
Svoboda ve výchově • Odvaha v myšlení • Škodlivost kapitálového 
a námezdního vztahu • Nové pojetí vlastnictví 

 
 

Rudolf  Steiner 
 
 
 
Odstátnění a odekonomizování školství  
 
Chceme-li vnitřně pochopit, co může vést ke skutečné demokratické rovnosti všech lidí ve 
skutečném právním státu, je nutné, abychom se věnovali vnitřní povaze a bytosti člověka. Snaha o 
to, aby byl duchovní život - zvláště pak výchova a školství - postaven pouze na člověku a nebyl 
utvářen tak, že mu svou vnější pečeť vtiskne stát, by v současnosti musela být snahou nejširších 
kruhů, majících zájem na skutečném pokroku naší kultury a nadšení pro něj. Proto si Svaz pro 
trojčlennost sociálního organismu dal za úkol svolat lidi, kteří takový zájem mají, do kulturní rady 
(nebo ať už se to nazývá jakkoli), aby z ní mohlo vzejít osvobození našeho duchovního života, 
zejména výchovy a školství, aby mohlo dojít k odstátnění a odekonomizování školství a výchovy.  
       Lze chápat, že ti, kdo jsou jako vyučující nebo vychovávající osobnosti začleněni do tohoto 
duchovního života, mají určitý strach, [co by bylo,] kdyby jim stát přestal vyplácet mzdy. Co si pak 
počnou? Bohužel to patří ke zkušenostem, které lze dnes velmi často učinit, ke zkušenostem, že 
lidé tu a tam pochopí nutnost toho, aby došlo k novému utváření našich sociálních poměrů, avšak 
nedokáží se vzepnout k tomu, aby skutečně chtěli to, co by k takovému novému utváření mohlo 
vést.  
 
 
V novém nelze zachovat to staré  
 
Když člověk v poslední době hodně mluvil s lidmi o nezbytném novém utváření [sociálního 
organismu], i s těmi, kteří jsou obecně zcela přesvědčeni, že takové nové utváření musí přijít, 
namítali: No ano, ale musíš přece říct, co se v budoucnu s jednotlivými lidmi, s jednotlivými 
profesemi konkrétně stane! - Poštovní úředníci se ptají, když se mluví o socializaci: Jak socializovat 
poštovního úředníka, jaká bude jeho situace? - Tyto plané řeči vycházejí z něčeho podivného. Lidé 
nevidí současný život, mají stále ještě iluze o udržitelnosti nynějších poměrů, nechtějí se vzepnout k 
představám skutečného nového utváření a pak se člověka ptají: No tak mi přece řekni, jak bude v 
tom novém uspořádání vypadat to staré, na co jsem zvyklý! 
        V takovéto otázce se v podstatě neskrývá nic menšího než požadavek: Jak revolučně změnit 
svět tak, aby všechno zůstalo při starém? A když člověk neodpoví na otázku: Jak bude to staré 
vypadat v novém uspořádání?, pak lidé řeknou: To, co tu říkáš, je pro mě naprosto  
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nesrozumitelné! - Zhruba tak tomu je i v případě, když ti, kdo jsou zaměstnáni v systému výchovy 
a výuky, mají velkou starost kvůli tomu, jak bude vypadat jejich ekonomická situace. Jelikož tito lidé 
působí jako vyučující a vychovávající v duchovním životě, bude třeba uspořádat duchovní život 
zevnitř, nezávisle na státním a hospodářském životě, čistě podle pedagogicko-didaktických 
hledisek a vnitřních duchovních idejí; jinak budou, protože taky musí žít, v rámci trojčlenného 
sociálního organismu hospodářským družstvem v hospodářském organismu. 
 
 
Budoucí utváření tří článků 
 
A přesně tak, jak podnik s továrními dělníky samozřejmě ví, že se mu z hospodářského života 
dostane toho, co potřebuje, aby uspokojil své potřeby, postarají se rady působící v hospodářském 
životě také o to, aby existoval náležitý hospodářský vztah mezi hospodářským útvarem, který je v 
trojčlenném sociálním organismu samostatný, a tím druhým hospodářským útvarem, kterým musí 
být zajišťován duchovní život. A to, co zůstává mezi nimi jako třetí článek sociálního organismu, 
tedy právní stát, se bude muset postarat, aby to, co se ve svobodné hospodářské smlouvě dojedná 
mezi hospodářským a duchovním útvarem, bylo také skutečně provedeno. Kdo skutečně vnitřně 
chce a má náležitou odvahu porozumět tomu, že duchovní život se musí stát svobodným, že to, 
co je v něm duchovní, musí být postaveno na vlastní základy ducha, ten se také dokáže přimět k 
porozumění tomu, jak se v budoucnu bude utvářet hospodářský aspekt této duchovní části 
trojčlenného sociálního organismu. 
      Vidíme tedy, že v duchovním životě musí bezpodmínečně vládnout svoboda. Neboť tato 
svoboda v duchovním životě je základem rovnosti právního života a je také základem bratrství 
života hospodářského. Je-li řeč o socializaci, musí být brán v potaz v první řadě tento základ. Jinak 
- inu, jinak se možná přijmou všelijaká vnější opatření, jakmile však tato opatření poněkud pokročí, 
dojde to tak daleko, kam to došlo například v Rusku pod leninismem, kde pro všechny platí stejné 
právo - ovšem jen jako fráze! - kde už jsou dnes ale tak daleko, že jeden pracující dostává šestkrát 
vyšší mzdu než druhý pracující a kde jistí duchovně pracující lidé dostávají až 200 000 rublů a kde 
se velmi silně tíhne ke starému kapitalismu. 
       Jestliže chce někdo socializovat, musí vzít v potaz skutečné životní podmínky zdravého 
sociálního organismu a ne jen vykřikovat do světa stranické fráze a marxistická papežská dogmata 
jako to jediné praktické. Bratrství a opravdový socialismus se uplatní jen tehdy, budou-li zde na 
základě skutečné sociální výchovy takoví lidé, kteří na místo antisociálních pudů dosadí pudy 
sociální, neboť vnějšími opatřeními žádný socialismus nevznikne. 
 
 
Hospodářský článek: působení kapitálu 
 
Právě v oblasti hospodářského života se velmi záhy ukáže, že socialismu nemohou dát vzniknout 
žádná vnější opatření, pokud lidé, kteří se v tomto hospodářském životě nacházejí, nedokážou 
podle rozumu a [principu] bratrství uspořádat to, co na této půdě bylo dosud obstaráváno podle 
abstraktních principů kapitálového a mzdového zisku, nabídky a  
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poptávky. Oproti zmateným myšlenkám, [majícím za to,] že se výrobní vztahy samy od sebe 
vyvinou lak, aby v nich lidé mohli sociálně žít, se již dostatečně zřetelně ukazuje, že sociální život 
musí být vytvářen člověkem samotným, sociálním člověkem. Budou to korporace sociálně 
spolupůsobících lidí, které budou vytvářet to, co jsem ve své knize Hlavní body sociální otázky 
ukázal jako nahrazení kapitálu. 
       Když vidíme, jak kapitál působil, musíme si především jasně uvědomit, že tento kapitál člověka 
odpoutal od skutečně věcného zájmu na výrobě. Místo aby se člověk oddával tomu, co vytváří, 
aby to vytvářel tak, že k tomu bude přistupovat se smýšlením: Tak, jak tě vyrábím, sloužíš ostatním 
lidem, mým bližním, které považuji za své bratry - místo aby tohle dával svým výrobkům, zajímá 
dnes lidi to, co lze do hlavní [účetní] knihy zapsat jako prodejní cenu výrobku. V tomto odpoutání 
člověka od zájmu na lidské hodnotě spočívá vlastní škodlivost kapitálového a námezdního vztahu. 
Jen tím se také stalo, že kapitál byl považován za něco, co se v lidském společenství, v lidských 
podnicích může zcela odpoutat od skutečné práce, od bezprostředně činných, pracujících lidí, a že 
kapitál je něco, co se samo od sebe zmnožuje, a to i u toho, kdo ho nezískává sám svou prací. 
       Škodlivost radikálního kapitálového systému lze vyjádřit velmi jednoduchým způsobem. 
Oprávněně je každý kapitál vytvářen v podstatě tak, že duchovní práce vytváří něco, co slouží 
ostatním jako výroba statků. Avšak na místo spojení duchovních sil člověka s kapitálem nastoupilo 
něco jiného: osobní soukromé vlastnictví půdy, osobní soukromé vlastnictví výrobních prostředků. 
Ve skutečném právním státě nikdy nemůže existovat právo na půdu jako soukromý majetek. 
Rozdělování půdy se musí dít demokraticky a zhodnocování kapitálu - jak jsem to popsal ve své 
knize Hlavní body sociální otázky - může probíhat správně jen tehdy, není-li hotový výrobní 
prostředek prodejný, ale je volným statkem. Pak bude to, co je dnes dáváno kapitálu, zase dáváno 
zpátky duchovní práci. 
 
 
Vlastnictví výrobních prostředků 
 
To je to, oč musíme usilovat, oč ale můžeme usilovat jen tehdy, dokážeme-li také lidi vychovávat 
tak, aby měli svobodného ducha a dovedli se postavit mezi ostatní lidi, aby se postavili do lidského 
společenství s rovným právem a nežádali žádná přednostní práva a aby pro hospodářský život, 
který se má řídit jen výrobou a spotřebou, vytvářeli organizace, členící se na svobodné asociace, 
korporace a družstva, jež jsou postavena na principu pravého bratrství s porozuměním pro 
potřeby lidské spotřeby. Kdo chce mít zúročený kapitál, aniž by sám byl spojen s nějakou duchovní 
prací, ten může tento kapitál, který má být zúročen, získat dědictvím nebo jiným způsobem jen od 
člověka, který byl svou duchovní prací s tímto kapitálem spojen. Avšak spojení mezi kapitálem a 
člověkem je oprávněné jen po tu dobu, dokud schopnosti, duchovní práce člověka, opravňují toto 
spojení s výrobními prostředky, které jsou vlastně oním kapitálem. 
      Ze sociálního hlediska je vlastnictví kapitálu člověkem, který sám nevyrábí, takové, jako kdyby si 
někdo chtěl nechat zaplatit za loď, která se potopila v oceánu. Loď, která se potopila v oceánu, 
nemůže už člověku cokoli přinést. Je pryč a na její místo musí nastoupit jiná loď. Jestliže někdo 
dostává kapitálové úroky, aniž by pracoval, je to stejné, jako kdyby si chtěl nechat splatit to, co 
pochází z potopené lodi. Musí tu být možnost, aby s nepřítomností lidských schopností a se smrtí 
člověka skončil vztah mezi ním a výrobními prostředky, to jest kapitálem. 
 
R. Steiner: Neugestaltung des sozialen Organismus. GA 330. Přednáška ze Stuttgartu, 18. června 
1919, str. 285nn. 
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