které
omezujíúčastveřejnosti'její rozhodovánío sobě samé,
kde se berou ty zrůdnépozměňovaci návrhy a přílepky
k zákonům'se kterými nesouvisejí,
a kteréneprocházejí
ani běŽnou parlamentníprocedurou diskuse.Například
máIokdo ví' ž'eposlanci nečtoua při ohronlnémmnož.
stvízákonťrani nemohou čístvŠechnyparagrafy' ale čtou
pouze důvodovézprávy a to ještějenom některéa ně
kteří.Pokud se v zákoně sanlotnémobievíněiaká ''chyb a . .n, e m u s ib y v ů b e co d h a l e n i rI.i n et a m l t a n t j " d n u u k u
skrytých hráčův zákulisí unrisťujísami pos|trnci.Kdyby byli poslanci opravdu poctiví, takoý poznrěňovaci

37

návrh rrebopřílepekby nikdy nemohl projít,ale já jsem
vždycky Žasla,jak pro to většinazvedá bez problémů
ministr a zpravodaj,
ruce. HlasovánínrprovázípřísluŠný
kteří kupodivu dají souhlasnéstanovisko. Posledním
hlasem jsou zpravodajovéjednotlil^/ch klubů. KdyŽ dají
k přílepkusouhlas,ostatníposlušnězvednou ruce.V takovémsystémuse nic dobréhorrerodía zrodit nemůŽe.
zroditpolitíckýsysténu,l němžje obNic dobréhonemůže
pouze prostředkem k dosaženíylastníchzíštnýchcílů,
čr]n
objektemmanipulacea zdrojem bohatstyítěch,kdo stojí
za zákonodárcí,i zákonodárcůsamotných_ místoaby se
zakony dčlalypro občana,dělají se prtltí něnlu. A stejně
tak jsou prostředkem samotnézákony; motívacítěch, kdo
je vytvářejí,opět neníProspěch celku, ale prospěch vlastní,
a cílemnenírlobrý zákon, který by sloužillidem, ale zákon
sloužíc
í r ůztým soukromým záj núnl'
Vždyckymě překvapovala strttnicktíposlušnostposlanců,kteráje nadřazovánasvědonítt kteráje l příkrémroz
jak o něm mluvíRudolf
poru s etickýmíndillidualismem,
Steiner jako o předpokladu lidskésvobody'Je to poslušnost
vůčikoruntpovanýmstraneim,získávaná,jak říkáte,po'
skytot,ánímnadstandartlníhožilota tl výhodamí.Evidentplatu _ čím
nčto ale neníjen nadstandartlposlaneckého
dáI víc vycházínajevo,jak rozbujalá.jav našívrcholnépo
litice korupce. Řekl bych oyšen, ža to |Ienijen uplácení,
ale takézastrašování,
kteró přivádí poslancea dalšípoIitiky k poslušnosti.Kclyžse jen ohlédnetteza posledním
jednim nebo dvěma roky na n0šípolitickéscéně,za afé
rami tt skandóly,aťuž ve vlátlčncbo třeba na pražském
pak to skutečněnenípčknýobrázek.obáIky,
maŠistrátu,

38

malé
nahrávky, odposlechy,léčkya úskolq,přítelíčkování,
_
prohnilý
opravdu
zvrácený'
svět;
není
domů,,,držhubné,.
divu' želidé už toho mají dost.
U některých afer má člověkdojem, žejde o vyřízování účtůmezi gangy' případně o orlstraňovánípolitických
a potažmo ekonomickýchrivalů. - Když se v médiíchobjevily první zprávy o zadrženířetLítele
Mezinárodního měnovéhoJ'ondu Dominiqa Strausse-Kahna,podezřeléhoze
pochybné:prosznásilnění pokojské'přišIy mi neobyčejně
tým selským rozumem člověkpřece přijde na to' že někdo
v jeho postavení,když se navíc připravuje na prezidentskou kandidaturu,se ve světěplnémkamer a ''štěnic.,
nebude vrhat na pokojskou,aby se tak stal velmi snadnou
a jistou kořistí odpůrců;to by musel být na hlavu padlý'
A pak ten zPůsob,jak s ním naloŽila média- celý svět ob
letělyfotografe Strausse-Kahna v poutech _ a anterická
justice: byl zavřen do jednoho z nejtěŽších
žalářů,takzvtl'
ných Hrobek, do samovazby, ob|ečendo šedékombinézy'
na nohou nazouvacíboty bez šňůrek,hlídanýčtyřiadvacet
hodin denně, neustáIekontrolovaný,
jcstli je nažiyu.Pokud mají strážnípochybnosti,ztla pří spánku dýchá, musí
se o tom ujistit _ jinými slovy,psychický teror na člověku'
jemužv tu chyílidosud nebyloprokázáno žát1né
provině
ní,a je tudížpodle zákona ncvinen.
Když se podít,átttna naši rcjnově-išía.féru,na zatče
ní středočeského
hejtmana Davit|a Ratha, nacházímztla
chtě nechtěznačnoupodobrtost.Byl převezen do vazeb.
ni věznice,do samovazbyse zvýšenoukontrolou. Nesmí
přijít do styku s jinými včztti'jídlo dostává okénkem ye
dveřích.Při každémpříchodu do věznice,například od
soudu, prochází nahý přísnou prohlídkou,při nížmu
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každémístona těle.Celý denje prakdozorciprohlížejí
ticý ponechánsvým myšlenkám,bez možnostiněcodě'
zlomit'
lat,_ I tadyje podlemězjevnásnahatohočlověka
je
verzese
Pozoruhodnáa značněneuvěřitelná of.ciáIní
sedmi miliony úplatkuv krabícíod bot, respektiveod
je pro měJakt,jak snadnotuto
vína,Ještěneuvěřitelnější
přijala a jak se okamžitězačalodehrávat
ýerzispolečnost
mediálníRathůylynč.Z různých
komentářů
snadjedině
od
Patočky
v
internetoyém
deníku
Rýrenten Jakuba
dum7vyjadřovalpochybnostio tom, žeby to mohla být
prayda _ Přitom pochybnostipodle mě naprostolegitimní;a v diskusipod komentářembylpak Patočkanazván
nevěřícím
Tomášem...
lenžeubozíti' kdo věří médiím
a nepoužívají
vlastnísoudnost.,
pak policejníředitelPetr Lessyprohlásí,žepoJestlíže
licie tu neníod toho,aby zasahoyalado politickésituace
a kriminalízovalapolítíkynebopolitícké
strany,pak má
jeho výrokstejnouhodnotu,jako ktlybypremiérneboprezidentřekl,žepoliticítu nejsouod toho,aby brali úplatlq'
a ekonomické
subjekty,šéJové
Jirem,abyjim ty úplatkydávali. Jiýěžetu od toho nejsou,nicméněto dělají;od doby
působení
lvana Langerajako ministravnitrasí takéasi
nelzedélatiluzeo s|avunaŠi
policíe.
jak jsmemanipulovániv kažRadomile,já si uvědomuji,
démohledu.My přece nejsmeschopni rozPoznat,co je
pravdaa co polopravdanebo úplnáleŽ.Bylo to tak do
jistémíry vŽdycky,ale dnes, kdy každáfotografiemuže
v poutechmůŽeobletětsvět,je to dovedenok dokonalosti.|á opravdunevím'co udělalDominíqueStrauss-Kahn. Udajněměl těch aférse ženamivíce.Je možné,
že
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ti lidé nahoře' z nichŽ dva jste jmenoval, si už tak z.lykli
na svou moc a na to, žejirn vŽdycky všecl-rnoprošlo, Že
ztlatili oPatrnosta domnívalise, žepro ně platíjiná pravidla. Ale protože v torn světě mocných se takto prav
děpodobně chová velká většina'je jenom otázkou času'
než se z nějakého skrýého důvodu bude někomu hodit
dostat právě tolroto člověkaa udělat Z něho negativního
mediálníhohrdinu. Naštvanýmlidem je tak hozena kost,
nášmocný hrdina, který se chová korupčnějako všichni'
ale navíc někomu můžestát v cestě za jeho záměry, je
odstraněn a věci jdou ste1l-rým
směrem dál.
Domnívám se, že dnes téměř u kaŽdéveřejné zakázIcyprobíhá stejný proces naq'šování a braní provizí jako
ten,jenžje dnes odhalován u Davida Ratha.lb je na tom
to děsivé.Že to dělajívšichni na všechúrovních.A také
to' žesehráli to divadlo a Ratha zatkli tak,jak to popisu
jete. Probíhá diskuse, zda je to ústaYní'a opět má kaŽdý
právník jiný právní názor, Takési rnyslím' žesamovazba
se ný.šenou kontrolou je neobvyklá. Na drulrou stranu,
ono svlékánído naha uŽ popsala Věra ]clurová' která rov
něž seděla dlouho ve \Tšetřovacívazbě, a pak se ukázalo, žeje nevinná. Lidé,kteříještěnebyli odsouzeni'jsou
zřejmě běžněpodrobováni takovýmtoprocedurám' Měli
bychom se ptát proč.Za mÍíŽenedohlédnemea lidská
důstojnostnesmí být pošlapávána.To se zřejmě děje'
i kdyžještěsoud ner'yřk1výrok o vině činevině'
Jinak ale chceme li hledat dalŠimotivace,kterémo
hou s případem souviset,přes všechnynegativnír4astnosti Davida Ratha a přesto, Že n-lusíbýt spravedlivě sou
zen jako každýjiný můžeb1t ve hře i zápas o privatizaci
našehozdravotnictví. .I.ady'zdá se, n-rohlDavid Rath stát
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privatizátorůmv cestě' protoŽe do těchto praktik viděI
a jeho prořízláústav tomto ohledu mohla Vadit.Případné sloučenípojiŠtbvena privatizace veřejnéhopojiště
ní a sluŽeb,o kterése dnes hraje,by pro našispolečnost
měly dalekosáhlénegativnídůsledky.Takžeje otázkou,
jak to všechnove skutečnosti
mo'
ie a jakéjsou skutečné
ti\,T tétodetektivky.
Naši policii, nyslínl, rozkliidali téměřvšichninrirristři, protoŽev zájnru stran a nrocnýchbylo, aby jiln rrepře.
káŽelar'jejiclr plánech' UŽ Stanis]avGross jistě nrěl své
dělal různéreorgarrizace'které
lidi na různýchrnistecl-r'
většinourozrnetirlyfungLrjící
útvary.Ivan Langer zrušil
linančnípolicii, dělal dalšíz,nlěrrya dal poklop na věci,
kterémě|y zťrstat
ve tmě.
r'elnripoptrlární
Ten trelrd udělat kozly za|rradník1.je
a pokračujestiile.Ten, kclo nlii svťrjobor chránit a rozví
jet,jej likvidLge.
V osmdesti|étn
deyátémroce.jstncdou|ali,ba byIi.jsntepře'
svědčeni,
že včcikonečněbudou,.1aknají být' například
přestanc b):,tslužkouPolitik),,respektive
žepolicie ktutcčltě
ideologíc.Dnes s překllpct1ínt zjišťttjene,
žesťt(tknestalo.
Totéž
Mysleli.jsttlcsi, že
se týkLii justice a ztikolttldárstyí,
konec vlátly.iednéstrany, tedy konec ideologizttccspoleč
nosti, budc 'jnksiautomatickyzl1L]menat,
že každýbude
dělat to,co tná,ct všechtttl
budt dobré...
Ano, byli,;snrenaivní.NaŠeradostz toho' ženeInilor'aný
reŽinrkotrečněpacil'byla tak velká' Že jsme nrěli dojem,
Že autonaticky nastoupib clobro.Zlrali jsme naŠe
ponrě'
ry, ale nezIlillijsnre ponrěr,vrra Ziípadě.T'vjsnie si icle-
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a|izova|i,protožejsme byli létaodříznuti od informací.
od nás se jevily jako funkčnía byl to po našíumrtvené
šedi svět barevný který se zdál skýat všechny svobody,
po kterýchjsme touŽili.Takéjsnrenevěděli,žei na druhé
straně železnéopony se situacev sedmdesátýcha osmdesátýchletech změnila k horšimu.Domnívali jsnre se,
ževstupujeme do trochu pozitivnějšíhosvěta let šede
sátých' a on už byl dávno jiný Neuvědomili jsme si, Že
rrašivlastni dravci, kteříjsou vŽdyckyo krok
u nás číhají
napřed a vědí'jak se dostat k moci a majetku, a Že zvenku
k nám přijdou podobní,jenom formálně kultivovanějši.
Ti začalináš noý svět upravovat k obrazu svémua rny,
okouzlenivnějšísvobodou'jsme chvílineprohlédli,žeje
všechnojinak. PřiStáníbylo tvrdé'
|á jsem v roce ]99! odešelpracovttt do jednoho biodynamickéhozahratlnictyív Německua dodnessi yzpot.|tíruim,
jak mi tenkrát jeden spolupracovník,který se vrátil z yí
kendovéanthroposofcké konference věnoyané sociá!ním
a společenským
otázkám, řekl (méznalosti němčinytchdy
bylyještě velmi chabé,proto se snclžilvyjádřit stav věcíco
nejpregnantněji):,,Sozíalistnus
ist ScheiJ3e'
Kapítalísnus
_ Ani socialísmusani kapitalísnusneist auch ScheiJ3e!,,
1souskutečněIitlskýmspolečenskýtn
systémema obttze syé
povahy pošlapávajílidskou důstojnctst,
nečinízadost podstatě člověkajako spirituální bytoýí, která chce žítv jatlnoft s božskýmsvětem,ve vzajetnnémbratrstvíi v
PosPo
Iitostis přírodními říšemi.
. Iá osobně patřím ke generaci, která v obdobípražské
no jara přišla na sýět a která se na tehtlejší
snahy o nttle
zení ffetícesty,reprezentované
Alexantlrem Dubčckam'

llI
na pokus o ,'socialismuss lidskou tyáří,,díyalaPo listopasocialismus
du 1989a doclnesc(íváse značnounedůvěrou;
se pro nás za Husáka deJinitivně zdiskreditoval. Dnes už
ale vnímám _ a evidentně nejenjá - i kapitalismus jako
zcliskrerlitovaný,jako t,yprázdněný a vyžilý. A nejen to
_ vnímám ho i jako nebezpečný
a zhoubný:pro čloňka
přístání'
o kterém,Táňo, mluyíte,nai planetu. To ttlrdé
stalo s konečnouplatnostípoté,kdy jsem pochopil a uvěřiI, co se skutečněstalo 11.září 2001 v Ncw Yorku.Pak
užjsem si nemohl dělat vůbecžádnéiluze o žit,otaschopjestližethamtiyost a vypočítavý
nosti západní společnosti,
chladný intelekt mohou zctjíttak daleko a jestliže vláda
spolu s tajnými službamia armáclouje ochotna zinscenovat tako|ol|hrůzujenom Proto, aby vyhověIabossům
majícímt, rukou moc, aby mohla utužitreŽíma přijmout
zákony razantně omezujícíobčanské
',protiteroristické,,
svobody.A aby ntohla obyvatelespoutdtstrachcm_ aťuž
z domněléhoislánského nebezpečí,
nebo z ,,protiterorís.
tických.,komand.
Vím,že i u nás ještěmnoho lidí včřív oJicíáIníverzi
udáIostíz 11.září a Žepředchozířádkyje mohoupobouřit;
veškerouttrgu,mentacijsem ovšemuvedl vc syérr Lidstvu
na rozcesti _ na tu je nyní odkazttji' A vím také,ževy.iako
osoba rcřejně činnáa známá se vyst(lyu.iete
zostuzoyaní
v médiích,pokud se k tomu vy.jtidříte;budu proto mítplné
pochopení,jestližese k tétoottizce nebudetechtít vyjadřo
tat...
Myslím, Že člověkmá a musí říkat pravdu za kaŽdÝch
oko]nosti,zejménaje-li nepohodlná. Ano, celá ta věc je
těžkouvěřitelná, protoženajednou stojítesárn před se
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bou a před vlastníodvahou přiznat si pravdu, ze které
pak rozhodně ryplýají nepříjemnosti,protožepokud ji
přijmeme, nreníto ce|ýnáŠpohled na tento svet.A to je
m o c t e Ž k é).á j s e I ns i d a I at u p r a c i a s h | e d ] a1 s e I nh o d i ny materiálů,různýchdokumentů' kterénatočilyrůznéštáby.By1oz nich zcela zřejménapříkladto, Že vláda
m|ži,Že d'ě|ávše proto, aby pravda nebyla oclhalena. To
je to první. Nutně se musíteptát proč.Potonr jsenr vid é | ar o z h o v o r ys o d b o r n i k y I r ai i z e n e d e m o ] i c e ,v i d e l a
jsem dorny,kterése sesunoupři řízenédemolici jako dom e č k yz k a r e t ,ú p | n es t e j n éj a k o D v o j Č a r aV.i d ě l a i s e m
příbuzné
o b é t l .k t e i i n e n t o h o uu V e i i t l o I n u ,ž e i e v l a d a
s j e j i c ho t á z k a m io d r n l t áa r y I n e ň u ' el t e k t e r ej e d n o t I i v c e
v e \ T Š e t ř o v akcoi m i s iz a I o a j d | n e j iVi . j e < l n o m
dokumentu rystoupih zase odbornici na hoření a dokazovali. Že
leteckýbenzin nemohl způsobittakový Žár' Že to mohl
udělatjerr terrrrit,speciálníchenrikálie,dostupná úzkému kruhu lidí zřejně z tajných služeb.Viděla jsern,jak
r'ypadajibudolry sveta'kdyŽ do trich nrrirzi nejake Ietad l o ' V y p a d a I yi a k c lp o | o z h r o u c e npeo k i i v e n ék i a b i e e .
ale
nespadlycelé.A takéjsenrviděla film' který ukazoval.že
pár měsícůpřed l l. zářím koupil Dvojčatakdosi,
kdo ie
n e c h a lP o j i \ t i ln a r y s o k o uť á s r k uN
. . r k o n e c7 u 5 l a ] o
J táZka' jak nrohla spadnout stejným zptisobem třetí
buclo
va, do kterénic nenarazilo.Zřejnrě to chltla
iako rýmu
a řekla '.. tak spadnu taky'co b|ch tudy .ornaáalalu.
t'orom už nebylo možrré
předstíratsama sobě' Že to je tak,
Jak nám říkají.otázky zůstávajínezodpovězenéa ještě jich přibylo. Znánr mnoho čestných
lidí, kterémiim
r á d a ,k t e ř i t o t o o d m í t a j lp i i j t l l o u t
5 t i t n .Ž e n e m a j ir a d i
teorii konspirace.
,|enomŽe... mně se to zdá jako chabá

argumentace.ovšem chápu, žemnozí by stáli před otázkou, co se světem, ve kterémuž nemůžetevěřit vůbec
ničemu'Co s vlastnín Životem,který byl zaloŽenna víře

v dobro anrerickéhosvěta.Proto nikoho nepřesvědčuji.
Kdo chce,hledá pravdu.Kdo nechce,snadnějise mu Žije.
on je to takový laciný trik: řekne se, žejde o konspirační
teorii, a tífi má být věCvyřízena, Ve skutečnostise za tím
skrývá neochotavěcíse zabývata použítyllstnísoudnost'
V tomtopřípaděovšemofciální teorieo spiknutíněkolíka
navícnenípodložeArabů nenío nic méně',konspirační,,,
nó důkazy,ale jen neustále dokola opakovanými výsledky
,,šetření,..,.
Já osobně mám tlokoncesilnépochybnostinapříklad
i o tom, zdtt pád pokkého Tupolevu se státní delegací10.
jen nehodou,ncbo zt]a šIomno
dubna 2010 byl skutečně
v nichžchyZáběry tťosek,
o plánovanou,,akci.,.
hem spíš
nerozPtýIily'
tyto pochybnoýi určitě
běIy ostatkypasažérů,
prezidenty,
navic s celougeneralitou
s
Ietadla
Kromě toho,
země, prostčnepadajíjen tak. Připomcnul bych pád le
tat]las nnkctlonským prezídentemBorisem Trajkovským
čIe
u Mostaru t, roce 2001. Podle vyšetřováníšvýcarského
Andrease
Evropy
Ratly
na Pttrltlmantníhoshromáždění
Grossese jednalo o vraždua odpovědnostza ni je třeba'
jak řekl, hlctlttt na Západě, nikoli na Východě.Do tédob1,
sta
tcchnickém
se mluvíloo mlzc, chyběpíIotaa špdtné,n
ye
připomíná.
vu strojc,což tragédii Smolenskuzltačně
K)yž pak uvažujemeo tom,jak by někdo moh| co nejcitelněji zasáhnout nějaký národ, potom těžkonajclemelepší
způsob:státnídelegaceletícísepoklonit obětemkatyňské
h o m a s a k r u ...
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Hned potése stala dalšízvkištttíyěc: na základě údajných obav z popela lyvržcnéhodo atmoýry islandskou
sopkou byl PraktíckyzttstavenLetoýýproyoz nad Evropttu.
V médiíchse donekonečnapronlítal počítctčový
model ší
řeníoblakupopela,níkle.jstevšakltenašla
žádnéskutačnč
zjištěnétidcje o jeho příttttttltostit, ot,zduší_ to t,šechno
byla jen čirá spekulace,cltítnóra,strašák'Toto nto-iepode.
zření pak potlrdilo prohlLišení
šé.|tt
odboru letovézpťtsobilosti britskéhoÚřadu pro cívilti latectvílima McKenly,
podle něhožnebylo nutnéual.vínúyzdušnýprostor nad
Británií' protoženladbritskýtni ostrovyžádtý oblak popcla
nebyl. Tínt méněpak byl rttlLlkoltíttentem.A bez ohlcdu
a to' zL[aně něktlonizyť stotlpcJlťc|n
konspiračních
teo.
rií, si mttsítt,t
položit otázku, co b;,|cl5p,7,1r,i,, tLťtycltlcnt
zastaveníletového
prot,ozu'ProČy t),dn;, ngn1!!a|1ý1y2
vzduchu žádná nepot,olanLí
letadla.|Nepovolantíproto, že
vybranédrl ádní ýro.ie lttab, - a netxistující
popcl jínl
takénijak neuškodil'.
'
Musí|nemítpořád na palllčti,žcyčt]twilídí,kteřírozhodujío tomtosuětě,.jencntlc.nt.Jc choréegoísmem'
nwcí
čitouhoupo ní,a jakýn způsobutttottlvčtlomí
jt:
uvažujc,
zřejmétřeba ze zmínčného
příkl*lu agenttt \lojttíska,ala
i jíných:uvttŽujev intencícltkonkurtnce, epřátelství,lsti,
manipulace,ovltitltíní,pottižot,tittí,
ztlstttzottíttí,
t,),kořist'tl
vání,hrotnadění..
'
Vědoní |idi, kteří o nás rozhotlují'je nepochybně choré.Proto nlusi človělrvŽclyztlovtl zkounrat'co se nlůŽc
skrýVat Za clěji, kter.éjsclr'rrliirll předkláctány')ak jsenl
popsala výše:neŽ,jsel-n
dospčlrrke svénrurlázoru, divirla '|semse r-rahocliny dokunre'Iltťi.
Je vŽdycky třeba rrrít

,ta

KclyŽ existuji' je to skvělé.KdyŽ ne
rrějakéintbrr-rrace.
ntiittl v ruce takta' ale jenonr donirrěnky,jsem opatrná.
Protožepak by člověkopravdu nrohl upadnout do tenat
absolutnínedůvěry,kter.ánás už poškozuje,protožeza
všínrvidime kor-tspiraci.
V pr'ípaděpádu polskéholetadla
si nejsemzcelajistii' konlu b,vto posloužilo.My se přece
stačírne
destabiliz()Vat
sami, nepotřebujemek tomu teroristy. NaVíc' }rrotoŽeŽijemev r-raší
částisvěta' známe
ty naŠePotěrnkinovvvesnice.Tvát'ínrese nóbl, ale za r-rablýskanoufasádouje rozkIad,chaos a nepořádek.Zdá se
nri, Že to n-rohlabýt příčinapádu polskél-ro
letadla.U nás
taképadajínosty, sillrice se krclutí,občasse zbortíněja
je jenom navenek.
ký dťrn-r.
Všicl-rr-ri
šidínriklady'všecIrno
I(clyŽto spadne,nikdo za nic llerrrťtže.
Pro mne se spíše
toto nrohlo skrývat za páden-rletadla. Ale uznávám' Že
toho nroc nevínla Že v našenrr'irtuáInímsvětěje nrožné
jenom si hlídáInsr'écluševrrí
r'šechIro.
zdraví,abych nezac.alab1ittakétleItttlcná'
Přiztttit,áltt,
že y t0n1topřípldě to, z Čchovycházím,nejsou.|itkta,yéroltot.lné
itlJornnct, ala jcn indicic tt tušení;
tt ttútapravdu,Že opřítúsudeko tušenímůŽebýt ošenetnt, Otázku, jttkto sktttečně
bylo'tedyponechmeotevřcnou;
ovšcmurčitáopLttf11ost
v při.1íttttittí
předklátlaných
tnét1ii
verzi rťlznýchd-Ítr,kdtash-o.|'
lPod. .ic [lezpocblb),na místč
- tttožnost
t,y'ttžít
lnótlia a nnnípultll,atjcjich prostřednic
tvín veřejnéminční.jt, nyslin, nžpříIíšláknvá.
Ale pokusme sc na to podílltttz clruhéýrany: ještěPředtirn bych l,šakrtid přetleslal'.iaký.ievlastně mů.izáměr.
V tétoknize sc Přcde\,ší1|1
chcanrcyěnoyat trans.|.onna
ci společností
t, různ\,choblttstech;
lrcžse ale dostaneme
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k ,'jak.,'měli bychom si řící také,,proč,,.
Potřeba a nutnost
yšak
proměny společností
se
skutečněukáže teprve tehdy,
ažsi naplno uvědomíme,v čemvšemselhóyá a kam vlastiě směřuje, kam to poýede,pokud k tranýrmaci nedojde. Iinými slovy,abychom se mohli odrazit a začítstoupat
yzhůru,musímese dostat až na dno. Proto bych chtěIjeí
tě chyíli zůstat u toho nezdrayého,nežse začnemebavít
o možnéterapii.
Nuže,pohled z druhé strany: Dejme tomu, žejsem
majitelem, respektive šéJemvelkéfrmy, nadnárodního
koncernu. Co bude mým zájmem? Prodat co nejvícsvého
zbožínebo svéslužbyza co nejlepšícenu' tedy dosáhnout
maximálního zisku, |ak to udč|ám?Budu se snažit zvýšit
poPtávku po syémzbožíčislužbě;k tomu použiji reklamu
- reklamu zjevnou i skrytou,
.iakoukoli možnostnáleži
tě ovlívnit veřejnémínění,Za tím účelemmohu uzavřít
i vzájemně výhodnoudohodu s tzv, mediálními magná
ty, tedy zaplatit si určítýobsah, určitouformu nebo, řekněme, ducha zpravodajství.Zadruhé se pokusím vyřadit
konkurenci, získat dominantní postavenína trhu, stát se
hegemonemtt diktovat sí tak obchodnípodmínky.Rťtz
nými způsobysc budu snažitlíkvidolatjínéproducenty
stejnéhozbožíd služeb'Nepůjdc-lito,protožebutlou stejně
silníjako já, zkusímse s nimi nějak rlohodnout - roz(]ělitsi
sféryvlivu, teritoria. A pokusím se získat výhodnézakázky, třeba i za cenu toho,žepodplatím nebo but1uvydíratty,
kdo je přidětu.jí,Pročbych to dělal? Chci přece přežít,chlcí
prosperovat_ a to v konkurenčnímprostředínemohu.jinak
nežbojem. Budu tedy bojovat a použijívšechprtlstředků.
Uvedu příklacl:prasečíchřipka. klyž budu šé.fem
far.
maceutickéhoqigantu, pokusím se získatopravdu velkou,
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yigantickou zakázku. Třeba na výhradní dodavky nějaké
vakcíny,nejléperoynou státům,hezky ve velkém,po mi
lionech dávek' Co pro to musím udělat? Dostat do Světovézdravotnickéorsanizace svélidi, respektivepostarat se
o to,aby lidé,kteří tam jsou, pracovali pro mne, dát jim
peníze,hodněpeněz_ tak aby neváhttlilyhlásit pandemii,
Ie|ikožt,lády mczitímPřijaly protipandemicképlány, které
pak úechnojako
je zavazujík odbčrumýchvakcín,poběží
na drátkóch' Vyhlásitalepandemiijen tak přecejen nejde'
nčjaká chřipka tu Přecc jen musí být. |ako Jarmaceutický
gigant mám oyšen ltlboratoře,ve kterýchnějakýnový vi'
rus mohu y|tvo|,it0 vyPustitho p(1kdo oběhu. Komu to
všechnopřipadá přitaženéza l,lasy,aťse důkladnčsezná-

prasečichřipky's
ní s Jakty o ',pantlcmii,,
Současnýsystém_ ekonomický
říct?
Co tím všímchci
jcdnotlivésubjekty _ Jirmy, stranyatd.
i politický _ stat,í
proti soběa nutíja spolu bojovat, ct i když se tváří, Že boj
nutíje l podstatčbtljolat za použitívšech,
musíbýt;férový,
prostřellků.A ProtožeIidé,kteří tyto subjekty
i ne.férových
tvoří, na jetlnu strtutu věří, že to tdk musí být a žeje to
správné,Že konkurencea bo.io přcžitíjsou zdrojantpo-

kroku, a na druhou stranu vědi, žekoneckoncůnemohou
(konkuren
.7inaknežmanipukn,at(zákazníky),likvidoyat
ty) a korumpovat (politíky,úředníky);tak to tetly skutečsystémexistuje
tt,ořía udržu-ií,.|en
ně tlělaiía tím systém
- ie to našc
y
vědoní
hlayach' našatn
primárně v ttaších
předstaýa, kterott rcc izujeme, A ja to takésystémhluboce
pokrytecký,kdyŽ požadujedodržovúnímorálky a zároveň
a hlubocenemoráIní,
nutík jejímuporušovtiní,
o ctl usiluje mnoho jiných
My se terl sntlžímeo totéž,
lidí:popsatpříznaky, určitpříčinya,k|jít teraPii, nápravu.
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Mnoho příz|nkůjsme už uvet{lí;chcete,Táňo, zmínitještě
A r!,sujíse úm
některédalší,kterépovažujetaza důležíté?
jsme
příčiny'
ještě
o
kterých
třeba
nernluvili?
určité
Určitě isme se dotkli všeho podstatného,jenom bych
snad ještěrra dokreslenísituace přidala příklad onoho
jak je zmiňujete.DIouhodoběmě trápi ničenezdravého,
ní všehozelerréhokolen-rnás. Kácerríkrásnýcl-rvzrostlých
alejí'ničenílesůu nás i ve sr'ětě.Firem je noc, jak užjsme
konstatovali,a tak si velká 6rnla' aby byla jeŠtě
úspěšnější'koupí obří stroj' kterýnrvjede do ]esa,zničítam lesní
cestya to, co dříve v klidu a roz]oženov časedělalo pár
lidí' častos kotinri,takový stroj udělá za pár minut. Po'l.en
kácístrom' oloupe kůru,rrařežejej a odveze.
strojje
jako otesánek. ]ednou se do něho investor'alo,tak musí
Papat.Musí se Zaplatita nrusívydělávat.TakŽe se likvi
dujíceléporosty,a n.rísto
aby stroj slouŽil nárrr,s]ouŽime
my strojůr-rr
a zisku vlastrríkil.TotéŽse dá říci o hloube'
ní tunelii (Blarrka)r-reboo ttlvárnách na zpracováníryb
na mořích. Od tédoby' co l'zrrikl)',už lidem neunikne
ani rybka. obří sítěse vlečoupo dně moří' a co v nich
uvízne'padrreza oběť.Ulovenéryby se ihned zpracuji na
lodi, častoještěŽivé'a z moří n-rizí
život.MoŽIriitakovéto
strojemohou být za určitýchokolrrostíužitečné'
ale musí
sloužitspolečnostia být nasazenvpo dohodě tam, kde je
to pro všechnydobré.
Zkrátka Žijernev systénlu,který nám rrutívirtuální
světya předstíIii,Žejsou živé.
Tento systérr-r
zánrěrně sahii i na děti. Deformuje je
od nejútlejšího
věku a lychor,iir,áje cíleněk necitelnosti
a soutěŽi\,osti'Ničísmysl pro krásu, uměni i solidaritu
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a vědu zneužívák těm nejhoršímvěcem. Likviduje živottvorům
ní prostředí,našiplanetu a způsobujevšemje.1ím
posláni
člověutrpení.Nechce nic vědět o duchovním
ka a pracuje na odstraněnílidskosti a je,jímnahrazení
mechaničnostía technikou. Mnoho 1idípak nedokáŽe
uchránit sebe sama a přijímá metodu zápasu jako běžnou normu. SystémbohuŽelmnohélapil do tenatpohodlnosti a touhy po blahobytu a postavil je pak vedle sebe
jako svoje spojence.Naštěstíjsou mnozí, kteří chrání
prostor svědomí,solidarity a vnitřní svobody, takžestále
je naděje'
V)padá to, jako by tady působily mocné síly,kteréne
chtějí dovolit člověku,aby se dál lyvíjel' a usilují o zastavení tohoto základního úkolu' pro který jsn]e na světě.
K tétovaši poslední a velmí důležitémyšIence,Táňo, se
hned vrátím,předtím se ale přecejen ještějednou, obrazně
řečeno,ponořím do bahna.
|enližejsem mluvil o farmaceutických koncernech,pak
zde máme ještě dalšívliyné síý: koncerny potrayinářské,
a chemické,kterébývajínaosivářské,agroprůmyslové
vzájem i s těmi ÍarÍnaceutickýmirůzněpropojené:jsou to
koncerny,kteréprostě z podstaty věcímají zájem na tom,
aby lidé byli nemocnía kupovali si léky'kterémají zájem
na tom, aby se co nejvíchnojilo a stříkalo a otravoyala se
tak půdc a voda, aby zeměr]ělci byli co nejzfuislejší,aby
potraviny a látky
si lidé vypěstovávalinávyky na určité
y nich obsažené
společatd, Máme zde telekomunikační
nosti, kteréchtějí' aby lidé co nejvícetelefonovali a používalijejich technologiea aby přitom věděli co nejméně
o tom, jak tyto technologiefungují a jaký mají dopad na
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lidskézdraví a na životníprostředí.Máme zde petrochemický průmysl' který chce maximalizovat spotřebuÍosil
níchpaliv bez ohledu na dopady na zdravíplanety i jejích
obyvatel'A máme zde velmi mocný zbrojníprůmysL který
má zájem na tom, aby se vedly války a aby lídéžili ye straA nakonec zde máme
chu z různýchdomnělých nebezpečí'
bankéře'Jinančníky,spekulanty a makléře,kteří přelévají
ohromnýchziskůa kteří bez zaváfnanční toky za účelem
hání zlikvidují celénárodní ekonomiky,jen aby si přišli na
své.Korumpovat vlády pro ně neníproblém;jsou to oni,
kdo má v rukou skutečnou
moc.
Kdybych patřil k tétoelitě, budu se snažit s ostatními
z tétoabsolutníšpičkyse dohodnout _ užjen proto, abych
mohl zabezpečitsvou bud'oucíprosperitu.A budu spolu
s ními hledat možnosti,jak řídit syětovouekonomiku,jak
řídit rozhodujícípolitické procesy,jak řídit níkoli jen
ovliyňovat, ale skutečněmaximáIně řídít- Choyánía myšleníslětovépopulace.Budu se co nejvícsnažiteliminovat neyypočitatelné
faktory. Budu sbíratmaximum údajů
o každémčloyěku'budu chtítyládnout pomocístrachu,
represí'ale taképomocípohodlnostia blahobytu,zkrátka metodoucukru a biče,Zaměstnám armády psychologů' abych ovládl mysl lidí. Určitěnebudu chtít být pasivní článkem,bárkou bezmocněse houpajícína ylnach,ale
tim, kdo rozhoduje' kr]o sám určujeporlmínky,pravirlla
a průběh,,hry,.._.Io všechno
jsou procesy,kteréprobíhají a které'nedojde li k tranýrmací, se budou stuPňo|at,
a to tak daleko, kam až to připustíme.
Abych co nejnázornějíukázal, v čemvlastně žijeme
a kam spějeme'použiljsem nedávnopři jednépřednášce
tentopříměr:
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Existuje jedna stará chasidská pohádka, podobenství,
kteréted,volně přelyprávím. Rabín se obrátí na Hospodina s otázkou, která ho už dlouho trápí: Řeknímí,prosím,
co je to peklo a co je ráj. Hospodin se pousměje a praví:
Hle, tady je Elijáš, můj prorok, ten ti dá odpověd,'Elijáš
se rabína ujme a zavede ho do jedné místnosti,v nížko
lem velkéhokotle plného vybraných lahůdeksedíspousta
lidí s obrovskými lžícemi.Všichnijsou vychrtlíaž na kost'
Každýse sám snažínakrmit syou
zbědoyanía nešťastní.
přílíšvelkoulžící'
ale neníto možné.
Rabínse otřeseněptá:
_
je
je
peklo,
proboha?
To
Elijáši, co to
odpolí prorok' A za
verlerabínado druhémístnosti,kde sc mu naskytne téměř
stejnýpohled: kotel s lahůdkamia kolem plno lidí. Tito lidé
jsou všaksytí,spokojenía št'astní,
Svýntítllouhými lžícemi
jeclen
jsol|
nebesa,yí rabín,lníž by mu
krmí
druhého.Toto
to musel EIijášříkat.
tedymístnost,
v nížbu
A nynísípředstavmespolečnost,
dou kolemplnéhokotle lidé,kteřísi nejenžebudou hledět
jen sami sebe,ale kteřínavícbut]ouchtítvšemiprostředky
dosáhnouttoho,aby ostatníkrmili jc, anižby onísani nakrmili kohokolíjiného. To by teprve bylo peklo! _ Jenomže
jaké to bude
k tomu přece směřujene!Jen si předstat,nrc,
žítve společnosti,
v nížbudou všicluliostatnívynakládat
veškerýsvůj intelekta um n0 to' aby ntýntprostřetlnic
tvím, prostřednictvím druhých lídí uspokojílisvépotřeby,
aby využívaliostatní ke svýn cílťnn.- A předstovme si,
jaký by byl život ve společnosti,v nížby všichnivynakltidalí slťtjintelekta syédoyednostina to, aby uspokojili po
třeby druhých, tedy i mé'stejnčjaktl bych i j(i nalézalštěýí
v uspokojovánípotřeb jejkh.
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Kdyždnesjedu autobusempo dálnici, míjímjedenbillboardza druhým.A vím,Že na každém
z níchusilovně
pracovalněkdo se znalostímarketingové
psychologie
značného
tvůrčího
a za vynaložení
Potenciálu komunešloo nic jiného,nežjak mčpřimět ke koupijeho produk.
tu, tedyk dosažení
ziskuJirmy'ježmu dala tutozakázku;
potřebyho při tonl naprostonezajítnaly,
méskutečné
Když
_
půjdudo obchodu kolíkrátntohumítdojem,žemají'
teli řetězcea prodal,ačišloskutečně
o to, abychdostal to'
co potřebuji,a kolikrát naopak lím, žejim šIojen a jen
o to,abychu nich utratilco na.ivíc
a nakoupili to,co vůbcc
nepotřebuji?Kdyžmě lókají nc ,,akce,,,
kdyžmi nabízejí
karty nebosantolcpkypři nákupu nad 200 Kč
zákaznícké
_ dělajítoproto,aby míposloužili,neboabychposloužiljti
jim? Je totopeklo?Nebonás skutečné
pekloteprvečeká.
' '?
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Zdroje síIyk obratu
Lidskó svoboda
Humor a hravost
=;
Táňo, řekla jne, žejsme zde na sýětěpro určitýúkol'že
máme nějakéurčení.Myslím, že to je ten hlavní důvod,
pročje nutná tranýrmace: nejento,žejinak dopadneme
vclicešpatněa s námi i planeta;údyt'kdybychomnetněIi
cíl, tak by koneckoncůbylo úpIžadnéurčení,žádný vyšší
ně jedno, jak tlopadneme.- Mohli bychom se na ten úkol
zkusit blížepodíyat? V čemvlastnčpodle vás spočívó?
odpovědi se snad dá říct' Že PrvotV té nejjednodr.ršŠí
ním úkolem člověka|e udělat ze sebe lepšíbytost' neŽ
jakou jsme byli při příchoduna svět.Zvládnout svéťrkoly
vlastnostitak, abychom na
a proměnit svécharakterové
konci životarnohli odcházets pocitem,Že,jsmerreŽilina
Nejsme
darmo. To souvisi i s přesahem do společrrosti.
tady jenom prcl sebe a pro svévlastnízrání,ale taképro
lidí,se kterými Žijenre.]e třeba dělat r'šechspolečenství
no, co můžeme,pro to, aby i druzí rnohli zrát, aby i oni
mohli stoupatvzhůrrra plnit svéťrkoly.Jsme takéodpo
v ě d n i z a v š e c h n on i Ž S íc, o j e p o d n á m i ' Z a p ř i r o d u ,z a
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Nazviřata, za všechno,co ltánr unoŽňuje stoupat r'1iŠ.
víc,jak vínle z duchovnílitelatury,zejménaod Rudolfa
Steinera,náŠv1voj zdaleka nerríu konce. I)ostali jsnre
od Boha svobodu, abychonrteď saIni ze sebe svobodně
pracovali na sqth duchovníchčláncích.Nikdo to za nás
vŠakpotřebujenre podmínk.r.'
nemůžeudě|at. K tot-l-tu
\'otroctvía strachu,
kterénánl to umoŽní.Pokucl Žijer-ne
nemůŽenrese plrrě rozvijet. |edinci, kteří jsor: schoprri
obětovatvšechntl,tomu snird uniknou, ale většinase nedokáŽe vyrlknout a povzlléstse rÝš. Problénl1'budou
vždycky'a takébjt nusí, ProtoŽepouze s:ladIlýa bezstarostnýŽivot takénevede k cíli. Blahobyt uspává' rra
sazujetálešnouoptiku a zavridína scestí'Itleálníje stav,
.lbkže
kdy člověkrreníani bohirtý.'
ani clrudý
'.. abr'chto
shrnula,člor'ěkmusípracovatjak na sobě' tlk pro druhé
a pro spravec1livějŠí
společnost.Proto se vŽclysil1',které
jste popsal výŠe,snažía bttclousnaŽit' irbyci-loI-l-t
toho
to vývoje nedosál-rli.Vysr'ětlenítěžkonachiizím,jenol-n
v hmotné rtlvině.ProtoŽe ti trrocnínra,jívšcho už ttllik,
Ženic dalšíhorrepotřebují'
Ani několik Žirotii jinr rrestačí
na to, abv svoje statky spotřcbor'ali.|istč,rnaji v rukou
moc. To je silný stimul, ovliidatostirtní'bÝt pánem sr'ěta.
Ále pořád to l1estačí
k vvsvčtlerrí.
UŽ drresovliitlajípoli
tiky, rozhoclLr;í
o tom, kdtl zkrirchujea ktlo pi.eŽije'jsorr
skrytými vliiclci světa. A přece jdou stiile diil. \/ždl4to
nakonec zničíi ie samotné.AŽ rrebudevoda' l.zcluch,zeleň,nepřeŽijíani oni. Pak r'rŽje vidět' Že teiichcílejdou za
tuto zemi a zasahujíi duchovnísvěty.Pokotršcjísc
zvriítit
Božíplány. Ale to všechrroje popsárrol' Bibli'
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Můžeme to brát í tak, že i překážky jsou součástíBožího plánu, neboťbez odporu, bez překonávání překážek by
- bez těžkostíby nebylo
nebylo tříbenía vývoje k vyššímu
lehkosti. Nemá-li to ale být jen hra' jejížvýsledek,to jest
našespása,je tak jako tak předem dán, musíbýt tento orlpor reálný - musí existovat reáIná možnost,že ho nepřekonáme, že mu podlehneme.Ie*liže nám Bůh chtěl dát
svobodu' musel riskovat i to' žepřes překážky nepře.ideme. _ Proto se snažímapelot,atrovněžna lidi, kteří mají
tak velkou důvěruv Boha a y to, že všechnoz leho vůle
dobře dopadne, že opomíjejíiniciativu ý tomto hÍnotnént
světě, Ta možnostzkázy je opravdu reálná a Bůh očekává,
Že nebudemeseděts rukama y klíně;Bůh chce být naším
partnerem,nikolip oruční
kem.
Na druhou stranu můžeffiemít yelkou naději i v to,
že duchovní světy respektiveta jejich část'která usiluje
o pokrok (a to takéo pokrok nás lirlí) _ nebut]ounečínně
ryčkávat,ale budou se nám z druhéstranysnažitze všech
silpomoci. Proto věřím, žei když to někdy lypadá bezna
dějně, zásatlníproměna společnostimůženastat. Protože
je šancena promč
kdybychomto bralí čistěracíonáIně,
je bytoý maii'
nu společnosti
téměřnulová. JenžečIovčk
y
já takév ducí původ duchovním syčtěa sýým vyšším
podněty
vývojí st,ěttt
přebývající,
a
k
světě
*ále
chovním
nepřicházejíz mínulosti,nepřicházejíz hmotnéhosvěta,
nýbržz budoucnostia ze syětaducha;tt to je svět,y nčmŽ
jsou všechnyšanceotevřenéa l němžpanuje dobrá vůlc
k tomu, abychom se ,,polepšili,..
Z čehovy, Táňo, čerpátenaději a sílu k neustáIénuztipasu o lidštější
zítřky?
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Nejprve díky,Radomile, za to krásnéupřesnění.I já se
setkáváms lidmi, kteříříkají'Ževšechnodobře dopadne'
protoŽe Bůh přece nemůŽedopustit, aby to dopadlo špatnějaký zásah shůry,který vševyřeŠí.
ně. Stále očekávají
Tvrdí'Že je-li Bůh dobrý pak všechr-ro
nrusídobře skonnesmírně
důleŽitá
čit.Ie
vašeVěta,Že Bůh musel spolu
se svobodou, kterou niim dal' riskovat'Že ptes přektizky
nepřejdeme' a překáŽky tady b1t musí' abychom v sobě
nacházeli sílu zlo překonávat dobrem.
Z čehočerpámsílujá? Vlastně nevíln.Už od dětství
na mě silně působilahurrranistickáliteratura,ale i konkÍétnílidské příklady statečnýchlidí. Tak jsem získala
úctuk hrdinům, kteří V sobě nacházeli odvahu k činu
a čelilizlobě a násilí.To nrě íormovalonatolik' Že potom
u ž n e b y | on ] o Ž n ej i r v Ž i v o l éj i n o u c e s t o u .n e Ž j a i o u Š l i
ti, kteří Ve nrně probudili touhu po pravclivéma smysluplnémŽivotě.Proto jsen] vŽdyckyzkoumala svo,]ečiny
a některévěci jsernprostěr-ldělatnenohla' protoŽeby rni
to svědomínedovolilo.To ntělo takésvojekonsekvence.
Někdy jsem trdělalaněco, za čímjsem si sice stála' ale
néstdůsledkypak nebylo snadné.S odstupemlet, kdy uŽ
nesnázebyly za rnnou,jsenl ale viděla,žeto nrělo hlubo
ky ýznam a žemě to ve]mi posílilo.To jsou ty překáŽkv,
kteréjsou pro kaŽdéhoz nás připraven1,.To vědonlí' Že
.;smelatku rrepodlezli'nesnrirněposi|uje.Dnes uŽ je nri
mnohem jasnější,
co mám a chci dělat.JtrkuŽ jsem řekla:
kaŽdý z nás nrá ste,1ný
osobni ťtkol posttltout se kortsek
dál ve svénrduchovním výr,oji a současrrědělat něco prtl
sPolečnost.
|á vlastně rrerrlohujinak, prokrŽebych nlěla
pocit, že odnlítám přijnrout odpovědnost..|oto věclonlí
mi dává takésilu ke všer-n
zápasům,jakkoli je mi někdy
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úspěchukonání, ale na konání samotném_ na tom, že
na
konám to,co mám. A možnáani ne na konání,ale čistě
bytí - žejscm a žeje svět.
Byl jsem zahradníkem (jako zahradník človčkoyšem
nejen sklízí,ale takévítlí'jak mu plevel ,,přerůstápřes
hlalu,',jak mu ,,škůdci,,
žerouúrodu,jak rostlinystrádají
jc zalítatd')'přckládám, píšu
suchema on nemá možnost
a vydóváttt knížky,ale podstatou méčinnosti- a to máffie,
myslím,společnéje snaha o pronúnu svčtakolcnt nás;ja
'isempřitottt vzešelze zenňtlčlstvía angažovaIjsem se v jípřístupu k ptidě a rostlinán, Podíleljsen
ném,,,lidštěiším,,
se na ronlojí hnutípřírodníchzahrad, na rozvoji geoman
tie, kde .ide o přístup ke kra.jinča k Zemi' anthroposoJte
a čímdál vícese věnuji takéolteclúlidským záležitostent,
kde se našesnahy setkávají:tottttt,aby,sezlidštíInáš lídský
svčt.A zdeje má zkušenostpodobná jnko vaše:je to práce,
jejížúčinek
jí tatlyvlasfuěani
člověknedohIétlnc,
Netnůže
jen
prtl
pro
konat
alc
ni samu. I kdyby však
.iejíúčinek,
byla bezprostředněneúspčšltá,.ie
to práce, která má hlu.
boký sln1r,sl'
.lirto
Ano' to iste qiádřil krásně.
práci na společenskén.r
poli rrenrtiŽeme
konat pro výsledek,ale proto,Žeje nutné
ji dělat. Abychon si ,jeclnoumohli říct společrrěs hrdi
nou z Forttlanova filn-ru,PřclcÍnatLkukaččínlmízdem:
,,Asporijserl to zkusil...To znamená, Že )ítse rnusíi do
je' žejsrne nenrlčeli,že
prohranýclrzápasů,ale clťrleŽité
'|smeněco děIali'Cin mii cenu sám o sobě' tlokorrcebez
ohledu na ýsledek. Terrse opravdu můžedostavitpo Ie.
tech, ale moŽná i dřív' pokud nás bude víc.Ano, pokou
šetse zlidštitnášsvět l-r-rá
vž-dycky
cenu'
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|ó jsem měl takévždycky,kdyžjscm dělal něco pro tlru
hé,pro jejich rozvoj _ třeba tlumočeníantroposofckých
vzdělávacíchpřednášek _ pro duchovnípokrok společnosti, ale taképro přírodu, krajinu a její bytosti - například
geomantickoupráci _ ten nejintenzivnější
pocit, žejsem
člověkem.Tvořivá, obecněprospěšná,svobodná činnost
mí pokaždédávala prožítskutečnólidství' Rudolf Steiner
takovou čínnostnazýú jednáním z lásky a říká: ,Pouze
tehdy, následuji-lí svou lásku k předmětu a k objektivlí.
mu cíli' pak jsem to já sám, kdo jedná' Na tomto stup|1i
mravnostinejcdnámproto,žeuznávám pána nad seboučí
autorítunebo tzy. ynitřní hlas, Neuznávám žádný
tlnější
vnějšíprincíp slého.iednání,protožejsem našelv sobě samémdůvodčinností,
Iáskuk jednání,,sTakováčinnost
.je,
myslím,ta, ktará přittášínejvčtší
uspokojení.
A rád bych zde ocitovalještějednu stěžejnívětLlze stei
nerovy Ft|osohe svobody: ,,Zít v kisce k jednání a nechttt
žítv porozuměnípro cizí vůli.jezakladní pral,idlo st,obtld'
ných lidí'a! olázky svobodyse y našemrozhoyorumožnó ještěbuc1emedotýkat: lídémají narůstajíCí
potřebu být
svobodnía zLírovcňv mnoha ohledcth sílítlak státu, tlak
elit, tlak technologiína zotročeníIitIí,na to, aby jínt slouži.
li. Lidská svoboda ovšemnenívýchozímstayem vývoje,ala
spíše
jeho cílen. Už na začátkunašehttrozhotoru jsna se
bavili o sestuputlo propasti, o Postl|pné
ztrátě spojcnís Btlhem,o procestt
inclívidualizace
a nárůstuegoismtl,který.jc
jednou stranou niuce, zatímto tlrulrcu stranou tt zárot,ct:t
hlubokým snyslem toho všehtt
je nabytísvoborly...
Iá jsem si nejdřír,takémyslela,Že vím, co slovo svobcl
da znamená. Až'pozdějtjsem si začalauvědomovat,Že

tak jasnéneni' Bez seznámeníse s dílem Ru
všechr.ro
doltá Steinera by r-rriasi dalo mnohenr většípráci to
témanašídoby, která popoclropit. Je to takéťrstřední
jern svoboda pouŽíváv kaŽdédruhévětě. Po zněně re
Žimu, kdy jsn.retoužili nejvícepo sr.obodě'cítili jsme'
ve svobodě můŽeme
Že právě svoboda nárn scházía,jer-r
zneuŽívati ti, kdo ve
posléze
a
růst'začalito slovo r.rŽívat
tletuší,co znamená. Sarrrijsou nesvobodní,
skrrtečnosti
ir]eo sr'oboděkáŽou.'lbk to nakonec lypadá, žekaŽdý
lná neontezenorrsvobodrrdělat' co se mu zachce.Podle
toho klidné mohu postavit stlusedovipřed okno garáŽ
ng!6.,.ykonat svt.lupotřebu uprostřed Václavskéhonáměstí.Mán.repřece svoboclu'a co není výsltx'ně zaká
Z pojnu svoboclase sta]clcosl
záno, jc dovoleno' Íík:a|i.
jako soukroIlý splacl-rovací
záchod' Vypadá to, žeje věcí
osobního rozhoclnutí'co chci a budu dělat. Prár'ě RtL
clolfSteinerukazuje'jak hluboce zůstávámenesvobodní.
Člověk' který jeclná z vášněr-rebopodléhá módě, svýln
tr pcnězůn' nenísvobcldnýani trochrr'
neřestemči rr.tclci
ve sr.ůjprospěch.Vede jej ego
Svobodvnaopak znerržívá
ocl sr'obody k zá'
isnrrrs' který n.ríříopačnýn-rstněret-l-t.
nekonečnětěžkési tohle všechrrtl
vislosti.|e sirr-nozřejnlě
poc1lc
toho začítŽít'Znamená to jit
uvědonrit a potorn
cestou nepohocllí.\'ětšinatotiŽ býVá konÍbrmní.Svobtl
přijetípohnutek
da je jednánínlze sebe,z dobrt.rvolného
z r'ěčnosti.Pak ovšernstojí skutečněsvoboclnýčlor'ěk
častoproti nocnýl]]' ktcří býVa]ípřesně na opačném
pólu..fakto se kclysiodvolrir'ai|an Hus na sr'ojesvědonli'
Chtěl jedllatjcnonr poclleŽivéhoKrista a odpověd'hledal
rradřízer]ýnli.
interpretacitehdejšími
v Bibli a rrikoliv,1ejí
oclmítal se podřizovat moci církr'e'která.ji zneuŽívalir.
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PoloŽil Za to i svůiživot.Nemohljinak. Tlak shora,o kte
rém mluvíte,tak moŽná nutí nás všechrry,abychom si
uvědomovali,o co jde. Henry David Thoreau,takéjeden
ze svobodnýchlidí,kdysi nechtělplatit v Americe daně,
protožešly na válečnéúčely,
a stál za svým názorem do
Nechal se zavřítdo vězeni a napsal,Že skutečdůsledků.
ně svobodnélidi je možnénajítjenom ve vězení.A že
to' Že jej zaYřelí,nezabránilo jeho svobodnémrrmyšlení,
kteréjedirrémá tu n]ožnostprocházet zdmi. To Že un]lčetnemohou. Můžemevzpomenoutna statečné
chování
T. G. Masaryka za hilsneriády.Tak to jsou ti, kdo jednají
svobodněa zůstávají
pro nás velkou inspirací.Svobodaje
jednání podle svéhosvědomí a to častostojínad zákollrr
Proto si člověkrnusíprojítzkouškami,aby;e obhájil. jak
říkáte,to je rrášhlavní úkol, Radon-rile.
Nedávnojste se,Táňo' v jednom rozhlasovém
pořat1ul)za
stala Romana Smetany, řidiče autobusu' který byl stíhtín
za to, žepolitikům na plakátech natnaloyal tykatl|a' Řekl
bych' že l tomto případě se kromě [ásk1 a světlomí jako
zdrojů sl,obody,o kterýchjsme sejiž zmíniti' uplatníla také
velká hravost' V tésouvislostímusím ocitoyat okřír]lenou
větu Friedficha Schillera: ,,Čloyěksi hraje jen tehdy,k1yž
je v plném významu člol,ěkem,a je jen tam zcela člověkem'
kdc si hraje',tz Schi|ler ještětJotleivá'že tato ýěta a má
tedyna mysli.jejíobsah, náptň _ schopna néstcelou stat,.ie
bu těžkéhoumění žít. Chci tím říci, žeí hrat,ostpatří ke
svobodě,přínejmenšímjako iedenje1í aspekt'že být zcela
čIověkemznamená být svobodným, respektiveke syobodě
směřoyat,usiloyat o ní' a žesvoboda,spočívýící
mintojiné
ý tvořiyéhravosti,je uměním,,,těžkýmuměnín Žít,,.
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Svobodaje vůbeckategorie,která se podle méhonázoru
nedá deJinot,atani uchopítčistěintelektuáIně,rozumově;
je to pojem, jehož obsahem se můžemeyic a vic prostupovat, yžívatse do něho,poznávat ho svým citem, ale který
se pokusu o intelektuáIníuchopenívždyckynakonec vy'
mkne...
Kdysi byli lit]émnohem peuněji začleněnido sociáI
ních vazeb, cožjím svobodu neumožňovalo,ByLi ve spojení s duchoynímsvětem,s Bohem,a tenjim říkal,co a jak
mají dělat' otázka morólky nehrála roli, člověknemohl
volit mezi dobrema zlem a nemohlani jednat nemorálně.
S rostoucíintelektualizacílidskéhovědomía oddělováním
se od Boha čímdáI vic vyvstáslalamožnostkonat o syévůlí
takézlo; stoboda vlastněznamená možnostvolby.Dnes.ie
na nás,jak se v tom kterémpřípatlě rozhodneme,rozhodo
yat sesvobodněvšakznamená rozhodovatse z lásky,nikoli
ze strachu,a takérozhodovatse yědomě, V tom vlastně
spočívásmysl našíindividualizace a sestupu do egoismu'
Rozvojem svéhoega jsme naplnili předpoklad stlobody,
ztratili jsme kontakt s duchem' s přírodou i s ostatními
tidmi. Ted,nás čekácesta z Propaýi ke svobodě a lásce
nemá-Iise tatoPropaststát zároveňpastí,

6ajetku. Tento člověk důsledným trváním na právu na
svobodnélyjádření názoru a neochotou ke kompromisu
odhalil farize'istvínašehosystémua lidí' kteří jej lytvářejí
a schovávajíse za něj. Udělal pro našidemokracii víc než
zástupy politiků.
]sem ráda, že zmiňujete hravost.Hravost je součástí
tvorby a smích a humor jsou jejím doprovodem. Když
se smějeme' márne nadhled sami nad sebou, nebereme
se třeskutě r'áŽně.Tím můŽemekorigovat našechyby
a smát se vlastnímu strachu. Humor nás takéspojuje
s ostatnímia pomáhá na cestěz propasti.

Ar-ro,Radornlle, .1ense jeŠtěrra chvíli Vrátím ke konkrét
nímu případu, který dokresluje našeslova. )sem moc
ráda' žejste znrínilpřípad Romana Smetany,řidiče'který pokreslil volebni plakáty politických stran. To je také
člověk,který jedná svobodně a ze sebe aŽ po krajni mez'
Nechá se zavřít clo vězení,protoŽe odn-rítápokřivenou
argumentaci těch, kdo nám chtějí zakázat svobodné
jednání a scestně argunrentujíochranou soukromého
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Volnost_ rovnost _ bratrství
Trojčlennostsociólního
organtsmu

]ednou z věcí,kterémě ! listopadu 1989 nejvícefascino
valy, byl právě humor a hrayost,s nimíŽ lidé odstraňoyali
starý režima vypořádávali se s vlastníminulostí_ ta tvoři
vostna plakátech, vylepovanýchtenkrát všudemožně,byla
úžasnáa ukazoyalaněcoz potenciálunašehonároda.'.
jehtl
Shodlíjsme se, Táňo,na nutnostizměny systému,
stálc
věc,kteroupřípouští
tranýrmcce toje koneckoncťt
více lidí, Protestům však většinouchybí vize toho, co by
mělo přijít' Ta ale můževychtizetjen z našeltoobrazu člo'
ltěka a světa;pokud je tento obťazmaterialistickýa nc
zahrnuje spirituálnípodstatu člověka,musí se, myslím,
potřebamíčlověka
i jakákoli vize minout se skutečnýnti
a společnostbudoyaná podle takol,évize pak bude nutnč
nelidská'
Tady možná budeme narážet na to, že mnoho lidí jc
skutečněmateriálnícha k vědonríduchovníhozákladu
člověkazatím nedospěli. Maji být vyloučeníze snah1.
Myslírnsi, Že ten, kdo chce spo
o proměnu společnosti?
lupracovat s druhými, je sclropen naslouchat a přináší
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pomoc' je na té cestě rovněž, i když si ji nepojmenoval
jako duchovní. Pokud se ve společnostinamístoprincipu
osobníhoprospěchu a tvrdých loktůjako cesty k úspěchu ujme model zaloŽenýna spolupráci, mnoho lidí si
onu sPiritualitumůžezačítuvědomovata rozYíietii. Touha po ní podle mne v mnoha lidech existuje,jenom je
zasutáa zahrabanána dně duše'Kdyby se mělo čekat'až
lidé zduchovní, nikdy s ničímnezaČneme.
Vize toho' co by mělo přijít' se v mnohých ponalu
rodí.UŽ se velmi častozačínámluvit o systémudružstevnictví, jaký u nás existoval za první republiky. V nnoha
zemícht1to svépomocné
struktury fungujía lidem' kteří
například ztratí prácl, velmi pomáhaji' Leckde fungují
místníměny' kterélidem ponáhají udrŽetpráci a pení
ze v místě,kde Žijí.Existujírůznésvépomocné
systémy
nebo etickébanky' To všechnojsou funkčnímechanismy,
kterým patří budoucnost.Transfbrmaceale musi zahrnovat širšíspektrum a tam si zatím nikdo moc neví rady.
Většinalidí, kteří protestujípo celémsvětě,se donnivá' Že stačízavéstprvky přímédemokracie'a chtěiítlačit
zdola na politiky,aby byli lepší.To samozřejměnestačí.
Každý člověkje duchovní bytoý, a jeýliže to nepřiPouští,
je tojen
Proto, žeo tom rteví,ProtoŽeto dnešnísyětonázor
prostě zastírá, zamlčuje. Vc Školenám vštěpujídoktrínu,
žejsme jen hnota s
.jakýmisiJ.unkcemi vědomí'kteréjsou
neuronální,v podstatě elektrickéčíelektrochemické
povtthy' žejako hmota jsme pří Velkémtřesku vznikli z ničeho
j.akýmsi mechanickým procesem, vlastně t.,ýbuchem,a že

Jsme se vyyinuli ze zyířat - že vlastně jsme zvířatn, byt'
vyšší.
_ včera mí jeden známý vyprávěl o dřevaří, který
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dřevo. Při kácenía zpracovóní
zhotovuje takzvanéměsíčt-Lí
že dřevo kácené
let
vypozorol,al,
dřeya bčhemdtouhých
v zimě, navícpři určité
fázi a postal)eníMěsíce,je ménč
a jiní brouci
vodnaté,nepraská a nenapadajího čerýotoči
ani houby' Lidem, kteříprojeýízájem, takovédřevo nabízí,
aniž by za to chtěI oproti běžnémudřelu jakýkoli příplatek. Kt|yžse ho ten můjznámý zeptal,proč to tedy ýlast ě
děIa, když z toho nemá žádný zisk' tak se nejprve zasnňI
ve smyslu,jaká žeto je zyláštníotázka, a pak řekl: |á přecc
chci věci děIat dobře! - A přesně to je podle méhonázortt
jádro,
to duchovníjádro každéhočIověka,to dobré'božské
kteréchce věci dčIatdobře, k obecnémuProsPěchu,.iádro
jinak nazývanétakésyědomí_ anebo laska. Ten člověk,
i když by to sam takto třeba neřekl, to prostě dělá z lásky.
A právě tohle jádro, ta laska v nás' je zdrojem, z něhož'
ttt,užněkdo včří
můževyňrat transformacesPolečnosti,
neboneyěří'
v něcoduchovního,
jsem zažil w Švýcarsku'ktle sa
demokracii
Přímou
v roce 1992,ktlyjsem tam pobýnl, právčschylovalok jedV některýchotllehlýchkrajíclt
nomu ze zdejšícllre.ferend.|3
se tu prý dokoncerlodnespři hlasováníshronláždíobylav krojích,muži
oblečení
teléobcena wřejnén prostranství,
se zbraní v ruce, a nttmístěhktsujízvetlnutítttpaŽe - je to
slavnostní akt, v nčmžlze yytušitýoP)j praL1ávnýchrituti.
lů' odehrávajícíchsc na posvátných místech'Takovýmpro'
hlasovánípřes interncť,
prosazované
tipólemje dnesoltčas
prcn,du
řekl,
k takoyémutozpťt
klíknutím myší...Abych
důlěru.Kdyžst
sobupřímédemokracienemán nejmenší
přezdfuky,
různé
podivóttt, co píšídnonymoyé,schoyaníza
do internetovýchJór čido konrcntářťtza čIánky,yidín, Et
se syobodou a s vyzrá|ostítisutlku to nemti nic společného.
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Virtualní světy a možnostskrýt vlastníidcntitu evidentně
svádějík nemorálnosti'
Na druhou stranu mi ale volánípo přímédemokracii,
jejíffivětšímpodíIuna rozhodovánío společných
respektíye
jak jinak dohlédnout
připadá
zcela legitimní:vždyť
věcech,
na to, co politici a úřednícidělají'a omezítrozrůstáníkomnohem většímoc,
rupce? v tom majíŠvýcařijako občané
pravomoc nežmy. Evidentníje podle mě Jakt, žestranická
parlamentní,,demokracie',v dnešníforměnefunguje,žeto
v podstatěžádná demokracienení...
Že našedemokracieje jenom vnějšíslupka,ale ve skutečnosti jde o vládu skrytéollgarchie'si uŽ uvědornujíi děti.
ovlivňovat věci veřejnéjinak rreŽ
Pokud občannenrťtže
tím,Žejednou za čtyřiroky vhodí do hlasovacíurny předem připravenélístkystran,kandidáty na nich většinou
nezná a všechnystrany se chovajívíceméněstejně,pak
se nejedrráo denrokracii.Je všakotázka,Zda Vidět všelék
j e n o m v p i t m e v o l b e .V Š i c h n vi Ž d y c k yu v á d é j Š
i výear.
sko,jenŽe tam ten systémfunguje stovky |et,je pevnýn
jejich |-ristorie.
základen-rchováníliclía je součástí
U rrás
by tentosystémměl fungovatv místě,kde se r'šichniznají
a znají svoje potřeby. To \Tžadujeaktivní a informovirtlé
lidi. Celá desetiletíse však u nás pracovalo na ton, aby
lidébyli spíšepasivnía nezajínralise o víc neŽ o vlastt-tí
zahrádky a plnétalíře.V n]noha lidechje tellto nrodelZa.
budovanýa změnit iej dá dost práce.Taképotřebujípravdivéinfbrmace,aby se mohli správně rozhotlnout.A ty
častoscházejí.Proto podle mne bude chvíli trvat, než
přímá demokraciezačnefungovat,i kdyby b,vlauzákoněná. Tím r-reříkáIl'Že jsenr proti ní,naopak, a poŽadavck
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referendaie naprosto klíčoý. Není však samospasitelný Vrátila jsenr se nedávno z Irska, kde bylo těsně před
smlouvěl], a celá země
referendemo evropskéfiskálr-rí
_
volte
ano'
volte ne; častobyl'v
byla polepena plakáty
náz<lryna jednom sloupu.Lidénevědě.
oba protichůdné
jak
li,
se rozhodnout,co je pro ně lepšía co horšířešeni.
šPatná.Žádnénepomůžezen.ri
Zdá se,Že obě řešerríjsou
splatitdluhy a v}'tvořitpracovnímísta.Tak se opět dostáváme k tomu, Žeje to iistě ]edenz nroŽnýchmechanisnrťr'
jak vrátit vládu zpět do rukou lidi' změna všakmusíbýt
mnohem hlubšía zrisaclnější.
A v čemby tetlypodle vás mčh spočfuat?
V proměně vŠechsložekspolečnosti.Politické'ekono
n-rické,
v novéorganizaci společnosti.Cílem je společnost, ve kteréje zaručetlitdůstojnostčlověkaa rozvoj
jeho tr'ůrčího
potenciálu ve spolupráci s ostatními.Co.
koli novéhopřinášíme,vždyckyse musímeptát, Zda t}to
Mno|ro lidí říká: vin-re,Že našedemocíle naplňujen-re'
kracie není ide;ilni' aIe nic lepšíhoneexistuje,ie to nei
- Našípovinnostíje ale
ze všechšpatnýchřešer-rí.
lepŠí
dokud nebude zajištěna
hledat něco lepšíhotak clIoul-ro'
|raždého
člověka.Dějiny přece
a ctěna lidská dt'rstojnost
nekončídneŠkeni,civilizace prochází v určítýchobclobích změnanii a my cítínre,Že právě v takovémobdobí
žijen-re.
Navíc není prirvcla'žetady Žádný model pronrě'
ny neexistuie'S tako1'ýlrlniívrhempřiŠelRudolf Steiner'
kdyŽ byl po prvrrí světovéválce rrěkolika osobnostnli
tehdejŠí
dtlby oslor'err,zda by nevěděl,kudy a jak jít'abl'
jakcl clna válka uŽ nikdy neopa
se něco tak strašné|rtl
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kovalo. Po nějakédobě představil korrceptsociální troj.
člennosti.|de v něm o osamostatnění
'iednotlivýchsloŽek
společnosti,do tédoby slitých a propleterrýchv jednotnémstátnímútvaru,coŽ podle něho právě způsobovalo
všechnypotíŽea vedlo i k prvrrísvětovéválce. Navrhl
oddělit ekonomlku, politiku a to, co nazýval duchovní
sferou (vzdělání,vědu, kulturu, víru) do tří části,které
by se spravovaly sanry a nezasahovalyjedna do druhé.
politického,společerrské
Mnoho významn,vchosobrrostí
ho i kulturníhoživotatédoby podepsalomenrorandun,
kterétyto návrhy přinášelo. Setrvačnostnryšlení,zr'yků
i mocenskézájmy všaknakonec prosazeriítétomyšlenky
zabránily.Ceká tak na nás' protoŽezákladrríideje nezestárly,jsou stále platnéa jsou ýzr'ou pro našigeneraci,
aby se pokusila naplnit, co se tehdy nepodařilo a co by
mohlo přinéstkýŽer-ré
ozdravěnínašen]usvětu.Je nutné
začítse těmito návrhy zabývat do hloubky' snažitse je
rozpraco\'áVata uskutečňovatr' naŠí
době.
Ten konceptsocitilnítrojčlennosti
ncbo přesněji koncept
trojčlennosti
sociálníhoorganíulu jc |idcn obeznámeným
s dílem RudolJ.a Steinera dobře z átll, tčm ostatnim bychom ho ale asi měli příbtížít'RutlolJ Stcinersrozumitelně
ukazuje' že lidská společnost
se skltidcize tří vclkých oblastí:hospodářské,potítickoprávní a tluchovnínebtlli kul
turní. V kažr1é
z těchto obllstí, ttxi-li být zdravá, se tnusí
uplatňovat jiný princíp: v hospocltiřské
príncip bratrstt,í,
v politíckoprfuní princip rovnosti tt y, tlttchot,ní
princíp
slobody. Že bychont si měli být rovni před zríkonent,to
je každémuzře.imé.
Že b1,t, oblastíkultury, vztlčltivání,
víry, vědy atd. ntěla panovat svobtlt!a,tetly ža by tttto
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oblast neměIabýt Poplatná ani Politickélinii, ideologii,ani
ekonomickýmzájmům,přiPustípatrně mnozí'Že by alc
y ekonomiceměIoplatit bratrství,solidarita, vzájemnost
_ to je pro mnohétěŽkoskousnutelnýoříšek.Sami ale vidífia ka?n to vede,kdyžse tu uplatňuje opačnýprincip' ted|
sobectví,konkurence:k nemoci celéspolečfiosti'
Vy, Táňo, říkáte,že Rudolf Stciner navrhl tyto oblasti oddělit. To bychom asíměli vysvětlit; známý německý
umělecJosephBeuys totížnapříklad v jednom rozhoyo.
citát: ,,Rudo[|
ru řekl uyedu zde nyní troškuobsáhlejší
()n
Steinerbyl betllivýmpozorolatelem'
PřeCenícnoyéh0
neuynalezl,jen všechnodobře pozorova| a výsledky st,ého
vnímáníjeden po druhém sepsal.Z lýsletlnéhopozorovti
ní vypývá' že socítilníorganismusje trojčIenný'už dávno
se takto dčlil, a není třeba to dělení teprve hledat. Tro1člennostsociólníhoorganismuje patrná, třebažejen yť

zkreslenéJ.ormě,tzn. patologicky, v nádorovitékonstelaci,
v zamotanépodobě atd, Bylo by velkým omylem usouLlil
j.,
napříktad na zťiklarlěSteinerovýchHlavl-ríchbodů.,
plánoval sociáIníorganismusdělit' Vůbecto nezamýšlel,
on jen hovoří o tom, co .ie,a nttkonecpřichází s leraPií'
ab1,
s oPatřeními,ktertise musívynořit z vědomíčlovčka,
reguloyatt) t||
je lidédokázali větlomě regulovat.Vědonú.1i
sociálníhoorganísmunczůstall
princípy,aby trojčlennost
ténevčdtlmostiprtit,ě ttt''
v
důsletlku
nat,ěkynevědomou a
tlocházelok různýmzauzlením,k zamotání,k chybnýttt
postojům'SteinernabízíterLpii,0 to je přirozeně rnitno'
řádně důležité.,,|.
]|tlt]ll)sl
" Míněna kniha Hlrrwtíbody st'tciáItiotlizk),'i,lklž,i|,ot||í
(Pozn'
RH')
pro přítomnosťi buLlolcno.s.'l]altazar,PIaha |993'

'1,4

říci, žeRudolf Steinertrojčlennostsociál
Jistě,můženre
organismu
lrypozoroval a na heslech Íiarlcouzské
ního
revoluce jasně ukázal, že právě ona těmi slavnýnri slolry
trojčlennostdeklarovala,jenom jsme tonru málo rozu
měli. I dnes se vede diskuse o tom, Že člověksi rremůže
současněrovný s druhým a současněsvobodný Že
b,,Ít
bud je tady rovnost, nebo svoboda. Vysvětlil' Že ke zma
teníPojmů dochází právě proto' želidé nepostřehli,Že
existujítři článkysociálníhoorganismu a kaŽdý působi
v jinéoblasti.Rovnost patří do č1ánkupoliticko-práVního, ale rozlrodně tanr nepatří svoboda.Tam můŽesvoboda napácl-ratjenom zmatky, a to se takéděje, protože
rovnostpřed zákonem,
zákony dnes opravdu nepřirrášejí
ale jsou častonásilín páchaným na různýchskupintich.
Stejnětak nepatřírovnost'ale ani svobodado obIastieko
nomické'coŽ je něco' lrad čín nejerrŽenikdo nepřen-rýŠlí,ale mnozí by to hlasitěodmítli,protožetřínají v ruce
prapor svobody a mávajíjin-rzejménatanr' kam r'ůbec
nepatří.Svoboda v ekonot-nické
dnešní
oblasti přir-ráší
bezqichodrrousitr'raci'
protoŽenamístospoluprácea hle
dání toho, co je dobrépro jednotlivce i pro společnost,
docházík naprostésvévcrli.
]e to nesmírnějednocluché
a nesmírně prosté.Rudolf Steiner to r'ypozorovirl'ale
předtímto nikoho nenapatllo.Nenrrrsinrepoužívirt
sIova
jako napřiklad děler-rí'
ale pokud tentopohled při,jrrleme,
bude to znirnenat proměnu i V pIaktickénrŽ,ivotě'Iludo]f
Steineršelsamozřejmě diíl a rravrhovalrůzrrápraktická
řešení,
jakkoli sán říkal,žese všec|rrro
rychle pronlěňuje
a Že se nic tresmíhxovat a vŽclyje třeba trově reirgovat
n a s i t u a c i. l Z n o \( l . l Z n o \ . ut v o i i ( . o s t i l t | ] é\ H l d v t t t t | t
bodech sociálníoaízk1Rudolf Steiner říkii: ,,Jakonutný
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cíl veřejnéhoživota musí na předním místě stát úsilí
o pronikavéodděleníhospodářskéa právní organizace.
Vžijeme-lise do tohoto rozdělení,najdou obě oddělující
se organizacenejlepšízpťrsobvoleb sých zákonodárců
a správcůze sých vlastníchzákladů...16
Domnívám se' že takto to myslel i Joseph Beuys: socíální
pokud však
čispolečensýorganismusprostě je trojčlenný:
tuto trojčlennostvědomě neuchopímea dovolíme,ab1 do
sebejednotlívéčIanl.qzasahonly jinak, než mají, aby se
v nich uplatňovalyjinéprincipl nežty spróvné,musítento
a to tak, žese
organismusonemocnět'A musi být léčen,
princi
jednotlivých
náležíté
začnou
uplatňoyat
u
oblastech
py. V mínulém,socialistickémrežimuzasahoyala polítika
ekonodo ekonomiky i kultury; lýsledkem byla neJungující
umění,školstvíapod. Dnes zase zasa
mika a ídeologické
huje ekonomíkado politiky, ale takédo yzděláyání,kultury,
vět1yatd, _ a lýsledkemje bujici ekonomika,korumpovaná
pokleslákultura.
politika a komerční'
bufuární,
První krok ! terapii musí tedy zahrnoyat poznání
jako objektivnízákonitosti'1b
a uznání tétotro.ičlennosti
l podstatěznamená odděleníuvedenýchtří oblastíý našich hlayách, v našem myšlení.Jaké by podle vás' Táito,
mohý čiměly být dalšíkroky? MěIo by tet17dojítk nějakt.
mu oddělenítěchtooblastítakéve společnosti?
ktt.
Začala bych asi Citátem z ltleje sociáIní tro'jčlennosti
poněry lidijsou ýsledkent
dolfa Steinera:,,Hospodářské
jak
toho,
se k sobě vzájemně chovajína základě svých
duchovníchschopnostía na základě právníhořádu. Kdo
který by sám
to chápe' ten ví, ženenajdežádnýsystérn,
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o sobě mohl dát lidem důstojnýživot.Má-li člověkv ta
kovém hospodářském systémudostat Za svůjýkon potřebnou odměnu' závisí to na duchovním souladu lidí
a na tom, jak si na základě právního vědorr-rímezi sebou
uspořádají vzájemný vztah...l 7
Takžety dalšíkroky po pochopení trojčlennostiorganismu by podle mne nrěly véstnejprve ke změnám
v právním řádu, v zákonech' To otevře prostor pro da]ší
oblasti.Pokud v politicko-právníoblasti začnemes postupným narovnáváním situace například tím, že osvo
bodíme školstvíod diktátu ekonomiky i neustálých pokusůpolitiků zasahovat do svobodnévÝuky jednou testy'
podruhéspolečnýnri
osnovanriatd.'začnoutadywrůstat
b}tosti' kterébudou přinášet do společnostinovéimpulzy' Osvobodíme li mediální rady veřejrroprávnich insti
tucíod diktátu politiků'otevřen.resvobodnýprostor pro
dialog a rozhovor Tak se budou moci šířiti jinépostoje
a myšlenky neŽ ty, kterépropagují lidé n-roci.Vytvořme
prostor pro svobodnou tvorbu umělců' pro svobodné
zkoumánívědců.l,egislativt-rě
můŽemeošetřitpo<1mín
ky pro rozvoj dernokratických druŽstevníchmodelů'
kterénejsou zaloŽenyna maximalizaci zisku' ale na rov
nosti hlasůa podílů'MůŽen-re
pomoci n.ralémua střednimu podnikáni. Z politicképozice můŽemepodporo
vat mÍstníměny' etlckébanky' všechno to, co dnes není
podporováno vůbec'a pokud to existuje'pak r'íceméně
pokoutně nebo proto, Že to přeŽilo z dob rninulých' a je
to tolerováno' protoŽe to není přílišrozšířené'
]akmile
sr nahlas řekneme,žepolitíkaani ekonomika nemajído
těchtověcíco mluvit' ale žejSou pIostoremobčanů,
rrěco
Podstatnéhose znrění,ještě r-reŽten prostor začneme

77

lytvářet. Ale začítse podle nrne musíprávě tady.Politika
nastavujepravidla a snrlouvy,a když nefunguje'nadě;e
na důstojnýŽivotjedince se hrorrtí.
Tomu rozumím a je to logické.Bylo by to ovšem úplli
jiné' not,ézákonodárstyí,kterési s dnešnímipolítíky'jejícIt
praktikamí a jejich myšlenín příliš nedovedu Pře{]sta1,it.
Takžeby to ylastněznamenalo,žeprvním krokem by ntl.
selo být novéustayenízákonodárných sborů,tak aby byly,
schoP|1yvytvářet a přijímat takovétozákony. A tomu b1,
politiků a ylastnč
muscla předcházetproněna smýšIení
smýšleníceléspolečnosti,nebo alespoň.iejípřevážnéčáýí,
protože.iinak
naob.ieví.
Cili nejprveby.
se takovípolitíkové
sc muselyproměnit, ř.ekněnla,sdčIowcíprostředky, respck
_ jenomžeti jsou ztměst|llnci medíáIníc]t
tíl,cžurnalisté
magnátů'kteří na takovépromčnčnemajínapt.ostožátltty|
zájcnl a budousejí snaŽítzabránít.Dokud terlyekonontic'
kézajmy ovládajíduchovníživot(v tomtopřípaděpůsobt
a žiní módiía tímzpůsoba obsaltdiskuseve společnosti)
zákonodárltt|
votpolitický,těžkomůžedojítk ,'rasuscitaci.,
je
kruh. Vy, Táňo, vídítc
motí' to tck trochu začttrot,ttllý
ně.jakévýcho11ísko?
politiky je nožnézměnit. AŽ
Nevěřírnv to, Že současné
jakése občasrysk1'tuji _ a tad1'pla
na jednotlir.ér.jjin-rk1',
v sobě stái'alítí,Že ýinrka potr'rzujeprai'idlo _ nerna'jí
očistnémechanismya nar'ic
cí stranyzabudoványžtidné
jsou finančněpodporovány stejnýrnikmotry v zákulisi.
Proto s nlmi nehnou ani masovéprotestylidí na nánlěs.
tích.DnešnístranyŽijíz n-rinu|osti,
která,1emrtvá. Chce'
me Ii něcclzměnit' nusi liden dojít,žedo politiky mrtst
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vstoupitoni sami. V roce l989 bylo takévšemjasné,Že
staříkomunističtíposlanci musíbyt ryměněni. Do politiky šlinovílidéze všechmožnýchoborů.Stáleje moŽné
vstoupitdo politiky na kandidátkách malých stran nebo
hnutí. |e jenonr třeba se dívat na programy' protože na
nich opravdu zá|eŽí,Zatínl vznikaly novéstrany,ale se
starými lidmi a starými programy (Miroslav Kalousek
a jeho ToP 09) nebo s novýn-rilidnri a starýmiprogramy
(Věci veřejné).Když někdo tvrclí,Že programyjsou dobré,jenom nusí přijítlepŠí
Jidé,potvrzujetin-rpouze sou
časnýsystém'který uŽ rrelzeopravit a ná v sobě zabudovány všechnyneduhy našíspolečnosti.Lidé se začír-rají
rozhlížet
a hledat,co je třeba udělat,aby se věci pohnuly
k lepšímu.Zažila .1semve svérnŽivotě už dvakrát chr'íle'
kdy se prolomila občanskáletargiea všechnose začalo
měnit.|sme toho schopnía mťtŽese to stát znovu i v naší
době.Podle rnne můžezměna př'ít jedínětouto cestou.
Tedy obroda zákonorlárnýchsborů novými lirlmi, kteří
budou mysleta jednat jinak' ktcří pochopínemoc našeho sociálníhoorganivnu a butlou společněhlet]atmožnostijeho terapie. Ztlá sc mí ale, žc za stáyajícísítuaca
přinese nová volebníkattpttli.jentulvéposluhovačetěch
takzvanýchsponzorii stran ' jc|l strany, kteréjim půj(]ou
na ruku' bude v kanponi \,idčl,.icnony na ni dostanott

Peníze.Zkrátka, uvažuji lí y ncn,),klém
rámci, nenohtt
najítžádnéřešení,ztisadníztnčnttsoučasného
stavL!není
možná.A přesto j(Iko vy včřím,že možnáje' ba yím, že
Je nuha d nevyhnutclnú.(Ů tcdy muy nastot' ab))k ll!
aošlo?lc zkjmé'Žť tc|lstúvd.itL.i
rimt, bv muse|být PřC
Kročen,rozbit' Musela by nastntsituacepodobná
listopadu
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1989,kdy náhle a nečekaněpohár trpěIivostipřetekl - at'si
kdo chce co chce říká o tom, že to byl předem naplánot,ajsem přesýědčen,
ý a tcjnými službami řízenýpřevrat, já
vývoji došIojen díky
žek tomuto zyTatu ye společenském
tlydatnépomoci r]uchoyníhosvěta, díky ,,nazrónídoby,,.
A něco takovéhomůženastat znoyu znolu můžebýt
rámec,,,
překročen,,stávající
nečekaně
je
cby lidé vyšlido ulic
možné,
tedy,
že
Přepokládejme
a byla zahájena obroda společnosti_ to je model roku
1989'anebo aby se ta obroda děla v pokojných llnách.iaka
v šedesátýchletech' Dnes jsme bohatšío tyto dvě zkuše
nosti _ poznali jsme, žesocialismusje nere.formovatelný
a lidskou tlář nikdy mít nebudea že kapitalismusje ve
svépodstatěstejněnelidský..Limpoměrnějasně lyvstala
směr kterým je třeba jít' Ale možná, žejsme se z kapita
nenapilía žt
kalichu hořkostíještědostatečně
listíckého
jím
jejích
vlastní dycře
na
až
si lidé uvětJomL v čemžijí,
ye
jak říkálám zabušíexekutor.Zatímco staréntre
žimu lidi udržovalý poslušnostistrach z politicky řízťt1i
represe,tlnesje to strach z ekonomickéhopostihu, ze ztrti\,
jistoty.A zatímcoy listopadu 1989bylo nutné
existenční
nadvlL|
v první řadě oddělit polítickou moc od ídeologické
dy, to znamená oddělítvládu a parlamentod komunistickt
strany,bude nyní nutnéoddělit tuto moc od ekonomicke
nadllády, od diktátu bossůa kmotrů'
Máte, Táňo,předstalu, jak toho dosáhnout, když tilllc
či tušíne'jaké nástroje tato maJle používá,a můžc|Llc
předpokládat, Že i kdyby se do parlamentu rLostalillot,t
stanou se ihned terčemupLLi'
lidé,tedy lidénoyě smýšlející'
cenía vydírání,kompromitovánía zostouzení'případú
_ Mimochodem,mezitímse ob.1el,i'
i pokusůo odstranění?
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lo několik dalšíchkritických komentářů ke kauze Rath a já
jsem čímdál vícpřesvědčen,žejde o promyšlenoulíkvidaci
politickéhooponentačinepohodlného
kritika.'.
si stejnějako lry,žebez pomoci duRadomile' rr-ryslím
chovních světůto nejde a Že r-rásvŽdy v minulosti drŽely'
když šlo o něco zásadl-rího.Proto ale musíne b1t připra
veni, aby bylo čemupomáhat. Nebude-li tu novévr-rímání
skutečnosti,na jeho základě rrovéprogran-rya lidé ochot
ní vzít na sebe to břemeno i v praxi' nebude nám taková
pomoc k ničernu.Čímvětšítlak na nás doléhá,tín-rvíc
lidí vnímá, Že je nutná změna. Na vašípředchozíotázce
je vidět' žei \T (pravděpodobněspíŠe
provokativně)vr-ri.
máte volebr-ríkanrpaň Ve starémkabátě' který neun.roŽni
změnu. ]á ale věřírnna schopnostnašichlidí' která se ve
zmíněnýchletech t968 a 1989 projevila obrovským na
sazeníma osobnítvořiVostí.Sověti nemohli najítjednotlivé úřady' protoŽe názr,y ulic byly přenalovar-ré.Všude
viselyručněpsanéplakátky a na nich vtipná hesla,která
rymýšIelilidésarni.Nic nebylo řízenoz centra,ale kaŽdý
udělal to, co mohl, ve svémokolí' Telrto nlodel tady je
a je na nás, jestli se k němu vrátíme.Když se takto clo'
kážemepropojit, mánre ohromnou sílu.Dokonce jsen-t
přesvědčená,
Žeje to jediná cesta,jak porazit nloc peněz.
Nevěřím na billboardy' na usměvavétváře politiků' kterése na nás tlemí z kaŽdéhorohu a slibujínesplnitelné.
Pokud kaŽdý ve svén-r
okolí uclělá to, co můŽe,promluví
s ostatníni a nenechá si r1'mýt hlavu prázdnými i.ečnri'
všechnamoc peněz a lidí s r-rimispojerrýcl.r
bucle pryč'
Stejnětak věřínr, Že pokud c{opolitiky vejdou mravní
osobnosti propojerréideály a jasrroupředstavou změn'
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kteréchtějírealizovat, nebudou úplatníjako ti, kteří sloužískr1téekonomické moci. Jedinci, kteří selžou,se jistě
najdou vŽdycky,jde však o to, aby přišla skupina per'ných lidí, která při sobě drŽí.]á zrrám takoých lidí dost,
jenom zatím nedospěli k tomu, Že obětují vlastní proÍěse a na časvstoupído politiky. Až to vědomí,žezměny
musímeuskutečnitmy sami' přijmou, bude nadě,je.Když
se zamyslímenad tím,jacílidé vstupujído politiky, ne
můženrese divit Žalostnémuvýsledku. Z valnévětširrv
jsou to lidéprůměrní'kteříse sami rozhodli, Žepro jejich
zák]adna.]enŽedo politiky bv
kariéruto bude rrejlepší
chom naopak rněli my sami lysílat ty' kdo mají za sebou
úctyhodnouprofesníčinnost,občanskoubezúhonnost
a odvahu pravdivě pojmenovávat věci. To, Že isme tuto
oblast přenechali kariéristůrn,kterýnr stačilob1t včasna
straně o podíl na
pravémmístě a přihlásit se v l-rějaké
moci, se teď obnažujev celésvébíděa vzbuzu,jebeznaděj.
Táňo, nebylo to myšIenoprovokatiytlě - skutečněvidím,žt
volebníkampaň dnes znamená vymýlání mozků:usttč'
l,ayá tyář, sebejistýpohled politika z billboardtl a údernt
čipodbízivéheslo ve stylu ,,myslímto upřímně,.;vrchol
pokrytectlí a manipulace.Máte oyšempravdu v torn alespoň t,to doufátn - že tidémají na yíc.Že ktlyžpřijde
skutečněna ňc, nenechajísejiž opíjetrohlíkem a opčtsť
v nich proburlí to' co před dvaceti a čtyřícetilety: jejitll
duchovníjádro, svobodnéa milující'A že budou schopni
jasnéhoúsudku,navzdory milionůmnacpanýmkýmsi do
ohlupujícíchpředv olebníchkampaní.
Shodlijsme se terly,žeprtlním krokem je aktivoúní lidí
a jejich duchovního,tyořivéhoa morálníhopotencialuztl
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si nutnospomociduchovníhosvěta,dále nejenuyědomění
ale
poznání
také
nemoci
sociálního
změny'
organismu,
jejíchpříčín.Pak obnova, rekonstrukcezákonodárných
orgánů'pokud možnopokojnou cestou regulérních
vokb. Znamenalo by to vytvoření nových stran, anebo spíše
uplatněnínezávislých,nestranickýchkandídátů?A potom
ted'ytvorbu takolých norem, zákonů' kteréby umožnily
uplatňováníprincipu svobodyv kulturní a du
důslerLné
chovníoblasti,principu rovnostil politicko-próvníoblastí
a principu bratrstyí,solítlarity v ekonomickéýře. Zíjeme
ovšemv globáLnímsvětě;měIa by takolá snaha naději na
úspěch'kdyby probíhalajen l jednézemi? Na druhou stranu zde pak máme krajskoua komunálnípolitiku'.'
|istě,Radomile, to je otázka na tělo. Myslim si, žednes
už není možná změna jenom v jednézemi' protoŽeby
byla ihnecl zadušena.Proto jsme součástí
Evropskéunie
a jsem stále přesvědčena'
Že tam patřímea Že je to důle
žité.Můžemese spojit na občanskémprincipu. Co začnevjednézenri' šíříse rychle do dalŠich.
RudolfSteiner
ostatněkdysi řeld, ženárodním státůmodzvonilo' Že dťr
ležitáje svobodajedince a nikoli národů.Že kde je svobodný jedinec, je svobodrrýi národ. A Že spojovánído
většíchcelkův E\'ropě bude n-rítcenu jedině tehdy' budeli Evropa organizovaná na principu trojčlennosti.Právě
to, Že není' způsobuje,Že ji jejíobyvatelémilují čímdál
Inéně.Je organizovanápodle starýchpravidel'je čimdál
víc neoliberální a i tam ekonomika donrinuje nad ostatními oblastmi. Všude po světě se hledajínovésystémy,
alternativní řešení.Připravenost na změnu není jen náš
mistní problénr' Týká se USA stejně jako Evropy. ]ak se
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dívám zdálky, alternativám, kterétarn vznikají, chybi dvě
věci. Poznání trojčlennostisociálního organismu a za.
budování je,iíchprincipů do programu politického hnutí
nebo strany.
Krajská a komunální politika jsou nesmírnědůIežité,ale tam pro začátekstačí,budou li v zastupitelstvech
sedět čestnilidé, kteří nebudou podléhat korupčnínl
nabídkám a hledat pouze vlastníprospěch.Stále častěji
tam takélyhrávají nezávislí kandidáti' protoŽe stranický
systémje lidem v menšíchmístechčímdál vzdálerrějši'
ovšem pod název ,'nezávislí..se někdy schovávajíb1walí
straníci,kteří tohoto pojnru zneužívají.
Jaknile zjistili' že
je poptávkapo nestranickosti,obléklise do tohoto dresu.
Proto je třeba se dívat,kdo se takto nabízía jakou rnii
minulost.
Dovolímsí takoyou vsuyku:Dnes jsem šelna procházku
parku a náhlejsem měI dojern,
městského
do berounského
že míjímcelélidstvo, celou lidskou společnostl jejíchjed
notlfuýchpředsta|itelích:pubertální dívky na lavičctsc
PřeL|ýihoyaly,která z nich dál doplivne, mamínka sbírala na pkkovišti bábovičky'do kopce stouPala staršípa|!í.
zdejšíošetřovatelkamedvědů,s huňatým psiskem, mladi,
pár, který si byl zaběhat, oblečenýdo přiléhalých kombi'
néz'si na dalšílavičceprotahoval končetíny,u cestičkyse
líbalímilenci a právě je míjeliprarodičese dvěma vnouča'
ty jerloucími na odrážedlech,kousek dál namáhayě stotr
pal r1okopce mladý muž o berlícha se psem..' lako by ttt
přede mnou deflovalo lidývo, - Myslím, žena Steinerolč
impulzu je převratný užsám pojem sociálníhoorganisnlu:
jako jeden organísmus,
chápat a vnímat celou společnost
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ý němžjednotlívébuňky a orgány sloužícelku. My všich'
plivajícídíl,ky,muž o berlích,jsme
ni, krmička medvěr]ů,
jedno společenstýí,
a zatímco některým
ieden organismus,
z nás se vede nóle lépe,jsou na tom mnozíjiní stále hůře
a sociálně se proPadají.Nová společnost,která bude žívotaschopná, musí být nutně posta|lena na vědomípospolítosti,na Prožitkusounáležitosti- utrpeníjerlnoho burle
utrpenímyšech'Hromadění na jednéstruně a zbídačování
na druhéstraně v takovéspolečnostinebude možné_ ne.
bude mocí existoyat. Ten prožítekjednoty se všemíbude
fiuset bit !ýchodískemnovéspolečnostia nová společnost
bucLevytlářet všechnypodmínlty k tomu, aby se stále pro
hluboval _ zatímco ta dnešnístavílídiproti sobě a prohlubujejejich izolaci...
Jsme jeden svět, a jestliže se dnes hroutí řeckénárod
ní hospodářstvía probíhajítam sociálníbouře a jestliže
w Španělskuje užpětadlacetiprocentnínezaměst anost,
pak se nás to zatracenědotýká' i kdyžsi to většinouzatím nepřipouštíme,Zkuste si jen představit tu bezvýchod
nost ve společnosti,kde každý čtvrtýpráceschopnýčloňk
je bez práce, kde prostě práce neni' kde mladí lidé nema'ií
perspektiyu smysluplnéhožiyota ye s|užbědruhým a kde
staříjsou na obtíža ,'zabírají,,mkto mladým život ve
společnosti'
kde je hodnota člověkaměřenajeho pracolním výkonem'kde všakčlověknemá možnostpracovat.'.
Zkuste si představít,žeby taková situace nastala u nás - ve
chvíli'kdy přestanemebýt zajímavíjako leynímontoyatelé
automobilů...
zpátky k politíce:vy se, Táňo, domníváte,žestraníc, 'AIe
Ka parlamentnídemokracienenípřežitkemminulosti,že
strany mohou
fungoyat i při obrodě sPolečností.|
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NeŽ odpovím'budu ještěreagovatna vaŠe
slovao společ.
často
vnímán,
nosti, která stavína sounáIežitosti.
také
]á
Že patříme dohronady, a nesmírně n-rětrápí sociální si.
tuace mnoha lidí' kteří uŽ nemohou zvládnout dnešní
ekonomické požadavky a tlak na každého'kdo nemá
nadprůměrnépří,imy.NedokáŽu být lhostejná k lidem'
kteří se propada1ina sociálni dno. Navíc je jasné,Že to
nakonec postihne většinuspolečnosti.To, Že ter-rdravči
egoismus nabyl takovépodoby, je pro mě těŽká mťlra'
přestoŽemě osobně to zatímnezasáhlo.I proto je třeba
hledat ýchodiska Z tétosituace
Ted,k vašíotázce.Ano' myslímsi' Že stranická parla
mentní demokracie je přežitkem minulosti. DěIení na
pravici a levici dnešníproblénryneřeší'naopak věci ptr
larizujea Žádnéřešenínenachází.Pochopíli tohle společ
nost, promění se i stranický systém'Jenom si myslír-n'Že
to není noŽné realizovat ze dne na den. Kupříkladu i kdyby se seskupeníalternativníhohnuti s programem soc1ál
ní trojčlennosti dostalo v r.rějakérn
ýzr.ramnějšímpočtu
do parlamentu' pořád ještěbude muset spolupracovat se
stávajícírnistrarrami,kterétady existu'jí.)elrorn si předsta
lrr,ji' Že dojde li v lidech k posunu v nryšlenínaznačený]ll
směrem,věci se proměnírychle,ji'neŽ si myslíme.Pak bv
se samy strany v zájmu vlastníhopřeŽitízačalypřizpů.
sobovat a n.rěnittak, jak to bude třeba. Dokrrd však tad\'
taková objednávkanení,stranynic nenutík proměně.
Zabrousiljsem na Wikipedii na stránku s výkladem tťr.
mínu ,,sociálnídemokracie,.a dozllěrlěljsem se, žeSoci
alistíckáinternacionála zdůrazňujenasledující
princíp1
lidskéhospolečenxví:
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1. Svoboda' Každý člol,ěkmá prfuo chovat se
a konat tak, aby mohl nejléperlosáhnout svých individuálních cílůa naplnit a využítslé schopnosti
a možnosti'
Rovnost a sprayetllnost, PrinCíP rolnosti za.
2.
ručujestejnou vážnostvšechlidských bytostía.ie zá
kladním přerlpokladem pro svobodný lývoj každé
lidskéosobností.
3. Solidarita. Solídarita je všezahrnujícía globální.Je praktickým projevem lídskéhumanity' lid
skostia schopnostisoucítěnís oběťminespravedlnostia nerovnosti,
_ tedy troj
\4astně.ie to krásně formulolanó tro.jčlennost
nostpríncipů,chybími zde však několík úcí: |ednak po.
znání toho,o čemjsme sejížbal,ili, tetlyoblastí,v nichžten
kterýprincip působízdravě' Dále postrátlám praktickéna
plňovánítěchtoideálůsociálně demokratickýmistranttmi,
respektívelevicí obecně.A konečněmí zde chybískutečný
obsahpojnlů a spíšeto na mě působíjako prázdnéJráze.
Vždyťco mohou socíalisté'
neuznávajícíexistenciničeho
duchovníhoa božského,
cháPat pot| pojmem huftlanita,
Itdskost,výloj osobrcsti? U druhéhobodu se pak tláIe ho
yoří o rovnosti ekonomické,sociální a kulturní, tedy uplatňováníprincipu roynostiy celémorganismuspolečnosti,
bez ohledu nel to,zda tam patří činikotí'
P o m i n u - l i n y n í d e J b r m o y a n o up r a x i a p o d í v á m ' l i
se na fuoretická lýchodiska, nd ideologii jednotlivých
politickich směrů,pak konstatuji, že levícesice mluví
i o syobot1ě,ale bazírujena solitlaritě,Zatímcoprayice
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stauído popředísvobodujednotlivce.Protí sobě tak stojí
kolektivismusa intLividualísmus,
Přičemžtento ko|ektiyismus můžemechápat bud'jako Cestuzpět,proti směru
dosayadníhovývojepostavenéhona indivídualízacičlověka, anebojako ýnucol/anoua nesprávněpojatou cestu
k budoucímulidskému,na bratrstvízaloženémuspole.
čennví.Vypjatýindividualísmuspravíceje naprotítomu
důslednýmpokračoláním y tJosayadnímýloji, který
nás však_ bude-li pokračovata nedojdeli v něm k ob
_ přivedc do
ratu' k obratu od jednotlívceke spoleČenství
zkázy a je slepou uličkou.Máme zde tedy dva extrény,
kteréjsou nezdrayé,a ani strany, kterése klasifkují jako
středoyé,llanně žádný střerl nenabízejí,pouze mísídvč
krajnosti jenžentísením
kra'jností
střed nevznikne.Skuylastní
kvalitu a neníjen statistickýtn
tečnýstřed má slou
průměrem krajností.Ten skutečnýstřed musí vycházet
z poznání člověkajako duchovníbytosti,musí vycháze|
z duchovníhojádra člověka.
Není snadnétuto skutečnost
Jbrmulovat' ale připadá
jako
je Kristtts(tliz Pavlot,o
klíčová:Tim
středem
v
nás
mí
,,Ne ja, ale Kristus ve mně,,) a společnost,která chce být
lídska'musíbýt krístovská_ záměrně se ryhýbám zproJa.
pojmu ,'křesťanská,,'
notlanému
Politickédělenína prLyyiti
znti
a lelici mi připomíná taoistickoumonLidu,která tctké
jen krajnoni.jina jang a věří'žese mohou vzájemněuvti'
dět v harnonii; a proti tomu stojísteineroy: křesťdnská,
IépeřečenokristovskáanthroposoJte'v nížhlayní roli hra.it
harmoníckýstřed' vyrolnálající a harnonízujícíobě kraj.
nosti. AIe nechci tím řící,žeje to yěcjen dnthroposo(ie-.iť
to potenciál křest'r'ulského
světa (níkoli všaksvěta církeynč
křesťanského)
a vlastuě koŽdéhočLoyěka.
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o co míjde, je zdůraznit význam skutečného
středu'
jeho
kvality, to znamenutnostPoznání tohoto středu,
fiá pozni;ní sPífituálníhojádra člověkaa jeho souýíslosti
s Kristem teprvepak se můžemedobrat pravéhoobsahu pojmů'jako .jehumanita, lidskostčilidský vývoj, vývoj
osobnosti,a takétakoyéhopojmu' jakým je lidská svoboda.
Jak vy, Táňo, ynímáte vztah mezi solídaritou a svobodou?
|sem ráda' Žejste r'yhledal principy' na kterých stavísoci.
alisté.|e r.ratom krásně vidět to neustále znovu a znovu se
zmatenípojmůtrojčlennosti.
objevu'|ící
Potom skutečně
nenímoŽnér-rajít
žádnéqichodisko z našíšlamastik1'
a je
snadnétyto proklaInacenapadnout.Soulrlasíms vámi'
žesocialistťrm
předevšírn
scházívědomíduchovnosti'Je'
jich řešeníjsou pak vždyckymaterialistická,tudížčásteč
ná, omezená a nefunkční.Proto se také'jejichexperir-l-rent
nepovedl' b1ťbyl v praxi ještěvíce zkarikovaný a zdefor
movaný leninismenr stalinismem.Pojetísvobody i rovnostije u nich nepřesné.O rovnostijste to ýádřil přes
ně, svoboda'jak ji deÍinují'přesně souvisíse svél'olí'
jak
je dnes praktikována' Dosáhnout sr.rÍch
individuálních
cílůna úkordruhých je právě to nepravéchápánísvobody. Nechápou, Že svoboda je vnitřrrírozhodnutíjednat
vždyz r'yšších
nlravníchpohnuteka totéŽctítu druhého.
Pravice stavído popředí svobodu 1eclnotlivce'ar'šak
poJÍmáji stejnějako socialisté'
clělatcokoJako n-rožrrost
li. Přes tuto dekltrraciovšempravice skutečt-tott
svobodu
potíráa čírndál víceuskutečňuje
''dobrď.násiJně uplat
novanéV zákonech. A jakkoli slovně popírá čini dá] více
tunkci státu a pracujena jeho oslabení've skutečnostise
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bez jeho nroci neobejde a velnli dovedně využívájeho
aparátu l'e sl.tljprospěch.Dokonce i v cíl.
|llocenskéIlo
kevníchkruzíchse strilečastějiobjevujeniízor'Žeje třeba
tvrdéruky, protoŽelidé,jsouv Ilrravechpovoleni. Křes.
ťanéve sněmovně se pokoušeliclo trestniho řádu zal,ésr
pravidlo ',třikrát a dost..'coŽ by znanenaIo' Žekdo se 1rotrest'
třeti dopustínějakéhodeIiktu,clostanenejpřísnější
|e;ich donréna_ nriltlsrdenstr'í'pochopení a lásk,vplnri
rc.
;lráce na rliipravě tak bvla oclsunutaa nahrazenir
,IVrdost
prirvi
ner'rskutečnili.
strikcí.Nakclnecto naštěstí
podotrěspojenas ll
ce' která pak častobývii r'extréIrlní
je
clet]rricitaŠislrlu
oceňuji
Velnli
Šisnrem, prromě děsir'á.
od polskéhofilosottrI,eszkaKoIakowského:,'Záklatlcnl
sil
a egoist-t-tv
firšismujsou irtoniZovirnéindir'icir:alisnry
ných zvťllejedncrtlir'cii'vyvlizirtriize sociiilna...Téltti'Í
s\'čta'bYťZatinr
sc mi zclá,Ž-eto odriiŽít-těcoz dlleŠního

I já se domnívám' žekaždýčlověkchce být w svépodstatě solidární i svobodný a že tyto kategorie nelze brát jako
protiklady, kteréby se vzájemně lylučovaly,nelzeje stavět
proti sobě.Prayice stále víceomezttjesvobodu, kterou hlá
sá, a solídaritají byla údycky cizí.Leyice hlásá solidaritu,
ale přeclstavujesíji jako nucenýkolektivísmusPfosazovaný na úkorslobody' Tato polarizace se nevyhýbáani
křesťanskýmstrancint.Formuloval bych to tak, žeskutečně lidská společnost|nusírozvíjetobo1i,zatímco neIidská
y konečném
důslcdkupošlapávájak svobodu,
společnost
i
nucená
solidaríta socialisnlu yedkt
tak solicLarítu.Vžtlyt'
koneckoncůk tomu, žese z lidí stávali čítndáI většíegoisté.
ty výtky' že chcí křísit
Nícméněse mi zdá _ už slyšíttt
socialismus...- že sociálníjistoty, to, co nazýváne solidárním systémem,byIopřed Iístopademl989 rozvinutě'iší
neždnes,želidéptttřícík takzvanénížší
střednín,ídč(ter1y

lrIavněv ekonomicképodobě'
Ano, ten střed je důleŽitýMnoho ]iclíttl cítí'ale ner.č'
dí'jak jej nljít.ProtoŽe.jsnleale všiclrnistejnéhopťlrrldu,
ti, kteří ještčúplně vědomí a toulru po tlbIlovenítohtr
l i d s k é h ov s o b ě n e z a s t ř e l i ,s c I t l o h o u n n j i t a p r o P ( ) i i t '
štěstíč]ověkproŽíl,ájenorrrr, propojcni
VŽd}'t skutečné
s druhýnli v dobrrrvolrlěpři'jatésolidaritč'Vidě]ajserltto
Illnohokrlit' Protožetady lidé cíti' Že se riaplňujejcjic|r
Naopak jsou li rrucenivni'j
lidstr'í'a činíje to šťastnýnri.
š í n l ip o d n l i n k a n r ii t t l a k e n l s t i i tj e d e n p l t l t i d r u h e I t l L t '
cllorob,dcprc
čtrsto
onenrocní.Dnes přibývrlcluševních
rnaxitlrali.
to
dťrsledek
Zn]aru.
sí' zoufalstvi ir pocitu
|c
sr'Óta'
tlneŠr-tího
a r'šehoŽivélrtr
zircezisku rla úkot.vŠcch
rozhodt]tltl
ttýt solidrirni s druhýnli rlusí lrýt svoboclné

Předevšim ... asi je stále třeba opakovat' že\,e spo]ečnosti,jakou b1'chonrsi přáli' se nrusívŽc1yck1'
star'ětna
dobrovolnosti.Socialismus,,dobrď. vnucova1.VŠcc|-rno

jcdnotlivce.
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třídě' k nížpatřili ní rodíče)na tom byli lépe,co se týče
různýchpodpůrnýchsociálníchtlálek v nouzí _ coŽ.jcttlké
hlavní dťn,od,proč na starý režim nel,zpotnína.ií
s nct'olí,
ale spíšes nostalgií'Z;vláštěv posledníchletcchjsou patrné
snahyjakékolísolítltírní
systétnyodbourat,.iednotIiýccizolovat,vsugerot,atnu nyšIenku,ževlastně t\oplácína tlru
hé,kteří sí to nezaslouží 0 t() všeza tiČalem
,,prívtttizttce,.
statků,nasměroveíní
1ejich nlkůdo soukromých kapes.Jak
by to, Táňo' nftto být se solitltirttínisysténlyy nol,t spo.
lečností?

"dobrovolné..bylo vlastně por'inné' Vzr-rikne-li rrový

9l

podí
systém,budou Sena výváření solidárrríchsystémů
let všichni.Ti, kdo by chtěli zůstatstranou,samozřeimě
mohou, ale budou čímdál víc izolovanía osamělí.Začít
by se mělo od mistníchsdružení,družstev'společenství'
která by se staralai o ty slabší,kteří se na práci z nějapodíletnemohou. Mistrríbudorrlicli kolem
kých důvodťr
jim pon-ráhat.Takto by se
sebe znát' a bude tedy snazŠí
mohlo postupovatýš; tam, kde uŽ není moŽnépomáspol.
hat z lokálníchsil, nrůŽese pomáhat ve sdruženích,
cích'organizacích,do kterýchse rnůŽepřispívatz dalších
Máme představu'Že by mohly VZnikatjednotlivé
zdro'|ů.
fondy na podporu kultury' občanskýchinisanrosprávrré
ciativ' vzclěláváníatd.' kteréby byly naplňovanéz části
Ta
podniků'druŽstevi jedI-rotlivcťl.
zisku prosperujících

koý darovacíkapitál by vznikl etickým r<lzhodnutínr,
kteréby nrohlo byt státem zvýhodněno. Tyto fondy b1'
musely být spravoványlidmi váŽenými a osvědčenými,
delegovanýmíIidrni zdola. Prťlhlednostfinančníchtokir
b1.
Důchodoý systérn
a trairsakcíby byla samozřejmostí.
niko.
rrenechat
nutně stál na soIidaritěvšech.Srnvslern.je
dťrstojne
lic1em
a
zajistit
dno
ho propadrroutna sociailní
stáří.Takový systémbv nrusel stát na nějakéveřejnoprál'
ní ftlrmě, a nikoli být spravovánsoukromými subjekt,v.
kteréjsou zaloŽelr1.naprinciptl zisku' Ale jak říkánr' to
jedelrriebo tři lídé,ale má to bÝt
všechnonemá vyrr-rýšlet
přednrětenrdiskuse ve společnosti,ab'vse nacházela tx
řeŠení.
nejlepší
Říkáte,T,iňo' ,,mtimepředstavu,, _ mate Patrně n(l 111fsu
hnutí,kterou jstezclklóda'
Iirlizapojenédo strany Klíčoté
polittt.
konkréttlí
la, Tatokniha ncnui být propagací
.1cdné
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késtrany, nemá zase ale ani smysl tajit, že takoyou stranu
móte - vždyťto, žese spolu s rlalšímílidmí zabýváte mož.
nostmi,jak politíckoucestoutransÍormovattuto společdůvodem,pročsi Práýěs yámi o tomto
nost,je koneckonců
tématupovídám,
systómu,sc bude patrně
To, co říkáte o tlůchodovém
s7,sÚkat i zdrayotníllopo.iištění-iakodalšíhosolirlárního
o lidítěIesněa mentáInč
tému,dáIetřebasyxémupéče
Popotlpory
matek
podpory
nezaněsttnných,
systému
stižené,
malýchdčtíatd' _ je to tak? Mohla bystetřebapoukázat no
nějakéjižJungujícímodely,příklady od nás nebo ze zahra'
ničí,at,už ze současnostinebtl z minu|osti, tlt'už z oblasti
apod.?
nebokultury čivzclěIfuání
sociálníhozabezpečení
miiIn tín lra mysli sr'oAno, mluvínr-1iv množnémčísle'
je spolupracovniceMoniku Šatavovtlu
a Báru Seifertovott
z našehohr-rutí,
se kterými jsme program spoluwtvářelv'
Nemohu si přivlastIior'atcizípeří a předstírat'Žejsem
programvytvořila sama.Ani já tady opravclunechci propagovatjedno hnutí,ale roznllouvat s vámi o nloŽnostech, kteréležípřed rrán-ri.Pokud .1epřijnrou do mysli,
srdce a progranru dalšílidé' hnutí či strany,bude to jenom dobře.
To, co říkáIn o důchodovénr
systému'se samozřejmě
býkávšech dalšíchoblastí,kteréznrirlujete.Například
zdravotnictvímusí fungol'atna solidárníchplatbách do
společného
balíku,kteréplatírneve fornrě zdravotniho
pojištění.
je dobrénastaverrí
DůleŽitéovšen-r
Plateb pojišťovně.
poi
se
zýšelrín,
Jistěmnozí budou souhlasit
kud se jim za to dostanedobrégarantované péče.7áIež'i
takéna platbách státu 7,astátní pojištěnce,děti a staÍé
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lidi' kteří už nemohou do systémupřispívat. Pokud stát
dává za tyto lidi málo' dostává se systémdo problémii.
Vůbecnechápu,jak se mohlo povéstrozšířitmyšlenkrr'
žeje u nás bezplatnézdravotnictvía to Že lž dál nejde'
peníze
Dokonce neplatímemálo, ale těm, kdo si společné
Nepřivlastňují(tunelujíči,jeodklánějí),to ještěnestačí.
poslední
které
naše
Že ničívšechnysolidární systémy,
'|er-r
vlády oslabovalypřiietím stropůpro majetnéa převádě
ním plateb do kapes těch' kdo ovlivňují lékovou politikrr
i předraŽenézakázky všehodruhu. Teď je zŤejně jejich
což by znaskrytým záměrem privatizo\.atpojišťovrry,
je ze r'Šech
péče,
který
model
zdravotní
americký
nenalo
a vede k tomu, Že desítk1,
známých modelůten ne,jhorší
jakoukoli lékařskoupéči'
rrrimo
nrilionůAmeričanů'jsou
nikde na
U nás dokonce politici dovolili to, co prý r-rení
podnikatele
Ton.ráŠe
světě,a sice aby vznik1konglomerát
Chrenka, který vlastnícelou řadu nemocnic a zdral'cttTo zna.
a k tomu ještěvelkou po,jišťovrru.
ních zařízer-ri
veřejnéhopgištčni'
mená, Že přer'ádípenízepojištěncťr
povit-tněze zákona' sám sobě. Pokud se
kteréplatín-re
oslabíVZP (a na tonr se pracuje)tak' Že bude předluŽe
převezmeji dru.
ná a ncbude schopna splácetsvédlul-r1',
a o to se pokoušípan Chreneli,
há největšípojiŠťovr-ra,
Pokud n-ruminístr Heger povolí sloučenís dalšívej]itlu
pojlštbvnou'a dnes to zákonodárci nechali uŽ jenon na
se tak ze dne na detl
něm' budeme Ztraceni.My všichr-ri
můŽemeocitnout r, područítohoto soukroméhokongltt'
'Io
merátu' Co by to znanenalo, nechci ani donrýšlet. jell
jítpřesr-rě
opačnoucestou.Neznán)
na úvocl.My nrusín-re
ale vín.r'Že
solidární
systérr.ry,
přesně všechnyzahraniční
všechnyjsou lepšínežamerlck1'.Dobře fungovalkarlad'
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c]-rváluna francouzský systér-r-r.
ský slyšelajscr.r.r
]ednotliale
neznám.
Nejsem si všakjistá' zda i tam se
védetaily
neoliberálťr
podn.rinkypomalu r-re
pod vlivem dr-rešních
6ění k horšinru.M).slímsi' Že všechnysystérny
aždosud
fungovaly,sice s chybam1a jistě bylo stále co vylepšovat, ale sloužilycelken-rdobře' Vzdělávacísoustavabyla
v zásaděnastavenádobře, říkalo se' ženašistudentiještě
v devadesátýchletech patřili k těm, kteři se unrisťor'ali
\,7sokoVe srovnávánís ostatnímizenlěrni.'l,eprr.c
v pcl
sledníchletech našegra]Iotnostklcsá. Pracuje se l1aton-I
dost pron.ryšleně.
Vývoj ve ztlravotnictvíje opravdu hrozivý, ztiroveň ovšen
příznačný:výstižnčukazu.ieproces, kÍerýprobíhá i ve
yšechostgtníchoblastechspolečnosti'tedy proces
PríI, tizacespolečnýchstatkůa ktlncetúrace
kclpítáltta nocí
a s tím spojenýjížzmíněný1>roccs
rozevíránísociúlníclt
nůžek,
Platíme čítndtil yíco dosttil,áttte
za to číndál ménČ
a určitílídéčímdál víc tt čímdál rychlc1íbohatnou. Také
souhlasíms títtt'Ž,c[itLóby proLipřípadnémuzdrožoyLiltí
přílíšmnolrc 11eamítali, kdyby vědělí'žc to přínesezt,ýšc
ni úrovnězdraytllltictví,respcktiveztýšcníúrovněrclóho
solidárníhosociálního systérnu,že to ptlsltlužípotřebnýn;
jestližeate tuší a tni ttl vícenénč
ttědí že.jsoupouze
okrádáni chamÍiyci,krytýln i našini vrchtllnýtti politiky,
Je to Pro ně.Írustrujítí.TdkováJ).ustracese ale n žc vcLmi
snadnozyrtnout a zl,rhnoutv lttisilné
napokoja.
Zhoubntije tnkéidca, která jc za tímpdtrná: ho!1l1ota
',
cLověka
je dántt1cltoekonomickýmlýkoncn, iehopodíltm
na ,'hrubéndomricíttl
produktu,.;,,,, p n 1111p
net,ytl,á
rt'je vlastněparazít,kteréhomusížiyíttlstatttí.
I)ovcdeno
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do důsledkuto ve zdrayotníctví
but]eznanrcnat,žc kLtž.
démuse dostanejen takoyépéče
a ošetření,
kteró sí stitn
zaplatí'na kterésí nastřádá dnebo na kterése mu složí
_ ož si
příbuzní. Totéžbude platít Pro |fPlácení důchotlťt
vyčerpáš
zr1roje,ktcrésis l,ytt,ořilye syém''protlukti:,ttitn
včku.,,
zůstaneš
bezproýředkii. A.ic to sprayedlívó,řekl1ou
tí,kdo o tom budou rozhorJoyat,pfotožena víc sis nclyclě.
lal, víc jsi neušetřil;měl sesuskrtlvtlita vícšetřit,nemuscl
_
.isi ted,hnítv kanále' To je dolcdcno do krajnosti,spíše
ovšem,.jak
řečelto,
do tlůsledku- ttlnelitlské
m1,šlení,
které
se dnesprosazuje;a jak jstne takt již řekli, ie to pokračová.
nídosavadníhtl
vývojck egoismua k intlívitlualisnu,ktarý
butLenašízhoubou,pokud ho ncdtlkážeme
zvrátit,pokud
se nepostarámeo ztisadníobratk lidskosti.
Když.isemsťPttl na ntotlelyčipříklad1,toho,tl čcttl
.jslc
mluvíla,měl .jsen ale spíšena nt!,sliona místttisdruže
ni,
tlružstyaa spoIcčenství,
st,éptlnrccné
spolky a organizace'
ByIo by dobréuyóst tlěcokonkrétního,
aby si čtcnářnlohl
udčlatPřesnější
Přcdstayuo tom, co tím,,]aňo,ntínítt.
Předevšímsi nlyslíni, Že v naŠízemi je oprar'clunlt co
llavázat.Proto byclr se nejclřívepodívalapro inspiraci do
rrašíminulosti. Znairná sociálrri ekonomka Nada |oha'
nisová objevila na jedrréze svýclrcest po Anglii po roce
l989 v jednéknihovně zcela za1rolrrenutou
kníŽkul,aclj.
slar'a FeierirberrclaZemědělskédru žstet,
níctt,í v (,.c.sko.Jo.
venskudo roku 19-52la,
kterou pak přeloŽila clo čeŠtin1''
Sana v rozhovoru pro týdeníkÁ2 popisuje svtli obje\'
slovv: ,,Otevřelse přede mnou Ileznámý s\'ětexistujícl
J l t ť Í | l a l i \ lc) ki r r t t g ; n 1 |r i ,n' t e r ' l i l s t t 'zl te n l i ,. 1 . s l e t l kt .t i t . r .
jen r-razákladčl'ziijentPotichu' bez dotacÍa bez ti.rnÍáI,
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néspolupráce,důvěrya tvrdépráce dokázal běhen-rpár
desíteklet r-račeskéma moravském venkově zlikvidovat
svépolrrocizachovat
lichvu a diky takzvanévziijer-nné
jeden
životě
a
půl
milioltu r'enkor'skýchhospodářpři
stvi' z nichž by jinak částpadla za oběťprocesu ekono
rnickékoncentrace' dopror'ázejícímunlodernizaci, jak
jej známe z jiných časůa zenrí.Tajnou Zbřirni V tomto
taŽeníbyl kříženecneziskovéa ziskovéorga
úspěšném
nizace,skronrrriía r-renápadná
kampelička.(' . . ) Tehdejší
založenyna prirrcipu,Že podstatnýnení
kampeličk1'byIy
zisk, ale pror'ozovaná činnost.Lider]r,kteří kampelič
ky zakládali, nešloani tak o zisk, jako o levnÝ úvěr..rv
Takovýto družstevnísystét-l-t
se soustředípředevšímna
toho'
co
lidé
skutečně
potřebu,]í,
a firrigujena
Produkci
principu vzájenrnésr,épot-l-toci'
Budu raději ;eštěcitovat
Nad'u|ohanisovou,která nádherrrěpopsala,jak tehde1ší
druŽstevnísystémfungoval:
'V kampeličkáchvětšinupriicívykoniivali dobrovo]
níci _ to l'edlo k nízkéreŽii a ]evnýnrúvěrůnl a také
všichničlenor'é
n]ěli stejnýhlirs při rozhodoviiní.Zisko
vou tvář nrělr'také:kaŽdý členvkládal určitýfinarrČní
p o d í |v, i i . h n i n e o m ť 7 e n réu ( . i l is v y m i r n a ' | c t kl1r m o h I i
si po naplnění rezervníhofbndu r'yplácet úrok1rKampeličkyna rozdílod klasickýchbank dokázaJyudrŽetpe
nízev místě.Zirtimco komerč:líbanka r,klátlii
do
1reníze
projektůna druhérnkonci svčta,ú\,ěrnídruŽstel,nictr'í
vkládá našepenízezpět clo našichprojektii'..]()
Našezen-rěnrělav roce l933 nejlepší
družstevnístrukruru v celéEvropě' Zabránilo se tak lichvě a venkor'byl
nnančněneZiiVislj'.
První ránu tot-I-tuto
báječllc|nru
svstérnu zasadili Něrnci za válk1l zkázu
dokončiliktlIrrunisté.
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Ladislav Feierabend na závěr svékrásnéa inspirujícíkni.
hy píše:,'Duch solidarity a spolupráce,který je vlastní
družstevnímuhnutí' zůstáváskutečnýmzákladem každé
demokracie a všechdemokratických institucíkdekoliv
na světě.Ležív srdci všechlidí dobrévůlea nelzejej zni.
Žije...21
čit,a to ani komunisty v Československu.
Že to dnes té
Na celémtomhle příběhuje fascinující'
měř nikdo u nás neví.NejenŽese dvěrna režinrůmminulosti podařilo zadupat do země fungujícísystém'který se {znanrně podílel na tehdejšídemokracii, ale ani
dnešnídoba o tétoslavnéminulosti nemluví.]e schr'álně
Zapomenuta.Mnozí by oponovali' žekampeličkyse tad,v
to té
přece po roce 1989 obnovily a zkrachovaly.Jer-rŽe
dobře
měř lypadá' jako by to byl záměr. Celá věc nebyla
1egislativněošetřena,do vedel-ríse častodostávali trrneláři a nikoli lidé z mista a zdola a kontrola kdoví proč
nefungovala. Evropská unie poslézepod tlaken velkých
bankéřůzačalanařizovat takovénaýšení základního ka'
ani ty kampeličky,kterépřeŽi
pitálu' jakénemohly ur-rést
Iy a fungovaly dobře. Musely se n.rěnitve velkéa Ztrácťjí
tak svůjpůvodnívýznam' Nicmérrě. ' ' tahle velká nri.
nulost tady zůstávájako inspirace i pro dnešek'Vyt\'áieI
druŽstvavýrobnínebo spotřebníby znanenalo mít čer'
stvépotraviny z místa,nárůstpracovníchmíst a zbar'ekterou představují supermarket1i
ní se novodobé 1íchr'1.,
těchto druŽstevníchobchodů
pak
v
celé
síti
ly by
byly
pouze doplňkovéa nikoli základní. Dokonce toto l'el'
v oblasti ekonomickétak, jak
mi připomíná trojč1ennost

mecku, Rakousku' Anglii, Španělsku,v zemích Latinské
Ameriky' Existují takéetickébanky na bázi druŽstevnicwí, například švédskábezúročnábanka }AK.
Dostali jsme se tak již k otázkám peněžnictví,Než sejím
ale budeme dále yěnovat, rád bych tuto kapítolu uzavřel jedním bíblickýmobrazem ' vlastnějsou to jen čtyři
prostá slova, která pravil Pavel v lístu Galatským:Jedni
druhých břemena neste_ tak zní v kralíckémpřekladu,
Berte na sebebřemenajedni druhých
a v ekumenickém:
- a Pavel pak větu dokončuje:tak naplnítezákon Kristův
(Ga 6'2), Toje por]statasolidárních systéffiů,
o níchžjsme
hovořili' a podstata kristoyskéspolečností,
k nížbychom'
jak se domnívám,mělí směřovat' Ve stejnémlistu Payel
takéříká: Co člověkzaseje, to takésklidí. Krlo zashá pro
syésobectví,sklidízánik, kdo ňak zaséuapro Ducha, sklidíživot věčný'22

o ní mluví Rudolf Steiner. Tady se blatrství realizor'altl
V mnoha Zemíchse dnes ten'
a fungovalobez problémů.
to druŽstevnízpůsobrozvíjia znanenitě funguje.V Ně-
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Aby penízesloužily
Regionólní měny

a etickébankv

trw'
Dosayadní vývoj jedínce, spočílajícív procesu ínt|ividu
alízace' v procesttpozlolného vtčLovánílidskéhojá' by se
dal zobrazit.iako dostředit,ýpohyb, pohyb od periferie ke
střer1u:člověksi začaluvědomoyatsám sebe,konccntro
vat se sám na sebea ztrácetspojenís okruhem.Sottběžnč
probíhajícívývoj společnostilze nnopak charakterizovnt
jako odýřediyý pohyb,jako rozpatl soudržnosti,1ako pro
ces atomizace,jako rozplýlání sc směrem k periJbrii' Nyní
by mělo dojítk obratu:Jedinec,potó co si y)|týořila uper,1il
svůjstřed, by měl va svémvýl,ojísměřovat ze svéhostředu
k okruhu,k propojovánís ostatními,
s příro11ou,
s tluchcn,
společnost
by naopak měIa začítsměřovat ke střcdu, kc
stmelování dobrtlyolnémua přirozenému.Jestližest
dnessnažíme
néstkaždýsvévlastníbřímě,aneboy horšíttt
případě usílujcnrco to, aby našebřeneno nesl nčkt{tt.jitt1i
a my abychon pokud možnoneneslínic, pak v dalšímv1,'
voji musíme naopak líc a vícpřebírat břemena těch dru.
hých. Pokud bych se lrátil k onomu židovskémuobraztl
pckla a ráje, musímese začítnal,zájem krmit, nechcenc Ii
- obrazněře|.cno pomři! hlaLly''
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Vlastně sejedná o systémvzájemnépomocí.klyž jsem
pobýval ve Švýcarsku,mezi tamními biodytlamickými ze
mědělci,zaujalo mě, jak silně tam žijesystémsvépomoci, přičemž,'slépomoc,,Švýcařinechápou jako ,,pomoz sí
sóm,,,ale ,,pomozmesi navzajem a nečekejme
na Ponoc
je
To
v
podstatě
základní myšlenkadružsteynictví,
státu,,.
nezdeformovaná našísocialistíckoupraxí. Bezprostřednč
po listopadu 1989například švýcarští
biodynamičtízemě.
dělci založili Spolekpro vzájemnoupomoc mezi Východem a Západem v biologickémzemědělství,začalipro nós
sbíratpeníze,pořódat vzdělávání' exkurze, stLižev jejic]1
VýzkumnémústavubiologickéhozeměděIství,
Pfaxe na
jejich
atd.
a
hlavně
díky
nim,
díky
pomoci
l safarmách
mých začátcích.jednes u nás ckologickézemčdělstvítam,
kdeje.
Mimochodem, kdyžčlovčkstuduje našeprvorepublikovékampeličky,zjístí,žese rozlíšovalyzáloŽny yetlenéúřecl
nicky a potom naprostopřeyažujícízáložny yedenéčínovnicky. Slovo čínovníkuž dnes prakticky neznáme, mně ale
přijde v tétosouyíslostiyelntíhezké.Celý náš společenski,
systémse postupněstává čímdál víc úředníckýma čínt]ó|
_ a měli bychomse přičinít,aby se to
méněčinovníckým
změnilo,jinak na to za.idenrc.Mělí bychom se zdčítčinit'
Shodou okolnostíjserrr l, Sedmé generaci netlávno četl
článekNadi Johanisovézc seriálu o ekonontickýchdisí
dentech' t,čnovanýSílvíoGesellovi. Gesell byl ekonott
valonsko-německého
původu,Žijícíve tlruhépolovině 19'
a v prlní pololině 20. století,a Co mu předevšímleželo
na srdci, byltt reÍormaekonomickéhosystému,Říkol, žeje
třeba zbavit peníze.iejichpřílišnémocíttat|akononikou
a společností,
(l to tín, že se zrušíúrok, resp&tírc že se
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pozítivní úrok nahradí úrokemnegativním,který by phtíIten, kdo by peníze uchováyal. Měl to lymyšlenétak, že
by se na bankovky lepily kollq, jinak by ztratily platnost.
_ Připomíná mi to Steinerempfosazoýanou institucístárnutípeněz: steiner chtěl, aby penízepři svémoběhu stárly
a přitom Procházely třemi kategoriemi,z kupníchse stáýa
ly půjčovnímia nakoneCdarovacímí'
Chci tím řící' že alternativní koncepty existují a je po
čemsáhnout,
otázka peněz mi clnespřijde jako jedna z klíčových
pro
jeho
proměnu.
Když se podíváme
fungování ekonotniky a
na státní dluhy, na roli ratingo!ých agentur, na burzoyní
spekulace' na moc Jlnancí, vidíme, že ottizkLzkapítálu je
velmi neprůhledná,a PřitoÍn rozhotlující',,
Ano, na poli Íinančnictvídošlo k zásadrrímuposunu
k horšímu.Na příkladu Silvio Gesella,kteréhojste zn-ri
ňoval,je ovšemvidět, Žeten zápaso osvobozeníse z područímoci peněZ tady byl vždycky.Silvio Gesell možná
znal teorii Rudolta Steinerao tom' žepenízemusí stár
nout,iako kaŽdéjiné zboŽí,protoŽejinak to vede k nezdravémuhromaděni,kteréje rakovinou v těleekonomi
ky, moŽná na to přišel sám, protoŽe to bylo ',vevzducl-rtť.'
Mluvil o tom, žemáme.li kupříkladu košíkjablek,kterÝ
pěstitelchce prodat,a na druhéstraněčlověka,který rlií
penízea chce jablka koupit,je pěstiteltlačenk rychlému
prodeji,jinak budou jablka znehodnocena.Ten, kdo nrá
peníze,o ně všaknepřijde,protoŽena rozdil od jablek se
bankovky nezkazi.Múžetedy čekatna to, aŽ bude majite]
nucen jablka prodat za nižší
cenu' Gesel]tedy uskutečnil
v praxi to, co navrhl Rudolf Steiner:vytvořenísystémr-t'
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lží|de by penízepři nečinnostistárly'byly by zatížené
vacímpoplatkem.Namístoplaceníúroku těm, kdo mají
vícpeněz, neŽpotřebují,je nutnéudržetje v oběhu.Lidé
budou v případě' že penízezadržíu sebe a nedovolí 1im'
aby obihaly' platit nralý poplatek.Zatímco úrok je soukomým ziskem' tento poplatekby byl zisken veřejným.
Sloužilby jako příjem pro Stát a ten by tak mohl sniŽit
daně.2aVe třicátých letechminuléhostoletíse na základě
jeho návrhův Rakousku, Francii, Španělskunebo USA
uskutečnilyexperimentys volnými penězi. Nejúspěšnějšíbylo rakouskéniěstečkoWórgl. Vydali volné peníze
a opravili za ně cesty,nrosty,ZlepšiliveřejnésluŽby,platili
jimi místnín-r
řemeslníkůma obchodníkůnr.
Poplatekza
pouŽívání
činiljedno procentoza měsíc.Ten' kdo měl na
konci měsícebankovku u sebe,na ni rnuselnalepitkolek
v ceně jednolro procenta' Tak bankovky obíhaly a lidé
dokonce platili daně dřív, aby nemuseli poplatek platit.
Zatímcovšudev Evropě zápasili s rostoucíse nezaměstnaností,tady za rok klesla nezaměstnanosto 25 procent
a poplatky šly na veřejr-réúčely.KdyŽ se o tento model
začalozajímatdalšíchtl'i sta měst,ZasáhIarakouskácent.
rálníbanka,která se začalaobár'atztráty nlonopolu, a zakázalaměstskéradě tisknout v]astnípeníze.25
Ten přík1aduvádím proto' Že je r'idět, Že tento Zápas
není noý Za tu dobu se všakještěprolrloubily nekalépraktiky majitelůpeněz' Zrušily se veškeréregulace,
penízese odpoutalyod realitya staly se přeclnrětemspekulace. Peníze se dnes \rytváře]íz dluhu' lb je naprosto
šílenásituace,která nen-růŽe
véstjlnam neŽ k velkéniu
krachu celéhofinančrrího
systému,coŽ hybatelétěchto
věcí nepoch1,bněvědí. Penízejsou už pouze r.irtuálni.
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Po druhésvětovéválce přibližnědo sedmdesátýchlet mi.
nulého století peníze ještěplnily funkci směnnél-roprostředku, existovalavazba mezi penězi a ýrobou zboŽí'
Potom s nástupem neoliberalismuse uvolnila vazba do.
laru na zlato' zrušilyse regulacea zrušil se zákon, který
bankovnictví.Finanční
odděloval obchodnía investičt-tí
transakcenepodléhají
zdanění.Do tohoto procesu není
zapo,jenapráce, není vytvářena Žádná přidaná hodno
ta' jde o velkéglobálníkasino, kde se penízeohromnou
rychlostípřesouvajíz jednoho konce na druhý. Dluhy
uŽ nerríschopen zaplatit Žádný stát na světě a kaŽdÝje
ohroŽenspekulanty.26
Když mluvíteo regionálníchměnách' zastavil bych se kra
platidla chiemgauer,kterébývá uvá
tičceu bavorského
jeden z nejúsPěšněiších
projektů
děno jako v současnosti
lokáIníčiregionálníměny.Málo se ví,žeten projekt rcšel
od žákůdesátétřídy waldorfskéškolyv Prienu a jejich uči.
teleekonomieChristiana Gelleriho,je to ted, projekt iltspi'
rot,anýanthroposoJ1ckýmpojetím ekonomie c socíálnílttl
organismu,Chiemgauerexistujejak ý podobě bankoyek,
tak i v podobě elektronické;spolek,který je nositelentpro.
jektu, tttá tři tisícečlenů,z toho je así šestsetJirem tt dvč
stěobecněprospěšnýchspolků.Chiemgauer takéstárne, rltt
bankolky se musílepit kolky v hodnotě tlvou procent IntJ.
noty bankovky.27o celémprojektu se mluvíjako o ,,zkrott.
ní peněz,, peníze,kterénelládnou, nýbržslouží.Myslín,
žeten projekt.ieyelmi dobrý, na druhou stranu sí net|ěláttt
iluzc o jeho Živolas1lk)pnosti:
s!á!. !,1kjdkjC dnes iiz,'ttl.'
musí dříve čipozdějípodobnéprojekty zakázat, protože
mu zde unikajídaně.Zásadnířešenítedypodle méhottti'

104

zoru nespočíláv zavádění regionálníchměn, ale l proměně celéhonárodníhoa globálníhoJinančnictvípo vzoru
fuho,jak se s penězi zachází ye zmíněnýchprojektech.
peněz ostatněmluvil užRudolf Steíner
o tom ,,krocení,.
y takzyanémNárodohospodářském kurzu, tedy v kurzu
Ríká' že člověknemá
pro studenty národohosporlářství.
jen
nechávat
tak
vtékat
r1o
oběhu a dávat jim napeníze
prostou volnost, aby si dělaly' co chtějí.Přírowávrt peníze
k jezdeckémukoni, kteréhoje třeba dlouho Cyičita kfotit,
Řekl bych, že dnešníglo.
máJi být opraldu použítelný'28
jsou
pro obyčejného
bólní toky peněz
člověkanaprosto ne
jenomžatím'žedo níchneproprůhledné'
''neochočené,,;
nikáme svým vědomím,umožňujemerůzným-finančním
magnátům'bankéřůmapod', aby síje řídílipo syém,ke
svémuprospéchua k naŠt
zhtlubč.
Ze je celýJinančnísystémneudržitelný'o tonl vypoví
dá i neustálýrůststátníhodluhu, a to lejen u nás, alc ve
všechzemích,a takérůstpodílutohotodluhu na hrubétl
domácímproduktu, narůstáníhodnoty úrokůutd. StrL!čně
řečeno'čímtlál většípodít toho, co se lt zemi vyprodukuje,
se musí t,ynakládat na splácení úroků,a vněřuje tedy do
soukromých kapes. DomyšIenodo důsledků,1sottzde jcn
dvě otázky: kdy a jak tentosystémzanikne a čímbudc na'
hrazen.
Chien-rgauerneni ;ediný.V nrnoha zer-r.rích
(Šr'ýcarsko'
Německo ad.)existujírůznéformy dobropisii a pr.incipje
stále ste;ný Komplementárníměna' směnitelniiza pl;rt'
nou měnu, která podporuje místr-rí
podnlkáni a Zaměst
nanost a pomáhá překonat krizi v místě.Znán.rýalternativní ekonom Richard Douthwait navrhoval zirl'edení
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několika komplementárníchměn - lokální, regionálni
a globální.A podle vedoucíhoekonomaDeutscheBank
ThomaseMayeraby řeckousituacipomohlavyřešitkomprůlomv myš.
plementárníměna,tzv geuro.To je určit..ý
I kdyžbyl jeho názor odbor.
finančníků.
lenísoučasnych
ní\ samozřejměvětšinověodmítnut,protoŽejsou stále
pod vlivem neoliberálníchteorií,je vidět,Žeuži v těchto
kruzíchzačínásvítat.ThomasMayer lycházel z toho,že
reálná hodnota eura je v různýchzemíchrozdílnákvůli nevyrovnanostireálnýchvnitřníchsměnnýchkurzů
a tomu by mohla napomociprávědoplňkováměna.T1.to
druhy penězby nepochybněpomáhalydo
dva souběžné
přešlana penízebez úroků.
doby,neŽby celá společnost
poplatky..
Že by ,,parkovací
mluvil
o
tom,
I Silvio Gesell
šlyjako příjemstátu nebo obce,takŽestát nemusíproiekt zakazovatpro unikajícídaně,jak Zmiňujete.Navíc
by zpočátkusystémfungoval tak, žedoplňkovépeníze
jsousměnitelné
za oficiálníměnu,ve kterése platídaně.
finanční
kruhy,
Těmi,kdo jsou proti',|soutedypředevším
moci
část
své
bankéři,kteříby tím přišli o podstatnou
pokusyvždyzakázalybanky
úspěšné
a vlivu. Dřívější
a bankéři'kteříie řídí.oni pak ovlivňujípolitiky.
Když užjste zmínl|Národohospodářskýkurz Rudo]fa
Steinera,ie dobrési ještějednou přiPomenout,žev něm
upozornil na nutnost správnéhouchopenípodstatype'
Rozdeli|je na tři
néz.coŽsi takémá|okdouvědomuje.
jak jsteuŽ
a darovací'
druhy'Na penízekupni.půjČovni
penízečasemmusl
zmínil,přičemŽříká,Žeony půjčovní
přejítv darovací.Nedělítaképenízena levnéa drahé'ale
daro.
na mladéa staré.
Mladémajíhodnotupů1Čovni,
vacímajívelký ýznam pro svobodnýduchovníživot.
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podle něho vzniká právě Proto, že,,sesměšují
půjčovní,
kupnía darovaci,zatímcose t}to peníodděluií.Neponechá-lise věc
od sebeve skutečnosti
postavitnutná
alevnesese do ní soudnost,stačí
půjčovnípeníze.
mezikupnipeníze,
sdruŽeni
penízea obnovu peněz' Nesmítetoho, kdo pe-

bezjakéhokolismys.
nechat,abyje půjčoval
půjčuje,
nýbržtento člověkbude ve spojeníse svou asociací...29
Domnívám se, že z těchto jeho myšlenek vychází

pozdějších
návrhův tétooblasti,kteréjsme zmi

ýše a jejichž dalšírozpracování a uskutečňování

systémnahrazen,
Čímbude stávající
stáleaktuálnější.
jak
jasné.
kdy
a
tento systémza
zdá
byt
ovšem
tedy
to je ve hvězdách. Víme však, že cesta uŽ tady je

měn, které
)ejí vytvářeníkomplementárních

jak momentá|něpřeŽivatkrizi. tak připravovat
bez úroků.

seještěna státnídluh. VáclavUmlaufpoužil
kterémě jako vzdělánímzemědělceoslovuje:
vláda dojíkrávu, a čímméněmlékakráva dojí,tím
jí dáva nažrat,
A kdyžužji neníčímkrmit _ seno
nebolirozkradeno.pošleji na pole
zpriýatizoyáno
místokoní,kteříjsou už takézPrivatizovanía sněTed,užje jen otázkoučasu,kdy kráva pojde ýyčer
lichváři,nadoodobněiakov Řecku,A zahraniční
a bankéři,
uznaleklepounaší
fnančníorganizace
jak se ujmou zadluženého
na ramena _ a uŽ se těší,
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Prostýmsekým rozumemje zřejffié,žesystémzalože'
na zad,lužováni
můzemit j?n omcze ou .ivotnoý a že
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I

I

že spróvce
Po něn zbudou jen dluhy, Pokud bych zjistíI,
statku stateky|trýale zadlužuje'budeprvní, co mě napad.
ne, jestlise on náhodou nesPřáhls včřiteli,tedyjeýli.iaho
toho,ab), stateknttcíIemnanídosáhnoutzadlužování|n
sel být nakonecpředán věřiteli,a jestli on za ttl nedostane
od yěřitelesvůjpodíl,- Přiznám se, žejsem dodnesnc.
pochopil,ktlo jsotttí věřitela,kterýn nly i úechnyostntní
státy dlužíme,kdo nám ylaýně půjčujcty bílionovéČústk7
splatit,ba žt
i přesto,žeje josnt, žeje niktly nebutlemožné
a Žt na.
už
aní
úroky
splcicat
t\řívečipozdě.iincbudentožné
zabavit lnajetek tlnebodluh
zbude,ncžnám tlluŽníkům
neuznatjeho pkltIlost'.'
zrušit,tlLlntítnout'
a co tilr1
Žeotiizku' kdo,jsouVěřite]é
Myslírrrsi, Radolr-ri]e,
ta ťlZká
jsme
ZřejI11ě
to
znrínili
čiistečně
sledují,už
ýše. Je
lidí mocnÝch, která drresdrŽír'rukou bohltstvi
skupir-ra
jsou virtuiilnía ŽádIltluhoc]rlottt
celéhosvěta.Ty per-ríze
k picŽi
statkvrrutr-ré
nemají.Hodnotr'rvšakrnajir'šechn,v
jsou
nesPla
protoŽe
tí.Dluhy je naprostonutnéodpustit'
titelné,cožtito lidévědí.Předtínrvšaknepochybněnánt
ale i celým stiitťtmzabavímaietck'
rr-ralýn,'dlužníkůni.'
finančnísystémklekrre,budou mit r' rLlce
AŽ náŠclneŠní
sy'skomodity nutnék životu.Vodu, encrgetické
všechr-r,v
i m(lcťl]s\.stén]\'
r.ýrcrbup()tra\'in'konrunikirční
ténr1',
r'šehoPodstatnťho'
pi-erozdělování
ský aparát.|e to ticl-ré
co člověkpotřebr.qepro Život.|e to přesnětak' jak to ličite. Spriir,cestatkuje spřaŽens \'ěřiteli Za poclílrra statkLt
J n a m ( ) ť'i j e h . ru z r la r t i t t.l p o j e t t e '
,/iír1o,
shtldnanen(1tom, žePtníze tle.isoupříčitxJlL
Ási se,
penčzby se nt,lLl.
zla, ktert t,esvětčPanuie,a žezrušením

I
l
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se někteříIidédonntívají.
Pros,ihlojeho odstranční,.ink
jak
penězi
pouze
s
zachází,
se
řídí
je
v
ttlm,
se
či
]ak
b|pfi
neřídíjcjich toky.A stejně tak, myslín' nejsoupříčinottzlLt
k zapii.1čování
pe
a pťiorioni banky.jako |j5lnyy5loužítí
něz.JeýIižeby motivem půjčkybylo umožtlítpůjčujícímu
5i,aby mohl realíztlvatsvůjzáměr,a níkolímaximalízovttt
věřitelůvzísk,jcstliže by ted1,ten, kdo si půičuie(respekti
w uspokojeníjeho potřeb), byl cílenta niko|i prostřerlkcnt
ktomu, aby z něho věřitel vyždínalco nejvícpcněz, pak by
banky dělaly to, co ma.ií,a y sociáInínt orgonísnlu,v.jaho
ekonomickésféře,by působily ztlravč.Pokud je ale je.iich
hlavnístarostíbrtita obohacoyatsc,nikoli dávat a přinti
nenoc. \,),
rc společnosti
šetbohatstyidruhým,zpťlsobLl.ií
_
jste,Táňo, letmo znínila etickébanky mohh byste tcnto
pojemponěkud ob.1ttsnit
a uréstně1akýpříkkut?
prvoreptrblikových
Zmínila jsem uŽ způsobíur-rgovárrí
kampeliček.
V etických záložnáchse r.šechnoodr.íiíod
dvou základníclr pilířů. Banka furrgujejako druŽstrrl
rovnoprávných čler-rů
a nepoŽaduje úrok. Uvěr1. ,;sotl
levnéa ručíza ně r.šichrričlenové'Úvěrová druŽstr,a
nemajíakcionáře, kteři očekáva]í
svrij zisk. Vc svéknizc
Me penízejsou služebníke
ll, níkolil,prinentNad,aJohanisováukazuje,Že Ila poclobnémirrirrcipufuIlgujednes
napříkiadšvédskii
banka ]AK: ''Svedskábankir ]AK N{eďesbank má přes dvacet tisícstřadátelťt
a vklady l'hocl
notě zhruba 50 milionů eur. |ejínihlar'nínrposlánínrje'
půjčování
peněz, ale bez úroku' JAK Medlesbank ie
družstvo,plně vlastr-rěné
svými členy'Řízeni bar-rkyopět
\chází z demokratickéhoprincipu ,jeden člen- jeclcn
lrlas..
Členovéne]enžebaniu de facto vlastni ir nepřítlrtl
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se podilejína jejímřízení:každýz nich navícpo přijet1
platíčlen.
podíl'každoročně
za členazaplatímalýčlenský
_ stovky
sképříspěvkya _ co je asi nejpozoruhodnější
činnostibanky.
členů
se dobrovolněpodílejína osvětové
a snaží
pořádají
výsta\ry
čtvrtletník,
bankovní
Vydávají
_
se přispívatk druhémuvelkémucíli banky k reformě
ekonomickéhosystému,který považujíza neudrŽitelný
je ochotnapracovatpro banku zadarmoa lidé
Částčlenů
bancesvěřujísvéúspory,anlžbyza ně ryžadovaliúrok.
Za svéúsporynamístoúrokůdostávajíbodíky'kteréiim
umožní- po mínimálnímspořicimobdobíšestiměsíců
_ poŽádatbanku o tzv zák]adnípůjčku.
)ejívýšezávisí
na bodech,kteréjim bankapřiznala'a ty na množství
a na době,po kteroupeníze
peněz'kteréměli uloŽené,
v bancebYlY.":t
Nadh Johanisováuvádíi příklad.,,Pokudjstesi během
roku naspořili dvacettisíc'můŽetesi buďlypůjčitdr'acet
l'yroku, nebo si můŽete
tisíca splatitie běhempříštího
půjčit
desettisíca spláCetie dva roky.Zároveň si nrůŽete
V této
také\Tbratsvýchnaspořenýchdvacettisíc.Můžete
Íázípožádati o dodatkovoupůjčku,
'iejíŽýše bude závijednakna ak.
bodících,
setjednakna vašichdosavadních
bodíky,potřebnépro tuto další
tuálnísituaci.Dodatečné
půjčku,
si ale musíteběhemjejíhosplácení'vyslouŽitl
a q si bu.
potřebujete'
ko|ikbodůpÍesné
Bankaspočitá.
deteběhemsplácenídluhu povinněspořit dohodnutotl
V den,kdy budeúvěrsplacen,budetemítsplněnI
částku'
'částkupenězv bance'
i body _ a k tomu příslušnou
V závěruoddíluo tétobanceNad'aJohanisováuvádípÍt'
bankyr Po
kterýměl hypotekuu komerční
k]adčlověka,
Kočtyřechletechsplácení,kdy splatil 13 476 švédských
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se mu dluh snížilo pouhých300 korun. Zbytek šel
DíkybanceJAK' jejimžčIenemsestal,
spláceníúroků.
půjčku
a za dvanáctlet svojedluhy splatil.i v sou
je častýmdůvodempro Žádosto úvěru banky
splaceníhypotéky
u komercnibanky.Takovéto
eticbanky tedy působízdravě,jak říkáte,a jsem přesvědžev budoucnostiani nebudoujinébanky existovat.
se tím samozřejmě i celý sociální organismus.

je tak trochujako z jitakovéhobankovnictví
světa,nicménětakovébanky existujía dokonce
ií.Příklademmůžebýt německáGLS Bank, která
jižpřed čtyřicetilety'a tojako anthroposofckáini
tedyna základě Steinerových
poznatkůo zákonisociálníhoorganismua pokynůprojeho ozdravění.
tato bankafungujejako družstvo,vkladystřadatelů

ke konci roku 2011 výšebezmála dvou miliard eur
v posledníchletech banka navzdory krizi zaznamenáyá

růsto několik desítekprocent.Jak říkó vedení
jejich činnnky,zisk pro ně nenícíIem,nýbrždťlsledkem
nosti,a ze zisku pak bankapodporujetisícerůznýchve
prospěšných
projektův sociálnía ekologické
oblasti
(vroce2011jichbylo t7 480).Za svoučinnost
dostalaGLS
celou řadu ocenění'stala se naDříklad německou ban-

roku 2010, a zatímposlednímoceněním,uděIeným
květnu2012,bylacenaEuropeanSenseInvestingAward.
Myž si vedletěchtopříkladůPoýavímu nás bčžné
ban
a jejich systémzaloženýna bezostyšném
vykořist'ováodíránía ždímání
jak ýřadatelů,tak příjefficů
půjček,
se zvrácenostdneŠnihosystémuv plnc nahotě. Půjč.

u nichždlužníknakoneckvůIiúrokům
splatír|vakrát
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vedoulidi do otroctví.Pod hrozbou
tolik,nežsi vypůjčil'
jistot si ýůj co ýůj
exekucemajetkua ztráty existenčních
a svůjpříjembezohleduna to,
musíudržetsvézaměstnání
zda je tatopráce naplňuje,zda odpovídájejich záměrům,
a takébez ohleduna
s nimižvstoupilido tétoinkaťnace,
jaké
jejich
práce
dopady,i na
sociální
a
ekologické
to,
má
zachází.Musí býtprostěpoto,jak s nimi zaměstnavatel
slušnía stávajíse otroky.
V tétosouvislostibychzde rád uvedl dva cítáty,které
jsem shodouokolností.včera
našelna pomníkuobčtem
městečku:
prvnísvětové
války v jednomstředočeském

ekonónínemoci v ekonomice:
lidarita a altruismus

tó'zka mzdy a půdy
zsteyntctv, a asocrace

bych se ještězastaýit u ýry

Nechéneníotrokůni r,yděděných'jen volnýchobčanů
a stejněcenn',ich'
A. E, Mužík33

Žádná moc tohoto světa,a b1t se i s celýmpeklem
ušlechtilého
neudrŽínárodavzdělaného,
spolčila,
v poddanstvía otroctví.
a statečného
T. G. Masaryk

ekonomickéhožívota,

němžby se měl uplatňovatprincip bratrství'spojoýat
s ekonomickou činností
je velmi nezvyklé;jak vy,

chápetetoto spojení?Co pro ýás v tétosouvislosti
bratrství?
Radomile' to ie otázka' kterou isem si vlastně ni-

nepoložila.Podle Trávníčkova
Slovníkujazyka česbratrstvíznamená ,,vztahmezi rodnými bratry,
přátelství...
Je v něm takévýraz ,,bratrskáláska'
ExistovalaTednota
iednání...
bratrskáa češtíbrato
pojem
naýsost
ušlechtilýBratrstvípodle mne
|e
jednání.Nezištnéjednánív ekonomi.
nezištné

znamenánezištnouspoluprácive prospěchcelku a nive prospěchosobní.Spoluprácina základě vzájem.
schopností'Tí nejvíceschopnímajířídit podniky,
pokud se díky jejich talentu v1tvořízisk, majíprávo
většípodílna r,rytvořené
hodnotě.Zaměstnanci,kteří
hodnotu vytvořili, mají právo na svůjpodíl, ale také

důstojný
život'Protory'jimáRudolfSteinerpracovní

ltz

ll3

právo z oblastiekonomickéa přiřazujeje k oblastipolitic.
ko-právní.Tam semá rozhodovato podmínkáchčinnos.
lidská důstojnost.
ti jednotlivce'aby mu byla zaručena
To všakneznamená,žese v hospodářskéoblasti podle
Rudolfa Steineranemá vytvářet zisk. ,,Hospodářsképo.
výhodnost,
účelnou
měry vyžadujíke svéúspěšnosti
jejich
řád podle jejich
oportunismus,který upravuje
jeŽ musílidévJvíjet
... ,,Z činností'
vlastnípodstaty...35
v zařízeních,slouŽícíchk výrobě a výměně zboži,nemohou bezprostředněvzcházet ty nejlepšíimpulzy pro
právnívztahy,kterémusímezi lidmi existovat.V hospodářských zařízenichse obracíčlověkk člověkuproto,že
jeden sloužízájmu druhého;zcelaodlíšnýje vztah'který
.. . ,,Lidé
má člověkk člověkuv rámci právníhoživota...36
by si bez obalu měli přiznat:hospodářskýoběh bude Ži.
votaschopnýjen tehdy,jestližemu v jeho vlastnísféře
nebudevzatantisociálnísklon,avšakbudou mu trvale
přiváděnysílyz jinéoblasti,z duchovníhočlánkusociálníhoorganismu,kterébudou antisociálnísklon měnit
zpět na sociální...37
To znamená,žezisk r,ytvořenýv ekopřecházet
tam,kdeje potřebnýpro společnomicenrusí
nost i jednotlivce.Problémvšaknastávápodle Rudolia
oblastinevy'
Steinerav tom, Že se v tétohospodářské
měňujepouze zbožiza zboží,a|ezbožíza práva.Práce ie
půtla.
za zboŽí,
aletakénapříkJad
neprávempovaŽována
která se dnes kupuje.,,Pozemeksamotnývšakv hospo'
jako zboŽí.Součásti
sociá]ního
dářskémživotenepůsobí
jeho
uŽrvi.
pr(ivo,
které
má
na
organismuie skťze
čIověk
je zboŽí
směňováno
zapráva.je tim dotč<n
ní....'|akmile
právnívztah samotnÝ..38
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|e tedy vidět' Že pochopit bratrstviv ekonomickéob.

je poněkud komplikovanější,
nicméněprávě v trojorganismusevzájemnéýky.vy a nesrovnalosti
|inak ovšemRudolf Steinernavrhuje:,,Maií
sdruženíz profesníchstavůa ze vzájemněpro.
stouPenýchzájmůvýrobcůa spotřebitelů'ježsměrem
Kdo je
ryústív ústředníhospodářskousprávu...39
s fungovánímdruŽstevu nás za prvnírepub.
najdev tom velkou podobnost.I tehdybyla jednotdruŽstvapropojena,ýrobky jedněch se prodávaly
spotiebnich družstvecha směrem nahoru druŽstva

v zastřešující
organizaci,která ve styku s vládou

působílana legislativu. Vůčisým členům,kteří tam delegovali svézástupce, byla hlasem poradním a pomoc.
ným. V tétoekonomickéstruktuře lze rovněžzahlédnout
prvý bratrství.

Patrněprávě protoje pro našeběžné
podnešní
smýšlení
jem bratrstyítak těžkoslučitelný
s ekonomickoučinností:
ekonomícká
činnost,
takjak se dnesprovádí,je v podstatě
prováděnáza účelem
zisku, tedyvlastníhoprospěchu' Taktose nám to dneszdá normálnía snrávné_ když
říkám,,nam,',
tak tímmyslímdnešníspoleinost.
a v|a.stně nevidímetu pervefzi, zvrácenost,tedypřevrácení,ke
kterémuzde došloa kteréje zdrojemnemocisociálního
o|ganismu.Zištnostekonomické
činnostiie patrná v tom,
žcten,kdo tutočinnost
provádi'ji provÁdi proto- at'už
vyróbía nabízízbožíčislužbu_ abv ořišelk maximál.
nímuzisku' nikoliproto,aby ,,porfiii potiebupříjemce
produktu. o tomjsme se zdejiž bavili _ je rozdíl,
boty,kterési kupuji,vyrobilněkdoproto'abychmohl
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dobře chodit, nebo proto, abych si je koupil a zaplatíl mu
za ně. Stejnětak je rozdíl, jestliněkrlozrekonstruujea pro.
najme byt proto, aby utržil co nejvícpeněz, a je mu přitom
jedno,jak se u něm bude nájemníkoli žít,aneboproto, aby
y něm mohl někdo žítspokojeně,tedy aby byla uspokojena
jeho potřeba bydlet. A je takérozdíl,jestli zeměděIecpěstuje plodínyproto, aby nasytíljiné lidi klalitními potraví.
namía zároyeň zachoyalúrodnostpůdya kvalitu krajiny
(včetněkvalíty spodní vod.y),kteró je potřebou nás yšech,
anebo jestli chcejen utržit co nejvícepeněz, lyprodukovat
co nejlícepotralin (tedy dosáhnout maximálních lýnosů)
a dostat z půdy co nejvíc,]estližeje jeho pohnutka zištná,
odrazí se to nakonec i v kvalítějeho produktu' která tim
bude trpět _ o kvalítu,ježje předpokladem uspokojeníněčí
potřeby,mu koneckoncůnejde,A negatfuněse to odrazí
take v celkovemzdravt sorialnthoorganismu.
podstata bratrstvíy ekonomíce:
V tom podle mě spočíyá
budto jednám zištně, egoistíck|,ve sl,ůjvlastníprospčcll,
anebo nezištně,ve prosPěCh ostatních,jako by to byli ní
bratři' Pokud se lžijeme do osoby toho, ktLoekonomit'
kou čínnostprovádí, krlo produkuje příslušnézbožíncbo
službu,bude nám možnápořád ještěpřipadat normáltlí
a oprávněné'žejedná pro zisk _ jsme zvyklí takto uvaŽo.
vat a zvyk je železnákošíle.
Jakmile se ale vcítímedo posttlvenítoho,kdo je příjemcemzbožíneboslužby a přijcln'
ci zbožía služebjsme všichnitéměřneustále'v tu c|n,íli
nám dojde,žezištnápohnutka poskytolatele nás omezLL|c,
je na náš úkor.A bratrstvíterlyznamená, abychom ne.1etl'
alejerlenrc prospěchdruhéhtl'
nalijeden na úkordruhého,
Jakmile tohlepochopíme'uděIámeprvní podxatný krok
na cestěk ozr]rayeníekonomickýchyztahůa sociálníth
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ýztahůyůbec.A taképod*atný krok od normálního vědomík vědomízdravému_ nebot'to,co zatímpotlažujeme
za normální,je chorobné'a naše',normální,.vědomíje
nemocnévědomí.
i y tom, ženeyidímea neuznáyáme
Ta nemoc spočívá
objektívnízákonitost, která v ekonomickéčinnoýi spočívá,
tedyzákonitost altruismu, činnostipro druhé:dnes,kdy
je ekonomická čínnostzaložena na dělbě práce, už téměř
nikdo neprorLukujezbožíči službypro sebe,pro uspokojování stlých potřeb, nýbržprakticky výhratlně pro druhé'pro uspokojováníjejich potřeb. A v podstatě ňechny
jeho potřeby jsou uspokojovány činnostídruhých, činností
jeho blížních.Rudolf Steínerna základě tohoto poznatku
formuloval tzv. hlavní sociální zákon, který bych zr1erád
ocitoval _ citujeme ztle ted'Rudolfa Steinerapoměrně často, ale tento zákon a jeho pochopenípovažuji za natolik
stěžejní,že bych zde chtěI uvéstjeho t1oslolnou;formula
ci z roku 1905:,,Prospěchcelku, sestávajícíhoze společně
pracujícíchlidí' je tím yětší,čímméněsi jednotlivec pro
sebenárokuje výnosy svých výkonů,to znanená' čímvíce
těchto výttosůodevzdáyá svým spolupracovníkůma čím
vícejsou jeho vlastnípotřeby uspokojovány nikoli z jeho
výkonů,nýbržz výkonůjiných,,,+n
Když se vrátím k citátům, kteréjste uyedla, rozumím
tomu tak' že získby ekonomická činnostměla přínášet'
ale mělo by tomu být tak,jak deklaruje yedenícLS Bank:
zkk by neměl být pohnutkou' příčinoutétočinnosti,nýbrždůsledkem.A jesttižese pak zisk převede do duchovní
sferysociólníhoorganismu,plynou tím zpětnčz duchov
ní ýry do ekonomickéozdranjící síly.Známe to každý
z vlastni zkušeností:k1yž nezištnědáváme, když tím něco
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dostáváse nám tímsmysluylastníexistence
umožňujeme,
. dostáváse nám síý být.
je formulace,žese směňuje
Čemuúplněnerozumím,
práva'
mi
to,Táňo'vysvětlit?
Mohla
byste
zbožíza
otázek' a sicepoDále jste se dotkla fuou důležitých
půdyjako
jako
postavení
práce
tak
zbožía zrovna
stavení
zboží.To bychorn,myslím,měliponěkudrozvést,
Pokud ted častocituieme z díla Rudolfa steinera,ie to
proto,žejeho myšlen\ jsou v našemsvětěstáledost ne.
oblyklé,přestožejsme si už na mnoha příkladechukázali, kolik z jeho ideji Žijev praktickémŽivotěa zapustilo
zemědělství).
školství,
v něm kořeny(oblastlékařství,
]eho
sociálníhoorganismujsou
návrhy z oblastitrojčlennosti
neznámé.
společnosti
všakvětšinové
]ehooriginálnívidě.
světa(bylo tonru
níje natolikodlišnéod praxednešního
je
tak ostatněi v jeho době),že třeba se důslednězbavo
vatvlastníchpředsudků,coŽnenílehké,a věnovatsejeho
znolrr a znow. Potom se člověkuotevřouoči
myšIenkám
a Pochopí,jaká cestanadějese před námi otevírá.Mnohým budou třeba znítjeho návrhy komunisticý, moŽná
i ten krásnýcitát,kterýjsteprávěuvedl,ačkolion sám vě'
noval mnoho přednášekrozboru marxismu.Jakkolisou.
odmitJI
systému,
hlasils jeho ana|ýzoukapitalistického
způsobí
jehoýhodiska jako slepoucestu'kterálidsrvr.r
utrpení,pokud se po nílydá, a varovalpřed níprávěproto, žemarxismusnezpozoroval,Žesociálníorganismus'ie
trojčlenný.
Marx viděl řešenípouze v ekonomickésféie
ylastnictvívýrobníchprostředků.Ie
a ve společenském
uvéstjehovlastníformulace,nikoli je přeiry'
tedydůležité
právět,protožebychomse mohli dopustitzkreslení.
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Chápu bratrstvív ekonomickémživotěstejnějako ql.
zisku je nádor, který hubí všechny.Váš
ýklad dokreslujei jiný ýrok Rudolfa Steinera:,,Kdyžčlověkpracujepro druhého'musív něm vidět
důvodsvépráce;kdyŽ má Pracovatpro celek,musípo.
citbvatcenu, bytostnosta ýznam tohoto celku. Celek
musímít duchovníposlánía každýmusíchtítpřispět
k tomu, a\ toto duchovníposláníbylo splněno...alBratrstvív ekonomickésféřeviděl Rudolf Steinerv utváření
kterése budou společně
asociacívýrobcůa spotřebitelů,
domlouvatna potřebnévýrobě.
Pokud jde o práci pojímanoujako zboží,je to problém,který si málokdo uvědomuje'Nechám zasemluvit
Rudolfa Steinera:,Je starověkuexistovali otroci. Celý
člověkbyl prodávánjako zboží.o něco méně,ale přece
jen částlidskéb1tostibyla začleněna
do hospodářského
procesuza nevolnictví.
Kapitalismusse stal moci, která vtiskuje zbytku lidskéb}tostíieštěcharakterzbožíve ýrobě
pracovnísíly.(...) Hospodářskýživotspočívá
a účelné
spotřebězboŽí.Lidskoupracovnísílunezbavíjestliže
moŽnostvy'
me charakteruzboží,
nenalezneme
jmoutji z hospodářského
procesu.(...) Tim, Že dělník
rnusíprodávatsvou pracovnísílutomuto procesu,roz.
plývá sev něm celousvou bytostí.....a2
Tedy jinak řečeno,mzda nesmíbýt cenou práce, ale
právemna oprávněnýpodílz ýěŽku prodanéhozboŽí.
Pracovnísmlou.rypak majíspadatdo článkupoliticko-právního,kam spadajísmlouly jednotliých lidí. .l.am
má být chráněnadůstojnost
člověka.Sférahospodářská z něho děIá zt:oží'Půdaje dalšíoblastí,která musí
b1t vyňataz hospodářské
sféry,protožeto nenízboži.
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Neqtvořil ji člověk,není to jeho ýrobek, ale je tady prq
všechny.Pokud se však pozemek kupuje, zachází se s ní
jako se zbožím.Jak užjsem citovala ýše, půdu nemůže.
me prodávat, ale pouze propůjčitprávo k užíváníza jasně
daných podmínek. ,JTotoprávo je něco podstatně jiného
než vzÍahýrobce ke zboží.Majitel uvádí v závislost na
sobě jiné lidi' kteří jsou jím pro svéživob}tízaměstnáváni k práci na tomto pozemku anebo na něm musí bydlet.
(...) Dokud je sm ěřrcvánozbožízazboží,zůstávátvoření
hodnoty tohoto zboŽi nezávisléna právním vztahu mezi
osobami a skupinami osob."a3
Mimochodem, dnes se téměř masově směňuje zboží
za práva. My uŽ nekupujeme jednotlivé zboží'ale jsme
mocnými ekonomickými subjekty nuceni k přijímání
jimi diktovaných podmínek a práv, a nepřijmeme-li je,
nemůžemejejich zbožíkoupit. Náš právní vztah je porušován neustále.
Podívejmese nejprve na otázku mz4), tedy na otázku prá'
ce jako zboží,Zaměstnanecdnesprodává svou pracovní
sílu, svou práci, dostává zaplaceno za odpracovaný čas,
případně za podaný výkon, a to až zpětně,po jeho odpracování,Je tedy ,'odměňován,,za to, žepracoval (známe
populární úsloví,,bezpráce nejsou koláče,'),je za to oceňován, to znamená, žejeho cena, hodnota je odvozována
od jeho výkonu. Clověk je tak ponižován na pouhý zdroj
pracovni sily'je zlo|oŽi1ovanse svým v;ikonem.Důsled.
kem je _ a o tom jsme ji2 mluvili _ Že každý,kdo z iake
hokoli clůvodunepracuje,je vnímán jako příživník,jako
prohIubuie.
mené!:enni'
Tentonahled na clovékase ovŠem
je to stupňujtcise procesa takováto spoleČnost
nepracuji-
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lidi stále vícevytěsňuje,snažíseje eliminovat_ aťuž

Žeposouvil hranice odchodu do důchodučtmdti| bliŽ
takzvanénaději dožití,anebo třeba tím,žeještěpřed na-

likvidujepostižené
lidi, kteřínebudoumoci být
HDP Aneboprostětím,žeekonomícky
nutímat-

odejítod svých dětíco nejdřívedo práce.
Prodávání práce je nenápadnouformou otroctýía os|o
člověkaby v tétooblasti spočívalov oddělenípráce

mzdy.Tak aby člověkmohlpracovatproto'aby uspoko.
potřebydruhýchlidí stejnějako by oni pracolalí
jeho potřeby_ a níkoliproto,aby si
aby uspokojíli
penízea jejichprostřednictvím
uspokojíI
svépotře'
mohl pracova! z lásky k prúci
|inymi slovy,aby č|ovék

- nikoli
a vlastněz lásky k druhýmlidem'svýmblížním
jeho
předpokládá'
egoismu.Toovšem
žeby o
obživumu
býtpostaranojinak.
Tentoproblémú|ěji nékteh|idévyieŠit
zavedenimtak-

nepodmíněného
základníhopříjmu,tedypříjmu,
nějžby měl člověknárok užz tohotitulu' žeje člověk,
který by nebyl nijak vázán na to' zt1aa jak pracuje' To se
první pohled můŽejevil jako naivnt bldhovos!.avšak
kteří za tírnstoií,isou všechnoiiné nežnaivní snílci.

představitelemsnah o zayedenízakladníhopří-

v Německu' ktle mají tyto snahypoměrně širokoupo11je anthroposofGótz Werner proJesorekonomiea zá
zakladatel úspěšného
řetězce dm drogerie a nosítel

ocenění_ a mimochodemtéž
velmíduchaolnýčlověk,
Iak se ly, Táňo, díváte na otázku nepodmíněného
? |e to podle vás cesta k oddělení práce a mzdy
k ozd,ravení
sociálníhoorganismu?Nebo vídítei jiné

jak zbavitprácírolezboží?
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Ano, jak říkáte,Radomile:kdo z jakéhokolidůvoduneDnes jsou dokonce
pracuje,je vnímánjako příživník.
přijímány zákony,podle kterýchje člověk'který přijde
o práci nikoli svouvinou, ponižovántím,žesemusípravidelně hlásit na poště(!)' Jedinětak nebudevyřazen ze
(na který si Platil
podporyv nezaměstnanosti
systému
ekocelý Život).V tétosouYislostizmínímněmeckého
noma, který vycházíz ideje sociálnítrojčlennosti,Udo
Že se
který řekl: ,,)enespravedlivé,
Herrmannstorfera,
myslína donucováník práci toho,kdo pracovatnechce,
nikoli na donucováníkapitálu,který nechceinvestovat,
u kteréhoby to bylo dalekovícezapotřebí...44
příjmuje velmi
Myslím,Že otázkanepodmíněného
důležitáprávě proto,žeukazujena problémchápání
práce jako zbožía na zásadnínutnostoddělitod sebe
práci a mzdu. Základnípříjemje chápán jako občanské
právo,kterézachovávárovný přístupvšecha přitom respektujeodlišnostjednotliých lidí' Jakjsem informo.
vána, existujepředstava,žečástkyby byly kaŽdýměsíc
všechosob.o spotřeběby
pravidelněpřipisoványna účet
bankéřinebopoIitici.alekaŽdýČlověk
tak nerozhodovali
sám. Navícby penízebyly spojenys negativnímúrokem
za držení,cožby vedlo k jejich rychlémuoběhu. Tento systémúdajněfungujeuž přes dvacet let na AljaŠce'
mezilid.
chudobya nerovnosti
kde ved|k odstraněni
zdaněnímtěžbynerostnýchsuÍovln
mi' Zdroje získávají
nebo prodejemlicence na televiznílysílání.V podstate
ve kteréby hluvnír.'t'
by se tedy jednalo o společnost,
nehrálapráce a z níplynoucípříjem,jako tomuje dosud.
jsou veliceinspirativní
návrhy.ktererozTo vŠechno
Zvláštěv dnešnídobě,kcl,v
hodně vedou k zamyšlení.
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práce ubfoá. NahrazujíjÍ stroje,kterévšakr'7.
í lyrobili lidé,ale prospěchz jejichuŽívání
má
hrstkalidí.Zdanit těžbu,která častolidem devastuje
životníprostředí a veškerýzisk jde do kapes těŽařů,

rovněŽmyšlenísprávnýmsměrem.]inakby ovšempří.

zdroje mélyzůstatV rukou státu a obhospodařovat

je měli ti nejschopnější
lidéna veřejnoprávnimprinTakovétoskupinyby pak v dialogu s místnímiasorozhodovaly, kdy, co a v jakém mnoŽství těžit,
zůstalo zachováno Životní Prostředí a domovy lidí,

pokud by to opravdunešlo,aby sejim dostalodůstojné
rrápadem
přiměřenénáhrady'stejnětak je zajímal'r/m
placenávšemza užívániveřejnéhoprostoru ko
televizemi.
si uvědomit,kolik neplacenéprá|e nesmirně důležité
vykonávají matky s dětmi, dobrovolníci,pracovníci
neziskovém sektoru. Měli by mít moŽnost pokračovat

svépotřebné
práci a nemusetshánětpenízerrapřežití.
všechnoje určitěvelmi důležité
a nepochybněby to
jak
posunout myšlení,
tak praxi směrenr'ktese díváme.Současně
se ale objevujíotázky,jak by to
fungovatv dnešnípraxi.Tady si nejsemzcelajistá.
zásadníotázka zní,jak velká by tato částkaměla
aby se záměr osvobodit člověkaod nucenépráce
V dnešnídobě předraŽených nájmů a vysokých

téměřza všechnoby z tétočástkymohli kořistit
jenomti' kteřímajízák]adnípotřebyV rukou.
BývalýposlanecVlastimil Tlustý příšelkdysi s návr'
vyplácetvšembez rozdílutakovýtozákladnípříjem
ýši čtyř tisíc korun a všechny ostatnídávky' včetdůchodu,zrušit. To by pro větŠinulidí znanrenalo
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naprostou katastrofu. ZákJadní příjem by jistě řešil část
problémů'kterénašedoba přináší,myslímsi však,Žebez
organizace společnostihlavní pro.
zavedenítrojčlel-rné
blémy zůstávají.Pokud by se trojčlennostzavedla, bude
tento příjem jistě mr-rohemlépefungovat a našlab1'se
pak mnohá zlepšení.Liclénepotřebují stejnou částku
peněz. Lidé s postižením,rodiny s dětmi' nemocní'ne.
zaměstnaní,ti vŠichni,kdo si nemohou základnípříjem
doplnit odjinud' Potřebu,jívíc. Naopak skutečněboha
tá vrstva lidí by zbytečněpobíralapeníze,které,jinýrl
budou chybět. VyŽadovaloby to Zbavit se konzumního
způsobuživotaa naučitse kvalitně využívatvolný čas.
Takénri trochu vadí,Že touŽebněočekávanázměna by
Ale tentozpůsobnryš
měla začítprávě znlěnou frnanční.
leníje určitědobrým a vítanýmkrokem'
Už to ukazuje absurdnosta neudržitelnostsoučasného
systému,žepracovrtíchmožnostív něm zákonitě ubýyl1
_ alespoň l našichzeměpisnýchšířkách,kdyžse práce čínt
dáI víc přesouvá do rozvojových zemí s levnějšípracovni
silou - zároyeň všaktenÍosystémnutí lidi pracont a jt'
jich hodnotu odvozuje od toho, zda pracují, Můžemetare
očekáydt,žese tento tlývojbude dále stupňovat:lidébudou
čímdál křečol,itějia násilnějí nuceni k práci a přitotrt btr
počel]idi
nacházet.Stále ýétší
dou práci čímdál obtížněji
na L1krdjsPolC,.11,,j!i'
takbudemarginulizovan'vv!éshov(in
prál
ale
i
a
svobod.
zbayoyán nejenmajetku,
Dovetlu sípřet1stavn'že kdyby bylí [it1éoslobozeni tld
nutnostipracovdt, došIoby k velkému tříbení' Něktlo b7
zl,|'
podlehlvlastnípohodlností,
konzumovalbyporlstatttě
y
šenouměrou virtuální realitu televíziapod.,sklouzl b|
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k pití alkoholu,potloukal by se od ničehok ničemua pozllolna nebo i rychle by došlo k rozkladu jeho osobnosti,
Absence smyslu žívotaby ho záhy zničila. |iný člověkby
fu naopak prožívaljako yelkéosvobození,kteréby mu
umožniloyěnoyatse skutečněsmysluplnéčinnostipro druhénebo rozvíjenívlastnítvořivosti'llastníhopotenciá|u.
přirozenost, někdo by,naU někoho b7 zlítězila jeho nižší
jádro a akceleroyal
aktit,olal
své
duchoyní,
božské
opak
b7 svůjvývoj' Toje jeden aspekt' Druhý spočíyáv tom, že
člověkvylí1ejícíse k lidskému ideálu pociťujestále větší
sounáležitosts ostatnímílídmi a úpadekjedněch by vyt,o
lóval zvýšenousocit;|níaktivitu druhých - a to by byl zásadníkrok k pospolité'bratrskéčisesterské
společnostibudoucnosti'založené
na probuzenémíntuitivnímvědomí,
l němžčlověkspoluprožívárad.osti utrpenísvých bližních.
vedle nutnosti změnit statut peněz jako zbož,ía zabrá
nit takfnančním spekulacím,níčícím
celénárodní ekono
miky, a nutnostíoddělit práci od mzdy předpokládá další
výuojnašíspolečností
ke svoboděa lásce' tedyk lidství,také
zbavenípůdy statutu zboží:o tom jsme se ostatnějiž zttlínili. Stejnějako penízea jako próce, pracoynísíla neníaní
půdazbožíma neměla b7 být zneužílána ke spekulacím.
Zkusila byste,Táňo, načrtnout cestu'jak toho dosáhnout?
To je samozřejmě to nejtěžší.
Myslím' Že po celou dobu
setady společněpokoušírne
hledatcestuVen Z dnešníne
trtěšené
reality. ]eštěse ale rra chvilku zdrŽínl r.rmyšlenk,v,
co se stane' pokud lidé budou zbaveni po\'innosti pra
covat,protoŽejsem nad ni samozřejmětaképřemýšlela,
lako všichni' kdo rozví'|ejípředstavu základního příjrnu.
'esuižerozvineme ideu, že každýčlověkmá k něčenru
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talent a bude se cítit naplněný když bude moci realizovat
to, co umí a pro co rná schopnosti, pak se otázka lenosti
stane mnohem méně závaŽnou. Docela chápu, ženěkdo
nechce r,ykonávat mechanickou a otrockou práci a ještě
k tomu za špatnýchpodmínek finančníchi pracovních.
Pokud by někdo v budoucnu takovou práci dě]at musel,
měl by mít současnědost volnéhočasu,aby se mohljako
člověk realizovat mimo pracovní náplň, a honorář za ni
by musel byt dostatečněr7soký aby mu to umožnil. To
je takéjeden z návrhů Rudolfa Steinera. ]inak je dobrési
uvědomit, žepokud někdo dlouhodobě nepracuje a Žr.je
z dávek, vlastně duševněonemocní. Tato nemoc se musí
léčit.Léčbouje možnost zapoiit se do komunity lidí'
kde vládne bratrství.Protožednes tomu tak není' není
možnéočekávatnějakou změnu. Ti, kteří v budoucrrosti
i přes tuto nabídku na spolupráci zůstanou Stranou, urje ale lépe,budou li
Pro společnost
čitěnebudou šťastní'
mít nějaképrostředky k živobytí,nežbudou-li si je nuceni obstarávat krádeží.
|ak toho dosáhnout? UŽ jsem to, myslím, nastínila
sociál.
ýše. Začítchápat nutnost zavedenítrojčlenného
ního organismu, začíts ním v politické oblasti a rozvíjet
,jejve všech dalšíchoblastech. Mnoho z těchto myšlenek
užv nějakéformě existovalo nebo existuje v praxi' je ale
nutné t}to ostrůvky rozšiřovat, aby se poměry obrátil1t
ostrory spolupráce se stanou normou a rozdělování lidt
a nekonečnásoutěžbudou ýimkou.
Na pracovníchpobytech v biodynamických statcícl1| Ně'
^,,k, o Švýcarskujsem poznal zemětlělsképodnik|,
u nichžpůda nepatřila statkáři ani jinému soukro|1,tét11,
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ale naclacinebospolku,kterýji hospodářípronaprodukcebiodynamických
za účelem
potravina také
abyzderodinastatkářemohlasmysluplně
žít.Možná
jakézmiňujete'a možna'2e C!:sIa
jsou takovéoslrůvky,

budoucnav oblastipůdyby mohlaspočívat
v zakládání
do nichžbyplynuly darovacípenízez ekonomické
a kteréby půduvykupovaly,aby se zabránílojejímu
napříkladv podobějejíhovyjímáníz půdního

a následnézástavby._ Vy jste, Táňo, hovořila o tom,
začítby se muselo v legislativníoblasti;domníláte se, že

'cose týčevlastnictví
půd)),
byly by nutnénějakézásadní
úpravy?Kdyžse řekne,žepůdaby nemělapa
do soukromýchrukou,vyvolá topatrně značné
obavy
snah o zestátňoyáníčiznárodňování' tedy obavy z bruzásahů do vlastnickýchpráv, s nimížmáme z naší
bohatézkušenosti,.
'

i já vidím cestuve lykupování půdyspolky a naostatně i u nás užtaková praxeexistuje.Ekoloorganizace (například libereckéobčanskésdruŽení

. Společnost
přátel přírody)r,ykupujíčástilesa,

pak zanechávají původnímu {znamu a obnovují
přírodnífunkcí.Na druhou stranu je třeba si uvěžepůda má naprosto zásadníýznam pro celou
V d n e Š n i d o b oéo d | é h sáo e k u l a cai n o v l m a ji častonabyli neprávem a podvody. Toto je třeba
zase do pořádku, protoŽe vlastnicképrávo nená
nat legalizaci krád'ežía spekulací. Tady je ovšem
aby fungovala spravedlnost a dobré zákorry. Ty

častonahrávajíprávě spekulantůma překupostatně i prvni republikaprovedlapozemkovou
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reformu' kdy byli velcívlastnícipůdydonuceni vládou
prodatvelkéčástisých pozemkůdrobnýmrolníkůmza
vládou.
úvěrygarantované
Takoú vykupovánípozemkůby zároveň bylo, myslím,
nejlepší
cestou,jak sepostaffittéžo kvalitupůdy'tedynejen o ochranupůdního
fondu před zcizoyáníma likvidací,
sejiž desítkylet zhoršuje_ pře.
Kvalitapůdy,jejíúrodnost
sceloýání
devším
v důsledku
Pozemků,zaváděnímechani.
používání
průmyslových
hnojiv a pesticidů_ v pozacea
urychlenítohoto
sledníchletechvšakdocházíke značnému
pozemků
procesu,Kdybyvlastníkem
bylyspolkyčinadace,
půdy,bylo
kteréby mělyzájem na zachováyáníúrodnosti
doby snadnénajítcesty,jak se s hospodářem.správcem
který by půdu
hodnoutna takovémrežimuhospodaření,
případněmu l)ymezitjasná pravidla.
nepoškozoval,
cestmusívycházetze schopnosTo hledáníkonkrétních
ti, kteroulze nazvat sociálnífantaziínebotakésoc\áIní
intuicí.Nejserrrsi jist,jestlitentopojempocházípřímood
Filosofii svoboRudolÍaSteinera;Steinerv již zmiňovarré
pojem
morálníči
dy zavádípodle méhonázoru unikátní
mravniinÍuice,
to znamenámorálnijcdnáninikolina za.
kladědonucenívnějšími
zákony,ýbrž na základěíntuice'
na základěsvobodya lásky,Sociálnífantazieje schopnost
při hledaniřeŠeni
sociálních
otazek'ovšrn
Představívosti
podle
pÍedslavy
nevymýslime
představivosti,
si
takove
kdy
anipodlesvýchtužeba přa|11,
svýchdosavadních
zkušeností
ted|,
světa_ nepřichózejí
alekdyje přijímámez duchovního
z minulosti,nýbržz budoucnosti,a do budoucnostitaíe
vedou.Prolo se mluvío intui:i jakoo nejvyšší
scho|osli
nadsmysloveho
poznúní,
poznánineseného
silamiIaskv.
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Sociólnífantazie bude takérozhodující
při vytváření
jejichžúkolembudeorganizovatekonomicý žiužjste se o nich, Táňo, koneckoncůněkolikrát zmínila.

čtenářům
poněkudpřiblížit'co si pod tímtopomajípředstavit?

by měly být sIoŽenyze zástupcůvýrobců,
a spotřebitelů.
Měly by spolu domlouvat
vyrobeného zbožía stanovovat ceny tak, aby

ýhodné pro obě strany,a nikoli aby jedna strana,
je tomu dnes,tédruhécenyvnutila.Toto ýedná.
by samozřejměbralo ohled i na půdua jejíkvalitu
na Životníprostředí.Návrh rychází z toho, žev dnešdobě dělbypráce na jednotlivédílčí
úkolyužnikdo
přehled o tom, co dělá celek. Přitom vzá|emné

těchto tři složekby tuto Propastpřeklenu.
|ak říká Udo Herrmannstorfer'který tento způsob
naz,ivá řetězcem sociálních souvislostí:

sociálníhoúsudkunemůžeme
oCelkového
dosáhnout.
-li jenom částíhospodářskéhoživota,neboťusuzospočíváve vpváření souvislostí mezi jednotliými
..a5
Tohoto celkového pohledu lze dosáhnout je-

tak, Že se sejdouzástupcijednotliých oblastí,kte.
majípraktickézkušenosti'
a společně
se poradi,co je
To se dá realizovatspíše
na regionálníúrovni,kde
majík sobě blíža kde se znají.Asociacelze však
i podle jednot|iv1]'ch
l'iirobnich oborů (hospoasociace).Díky těmto jednáním se zjistískuteč.

0a situace a vyjdou najevo skutečné
potřeby. (Dnes je
zcela naopak.Každývrhá na trh svojeýrobky'
ohleduna ostatníýrobce i sPotřebitele,
kterýmje
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pak třeba ZboŽívnutit reklamou,skupováníma rušení1
a většíchpodniků.)
konkurence,slučovánímdo větŠích
Pokud budou potřebné nějakézměny' na tétoplatforně
se domluvía na tomto základě se pak uzavřou jednotlivé
smlouly. Svobodně vyjednanésmloulry obě strarryzá.
vazně plni' ''orgarrickýmv1'tvářenímasociacíbude také
možno překlenout propast,s jejírnŽpřekonáním se dosud sotva započalo:propast mezí výrobcern a zákazníkem. V asociacíchbucle spotřebitelnikoli užjenom ob'Iím
jektem lrospodaření,ale rovnoprávným partnerem.
budou 1idéz jednéoblasti spo1uodpovědníza svévlastni zásobování,místo aby se museli obracet na ,stát.či
'podnikatele,.Bratrstvílze dosáhnout jen aktivl-ríúčasti
Bratrství,tj. sociálni
systém..
a nikoli skrze ,společenský
spravedlnost' l-relzelynutit paragrafy stá}ese měnícín-l
Životnímporněrůmje nutrro stále udávat směr. Orgán,v
jsou
hospodářskéhoŽivota' se kterými to bude možr-ré,
tyto asociace."a6
systémprvní re
Pořád si myslím' Že náš družstevrrí
publiky byl tomuto pojetíVelice blízko. Do druŽster'ního
ktcrá
systémuzapadalai družstvaspotřebnía sklac]ištní,
by
jaké
prodávat.
Pokud
jistě domlouvala'
zbožíbudou
v tomto smyslu dnešníobchodnici odmítalistát se sou'
částíasociacía r'yednávat dobrépodnrínky pro všeclrn1.'
je moŽnése vrátít k rnodelu spotřebitelskýchdruŽster.'
V dnešnímzuboŽenémŘecku užna nrnoha místechrrynechávajípřekrrpníky'protoŽe zboŽíje kvůli nim předra.
žené,
a zemědělciprodávajípřímo lidem. Cena branrbor
d r k y t o r n ut < ] e srl ak , Ž e5 et a t om c t o d aš i ř ip o c c | e n rŘ c c .
ku. Naz1wajíto bramborovou revolucí.
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Bramborová revoluce to se mi líbí.', K prodejí bcz mezičlónku mám ovšemjistou výhradu. V Německu, kde jsem
zhruba před dvaceti lety několik rokůžil a pracoval v biodynamickémzahradnictví Wíllmann,jsem pochopíl,že
je
funkce obchodu velmi důležitá.obchod zprostředkuje
mezi výrobcema spotřebitelem,mezi výrobou a spotře
bou a zajišťujetok zbožína jednéstraně a peněz na druhé
straně v sociáIním organismu, v těle společnosti'Má tak
funkci krevního oběhu, která je nezastupitelná' Srdce,jež
krevní oběh' ňak nenípumpa lhánějící kreu do
zajišťu1e
jak
orgánů, se nylně domnívá dnešnívěda a jak je nám ve
školevštěpováno;srdce (a spolu s ním krev)je naprostone'
zištnýsmyslolý orgán, který lnímá potřebu (kyslíku'živin,
prostě čerstl,é
krve) na jednotlivých místechtěla a uspoji.
kojuje Srdce a krev musí sloužit,níkoli diktovat' má.li
být organismus zdravý. Na druhou stranu se organismus
jako celek musí Postarat o to, aby i potřeby srdce a krye
byly uspokojeny'- Podobně i obchod zde musí být a musí
nezištněsloužita zajišťovattok zbožía peněz a podobně
musíbýt takéuspokojoványjeho potřeby. Jakmile je však
obchodveden motivem zisku a není nezištný,způsobuje
nemoc organismu:tehdyje oprát,něnétento mezičlánek
eliminovat, aby se zastavilo šířenínemoci, k úplnémucel
kovémuuzdraveníto všaknepovede,K tomu je nutnéobchod'zachovat a zbayit ho egoismu'cožoyšemplatí pro
celouspolečnost.
K egoísmučlověkanutíjednak nedostatekpoznání,
nízkápokročilostna výt,ojovécestěspějícík altruismu, ke
služběcelku,a jednak rámcovénastayenísystému_ i to
ovšemodražístav našehoyědomí.Musíme tedy pokročitv poznání,uyědomitsí svůjegoísmusa jeho zhoubné
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důsledkya následně změnit rámcová pravirlla systému.
Sociální spravedlnostsice nelze vynutítparagrý' jak říkó
(Jdo HerrmannstorJbr,ale paragrafy musí být takové,aby
ji umožňovaly.
a hoyoklyž užjsme se zmínili o Herrmannstor'feroyi
požadovaných
asociacích,
rád
bych se
říme o steínerem
ještčvrátil do doby svéhopůsobenív Německu. Zahradnictví Willmann bylo členemtakzvanéhoSpolkusvobodni,clt
prot|u.
podnikatekkýchiniciatíy,a to společněs dalšímí
centy biodynamickézeleniny,s velkoobchodniorganizctcí
a s maltlobchody,terly s prodejnami zdravévýživy;Herr
mannstor.fcrse na vzniku a rozvo.iispolkujako poradce
významnčpodílel.Snahou bylopror|ukovatv jednotlívýll
zahradnxtvíchtolikzeleninya v takovéskladběa načasovaní,tlby se předešIovzájemnékonkurencía aby se za.iistil
přímčřanýodbyt za přiměřenéceny. Byl to určitýplkus
o asociaci,kterýse ovšemv podmínkáchtržní,konkuretiprosazoval:velkoobchodbyl toní ekonomikyjen obtížně
jínýchvelkoobchod
ních
konkurencí
tižvystavcnneúprosné
organizací'takžeuzavřít a dodržoycltnapříklad Cenovi
dohody s producentyna jednéstranča s maloobcltodettl
ne li nettltlz'
na druhéstraněpro něho bylo velmíobtížné,
né. Nastayeníttsystémutak byl nucen diktoyat st,é
Pod
iln
reprezentu.iíc
mínkyproducentůmi maloobclrcdttíkůnt
opět ted1,nará.
a choyatse neasocialivtlě.
zde spotřebitele,
žímen0 nutnost úpravyparagra.1u.
Když wažuji o budoucízdrayó podobě trhu' vidhn' Že
jiná ncž tlnesbude muset být nejen role obchodu, ale tlkt
.]i
spotřebítalů. se budou zapojovdt r|o asociacía spotř,:btl
t"tkbut]t'mnohem vt)revčt]oma'mntthcm uvaŽC|lijšl1.:
dnes,kt\y jako celeknakupujeme t,clmíživelně,na ztiklaič
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podvědomýchpohnutek,ježjsou manípulovány reklamou,
růzýmí ',akcemi.,L1pod.Spotřeba v našemživotězaujímá
venujem,'minimum povelmivýznamncmísto'ntvjí vŠak
přílíšmnohopozná
zarnostia nehodlámcdo ní ínyestovat
a
organizujícího
úsilí
což
nemůže
véstk ničenu
wcího
jinému nežk opaku zdrali.
Asociace tedy vitlím-iako kulaté stoly,u nichž ztlscdttjí
i sPotřebitelť|a hledají
zástupci producentů' obchot,|níků
produkce,
obchodu í spotřeby,tedy
konsenzus o struktuře
života.
o struktuřea průbčhuekonomického
Mimochodem, před tlvacetilety' v roce 1992,.jsemve
šlýcarskémBadenu navštíviLjednu Herrmannstor'|brolu
přednóšku;po přednášce.isemměl možnostkrátce s Herr
mannstorferen promlulit. Ríkal mi, že bezprostředněpo
listopadu 1989 navštívilPrahu a hovořil osollnčs \,,ticltt'
vem Klausen jnko tninístremJtnancíc pozdčjŠítn
strůjcem našíekonotníckó
,,transJormace,,byl to pokusvnést
myšlenkyna ozdravenísociálníhoorganismu,o nic|tžse
z,debavíme,do dosudpotněrněotevřeného
prosttlrubývalé
socialistickézemč.U Klause se všaktato delegocenesetkala sezájmem,cožje z dnešního
pohleduzcelapochopitdné.
Nastíniljste mnoho zajilnaých okruhů.Začrruotlzadu.
Bohuželjsnre nrěli a mánle v čelestátu člověka,který je
orientovánúzcejednostranněa nikdy neb,vlocltotenna'
s l o u c h a tn i Č e n l jui | l ť t ] l Lnlc Ž 5 0 b ě5 J m é m uJ \ \ ' ý l ] 'I|] ť o .
liberálním teoriím.Priivě proto' žejsme se ptl revoluci
ještěneorientovali,donirrívalijsme se, Že VácIav Klaus je
třtužemna pravénlm ístě.Když jsme prozřeli' by| uŽ nirtolik mocný Žejinénázory byly zadupánydo zenle!a jcjich
nositeléodešliz nlocenský.chpozic. ]eho odnlítnr.rtí
Udo
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Herrmannstorferaje typicképro jeho chovánía bylo tragickou chybou. Kdyby Udo Herrnrannstorfer měl tehdy
praktickoumoŽnostpomáhat skutečnýmreformán' naŠe
země by dnes pravděpodobně r1padala jinak a mohla b'ít
inspiracíi dalším.Udo Herrmannstorfer(a neien on) do
nás vkládal velkénadě.jea napsal tehdy, Že právě v torllto
našen středoevropskémprostoru by se mohla realizokterá by stála na principech trojčlennosti
vat společnost,
ani
a poučenasvou minulostíby nešlaani cesto]'lZápadr-r
a
Východu' ale rybrala by si to lepšíz obou systénrů Šla
svou cestou.Václav Klaus však vŽdycky prohlašoval'Že
třetícestaneexistuje.
jak říkrite'
K funkci obchodu: )istě,je velmi dťrleŽitá,
pokud funguje na principu sluŽby a nezištnosti'Pokud
je mi znárno,|. W. Goethe kdysi obchod označilza jeclno
ze zel pravděpodobněprávě protcl,že kdyŽ se vyrnknc,
můŽepůsobitopačrrě'nežje jeho ťlkolem'ir soci;ilníor
ganismuspostupněničit.Vrátím se ještěna chvíIido nli
nulosti.Ona i ta družstvaza první republiky byla vedetta
kteřídusili hos'
snahou vymanit se ze spárůpřekupníkťr,

podářský život.Skladištnía spotřebníclruŽstvaumoŽttclvala sedlákůnrnejen nakupovata prodávat' ale izlepŠtl
úspěšnáa měla velký
vat jejich produkci. Byla nesrr-rírně
j.]i.t'
...pěchernstálaq'borná organizacearlb.
ob.nt' zo
je i to, Že druŽstvase tehd)'
chodní poctivost' Zajínravé
iež nahoře ílsti]yr'centra'
spojovalado svazťr(asociací),
ly, kterépečovalyo rozvoj. Dávaly pozor, aby druŽstet'
n.tyto totit, aby si začalakonkurovirt. Družstr.abr'll
p o : t a v e n an a s p o l u p r á c i .D n e Š npi o c 1 m i n k yi s o u l v t . l c
a n e u m o Ž ň u jai n i n e p o d p o r u j(i o k o l i o d l i š n e h (l)i .( l l ' I
na
našemoŽnosti,tak, přesnětak'.jakto, Radonrile'ličítc
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se díviimestejně,
5vezkušenostiz Německa. Na asociace
jejich součástí,
uvedlajsem
obchodnícijsou sarnozřejn.rě
jako
alternat1a
existují
pouze příklady,kteréexistovaly
va, pokud překupnícinefungujíjako rovnocenrrýčlánek
ve ryjednávání a uplatňují svou mocenskou převahu.
Ano, jádro řešeníje n-rimojiné v našíspotřebě. Til
mnozí z nás nakonec buie ten oříšek'důvod,proč se
dou bránit přijmout něco 1inéhoa dobrovolněomezovat
o tom' co po.
vlastníspotřebu.Musíme začítpřerrrýšlet
přinášejí
je
důsledky
třebujemenutně a co Zbytné.]aké
našenároky.Co to dě]á s přírodou a se zdroji. Napřiklad
všichninesmirne plýtvánrevoeloujenont Pruto. Ž('nánr
neomezeně(zatim) tečez kohoutku. KaŽdý z nás pustí
s.'
v o d u n a p l n o 'k d y Ž o p l a c h r r 1j e r { e nt a l i ř ' S p r c h u i e n t <
každýden, mán-rebazényna zahraclě'protožeje to po.
hodlnéa nláme soukromí.Vody vŠakubýwá'je čirndál
potoky jsou poloprázdnéa spodnívoda vzácný
vzácnější'
r e z e r v o a rk,t e r ýn e s l l l)m e p l e l ] i l .
Lidési to neuvědornujia vodárenskésPolečnostichtějí
a o úniky
zisk, takžepokr'rdšetříme'stejněvoclu zc1raží
pokračobychorrr
Mohli
z vodovodníchsítise nestarají.
vatk autonrobilismu.Kolik z nás by sevz-daloiruta?Casto
se bez něho lidéani rreobejdou'protoŽese záměrllě ruŠi
a o m e 7 u i ev e i e i n ád r t p r a v .at b e z v l a s t n i h oa u t . l5 en i k a I ) l
nedostanete.
Navíc tady vzniká pocit svobody a neZá'viSl o s t i .M á n r a u t oa m ( ) l ' ]\ui d é | J tc,o ť h c i 'M ; ' j s n r <v c d e r r i
po cestěkonzun]u a sváděni ne'jenreklamou' irle i vlastní pohodlností,ab1'chomna ní nakonec zůstaliopuštětii
začítsi
a bez budoucnosti.Proto je tak nesmírnědůležité

d á v a tv é c iu n . , , u y 1 5 | o rJl i p i e l r l ý i ] c tn e i c n o o r g l t t t i z l e i
světa.ale i nás samotrrých.
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Svobodnéškolství,
zdravotnictvía kultura

bydleli,nechaliudělat rozborvodyze studny,zjistili
žeobsahuječtyřikrátvícedusičnanů,
nežje povolená
Propitnou vodu!Kdyžjsmesenedávnobylipodívat
přiznal majitel,žezatímcodřívepojeden byt u Říčan,
kopanoustudnu'muselv důsledku
poklesuhladiny
yyvrtat
vody
noýoua nyníberevoduz hloubkypřes
metrů - a i ta obsahuje c|usičnanů
nad normu. Ko-

domupřitom byla ze tří stranpoles řepkou,tedyplo.
jež se velmi intenzivně chemicky ošetřuje,neboťto

potravina,a nikomuto tedynevadí'|eště
podotýkám'

Děkuji' Táňo,mluvítemi z duše.Narůstající
automobijako
problém,
velký
Iismusvnímám
zvláštěkdyžs malou
berounské
Plzeňské
dcerkoumusímjít po frekventované
_
jdu
ulici cožmusímskorovždycky'
když do města_ a vi
dím a cítím,že musí dýchatPoměrně koncentroyanou
směsvzduchua výfukovýchplynů,kteráje jistě karcinogennía rllouhodobězpůsobuje
astmaa dalšínemoci.Sedímyslíntto
me v autech(i kdyžnašerod'inaauto nevlastní;
jsme
je
jedno,
pohodě
v
a
úplně
že
vypoušobecně),
nóm
_
tímejedy, kteréotravujíjinéživébytosti jak nekonečně
smutnáje izolace,do nížjsme se svým vědomímdostali,
kdyžužnemámenaprostožádnýsoucíts ostatnímstlořejen na sebe.,.
níma myslíme
A totéž
setýká vody.Vodynejenže
ubývá,aleje taki titn
dál,vícznečištěná.
Ubývájí proto,žejsme odlesnilia zčástt
i vybetonovali,
vydláždilia vyasfaltovalikrajinu a narovpole a zdevastovali
půdu;v takove
nali řeky,meliorovali
krajiněje méněsrážeka vodaz níhnedtakéodtetepryč'
sIile
je ptedevŠim
Navíc
v důsledku
chemizace
zemědělstvi
jedovatéjŠí:
kdyŽjsme si v bytéve vesnicíu Karlštcjna,kde
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Říčanyse jmenují ŘiČanyProto, Že tu pramení nékolik
_ kteréjsou dnes oyšemv ubohémstavu. A do třetice
zlého:Moje ženapochází z jedné yesnice v Polabí,

blízkostiPardubic;prarodiče
a rodičevždycý brali vodu

studny na dvorku _ do tédoby, nežse ženajako kojenec
dusičnanyz tétovody' kvůli hnojivůmsypaným ve

na okolnípole'
S vodou je to špatnéa my o tom nechceme nic vědět,
nátn to úplnějedno, chceme se jen bavit, jezdit k moři
nakupovat v supermarketechlevnépotraviny ve slevách,

dlouhoještě?
V Berouněnás nemilepřekvapilipodnikavci,kteří
zálusk na zásobybřidlicového
plynu v podzemí
krásnéhokraje.Aby ho dostali ven, neváhali by
do spodní vody jedovatéchemikálie. Lidé se

jen probrali a postavilise proti tomu - jak radnice,
občané.Ale kolik je takových, byťménědrastických

projdou?Kolik je v nás lhostejnosti!
které
Aleještěbychsevrátil k jednévěci,o které
jsme ted'mlua toje postavení
prezic]entanašízemě.Vyjste' Táňo,
žejehoÍaktickývliv na chod událostíje minimální;
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si velmi pozorně všínicméněje zřejmé'žemédiai občané
jak
se k čemuvyjádřL jak se zachová, a že
mají, co řekne,
tento muž a jeho úřad do jísté_ možná značné- míry
utváří veřejnémínění,Y čemvy spatřujete význam této
funkce a jak si představujetejejí správné naplnění?Iinimi sloly, jak by měl ,,vypadat,,správný prezident Ceské
repubtiky?
vodních
Nejdříve díky za doplnění. To znečišéování
zdrojů,ničeníživéhoorganismu matky Země, narov
náváni toků,chemizace Životníhoprostředíjsou ničivé
praktiky, kterési většina lidí ani neuvědomuje. KdyŽ .je
deme kolem kvetoucíhopole řepky, můŽemese potěšit
krásou žlutia kvetení.I já jsem to dlouho vnímalaprávě
takto, než jsem si uvědomila, co je za tím. My většir-rou
vůbec neznáme skrytá fakta a infornace, kteréo nás
rozhodují'Dokud si neuděláme rozbor vody ve vlastní
studni, dokud se nepřiotrávíme,nemusímeani tušit,co
pijeme'co jíme.I pakje těŽkénajítnějakéřešení'protoŽe
jako jednotlivci jsme vůčisystému'který to způsobujc'
bezmocní.Pokud jde o břidlicoý plyn a jeho těžbu,tady
se naštěstíinformace k lidem dostaly včas,hlavně proto'
že díky internetu mohli lidé Vidět, jak dopadly oblasti
v USA, kde se tato těŽba zaved|a.ZačaItam hynout do'
bytek, farmáři skončili a z kohoutků tam tečeznečištěná
a otrávená voda' Firny jsou vŠaknenasytnéa zkouŠejí
to stále znovu. V našípostkomunistickéoblasti se splo'
Iéhajíza zkorumpovaný aparát a politiky, které molrott
různými výhodami přimět k povolnosti. Jen douf-ejme,
žese to nestanea tentokrátodoláme,protožesi to občané
nenechají1ibit.
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]ak by měl qpadat prezident republiky? Měřítka zde
nastavil náš PrVní prezident Tomáš Garique Masaryk.
Aéchceme r-rebone, kaŽdý prezident se vŽdy bude s ním
a jeho rrysokou mravností porovnávat. Měla by to tedy
být předevšímautorita mravní, člověksměřujícítakéqÍš
nad sebe a nad zenri k dtrchovnímhodnotám. Člověk
odvážnýobčansky,s minulostí, která to potvrzuje. Člo
věk,jehoŽ autoritaneqpl1vá z jeho postavení'ale osobnosti, a který by téžeautority požíval'i kdyby preziden
pravomo
tem nebyl. Přestoženemá mnoho skutečr-rý.ch
cí,je to osobnostna vrcholu' na kterou je vidět a svými
postoji spoluutváříideály nárocla'Proto na něm záleŽí.
Že po Václavu Hav|ovi o tuto
Považujiza velmi nešťastr-ré'
funkci začalybez ostychu usilovat zase stranickéstruktury, kteréjsou, zdá se, všežravé
a chtějí ovládat r'šech
no, nejen jim r'rymezené
pole působnosti.T. G. Masary
ka do čelarynesla jeho činnosti postoje.Bylo jasné'Že
nově vznikajícírepublika nenlá |epšíhokanc]idáta.stej
ně tak Václava Havla lyrresla do čelastátu změna roku
1989a shodla se na něm většina'Jaknrilese étos,touha
po změnách a ideáIy lytratily' začalokšeltařenía proje
vila se nízkost spo,;enás touhou po moci. Strany bv se
měly vzdát touhy nasadit na toto nlísto svélidi a nrěly
by, ste.inějako občané,
hledat člověka'který by ne1lépe
naplňoval výše zrniněné předpoklad1r Přírná volba dává
občanské
společnostimožnostna]ítsi svéhokandidáta
atomuto obchodovánísvýn-rvý'běrema volbou zabránit.
IetadyvšaktakémoŽnost,Ženenaplníšanci,kteriise ote
Yřela, a občanéponohorr sr'1imihlasy kanc1idiitťrrn'
kteří by mohli bjt zvoleni rovnou střanani proto' aby jim
a lidem s nimi spojeným slouŽili. Lidé tak nlohou nést
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spoluodpovědnost za vybraného repreZentantastátu.
Yždycky je dobrépřipomínat si Masarykův ýrok: Státy
se udrŽují ideami' na kterých vznikly' ]deál humanitní
demokracie je tady stále a čekána svénaplnění.
lestliže chceme směřoyat k nové,lidskéspolečnosti,měli
bychom tedy mít v čelečlověka,který tuto novou společ.
nost bude zosobňovat - který bude, alespoň do jkté míry,
zosobněnímjejích ideálů,to jest vnitřní svobody a svobodymilovnosti, soucitu a lásky. Ie svým způsobempříznačné,že nášsoučasnýprezidentje takézosobněnímurčitých
vlastností, ovšem vlastností až příliš typických pro naší
dnešní
společnost...
Podívejmese nyní v našempřemítání o možnépodobě
budoucíspolečnostina třetí a poslední oblaý, oblast svo
bodnéhoduchovníhoživota,tedy na tu částsociáIníhoor
ganismu, v nížby se měl uplatňovatprincip syobody,nezá.
vislostina ekonomicei politice. Ze by umělec měl být t,esvé
tvorbě svobodný,to patrně každýuzná, stejnějako nutnost
vyznání. Že by svobodná
svobody v otázce náboženského
věda,
tom
možná
leckdo
zapochybuje,a žeb7
měla být
o
syobodnémělo být školství,
o tom se dnes velmi vášniyě
'
jsou
placení z našichdaní' slý'
polemizuje vždyť
učitelé
cháme, tak aťposlouchajístát, neboťstát, tojsme přece |11|,
občané...

stávajícímusystému,namístoýcholy občanůsvo, kteři jednajíZ Ynitřní svobody a pomáhají roz.

ji společnosti.
Pokud je pro našispolečnost
nutná konebo jakékoli změny, mají takoví svobodní jedinci

spoluprácis druhými svobodnýmilidmi hledat,jakou
jít a jak ji realizoYat. Stát si však neustále osobuje
zasahovat do školskéhosystému,určovatpravidla,
a utahovat akademickésvobody. ]sme ,,vměstnáváni
šablon.kterénás formujípod|e státniho a hospodát
žiyota,.a7.
Znali jsme to za minulého reŽimu, kdy

bylo podřízenojednéideologii a vzděláníbylo

částilídíznemožněno. Po roce 1989 došlo ke krátuvolnění a pokusu vnéstdo vzdělávání více svoboa tvořivosti. Dnes jsme na cestě zpět; co bylo otevře'
se opět zavírá a sílítendence všechno podřídit moci'
ekonomice a byrokracii. Zdá se, že kromě touhy

penízedo rukou lybraných skupin tak, jak je
i v jiných oborech, je za tímto jednáním i vědomí,
vzdělaní a přemýšlivía vnitřně svobodní lidé se hůře
Všechny diktátorské režimy inteligenci buď konebo pokud se jednotlivci nedali, pak je ni: Proto je školskýsystémtak důleŽiý Kdo jej ovládá,

v rukoubudoucnost.
Dnešní
studentibudoupříštími
nebo naopak služebnikymoci a obhájci stávají-

modelů.RudolfSteinerodkryl, Žeškolskýsystémje
mocí a jí upravován tak, aby rozvoj dušea ducha

Jsme velmi určeni tím' co do nás v průběhu Života na]ili
Začínáto ve škole,pokračujeto v zaměstnánía média
většinově šířípředsudky dál. Člověk si častoani neur'é.
domuje, kolik jich nás formuje. Celý školskýsystémsnad
uŽ od dob Napoleona slouŽíýrobě občanů,kteří jsou

140

možný ,,Tentoduch v ní nebude,kdyžbude stát
v hospodářskou organizaci a školapřetvořena

žez ni výd'ou lidé'kteříbudou v tétohospodářské
co nejupotřebitelnějšímípracovními stroji..a8
se vŽdycky jenom jednotlivci, kteří šli vlastní

t4t

cestou. Proto bez svobodného duchovního Života není
možnéspravit ani ostatnídva články trojčlennéhoorga.
nismu.
Způsob vzdělóvání má ovšemvliv nejen na zdraví socíáIního organismu' zejménatedy na jeho budoucízdraví, na
jeho budoucíotevřenostvůčinovým ímpulzům,ale také
na zdraví dětí v pozdějšímvěku, tělesnéi duševní.Jedno.
strannézaměření školnívýchovy na intelekt' na podfuání
ý podstatě mrtvých inJormací, vycházejícíchnavíc z pokřiveného,materialístickéhoobrazu syěta, zabíjídušidětí,
cožse musíprojevit i v tělesnémzdraví, Takto vychovávaxí
lídése pak nutně uzalírají v materialistickémsyětonázo.
ru a jen obtížněmohou hledat cestu k naplňování stlého
já.
poslání,s nímžpřišIína Zemi, cestu ke syémuvyššímu
HlerLánía nacházení tétocestyje ovšemzókladním předpokladem Pro to, aby byl človčkl životě šťastnýa díky
tomu i zdravý - a následně aby byla zdravá i společnosl'
Stát dnes zasahuje do vzdělávání nejen svými ekonomickými zájmy, ale opět i ideologícky:Dnes uznávaná
ideologická doktrínaje školám ynucoyána a běda, kdyžse
proti ní někdo prohřeší'Přitom se domníyám,žespírítuáI.
nípoznítníby nutně mělo - přiměřenouÍormou ystoup|t
i r1oškol,aby dětem nebyly kazány bludy, aťuž se to týka
teorie Velkéhotřesku, oparinovy teorie yzniku života,do|winistickéeyolučníteorieanebo třeba výktat\udějin, pojetí
jednotlivých přírodníchříšía člověkaatrl.
Škotymkio aby dnesrozvíjelytvořivý a lidsky socítilní,
potenciáI mladých tídí,tak ho spoutávajía potlačují,Détt
po'
majímemorovatnašehotoyéa mnohdy deformované
znatky' tedy spíšenašepostuláty. A mají soutěžit! tln'
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to dovede lépe.Copak tohle můŽeves|ke vzniku svo.

dospělé
osobnosti?

|edna věc je oyšemobsah školníhovzdělávání a druhá

celéhoškolství.
Rudolf Steinersepokusil reformoý podstatěnarovnatjak obsaha způsobvýuky' tak
podobu,formu fungováníškolyjako samosprávné
svoinstituce(aby něcoprovedl s celýmškolstvím,
na
samozřejmě neměl prostředky a možnosti, to zůstáyá

úkolem)_ vyslyšelprosbu Emila Molta, majitele
cigaretové
továrnyWaldorJAstoria' a pro děti
zaměstnanců
založila zformovalškolu,kterádostajménoWaldorfská,|e ale možntitak trochuškoda,že
snahaje tolikspojovánas tímtojménema žesez něho
jakási značka,označení
určitého
druhu škol'Vždyť
teoretíckávýchodiskai prakticképokyny se týkají
výchovnéhoa vzdělávacíhoprocesu jako tako
a rozhodně nemá jít jen o jakousi alternativu něčeho,

je ý podstatědobré'
Co se týkáformy fungováníškoly,tady Rudolf Steiner
vedle samostatnostia nezáyislostitakésaMyslím, že v novéspolečnosti
je to jeden z klí-

pojmů:samosprávaorganizací,kdy zaměstnanci
skutečněsami spravují, starají se o její chod
rozuoj a hledajícesty'jak se na tom dohodnout,
samosprávnéorganizace jsou jedním z principů, na
stojítrojčlennost']ednotlivcise sdružujído spo-

a sami na základěvzájemnédomlulryrývářejí

rozhoduiío sobě. aťide o oblast ekonomic-

o školstvínebo kulturu. Podle Udo Herrmannstor- nesvéprávnýčlověkmá poŽadavky,svobodnýje
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iniciativní. V minulém režimujsme měli pouze požadav.
ky na stát, dnes máme teoretickou moŽnost vytvářet svo.
bodné iniciatiry a sdruŽení.Chce to ale aktivitu a odvahu. Ani dnešnístát není nak]oněn aktivitám občanů.Sa.
mospráva sice existuje, ale pouze v politické oblasti' kde
ji zase většinouobhospodařujíjednotlivéstrany a lidé
o ničem nerozhodují.K iniciativě svéprávnýchobčanůto
a je to
má daleko. Nicméně vědomí tétocesty je důležíté
začátekproměny. V některých školách už se rodičevíce
aktivizují a více prosazují potřeby dětí. ovšem proměnit celý systém,v tomto případě školský dá ještěvelkou
práci. ostatně uŽ Komenský kdysi kladl důraz na tvorbu,
školu hrou a ne na pouhou intelektualitu a mechanické memorování. Nikdo se ale nepokoušel zavéstalespoň
něco z jeho návrhů do praxe. Náznaky se občasobjeví
a zase jsou tichounce odstraněny. Ceká to na nás.
školy a vůbecsvobodnéškoly'která pra.
ldeál wakLorfské
cuje v duchu novédoby _ je takový,žev jádru stojíkolegí.
kterésamosprávně yec\eškolu,a vnějšíokruh
um učítelů,
tvoří iniciativní rodiče'kteří s kolegiem úzcespolupracují,
Školanemá ředitele, tedyjednu ústředníosobu, a o záležitostechškolyse rozhoduje na pravidelných konferencích
kruhu. Tento ideál dnes není možnézcela
ve společném
naplňoýat Prostě proto, že stót vyžatlujeředitele, a tudíŽ
hiirarchické vedení školy;to ale podle mě odpovídtinaré
době' předevšímvšakjde tento systémproti inicíatiyělidl'
Pořád zde vídímestarou snahu o poručnictyí,stát naitzuje, standarrlízuje(tedy potírá individuálnost), kontroluje
a trestá.
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Tyltotendencese projevují i v jiných aspektechsoučasnéhoškolství_ takovým markantním příkladem jsou nefuillno proběhnuvšístátní maturity. Z našich rozhovorů,
Tóňo, ale vím, že vám ležína srdci takésnaha nařizoyat
stále dřívějšínástup dětído školy,bez ohledu na vývojové
d'ůsledky.
le tedy otázkou, jak vůbectyto tendence zastavit, jak
reorganizovatceléškoktví,aby nebrzdilo svobodý rozvoj
jednotlivce,včetněrozvojejeho sociálníchschopnostía dopropojení,aby nejenže
vedností,směřujícíchk všelidskému
neházelo klacky pod nohy svobodným inicíativám, ale aby
je podporovalo, ba aby samo chtělo na těchto základech
sýobodnéiniciatil/y stavět.
Celý vzdělávací systémmusí b1.tsoučástípostupnéproměny všeho,co tady dnes je. Politická garnitura, která by
dostala mandát jednat na základě sociální trojčlennosti' by mohla dnešníokor,y postupně uvolňovat. Určitý
náznak v,žtady byl, když se začalopřed pár lety mluvit
o svobodě Školzvolit si vlastní rámcové vzdělávací programy. Skolský zákon, který byl schválen za ministryně
Petry Buzkové,to umoŽtioval. I on však v sobě měl brzdícímechanismy a nejasnosti. ]ako tehdejšíposlankyně
jsem sváděla zápas například o to, aby se do programů
vešlywaldorfskéškoly nebo školy domácí' Nakonec se to
povedlo, ale nebylo to snadnéa nikdo to vlastně nechtěI.
(TakéuŽ tehdy byla tendence rušit maléverrkovskéškoly,
stejnějako se dnes odvažujíti, kteří svů]obor mají chrá
nit a rozvíjet,rušit pošty,nemocnice nebo místnívlak},')Dnešek všechno zcela rigidně vrací zpátky ještěpřed
tuto dobu. NejenŽe sami politici sým oborůrn většinou
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nerozuměií, přotože svá místa chápou jako stranickéod.
měny za loajalitu, ale trendem doby je svobodu ve všecl.r
oborech, kde se má uplatňovat, omezit, potlačita hierar.
chicky všechno řídit. Jsem však přesvědčena,Že uvolnit
prostor tvořivosti je možné,jakmile se k moci dostanou
lidé,kteří si dali za úkol právě toto a kteří začnouhledat
v dialogu s ostatními cesty'jak to naplnit. Je to ve skutečnosti velmi snadné,jen chtít.
Dalším takovým ,,problémovýmdítětem.je vedle školstyí
rovněžzdravotnictví,Nedávno jsem v jednésvépřednášce
řekl, že našezdravotníctvíje nemocnéa potřebuje léčbu,
načežmí y soukromémrozhovorujedna posluchačkaIékařka vytkla, že to je klišéa ať něco takovéhopříštěneříkám' Namítl jsem, že nejde o žádnéklišé'nýbrž o můj
úsudek opírajícíse o zkušenosti a úvahy.Ale chápu, že
neřeknu-li, y čemta nemoc spočívá,můžeto jako klišévy'
znít' Proto bych byl rád, kdybychomse na to podívali blíže,
Zdravotnictví je širokýpojem zahrnující řadu oblastí,
Předevšímje to na jedné straně systémposýtování zdra.
votnípéče'včetnězdrayotníhopojištění,na druhéstraněje
způsobléčby'
to ovšemi samotný způsob,Íorma tétopéče,
pojmem
vlastníhoIé'
tedy oblast, kterou bych shrnul pod
kařství,
Pokud jde o lékařství,týkajíse mé výhrady předeltším
toho, že lékařská věda vychózí z materialistickéholbra.
zu čIověkaa světa, který jednak zdaleka nepostihuje ce'
lou skutečnost
a jednak potom připisuje nepatřičnoudůkterou postihuje, to znamenó
ležitosttéčástiskutečností,
hmotě, tělu. Hledá tedypříčinynemocíve hmotě a hmotu
se snažíléčit.
Hmota všakmůžebýt, řekněme, mechanick|
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poraněná ' a lze ji pak napravovat - ale nemůžebýt neqocná, nemoc vychází vždyz vyšších
článkůlidskébytostí
jen
projevuje.
se
těle
Když
použiji
tedy
úsloví,kterése
av
používátak časttalternativníchsměrechmedícínya léčby
to,až budídojem klišé'aleje bohuželpravdivé,pak musím
příčiny,nýbržpříznaky, tedy
říci, žednešnílékařxvíneléčí
'
následky lépeřečeno,že následky odstraňuje,protoželéčitve vlastnímslova smysluje ani nelze.
Jestližeuvažujemeo vývoji lídskéhovědomíod instinktu k intelektu' který se doposud odehrával, pak obrat,
o němž zde mluvíme, musí spočívatv přechodu od intelektuálního vědomí k íntuitiýnímu.Lékařstvíje bohužel
jednou z oblastí nejvícepostiženouintelektualízací což
seprojevuje mimo jínétím' že člověka-lékaře
zde čímdál
vícenahrazujípřístroje ' a takélékařskévzděláníje dnes
jedním z nejintenzivnějšíchintelektuálníchvýcviků vůbec
(stačí
vzpomenoutjen na nekonečné
memorovánílatinsých anatomicých názvů). Takový výcvik se oyšemmusí
podepsat na schopnosti intuice' Přitom lékařstvíbudoucnosti,jak si ho představuji, musí mnohem vícestayět na
intuicí (a mnohem méněna přístrojích),tedy na moráIně-duchovnímvýcviku a předevšímsebevýcvikulékařů,podobnějako musína intuíci (a nikoli na státem určovaných
zkouškách)stavět pedagogika, tedy učitektvíc vycholatelství'
Léčbubudoucnostisi tedy předýawjí jako mnohem
méněinstrumentalizovanou,mnohem lidštější,
mnohem
_
a
také
mnohem
Jemnější
decentralizolanější dnes se pro
lidi na venkově, zvláště nejsou li motorizovaní, stává lékarská péčestále nedostupnější,
vždyťje to postavenéna
hlavu: ve chvíti,kt1ynám onemocnídítě _ ale týká se to
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samozřejměnejendětí_ a kdy by ffiěloležetdoma y posteli,s nímmusímejet do městamezi lidi' vystayovatho
příprostředků,
vystavoýat
stresuhromadnýchdopravních
padně ostatnílidi nákaze'jet s nímdo ordinace'kde se
v čekárněkoncentrujevýskytnemocnýcha tími možnost
nákazy_ místoabyk němuproýěpřijel domácílékař,prohlédlho a ošetřil,Místoaby stál v centrunemocnýčlověk,
se mu musípřizpůsobovat,
stojíý centrulékařa nemocný
Jako by tu lékařinebylipro pacienty,alepacientipro léka.
,-,.n-,,
a touje
jíždostávámeke druhéoblasti,
ovšem
péče,
která trpí neduhy
samotnáorganizacezdravotní
A trpíopětpředevším
možnáještěvětšíminežlékařství.
egoismema snahouuchvátitzde z veřejnýchstatků,co se
chadá. Třebabyste,Táňo,mohlazkusittytoneduhyblíže
rakterizovat.
Nejprvebych podotkla,žesystémiistě ovlivňujechování
považujíza poslání(a takovíještě
lékařů.
Ti, kteříléčení
ale neníjimto nic Platne.
se mu vzpíraji.
stá|eexistuii).
jim
diktujípodmínky,za ktePojištbvnya ministerstvo
rých majípracovat,a pokud to odmítají,budou r'7škrta nedostanoulicenci.Týká se to nalriinuri ze systému
Snazšía pro lékařeProstupklad í povinnéhoočkování.
nější,je
tedy nevzdorovata přizpůsobitse.Ti, kdojsou
soustředěnípouzena kariérua na zisk,majíopět náskok.
UŽ dnesvšakexistujílékaiizaměfenína prevenci'kteÍt
psychickýpůvodvšechnemocí.Takor1
takézdůrazňují
je napříkladznámý lékař|an Hnízdil, a nenísám. Prohráči,.natrhurozhodující
stoiiVŠichni
ti tétomenŠině
byliny).Všechnonrust
(viz zákaz Evropskéunie používat
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být pěkně pod kontrolou.Kdyby se společnostzměnila
směrem,o kterémcelou dobu uvažujeme,dramaticky
ubude nemocía nemocnýchlidí.Človékspokojenýse
životem,zapojenýdo společnosti
a s moŽnostíroz.
sv.y'm
svoje
síly
a
talent
nebude
nemocný
Nemocí dnes
víjet
s neschoppřib1vá. Duševnínemoci raketověnarůstají
lidí
udržet
se
v
pracovním
procesu
a splácetsvoje
ností
závazky.Zrovna dnes jsem slyšelaýznamného ekonoma, který radívládě,vyjádřit v jednom pořadu názor,
jsou žádoucí,
protože
ženejistotaa streszaměStnanců
jsme
u toho,žetito lidépropagují
vedouk inovaci.Zase
stokrát opakovanýnesmysl,Že k prosperitěvede strach
a stres.K dotvrzenísprávnosti svých slov tento člověk
posk}tl historku z vlastníhožiýota,Že se kdysi kdesi na
brigádě zran1|a ztratilpráci. on sám chválil to, co jej nespravedlivěpoškodilo.
K téintuici,o kterémluvíte:V budoucnostise jistě
léčení
změnítak,jak je zmiňujte,ale v tétosouvislostisi
ráda vzpomínámna r,1právěnísvéhootce,který byl za
války vězněnv koncentračním
táboře a ocitl se na čas
na marodce.Byl tam takéjedenbývalýdoktor'Praktický
lékař.Trávili spolu častím,Že mu ten doktor říkal:,,Až
přijde noý pacient,zkusímodhadnoutjeho diagnózu'
hned kdyžVstoupído dveří...Vešelčlověka onen doktor
pravil:,,Řeklbych,Žeje to levostrannýzápalp|ic' Je čer
venýve tváři, určitěmá horečkua je lehceoteklýna levé
straněobličeje...
A prý to tak opravdu bylo. Uvádím to
jako příktadtoho, žedříve se lékařinespoléhalina pří
stroje'kteréneexistovaly,
a ti kvalitníse na základědlouhodobéhopozorování,praxe a takéintuice uměli dobře orientovatbez přístrojů.Ty jistě mohou usnadňovat
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práci, ale ne nahradit člověka,jeho lidský přístup a dlou.
holetou praxi. Také praxe rodinných lékařůbyla velmi
vhodná, protoŽe znali celérodiny a jejich nemoci, což
usnadňovalo určenídiagnózy. Měli k nim takéosobní
vztah a léčiliuž tim, žese objevili. Nemoc nás takéčasto
varuje, Že máme něco v sobě a ve svémživotězměnit, ale
v dnešnímodlidštěnémsvětě, který se promítá do všech
oborů,na něco takovéhonení místo.
Mimochodem, když užjste' Táňo, zmínila MUDr. Jana
Hnízdila: Jestližejsem řekl, že snad jedíně lakub Patočka
vyjátlřil ve svémkomentáři pochybnosti o Pravdiyosti oJL
ciální verze kauzy Davida Ratha, a to bezpronředněpoté,
co byl Rath vzat do vazby, pak así o týden později to byl
právě Jan Hnízdil, kdo zcela otevřeně napsal, že motivem
tu byla snaha srazit Ratha na kolena a zkrotit ho vazbou.ae
Jeho komentář na mě velmi zapůsobiljasností úsudku.
Já si sice tak docela nemyslím,že všechnynemoci mají
psychický původ, ale o to zde nejde. |de o to,jak říkáte'
aby lékaři mohli vykonávat svou práci jako poslání' aby
ji mohli dělat dobře _ tak jako ten dřevař s ,,měsíčnínť,
dřevem - a aby jim to systémumožňoyal.Místo toho je
ve zdravotnictví podobně jako v pedagogice zřejmá rostoucí mechanizace a automatizace nikoli v tom smysltt,
žeby zde práci vykonát,aly automaty, ale žejsou v důsled'
ku standardizace učiteléi zdravotníci nuceni svou činnost
vykonávat mechanícky,automaticky, cožje pralý opak
intuitivníhopřístupu.Představtesi třeba těhotnouženu
_ a to se jednéméznáméskutečněstalo,jen zde nechti
plodtL
jmenotlat, o koho sejedná která odmítnevyšetření
ultrazt,ukem,protoževí,žeultrazuuk plod stresujea nůŽe
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načež
gynekoložka
praýL žev tompřípaho i poškozovat,
ji
jí
vyšetřit,nemůže říci dokonceaní to, jestli
dě nemůže
je plod živý'a nehodltiji mít nadále ve svépéči' prostě
proto,žeto jinak nežpomocíultrazvuku a počítače
neumL bez ýrojůa přktrojůje naprostobezradná.Přitom
ještěv sedmdesátých
letechminuléhostoletíse ultrazyuk
jen k diagnosticeu vysocerizikovýchtěhotenství
používal
matkya plorlupohmatem,poslechematd' bylo
a vyšetření
naprostosamozřejmé'
Standardizacese ovšemtýká i farmacie: Velké
Jarmaceutické
tedyvčetnězákonodárných
Jirmy se celosvětově,
orgánůEvropskéunie,snažíprosad,ít
zákony a pravidla,
kterýmíby zlikvidovalyalespoňčástkonkurence,napříkladpovinnostvýrobceléčiv
prokazoyatyelmi náročnýmí
klinickými testyj ejích(statisticlqprůkaznou)účinnost.
Takovétestysi menší
Jirmy, zvlrištěprodukují.liširokou
paletu lékův menších
prostěnemohoudovolit _
šaržích'
'
týkó se to mimojiné i výrobcůanthroposofckých
léčiv
a jsou nucenyredukovatprodukcia některé
lékyz nabídky
vyřazovat,přeýožejsouPacientyžódtiny'Do stejného
ranku spadá i snahao zákaz volného
prodejeléčivých
bylin'
opatřenímk likvír1ací
konkurenJiným velmíúčinným
ceje postaratse o to' aby některéléky,zákroky čídruhy
ošetření
nebylyhrazenypojišťol,nami tedypostaratse
nejprveo likvidaci malýchpojišťoven
a ovládnoutty velké'.,Ato se dějenejenu nás.Před několikadnyjsem četl,
žev Německurezignujena stlouprácía hledá sínovézaměstnónístále víceporodníchasistentek,protožeuž ze
svýchpříjmůnejsouschopné
ručehraditrůzná,,povinná
ní.'Poučnýl tomtosměruje taképroces,kterýse odehrál
ve Švýcarsku.
byly
Ze základníhozdravotníhopojíštění
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před časem,v roce2005' vyškrtnutykomplementární jak
se říká ve Švýcarsku'to znamená doplňkové,alternatiyní
způsobyléčby
: anthroposofcká medicína, homeopatie,
neurální terapie,fytoterapíe (tedy léčbabylinami) a tradíčníčínskámedicína.To se nelíbíIoobčanům,a inicíoyali
proto referendum,kterése konalo v květnu 2009. 67 procent voličůse vyslovilo pro zachování komplementárních
metod a na základě výsledkůtohoto referenda musel být
do švýcarské
ústayyzařazen čIáneknazvaný ,,Budoucnost
s komplementárnímedicínou,,.TentočIánekpak musel být
realizován provátlěcímipředpisy a od roku 2012 tak byly
uvedenéformy léčbyopět zařazeny do katalogu záklarLního zdravotníhopojištění.
Řeklo by se: konec dobrý, úechno dobré'Jenže.'.Farmaceutíckálobby sejen tak nevzdá a její tlak působí.Tyto
alternatívnísměry budou ye Švýcarskuhrazeny pojišťov
nami jen po dobu šestilet, běhemnížmusíprokázat slou
účinnost,chtějí-liI katalozíchhrazených druhů léčbyzůstat. Cili tyto směry jsou nuceny prokázat svou účinnost
podle kritériíredukcionisticképřírodní vědy _ podle mého
názoru ji všakprokózat nemohou,protožejejich účinnost
je úplnějinó, těmito kritérii nePoýižitelná.
otázka tedy znL jak by měl vypadat systémzdravotní
péčev novéspolečnosti.Jak by se v oblasti zdrayotnictyí
měl uplatňovat princip svobody?Jak yymanit zdral,otnic.
tvía lékařskoupéčiz vlivu ekonomícké
ýry, z mocípeněz?
Kladete mi těŽkou otázku, protoŽe vizi, jak by systém
zdrayotní péčeměl v nové společnostir1padat, nen.růže
a nemá představovatjednotlivec.Na tom by se v rátn.
ci diskuse měli shodnout lidé'kteří se zabjwajíalterna'
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tivami, jsou schopni vidět za našedeprimujícípoměry
a společněpracovat na jejich ozdravení. Nicméně je
psné,žeje třeba zásadně omezit vliv farmaceutických
a všechdalšíchfirem, kteréV tétooblasti podnikají pouze
pro svůjzisk. To lze udělat velmi snadno Z politické sféry.
Zákony, kterési samy dělajína míru, nebudou schva]ová
ny. Naopak, noví zákonodárci povolí tunkčníalternatir'y
a budou je podporovat.Bude potom pouze na lidech,jakou cestu si Zvoli. Jak jste uvedl na příkladu Sýcarska,
chtivá ruka těchto firem sahá všude,ale přímá dernokra
cie dává občanůmdo rukou mechanismy' jak se jí bránit'
KdyŽ mohou lidé rozhodovat o sobě sami, rozhodnou se
sDrávně.
Dnes jsme ve fázi utahování našich svobod a absolutního podřízeníse jejich vlivu' Z mocných vlastníků
firem mluví nejen strach, Že by mohli přijit o svémimo
řádné zis\, ale hlavně touha ovládnout svět a nenechat
v něm už ani malou skulinku pro svobodná rozhodnuti.
|e právem každéhosi na základě dostupných a pravdirnfch informací lybrat, co je mu blízké.I s tím rizikem,
Že se můžemýlit' K našinr Životům on-rylpatři. S porod
nÍmiasistentkamije to podobné.Paradoxníovšemje' že
na jednéstraně je porodnín asistentkámbráněr-ro,
aby
pomáhaly dětem na svět, na druhé straně zanikajíporodníoddělenív malých nemocnicích.Výsledkem bude,
žeženybudou zřejmě rodit bez pomoci doma nebo na
cestě do velkých nemocnic, kam se z různýchdůvodů
nedostanouVčas.Ideálníje (a v budoucnostibude mno
hem rozšířenější)
spolupráce klasických lékařůs alternativními.] dnes někteřílékaři připouštějí'Že
,jsouněkdy
se srŤm rozumeIn v koncích a Že alternativni n-retody
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v některýchsituacíchpomáhají.Nedávno jsem narazi.
la na krásný citát z Novalise:,,KaŽdánemoc je hudební
Čímkratší'
problém,uzdraveníje hudebnímřešením.
řešení'tím většíhudebnítalentléa přesto dokonalejší
kařův.,.Věda
sebudev budoucnostinepochybněsnoubit
s duchovnímpohledemna člověka.Pak začneb1.tteprve
účinná.
Děkuji vám, Táňo,za tu naději!
Chtělbychsev našemrozhovorupodívatještěna oblast
kultury,nejprvebychvšakopětučinilmalou vsuvkua vědnešek
novalpozornostněkterýmaktuálnímudálostem:
informacevelmi bohatý.
byl na ně a na zajímavé
zpráva' žeprehned
ráno nečekaná
Především
to byla
miérPetr Nečasodvolalministraspravedlnosti
IiříhoPojakou
přítom
rychlost,
odvolání
byla i
zarážející
spíšila;
prezidentovapodpisu:bezprůtahů,bez
proběhlo,včetně
je přečíst
si ohlasypod
otálení,okamžitýúder.Zajímavé
portáIech'
zpravodajských
komentářina internetových
jako
akt msty'
lídívnímáno
odvoláníjenaprostouvětšinou
ze
čIověka
čestného
nepohodlného,
odstranění
respektíve
zkorumpovanévlády, a to na nátlak bossů.A zřejméje
svědčí
například
i to,želidemrlocházítrpěIivost o čemž
krátká poznámkajednohočtenáře',No tak to užje vrchol
která dostalajižpřespět setsouhlasných
arogance!Dost!,,'
hlasů. Jako by předjímatrostoucíarogancímoci,l,4zlal
před několikadny SlávekPopelkajméneminiciativyHole'
šovskávýzva nejenk demonstraci,ale přímo k občanske.
demonstracea uýz||
mu odporu:,,Na petíce,prohlášení'
prezídent
Způsob'jakýn
nereagují.
vláda,parlamentani
přiměl Holešovskou
ignorujížádostia postojeveřejností,
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výzvu k vyhlášeníobčanskéhoodporu a neposlušnostivůčiyládě, kterénevěří většinalidí, která zradíla náš ná.
rod a zaprodala náš stát _ vůčizákonům, které současný parlament schválil a kterépoškozujíCeskou republiku
a její obyvatele.,,
Nebývaléje i to,žejiž dnes, okamžítěv den minístroya
odvolání' začalyprobíhat první demonstrace vyjadřující
nesouhlass tímto aktem; aktivníjsou předeyšímstut1enti.
Uvidíme,jestli nepůjdeo poslední kapku, kterou přeteče
pohár našíobčanskétrpělivostí' Končíovšemškolní rok
a začínajíprázdniny a lze očekálat,že |idébudou myslet
na dovolenou...
spíše
Ta dalšízpráva je ze včerejška
a našeljsem ji dnes na
zpravodajských stránkách Českéhorozhlasu: Řekoyéve
městě Volos si vzhledtm k ekonomickéa Jinančníkrizi vytvořili před třemi lety ylastnímístníměnu zvanou tem.
Tem sloužíjako směnný prostřerlek,platí sejím i za jídlo,
službyči lékaře,Háčekje v tom, žesměna pomocí temů
není zdaněná a očekáyáse, žepři dalšímrozšířenítoho
to platidla zasáhne vláda a jeho používánízakáže _ tedy
problém,na kterýjsme již v našetnrozhoyorupoukazovali. Z článkuje oyšemvelmi dobře patrné,jak přechod
na místníměnu oživil na jednéstraně lokální ekonomíku a na druhéstraně i mezilídskévztalry' Pen,ízepřcstaly
vládnout a začalysloužit a lidési přesttLlikonkuroyat
a začalisi pomáhaLso
}výslím_ a ležími to na srdci ' žeby si každýz nás měI
položit otázku, co se stane,pokutl náš systémz jakéhokoli
důvoduzkolabuje: nebudepráce, nebudou peníze,přesta
nefungovat vláda a místnísamosprála' přestane jít elek.
třina, técivoda,;fungovattelefonya počítače...
Zavládne
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tolik
,,zákondžungle.a nastaneraboyání,anebosebereme
lidskésílya začneme
si pomáhat?Převládnev nás a mezi
námi egoismusa lačnost,
anebosolidaritaa nezištnost?
Převážístrach,nebo láska? _ Domnívámse,žeje dobré
si tutootázku klást a na tuto alternatiyusepřiprayovatjá.
a mobilizovatv soběs předstihemsvélepší
Ano, Radomile,myslím,žei proto spoluvedemetento
dialog. Abychom zkoumali moŽnostismysluplnéhoŽivota a hledali alternatir'ypro ty,kdo vnímajísvětpodobně. |istětady vždyckybudou ti, kdo nic nehledajía jsou
s tímtosystémem
spojeni,a pak ti, kdo sebojíněco1iného hledata radějise budou drŽetnefunkčního'
ale dobře
známéhoživota,který znají,nežněčehoneznámého'co
všakslibujeobrat k lepšímu.Já osobněsi myslím,Že ke
kolapsunemámedaleko.ostatněto,co sednesodehrálo,
potvrzuje,želidédobřevidípolitikůmdo kareta takéak.
tivně reagují.Před našimaočimase odvíjípřímýpřenos
z mafiánského
prostředí,kde PolitÍciuŽ nic nepředstírají.
Václav Klaus odvolal ministra ]iřího Pospíšila
snadještě
v noci a předsedavlády lže'jen aby se zbavili nebezpeči'
Že by nakonecmohli byt všichnivyšetřováni.lsou pouhými převodnímipákami, loutkami v rukou kmotrťt'
kteříse spolu s nimi boji, žejusticezačneb1'topravdu
nezávislá.
}inakjsem ráda, žepříkladyz praxekaždýden dokazýí, žemístníměny zachraňujílidi od pádu do bíd1t
Kdyžse většinalidí rozhodnezavéstsi alternativníŽivot
a odstřihne se od moci, která s nimi ZacháZíste,inějako
to fungovatjinak' Holešovskávýzl'a
s p|evelem,7aČne
Že
podlemě udělalajednuqiznamnouVéc.Naznači|a,
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má dost stávajícího
stranickéhosystémua žeužho nechce.BohuŽelsama nenavrhuje,co dál. Věřím, žekon.
ceptsociálnítrojčlennosti
by v těchtosouvislostechmohl
začitrezonovat.Je to ono hledanéýchodisko z nouze.
Trojčlennosti
bychse rád ještěvěnovalv posledníkapitole,
k nížse zvolna blížíme,
nyníbychse aleještěvrátil ke sfeře svobodného
duchovního
života,konkrétně
ke kultuře'
je
slova
kultura
Ze
cítitpůvodní,,cultus.,
ve smyslunábouctívání,
pěstovánívztahuk duchovnímusyětu
ženského
a kontaktůs ním.K tomu má dneskultura hodnědaleko
a spíše
sepod tímtopojmemrozumízábava,povyražení,
kterémnohdyduchapřílišnepobralo;nicméněi tak budeme kulturu řadit do duchovního
života.
Myslím,žehlavníbolestíkultury dnesje, žesi má na
sebetakzvaněvyděIávat'žeje tedyze ýry duchovního
životaumělepřesouvánado ýry ekonomické:
kulturnípro
dukt, nebomožnálépeřečenokulturnípočin,akt, třeba
takovédivadelnípředstavení,
se stává čiýal zbožím,Tím
je kultura nucenak jistépodbízivosti_ anebomusíumělci,
kteřísepodbízetnechtějí,
tvořít jaksive volnémčase
a na
živobytí
si vydělávatněčím
jinim.
|akéby podle vás, Táňo,nělo být postavení
kultury
v novéspolečnosti?
Myslím,Žekultuře semusídostatmísta,jaké1epro celou
společnostzásadní.Kultura v pravémslova smyslu tak,
jak o ní, Radomile,mluvíte,odvozenáod poiml cultus'
je podlemédruhoucestouk Bohuvedleviiy. Dává Životu dimenzenadčasovosti,
uzdravujecity a nutík přemýš.
lení.Je dalšíspojnicís duchovnímisvěty.Proto má tak
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zásadní ýznam pro člověkaa pro společnost.Setkání se
skutečnýmuměleckým dílem vždy posiluje, podporuje
člověkana,jeho kloPotné cestě Životem a dává skutečnou naději. Pravda se vždycky snoubí s krásou a setkálrí
s pravdou a krásou v umělecké formě je zážitker-rrčasto i na celý život.Právě proto je umění atakováno mocí.
Dřívějšístaletísi krásy a umění vážilastejnějako vzdělání. Umění bylo častospojováno s církví,aťuž šlo o témata nebo o ýzdobu kostelů.Výše postavenéstavy na
svých dvorech a zámcích pěstovaly hudbu a pořizovaly si obrazárny. Lidu poddanému zbývalo lidové umění
a vlastní tvorba. Kromě kostelůse s ryššímuměním nesetkával'To byla zřejmě spíšeýjimka. S příchodemmo.
derní společnostise mnohéproměnilo, ale ta dělici čára
jako by mnohde zůstala.Za první republiky se říkalo, Že
takzvanou červenou knihovnu čtou služky,které si tak
život prvoplánovou představou
nahrazovaly neutěŠený
romarrtickéhohrdiny, který je zachrání. Byla to neprar'da
zabalenádo cukrkandlu. Dnes se r'yrábějíseriály pro diVáky televizí,kteréstoiína stejnémprirrcipu,jen je v nich
nréněsladkosti. o skutečnémŽivotě však ner,Tpovídaji
nenuti. Tentokrát jsou to peníze a celktl
a k zamyšler-rí
ly úpadek doby' které děla,jíz urnění zábavu a konzum
latku všem dir.áliťtm
a záměrně a nepozorovaně sr-rižují
těchtoprodukcí.
Za minuléhorežimupo roce 1968normalizátoři zlik'
vidovali l-rovou1ilmovou vlnu' svobodu divadel a mnohé
spisovatelea výtvarníky.Kultura tehdy do značnéníry
naplňovalato, co se oclní čeká,a proto se stalanebezpeč'
rrou. Svoboda uměleckétvorby musela být podvázána'
Kdo se odmítl podřídit moci normalizátorů,byl z tétil
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sféryodstaven. Tehdy to byla ideologie spojená s politikou, dnes je to ideologie spojená s ekonomikou. Dnešní
rozpočtyna kulturu jsou u nás nejnižšíze všechokolních
zemí.Není náhoda, Že politici jsou až na ýimky lidé
nekulturní.
/asnétedy je, Že v nové společnostimusí být kultura
naplněna opět svobodnou a pravdivou tvorbou, která si
ale uvědomuje svoje sepětís nadčasovostí,s duchovními
světy. I v antice existovala dramata, která znázorňovala průchod temnotou světa a jeho tragédiemilidskýrni
i společenskými.VŽdy ale končila katarzí. To znamená,
průchod peklem měl smysl a člověk'který překonal bolest a překážky, mohl jít dál. Pomalu se osvobozu|ícíkultura šedesátýchlet minulého stoletík]adla otázky, odha
lovala tupost doby a tvořila s humorem i s vážností.Lidé
ji masově přijímali a identiÍikovali se s ní. Tehdy ovšem
stát povolil svoje okor,y a tuto kulturní explozi financo
val. Vznikla tak díla,která se nemuse]apodřizovat penězůma ieiich vlastníkům,a umělci se mohli soustředit
na tvorbu a nikoli na sháněnípeněz. Složitější
otázkou
tedy je, jak by se měla taková oblast financovat. Pokud
by se například začaly peníze kolkovat, odstranil by se
nádor na oběhu peněz, a protožeby hromadění peněz
bylo takto odmítnuto, byly by zde k dispozici peníze na
všechnyobory duchovníoblasti'V historii se mnohokrát
ukázalo, Že kulturu lidé chtějí a potřebují' ostatně v naší
zemi takévždycky existova]oširoképole amatérských
souborů,aťŠloo sobory divadelnínebo hudebně-taneč
ni. Nové podmínky by mohly tuto základní potřebu roz\nnout a akcelerovat.
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Stačíse změnit

okamžikylidstvi
lósky
Společnost

co v jiných, již uledenýchpřípa.
Myslím, žezde platí totéž,
dech:Jakmile pochopíme'jaképostaveníkultury ve společ
poměrně snatlno
nostije zdravéa jaké naopak nemocné,
najdeme legislativnímožnosti,jak nezdravý stav oulravit,
budeme li mít ovšemvůIi.Nezdravá je, myslim,představa,
že kultura - podobně jako péčeo životníprostředía jeho
ochrana je jakási nadstayba,zatímcoekonomika,tyortnust
ba HDP' ic zák|ndna,a Že na kul|uru si spoleČnost
nejprve vydělat. To je světonázorověpodmíněný omyl' respektiveje to zavádějícídoktrína,jejížzastónci vycházeji
z mylnýchpředpokladů,žeprvotníje bytí či hmota' za'
tímco vědomí či duch je druhotný, tedy žeje odvozeným
produktem toho prvního.opak je pravdou: bez vědomí,
bez inteligence,bez předchozímyšlenkynemůževzniknout
ŽiLlnebyti.lcstliŽeale hovořímo prvo!Ilos!i
nichmo!ného,
neŽ
!im tvrdi|,žemyŠlenka
my!'lenky,nLtl]L.i
ie důleŽi|ějši
tak nechcitvrdil
jeji vÝs|cdck.tcdv napttkladŽidle' Stejné
_ a bylo by to ncsmy nc žckultura ie důleŽitéjŠi
nCŽekŮ.'
nomika, než výroba. Trvám ovšemna tom, že duchor,fi|
takjako i v eyolttct
životpředcházíživotuekonomíckému,
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nejsme vyššímizvířaty a nevznikli jsme jako lidé z opic'
nýbrŽ všechnazvířaIa včetněopic vznikata vyděIovánii se
z dosud nezhmotněléideje člověka.
V socíálnímorganismu však nejde o prvenství, nýbrž
o vzájemnost - ekonomika stejnějako kultura a jako právní ži1|otvčetněPolitiky v něm mají svénezastupitelnémísto a všechnytři ýry musí mít nezbytnou míru autonomie
a zóroyeň se musí v nezbytnémířeprolínat a vzajemně se
nejen doplňovat a obohacovat,ale vůbeci vzájemně umožňovat svou existenci, Ekonomika musí být zdrojem HDP,
který musí v dostatečné
míře plynout v podoběfnancí
do oblasti kultury. lakmile je kultura nucenafnancovat
sama sebe, tedy například divadlo z výtěžkupb,noucího
z představení'jsou tím obě ýry od sebeuměIeodřezávány.
|estližejednotlivéčástiorganismu, kterémají všechnysloužitjeho fungování jakožto celku, začnouslouŽitjen samy
sobě a začnouse od sebeodrLělovat,má to pro organismus
zhoubnénásledky' (J organismu tedy nelze říci, že jeden
organ číoťgánovásoustavaje důležitější
nežjiná; každá
orgánová soustava potřebuje ke svéexistenci ty oýatní,
stejnějako ony potřebujíji,
Můžemesi koneckoncůzkusit předstayit,jak by vy.
padala společnost,
kter(isi syou ekonomíkouna kulturu
(a ochranu životníhoprostředí) nedokáževydělat a nebude tedy kulturu (ani ochranu životníhoprostředí)pěstovat.A nedokážesi na ni vydělatproto, žeje šPatněvedená,
zaloŽenana zvracenémkonkurentnimprincipu' na prin'
cipu hromaděnímístorozděIování,a žemístoaby vytvářela hodnoty ve prospéchrelku, vytvaři hodnoty p:rospivajici
j'enjednotlivcům a celek ochuzuje, To ale znamená, že taKovéekonomicepředcházel špatnýduchovníživot,v tomto

161

poznáníje mylnéa má
případěšPatnápoznávacíčinnost:
peekonomickou.
|estliže
za následekchorobnoučinnost
života,
nízepoplynouz ekonomikydo ýry duchovního
kultury,vzdělávánía vědy (tlědynezátedydo svobodné
umožní
zájmechkoncernů),
visléna diktátua egoistíckých
kultura,yzdělávánía věda,aby do ekonomikyystupoyaly
zdravéideje...
Radomile,lryjádřil jste to {stižně' nemám co dodat.
Mohu jenomsouhlasit.Tak sezasedostávámena začátek,
uspořádánímspolečnosti
odkudjsme vyšIi'Za dnešním
je jenom egoismusa materialismus.Z nich rryvěránaše
neutěšenárealita.Nepřekonáme-litentopostojke sYětu,
se hnout Z místa.Dokud povládne názor,že
nemůžeme
nedoprospěchjedince znamenáprospěchspolečnosti,
spějemek Žádnéproměně.Vidímekaždýden v praxi,jak
prospěchjednotlivcůu moci ničísvěta naději,Že lidé
Žeto
budoumoci Žítjako lidé,nikoli jako stroje.Tuším,
zák]ad.
byl Karel Marx, kdo prvnímluvil o ekonomické
kdyŽ
ně a kulturnínadstavbě.Václav Klaus řekl totéž'
knihovnu
mluvil o tom, ženejdřívmusímelymalovat a
na balkon' Kulturaa duch jsou povaŽován1
!rystěhovat
MůŽemese tedyptát stáledokola.iak
za cosi zbytného.
změnami.
se
a odkud začít
|enomŽeto je jenom na nás.
Ale protožestavímena svobodnévůli,musímečekat'aŽ
početlidí a začnejednat.
to Pochopídostatečný
obtíŽ11C.
a zároyeňnesmírné
Ie to nesmirnějednoduché
í v jednazměnu_ zménuv myŠleni
protoŽeto vyžaduje
i život'a'
nt' Vyžadujeto opustitnavyklýzpůsobuvažování
jistoty
a vydat
jakési,
se
ztenčující
třebaženeustále
opustit
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seza vidinoulepší
budoucnosti.
Ta,,vidina,,by úak nemě.
la být vzdušnýmzómkem,nýbržreáInouvizí Iidskéspolečnosti,
o jejížnástinjsme se zde, Táňo,pokoušeli.- Rád
bychseještěpodívalna možnostikaždého
z nás,přecejen
bychse všakještěnaposledyzastatlilu steinerovytrojčlennostisociálníhoorganismu.
přírodnívěda,biologie,třebaže
je vědouo živoDnešní
tě (bios= život),nejenženedokáže
životvytyořit,ale ve
skutečnosti
ani vysvětlit.Prostěnevíme,coje život,jak je
možné,
žeexistuježiváhmotaa jak vůbecmůže
existovat,
kdyžje to l podstatěv rozpoťuse zákonyhmotného
světa
- a nevímetoproto,žechcemeživotpochopitmechanicky.
organismusexistuje
|enžeorganismusnenímechanismus,
jinak nežmechanismus,
je
organismus celek,z něhožjsou
jednotlivéčástiodvozeny,a nikoli celekvzniklýposkládáním,smontovánímhotovýchčástí.Rudolf Steinerkladl
důrazna to, žemáme-lipochopitživota organismy,potřebujemeúplnějinou přírodnívědu,totižorganiku,nikoli
mechaniku,a za zakladateleskutečné
organiky vždycky
označoval
|' W, Goetha.on sám pak organikuzásadním
způsobemrozlinul, a to zejménatím,žeke Goethempopsanézákonitostipolarítypřipojil zákonitosttrojčIenností.
tedychcemepochoPitjakýkoliorganismus,musíme
Jestliže
míttyto zákonitostina Paměti ' a platí to ípro sociální
organismus.
Ekonomickýživota životduchovnípředstavujíurčitou
polaritu;zatímcoekonomickýživotodpovídámetabolické
činnosti
organismu,látkovévýměně,trávenía zažívóní,
odpovídáýra duchovníhožívotačinnostinervově-smys.
louésoustavy.Nebo z jinéhoúhlupohledu:ekonomika
reprezentuje
oblastvůle,zatímcoduchovníýra oblast
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představování.
Tytodvě oblastijsou v organismu
myšlení,
Zatímcota prvnívytváříživi
vždyv jistémantagonismu.
je zdrojemživota,
je
spotřebováyá;
zažívání
ny, ta druhá
respektivevědomíživotoclbourává.Je to
kdežtomyšlení,
ner.
vlastněpolarita životemkypícíkrve a odumírajícího
je tatoanalogiezřejmá,avšakz jivu. Z jednohohledíska
duchovníživotje zdrojem
néhohlediskasetojevíi opačně:
poznání,vnímání,zdrojemsmyslu,a tedyjakýchsívyšších,
jeho
pro celýorganismus,včetně
nadmateriálních
,,živin,,
život
tyto
ekonomický
částí,
ekonomiý;
''dumetabolické
spotřebovává_ proto takémohlRudol;fSteichovníživiny.,
ner uvést,že,,sociálnítěIostojína hlavě,,.V oboupřípa.
dechovšemtřetíýra sferaprávníhoživota,plní roli vyv lídském
organismu
středu,odpovídajícího
rovnát,ajícího
plícemia tepajícím
rytmickéhrudníoblastis dýchajícími
srdcem- tedyoblastícitu, kterýpropojujeoba protipóIy,
vůlia myšlení.
právo a politíka'které
Toje zprvuponěkudpřekvapivé:
jako
studeného,
cosi naprosto
cosi
ledově
dnesvnímáme
majíbýt sídlema zdrojemcitu,soucitua Iásnecitelného,
ky. To by oyšemznamenalo,ženemocnašehosociálního
organismu,v němžprávě tuto oblastýnímámejako neci'
telnoua naprostovzdálenoujakémukolizáchvěvulásky'
je skuteč.
je horší,nežjsme si mysleli,a ženašespolečnost
přípaclěto
ně velmi vzdáIenózdravémustavu. V každém
postavenípolitiky a práva ve spovšakdokládá ústřední
a v jejíobnově'Nevím,jestli mohu tvfdit,žeprá|é
lečnosti
je
tady Ířebazaiit' atezřejnéje, žebez napravyparagrnJů
- Napadá mě žesamotnýznak paragrafu,sje
to nepůjde.
tu velmi výmluvný:má uprostředmezi dvěmapóly kru.
prostorhrudi
hovi proslora připomindtak nejenduševni
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a srdce,ale takémandorlu,mandlovitýprostorv průsečí.
ku dvoukruhů'v němžbyl znázorňovánKristus,yiz třeba
mozaikuKrístav mandorleve Zlatébráně našísvatovítskékatedróly.Ačse to zdá nepředstavitelné,
měly byprávo
politika
a
budoucnostibýt kristovské;
právě odsudby měl
proudit ozdravnýKristůvproud.
do společnosti
A jestližejsem uváděl,želékařské
vzdělánídnespatří
k jednomu z nejintenzivnějších
intelektuálníchvýcvíků,
pak lze totéž
říci i o vzděláváníbudoucích
právníků:
absoIutni důrazna intelekta učení
se textůzpamětii v tomto
případěumrtvujeintuicia cit a jde proti kultuřesrdce,kteró oyšembudev budoucnunezbytná'
Co bychomtedy,Táňo,mohli ,'poradit..tomu,kdo by
chtělpřiložitruku k dílupři transformacispolečností,
aniž
by chtěIčimohl vstoupitpřímo do politickéhodění?Kde
jsou ty možnosti
proměnitspolečnost
pro každého
z nás?
Myslím,Radomile,žekromě jinéhonás oba spojujeto'
žese sociálnítrojčlennosti
RudolfaSteineravěnujemeuž
dostdlouho,obajsmepročetlimnohomateriálůa měli čas
a prostork promýšlení
všechinspirujícíchimpulzů.Pro
lidi, kteřío tom nikdy neslyšeli,
je to ovšemvelmi překvapivé'nezlykléa pravděpodobněi náročné
na pochopení.
Protoje nutnýmpředpokladempro každého,
kdo chcenějakouzměnu'začít
studovata promýšlet
principytrojčlen
nosti.'en vlastníporozuměnímůženastartovataktivitu.
To je nabídkapro ty,kteří,jak říkáte'z nějakéhodůvodu
nechtějíčinemohouvstoupitdo politickéhoděnípřímo.
Mohou je ale podporovat,šířitmyšlenky'kterési osvojí,
hledatv sobětvořivosta snaŽitseji uplatňovatna každém
místě,kde se r'yskytují'Nesmíb1t lhostejnía měli by se
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snažit pomáhat lidem i myšlenkám. Už to by byl veliký
skok ke změně. V posledni době se všakužmnoho lidí začínáaktivizovat a chápou, žeje nutnéněco děIat.oz1vají
se hlasy, žeje třeba svrhnout vládu a qvolat novévolby.
JenŽebez noých programů si nepomůžeme,ani kdyby
do politil]' vstoupila částslušnychnorych lidí. NemajíJi
ve vědomí, co je třeba měnit a kam směřovat, dopadne
to zase stejně,to jest _ šPatně.Noví lidé se opotřebují,re.
zignují,a bud politiku znechuceni opustí,nebo se přidají,
ohnou a budou spolupracovatna stávajícímsystému.
U nás Žijílidé zvídaví.NepřijmouJi myšlenku sociálr-rí
tro'člennosti, mohou sice přijít dílčízměny _ a jistě uŽ
to by bylo dost a mohlo by to v něčema na chvíli lidem
i ulevit. Dlouhodobě to ale nepůjdea fungovat nebude.
Pak nevidím velkou naději na změnu ani z onépolitické
sféry.]inak s vámi naprosto souhlasím, že právě odtud
je nutnézačít.Není jiná moŽnost.ostatně i proto jsme
před 1ety připravily program nového politického hnutí
s těmito principy. Vstoupí-li do politiky lidé ideálu, lidé,
kteří touŽí něco pro společnostuděIat, lidé služby,lidé
připravení i něco obětovat, naděje oŽije.V biologii, o kteréjste mluvil ýš e, lž žýe takéalternativní proud, který
navazuie na Goethovo vidění a jeho práce. Ie to menŠina
a jeho oborech
v e d c ůa. l e e x i s t u i i .V d u c h o v n i m ž i v o t é
se rovnéŽr'rysýuji skupiny.které.aťuŽ ve Školstvinebo
z d r a v o t n i c t vp
i .r o s a z u j di u c h o v n ím e t o d y 'V e k o n o m i c e
jsme uvedli příktady alternativních bank nebo družstel''
I e n o mv p o l i t j c ei e z a t í mp u s t oa p r á z d n o 'P r o t on á i ' v ě t
ale co
q?adá tak, jak \,Tpadá.Je to ýzva. Asi ta nejtěžší,
je na světě lehké?
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Příznám se, Táňo, žepůvodně nebylo mým záměrem věnouat se steinerově trojčlennostisociálního organismu do
témíry' do jaké se tak stalo, ale hledat cesty a možnosti
tranýrmace společnosti;zdá se však,že toto je skutečně
cesta,kterou je třeba jít, má'li být tranýrmace úspěšná.
Na tomto místě bych rád ocitoval závěr Steinerova Ptovolání k německému národu- a kulturnímu světu z roku
1919' tedy z výzvy napsanénedlouho po skončeníprvní
světovéválky: ,,Člověkv duchu slyšítyto praktiky, kteří se
obšírněvyjadřují o složitostizde řečeného'
kterým se zdá
nepohodlnéo spolupůsobenítří útvarůbyťjen přemýšlet,
protoženechtějínic vědět o skutečných
požadavcíchživota,
nýbrž všechnochtějí utvářet podle pohodlných požatlavftrj svéhomyšIení'Těm je třeba jasně říci: budto se čIověk
svým myšlenímpodřídí požadavkůmskutečnosti,anebo
se z neštěstínijak nepoučía bude ho dál donekonečna
zmnožovat.,.5l- le tedy,myslím,načase,abychom neštěstí
současného
společenského
uspořádání dále nezmnožovali
a vydali sejínou cestou.
Promýšlet a realizovat principy zdravého;fungování
sociálního organismu je jeden důležitýkrok; chtěI bych
se ale zmínit o krocích,krůčcích,
s nimiž můževedle tohoto velkéhokroku začítkaždý,a to hned' Mám tím na
mysli Praktícképrosazování principů novéspolečnostive
vlastním životě,ve vlastnímjednání, tJžjste' Táňo, sama
utledla nutnost nebýt lhoýejni a pomáhat _ tedy snažit
se překonávat vlastnílhostejnosta pohodlnost,pěstoyat
soucit a ochotu Pomoci. Když jsme s manželkoub;,lipřed
t Německé volklze pře|ožiti jako
líd' (Pozn. RH')
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několikalety v jižníFrancii,fascínovalonás, žestačilo
zastayitse třeba někdeve městěnad mapoua ihnedpřiaby nás oslovíla pomohl nám'
spěchalněklo z místních,
přáteli chtěIi
Takése nám stalo,žejsme se spolus dalšími
přistoupila
k
nám
jedné
kašny;
okamžitě
krásné
vyfotitu
staršídáma a nabídlase,ženás vyfotografýe'abychom
jak sepak ukázalo,fott
byli na snímkuvšichni_ třebaže,
digitálnímfotoaparátemvlastněneuměla._ Na tohlemysNedávspolečnosti.
k socítilní
lím,kdyžmluvímo krůčcích
y
do
automatu
nádraží
šel
jsem
hlavním
Praze
na
si
no
automatudosti bezkoupit lístekna metro;u vedlejšího
pár.
Pro našimentalitu
postarší
německý
radnědiskutoval
si jich,
by bylopřirozenénevšímat
ípro mou ostýchavost
hledětsi svéhoa jítpryč'Tentoprvotní,v podstatěantisociáInípopudjsem alepřekonala osloviljsemje s nabídkou
Takové
pomoci,respektiverady,za cožbyli velmi vděční.
momentymám na mysli- jsou to takovédrobnéokamžiky
jimiž může
do na
lidství'skulinyv hrázi našehonelidství,
proudit láska.
šehospolečenství
kdyjedendávámeproA mám takéna mysliokamžiky,
stordruhému,kdy spolupracujeme takjako jsme se o to
pokoušeli! tomto dialogu _ kdy z lásky k yěci samotné
skládámestřípkymozaiky.Musímpřitom myslettřebana
jichžjsem se účastnil,
v nichžjsme
leomantickásetkání,
poznatky
o urČi.
v lidskémkruhu dáyali dohromadystlé
a hledalikreativní
témmíýěv krajině,o jehoproblémech,
se'
Nebomyslímna nedávnouskutečněný
možnostiřešení.
Ne
minař o přirozenémchoyuyčel,kterýjsme organízoýaLl
skupině asi šestilirlí,kdy každýpřiložitruku k dílupodle
yšechostatrespektování
při současném
svýchmožností
a kruhŮ,
ních.Takoyévytuářenísítí,lidskýchspolečenství
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to jsou podle méhonázoru nezbytnézárodky novébudoucnosti.
A v mém životě to zóroveň vždycky byly chvíle, kdy
jsem se nejvíc cítil být člověkem.lestližejsme zde již citovali Schillera a jeho výrok o tom, že čIověkje čIověkem
tam, kde si hraje, pak k tomu musím dodat, že člověkje
zároveň nejvícčIověkemtam, kde miluje, kde dává, kde si
ničehonežádápro sebe,kde přináší oběť,aniž by to vnímal
jako něco útrpného.
Současnáspolečnost,
postayená na mrtvém intelektu a na egoismu, který z intelektu vyplývó' je společností
strachu;budoucíspolečnostbude společností
lásky.K tomu
musíme směřovat, za tím musímejít. Každý čin lásky je
okénkem do lepšíchčasů,' Mám pocit, že byste, Táňo'
k tématulásky takérát]a něco řekla. Předávám vám slovo a ze srdce vám děkuji za možnostrozmlouvat s yámi
o těchto věcechneveselýchi radostných.
Ano' témaláslcy'To je naštěstí,
mílý Radomile, nesmrtelné
a nekonečné.Není snad člověka,který by po ní netouŽil,
ale málo je těch, kteříji chtějídávat a s ní a v ní žít.To, co se
zdá bý,tsnadnéa jaksi zadarmo, je ve skutečnostimoc náročnýúkol.Znamená to myslet na druhévíc nežna sebe.
Krásně se to řekne a těžkorealizuie. Občasse takésetkávám se rčením:naučse milovat sebesama a budešmilovat
já, může
ostatní. NerozlišujeJi však člověk niŽšía rryšší
uváZnout v pasti sebelásý, která je neplodná. Clověk má
milovat svojer7ššíjá, toho člověka,který.rnbyjednou měl
bý. To znamená milovat svůjnesnadný úkol a každý den
se potýkat s vlastní nedostatečností.To je láska. Možná
by bylo na místědát na závěr slovo J. W Goethovi z jeho
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Pohádý o zeleném
hadua krásnéLihi. Tam na závěrjedna
postavamluvío sílevládnoucísvětu_ o lásce.A dostane
sejíodpovědi:,'Láskanevládne,láskawoří a to je víc...sz
Tak aťu nás a v nás láska tvoří.S odvahou,to|erancí,
fantaziia porozuměnim.Pak bude dobře.
I já vám' Radomi|e,moc děkuji za tuhle příležitostsi
s vámi oovídat.

Poznómky

Radomil Hradil: Lidstvo na rozcestí,Fabula, Hranice 2009
(2. ryd' 2010);Nor,,llidstvo v nós' Průvodcena cestěk intuicí,
Fabula,Hranice 2012.
Naomi Kleinová: šoková doktrína - ýzestupkalafiitního kaPitalismu,Argo,Pnha 2010,str. l 14.PřeložiliMartina KnáPková
a Luděk Vacín.
Článek',odsouzeníotrokáři dávali dělníkůmjen rýžia zamy.
kali je na pokoji..z 2. května2012'www.idnes.cz.
Článek,,Příběhy20' století:s€ sovětybojovaljako ,krtek.'práskl ho jiný agent..
z 25.února20l2,wwwidnes'cz.
wan4ari Muta Maathai, I940-20l|, zvaná téžMatka stromů,
držitelkaNob€ l o\,7 cenu míru za rok 2004.
Aun schan Su Ťij, nar. 1945,získalav roce 1990 Sacharovor'u
cenu za svobodumyš|ení
a v roce l99l Nobelovu cenu miru.
clánek,yrtěti Rathem?..z 16. kvétna2ol2' httP://denikrefe.
rendum.cz.
Viz Radomil Hradil: Lidstyono rozcesti,doslovke druhémurydáni, Fabu|a,
Hranice20l0, str.232nn'
Rudo]fSteiner:Filosofiesvobody'Základy moderníhosl,ětového
nózoru, Ba|tazar,Praha l991, str. 1l4. Přeložilotakař Glos.
TamtéŽ,
str l17.
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1 1 Pořad Vladimíra Kroce ,'Jakto vidí.'... z 2. března 2012,CRo 2

Praha.

ýýchově,dopis 75.In: Výbor
l 2 Friedrich Schiller:listy o estetícké
zflosofckých spků,Svoboda- Libertas,Praha 1992'stl. 175.
l 3 Referendumz 6. prosince 1992o vstupu Šýcarskado Evrop
skéhohospodářskéhoPlostoru (EHP), respektivedo EvroPskéhosdruženívolnéhoobchodu (EFTA). Hlasovalo 78'3 %
oprávněnýchvoličů,50,3% bylo ploti' 49'7 70PIo.
t 4 Referendumschvalujícíevropskou liskrílnísmlouvu. Volební
účast
byla 50'ó %' plo bylo 60'3 % voličů'ptoli39,7 o/Ó.
l 5 Volker Harlan, Rainer Rappmann,PeterSchata:SozialePlastik.
Materialienzu JoseplrBerr7s,AchbergerVerlag t976 (3' rydáni
1984)'str 15' PřeložilaIrenaSulcová,překlad upravil Radomil
Hradil.
t 6 Rudolf steiner: Hlavní body socióIfiíotózky, Ba]tazal Praha
l993, stl. 47. PřeloŽil Zdeněk Váňa.
I 7 Rudolf Steiner:Ideasociólnítrojčle flosti,Michael' SvatýKope.
ček2000,stť'77.
ý Cesko
Zemědělské
družsteýnictýí
1 8 Ladislav Karel Feierabend,:
slovenskudo r' 1952'Stehlik' Volary 2007.PřeložilaNad'a]oha.
nisová'
A2 č.23l2oo7;viz'Íéž'
l 9 Clánek ,'Zmizelýsvět..Nadi Johanisové,
archiv týdeníkuna wvw.advojka'cz.

Tamtéž'
str' l0.
26 Volně citováno z textůKvěty Lauterbachové,
publikovan.fchna
intelnetovémPortálu Umlaufol,iny' Respublica'
jejich stáInuti' ChiemKolkování peněz je opatřeÍízajišťující
gauerje platný tři měsíce'jeho platnostlze prodloužitnalepením kolku v ceně 2 o/oieho hodnoty;po 4letech pozbývá chiemgaueÍPlatnost'cílem je dosáhnouttoho, aby měna sloužila
iako oběživoa skutečněobíhala.odhadu,iese, Že chiemgauer
obíhá 2'5krát rychleji neŽ euro' viz téžčlánek,,Chiemgauer
obíhá2'5krátrychleji nežeurci'z27 , záií20l l, wwwlidovky.cz'
Rudolf steinerNálo dohospodiř skýkurz' Fabula,Hranice 2000,
str. I87n. PřeložilRadomil Hradil'
2 9 TamtéŽ'
str l91'
30 Clánek ''Kalouskůvzávod ke dnu. VáclavatJmlaufa,Umlaufo.
liry) - ResPublica'24.května20t2.
3 l Nada Johanisová:Kde penízejsou služebníkem,
nikoliv pánem.
uýpraýyza ekonomikouPřótelskoupřírodě a čloyěku.steh]lík,
Volary2008,str 21n.
32 Tamtéž'
3 3 Augustin EugenMuži&'1859 l925' českýbásnik, prozaik,dramatik a překladatel'
lrantišek TrávníčekSlolnik jazyka čes&áfio.
Slovanskénakladatelstvi,Praha 1952.

20 Tamtéž.

3 5 RudolfSteiner: deasociólnítrojčlennosti,
str.|Io.

2r Feierabend,str 83.

36 Rudolf steiner: Hlal,ní body sociáIníotázky, str. 42; přek]ad
upravil podle originálu Radomil Hradil.

22 Ga 6,7 8.
23 Nadh |ohanisová:,,Silvio Gesell: Osvobodme penízeod ťrro.
ku|,,In].Sedmágenerace'6/20t1' stÍ.l6n.
Viz text Malgrit Kennedyové,jehožslovensý překlad s titulem ,,Peniazebez úrokova inflácie..je dostupnýna internetu
(http://wvíw.klicovehnuti.czldokumenty/),
kapitola,,Namiesto
úrokucirkulačnýpoplatok.,str' 9.
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37 Rudolf steiner:Ideasociólfii tťojčIennosti,
stÍ.60.
3 8 Rudolf Steiner:HIaní body socióIníotózky, str' 45j překlad
upravil podle originálu Radomil Hradil.
3 9 RudolfSteiner:IdeasocióInítrojčlennosti'
stÍ'77.
40 Rudolf steiner:GeisÍeswissetschaÍt
ufid sozíaleFrdge,1nL|lciÍer
- Gnosis, GA 34.
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4 1 Rudolf steiner:1d9asociólnítrojčlennosti,
str.160'
42 RudolfSteiner:Hlavní bodysociólntotázky, st|.32n.
43 Tamtéž,
str.45; překlad upravil podle origináIu Radomil Hra
dil.
44 citováno v knize R. steir'eÍaIdea sociólní trojč|ennosti,ÝPíipo.
ienémtextuJanaBouzka, str. 162.
Udo Herrmannstorfet ]edineca stát' Pto potřebyAnthroposofickéspolečnostiv ČSFRvydal Verein fůr erweitertesHeilwe.
sen,Bad Liebenzell'Untellengenhardt1990,str.t9. Přeložil|an
Bouzek. Celý text lze najítna internetuna adresehttp://www.
klicovehnuti.czldokumenty/.
46 Tamtéž,
stl. l8.
47 Rudolf steineř:IdeasocióInítrojčlenno;ti,
str.59.
48 Tamtéž,
str 3l.
49 Článek|ana Hnízdila -VÍtětiRathem. z 23. kvétna2ol2, b|og.
aktualne.cz.
50 ČlánekPavla Poláka ,,Nemajieura. A tak si Řekovévymysleli
vlastníměnu..z 26. června20l2' www.rozhlas.cz'
5 1 Rudolf Steiner:Aufruf: An das deutscheVolk und die Kulturwelt,2.unora \919:in GA 23;Překlad citovanépasáŽe:Radomil
Hladil. Na internetu lze najítceléoriginální znění například
na adrese http://\^,-i{.w.dreigliedeÍung'de/essays/19l9-04-o01.
html.
|ohann Wolfgang Goethe: Pohádka o zelenémhddu a krósné
Lilii. votobia, olomouc 1995'str.80. PřeložilE. K.
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O autorech

kteříiako
TÁŇ'q.FrscHrnovÁ se narodila 6' 6. |947 rodičům,
jediníze sých rodin přežiliholocaust.To předznamenalojejí
ji čaživot.Vědomíutrpeníjejíchpředkůi bolestijejíchrodičů
semvedlo k obraněvšechslabých,menšini přírodya k obecné
ve věcechveřejných.Toto směřováníumocni.
angažovanosti
jejího
synaKryštofa,kterýpřišelna světpostiŽený
lo narození
mentálněi ýzicJl<y.
|eji otec |an Fischerbyl divadelnímrežisérem.od dětstvízískávalavztahk divadlu,ke kterémudíkyotci
divadloa umění,kterésev Terezi
mělablízko.PrávěterezÍnské
dát sílua ukazovalocestu
a
dalŠím
dokázalo
ně pěstovalo'iemu
z hlubokétmy ke světlu.Proto šlastudovatherecwí,bylapřijata
točitsvéprvnífilmy.
na ]AMU v Brně a souběžněs tím Začala
protožepřijalanabídkuk hostovánív praŽ.
studianedokončila,
k]ubu,kde poslézestrávilašesttlrirčíchlet.
skémČinoherním
v roce 1973,kdy byla
byla ukončena
Tato částjeiíhopůsobení
obdobídonucenaopustitdivadlo.Přijala nav normalizačním
působeni
divadla|iřiho Wolkera,po tříletém
bídkudo dětského
dobrovolně
angažmá
Kryštofa
narození
syna
v něm se všakpo
vzdala,aý semohlavěnovatdítěti.od tédobypůsobilana vol.
tichose pro ni proloT!'1.lrčí
nénozea pracovala
PříleŽitostně'
milo v osmdesátýchletech'Potom natočilaněkolik dalšíchfil.
mů,vrátilasei k divadelnípráci,vždyužjen jako host.Působila
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pak několikletv Laterně Magice, ve studiu Bouře, v Náhradním
divadle, ve Viole a po roce 1989v Lyře Pragensis.Dí\ tomu se
začalavěnovat taképoezii, časemi zpíváníšansonůve spolupráci se skladatelem Danielem Dobiášem.
Po roce 1989 se začala angažovat v různých občanských
sdruženícha nadacích,aéšloo lidi s postiŽením,ekologii nebo
ochranu památek. V době' kdy nemohla pracovat umělecky,
začalapsát. Vyšlyjí dvě sbírkypovídek Lydiiny dleře aBíý den'
jejichž hrdinou je převážně její syn. Zúčastnilase takéakcí na
oblanu veřejností proti politické manipulaci, například v televizní krizi roku 2000. Pozdě1i přišla nabídka kandidovat ve
volbách roku 2002. Byla zvolena a ve sněmovně pak působila
jako nezávislá poslankyně v k1ubu US-DEU ve volebním období 2002-2006. Na konci svéhopůsobenípak se sými spolupracovnicemi založila politické hnutí Klíčovéhnutí. s MaÍtou
Kubišovou a |anem Kačerem uvádí televizní Adventní koncerty.
Orlkazy:
www.tanafischerova.cz,
www.klicovehnuti.cz
www.prezidentkatanafischerova.cz

!tB&re-kxirery:&*&,r.dii&'.;t':.
RADoMIL HRÁDIL se narodilv roce 1967v Kroměřížia larůstalv malémhanáckémměstečkuChropyni v původně
drobnorolnickérodině' odmaličkapomáhal na záhumenku,
na zahradě,s drobnými hospodářskýmia domácímizvířaty,
chovalvšechnymožnéživočichy.
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Vystudoval střední a potérysokou zemědělskou školu' kterou dokončoval v přelomovém roce 1989/l99o. Iako student
se účastnilbrněnských listopadowlch demonstrací, okupační
stávky' diskusí' lTlepování plakátů'
Od jara roku 199l pracoval několik let v biodynarnických
zemědělsýh a zahradniclých podnicích v Německu, Šýcarsku a Norsku' kde se seznámil s anthroposofií Rudolfa steinera; dojil, krmil a ošetřoval krály, okopával a plel zeleninu,
čistilji a prodával na trhu a zároveň se vzděIávalve Steinerově
duchovní vědě. zahraniční pob)'t přerušil ýkonem náhradní
vojenské služby na několika českýchekofarmách. Spolupracova| se svazem ekologickýchzemédélců
PRo-Blo Šumperk
a pozděii s Bioinstitutem olomouc, zejménana PloPagaci
ekologického zemědělství, publikační činnosti a vzděIáváni
ekozemědělcůa prodeiců biopotravin. od roku 2000, kdy spo
lu s dalšímiautory ryd aIkníhu Ceskó biozahrada, se zapojoval
do česko-rakouskéhoprojektu Přírodní zahrady'
V roce 1999 se podílel na založeníobčanskéhosdružení
Camphill Ceské Kopisty a v dalšíchletech na ÚstaYbě tohoto komunitního domova pro mentálně postižené,spojené
ho s ekofarmou. od roku 2000 se také zapojoval do rozvoje
waldorfské pedagogiky v ČR' do vzdělávání učitelů,v letech
2007'2009 vedl redakci časopisupro waldorfskou pedagogiku
ČIověka výchova' od konce devadesátých let se rovněž podí'
lel a stáIe podílí na rozvoji anthroposoíického nak]adatelství
Fabula, v němž publikoval řadu překladů děl Rudolfa Steinera
a dalších autorů, jakož i vlastní knihy. Současně se od roku
1999 věnoval takégeomantii, tlumočil semináře Marko Pogačnika a jeho dcery Any' přeložil několik Pogačnikor,1ichkrrih'
geomantickém
několik let se angažovalv česko-německém
projektu věnovanémřece Labi. V současnédobě překládá'
píše'příIežitostněpřednáší a vede semináře, r'ydává krrihy. |e
ženatý.má iednu dceru.
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