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ÚvodNÍK

Zdá sa, že po letnom výdychu sa túto jeseň 
waldorfské hnutie na Slovensku poriadne nadýchlo. 
Po úspešnom testovaní minuloročných deviatakov 
a priaznivej inšpekčnej správe Ministerstvo školstva 
SR predĺžilo existenciu základnej školy o ďalšie 
tri roky v nezmenenej podobe, čím potvrdilo súlad 
výsledkov waldorfskej pedagogiky so štátnymi 
požiadavkami. Čaká sa už len na vypracovanie 
a prijatie zákona o alternatívnych školách, ktorý 
predchádzajúcej vláde z novely školského zákona 
akosi vypadol. 

Medzitým sa na waldorfskej pôde sformovala 
iniciatíva na vznik strednej školy, ktorej víziu nájdete 
na stránkach tohto časopisu. Rozširuje sa aj podhubie 
waldorfského školstva v podobe novovznikajúcich 
waldorfských predškolských zariadení v Bratislave 
a vo Zvolene, čo svedčí o náraste počtu 
sympatizantov tohto hnutia. A nielen to. Z temnôt 
minulosti vystupuje aj idea sociálnej trojčlennosti 
sformulovaná pred sto rokmi zakladateľom 
waldorfského školstva, Rudolfom Steinerom, ako 
vyústenie waldorfského vzdelávania  v rozumne 
spravovanú spoločnosť slobodných občanov. Viac sa 
o tejto alternatíve pre dnešný, krízou zmietaný svet 
dozviete z rozhovoru s odborným asistentom riaditeľa 
jednej českej firmy a z autorskej recenzie knihy 
ekonóma národnej banky. Zaujímavé ekonomické 
pozadie má aj história výroby waldorfských hračiek, 
ktorej sa venujeme v tomto čísle. Ponúkame aj úplne 
nový pohľad na problematiku chorôb a zdravia. 

A popri tom pokojne plynie podľa rytmu ročných 
období život detí na waldorfskej škole. Pozorovanie 
prírody, získavanie jej darov v podobe žatvy 
a spracovania zrna. Lyrická spomienka na sviatok 
Michaela, pôvodný význam Dušičiek a sviatku sv. 
Martina. K tomu  prvé pokusy detí o novinárske 
remeslo. Po pohľade na výučbu materinského jazyka 
sa tentoraz pozrieme aj  do zákulisia výučby cudzích 
jazykov na waldorfskej škole.

Prajeme podnetné čítanie.

Za redakčnú radu Xénia Činčurová
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ÚVODNÍK

Keď som vyučovala literatúru na univerzite, často sme si 
my, učitelia, sťažovali na úroveň  stredoškolskej prípravy 
našich študentov. Nie že by nemali vedomosti, ale chý-
bal im nadhľad, vnímanie súvislostí a hlavne schopnosť 
samostatne myslieť a formulovať vlastné názory. Neraz 
som od študentov žiadala, aby zabudli všetky tie definí-
cie, čo sa museli na gymnáziách učiť, a vysvetlili vlastný-
mi slovami, čo pod tým ktorým pojmom rozumejú. Bolo 
to často nad ich sily.

Potom som navštívila hodiny slovenčiny v najvyšších 
ročníkoch waldorfskej školy a s prekvapením zistila, že 
to, čo som ja musela trénovať na univerzite v 1. ročníku, 
je samozrejmou metódou vyučovania na základnej ško-
le. Vtedy som si uvedomila, že tento ostrovček kvalitné-
ho vzdelávania treba ďalej rozšíriť a pokúsiť sa vytvoriť 
rovnako kvalitnú strednú školu. Ako “newaldorfský “ uči-
teľ považujem len za príjemnú zhodu okolností, že to, čo 
má podľa mňa mať kvalitná škola, sa prekrýva s tým, čo 
tvrdí waldorfská pedagogika.

Založiť však slobodnú, originálnu školu na Slovensku vy-
žaduje aj priaznivú atmosféru v spoločnosti, ktorá zatiaľ 
waldorfskej pedagogike veľmi chýba. Preto v súvislosti 
s blížiacimi sa parlamentnými voľbami nie je jedno, komu 
dáme svoj hlas, či tým, ktorí nám budú vo svojej predsta-
ve vlastnej neomylnosti vnucovať jediný správny spôsob 
vzdelávania našich detí alebo tým, ktorí dôverujú úsudku 
učiteľov a rodičov, a vytvoria priestor pre ich slobodné 
rozhodovanie. Táto jar má pre waldorfské školstvo mi-
moriadny význam.

Tak ako v prírode všetko vrie v bujnom raste, aj vo wal-
dorfských „kruhoch“ naberá dianie najvyššie obrátky. 
Vzniká iniciatíva smerujúca k založeniu stredoškolského 
stupňa, deviataci píšu prvý monitor v histórii školy a kva-
litu svojich vedomostí preverujú v prijímacích pohovo-
roch na stredné školy. Na bratislavskú školu prichádza 
na podnet poslancov parlamentu Štátna školská inšpek-
cia, aby uzavrela končiace sa experimentálne overova-
nie waldorfskej pedagogiky na Slovensku. Areál školy je 
vo veľkej rekonštrukcii – pracuje sa na športovom a det-
skom ihrisku, dokončuje sa jazierko, formuje sad a záh-
rada, pripravuje sa výstavba pece, parkoviska a pracuje 
sa na ďalších projektoch okolo budovy školy. Žiaci ôsme-
ho a deviateho ročníka nacvičujú divadelné predstavenie 
a ôsmaci v rámci pracovného vyučovania stavajú loď, 
ktorá bude stáť na školskom dvore. Rada rodičov pripra-
vuje na prvý júnový víkend Veľký waldorfský deň, kde 
bude škola prezentovať svoje výsledky a rodičia s učiteľ-
mi dajú školskému areálu novú podobu.

K životu sa hlási aj druhé, jarno-letné číslo nášho časopi-
su, aby vnieslo viac svetla do verejnosti neznámych zá-
kutí waldorfského života. Reflektuje dianie v škole a za-
mýšľa sa nad širšími súvislosťami vyučovania, výchovy, 
spoločenských vzťahov a vedeckého poznania. Dúfam, 
že obohatí naše videnie sveta.

Xénia Činčurová

Errata: V prvom čísle nedopatrením pri básňach Stret-
nutia a Svetlo alebo prebúdzania chýba meno autorky 
Martiny Grochalovej. V čísle dva chýba na zadnej strane 
obalu meno autorky ilustrácie Emmy Baholet (v čase 
vytvorenia obrázku žiačky 7. ročníka waldorfskej školy 
v Bratislave) a pod obrázkom je skomolené meno bulhar-
ského duchovného majstra Omraama Mikhaëla Aïvan-
hova. Dotknutým patrí naše úprimné ospravedlnenie.

Obrázky na obálke: David Nexbat
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27. 5. Opis zrkadlenia vo vode 
Najprv som vo vode videl tvar podobný oblaku, ktorý 
bol po okrajoch rozvlnený. Z jednej strany vlny bola 
modrá a z druhej zelená. Týmito vlnkami bol ohrani-
čený celý oblak. Vnútri bolo vidieť čistú bielu farbu. Na 
vlnách sa oblak knísal ďalej odo mňa a postupne sa 
strácal. 
Videl som tieň oblaku vo vode, bol bielej farby. Bol to 
tieň oblaku nado mnou. Menil sa ako sa menil samotný 
reálny oblak. Ako postupne fúkalo, oblak hore sa 
posúval a strácal a ten vo vode bolo vplyvom vetra 
stále menej vidno. Čím viac fúkalo, tým sa robili väčšie 
vlny a jeho obraz sa na hladine stále viac strácal. 
 
29. 5. Opis odrazu vo vode 
Odraz smeruje dnes k chate. Je úplne pokojná hladina. 
Odraz stromov ukazuje na mňa. Dnes je vidno aj slnko. 
Dá sa doňho lepšie pozerať, než keď sa pozerám 
do toho reálneho. Slnko má okolo seba žiary v troch 
radách. Prvá je veľmi svetlá a ostatné dve trošku 
tmavšie. Keď chodím popri hladine, slnko sa hýbe so 
mnou. Stále je po mojej ľavej strane. Dokonca sú vidi-
teľné aj odrazy malých mušiek a vtákov, ktoré sa stále 
hýbu. Hladina je pokojná, lebo nefúka a stromy sú 
otočené ku mne, lebo slnko mi svieti na tvár, a nie na 
chrbát. 
 
30. 5. 
Je to, akoby existovali dva svety. Jeden hore hlavou 
a druhý dolu hlavou. Ten prvý je akoby okopírovaný 
naopak, aj keď z neho niektoré veci nevidno. Je tam 

Súčasťou školy v prírode minuloročných ôsmakov 
bolo pozorovanie zrkadlenia na hladine jazier  Vidlák 
a Nebákov v Českom raji. V priebehu štyroch pozo-
rovaní na konci mája sa u bývalých ôsmakov bada-
teľne rozvíjala schopnosť celkom konkrétne prežívať 
to, čo vidia. Abstraktné pojmy „objekt“, „odraz-tieň“, 
„hladina“, „zrkadlo“  postupne strácali na dôležitosti. 
Hoci abstraktné pojmy ani pri poslednom pozorovaní 
nezmizli zo zápisov úplne, pozorovanie z posled-
ného dňa malo takmer u všetkých žiakov kvalitu, z 
ktorej bolo viac ako „viem“ tušiť „vidím“. Treba však 
dodať, že pozitívnu zmenu vo vnímaní fenoménov 
podporila i samotná príroda. Kým na začiatku pozo-
rovaní čeril hladinu vietor, v ich závere bolo slnečno 
a bezvetrie. K druhým dvom pozorovaniam sme si 
naviac „šťastne“ zvolili dopoludnie, kedy slnko stálo 
voči hladine Nebákovského jazera tak, že „objekty“ 
„na hladine“ bolo možné skutočne vnímať ako v 
jednom veľkom zrkadle. 
Štylistická forma príspevkov je poplatná útržkovitosti 
zápiskov štrnásťročných „bádateľov“ a ich slohovej 
zručnosti. Viac ako forma zápisu je dôležitý osob-
nostný vývoj, ktorý žiaci v priebehu pozorovania učinili.

Zošit 1: 
25. 5.
Pozorujem les na pravej strane jazera. Je tam 
vidieť asi pätnásť metrové zrkadlo, ktoré zrkadlí 
stromy, rastúce nad jazerom. Jazero sa stále mení 
podľa toho, ako fúka vietor. Je to vidieť skoro ako 
reálne.

Pozorovanie prírody 

Zrkadlenie
Pripravil Slavomír Lichvár

Skala: je mierne oblá a tiahne sa nadol len mierne. Na 
jej vrchnej časti sú lišajníky a ihličnatý strom. V polovici 
je dvakrát biela farba, pravdepodobne plieseň. To isté 
je na druhej strane, ale dolu hlavou. V strede skaly je 
medzera, dlhá vypuklina.

slnko, strom, skaly, živočíchy, aj keď sa pohľad do toho 
druhého sveta vlní. Vlastne  vidím, že to, čo je dole, je aj 
hore. 
Vidím jednu skalu, z ktorej rastie zhora a zdola opačne 
strom. Táto skala je v strede zúžená. Na jej vrchu a 
spodku je popadané ihličie. V jej strede tráva a biela 
usadenina. V strede je rovná a skosená. A nad jej 
stredom rastie mach.  
V strede skaly je puklina. 
 
Zošit 2 
27. 5.
Vidím: oblak, trochu rozmazaný, málo zaostrený; 
mierne vlnenie vodnej plochy; zmenil som miesto; 
zahľadel som sa na odraz múrika; vyzerá to, ako by 
pokračoval; „kazí“ to tá vodná hladina, ktorá sa mierne 
vlní kvôli fúkajúcemu vetru; keď sa poriadne zahľadím, 
vidím to ozajstné pokračovanie vo vode; beriem to ako 
druhý svet: čo je tam, je aj na druhej strane. 
 
 
Zošit 3 
29. 5.
Všimnem si, že do slnka sa nedá zapozerať tak, ako vo 
vode. Po dlhšom pozeraní vidím „dva svety“, až nato, 
že v tom spodnom sa môžem dívať úplne normálne do 
slnka. Je malé, žlté, guľaté. Okolo seba má oblaky, ktoré 
ho ako keby obkolesujú, a pritom, keď sa pozriem hore, 
tak to takto nevidím. Všetko naokolo vlastne pripomína 
krajinu naokolo. Pozerám sa hore ako keby cez sklo. Je 
to v hĺbke jazera, nie na ňom. 
 
Zošit 4 
29. 5.
Dnes je hladina kľudná a stojatá,  je úplne ako zrkadlo. 
Opisujem pána učiteľa, ktorého vidím normálne, ale aj 
ako odraz vo vode, ktorý je dolu hlavou. Ak sa pohnem, 
tak sa hýbe aj odraz, ktorý opisujem. Dnes sú vidieť 
všetky detaily; ako pán 
učiteľ píše, opiera sa a 
dokonca aj pásik na jeho 
nohaviciach. 
 
Zošit 5 
30. 5.
Sedím na schodoch a 
pozerám sa na dolnú 
oblohu. Je to tak, že náš 
svet vlastne lieta v oblohe. 
Je to v podstate lieta-
júci ostrov, vznášajúci 
sa v oblohe. Zo spodnej 
strany sú tie isté stromy 
ako z tej, na ktorej som. 
Keď sa pozriem dole, 
vidím hlboko dole, až mi 
oblaky zakrývajú pohľad 
do diaľky. Keby bola noc, 
videl by som do veľkej 
diaľky.
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Sviatky a tradície
Milí čitatelia, prichádzajú chvíle pokoja, utíšenia sa, zamyslenia, ponorenia sa do vnútra 
a pohľadu späť na uplynulé obdobie. V nasledujúcich listoch sa obzrieme za sviatkami 
od horúceho leta, cez sychravú jeseň k mrazivej zime. Cink.

Martina Grochalová:

O rytierovi a zakliatej princeznej vo veži
(úryvok zo spievanej michaelskej kolohry pre škôlkarov)

Co si sedláci v Normandii vyprávějí o Michaelovi
Prevzaté z Člověk a výchova, Preklad BarBora ŠkoPková

Kdysi dávno Svatý Michael a ďábel bydleli vedle 
sebe. Jednoho zimního večera spolu seděli a roz-
mlouvali, až se nakonec dostali do hádky. Satan 
tvrdil, že jeho moc nemá hranic, Michael ale řekl, 
že jen sám Bůh je všemocný. „Tak si jen zavolej 
Boha na pomoc a postav zámek,“ řekl ďábel, „já 
také jeden postavím a uvidíme, který bude krásněj-
ší.“ Svatý Michael souhlasil. Brzy na to vyslal ďábel 
celý houfec malých čertíků, kteří měli snést žulové 
kvádry ze všech světových stran. Ti se rychle pus-
tili do díla a záhy se na jednom ostrůvku, na jehož 
břehy ze všech stran dorážely mořské vlny, a jehož 
svahy byly bičovány neustálými bouřemi, tyčil stra-
šidelný zámek. Stále nové a nové kvádry vršili čer-
ti až se od pobřeží k zámku zdvihala hora žulových 
bloků. Ďábel byl pyšný na své dílo.

Bim-bam gloria, ruža, ruža, ľalia.

Kto sedí v tejto vežičke?

Zakliata dievčina.

Môžem ju vidieť? 

Nie, nie, nie... Pohľad oka zastaví - veľké kamenie.

Prvý kameň, druhý kameň, tretí sem,

vy musíte so mnou ísť, z cesty ustúpiť.

Prvý kameň, druhý kameň, tretí sem...

cesta je už odkliata - princeznú vidieť smiem.

A rytier sa pred princeznou poklonil.
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siati, z ktorých vajíčok sme vyliahnutí. Kvôli úcte k re-
ťazcom rodostromu a ich DNA. Pri rozhovore pisateľa 
s jednym biológom, vedec vyjadril presvedčenie, že nie 
menej, ako 99 percent svojich chodov máme zdedené 
po predkoch. Môžeme dumať, či to tak je, alebo nie, či 
viac, alebo menej. Ale isteže tak svoju kultúrnu, ako aj 
telesnú a duchovnú akosť máme podedenú a môžeme 
ju len zušľachťovať, cibriť, čistiť od nánosov, ale nie po-
chovať a nahradiť, lebo to by bola slepá vetva nášho ro-
dostromu. Čím je toto šľachtenie dedičstva prirodzenej-
šie, tým je trvalejšie, otužilejšie a životaschopnejšie. To 
je v zásade jedna z podstát prírodnej kultúry – rodného 
duchovna.

KEBY NÁM TO ZAKÁZALI, BOLA BY REVOLÚCIA

Pravdaže – od rodičov sme pochytili veľa vecí, s ktorými 
nie sme zosúladení, mnohí s nimi až bojujú. To je ale do-
časný stav, cesta je napojiť sa na celý reťazec predkov 
a stiahnuť z neho to najdôležitejšie, čo v tej – ktorej chvíli 
môžeme prijať. Človek vedomý chváli dary. Chváli to, čo 
dobré dostal a nehaní to, čomu nerozumie. Dnes väčši-
na našincov haní, alebo zanedbáva duchovno predkov, 
a to len preto, že mu nerozumie, že nevidí jeho svetlá. 
Ale posvätné vŕšky, čo svietia Na dušičky, hovoria jas-
nou rečou – duchovno predkov žije. A spája rôzne naše 
krajinné kultúry – katolíkov, evanielikov, národnosti, do-
konca aj ateisti prídu k rodine a zapália sviečku. Máme 
to v sebe, máme to v krvi, máme to v duši hlbšie, ako si 
vieme predstaviť. Keby nám to zakázali, spravili by sme 
revolúciu. Duchovia predkov sú s nami a sú v nás. I naši 
potomkovia a nasledovníci to budú cítiť a vidieť, a mož-
nože viac, ako my.

Už v praslovančine boli slová duch a duša po-
dobne, ako dnes a pochádzajú z toho istého 
koreňoslovného (etymologického) základu. 

Duša súvisí so slovom duch a dýchať, ale za-
ujímavé je i podobne znejúce slová pre svet-
lo, pálenie a svietenie (dagati – páliť, svietiť). 
V každom prípade tak , ako už najemenej dve-
tisíc rokov máme slová duch a duša a na ich 
podstate sa nič nezmenilo, tak aj na sviatku 
duší a duchovna predkov – Na dušičky – sa 

v podstate takmer nič nezmenilo. 

Dnes nás západ „deprogramuje“ a to „ ad blok“. Cez mé-
dia a biznis nás presviedčajú, že nemáme sláviť ako svia-
tok lásky Letný Slnovrat, ale Valentína, že nemáme mať 
obchôdzku s Dedom (duchom predkov) ale Santaklausa, 
že nemáma mať Dušičky, ale Helovin, čo je skomolenina 
od slova „ilevn“ - jedenásteho (zo staroanglického kalen-
dára). To nám má nahradiť duše našich vlastných pred-
kov a naše vlastné pôvodné duchovno? Je to len mocen-
sko-politická móda, ktorá sa pominie, podobne, ako podu-
šičkový lampiónový sprievod a turíčny prvomájový svia-
tok práce a európskej únie. Naše rodné sviatky pretrvajú, 
aj keď slepé vetvy módnych exotických sviatkov stanú sa 
nostalgickou, alebo vtipnou spomienkou. 

DUCHOVIA PREDKOV TI SPIEVAJÚ...

Pisateľ si z detstva spomína, ako babka so svojimi pria-
teľkami rozprávali sa o tom, ako sa im zjavujú duchovia 
predkov alebo nežijúcich manželov a zhovárajú sa spolu. 
V USA pisateľa vyhľadala žena slovenského pôvodu, a to 
kvôli živým snom s predkami. Roky sa trápila a myslela si, 
že je to nejaká psychopatická črta, s ktorou treba ísť k le-
károvi, čo nechcela. Našťastie ju nik nestihol „deprogramo-
vať“ a keď dostala vysvetlenie, že v našom vedomectve je 
komunikácia s predkami cez sny bežnou vecou, veľmi sa 
upokojila a žiarila šťastím a vyrovnanosťou.

Po návrate do vlasti človek zistil, že tu je deprogramova-
ný navonok takmer celý národ. Lenže zádušný sviatok stá-
le žije. Síce už nie na jar, ako v dobách dávnych Slovenov 
(Na Ducha – Turíce- Máje) ale na jeseň. Nad každou dedi-
nou, spravidla na miestach niekdajších svätohájov, svietia 
tisíce svetielok. Potomkovia cestujú z miest do krajov svo-
jich priedkov a to nielen kvôli niekoľkým sviečkam. Ale aj 
kvôli sile rodu, kvôli úcte k tým, z ktorých semien sme vy-

Dušičky sú o živote, nie o smrti
Predkovia sú tí, bez ktorých by sme neboli      31. 10. 10

Svatý Michael si s tím nedal tolik práce: na písčitém bře-
hu moře vystavěl do výše z ledových krystalů průsvitné zdi 
a štíhlé věže a vše vyzdobil půvabným sloupovím. Tento 
světlem oděný zámek rozzařující svůj diamantový lesk do 
nedozírné dálky, zastínil temné žulové valy svou blyštící nád-
herou. Pyšný dábel musel přiznat, že byl poražen a poní-
ženě se stáhl. Závist mu nedala spát. Když už to nemohl 
vydržet, přišel za Michaelem a zeptal se ho, zda by si své 
zámky nemohli vyměnit. Michael s tím souhlasil. Přišlo léto 
a ledový palác ďáblovi roztál pod horkými slunečními pa-
prsky. Hrad Michaelův však stojí dodn es a jmenuje se Mo-
unt Saint-Michel.

Od té chvíle musel ďábel žít v prosté chaloupce na bře-
hu moře. Patřila mu však rozlehlá úrodná pole, bohatě za-
vlažované louky, pahorky zarostlé vysokými stromy a ze-
lená údolí. Michael mohl nazývat vlastními jen písečné 
duny a bez modlení by už dávno zemřel hlady. Když již 
ale uplynulo několik let plných odříkání, omrzela Michaela 
jeho bída, vyhledal ďábla a řekl mu: „Chci ti něco navrhno-
ut: přenech mi všechny své pozemky, já je budu obhospo-
dařovat, jak nejlépe umím a sklizeň si potom rozdělíme.“ 
Ďábel souhlasil a Michael dodal: „Nechci, aby sis potom 
na mě stěžoval, sám si zvol, kterou část sklizně chceš pro 
sebe, to co vyroste nad zemí nebo pod zemí?“ Tu zvolal 
ďábel: „To co vyroste nad zemí!“ „Dobrá“, řekl Michael. Po 
šesti měsících nebylo na nedozírných ďáblových pozem-
cích vidět růst nic jiného než řepu, mrkev a cibuli. Satan 
nesklidil vůbec nic, všude si stěžoval a chtěl vzít domluvu 
zpět. Michael si ale práci na poli oblíbil a nesouhlasil s tím. 
„Jako odškodnění ti bude tento rok náležet všechno, co 
dozrává pod zemí,“ řekl ďáblovi. Ten se naradoval a těšil 
se na sklizeň. V následujícím jaře vyrašila na všech polích 
pšenice, oves, ječmen a žlutá řepka. Ďábel zase nedostal 
nic a zlostí zčervenal jako rak.

Když se vypravil, aby za to Svatého Michaela potrestal, za-
sadil mu ten tak mocnou ránu do kříže, že jí byl vymrštěn do 

prostoru jako koule. Ještě dnes najdete stopy jeho rohů a 
pařátů na skálách Mortain, kde znovu dopadl na zem. Po-
tlučený, odřený a kulhající vstal a pohlédl k osudné hoře v 
dálce. Tam byl někdo silnější než on. Přenechal mu proto 
všechna svá pole, louky a lesy a vydal se hledat svou říši ji-
nam.
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Dnešok dokazuje, že priamočiare zákazy komunistov sú 
menej účinné, ako mediálna demagógia tých, čo by nás 
hneď chceli preonačiť opačným smerom. Ale každá pali-
ca má svoj koniec.

Dnešný svet modernej civilizácie akoby sa riadil podľa 
hesla – ani nie plytko, tobôž nie hlboko. Napríklad – vy-
svetlia vám, že tu boli nejakí Kelti, ale nevysvetlia, že naši 
pevninskí „Kelti“ (volali sa inak) nemali v podstate okrem 
riadu (zbraní a kováčstva) nič spoločné s britskými Kelta-
mi. Čo tvrdia britskí experti na DNA, ale nám slovo „Kelt“ 
stačí na to, aby sme prebrali helovin (jedenásť), čo ani nie 
je keltský, ale britsko-kresťanský názov (to je naozaj „po-
hanský“ úlet, veď zádušný 
sviatok Keltov títo Briti so 
svojim“ ilevanským“ ang-
likánskym a predtým rím-
skokeltským kalendárom 
dusili jedenapol tisícročia).

-Svojich predkov si uctíš už preto, že sú tvoji vlastní a bez 
nich by si nebol.

-Uctenie je bránou k poznaniu. Poznaj svojich predkov 
a nájdeš v sebe ich stopy. Ak ich budeš zabíjať, zabiješ 
sa. Ak ich budeš zušľachťovať, zušľachtíš sa.

- Cti si predkov svojich a nauč to aj svoje deti. Nenásilne, 
to sa nedá nasilu, jedine priateľstvo je bránou k poznaniu 
a láske. Nečakaj na vnúčatá, ku ktorým budeš milý a tr-
pezlivý, ako skúšku ber už svoje deti, snaž sa byť dob-
rým, nenásilným učiteľom a nežiadaj hneď výsledky, na 
ktoré v sade čakáš veľa rokov.

- Ak ešte nemáš deti, ty si svoja skúška. Vyrovnaj sa s ro-
dičmi. Nerob veci celkom tak isto bez uváženia a takis-
to nerob veci ani zo zásady naopak. Pochop ich cestu 
a možnože oni pochopia potom tvoju. Nebuď k nim menej 
zhovievavý, ako k svojim priateľom, len preto, že ťa tak 
dlho poučovali. Priateľov si volíš. Rodičov si dostal, vy-
brali si ťa a ty ich. Je to vysoká škola, zvládnuť to.

- Ak zvládneš po praslici a po meči v ladnosti vzťahy so 
svojimi rodičmi, máš možnosť dobre pripraviť potom-
kov. Ak to nezvládneš, odovzdávaš im nedobrú krútňa-
vu. Cti si svojich predkov kým sú živí, snaž sa ich po-
chopiť už teraz a nečakaj, kým budeš plakať na ich hro-
be.

- Kým naši predkovia žijú, často citlivo vnímame zráž-
ky s nimi a prehliadame ich dobré vlastnosti, čo je chy-
ba. Pestovanie úcty je lepšie, ako upadanie do slabo-
myseľnej kritiky, ktorá je súčasťou nevedomosti. Ne-
žiadaj od predkov to, čo si ešte sám nedal potomkom. 
Nebuď sebec. Ak zvládneš rodové veci lepšie, ako tvoji 

predkovia, to ti slúži 
ku cti, ale nie k poha-
neniu tých, ktorí ti to 
umožnili spoločným 
reťazcom.

- To, čo sme vztiah-
li k rodičom, prarodičom a k rodostromu, to vztiahni aj 
k národu, svojmu, slovanskému a potom indoerópskemu 
sunárodiu, k všeľudskému rodu a k pozemskému všeby-
tostnému životu (aj k stromom, rastlinám ) a k všehomír-
nemu kolu (aj k živlom a divom). Buď v úcte a vedomí 
a nájdeš raj)

Ak nemôžeš ísť k hrobom, či žiarom svojich predkov, 
nájdi ocieľku, zápalky alebo zapaľovač a sviečku. Tak, 
ako predkovia s posvätnou úctou zapaľovali na po-
svätných vŕškoch vatry, tak zataj dych, povedz mud-
ru a požiadaj stvoriteľa vesmírneho ohňa o posvät-
nú iskru, ktorá zapáli oheň pochodne obetovanej du-
chu, alebo duchovnu predkov. Živa s tebou, aj s tvoji-
mi predkami.

Na dušičky r. 10., Žiarislav

Prevzaté z www.ved.sk

Etnografický atlas Slovenska

PREČO JE DOBRÉ UCTIŤ SI 
svojich vlastných PREDKOV?

MaRTIN 
milý pán
Slavomír lichvár

V  kalendári  čítame  meno  Martin 

11. novembra. V niektorých mes-

tách sa v tento deň konajú lampi-

ónové sprievody, či dokonca lam-

piónové štafety, ktorých cieľom je 

rekordný  počet  účastníkov,  prí-

padne rýchlosť súťažiacich.

Paralelne k hektike takýchto snáh po-
temnieva príroda. Dráha slnka pokoj-
ne klesá k horizontu a kraľovanie nad 
dňom, či lepšie povedať nocou, pre-
berá striebristá luna. Kto sa v tých-
to dňoch má možnosť prejsť chodbou 
waldorfskej školy, či kontemplovať drs-
nú krásu stromov olúpených nekom-
promisným vetrom o lístie na niekto-
rom waldorfskom školskom dvore, ten 
zrejme začuje cez okná tried poväčši-
ne clivé tóny martinských piesní. 

Zotmelo sa a fúka mrazivý vetrisko. V dušiach mnohých detí 
(zavše i tých, ktoré už dospeli) tajuplne ožíva obraz šľachet-
ného rytiera na koni, ktorého kopytá cvendžia chladnou ka-
mennou cestou, až kým pri bráne súmračného mesta nezba-
dá bedára. Stále znova rozhodne roztína svoj krvavočervený 
plášť podšitý ovčím rúnom, aby pomohol starcovi, ktorý sa 
mu nemôže rovnať silou: „Čo si urobil poslednému zo svo-
jich bratov, mne si urobil.“

 
Vojenský plášť potom hreje bedára tak, ako mihotavé svet-
lo lampášikov detí, ktoré sa v sprievode priateľov a dospe-
lých vydávajú do chladného vlhkého podvečera, ako stat-
ný vojak Martin. Zavše nájdu na ceste podkovu Martinov-
ho koňa či kúsok plášťa, ktorý sa zachytil o tŕne kríkov jese-
ňou zbavených snového šatu rozmarného leta. Nejedno die-
ťa nájde i podkovičku, ktorá, čuduj sa svete, nie je z ocele, 
ale zo sladkého cesta! A to je úžasné! Lebo potom, tak ako 
Martin, môže byť i to najmenšie dieťa veľkorysé a podeliť sa 
o sladkú štipku hrejivého citu aj s tým najväčším a najsilnej-
ším dospelým.
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Čo majú spoločné Medveď, Starý, Mikuláš,  
Santa Klaus, Rod, Grico?

DEDUCH - ZÁHADNA POSTAVA V (PRED)SLNOVRATOVÝCH OBYČAJOCH

Teraz je čas, keď je v kalendári meno Mikuláš a my ho 
máme ako Deduch.

Deduch - pripomínajúci ducha deda.

Kto to je? 
Starec? Je starý. Máme ešte nejakého iného starého? 

V mytológii? 
Máme ho vo vianočnej kolede.

Sú štyria valasi, ochráncovia štyroch strán a jeden cho-
dí starý. Tancujú tanec slnka, z každej strany jeden valach, 
držia ozembuchy skrížené a v podobe svargy alebo svasti-
ky sa točia doprava a spievajú obetnú pieseň.

A to je Rod, alebo nie je?

No, to je Starý, tiež ho volajú „Starý“ a v dobe pohanenia du-
chovna predkov, už ako „Starý pes“ - už nadávkami. Kopú 
doňho, aby sa poklonik modernému bohovi Ježiškovi. Poni-
žujú ho, sáču doňho, ale on má dovolené ešte si robiť z toho 
srandu. V tých veršoch. Z kostola, z farára zo všetkých tých 
církevných vecí. Je v tom konflikt dvoch kultúr, v tej hre via-
nočnej. Vystupuje tam Starý, ktorý je začernený. Buď je chl-
patý celý, alebo tvár má začernenú a je chlpatý na tele - ov-
čiu huňu má na sebe. Teda je zarastený, ako bývali starí 
žreci, starí vedomci - už sa neholili, boli zarastení celí. Na 
Morave sa volá „dziad“, prechýlené neskôr na „žid“. Vždy sa 
tomu neskôr našlo hanlivé meno. U nás ešte niekedy „gri-
co“ - „grico“ súvisí s „igric“, teda „obradník“. Igric to je jedno 
z najstarších slov, ktoré je spojené s pôvodným divadlom. 
Je to len v Uhorsku, to slovo, slovanského pôvodu - súvisí s 
ihrami - igrami, ale igry boli kedysi duchovné obrady - hry v 
starej dobe. Až neskôr sa hrať prenieslo na spôsob vyluďo-
vať zvuky na hudobné nástroje.

Takže príde deduch, dočítame sa v práci Milky Horvátho-
vej, alebo iných etnografov, etnológov, že až niekedy začiat-
kom 20. storočia na niektorých kysuckých a oravských dedi-
nách boli postavené kostoly, dovtedy bez. Obchôdzky (čím 
staršia kultúra, tým viac) so starým, s dedom, alebo medve-
ďom - často sa to zamieňalo - duch predkov v medveďovi 
vtelený. Práve v tom období, kedy bol neskôr vyhlásený Mi-
kuláš. Takže Mikuláš prišiel na niektoré kysucké a oravské 

dediny až v 20. storočí. Santa Klaus, až koncom dvadsia-
tého. Až keď spravil reformu Klaus, tak prišiel potom sem.

Takže je to duch predkov. 
Čo je jeho úloha? 
„A počúvaš rodičov?“

Počúvaš - niekedy neznamenelo, že či plníš ich rozkazy, 
znamenalo, či ich čuješ. A poslúchať znamenalo, či počúvaš, 
čo hovorí, ten druhý. A to je poslušný človek, ktorý nemele 
stále iba to svoje, ale keď počúva, čo hovorí iný. „Počúvaš 
svojich rodičov? Bo keď nie, tak ti nedám....“ Vtedy príde Sta-
rý a počerní ťa a keď počúvaš, tak ťa odmení nejakou drob-
nosťou. Duchovia predkov trestajú a odmieňajú podľa toho, 
že čo. Že keď máš, dajme tomu, v dielni neporiadok, sníva 
sa ti dedo, že je nahnevaný. Tak musíš urobiť poriadok, aby 
bol duch predkov spokojný, aby bolo všetko v poriadku.

Takže Mikuláš má tie isté črty ako Starý vo vianočnej kole-
de, on je ale už predslnovratový, obchádzač, už je spoje- 
ný so zimným obdobím, už sa blíži slnovrat. Ešte pravda, že 
prídu kňažky, vyčistia dom, v bielych odevoch, so zamaskova-
nou tvárou, rozfuknú dym pravotočivo vtáčím krídlom na štyri 
strany, nakreslia perúnove kríže - šikmé iXky na komín, ktorý 
je spojený s duchovnom predkov, teda Lucia. Až potom príde 
Slnovrat si to vyčistiť. Podľa Rusov, chodí Mikuláš cez komín, 
jasné že komín a duchovno predkov súvisí, pec, kozub,... Tak 
kade inde by mal prísť.

To vlastne aj Santa Klaus tiež chodí cez komín.

Pravda, že takmer na každý pôvodný sviatok sa pred-
sa nakoniec napasovala nejaká kresťanská legenda. 
To neznamená, že by nejaký biskup nerozdal svoj ma-
jetok, ale určite korene tohto obradu sú ovela staršie. 
Takže tolko k Mikulášovi.

Žiarislav
prepis hovorov z 6.12.2010 

Prevzaté z www.ved.sk

Pýtaním sa na únavu a zdravie 
sa dotýkame hlavných problémov 
našich čias. Stále viac ľudí 
je chorých, depresívnych, či 
vyhorených (burn out syndróm). 
Objavujú sa najrozličnejšie 
choroby, o ktorých pred 50-timi 
rokmi sotva niekto počul. Príbehy 
ochorení sú pritom individuálne 
a každú takúto situáciu je nutné 
posudzovať osobitne.
Pozadím, ktoré tu zohráva svoju 
úlohu je určite skutočnosť, že 
život sa za posledných 50 rokov 
skomplikoval a na každého 
jednotlivého človeka sú kladené 
stále vyššie nároky. Mnohé sa stalo neistým. Rozpadnuté 
manželstvá, mätúce obrazy televízie, počítačové 
hry, internet, komplikovaná komunikácia a doprava, 
neprehľadné mocenské vzťahy. Jednotlivý človek  musí 
navyše rozhodovať o mnohých veciach, o ktorých 
rozhodovanie predtým neprichádzalo do úvahy. Napríklad 
začiatok a koniec života, hľadanie zmyslu, úloha pohlaví, 
génová manipulácia a tiež otázky zdravia, výživy atď. Je 
znakom našej doby, že sa od jednotlivca požaduje stále 
viac vedomia. Zákonite nasleduje jediný „zdravý“ vývoj, a 
síce, že pritom vystúpia ťažkosti vo forme chorôb a slabostí 
ako vedľajších prejavov duševného a duchovného zápasu 
a z toho plynúcich relapsov.

PatOGenéZa

Odpoveď na tento vývoj sa najčastejšie hľadá v 
materialisticko-technických riešeniach. V oblasti medicíny 
sa hovorí o patogenéze. „Pathein“ znamená grécky 
„utrpenie“, „genesis“ znamená „pôvod“, „vznik“. Choroba 
je nazeraná ako „spôsobovačka“ utrpenia, a má teda byť 
eliminovaná. Vírusy, bacily, zápaly, nádory, alergie musia 
byť porazené, zničené a odrazené. Pomoc je nachádzaná 

v antibiotikách, betablokeroch, chemoterapiách a 
ožarovaniach. O chorobe sa uvažuje vo vojnovej 
terminológii, a tak sa s ňou aj zaobchádza. Je možné 
mať veľký rešpekt pred výdobytkami modernej medicíny. 
Knihy a články v časopisoch podávajú obšírne informácie 
o všemožných chorobách a liečivách. Farmaceutický 
priemysel prežíva zlatú éru. V rámci odvetví na celom 
sveta má najväčší obrat, dosahuje miliardové zisky. A 
týmito peniazmi sú ovplyvňované aj vzťahy v zdravotníctve 
a uvažovanie o chorobách. Doktori dostávajú tučné 
bonusy a bezplatné „vzdelávania“, keď predpíšu žiaduce 
liečivo. Takisto legislatívna regulácia liečiv je na celom 
svete masívne ovplyvňovaná. Alternatívne liečivá, ako aj 
antroposofické, sa dostávajú pod silnejúci tlak, prípadne 
sú úplne zakázané. Tento vývoj už dlho neberie konca. 
Svetová obchodná organizácia (WTO) prijala celosvetovo 
platné opatrenie nazvané Codex Allimentarius. Zakázala 
tým 16 000 prípravkov, ktoré sú zatiaľ voľne dostupné. 
Ide predovšetkým o rastlinné prípravky, vitamíny, atď., 
ku ktorým sa týmto rozhodnutím pristupuje ako k jedom 
a sú regulované. Doteraz boli považované za výživové 
doplnky. Farmaceutický priemysel má najväčší strach pred 
tým, že by od neho človek mohol byť nezávislý, a že by si 
mohol nájsť účinnejšie, lacnejšie a prirodzenejšie riešenia. 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že do 
roku 2100 bude približne polovica obyvateľstva závislá na 
liečivách a drogách.
Vedomá, prípadne polovedomá nespokojnosť s týmto 
stavom viedla ľudí k vyhľadávaniu alternatív. Objavuje 
sa stále viac prírodných liečiv, prípravkov (preparátov) a 
rôznych alternatívnych terapií. To je len dobre. Základná 
orientácia na chorobu ako nežiaduceho votrelca sa tým 
však nemení. Byť zdravý je stále niečo iné, než zničiť 
chorobu.

SalutOGenéZa

Izraelský doktor-sociológ Aaron Antonovský (1923 – 1994) 
pred zhruba 40-timi rokmi preskúmal, ako ženy premáhajú 
svoju menopauzu, aby sa vyrovnali s následným stresom. 
Jedna skupina žien si s tým vedela poradiť oveľa lepšie než 

Salutogenéza

Cornelis Boogerd

Preklad slavomír liChvár
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mnohé iné. Antonovský neskôr zistil, že tieto šikovné ženy 
prežili holokaust. Na základe toho si položil otázku: „Prečo 
majú tieto ženy toľko sily na prežitie, že prejdú dramatickými 
situáciami lepšie než iné?“ Tak prišiel k otázke: „Čo to 
zdravie vlastne je?“ Touto otázkou otvoril novú paradigmu, 
nový uhol pohľadu. Toto nazval salutogenézou.  „Salus“, 
„salutis“ v latinčine znamená „zdravie“. Salutogenéza tak 
znamená „pôvod zdravia“.1 Je pozoruhodné, že bežná 
medicína sa vo svojom zameraní na jednotlivé choroby 
touto otázkou sotva zaoberala. Čo ale činí človeka 
zdravým? Už na prvý pohľad sa zdá, že táto otázka v 
súčasnosti zaujíma veľa ľudí. Sme samozrejme zaplavení 
odporúčaniami ako byť viac fit a viac štíhli. Ideálom je stať 
sa mladistvým a výkonným, rovnako tak aj dobre vyzerať. 
Napriek týmto úsiliam choroby naďalej narastajú. Stále viac 
ľudí podlieha depresiám, vyhoreniu, poruchám spánku, 
nervozite, pocitu ťažoby a pod. Svetová zdravotnícka 
organizácia definuje pojem zdravia v rovnakom zmysle: 
„stav úplného telesného, duševného2 a sociálneho blaha, 
a nie iba neprítomnosť choroby a problému“. Lenže kto 
môže povedať, že dosiahol takýto stav úplného blaha? A 
kto si je schopný takýto stav aj v širšom časovom rozmedzí 
udržať? Ak by sme žiadali takýto ideál, potom by už bol 
sám o sebe dôvodom na depresiu. Je nedosiahnuteľný.
Antonovský prichádza ešte s iným pohľadom na zdravie. 
Namiesto pevného stavu (homeostázy) vidí zdravie 
ako labilný, sám seba usmerňujúci stav (heterostáza) 
rovnováhy medzi rozličnými účinkami, ktoré by samé o 
sebe mohli viesť k jednostrannostiam. V každom momente 
je táto rovnováha nanovo dosiahnutá. V tomto nazeraní sa 
človek javí ako sebaregulujúca úplnosť, a to aj vo vzťahu 
k okoliu. Schopnosť, ktorá túto rovnováhu dosahuje sa 
1  Aaron Antonovsky – Unraveling the mystery of health – San Fran-
cisco 1987
2	 V	nemčine	doslova	„duchovného	–	geistigen“	-	pozn.	pr.	

nazýva pocitom  koherencie alebo aj pocitom súznenia, 
zmyslom pre to, aby vnútorné súznelo s vonkajším. Pri tom 
hrajú úlohu tri aspekty:

1) Presvedčenie, že život je pochopiteľný, transparentný 
a dá sa vysvetliť. Vnútorné i vonkajšie súvislosti je v 
princípe možné prekuknúť (sense of comprehensibility).

2) Pocit, že človek môže v prežívaných skutočnostiach 
zakúsiť zmysel alebo im ho sám prisúdiť (sense of 
meaningfulness).

3) Pocit, že človek má schopnosti i prostriedky, aby mohol 
byť v situácii sám aktívne činný (sense of manageability).

V miere, do akej sú tieto aspekty naplnené, môže byť 
človek aktívnejší vo vzťahu k životu a osudu. To môže 
byť skutočnou motiváciou k aktívnemu príspevku človeka. 
V troch vymenovaných aspektoch je možné rozpoznať 
tri vlastnosti duše – myslenie, cítenie a jednanie. Pocit 
koherencie ukazuje, nakoľko autonómne pôsobí „ja“ 
človeka v myslení, cítení a vôli a nakoľko samostatne sa v 
týchto zložkách duše „ja“ reguluje. Chorobu nie je možné 
prekonať vonkajškovo. S tou si musí niečo počať človek 
sám, pričom má možnosť  „preformovať“ sám seba. To 
má tiež pozitívny vplyv na schopnosť vyrovnať sa aj s 
náročnými a dramatickými situáciami. Vo svojich ďalších 
výskumoch prichádza Antonovský k poznatku, že životná 
sila a miera preťaženosti sa zakladajú už v prvých dvoch 
desaťročiach života. Po tomto období sa už dá zmeniť 
len málo. Človek sa musí naučiť žiť so základmi, ktoré 
boli položené v detskom veku a v adolescencii. To však 
neznamená, že človek je v zmysle Antonovského pojmu 
zdravia pri nižšej preťaženosti menej zdravý. Určujúca 
je schopnosť dosiahnuť rovnováhu. Preto hovorí, že i 
zomierajúci má ešte určité množstvo zdravia.

Na druhej strane je až zdrvujúco jasné, aká dôležitá 
je pre zdravie človeka výchova. Rovnako tak aj pocit 
koherencie (súznenia), nakoľko životné podmienky 
modernej spoločnosti a výchovy oslabili schopnosť 
človeka čeliť preťaženiu. Z tohto pohľadu sa objavujú 
mnohé moderné choroby hneď od začiatku v logických 
a zmysluplných súvislostiach, a nie ako ojedinelý 
votrelec, ktorý s nami samými nemá dočinenia. Nie 
je možné liečiť choroby tými istými myšlienkami a 
prostriedkami, ktoré choroby spôsobujú. Ako sa 
môžeme vymaniť z tohto začarovaného kruhu? 
Nesieme si predsa životné podmienky nášho detstva a 
našej kultúry hlboko v sebe.

nOvá PeRSPeKtíva

Aj nastavenia sociálnych vzťahov je možné nahliadať 
z pohľadu salutogenézy. Darí sa nám pestovať zdravie 
napríklad v spoločenstve školy? To predpokladá:

1) Že vzťahy sú transparentné, priehľadné a pochopiteľné 
pre všetkých zúčastnených.

2) Že zúčastnení prežívajú v spoločenstve zmysluplnosť, 
rovnako ako svoj osobný vzťah k nej.

3) Že človek cíti medzi ostatnými možnosť podieľať sa 
na spoločných i individuálnych úlohách, a má na to 
kompetencie a prostriedky.

O tejto otázke by sa dalo povedať ešte mnohé. Je 
pozoruhodné, že Rudolf Steiner dal už pred  zhruba 
deväťdesiatimi rokmi konkrétne podnety, ako je 
napríklad v takej škole možné spolupracovať tak, že 
zodpovednosť a podiel jednotlivcov sú plne rešpektované 
a podporované. Namiesto neprehľadných mocenských 
štruktúr, ktoré sú ešte stále v školstve pravidlom, je možné 
dosiahnuť vzťahy, ktoré oceňujú a podporujú individuálnu 
zodpovednosť zúčastnených, tak pre nich samých, ako aj 
pre spoločenstvo ako celok. Rudolf Steiner vyjadril tento 
cieľ aj v jednej prípovedi, ktorú označil za motto sociálneho 
života v spoločenstve:

Liečivé je len to,
keď sa v zrkadle ľudskej duše
utvára celé spoločenstvo
a v spoločenstve
žije sila každej jednotlivej duše.3

Vo waldorfskej škole v Bratislave bolo napríklad možné 
ustanoviť štruktúru mandátov, ktorá v hierarchickej forme 
obmedzuje klasického riaditeľa. V praktickej realizácii 
môžu viesť k cieľu viaceré možnosti a riešenia. Dôležité 
v tomto kontexte je, že zdraviu spolupracovníkov a 
školského organizmu ako celku je veľmi nápomocné, 
keď sú zohľadnené tri aspekty Antonovského pocitu 
koherencie, pričom vznikne priestor, v ktorom sa každý 
môže a chce zodpovedne podieľať na spolupráci.

éteRicKé telO

 To, čo Antonovský popisuje ako pocit koherencie, čiže 
pocit súvzťažnosti pôsobení v človeku samom i vo svete, 
v tom je možné rozpoznať schopnosť a silu éterického 
tela v zmysle antroposofickej náuky o človeku.4 Éterické 
telo v človeku a kozme ustanovuje múdre vzťahy medzi 
fyzickými, duševnými a duchovnými silami. Je to tiež ono, 
kto ustanovuje zdravie v našom organizme. Moderná 
spoločnosť stratila intuitívne pochopenie éterických 
síl. Posledné vhľady do múdrych súvislostí života sa 
odovzdávali z matky na dcéru a pestovali sa vo výchove a 
v domácnosti. I z poľnohospodárstva sa pocit koherencie 
v súvzťažnosti medzi živou prírodou a kozmom vytratil. V 
kultúre zas zmizol pocit koherencie vo vzťahoch medzi 
individuálnym osudom a duchovným svetom. 5

Môžeme banovať, zatrpknúť, prípadne smútiť nad 
mnohými kultúrnymi chorobami v našej dobe. V zmysle 
salutogenézy môžeme ale tieto symptómy vidieť aj ako 
šancu a výzvu, na základe ktorej sa môžeme prebudiť voči 
múdremu pôsobeniu éterického sveta v nás a v našom 
okolí. To je skutočne to, o čo ide: chce sa v nás zrodiť nové 
vedomie. Ono nás privedie bližšie k hlbším zákonitostiam 
v našom osude a pomôže nám, aby sme sa sami aktívne 
podieľali na zdravom svete. Závisí v každom momente 
na nás, či stojíme pri kolíske našej vlastnej salutogenézy. 
Spôsobilosť k aktívnej salutogenéze má iba človek. 
Zdravie sa bude vo svete stále viac rodiť len v nás ľuďoch 
a skrze nás ľudí. I vtedy, a práve vtedy, keď sa naučíme 
aktívne spolupracovať so svojimi obmedzeniami.
Pomoc v snahe priblížiť sa salutogenéze je možné nájsť v 
prežívaní liečivého pôsobenia vianočného dieťatka, ktoré 
sa chce zrodiť v našej duši. Sme ním my vo svojej pravej 
bytostnej podstate.

3	 Rudolf	Steiner,	5.	novembra	1920
4	 Cornelis	Boogerd	–	Éterné	 tělo	ve	výchově	malých	dětí	–	Fabula	
2009
5	 Vo	vzťahu	k	posledne	uvedenému	sú	zaujímavé	skúmamia	Ronalda	
Grossartha-Maticeka.	Objavil	17	 faktorov,	ktoré	ovplyvňujú	zdravie.	
Iba	jeden	z	týchto	faktorov	nemôže	človek	sám	zmeniť.	A	síce	dedičný	
základ.	Tieto	výskumy	viedli	k	prekvapivému	výsledku,	že	faktor,	kto-
rý	má	najväčší	vplyv	na	zdravie	je	ten,	ktorý	Grossarth-Maticek	nazý-
va	božským	vedomím.	Tým	myslí	pocit,	že	ako	človek	som	včlenený	
do	vyššieho	duchovného	celku;	že	jestvuje	vyšší	svet,	ktorý	je	zmyslu-
plný	a	sprevádza	život.	Nemyslí	sa	tým	len	tradičná	cirkevná	viera,	ale	
napríklad	i	presvedčenie,	že	jestvujú	anjeli.	Ak	tento	faktor	v	akejkoľ-
vek	forme	chýba,	môže	potom	schopnosť	sebaregulácie	klesnúť	až	na	
50%!
	 Ronald	Grossarth-Maticek:	Selbstregulierung,	Autonomie	und	Ges-
undheit	–	Berlin	2003
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Waldorfská škola posky-
tuje vyučovanie dvoch cu-
dzích jazykov od prvej trie-
dy. Úlohou výučby je jed-
nak priblížiť deťom zvuko-
vú a štylistickú kvalitu cu-
dzieho jazyka, a jednak 
rozvíjať sociálne schop-
nosti. Ohľaduplnosť a 
otvorenosť s osvojovaním 
cudzieho jazyka priamo 
súvisia. Nejde teda primár-
ne o memorovanie slov-
nej zásoby, či jednostran-
né intelektuálne osvojova-
nie gramatických štruktúr. Až vo vyšších ročníkoch 
je zameranie na získavanie poznatkov a komuni-
kačných zručností výraznejšie. Zjednodušene mož-
no spôsob nadobúdania jazykových schopností na 
waldorfskej škole vystihnúť nasledovne:

prežívanie a napodobňovanie;

precvičovanie a učenie sa;

chápanie súvislostí.

V prvých troch ročníkoch je žiadúce využiť 
skvelú schopnosť detí ponoriť sa do cudzej reči. 

Učiteľ má, pokiaľ mož-
no, hovoriť len cudzím ja-
zykom. Dbá na správnu 
výslovnosť a intonáciu.  
Tým umožňuje deťom 
bezprostredne prežívať 
génia reči, osviežujúci 
obsah cudzej kultúry. In-
tenzita prežívania jazyka 
práve v tomto vekovom 
období je nesmierne dô-
ležitá.

Od štvrtého roční-
ka sa pocitovo – vôľo-

vý charakter vzťahu dieťaťa k reči mení. Potreba 
telesných pohybov pri reči ustupuje a dieťa zís-
kava rytmicko – myšlienkový vzťah k jazykovým 
javom. Pojmové myslenie však zatiaľ u dieťaťa 
nie je vyvinuté. Schopnosť štvrtákov a piatakov 
nachádzať prvé jazykové pravidlá, vyčleňovať z 
viet slovné druhy a preciťovať ich vlastnosti pre-
to ešte stále dopĺňame poeticko – rytmickými re-
citáciami.

Pri vyučovaní gramatiky od šiestej triedy vyš-
šie dbáme na to, aby si deti vytvárali cit pre pohybli-
vosť reči a jej formy. Precvičujeme voľbu slov, tvor-
bu viet a jazykové vyjadrovanie. Pri hlasnom čítaní 
kladieme veľký dôraz na správnu výslovnosť. V ob-
lasti slovnej zásoby sa žiaci musia učiť pracovať s 
mnohoznačnosťou slov.

Waldorfská pedagogika uplatňuje poznanie, 
že cudzie jazyky sú ako máloktorá výuka vhodným 
nástrojom na to, aby v deťoch prebúdzali a pod-
porovali otvorenosť a záujem o druhých, „cudzích“, 
ľudí. Toto je prvoradá pedagogická úloha. Obzvlášť 
v dobe „vojny civilizácií“, kedy sa šíri nevraživosť 
voči cudzincom a sociálne konflikty malého i veľké-
ho rozsahu.

Z uČeBnéHO Plánu WalDORFSKeJ ŠKOlY

Cudzie jazyky
Slavomír lichvár, Slávka ŠeBová a Pavel hanuŠtiak

V učitel‘ovi musí žiť génius reči!

Myslenie vzišlo ponajprv z reči, dáva živý pocit prepojenia 
s géniom reči; duchovného, ktoré pôsobí v reči.

Ako nálada modlitby pocit: „Počujem vravieť v reči okolo 
seba; sila reči tu plynie do môjho vnútra.“ Posvätnosť 
výzvy Ja skrze reč. Neegoistický pocit ja.

Jazyky učiť z elementu, z ktorého pochádzajú, z pocito-
vého elementu. Samohlásky ako výraz duševného, spolu-
hlásky ako napodobnenie vonkajšieho. Hlásky cítiť! Na 
charakteristických slovách: rolovať, rollen, to roll; hlava, 
Kopf, testa, head. Pestovať tento rečový a hláskový cit, 
nie ho kaziť prekladaním. Vnútorný dobrý a vecný pocit 
detí; pocit v citoslovciach.

V materinskej reči sa dieťa učí najľahšie čulosti duševnej 
organizácie. V cudzích rečiach nato nadviazať. Ukázať 
odchýlky, porovnať.

Nechať deti tríbiť konverzácie v cudzej reči im spôsobuje 
veľkú radosť.

Vo vyučovaní gramatiky nechať deti samé nachádzať 
príklady k pravidlu. Získajú z toho radosť. „Aj ja mám ešte 
jeden!“ - povedať im, že sa tešíme, že to robia tak radi. 
K tomuto vyučovaniu musíme pristúpiť tak živo, že deti 
vlastne vôbec nesedia za lavicami. - Že človek sám je pri 
vyučovaní, že ho vyučovanie zaujíma.

Rudolf Steiner o reči a jej výuke
PriPravil Slavomír lichvár

Výroky  Rudolfa  Steinera  sú 
vyňaté  Erichom  Gabertom  z 
kontextu  prednášok  a  konfe-
rencií prvej waldorfskej školy v 
Stuttgarte. Ak nechceme neo-
právnene zasiahnuť do znenia 
výrokov,  musíme  čitateľa  po-
žiadať o  istú zhovievavosť pri 
posudzovaní vetných štruktúr, 
ktorých  logika  by  sa  osvetli-
la zverejnením širšieho rozsa-
hu  výpovedí,  odkiaľ  sú  vyňa-
té. Rozsah príspevku by však 
takýmto rozšírením neúmerne 
prekročil pôvodný zámer, a na-
pokon k navodeniu atmosféry 
úvah  o  vyučovaní  jazykov  na 
waldorfskej škole takéto rozší-
renie ani nie je potrebné.

Čulým, živým vyučovaním sa v deťoch vychovávajú 
schopnosti, ktoré inak nie sú naporúdzi.

...dovoliť živej sile reči vhrať sa do detskej duše.
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Máme už namaľované izby.

Ako sa Vám zastupovalo u prvákov?
Nebolo to ľahké, všeličo som zabudla a musela som 
si zaspomínať. Ale bolo to milé.

Máte nejako pripravenú rozlúčku so siedmakmi?
Dá sa vôbec pripraviť na niečo také? Ale je fak-
tom, že neprejde jediný týždeň, aby som nad 
tým neuvažovala. Už teraz viem, že mi budú 
moji žiaci chýbať. Ale dúfam, že mi občas po-
môžu s prváčikmi.

Prišli ste zo štátnej školy. Aký je rozdiel medzi wal-
dorfskou a štátnou školou?
Deti z waldorfskej školy sú odvážnejšie v slovnom 
prejave, sú slobodnejšie a sebavedomejšie. A to 
je zase výsledok prístupu učiteľa k žiakom na wal-
dorfskej škole: učiteľ je sebavedomejší a slobod-
nejší.

Vadí Vám niečo na tejto škole?
Áno, trošku mi prekáža nedochvíľnosť detí aj do-
spelých.

Ste spokojná s platom na waldorfskej škole?
Áno, som. Ale keby mi chcel niekto pridať viac, ne-
odmietla by som.

Že vraj ste odmietli funkciu riaditeľky. Z akého dô-
vodu?
Je to priveľká zodpovednosť byť triednym učiteľom 

a riaditeľom.

Keď ste boli malá, mali ste neja-
ké sny?
Áno, veľa. Mať psa, byť učiteľkou, 
byť speváčkou a gymnastkou.

Čo budete robiť cez zimné prázd-
niny a s kým budete tráviť Via-
noce?
U nás na dome, na dedine, urči-
te v prírode leňošením, pečením 
zákuskov. A ským? V kruhu svo-
jej rodiny – moja dcéra, manžel, 
ale aj s inými.

Ďakujeme za  rozhovor

Poznáme sa?
rozhovor S dáŠou czéreovou,  
triednou uČiteľkou 7 roČníka  
waldorfSkej Školy v BratiSlave
jaSmína Slavik, radharani jaSlovSká,  
žiaČky 7. roČníka

Aký predmet najradšej vyučujete?
V nižších ročníkoch to bola matematika, teraz, vo 
vyšších ročníkoch, je to zemepis.

Ste spokojná s vyučovaním na waldorfských ško-
lách?
Áno, lebo je oproti iným školám odlišné, zaujímavejšie.

Keby ste mali jedno prianie, načo by ste ho využili?
Chcela by som, aby ľudia boli k sebe 
srdeční a milí, aby sa prestali vraždiť. 
Taktiež by som sa chcela dožiť vyso-
kého veku.

Máte nejaký silný zážitok z detstva?
Áno, keď som sa prvý raz pobozka-
la s chlapcom.

Máte nejakú obľúbenú kvetinu?
Áno, bielu ružu.

Čo rada počúvate?
Sarah Brightman a Sade.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Kura s ryžou. Nemám rada kyslé  
jedlá, napr. čalamádu.
Máte niečo nové vo svojom dome?

Xénia Činčurová 

VYCHOVÁVAŤ  NEZNAMENÁ  PLNIŤ  VEDRÁ,  
ALE  ZAPAĽOVAŤ OHEŇ.  (Herodotos)
 
Keď sa dnes zamýšľam nad svojimi školskými rokmi, 
musím priznať, že mám na nich ťažké srdce. Presnejšie, 
na tie stredoškolské. Vo veku, keď som túžila po poznaní 
a porozumení svetu, aby  sa v ňom moja duša mohla 
bezpečne zahniezdiť, ma ovanul chlad ťažko zrozumi-
teľných priestorov, ktoré nemali nič spoločné s mojím 
žeravým vnútrom.  Neosobné, vzdialené svety geológie, 
chemických reakcií, matematických výpočtov, dejinných 
či spisovateľských problémov sa ma nijako nedotýkali, len 
ma svojimi nároktmi zaťažovali na  vlastnej ceste životom. 
Nemala som pocit objavov ani nachádzania múdrosti. 
Len pocit násilného vlečenia kamsi do neznáma. Vtedy 
som ešte netušila, že to môže byť aj inak.
Po rokoch som sa ocitla v jednej americkej školskej triede 
a neverila som vlastným očiam. Tretiačikov vo dverách 
vítala učiteľova dlaň, trieda nemala dvere, ale koberec, 
diván a na stenách množstvo múdrych myšlienok. 
Učiteľka hovorila ticho, a keď 
niekto vyrušoval, hlas ešte stíšila. 
Keď zadala nejakú úlohu, žiaci sa 
rozpŕchli po triede. Obsadili diván, 
políhali si na koberec a pustili sa 
do riešenia. Niekto sám, iní vo 
dvojici, niektorí v skupinke. Boli aj 
takí, čo si urobili vlastný program. 
V triede to vrelo ako v úli a nad tým 
všetkým trónil čas, ktorý odmeria-
vali nástenné hodiny. A čuduj sa 
svete, keď veľká ručička dosiahla 
určený okamih, všetci, aj tí, čo 
sa zdanlivo venovali niečomu 
inému, mali úlohu splnenú.  
Výučba matematiky prebie-
hala na koberci pred kalen-
dárom a teplomerom, ktoré 
svojimi číselnými radmi vytvá-
rali so životom späté matema-
tické úlohy. Súčasťou vyučo-
vania bola aj „hodina“ pocitov. Deti 
sedeli na koberci, učiteľka nakres-
lila zachmúrenú tváričku a žiači-

kovia hľadali vo svojom vnútri slová, ktorými by vyjad-
rili pocit smútku. Rozprávali o svojich žiaľoch a navzájom 
zdieľali svoje skúsenosti. Učili sa vyjadrovať svoju dušu 
a komunikovať o nej s ostatnými.  K tomu ešte samo-
statné, tvorivé hodiny pre nadaných, kde napríklad vyrá-
bali zubnú pastu, ako aj osobitné hodiny pre zaostá-
vajúcich žiakov, či „hodina knižnice“ pre všetkých.  
Keď deti opúšťali po vyučovaní triedu, s pani učiteľkou 
sa lúčili ako s vlastnou mamou. Tej sa však pracovná 
doba nekončila. Až do štvrtej sedela v triede a kontro-
lovala všetky písomnosti, ktoré žiaci počas dňa vytvo-
rili. Ten, kto by nebol urobil zadané úlohy, musel by tam 
sedieť po vyučovaní s ňou. Tu bol teda zdroj tej tajuplnej 
zodpovednosti žiakov na hodinách poctivo pracovať! 
Na Slovensko som sa vrátila s presvedčením, že 
Komenský, hľadiac na naše školstvo, by sa asi veľmi nepo-
tešil. A vtedy som sa stretla s waldorfskou pedagogikou. 
Jej podstata zodpovedala tomu, nad čím som s údivom 
stála v americkej štátnej škole, hoci nebola waldorfská.  
Ak by som mala stručne vyjadriť ideu tejto pedagogiky, 
bolo by to slovo „zvnútornenie.“ Presne ten proces, 
ktorý mi na našich školách chýbal. Všetko, čo sa majú 

žiaci naučiť, podávajú učitelia vo 
vzťahu k nim samým:  Písmená 
sú súčasťou ich rozprávkového 
sveta, matematika súčasťou ich 
pohybov, vlastiveda súčasťou ich 
okolia, zvieratá súčasťou ich duše, 
dejiny súčasťou ľudských vzťahov, 
gramatika súčasťou ich myslenia, 
cudzí jazyk súčasťou ich porozu-
menia iným. A tak sa vo mne 
zrodila idea strednej waldorfskej 
školy. 
 
AKO BY MALA VYZERAŤ  STRE
DNÁ  WALDORFSKÁ  ŠKOLA? 
Predovšetkým by z nej mal vyža-
rovať renesančný duch slobod-
ného človeka a nadšenia pre 
ničím neohraničené poznanie. 
Waldorfské školy už tradične 
nesú vo svojom mene prídomok 
„slobodné školy.“ Ako tomu rozu-
mieť?  Duch slobody vládne predo-
všetkým v priestore tvorivosti, ktorý 

Potrebujeme strednú waldorfskú školu?



18 19

lizácie sa na jediný smer na úkor všeobecného vzde-
lania. Filozofiu takejto školy by som zhrnula do sloganu:  
Priateľské, slobodné lýceum pestovania ideálov, život-
ného poznania a individuálnej voľby. 
Názov lýceum je v slovenskom systéme školstva rovno-
cenný gymnáziu, len naviac odkazuje k tradícii kvalitného 
vzdelávania na našom území.
 
ŠKOLA  NIE  JE  LEN  MIESTOM  VYUČOVANIA
Pre celkovú atmosféru školy je dôležitý aj jej komunitný 
život, teda charakter spolužitia učiteľov a študentov 
aj prostredníctvom neformálnych spoločných aktivít, 
preto by škola mala mať v čase po vyučovaní záujmové 
diskusné kluby vedené nadšencami z radov učiteľov, 
rodičov či ľudí „zvonku“, ktorých by sa zúčastňovali 
učitelia aj študenti podľa svojich inklinácií: filmový, lite-
rárny, hudobný či politicko-spoločenský. Súčasťou života 
školy by mali byť aj športové aktivity, posilňujúce vôľu 
mladých ľudí. Výučba na škole by mala byť striedaním 
individuálnej a tímovej práce, nie frontálnym vyučovaním, 
ako je to na školách zaužívané. 
Predpokladom spojenia mladého 
človeka so životom je vlastná 
aktivita. V objavovaní i v prezen-
tácii svojich objavov formou 
písomných esejí. Ideálom je, 
keď epochu vedú 2 učitelia, či už 
naraz alebo rozdelením hodín. 
Umožňuje to tvorivú konfron-
táciu dvoch rôznych pohľadov na 
predmet a obohacuje študentov 
aj učiteľov. Dá sa to využiť aj 
na odovzdávanie  skúseností 
staršieho učiteľa začínajúcemu. 
Podobne je to s triednictvom. 
Dvaja triedni učitelia poskytujú 
mladým ľuďom možnosť voľby 
na základe osobných sympatií 
a charakteru problému. Študenti 
by mali participovať aj na chode 

a rozhodnutiach školy pravi-
delnou účasťou na týžden-
ných učiteľských kolégiách 
formou svojich zvolených 
zástupcov, aby niesli spolu-
zodpovednosť za celkovú 
atmosféru a podobu 
školy. Starší študenti by 
mali dostať príležitosť 
pomáhať mladším a rozví-
janím všetkých týchto 
vzťahov by sa vytvárala 
živá školská komunita.  
 
WALDORFSKÍ  UČITELIA
Život človeka netvoria inšti-
túcie, ani náhodné kontakty, 
ale stretnutia. Odovzdá-
vajúcich sa a prijímajú-
cich ľudských bytostí. 
Waldorfský učiteľ vstupuje 
do triedy s touto filozofiou: 
„Takto sa dívam na svet ja, 

ale vy nemusíte veriť mojím pravdám, len mojej osob-
nosti. Aj ja som len hľadajúci a vy sa musíte naučiť tiež 
hľadať.“ Dobrý učiteľ sa  zaujíma o všetko, čo sa dnes vo 
svete odohráva, má  zmysel pre veľké biedy doby aj pre 
jej veľké výzvy a úlohy. Je nadšencom a šíri okolo seba 
„slnko“ – radosť, vyrovnanosť, múdrosť a harmóniu. Jeho 
úlohou je vzbudiť u mladých ľudí sympatie k svojmu pred-
metu. Usiluje sa neustále učiť od života a zdokonaľovať. 
S vedomím, že nedokonalá vyučovacia hodina usilujúceho 
sa učiteľa má pre mladého človeka nekonečne väčšiu 
hodnotu než akokoľvek  technicky dokonalá z počítača.    
A nakoniec, nezabúdajme, že existenciou neukončeného 
waldorfského vzdelávania obmedzeného len na základnú 
školu, ktorá v súlade s vekom dieťaťa vo vyšších roční-
koch rozvíja predovšetkým prírodovednú orientáciu, 
púšťame do sveta absolventov s materialistickým smero-
vaním. Až strednej škole prislúcha skutočné vzdelá-
vanie ducha, ktorý vedie človeka celým jeho životom. 
Chceme takúto školu?

ponúkajú učiteľom aj ich žiakom a študentom. Nie nutnosť, 
ale zmysluplnosť určuje ich podstatu. Na týchto školách 
sa robia veci so všetkou váhou vnútorného  presvedčenia 
a osobnej zodpovednosti. Učiteľ je vzorom, nie formálnou 
autoritou, a preto musí byť skutočnou osobnosťou 
stojacou celou svojou bytosťou za svojím dielom. Je to 
človek, ktorý sám seba slobodne utvára,  preto dôveruje 
tejto sile aj u svojich študentov a pristupuje k nim s úctou. 
Vzájomný vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vnútornej 
slobode: ich vzájomná komunikácia nie je vynúteným 
aktom, ale  obohacujúcim sa stretávaním tvorivých indi-
vidualít. Samotná škola nemá hierarchickú štruktúru, ale 
horizontálnu. Niet tu riaditeľa, ktorý by diktoval ostatným, 
čo majú robiť. Vnútorný poriadok určujú pravidlá, na 
ktorých sa všetci zhodnú a každý ich slobodne prijíma. 
Zámerom vzdelávania nie je naplniť hlavy študentov 
samoúčelnými vedomosťami, ale náročná práca na sebe 
v atmosfére ľudskosti, vnútornej pohody a priateľstva. 
Výsledkom štúdia na takejto škole je vedomie vlastných 
koreňov, orientácia, nadhľad, porozumenie sebe a svetu, 
ako aj túžba sa neustále zdokonaľovať. Absolventom 
je samostatne mysliaci človek, ktorý vie, čo je ľudská 
dôstojnosť, sloboda, aj cit pre komunitu, pretože prežil 
svoje študentské roky v zmysluplných sociálnych vzťa-
hoch. Cieľom slobodnej školy je, aby jej absolventi vstú-
pili do sveta s porozumením ako bytosti mysliace, aby 
rozvíjali svoje sociálne schopnosti k druhým ako bytosti 
cítiace a aby boli schopní tvorivo konať v malom aj vo 
veľkom ako bytosti vôľové.
 
STREDOŠKOLÁK HĽADÁ ŠKOLU SPOJENÚ SO 
ŽIVOTOM

Kým waldorfská základná škola akoby chránila dieťa 
pred svetom, aby mohla jeho detská duša zmohut-
nieť, waldorfská stredná škola by mala, naopak, spájať 
mladých ľudí so životom prostredníctvom tzv. projek-
tového vyučovania:  každý teoretický predmet by mal 
končiť nejakým praktickým vyústením. Napr. zemepis 
geodéziou, dejepis múzeom či archeológiou, slovenčina 
médiami, občianska náuka inštitúciami atď. Vôbec, každá 
epocha by mala končiť nejakým teoretickým či prak-
tickým projektom pre život. Nie pre prax, čo je účelový 
zúžený pojem dnešnej ekonomikou ovládanej doby, ale 
pre život s jeho všetkými sociálnymi aj osobnými dimen-
ziami. Učivo musí byť dennodenne podávané v súvislos-
tiach s reálnym svetom a so životom. Pekný príklad na 
to uviedol Vladimír Burjan v učiteľských novinách Dobrá 
škola: „ Napríklad, v týchto dňoch celá Európa diskutuje 
o problémoch Grécka. Hovorí sa o nich aj v rodinách 
žiakov. Škola sa však tvári, že o ničom nevie a učitelia 
sa na hodinách snažia žiakov zaujať Ohmovým zákonom 
alebo 30-ročnou vojnou. Chyba! Teraz treba na matema-
tike riešiť úroky, na dejepise novodobú históriu Grécka, 
na náuke o spoločnosti hovoriť o princípoch fungovania 
EÚ, na ekonómii žiakom vysvetliť, čo znamená, keď štát 
zbankrotuje. A na etickej výchove či náboženstve disku-
tovať o tom, čo je a čo nie je „pomoc blížnemu v núdzi.“ 
V tejto koncepcii je jasné, prečo waldorfské školy nemôžu 
mať pevne napísané a predpísané učebnice, tak ako ich 
nemôžu mať ani zo svojej vnútornej slobodnej podstaty: 
Presvedčenie, že stačí schváliť tie správne učebnice a naše 
deti budú vzdelané, vedie učiteľov do roly vykonávateľov 
nariadeného a zbavuje ich vlastnej tvorivej individuality. 
Okrem klasických predmetov by sa mali objaviť v učeb-
ných osnovách aj nové témy späté so životom : ako sa 
správne učiť, čo je waldorfská pedagogika a čo univerzita, 
politický a ekonomický chod sveta, ako podnikať, vznik 
reklamy a manipulácia, občianska spoločnosť, výchova 
dieťaťa, ekológia a zdravie, tvorba projektov a podobne. 
Študenti za pomoci učiteľov by mali pozývať na školu na 
besedy rôznych odborníkov a diskutovať s nimi o teore-
tických i praktických problémoch daného odboru. Prak-
tické témy umožňujú, aby mladý človek v živote zakotvil, 
prebúdzajú jeho rozhodnosť, iniciatívu aj sociálne cítenie.  
 
WALDORFSKÝ  UČEBNÝ  PLÁN  SMERUJE  K  PODP
ORE  IDEÁLOV 
Druhou dôležitou stránkou školy by malo byť „pesto-
vanie“ ideálov, ktoré si mladý človek nosí vo svojom srdci. 
Chce uspokojiť svoje túžby po hľadaní zmyslu sveta 
a seba samého. Aby našiel svoje miesto vo svete, musí 
sa najprv pre tento svet prebudiť. Zažiť údiv a zapáliť 
sa preň. To umožňujú najmä dejiny umenia a umelecké 
predmety: zborový spev, orchester, divadlo,  eurytmia 
(prezentované potom v rôznych sociálnych komunitách), 
rétorika, sochárstvo, remeslá  a literatúra. Samozrejme, 
nie ako „telefónny zoznam“, súpis mien autorov a diel, 
ale ako východisko porozumenia svetu a sebe samému.  
S ideálom súvisí aj priestor pre individuálnu voľbu v 
rámci študijných predmetov, teda možnosť istého smero-
vania na základe vnútorného záujmu. Škola by  ponú-
kala tri smerovania: prírodovedné, humanitné a 
umelecké, všetky súčasne s možnosťou výberu podľa 
prianí študentov. Nie však v zmysle predčasnej špecia-
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ZO ŽIVOTa WaLDORFSKEJ ŠKOLY Staré remeslá v škole cez prázdniny

Zuzana Roy 

Súčasťou vyučovania v treťom ročníku je pozná-
vanie tradičných remesiel. Táto téma prechádza celým 
vyučovaním počas školského roka a v septembri vo 4. 
ročníku, je zavŕšená vlastnoručným upečením chleba. 
Cieľom takto koncipovaného vyučovania je okrem iného 
dať možnosť deťom zažiť a zistiť, ako človek získava 
chlieb, a najmä, že jeho tvorcom nie je Hypermarket. 
Začína sa už v októbri, keď deti najskôr spolu s triednou 
učiteľkou pripravujú pole. Zdôrazňujem, že všetky činnosti 
súvisiace s pestovaním a výrobou chleba, deti vykonajú 
sami, pričom každý chlapec a každé dievča  má možnosť 
okúsiť každú jednotlivú činnosť. Takže: rýľujú (všetci), 
z drevených kolíkov robia oplotenie políčka (asi 15x4 
m), sejú – každý má zásterku a v nej obilie na zasiatie, 
seje sa rukou; polievajú a pozorujú, ako obilie počas roka 
rastie a čo sa s ním robí. Neskôr do stredu políčka vsadia 
aj strašiaka, aby im vrany nezobali zasadené obilie. 
„Výroba“ chleba sa však neprejavuje len starostlivosťou 
o pole a zasadené obilie. Celá táto ich činnosť sa premieta 
aj do iných predmetov. O tom, ako získavame chlieb, si 
hovoria na slovenčine, píšu texty súvisiace s chlebom, 
precvičujú na tejto téme to, čo je potrebné v rámci konkrét-
neho predmetu počas školského roka prebrať. To isté platí 
aj o matematike a iných predmetoch. Na matematike sa 
v rámci počítania, násobenia, delenia a pod. tiež použí-
vajú príklady, súvisiace s pestovaním obilia a výrobou, 
predajom chleba (koľko čoho treba). Na „keramike“ sa 
učia vyrábať rôzne potrebné nádoby. A v júli sa kosí. Je 
to úžasné sledovať, ako tieto deti pracujú – obyčajne, 
rukami, s drevom, s poľom, ako dávajú do toho samé seba. 
A takto to vyzeralo v to  leto, keď bol tretiakom môj syn: 
Deti dostali jednu veľkú normálnu kosu a zopár kosákov. 
Najskôr odstránili oplotenie políčka a potom sa začalo 

kosenie. Otecko – hlavný kosec – v kovbojskom klobúku, 
ovláda aj takéto finty, ako je kosenie tradičnou kosou – 
ukazoval každému jednému dieťaťu, ako správne držať 
kosu, ako sa pohybovať, aby to bolo správne. Samo-
zrejme, pred kosením si ešte nabrúsili kosy. Podstatné pri 
týchto činnostiach je, že každú činnosť si vyskúša každé 
dieťa. Každé dieťa má možnosť ohmatať, okúsiť, aké je 
to brúsiť kosu, kosiť s veľkou kosou, s malým kosákom 
a všetky ostatné činnosti a náradia. Takže každé dieťa 
kosilo najskôr s veľkou kosou (tá bola len jedna z bezpeč-
nostných dôvodov), ostatní dokášali s malými kosákmi. 
Potom sa začalo hrabať s drevenými hrabľami, časť obilia 
sa podarilo aj vymlátiť s cepom. Trošku nám pri tom kosení 
ušlo, že máme obilie hneď ukladať tak, aby boli hlávky 
klasov pri sebe, aby sa to efektívne vymlátilo, aby sme 
nemlátili klasy so senom. Toto nám v zápale kosenia úplne 
ušlo. Nastúpili preto mamičky a (takmer) po jednom kúsku 
sme to obilie začali ukladať do snopov tak, aby boli hlávky 
pri sebe. Túto našu nadprácu sme už z časových dôvodov 
nestihli dokončiť, tak sme obilie len uskladnili a zvyšok sa 
dorobil v septembri, keď po vymlátení deti z vlastnoručne 
dopestovaného obilia vlastnoručne upiekli chlieb. Zožali 
sme aj pochvalu od pani hospodárky, že toto bola doteraz 
najväčšia úroda, akú sa na škole podarilo dopestovať. 
A toto všetko sa neudialo v akejsi rázovitej dedinke na 
strednom Slovensku, v lone panenskej prírody, ale v Brati-
slave, v Mierovej kolóni neďaleko Dimitrovky, kde sídli škola! 
No čo Vám poviem, mám túto školu (aj škôlku) rada 
pre to, aká je prostá, obyčajná, pekná – blízka prírode 
i človeku. Na nič sa netvári, na nič sa nehrá, vedie dieťa 
k prírode, k samému sebe a ...aj k dôležitým vedomostiam. 

Daniel Heriban 

Volám sa Daniel Heriban, som štvrták vo waldorfskej 
škole a chcem napísať, ako sme kosili obilie. Cez školský 
rok sme kopali, vytrhávali burinu,  orali a sadili obilie.   
Keď sme kopali zem s lopatami,  rýľmi a motykami, zo 
začiatku nám to šlo ťažko, ale neskôr sme si na to zvykli. 
Potom sme vytrhávali burinu. Niektoré dievčatá sa ulievali. 
Neskôr sme sa zapriahli do pluhu.  Ten pluh bol hrdzavý, 
ale vôbec nám to nevadilo, lebo sme sa ho ani nedotýkali. 
Pluh sme ťahali lanom. Potom sme siali. Pán učiteľ nám 
dal do tričiek alebo šiltoviek obilie a my sme sa postavili do 
radu. Po dvojiciach sme prechádzali cez políčko a rozha-
dzovali sme zrno. Celý rok sme sa chodievali pozerať 
na  políčko, ako nám rastie zrnko. Párkrát nám po tom 
prebehli prváci a dokonca aj piataci. A tak  sme si mysleli, 
že ani nebudeme mať dosť obilia na chlieb. Ja som si však 
všimol ku koncu roka, že predsa len tam niečo bude... 
 
Cez prázdniny sme dostali správu, že máme prísť do 
školy, aby sme pokosili a vymlátili to, čo narástlo. Tak sme 
sa stretli vo waldorfskej škole. Bol som strašne rád, že 
sa uvidím so svojimi spolužiakmi. Tešil som sa na to, ako 
pôjdeme kosiť naše políčko. Keď sme prišli, už tam bolo 
niekoľko spolužiakov. S napätím som čakal, kedy prídu 
ostatní. Potom, keď sa už pozbiehali skoro všetci,  nás 
pán učiteľ pozvolával a ukázal nám, ako máme nakle-
pávať kosy. Išlo mi to výborne. Naklepávali sme na takom 
kuse železa, čo sa zabije do dreva a na to sa položí kosa. 
Trieskali sme po tom kladivom, aby z kosy opadala hrdza. 
Každý si to vyskúšal.

Potom sme ju brúsili. Ja som si spomenul, že mám so sebou 

brúsiaci kameň, a tak som si ho namočil do vody. Potom 
som s ním prebiehal raz z jednej strany kosy a raz z druhej.  
Keď som brúsil, niekto mi drgol do kosy a ja som sa 
trochu porezal. Zaštípalo to, ale vôbec mi z toho netiekla 
krv. Nastriekal som si na to dezinfekciu a zalepil som si to. 
Potom sme spravili prvý zákos. Prvýkrát zakosil pán učiteľ. 
Mali sme tri kosy a každý si to vyskúšal. Tí, čo to vedeli, kosili 
sami a tí, ktorým to nešlo, kosili s pánom učiteľom. Mne to 
išlo super, pretože som už viackrát predtým kosil. Nakoniec 
sme to všetko pokosili a našťastie sa nikomu nič nestalo.  
Potom sme všetko obilie pozbierali, dali sme ho  na 

plachtu a mlátili sme ho. Dva cepy sa nám pokazili, lebo 
boli „made in China“. Nebola to ťažká práca, naopak,  
bolo to zábavné. Vybili sme iba jednu várku, pretože bolo 
veľa hodín a museli sme ísť domov spinkať.
 
Zrno sme domlátili v septembri, pomleli a upiekli z neho 
chlebík. Veľmi sa mi to páčilo.
 
Dodatok od autorovho spolužiaka Daniela Činčuru: Po 
zjedení chleba som zosmutnel. Ako rýchlo nič z chleba 
neostalo, a koľko času a práce to stálo!

Čo sa deje v lete  
vo waldorfskej škole 

Foto: Žatva, 24. 7. 08 a 23. 7. 10, Bratislava
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Erika Dühnfort 

Boli raz dvaja roľníci, ktorí trávili celý deň vonku na svojich 
poliach. Keďže boli susedmi a ich domy nestáli ďaleko 
od seba, stretali sa za súmraku na spiatočnej ceste 
domov a chodievali  kúsok spolu. Rok bol ešte mladý, 
pôda práve roztopená po dlhých zimných mrazoch, role 
bolo treba obriadiť. Tak jeden roľník pracoval od svitu 
do mrku, pričom sa nedal odradiť žiadnou námahou. 
Druhému sa však deň rozplynul pod rukami, keďže 

miesto práce hodiny vyli-
hoval na slnku na kraji 
poľa. Pritom chrápal tak 
hlasno, že jeho statočný 
koník čas od času preľak-
nuto zastrihal ušami.
Ako sa usilovný roľník 
zišiel na spiatočnej ces- 
te s lenivým, na oblohe 
svietili hviezdy. Prvá vyš- 
la Večernica, ktorej ligot 
bol ozajstnou nádherou. 
Postupne sa pridružovali 
ďalšie a ďalšie hviezdy. 
Čím viac sa zotmelo, 
tým ich bolo viac, až sa 
napokon celá obloha 
trblietala a žiarila.
„Pozri“ - povedal usilovný 
sedliak susedovi - „zajtra 
chceme do zeme zasiať 

zrno. Nie je to ako kebyPánboh tam hore tiež rozsypal 
zlaté zrnká?“
„Áno,“ - odpovedal zaháľač - „len sú vskutku po oblohe 
roztrúsené neusporiadane. Tu ležia pritesno, tam zas 
pririedko. Milý Boh si mohol dať aj trochu viac námahy.“ 
„Ale“ - pýtal sa usilovný - „či nevidíš do akých pekných 
obrazov sú tam hore hviezdy zoskupené? Poznám 
ich takto od detstva a vždy nanovo sa na nich teším.“ 
„Neviem, čo je tu k videniu alebo vôbec k nejakej 
poteche“ - protirečil druhý - „húfik malých svetlých 
bodov nie je predsa ničím, načo by sa vyplatilo dívať.“ 
Usilovný sedliak silnejšie zovrel uzdu, na ktorej viedol 
svojho koňa, ale nepovedal ani slovo. Díval sa naširoko 
otvorenými očami na hviezdy a myslel si pre seba: „Čo 
ho len mohlo tak oslepiť? Koruna, Lýra, Labuť a Medve-
dica a mnohé ďalšie súhvezdia. Ako je len možné, že 
ich nevidí?“

A  napokon  prinášame  i  posledné  cvičenie  prevzaté 
z  Praktický  výcvik  myšlení,  Baltazar,  1994,  preklad 
Zdeněk Váňa.

6. cvičení

Zvláště důležité je ještě toto. Člověk, když přemýšlí, má 
určitou touhu, jak dospět k ně jakému výledku. Premýšlí, 
jak má vykonat to či ono a dospívá k tomu či onomu 
výsled ku. To je jistě zcela pochopitelný pud. Není to 
však to, co vede k praktickému mvšlení. Každá unáh-
lenost v myšlení nevede kupře du, nýbř nazpět. V těchto 
věcech musíme mít trpělivost.
Máme např. provést to či ono. Můžeme to vykonat tak či 
onak, podle různých mož ností. Mějme však trpělivost a 
pokusme se představit si, co by se stalo, když to takto 
vykonáme, a pokusme se také představit si, jak by to 
mohlo vypadat jinak.
Budou sice vždy existovat důvody, proč bychom chtětli 
dávat přednost tomu či ono mu, ale zdržme se okamži-
tého rozhodnutí a snažme se vykreslit si dvě možnosti 
a pak si říci: „Tak ted‘ dost; přestávám nyní o věci 
přemýšlet.“
Budou vždy lidé kteří se stanou přitom netrpělivými, 
a je pak těžké tuto netrpěli vost překonávat. Je však 
nesmírně nutné ji přemáhat a říkat si: Jde to tak a tak a 
nyní nebudu na to chvíli myslet. Je-li to možné odložíme 
toto jednání na příští den, a pak si znovu představme 
dvě možnosti. Shledáme, že věci mezitím změnily a 
že se příštího dne rozhodneme jinak, přinejmenším 

důkladněji, než bychom se rozhodli den před tím. Věci 
mají v sobě vnitřní nutnost a nejednáme-li netrpělivě a 
libovolně, nybrž necháváme v sobě tuto vnitřní nutnost 
prac ovat - a ona v nás bude pracovat - pak se naše 
myšlení bude příštího dne jevit oboha ceno a umožní 
nám správnejší rozhodnutí. Je to nesmírně užitečné!
Např. se nás někdo zeptá na radu v té či oné záleži-
tosti a máme něco rozhodnout. Mějme trpělivost a neuk-
vapujme se svými rozhodnutími, nýbrž předložme si 
nejprve různé možnosti. Neučiňme o nich sami žád né 
rozhodnutí, ale nechme klidně platit možnosti. Lidově 
se tomu říká, že se musíme na to vyspat, dříve než se 
rozhodneme.
Vyspání samo to však nedělá. Je nutno, abychom uvážili 
dvě nebo raději více možností, které v nás přitom pracují 
dále když přitom nejsme se svým vědomým já; pak se 
později k té věci opět vraťme. Uvidíme, že takto uvádíme 
v pohyb vnitřní myšlenkové síly a myšlení se tím stává 
stále věcnějším a praktičtějším.
To, co člověk hledá, lze nalézt ve světě stále, ať už stojí 
u svěráku nebo za pluhem, anebo patří k tzv. privile-
govanému povolá ni. Stane se praktickym myslitelem 
o nej všednějších věcech, jestliže se takto cvičí. Tímto 
cvičením chápe a vidí věci ve světě zcela jinak. I když 
se tato cvičení jeví zprvu jako vnitřní, hodí se právě pro 
vnější svět, mají myslitelně největší význam právě pro 
vnější svět; mají významné následky.
Ukážu vám na jenom příkladě, jak je důležité myslet 
o věcech opravdu prakticky. Někdo vyleze na strom, 
padne, uhodí se a je mrtev. Nejbližší myšlenkou jistě je, 

O usilovnom rolníkovi a jeho lenivom susedovi

Rudolf Steiner 

Praktický výcvik myslenia

PREČÍTaLI 
SME...
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že se zabil pádem. Rěkněme, že pád byl příčinou a smrt 
účinkem. Příčina a účinek se tu zdají spolu souviset. 
Může tu však dojít ke značným zámenám. Může tu dojít 
k srdeční mrtvici, takže tento člověk spadl následkem 
srdeční mrtvice. Došlo přesně k témuž, jako kdyby spadl 
živý, prodělal totéž, co by skutečně mohlo být příčinou 
smrti. - Tak je možno zcela zaměnit příčinu s účinkem.
Na tomto příkladě je to zcela nápadné. Často však není 
tak nápadné, kde jsme po chybili. Tyto myšlenkové chyby 
se vyskytují nesmírně často. Ba nutno říci, že ve vědě 
dochází denně k takovým úsudkům, v nichž se skutečně 
takto zaměňuje příčina s účinkem. Lidé to pouze 
nechápou, protože nepomýšlejí na možnosti myšlení.
Ještě jeden příklad vám může znázornit, jak tyto myšlen-
kové chyby vznikají, a uká zat. že člověku, který provádí 
uvedená cvičení, se to již nemůže stát. Dejme tomu, 
že nějaký učenec si řekne, žc dnešní člověk po chází z 
opice; že tedy to, co poznávám na opicích, jejich síly, se 
zdokonalí a z toho pak vznikne člověk. Abychom před-
vedli myšlenkový význam, této úvahy, předpoklá dejme, 
že člověk, jenž učinil tento závěr, by byl dík okolnostem 
na zemi zcela sám. Kro mě neho by tu byly ony opice, o 
nichž jeho jeho teorie říká, že z nich mohou vzniknout 
lidé. Studuje důklaně ryto opice, utvoří si až do jednotli-
vostí pojem o tom, co je v opici. Nyní by se měl pokusit 
vytvořit z pojmu opice pojem člověka jestliže člověka 
ještě nikdy neviděl. Pozná, že to nedokáže, že pojem 
opice se nikdy nepromení v pojem člověka.
Kdyby mě1 spravné myšlenkové návyky jež si osvojil, 

musel by si říci: můj pojem opice se ve mně nemění tak, 
aby se z něj stal pojem člověka. Pak tedy to, co vidí v opici, 
se nestane člověkem, neboť by v něj jinak musel přejít i můj 
pojem. Musí tedy k tomu přistoupit ještě něco co nemohu 
vědet. Tento človek by tedy musel vidět za smyslově vidi-
telnou opicí něco nadsmyslového, co nemůže vnímat, co 
by však teprve potom mohlo přejít v člověka.
Nezabývejme se nemožností tohoto faktu, ale ukažme 
si pouze myšlenkovou chybu, která vězí za onou teorií. 
Kdyby člověk myslel správně, pak by musel být doveden 
k tomu, že nesmí takto myslet, jestliže nechce předpo-
kládat něco nadsmyslového.
Budete-li o té věci přemýšlet, poznáte, že tu celá řada 
lidí učinila obrovskou myšlenkovou chybu. Takovéto 
chyby se nedopustí ten, kdo své myšlení školí uvedeným 
způsobem.  
Velká část naší dnešní literatury, zvlaště přírodově-
decké se stává pro toho, kdo je schopen myslet opravdu 
správně svými pokřivenými, zvrácenými myšlenkami 
zdroje m učinků, jdoucích až k fyzickým bolestem, má-li 
se jimi v četbě prokousávat. Tím nesmí být ovšem 
řečeno absolutně nic proti nesmírnému množství pozo-
rování získaného touto přírodní vědou, sjejími objektiv-
ními  metodami.
Nyní přicházíme ke kapitole, krerá souvisí s krátkozra-
kostí myšlení. Je tomu skutečně tak, že človek obvykle 
neví, že jeho myšlení není příliš věcné, ale že je většinou 
důsledkem myšlenkových návyků. Tak se pro toho, jenž 
prohlédá svět a život, budou utvářet úsudky zcela jinak, 

než pro toho, kdo je neprohlédá vůbec, nebo jen málo, 
např. pro materialistického myslitele. - Přesvědčcit tako-
vého člověka důvody, byť sebe důkladnějšími a dobrými, 
je často marná námaha, protože důvody, z nichž se 
může tvrdi t to či ono vůbec nevidí. Jestliže si např. 
navykl vidět ve všem jen hmotu, pak na tom myšlen-
kovém návyku lpí.
Dnes všeobecně to nejsou důvody, jež vedou někoho k 
tvrzením, nýbrž za důvody jsou myšlenkové návyky, jež 
si svojil, a které ovlivňují celé jeho cítění. Jestliže před-
kládá důvody. pak se před jeho cítění staví maska navy-
klého myšlení.
Tak často není pouze přání otcem myšlenky, nýbrž 
všechny city a myšlenkové návyky jsou rodiči myšlenek. 
Kdo zná život, ví, jak málo lze někoho v životě přesvědit 
logickými důvody. V duši tu rozhoduje něco hlubšího než 
logické důvody.
Máme-li například naše anthroposotické hnutí, pak 
má jistě své dobré důvody, že je máme a že pracuje 
ve svých pobočkách. Každý zpozoruje, že tím, že po 
nějakou dobu spolupracuje v hnutí, si osvojil jiné myšlení 
a cítění; neboť prací v pobočkách se člověk nezabývá 

pouze tím, že hledá pro něco logické důvody, nýbrž 
osvojuje si obsáhlejší cítění.
Jak se před několika lety za určitých okolností vysmíval 
člověk, jenž poprvé slyšel duchovně-vědeckou před-
nášku! A dnes kolik věcí je mu naprosto jasných a průhled-
ných, jež by možná před určitou dobou považoval ještě za 
něco zcela absurdního. Spoluprací v anthroposofickém 
hnutí neproměňujeme jen své myšlenky, nýbrž se učíme 
celou svou duší pronikat do širších perspektiv. Musí 
nám být jasné, že zabarvení našich myšlenek vychází 
z mnohem hlubších základů, než si obvykle myslíme. 
Existují jisté pocity, jisté city, jež vnucují člověku mínění. 
Logické důvody jsou často jen ozdobou, jen maskou citů, 
pocitů a myšlenkových návyků.
Dosáhnnout toho, aby logické důvody pro nás něco 
znamenaly, k tomu patří, že se naučíme milovat logiku 
samu. Teprve, když se naučíme milovat objektivitu, 
věcnost, stanou se logické důvody něčím rozhodujícím. 
Člověk se postupně učí nezávislosti na zálibě pro tu či 
onu myšlenku a myslet objektivně. Pak se jeho pohled 
rozšiřuje a stává se praktickým; nikoli tak praktickým, že 
usuzuje dále jen ve vyježděných kolejích, nýbrž tak, že 
se učí myslet z věcí.
Skutečná praxe je dítětem věcného myšlení, myšlení, jež 
vyplývá z věcí. Když konáme tato cvičení, učíme se tomu, 
aby nás věci podněcovaly; tato cvičení se musí provádět 
u zdravých skutečností. Jsou to skutečnosti, na nichž 
lidská kultura má pokud možno nejmenší podíl a jež jsou 
co nejméně zvrácené, tj. na přírodních objektech.
Cvičit se na přírodních objektech tak, jak bylo popsáno, 
nás činí praktickými mysliteli. To je opravdu praktické. I k 
nejvšednějšímu konání přistupujeme prakticky, školíme-
li základní element, tj. myšlení. Cvičíme-li lidskou duši 
tak, jak bylo vylíčeno, utváří se praktická orientace 
myšlení.
Plodem duchovně-vědeckého hnutí musí být to, že 
staví do života opravdu prakticky. Není tak důležité, že 
člověk považuje to či ono za pravdivé, nýbrž že dosáhne 
toho, aby věci správně pozorova. Mnohem důležitější je 
způsob, jak anthroposofie proniká do naší duše, vede 
nás k činnosti naší duše a rozšiřuje náš pohled, než 
abychom pouze teoretizovali ze smyslových jevů do 
duchovních skutečností. V tom je anthroposofie něčím 
opravdu praktickým.
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napr. umiestniť kĺby na správne miesto, alebo určiť 
dĺžku prevodovej osi. Tu už som sa musel trocha piplať 
a skúšať, kým všetko fungovalo. Na modeli bolo takisto 
nápadné, že pichliače nemizli v tele ako pri origináli. Preto 
som musel vylepšiť zadnú líniu. Potom mohli byť šablóny 
konečne prenesené do dreva. Vybral som nasledovné 
materiály:
Jež a vozík: lepenkové doštičky z brezovej preglejky (6 
a 15 mm)
Kolesá: okrúhle drievka z buku (45 mm)
Osi kolies: ušľachtilá oceľ (3 mm)
Osi kĺbov: klince (3 mm)
Ojnica: mosadzná tyč (2 mm)

Za pomoci šablón už viac menej nie je ťažké hračku 

zhotoviť. Napokon všetko fungovalo a jež sa dal dobre 
pohybovať. Dodatočne ma čakalo jedno príjemné prekva-
penie: Jež pri pohybe vydáva zvuky. Vždy, keď hlava 
padne, klopne o dosku. Pre deti je to určite ešte zábava 
navyše. (Zatiaľ chýbajú farby.)

Zhrnutie a dôsledky

Pri popise výroby ježa je možné si uvedomiť, že takáto 
práca vyžaduje veľa plánovania a praktickej zručnosti. To 
do značnej miery platí pre všetky popísané hračky. Také 
schopnosti vyvíjajú žiaci spravidla až od šiestej triedy. Z 
tohto dôvodu boli vyššie ukázané výrobky prispôsobené 
veku detí. V každom prípade je v dnešnej dobe len veľmi 
ťažké nadchnúť žiakov v tomto veku pre pohyblivé hračky. 

Mladším deťom je už táto téma omnoho bližšia. Aj Rudolf 
Steiner už vtedy požadoval vyučovanie ručného zhoto-
vovania pre mladších žiakov: „Sme zatiaľ v stave [dovoliť 
vykonávanie rôznych praktických prác] až od 6. ročníka; 
mnohé z týchto vecí patria do ranejšieho veku, ale – už 
som to podotkol – museli sme uzatvárať aj kompromisy, 
ideál bude možné dosiahnuť neskôr – potom bude to, čo 
dnes vo vzťahu k praktickým prácam robí 11 – 12 ročné 
dieťa môcť robiť aj 9 ročné“ (GA 305, 7. prednáška v 
Oxforde z 23. 8. 1922, str. 135 – 138).
Skôr než sa zamyslíme nad tým, o ktoré práce by  mohlo 
ísť, chcel by som položiť otázku na adresu metodiky. Ako 
je možné pracovať s mladšími deťmi?

K rozdielom v spôsobe práce pred a 
po 12. roku života som bol podnietený 
náukou o človeku Rudolfa Steinera. 
V prednáške z 2. 1. 1922 (GA 303) je 
poukázané na to, že okolo 12. roku 
života sa mení celá konštitúcia dieťaťa: 
Svaly strácajú svoj intímny vzťah k 
systému dýchania a cirkulácie krvi a 
nadobúdajú silnejšie prepojenie na 
systém kostí. (pozri aj H. Müller-Wie-
dermann: Mitte der Kindheit, Stuttgart 
2010). To znamená, že najprv musí byť 
konkrétnym spôsobom zohľadnené 
duševné prežívanie dieťaťa. Až potom 
je zmysluplné, viesť deti k uvedomeniu 
pracovných procesov (samostat-

Pohyblivá hračka 
Vyučovanie ručného zhotovovania kedysi  

a pracovné vyučovanie dnes?

Karsten Schmock 
Preklad Slavomír Lichvár. Publikované s láskavým 
dovolením autora. 

V súčasnosti nie je hračka ľahkou témou. A už vôbec nie 
pohyblivá hračka. Najmä nie v prípade, ak ju majú v rámci 
pracovného vyučovania zhotoviť žiaci. Často sa hovorí: 
„Štvrtáci – piataci sa pravda dajú nadchnúť pre mnohé 
veci, ale odborne vzaté, sa to dá až od šiestej alebo 
siedmej triedy. Vtedy však už chcú zhotovovať iné veci.“
V začiatkoch waldorfskej pedagogiky tomu však očividne 
bolo inak. Žiaci zostavovali veľmi veľa rôznorodých a 
technicky náročných hračiek. Z niekoľkých príkladov je 
zreteľne vidno, že sa témou zaoberali od šiestej do ôsmej 
a dokonca do deviatej triedy.

„Ako to celé začalo“

Pohyblivá hračka má na waldorfskej škole dlhú tradíciu. 
Prvotného podnetu, ktorý prišiel od Rudolfa Steinera, sa 
chopil Max Wolfhügel, jeden z prvých učiteľov pracov-
ného vyučovania v Stuttgarte. Ten deťom na strednom 
stupni dovolil vynachádzať rozličné hračky a z časti ich 
vypilovať lupienkovou pílkou zo starých ovocných krabíc. 
Následne tam boli vsadené kolesá a z drôtu ohnuté osi. 
Napokon boli práce ešte farebne vymaľované.
Vtedy to celé malo taký úspech, že už v 20-tych rokoch 
sa objavila myšlienka, vyrobiť waldorfskú hračku priemy-
selne. A tak uzavreli Andreas von Grunelius, J. Mellinger 
a skupinka ďalších ľudí s učiteľmi Slobodnej waldorfskej 
školy v Stuttgarte zmluvu, ktorá zaručovala právo sériovo 
produkovať a predávať modely, vznikajúce v rámci prác 
s drevom. Takto mala byť nová hračka sprístupnená 
širšiemu kruhu ľudí. V roku 1926 začala svoju činnosť 
„Waldorfská hračka a vydavateľstvo, s.r.o.“.
Dopyt bol taký veľký, že spoločnosť mala v roku 1928 už 
140 pracovníkov. Najznámejšie hračky z týchto čias sú 
waldorfské kuriatko, temperamentový vtáčik, myš v koko-
sovej škrupine, kujúci škriatkovia, knižky s poťahova-

cími obrázkami atď. – Avšak, keď prišla vojna, museli sa 
vyrábať krabice na muníciu.
Vo februári 2007 som mal možnosť vidieť niektoré z pred 
a po vojnových hračiek. Túto malú zbierku zriadil Klaus 
Charisius (učiteľ prác s drevom na Uhlandovom vrchu/ 
Uhlandhöhe, Stuttgart od 1969 do 2000). Išlo predo-
všetkým o práce žiakov, ale sú tu aj niektoré hračky 
fabriky Waldorfská hračka.

Z waldorfskej hračkárskej fabriky
Keď sú obidve tyče posúvané sem a tam, nepohybujú sa 
iba škriatkovia. Vtipné je, že aj ramená pendlujú sem a 
tam. Podľa toho, ako rýchlo s hračkou pohybujeme, to 
vyzerá, ako keby bol ježko škriatkami hladkaný alebo 
podrgávaný. Podobné je to pri ďalšej práci: medveď a 
škriatok „jedia“ alebo „sa škriepia“ o hrniec.

Celá hračka je približne 30 cm dlhá a vskutku pôsobivo 
namaľovaná. Otáčaním predného kolesa sa hlava a 
pichliače protichodne zdvíhajú a klesajú, t. j. buď sú hore 
pichliače a hlava dole alebo naopak. Tým sú napodob-
nené charakteristiky správania sa ježka, a síce tie, ktoré 
môžeme zreteľne prežívať a pozorovať: ňuchanie alebo 
stiahnutie sa do klbka a vystrčenie pichliačov.
Mechanika je vcelku jednoduchá, ale rafinovaná: na pred-
ných kolesách je umiestnená excentrická os a pomocou 
tyče (ojnice) sú pichliače posúvané hore a dole. Hlava 
je zavesená ako hojdačka a vďaka výbežku je pichliačmi 
zdvíhaná alebo vystavená pádu (princíp ťahacieho 
panáka).
Dnes sa dá ježko pohybovať už len ťažko, pohyblivé časti 
sa zasekávajú. To nesúvisí iba s vekom, ale aj s tým, že 
korpus ako taký nie je vypracovaný veľmi stabilne a kvôli 
tomu sa jednotlivé časti veľmi ľahko blokujú. Nenájdeme 
žiaden háčik, za ktorý by sa hračka dala ťahať špagá-
tikom. Takže hračka bola pri hre posúvaná tlačením. To 
platí aj pre mnohé iné hračky z tých čias.
Aby som lepšie porozumel, ako sa vtedy na vyučovaní 
pracovalo a čo všetko patrilo k zhotoveniu, zhotovil som 
takéhoto ježka.

Rekonštrukcia postupu výroby

Ako prvé bolo nutné zhotoviť nákres zvieraťa, na ktorom 
bolo možné zreteľne rozlíšiť všetky podrobnosti a funkcie.
Ďalej som z kartónu a pripináčikov (ako kĺbov) vystaval 
funkčný model.
Pritom vyšlo najavo, že to vôbec nie je také jednoduché, 
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„Naše školy sú také, akí sú naši učitelia“ platí o máloktorej 
škole natoľko, ako o škole waldorfskej. Ak by waldorfský 
učiteľ mal spĺňať kritériá kľúčovej zakladajúcej osobnosti 
waldorfskej pedagogiky, Rudolfa Steinera, musel by 
sa vyznačovať nasledovným: „Každý vyučujúci má na 
vyučovanie použiť len toľko času, aby mohol byť ešte aj 
správcom svojej oblasti. Tým sa postará o správu tak, 
ako sa stará o výchovu a vyučovanie samotné. Predpisy 
nedáva nikto, kto sám súčasne nestojí v živom vyučovaní 
a vzdelávaní. Žiaden parlament, žiadne osobnosti, 
ktoré azda niekedy vyučovali, ale už to nerobia, do veci 
nehovoria. To, čo sa zažíva bezprostredne vo vyučovaní, 
to prúdi aj do správy.“ Steiner na tomto mieste ešte 
hovorí, že vychovávatelia nesmú byť „životu odcudzení, 
nepraktickí ľudia.“ To silno pripomína výrok podnikateľa 
Tomáša Baťu, ktorý sa nevzťahuje len na učiteľské 
povolanie: „Úlohou občana nie je sťažovať sa, ale 
vládnuť.“
Živá, činorodá iniciatíva môže u občana prerásť až do 
prekonania automatizmov doby, čiže do prekonania 
odovzdanosti voči tunelovaniu podnikov a štátov, kriveniu 
zákonov „pästným právom“ a podobným praktikám „reality 
všedného dňa“.  K takejto činorodej iniciatíve má práve 
učiteľ vo waldorfskej škole tie najlepšie predpoklady. Je 
totiž jedným z kruhu ľudí, ktorí školu spravujú spoločne - 
bez ohľadu na to, či formálne zastávajú pozíciu riaditeľa 
alebo radového učiteľa. Myšlienka samosprávy, v rozličnej 
miere uplatňovaná, leží v základoch waldorfských škôl. 
Svoje oprávnenie čerpá z ideí trojčlennosti sociálneho 
organizmu, ktoré po prvej svetovej vojne rozpracoval 
Rudolf Steiner. O tom, že ide o myšlienky nanajvýš 
aktuálne svedčí rastúci záujem o ich aplikáciu na poli 
hospodárskeho, právneho, ale aj kultúrneho života.
Preskúmať jednu životaschopnú aplikáciu myšlienok 
trojčlennosti sme vydali do Otrokovíc, kde sídli fabrika na 
výrobu pneumatík Barum Continental, s.r.o.

Pán Jabůrek, môžete našim čitateľom v krátkosti 
predstaviť Vašu firmu?
Hlavní činnost firmy je soustředěna do oblasti výroby 
pneumatik (pro osobní vozidla, nákladní vozidla a 
průmyslová vozidla).  Barum Continental Otrokovice 
je firmou, která svou historii a tradici odvozuje od 
pneumatikářské výroby firmy Baťa. V roce 1932 začala 
firma Baťa s výrobou pneumatik ve Zlíně, po roce 1948 
byla firma zestátněna a přejmenována na Rudý říjen, 
v roce 1990 začala jednání o privatizaci, která skončila 
spojením s koncernem Continental v roce 1993. Po 
vstupu koncernu Continental se postupně, pomocí 
mohutné investiční činnosti i díky mnoha organizačním 

a intenzifikačním akcím, podařilo zvýšit výrobu na 
desetinásobek a produktivitu na dvacetinásobek. 
Společnost se tak stala z malé lokální firmy nyní největším 
výrobcem pneumatik v Evropě. 
Barum Continental spol. s r. o. již od počátku je zaměřen 
na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí. 
Je držitelem vůbec prvního certifikátu EMAS (certifikátu 
v oblasti ochrany životního prostředí udělovaného 
Evropskou komisí) v zemích bývalého východního bloku 
(z roku 1997). Samozřejmě je držitelem i všech certifikátů 
v oblasti kvality a řady certifikátů a cen udělených 
zákazníky.
Aká je riadiaca štruktúra firmy, reálny proces 
riadenia, výroby, vývoja nových produktov? Aké sú 
zodpovednosti, prístup, fluktuácia zamestnancov ?
Management firmy je pouze český, ve firmě nejsou 
manažeři z jiných zemí. Firma je jednou z nejlepších 
v koncernu Continental v oblasti kvality, nákladů, 
ziskovosti a také v oblasti nemocnosti, fluktuace a 
spokojenosti zaměstnanců. Firma získává každý rok 
nějakou cenu jako nejlepší zaměstnavatel kraje, atd. Do 
Otrokovic jezdí na školení a zapracování spolupracovníci 
z jiných závodů koncernu ze všech zemí světa, pracovníci 
z Otrokovic jezdí naopak na technickou pomoc do jiných 
závodů, někteří inženýři z Otrokovic pracují v centrálních 
funkcích v Hannoveru nebo ve vývoji v Německu.
Môžete nám teraz prezradiť niečo o sebe?
Mám 61 let, celý život pracuji ve firmě Barum Continental 
Otrokovice, do roku 1989 jako technik, po roce 1989 jsem 
se podílel na přeměně podniku v „podnik světové úrovně“ 
jako ředitel kvality a výroby. Od roku 2000 jsem pracoval 
na mezinárodních projektech koncernu Continental 
v řadě zemí světa. Protože se také celý život zabývám 
anthroposofií, duchovními naukami a teorií trojčlennosti 
sociálního organismu, snažím se své zaměstnání 
vykonávat v souladu s duchovními poznatky. Jsem 
členem pracovní skupiny při Anthroposofické společnosti 
Praha. Příležitostně se zúčastňuji poradenské činnosti 

Rozhovor s Jiřím Jabůrkom, 

odborným asistentom riaditela 

Barum continental Otrokovice
Slavomír Lichvár, Tomáš Rusina

Výchova k sociálnej trojčlennosti by mala byť 
súčasťou pôsobenia waldorfských škôl

nému plánovaniu) a postaviť do centra popri umeleckých aj 
odborné práce. K tomu som zostavil tabuľku:

Jednoducho vyskúšané – ďobúci ďateľ

Tu by som chcel ukázať, ako by mohla vyzerať práca, 
keď je uskutočnená s mladšími žiakmi. Ako príklad som si 
zvolil ďobúceho ďatľa, ktorý sedí na vozíčku a môže byť 
posúvaný. Cez otáčanie kolies si ková na svojom konári.
Mechanika je veľmi jednoduchá a prehľadná. Excentrická 
os je nahradená guľatinkami a kotúčmi z konára. Máme 
potom v princípe dvoje kolieska – jedny umiestnené v 
strede a jedny excentrické (viď vyobrazenie).
Vtáka je možné vypracovať z rázsochy (rozvetvenia 
konára). Zobák potom musí byť vyrezaný z guľatinky a 
nasadený na hlavu. Aby bolo možné s ďatľom pohybovať, 
umiestníme ho do čapu, ktorý je zasadený horizontálne 
do kmeňa.
Prenášanie pohybu sa deje prostredníctvom baliacej 
šnúry natiahnutej medzi ďatľom a kolieskami. Táto preto 
musí byť vedená skrz kmeň voľne, aby sa mohla pohy-
bovať.
Pracovný proces začína spodnou doskou. Tá môže byť 
vyrobená sekerou z väčšieho kusu dreva: Najprv sa jedna 
strana zosekne na plochu a následne aj náprotivná strana 
paralelne k nej. Teraz môžu byť zarovnané užšie strany 
a následne môže byť (získaná) doska pílená na požado-
vanú dĺžku.
Pre ďatľa jestvuje viacero možností. Vždy, podľa toho, 
ako umiestnim rázsochu, dosiahnem iný obraz a jemu 
zodpovedajúcu mechaniku. Žiak si musí vyhľadať vhodnú 
rázsochu, opíliť ju a vyrezať vtáčika nožíkom. Na tomto 
mieste je zrejmé, že každé dieťa môže nájsť vlastné 
riešenie.
Potom vyhľadáme kmienok, na ktorý by ďateľ mohol 

klopkať. Keď sme ho odpílili v potrebnej dĺžke, môžeme 
ho zasadiť do stredu spodnej dosky (orezať a prevŕtať).

Kolieska bude najlepšie narezať 
z borovicovej alebo brezovej 
haluze a osi z guľatinky. Potom 
môžu byť diery pre osi vyvŕtané 
do spodnej dosky: mali by byť 
také veľké, aby sa mohli osi 
otáčať aj v prípade, že sa drevo 
o čosi skrúti (napríklad os 10 
mm a vrt 14 mm).
Predtým, než to celé zmontu-
jeme dokopy, treba ešte vpredu 
urobiť rozdvojenie pre excen-
trické kolá (najprv vyrežeme, 
potom vydlabeme) a vyhľadať 
a zasadiť palicu na posúvanie.
Na záver by som chcel povedať, 
že takýmto spôsobom je možné 
zohľadniť východiská z vyššie 
uvedenej tabuľky. V celku ide 
o veľmi mnohostranný proces, 
ktorý je však dobre členiteľný 
a dá sa vždy zvládnuť jednodu-
chými a málo špecializovanými 
nástrojmi.

Pre následné zamyslenie...

„Štvrtáci – piataci sa, pravda, 
dajú nadchnúť pre mnohé veci, 
ale odborne vzaté, sa to dá až 
od šiestej alebo siedmej triedy. 

Vtedy však už chcú zhotovovať iné veci.“ Tejto vete by 
som chcel protirečiť: Je možné, a dnes dokonca potreb-
nejšie, než kedykoľvek predtým, vytvárať s mladšími 
žiakmi, podľa možnosti nápadito, s fantáziou, pohyblivé 
hračky. Potom si človek môže premyslieť aj to, aké „iné 
veci“ sú v siedmom a ôsmom ročníku skutočne adek-
vátne a pedagogicky primerané.

deti do 12 rokov (3. až 5. 
trieda)

deti nad 12 rokov (od 6. 
triedy)

motto

- od hravého k 
umeleckému, voľné 
práce 
- plánuje učiteľ 
- korekcie skrze učiteľa

- odborné a umelecké práce 
- plánuje aj žiak 
- korekcie vyplývajú z veci

pracovné 
metódy

- objavovanie materiálu, 
rôznorodé skúšanie a 
poznávanie, prehľadné 
pracovné kroky, 
krátkodobé pracovné 
ciele

- aplikované učebné obsahy, 
pracovné kroky dovoliť 
plánovať deťom, dovoliť 
vynachádzať a skúšať 
možné konštrukcie

pracovné ciele
- plastické formy a formy 
plné fantázie, krása, 
umelecké formy

- exaktnejšie práce, funkčné 
a umelecké

náradie
- základné, jednoduché 
náradia: sekera, pílka a 
nôž, nebožiec,...

- špecializované náradia: 
rašpľa, pilník, rôzne hoblíky, 
pílky a nožnice na železo

materiál - z živej prírody (podľa 
možnosti živé drevo)

- z odumretej prírody 
(vysušené drevo)
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komunikace a činnosti v týmech, 
v účasti na řízení firmy. Úkoly firmy 
jsou komunikovány tzv. top-down 
a bottom-up. Rovná práva jsou 
samozřejmě i v oblasti využívání 18 
různých zaměstnaneckých benefitů. 
Každý má právo na připomínky a 
dotazy, na podání návrhu na zlepšení, 
na informace o činnosti a výsledcích 
podniku. Otevřená komunikace ve 
firmě je záměrně podporována, 
například pomocí intranetových fór, 
anonymní telefonní linky důvěry, 
anonymních schránek na podněty 
a připomínky, nebo komunikačními 
flipcharty ve výrobě, kde každý může 
napsat co chce, pokud se podepíše.
V oblasti volnosti – duchovní, 
kulturní se trojčlennost proje-vuje 
například v iniciativách spolupraco-
vníků a v jejich dalším rozvoji. Každý je 
podporován ve svobodném podávání 
námětů na zlepšení, v svobodné účasti na zlepšovacích 
projektech a v svobodné účasti na vzdělávacích 
programech pro všechny typy zaměstnanců. Velká 
hromadná iniciativa a nápady zaměstnanců právě mají 
největší podíl na úspěchu firmy. Firma také podporuje a 
sponzoruje řadu různých kulturních a vzdělávacích akcí 
svých zaměstnanců. Vzniká tak silná svébytná podniková 
kultura, duchovní náboj, kterým se Barum Continental 
odlišuje od podobných firem a který přitahuje nové lidi 
podobné nálady.
Do této oblasti spadá také podnikatelská etika, která je 
systematicky rozvíjena. Již ihned po revoluci 1989 bylo 
v podniku prosazováno heslo TGM: „Nebát se a nekrást“. 
a tyto principy pak byly dále rozvíjeny. Proto také podnik 
byl zprivatizován spravedlivým způsobem ve prospěch 
nynějších i budoucích zaměstnanců a regionu, nebyl 
vytunelován.
Pro aplikaci teorie sociální trojčlennosti jsou využívány 
moderní manažerské metody a přístupy (např. Balanced 
Scorecard, LeanSixSigma, maticová organizační 
struktura, atd.), ale vždy s vědomím souvislostí 
z pohledu sociální trojčlennosti a s duchovním 
nadhledem, který umožňuje rozlišit přiměřenost metod 
a postupů a jejich duchovní opodstatnění. Navíc, práce 
na duchu společenství je zásadní a nejdůležitější 
součástí proměny podniku. Je třeba připomenout slova 
z mezinárodní konference k sociální trojčlennosti: 
„Hluboký a aktivní meditativní život a duchovní studium 
jsou základem veškerého vnějšího působení. Lze 
vytvořit ideální sociální struktury, ale ty by nikdy nemohly 
trvat, kdyby byly jejich základy erodovány povrchním 
vnitřním životem.“ (z prohlášení mezinárodní konference 
„Globalizace a sociální trojčlennost“, 26. - 30. 10. 1998 
v Manile, Filipíny.) – ale to by bylo na jiný rozhovor nebo 
jinou přednášku.
Využívate poznatky z Barumu mimo hranice podniku?
Když jsem začal v roce 1991 se snahou aplikovat 
sociální trojčlennost v podniku, moc se mi to nedařilo. 
Moje manželka mi tehdy řekla: Tak proč si to nejdřív 
nevyzkoušíš doma, přece jde o obecné principy? Můj 
názor tedy je: nemluvme o sociální trojčlennosti, prostě si 
ji vyzkoušejme ve své rodině a ve svém nejbližších okolí. 
Když se totiž sejde jakákoliv skupina lidí, začínají ihned 
probíhat procesy, velmi dobře popsané psychology jako 

„skupinová dynamika“. Ale na tyto 
procesy se lze dívat ještě mnohem 
hlouběji než psychologicky – lze se 
na ně dívat z pohledu trojčlennosti 
a pozorovat, kde se projevuje tělo 
skupiny, kde duše, a kde vzniká 
nová duchovní entita, nebo jaká 
duchovnost se chce skupinou 
projevit.
Na základě pozorování a zkušeností 
lze pak aplikovat sociální trojčlennost 
ve všech lidských skupinách. Lze také 
použít jiné anthroposofické postupy – 
například pomocí skupinové sociální 
eurytmie ukázat účastníkům, jak 
důvěra (kterou lze jen těžko měřit) 
ovlivňuje měřitelné výsledky, jako je 
rychlost a bezchybnost předávání 
míčku, nebo efektivitu a hospodářské 
výsledky firmy.
Důvěra a pozitivní atmosféra je 
základem zdravého života každého 

společenství, nedá se „měřit“, ale ovlivňuje výsledky 
každé firmy i život každé rodiny. Bez důvěry se všechny 
manažerské metody a komunikační dovednosti lehce 
zvrhnou jen ve formalitu a kulisy, kterým nikdo nevěří, 
nebo se cítí jimi manipulován. Důvěra je i základem 
k případné hlubší práci na uvědomění si smyslu, nebo 
poslání společenství. 
Myslíte si, že dozrela doba pre širšiu aplikáciu ideí 
trojčlennosti?
V poslední době některé firmy a dokonce i waldorfské 
školy projevily zájem o pomoc při řešení problémů 
z pohledu sociální trojčlennosti. Metodika řešení problémů 
firem nebo skupin z pohledu sociální trojčlennosti je jedno 
z témat, kterými se nyní zabýváme i v rámci naší pracovní 
skupiny „sociální trojčlennost“ při Anthroposofické 
společnosti v Praze. Domníváme se, že změny lidské 
společnosti nebo státu ve smyslu sociální trojčlennosti 
nelze provést seshora příkazem, že je třeba nejdříve 
vychovat dostatečný počet lidí ve firmách, místních 
zastupitelstvích, v obcích tak, aby tito lidé trojčlenností 
žili a postupně proměnili i své okolí a stát. Tato výchova 
k sociální trojčlennosti by měla být také součástí působení 
waldorfských škol.
Osobně se domnívám, že dnes je již jiná doba a rodí se 
jiné děti, než v roce 1920 a že je třeba do waldorfského 
kurikula zařadit přiměřeným způsobem i výchovu dětí 
k sociálnímu uvědomění. Dnes se stále zvětšuje tlak 
okolí na individualizaci dítěte a na jakýsi „autismus“ – 
jeho uzavření světu a úniku do sluchátek a pavoučích 
sítí. Dnes si již o prázdninách děti nehrají spolu venku, 
ale mají na uších sluchátka nebo sedí u počítačů, chybí 
jim sociální kontakt – o to více je výchova k sociální 
trojčlennosti důležitější.
Na záver jedna z centrálnych myšlienok trojčlennosti 
Rudolfa Steinera, ktoré nachádzajú uplatnenie vo firme 
Barum Continental Otrokovice:
„Blaho určitého celku spolupracujících lidí je tím větší, 
čím méně jednotlivec požaduje výnosy svých výkonů 
sám pro sebe, to znamená, čím víc z těchto výnosů 
dává svým spolupracovníkům a jeho vlastní potřeby 
jsou uspokojovány ne z vlastních výkonů, ale z výkonů 
ostatních.“

Srdečná vďaka za rozhovor.

skupiny Trilogium, při které si ověřuji obecnou platnost 
svých otázek a odpovědí na ně.
Aká bola Vaša cesta k uplatneniu ideí trojčlennosti 
vo firme? V čom vidíte prínos takéhoto spôsobu 
hospodárenia?
Po revoluci v roce 1989 se do vedení firmy v Otrokovicích 
dostali lidé, kteří byli filosoficky, humanisticky (duchovně) 
založení a měli zájem změnit firmu. Byl to zejména 
generální ředitel Pavel Pravec, který si kolem sebe 
vybudoval tým podobně zaměřených lidí. Já jsem sa 
stal ředitelem kvality a pak výroby. Od počátku jsem 
prosazoval myšlenku, že je třeba vše ve firmě dělat dle 
principu sociální trojčlennosti Dr. Rudolfa Steinera.
Mimo technický a hospodářský vývoj firmy byl kladen 
velký důraz na vzdělávání lidí, práci s lidmi, změnu 
jejich myšlení a přístupu k práci. Hodně těmto snahám 
pomohla také tradice v regionu – odkaz Tomáše Bati a 
jeho následovníků. Tento odkaz je v lidech zlínského 
regionu stále živý a na tomto odkazu bylo možno stavět. 
Tomáš Baťa byl totiž nejen úspěšný průmyslník, on byl 
především velký sociální utopista. Hned po jeho smrti 
v roce 1932 jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, 
bývalý československý diplomat a potom člen vedení 
závodů Baťa, pan Hugo Vavrečka, řekl následující:
„Základní a trvalé hodnoty životního díla Tomáše Bati 
musíme hledat především v oblasti sociální. Jakkoliv 
byl přičinlivý obchodník, vynalézavý technik, duchaplný 
organizátor a konečně úspěšný průmyslník, byly toto 
vše jenom stupně vývoje, řeklo by se skoro, že to byla 
pomocná povolání, která Tomáš Baťa - vidíme to jasně 
teprve při pohledu nazpět - konal pro vyšší a vzdálenější 
cíl. Jeho vlastní povolání, k němuž lnul stále víc a více, 
nalézaje u něm své životní poslání, byla úloha sociálního 
tvůrce, tvůrce nového v společenském a hospodářském 

životě člověka. Toho nikdy nepochopily kramářské 
duše, které se domnívaly, že dovedou napodobit a ve 
vnějškových jednotlivostech i překonat Tomáše Baťu, 
aniž postřehly mravní podklad jeho systému. Nikdy toho 
nepoznali spekulanti… Také hospodářští teoretikové 
zůstali jen na povrchu věcí… Cena působení Baťova 
není otázkou statistického srovnávání, nýbrž především 
věcí pozorování a mravního vážení člověka, který žije a 
dospívá v oboru vlivu Baťova systému, zejména člověka 
mladého.“
Stejná slova lze možná říci i o firmě Barum Continental 
Otrokovice – řada lidí obdivuje hospodářkou úspěšnost 
firmy a vysoké dělnické platy, ale pro některé manažery, 
preferující sociální trojčlennost, je to jen vedlejší efekt 
jejich snahy. Důležité je něco jiného – že lidé ve firmě 
žijí v systému vybudovaném dle sociální trojčlennosti, 
bezděky se jí učí a někdy o ní i přemýšlí.
Akým spôsobom realizujete idey trojčlennosti?
Základním prvkem sociální trojčlennosti ve firmě v oblasti 
hospodářské-tělesné (tj. bratrství, solidarita) je týmová 
práce a týmové odměňování. Všichni dělníci pracují 
v týmech (velkých od 5 do 20 lidí) a mají za svůj výkon 
týmovou společnou odměnu. Pracují tedy na druhé a žijí 
z práce druhých – to je naplnění základního sociálního 
zákona Dr. R. Steinera. Dělníci si v týmech volí svého 
mluvčího, který řídí práci týmu, domlouvají si společně 
pravidla práce a chování, zodpovědnosti a pravomoci a 
tak se podílí na řízení firmy. Ve firmě mimo těchto tzv. 
Samostatných výrobních týmů jsou také tzv. Business 
týmy na střední úrovni řízení (oba typy těchto týmů 
jsou trvalé týmy) a řada různých časově limitovaných 
projekčních nebo zlepšovacích týmů.
V oblasti politické-duševní se projevuje trojčlennost 
zejména v rovných právech při stanovení pravidel 
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Rád by som predstavil svoju 
knižku „Zodpovedná spoloč-
nosť“ s podtitulom „Alter-
natívna ekonomika, priama 
demokracia a komunity 
ako cesta k spravodlivejšej 
spoločnosti“. Som presved-
čený, že najbližšie roky nás 
čakajú vo svete prevratné 
zmeny v tekonomike, poli-
tike a vôbec v sociálnom 
živote. Veci, ktoré doteraz 
fungovali, zrazu nejdú a svet 
stojí pred otázkou, ako ďalej. 
Svetová kríza hospodárstva 
je len obrazom krízy celej 
spoločnosti, jej usporiadania 
a fungovania. 
Kniha „Zodpovedná spoloč-
nosť“ vznikla ako reakcia 
na túžbu ľudí zorientovať sa 
v niektorých otázkach týka-
júcich sa súčasných ekono-
mických a spoločenských 
zmien. Nemá ambíciu byť 
odbornou ani filozofickou 
knihou, to presahuje jej 
rámec, aj keď pre záujemcov o ďalšie hlbšie hľadanie 
súvislostí je v knihe veľa odkazov na patričné zdroje. 
Jej zmyslom je  v stručnosti a jasne ukázať, ako funguje 
náš súčasný finančný systém založený na úvere a spot-
rebe, kde je podstata problému práve prebiehajúcej 
hospodárskej krízy a kam súčasný finančný systém 
smeruje. Z riešenia otázky krízy vyplýva nutnosť 
zavedenia nového peňažného systému, ktorý by dal 
peniazom a ekonomike vôbec ich pôvodný význam. 
Kniha chce čitateľa oboznámiť s rôznymi podobami 
alternatívnej alebo dnes často nazývanej „prirodzenej 
ekonomiky“, ktorú považujem za rozvinutie a pokra-
čovanie myšlienok R. Steinera o sociálnej trojčlen-
nosti  v ekonomickej oblasti v súčasných podmien-
kach. Súčasťou „prirodzenej ekonomiky“ sú myšlienky 
o bezúročnej ekonomike, starnutí peňazí, idea základ-
ného príjmu, mikropôžičky, etické bankovníctvo a pod. 
Zároveň kniha oboznamuje čitateľa aj s niektorými  
najznámejšími príkladmi jej uplatnenia v praxi. Ďalšia 
časť je venovaná politickému usporiadaniu a systému 
správy spoločnosti. Forma zastupiteľskej parla-
mentnej demokracie založenej na vláde strán sa javí 
pre 21. storočie ako zastaraná a brzdiaca skutočnú 
demokraciu. Východisko vidím v prechode k skutočnej 
demokracii, a to k priamej a v jej rôznych uplatne-
niach v podobe modelu samosprávnej demokracie, 
právu veta, referendu atď. Od alternatívnej ekonomiky 
a priamej demokracie sa presunieme ku komunitám, 

čiže spoločenstvám ľudí, 
ktoré sa v praxi pokúšajú 
uskutočňovať prvky priamej 
demokracie ako aj alterna-
tívnej ekonomiky v duchu 
trvalo udržateľného života 
a ekológie. Predstavíme si 
bližšie niekoľko najznámej-
ších komunít, ako uplat-
ňujú svoje ideály v praxi 
a pokúsime sa hľadať model 
ideálnej komunity pre 21. 
storočie pre svet, ako aj pre 
naše podmienky.      
Bližšie informácie o knižke 
Zodpovedná spoločnosť 
na mojej stránke www.
duchovna-veda.webnode.sk
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