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Zbožní a právní charakter výrobních prostředků 
 
Co je vlastně půda? Podívejte, půda je zcela zjevně výrobní prostředek. Pomocí půdy 
vyrábíme. Je to však výrobní prostředek jiného druhu než ostatní výrobní prostředky. Ostatní 
výrobní prostředky musíme nejprve lidskou prací zhotovit, půda je - přinejmenším v jádru - 
tady, aniž by ji lidé nejprve zhotovovali. Proto můžeme říci: Výrobní prostředky se nejprve 
ubírají cestou zboží; pak, jakmile jsou hotové, jakmile jsou předány svému úkolu, přestávají 
být zbožím. Výrobní prostředky smí být v hospodářském oběhovém procesu zbožím jen tak 
dlouho, dokud nejsou hotové a nejsou předány národohospodářskému životu. Čím jsou 
potom? 
        Potom jsou něčím, co podléhá politickému neboli státnímu životu, demokracii, a sice s 
ohledem na práci, kterou lidé mají prostřednictvím těchto výrobních prostředků vykonávat, 
když spolu jako svéprávní lidé musí vyjít. Výrobní prostředky jsou něčím, co podléhá 
státnímu životu, když přecházejí z jednoho na druhého, tak aby ten, kdo je potřebuje, je 
skutečně také měl. Výrobní prostředky jsou ale také něčím, co podléhá zařízením duchovní 
práce. Neboť to, jak výrobní prostředek, který už jeden člověk nezpracovává, přejde na 
člověka, který ho na základě svých vloh a schopností může dále obstarávat, nemůže [vyplývat] 
ze starých dědických vztahů, nýbrž [musí to být určováno] institucemi duchovního života na 
základě poznání, jak ho může přinést jen moderní vědomí. Takže můžeme říci: Je-li základem 
života trojčlennost, jsou výrobní prostředky zbožím jen po tu dobu, kdy jsou vyráběny. Pak 
přestávají být zbožím a podléhají zákonům a poznatkům. Prostřednictvím zákonů a poznatků 
se začleňují do sociální struktury. 
 
 
Půda nikdy není zbožím 
 
Půdu nelze vyrábět; od samého začátku tedy není zbožím. Nikdy tudíž nepodléhá principu 
zboží, o němž se uzavírají smlouvy. Půdy se tedy to, o čem se uzavírají smlouvy, nijak netýká. 
Musí být pozvolna převedena do sociální struktury tak, aby především rozdělování půdy s 
ohledem na zpracování lidmi bylo demokratickou záležitostí politického státu a aby přechod z 
jednoho na druhého byl záležitostí duchovního článku sociálního organismu. Živý vztah v 
demokratickém státě rozhoduje o tom, kdo na kousku půdy pracuje ve prospěch lidí. Půda 
nikdy není zboží. Od samého začátku je něčím, co nelze koupit ani prodat. 
        Z toho důvodu je především třeba usilovat o to, aby se půda nedala kupovat ani prodávat, 
nýbrž aby tím, co půdu převádí do sféry zpracování jedním člověkem, byly právní a duchovní 
vztahy, právní a duchovní impulzy. Jen ten, kdo tyto myšlenky nepochopí, se může domnívat, 
že v nich spočívá cosi utopického. V podstatě je to jen změna něčeho, co dnes existuje [jako 
nešvar]: že se půda platí penězi, získanými z výnosu za zboží - to není pravda, to je sociální 
lež. 
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Nejsou peníze jako peníze: peníze za zboží a peníze za půdu 
 
Peníze, které se použijí jako ekvivalent půdy, jsou totiž v národohospodářském procesu něčím 
jiným než peníze, které se použijí jako ekvivalent zboží. To je ovšem něco, co v současném 
sociálním chaosu málokdo chápe. Dejme tomu, že si třeba koupíte třešně a vydáte za ně 
peníze. Když si koupíte nějaký šlechtický statek, dáte za něj také peníze. Když ti dva lidé, kteří 
dostali peníze, jeden za třešně (samozřejmě dostatečně velké množství peněz, na tom zde 
nezáleží, jestli je to i v tomto směru možné) a druhý za svůj statek, pak své peníze hodí na 
jednu hromadu, nelze rozlišit, které peníze byly zaplaceny za třešně a které za statek. Jenže 
tím, že to nelze rozlišit, je člověk uváděn do zhoubné, strašlivé iluze. [...] Jak je tomu ale ve 
skutečnosti? 
         Dejme tomu, že dostanu peníze za třešně a peníze za statek. Když je hodím na jednu 
hromadu, nebudu moci rozlišit, které jsou za statek a které za třešně. Někdo by si mohl říci: 
peníze jako peníze. To je ale právě ona strašlivá iluze. To není pravda. V 
národohospodářském procesu působí peníze za statek jinak než peníze za třešně. Nejsou to 
peníze, co je rozhodující pro skutečnost, nýbrž následné působení toho, odkud peníze 
pocházejí. A to se prostě zahaluje do závoje; pro lidské pozorování to mizí. 
A tak peníze tvoří živou abstrakci. Všechno se hází na hromadu bez rozlišování. Člověk již 
není schopen sledovat, k čemu patří, co vyrábí, na čem pracuje. Všechno kvůli penězům 
upadá ve zmatek, podobně jako u nejasně myslících mystiků všechno splývá a stává se 
několika abstraktními pojmy. A podobně jako jsou tyto abstraktní pojmy [mystiků] 
nepoužitelné v našem poznávacím procesu, není použitelné ani to, co si lidé představují o 
penězích, protože to je pouhá abstrakce, něco, co se nachází vedle skutečnosti, tedy nic, co by 
člověk mohl v životě upotřebit. 
 
 
Dělat z půdy zboží je lež 
 
Když něco takového uvážíme, bude nám jasné, jak nesmírný konkrétní význam má půda v 
životě lidí. Bude nám jasné, že by se nikdy nemělo stát, že bez zájmu o půdu budu vlastníkem 
půdy a jenom z ní získávám rentu, všechno ostatní mi je však lhostejné. Kdo to řádně 
národohospodářsky promyslí, bude vědět, co to znamená: Žiji z půdy, v podstatě mi je však 
lhostejné, jestli žiji z půdy nebo z výnosů, řekněme, cri-cri* nebo pokeru; to všechno je mi v 
podstatě úplně lhostejné a záleží mi jen na tom, abych získal určité množství peněz. 
        Že je někomu lhostejné, jak získá určité množství peněz, nepřipadá až tolik v úvahu, je-li 
tomu tak, že si člověk toto množství peněz skutečně odpracuje. Pokud ho ale získá z něčeho, 
co je spojeno se zdarem a zmarem lidí, s jejich osudem, ba s celým uspořádáním naší kultury, 
jako je tomu u půdy, když něco takového uvážíme, pak není možné, aby se tato půda 
proměnila ve lhostejné, abstraktní peníze. Neboť právě půda vyžaduje, aby ten, kdo ji 
zpracovává, kdo s ní má něco do činění a kdo to, co na půdě závisí, převádí do 
národohospodářského procesu (nejsou to peníze, co vkládá, nýbrž plodina, která na ní roste), 
byl [skutečně zcela] při tom. 
 
* Cri-cri = hra používající kovovou hračku, která vydává pronikavý zvuk („cri- -cri“, což je francouzský výraz pro 
zvuk vydávaný cvrčkem, tedy obdoba českého „tř-tř“ nebo „cr-cr“). (Pozn. edit.) 
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       Půdu v její oblasti naprosto nelze spravovat podle takových národohospodářských 
kategorií, jaké v novější době vznikly. Jen si prosím spočítejte, když někdo na svém statku 
hnojí hnojem, který sám od sebe dává jeho dobytek - vypočítejte si, jak stanovit hodnotu 
tohoto hnoje, jeho tržní hodnotu, tedy, řekněme, kolik by tento hnůj stál, kdyby se jeho 
zápach rozlil nějakou městskou tržnicí. To je ovšem drastický příklad. Povedete-li tento 
myšlenkový pochod do konce, zjistíte, že je obrovský rozdíl v celém způsobu, jak se do 
národohospodářského procesu začleňuje to, co vzniká na statku. [... ] Z půdy, která nemůže 
být zbožím, se dělá zboží; tím se do života uvádí reálná lež. Prolhané není jen to, co se říká; 
prolhané je i to, co se děje. Jakmile se na půdu nahlíží jako na zboží, to znamená, jakmile se 
dá půda kupovat a prodávat, lže člověk svými činy. 
       Pokud však máme trojčlennost sociálního organismu, nemůžeme půdu kupovat ani 
prodávat. [Právní] vztahy, na jejichž základě přechází půda z jednoho na druhého, podléhají 
státním zákonům, které nemají nic společného s koupí a prodejem zboží. Určování toho, jak 
půda přechází z jednoho člověka na druhého, podléhá duchovnímu článku sociálního 
organismu, který nemá nic společného s děděním a pokrevním příbuzenstvím, nýbrž s 
takovými věcmi, které jsem popsal v Hlavních bodech. Vidíte tedy, že stačí správně 
porozumět tomu, co je trojčlennost, a vydá-li se člověk tímto směrem, vydá se na cestu řešení 
sociální otázky. 
 
 
R. Steiner: Soziale Ideen, soziale Wirklichkeit, soziale Praxis I. GA 337a. Studijní večer, 
Stuttgart, 16. června 1920, str. 208nn. 
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