
Předmluva

Tato kniha je rozhovorem. Rozhovorem dvou lidí, ob
čanů' jimŽ neni lhostejný osud země, v níž Žijí. V tom-
to rozhovoru uvaŽují' v čem spočívají kořeny marasmu
doby a co by mohlo vést k nápravě. Společně hledají od-
povědi na otázky ,,proč.. a ,,jak... Proč je naše společnost
taková, že vyvolává čím dál větší rozhořčení občanů,
lidskou nespokojenost a frustraci. Proč nenaplňuje naše
potřeby lidsl9 důstojného života' A proč je nutná změna;
co nám hrozí, pokud tato změna nenastane. Jestliže je
ovšem nutná změna, jakou by měla mít podobu? Co se
musí změnit _ v nás, v našem myšlení, i kolem nás' ve
světě, který tvoříme.

Y na|ézáni odpovědi na obě otázky _ tedy ',proč..
i ''jak.. nám byla velkou pomocí anthroposofie Rudolfa
Steinera a zejména jeho pojetí společnosti jako sociální-
ho organismu. Právé toto pojetí umoŽňuje stanovit nejen
diagnózu, ale navrhnout také terapii, pomocí níŽ je mož-
né nemocnou společnost léčit.

Změna je nutná. /e však zbytečná, nebude li se opírat
o poznání. Nahradit pouze politiky nebo politické strany
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jinými a nezměnit přitom od základu celý systém, je mar-

né snaŽení, které nemůže vést ke kýženému cíli. Uzdra-

vení sociálního organismu musí spočívat právě v takové

zásadní proměně, transformaci, a tato proměna musí b1t

vedena představou toho, co je zdravé. Taková představa

zase musí lycházet z poznání člověka jako ve své podstatě

duchovní, spirituální bytosti. A tuto představu posk1tuje

duchovní věda Rudolfa Steinera _ věda nikoli jako soubor
poznatků, nýbrž jako metoda přístupu ke světu.

Náš svět je v mnohém nelidský To svědčí o tom, že

cosi nelidského je v našem smýšlení, v naší představě
světa. Najdeme li odpověď na otázku, co je lidskost, mů-
žeme s její pomocí směřovat k lidštější společnosti' A o to
nám v našem rozhovoru šIo.

Beze zmínky by v této předmluvě neměla zůstat sku
tečnost' Že záměr vést tento rozhovor se zrodil na naší
schůzce v parku u kostela svatého Štěpána v Novém
Městě PraŽském. Je to prastaré posvátné místo s tichou,
rozjímavou atmosférou, přitom v bezprostřední blízkosti
rušného tepu metropole. Snad je takorým i náš rozhovor.

Přáli bychom si, aby se naše snění o lepší budoucnosti
na noqich zák]adech začalo postupně naplňovat. Stačí
málo. Rozhodnout se a jít po této cestě.

Táňa Fischerová a Radomil Hratlil

Poznámka

Text této knihy vznikal dříve, neŽ se Táňa Fischerová roz
hodla pro prezidentskou kandidaturu, a nebyl zamýšlen 'iako
součást předvolební kampaně. ]e řizením osudu' že r,rychází
právě v této dobé. 

auloi!

Nemoc současného svstému

Reoolttt: Všeobecné znechuceni politikou .je čím dáI yíce
patrné. Lidé mají plné zuby korupce a,,tunclů,,, arogance
moci. A to nejen u nás, ale i y mnoha jiných zemích. Roste
odpor lidí proti vlátlám, proti státu o vlastnč proti stáv(l
jícímu systému, stejnč tak ovšem roste tlak vlád a ýátů,
systému na občany' A vzhledem k tomu, že tento tlak na
dále poroste _ vlády tonu eufemkticky říkají ,,reformy.. či
',úsPorná opatření', a netají se tím, že bez ohledu na názo
ry občanů chtějí ještě přitvrdit _ dá se očekávttt, že poroste
í odpor občanů.

Podle mého _ a nejen mého _ názoru to ruúně povede
k sociálním bouřím' vlády se budou snažit přivést občany
k poslušnosti násilím a občané se je but\ou snažít násilím
svrhnout, zbavit moci. Pokud se to ale podttří' ýyvstává
otázka, co tlál. Změnít pouze obsazení Junkcí a zachoyat
syýém by k níčemu c1obrému neyedlo, lidé cítí, že je nut-
né změnít tento systém' Rád bych se s yámi, Táňo, bavil
o tom, jaká by ta zmčna něla být, aby nová společnost
byla skutečně lidská; chtěl bych, abychont v totnto dialogu
společně hledali cíle a cesty k jejich dosažení. Aby to ale
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bylo možné, je třeba poznat, v čem je stóvající systém špat-
ný a proč tomu tak je,

Pojdme se tedy nejprve ýěnovat tomu, co je šPatně,
a pokusme se také najít příčiny' Kde začneme?

TÁŇl: Radomile, to ie hned na začátku těžká otázka' pro-
toŽe musíme jít i do historie. Určitě se shodneme v tom,
že příčinou je rozvoj egoismu. Existoval vždycky, ale
byly tu mechanismy, které ho držely v určitých mezích.

]ak náboženství, tak zákony. KdyŽ je lidé porušovali,
věděli, že dělají něco zlého. Průmyslová revoluce s roz-
vojem techniky přinesla víru v jednotlivce a jeho mož-
nosti a rozšířila prostor pro rozvoj egoismu, ruku v ruce
s ustupováním víry v Boha. Najednou se rylupoval svět,
kde všechno bylo možné' Kdo měl v ruce techniku, moc
a finanční prostředky, vládl světu v malém i ve velkém.
Stará pravidla přestala působit' Dnes se pocit opoiení
z lidských možností jednotlivců lystupňoval tím, Že ide
ály minulosti byly nahrazeny jediným. Zlatým teletem
Starého zákona je maximalizace zisku. Mnozí lyslovují
stokrát opakovanou leŽ, že sobectví je hnací silou pokro.
ku a Že to, co prospívá jednotlivci, prospívá všem. Tím
jsme se posunuli ke společnosti, kde je všechno dovole-
no, protože to slouží osobnímu úspěchu a účeI světí Pro'
středky. Technika umožnila propojení světa a globalizace
je v rukou nelidských Íinančních a Podnikatelských sys-
témů, které slouŽí,jenom skupince mocných. Z duchov-
ního pohledu víme, že tento pád do materialismu musel
přijít' aby lidé došli ke skutečné svobodě. Ale je nejvyŠší
čas začít se z této ProPasti zase šplhat nahoru, protože
návrat bude čim dál těžší.

Zmiňujete dvě důležité skutečnosti, dva souběžně probíha-
jící děje: rozvoj egoismu a ustupování víry v Boha, a oba
tyto děje shrnujete v obraze sestupu d,o prop(lsti' Ten sestup
do propasti a výstup z ní, který je nyní na pořadu dne, se ve
svých praúch| snažím ukázat jako průběh vývoje tidského
vědomí, kcly na počátku lidé nebyli natolik individuální
jako dnes, nebylí odtržení ani od sebe navzájem, allí od
přírody a ani od Boha, od duchovního světa. Jeiich včdomí
bylo jiné. by|o propo.iené (dncs se tomu řikd,'inIegralni')
se vším, a ten sestup do Propasti byl vlastně rostoucí, plí-
živou izolací jedince. |ako by si jedínec ye syém vědomí
stavěl kolem sebe zdi' za které už nedohlédne. Vše, co je za
zdmi, je pro něj nepřátelské a chce Proti tomu bojovat,..
Rád bych se k tomuto procesu v našem rozhovoru ještě
vrátil, nejprve byth se ale chtčl věnovat součclsné situaci,
tomu' co je špatně. Proč vlastně vnínáme nttši společnost
čím dál víc jako nelítlskou?

Ve společnosti, která je postavena na soutěŽi kaŽdého
s každým, se nutně začnou vylupovat ty nejhorší vlast-
nosti člověka, protože jsou nejen žádány' ale dokonce ly
hlášeny za jedinou cestu k úspěchu nebo přežiti. Jakýkoli
náznak soudrŽnosti je likvidován, a kdo tato pravidla
nepřijme, jde ke dntr' Ne náhodou popsala Naomi Klei-
nová ve sl'é knize Šoková doktrína - yzestuP kalamitního
kapitalismu situaci V Argentině' kde odpůrce zavřeli do
věznic: ''Cílem bylo přinutit vězně nevratně poškodit tu
část vlastního já, která nade vše věřila v ponroc druhým,
tu část' která z nich udělala aktivistv, a nahradit ii han
bou a poniŽeninr . . . r  To je p iesrrý obraz lo l ro.  kanr vec lc
tento systém, kanr niis chtěií odvést. Dochází k řízenéInu
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zániku malého a středního podnikání, k jeho likvidaci

špatnými zákony, daněmi a tzv' volným trhem. Ten je

však ve skutečnosti PráVem nejsilnějŠích' kde malý nemá

šanci obstát. Tento ,,volný trh. vede k zániku pracov-

ních míst. Téměř zadarmo pracují novodobí otroci v ze-

mích třetího světa, ale tato praxe se nenápadně rozšiřuje

i k nám. I tady jsou uŽ pracovní zóny za zdmi, kam se

nesmí a kde platí pravidla dŽungle. To vede k nárůstu ne-

zaměstnanosti a k zápasu kaŽdého s každým. DneŠní po.

litici, propojení s mocnými ekonomickými skupinami'

demontu|í všechny solidární systémy, které byly vývo'

řeny právě proto, aby společnost byla funkční. Záměrné

připravují krizi, která slouží jejich společným cílům. Aby

ekonomické a pol i t ické kruhy odvrát i |y pozornost  od

sebe, najdou vŽdy někoho nepopulárního, koho předho'

dí jako kost k rozervání a odreagování bědných. )ednou
jsou to Romové, podruhé cizinci nebo bezdonrovci. Tím

ve společnosti vzrůstá necitelnost k druhým.

Soutěž' zápas nebo _ řekněme to naplno _ boj, váIka kaž-

dého s každým, všech proti všem: na tom je založena naše

společnost, přinejmenším v ekonomické oblasti, tedy v ob.

Iasti, které vesměs věnujeme převážnou část svého úsilí

a času. JestlíŽe se chceme v ekonomícké ýře nějakým způ-

sobem realizovat, což v Podstatě musíme, jsme systémem

postaveni Proti ostatním, jsou Pro nás konkurencí. Anebo

jsou příjemcí našich služeb nebo produktů a y tom Případě
se stávají prostředkem k dosažení našeho cíIe, kterým je

zisk. ostatní lidé jsou tedy bud'nepřátelí, nebo jsou nástro
jem' který nán má poslouŽit, anebo se s nimi mijinc a paA

isou nám lhostejní, Takový systém je nelidský, pokud při-

pustíme, že lidské je spolupracovat, být solidární, pěstovat
vzájemnost, bit citlivý vůči druhým' pomáhat jim, slou-
žit. Iestliže tento systém vnímám jako nelidský pak zřejmě
někde v hloubí mé duše žije jiný obraz člověka než jako
pouhého sobeckého vyššího zvířete' To je patrně ta,,část
vlastního já,,, o které mluví Naomi Kleinová'

Tento systém mi připadá děsivý i v tom, že každého, kdo
se nemůže zapojit do ekonomické činnosti, považuje ko.
neckonců za parazita: r1ítě, invalida, Poýižený, matka na
mateřské či rodičov ské,'dov olené,,, nezaměstnaný' nemoc
ný či starý člověk _ ty všechny musíme my ostatní živit, ti
všichni nám ujídají z našeho koláče, který bychom jinak
mohli sníst sami'..

Ano. A člověk Žasne, jak se tohle vůbec mohlo podařit.

Jak to, Že si někdo troufl přijít s něčím tak nemravným?
A Že mu to prochází? VŠechny ty zápasy za lidštěiŠí svět
nakonec, alespori v rraší části světa, stvořily solidární sys-
témy, protoŽe lidé pochopili ' že je v zájmu celé společ
nosti, kdyŽ zmizí křiklavé rozdíly mezi Životními úrov-
němi jednotliých lídí. Bylo jakousi nepsanou dohodou,
Že sociální smír je předpokladem blahobytné společnos-
ti. Že bezmocní, nemocní a hendikepovaní jsou součástí
nás samotných. Že staří lidé rnají svou velkou důstojnost
a zaslouŽi si klidné stáří a nratky s dětnri potřebují po-
moc, protoŽe nejen Že se při své péči potřebují soustředit
na své děti, ale zároveň pro společnost lryclrovávaji kva-
Iitní jedince, kteří r'yrostli v dobrém prostředí, obklopeni
láskou. V šedesátých letech svět qpadal chvílí lépe' Pak
se to Začalo kazit. U nás byla podvázána svoboda tvorby
a názorů, ve všeobecné šedi zůstala ienom iakási iistota
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zák]adních životních potřeb Výměnou za loajalitu k sys-

tému, na Západě se zača|y tiše rozkládat systémy finanč-

ní, zača|a akumulace kapitálu, srůstání velkých společ

ností do nadnárodních gigantů. Finanční a ekonon-rické

síIy a lidé za nimi skr1tí začali ovládat politiky a VýVá-

řet zákony k obrazu svénru. K tomu se lrynořil Milton

Friedmarr jako otec nové neoliberální doktríny, která se

začala, zprvu postavená na krvavých represích, šířit svě-

tem. Dnes, zdá se, vítězí ve všech zemích světa. Nejprve

dostali různé země do krize špatnou íinančrrí a ekono-

mickou pol i t ikou a korupc i .  potom pÍicháze ií  s  řeŠenim

neutěšené situace' kterou sami záměrně způsobili a na

které nesrnírně zbohatli' Větširra bohatství a zdro'iťl světa

se přesunula do rukou této hrstky lidí, zatímco devadesát

procent obyvatel planety zchudlo a ocitá se Ira pokraji

bídy. Vyhlídky do budoucnosti Pak ve slá\'iriicíIn systé

mu r1padají zcela neutěšeně a neradostrrě'

Tito rnocní lidé stále překrucují pravdu a říkají buď

pol t lpravdy.  nebo p i im.. r  lŽou.  Ie i ich tvrzeni .  Že do ne-

radostné situace jsme se dostali pro naše přebujelé so-

ciální systémy, je neomalenou lží. Nikdy nepřiznají, Že

například úroko{ systérn, který stvořili a který přivádí

do bíd1 nejen jednot l i r ' ce,  i le  ce le státy '  protoŽe úrok1.

z dIuhů se uŽ nedají z . rpIat i t ,  r terr i  n icrm j inýrn l reŽ skry-

tým přer ozdělovánírn od chudých k bohatým. Sociální

ekonomka Margrit Kerr ncdyovl napiiklad r'rytvoťiIa graí.

ve kterén rozdělila společnost rra deset dílťr. Ukázala,

Že sedm prvních částí do systému dál'á r'íc, než dostává,

osmá část dostane přibližně tolik, kolik vloží, devátá je

mírně v z-isku a desátá bere ténrěř vše. Tak se peníze kaŽ-

dým dnenr v bankách přesunují k těm' kdo mají nejvíc.

To nemluvím o všech podvodných finančních derivá-
tech a spekulacich, které se orientují i na potraviny, takže
chudši části světa už teď trpí hladem _ a ani nás nečeká
nic dobrého, pokud se to urychleně nezmění. Tyto síly
pomalu získávají pod svou kontrolu zdroje nezb}'tné k ži-
Votu. Potraviny, energie, vodu, ropu. Proto se potřebují
zbavovat nás, ,,parazitů.., kteří by chtěli jenom důstojně
žít. K tomu' aby se jím to dařilo, ale nutně potřebují mít
v rukou média a vzdělávání. Právě jejich prostřednictvím
probíhá brainwashing _ r,ymyvání mozků. Tak dochází
k paradoxu, že mnozí z nás, jejich obětí, této propagandě
véři a dokonce voli ty' kdo je potonr laskavé znici' Casto
nevnímáme' že média, která jsou v rukou hybatelů těchto
drastických změn, manipulují s lidmi. Veřejnoprávní mé-
dia v naší zemi jsou pod vlivem politiků' kteří je ovládají
takzvanými nezávislými, ve skutečnosti však politickými
radami, které volí poslanecká sněmovna v součinnosti
se skrytými ekonon-rickými kruhy. V některých okolních
zemích (Slovensko, Polsko) se uŽ dokonce podařilo vrátit
původně nezávislé financování veřejnoprávních televizí
koncesionáři pod křídla státu, který na ně ovšem nedá-
vá dost peněz. Média veřejné sluŽby tak Živoří a pomalu
skomírají, coŽ právě bylo účelem těchto změn. Vzdělává-
ní a věda |sou oslabovány v samostatném rozhodování
a likvidovány nedostatkem financí. Věda má slouŽit ptlu-
ze podnikům a podnikatelům, aby nen-ruseli investovat
do vrlzkumu a použili lysledky pro sebe, své zisky a své
záměry, školství má b1t pod vlivem testů, tuposti a me-
chanického biflování. Nevzdělaný národ se lépe ovládá.
Týká se to také kultury, na kterou je čínr dál víc uplatIio-
ván tržní princip. Nekonečné seriály bez ducha, pouhá
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komerce a zábava, ve které všechno nadčasové, všech-

no, co staví člověka před otázky po smyslu života, naše

namáhavé vztahování rukou po duchovních světech, to

všechno je zaraŽeno a zadupáváno do země. Všechny

další ,,reformy.. uŽ mají pouze srazit lidi na kolena, aťjde

o ,,reformy.. sociální nebo zdravotni, které ve svém dů-
sledku, jakmile je strůjci dovedou tan-r, kam chtěji, zame-
zí většině v přístupu k lékařské péči. Důcl-rodová reforma
má zase převést veřejné peníze do soukromých rukou
a zbavit lidi naděje na důstojné stáří. To je svět, ve kterém
Žiieme.

Zmínila jste se o práci otroků v rozvojových zemích
a o rlžungli za zttmi našich pracovních zón; práyě dnes se
na jednom internetovém zpravodajském portálu objevil
článek3 o odsouzení otrokářů, kteří k nám lákali dělníky
z Bulharska a Rumunska, potom .iim wali pasy, nechávali
si jejích výdělky, nechávali je pracovat až 17 hodin denně
a k jídlu jim dávali jen rýží a brambory. le to jistě extrém,
který ale zároveň vypovídá o určité p|ížilé tenclenci. Na-
kolik to mohu posoudit, řekl bych, že pracovní podmínky
se v posledníth letech zhoršují i pro naše zaměstnance, a to
i ve státníchjrmách především v tom smyslu, že se vedle
výkonu vyžatluje poslušnost' zvyšuje se tyrdost řízení a ur-
čité opovrhot,tiní lidskou důstojností. Fírma zaměstnance
vysaje a odhodí jako nějaký předmčt spotřeby. Stejně se
oyšem choyámc i k přírorlč, třeba k půdě, lesům, pěstova-
ným plotlinám a cholaným zyířatům,

Ten problém, o kterém mluvíte, nazývají sociologové ro'
zevíráním sociálních nůžek _ bohatí tláI a ještě víc a rych-
leji bohatnou, chudí chudnou, ti uprostřed se stávaií spíše

chudými. Společenský systém, který dnes ve světě panuje, je
založen na hromadění. Člověk myslící jen na sebe se snaží
hromadit, kumulovat, aby se mu vedlo dobře, aby žil v bla-
hobytu, aby se zabezpetil do budoucna' PotíŽ ie v tom, že
chtěji kumulovat vŠichni, nebo _ řekněme -,ilka ,ětsi,o'
což dost dobře nejde, Nakonec se to daří jen těm bohatým,
kteří si zajktí podmínky k vlastnímu kumulování třeba
uplácením nebo vydíráním politiků, korumpováním zá-
konodárné, výkonné i soudní moci. Už jen prostou úlahou
však lze dojít k tomu, že v dnešní společnosti jsme na sobě
všichni navzájem závislí a že takové chování nemůže vést
k ničemu dobrému. Jestliže společnost pojmeme jako orga-
nismul pak je zřejmé, že v jeho těle nemůže, nesmí dochá-
zet ke kumulaci, nemá-li onemocnět, V organismu musí
všechno Plynoul a místo hromadění musí vlidnout princip
vyrovnávání . kde něco chybí, tam to musí směřovat. Když
se tělu někde nedostává kyslík nebo žíviny, musí ie tam
ihned clopravit' Iednot]ivé bunce se můŽe daiit ien za ořed,
pokladu, Že se bude dařit všem ostatnim' Stijně fu.nguie
třeba včelstyo, označované někdy za,,sup erorgani smus* ;
a i když tento výraz nemám příliš v lásce, řekl bych, že
i Iidská spoletnost je lakovi suPeroryanismus. ' '

Když se vrátím k politice: je pro mě značně překlapi-
vé, kolik lidí stále ještě věří v možnost reformy stávajícího
systému a ned.ovede si předsta|)it, že by se mohl nebo do
konce měl úplně změnit. Když uvážím, kam se dosavadní
vývoj může ubírat dál, k jakým koncům může vést, zdá se
mi zcela zřejmé' že tento ,Jstém musí být nahrazen úplně
jiným, v poclstaté úplně opačnim. Lic!é ale věři, ze úspory
a takzvané reformy jsou nutné' a jsou ochotni uskr;vn.it
se' jen aby se nam všem jednou vedlo lépe. A všechny ty
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uspořené peníze přitom neslouží ničemu jinému než další

kumulaci u těch nejbohatších prosté odtečou do soukro-

mých kapes nějakých mafánů' a místo cby jednou bylo

líp' bude čím dól hůř, Protože jinak tomu Pří stávajícím

systému ani být nemůže.

Ano, přesně tak. To jsem se snažila popsat ýše. Jen je

třeba si uvědon-rit, Že na nás v ticl-rosti pracují celé týmy

psychologů, od firemních přes obchodní až po mediální'

Navíc je v našem prostoru značná část lidí stále ,ieště pod

vlivem okouzlení z pádu minulého reŽimu a dornnívají

se, Že zlo zmizelo spolu s ním. Mají za to, že jiný lepší

svět \Ttvořit nelze, třeti cesty neexistují a Že současnost
je přes určité ''spalničky.. tín nejlepším z moŽných světů.
Neuměli by žít' kdyby si připustili, Že tento svět je stejně

nelaskaý pokrytecký nemilosrdný a destruktivní, jako

byl ten minulý Je možná o to nebezpečnějŠí, Že to není

tolik vidět' zvláště pokud to vidět nechceme. Do urči-
té míry je to pochopitelné. Těrnto lidem by se zhroutila
naděje a zůstali by nekr1tí v uragánu. Takto jsme v něm

také, ale iluze, Že tomu tak není, staví jakési Potěmkino-
ly vesnice. Zahezkou fasádou se dá chvíli přeŽít, zvláště
pokud na nás osobně ještě nedošlo. Pak jsou tady lidé,
kteří po úhoru socialistické ekonon-riky stále oceňují
pestrou nabídku zboží všeho druhu a podlehli konzumu
natolik, Že se jej za žádnou cenu nedokážou zbavit. I to
je nár,ykové. Clověk si zlykne na svoje auto' na lákavou
nabídku zboží, která sice nabízí čím dál větší brak, avšak
na pohled líbiý. Zvykne si na cesty do zahraničí. Ne-
ptá se, jakou cenu Za to platí ti, kteří toto zboží vyrábějí'
jakou cenu platí planeta. Neuvědomují si také, že r-rut

ným důsledkem tohoto celého systému je ztráta jejich
pracovních míst. Je to určitá nemoc a média i reklama
tento trend podporují. Pak je těžké r'7stoupit z vlaku, ve
kterém jede Většina.

To, Že i u nás existují ,,podnikatelé.., kteří se tak suro-
vě chovají k zoufalým lidern bez práce, kteří přicházeji
ze zemi, kd'e to funguje ještě hůi je nekonečná hanba.
Vždycky jsen-r si myslela, Že u nás jsou lidé trochu slušněj-
ší a některé věci se tady nemohou stát. Ale to byl omyl, ze
kterého jsem r'yléčená. Koneckonců, krutí lyšetřovatelé
Z padesá lých let  by l i  take CeŠi.  Šparný 5y5ten) umoŽ| iuje
darebákům realizovat jejich drsné a antisociální zámě-
ry. Ti nejhorší se u nás zmocnili moci i peněz' Zatímco
my jsme cinkali klíči, oni si jiŽ dělili příští kořist. Václav
Klaus a jeho lidé to pak zařídili na legislativni úrovni.
V1'tvořili jim na míru špatné zákony, kr1tí friedmanov
skou ideologií neboli pohledern na svět, kde je mocným
všechno dovoleno.

Pracovní podmínky se u nás stále zhoršují a pracují-
cí mají čím dál méně práv Budou najímáni na krátko
dobé smlouvy, bez jakéhokoli sociálního krytí, budou
bezmocnými prosebníky o práci, kterou vŽdycky levněji
rykoná někdo z ještě chudší oblasti. ovšem firny samy
zase budou argumentovat tím, že v konkurenci jiných
by neobstály, protože nebudou konkurenceschopné, že
jim tedy nic jirrého t-rezbývá. Daňový systém ministra
Kalouska pak zbavuje r-rejcl-rudší moŽnosti přežít, malé
a střední firmy předhazuje k roztrhání velkým lvůnr,
velkým firmám' které nemusí platit nic nebo minimum
a danit mohou v daňových rájích.
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Zdá se mi, že tento systém, byť nelídský' je ve své podstatě

Iogicý. Věříme, že jsme vzešIi jako vítězové z evolučního

boje o přežití, že jsme zvířata' která to dotáhla nejdál

díky své vychytralosti' Věříme, že musíme navzójem bo-

jovat a vykořisťovat se' abychom se měli dobře. Tetly to

děláme. Věříme, že jinak to nejde, že vstřícnost' Iaska-

vost a obětayost jsou jen projevem slabosti a dekadence

a slabý že podlehne silnějšímu. Zároyeň ale vidíme, že

tento boj s sebou nese plundrování planety a že si sami

pod sebou podřezáváme yětev, která se dříve nebo později

ulomí' Krčíme raffieny a říkáme sí, že se s tím nedá nic

dělat, Zayíráme oči a žíjeme podle hesla ',carpe díem,,.

Anebo tak žít nechceme, nechceme žít ve váLce s planetou

a směřoyat k sebezničení - potom se ale pro nás, jak je

tomu u řatly ekologů, stává člověk zhoubcem a říkáme si,

že pro svět by bylo nejlepší, kdyby konečně vymřel, |enže
oba krajní postoje podle mě vycházejí ze ýejně špatného,
mylného obrazu čIověka.

Zkusme se ještě vrátit k té ,'části vlastního já.,' o které

mluví Naomi Kleinová, k tomu, co je v nás zrlrojem mrav-

nosti, co představuje tu naši jíž několikrát zmiňoyanou
důstojnost: to je přece něco, co reáIně existuje, co zároveň
není jen nějakým v podstatě vadným a náhodným pro-

duktem jinak nelítostné evoluce a co je naší nadějí v lepší'
lidštější zítřky. Co byste mí o něm, Táňo, řekla?

Radomile, to je asi ten kousek nesmrtelné duše, který
máme od Boha, který máme všichni a který umožňu-
je, že se shodneme na věcech, které jedině dělají život
krásným' velkým, smysluplným. Tolik velkých duchů uŽ
za něj v minulosti poloŽilo život, protoŽe věděli, Že jsou

hodnoty' které přesahuji omezený lidský život. Jakkoli je
Život to nejcennější, co máme, v okamžiku' kdy stáli před
rozhodnutím' zda zvolit pozemské ýhody nebo zůstat
věrní ideáIům, zvolili oběť nejlyšší. Hodnoty, jako jsou
láska' pravda, krása, solidarita, sdílení, radost z pravdy
- to všechno teprve dělá Život cenným a velkým. Sou-
časně před námi jako největší úkol života sto;í dotknout
se těchto hodnot, rozvíjet je, chránit je' žít je. A i když na
to často zapomínáme, přece je to v nás a čeká na oŽivení
nebo probuzení. Šťastný určitě není ten, kdo žije podle
hesla ,'carpe diem.' To nikomu štěstí nepřináší' MoŽná
příjemnou náhraŽku, která je za minutu zkonzumová-
na _ a zůstává prázdnota. Štěstí a vnitřní sílu přináše
jí jenom hodnoty nadčasové, hodnoty z věčnosti. ]enže
dnešní svět nás záměrně přesvědčuje, Že je to staré hara.
burdí, nemá to žádnou cenu a vlastně to uŽ ani neexistu-
je. ProtoŽe Boží mlýny melou pomalu a r'ysledky nejsou
viditelné hned' mnozí radě;i přijmou teorii, Že jsme lyšší
zvířata a d'áI už není nic.

Doyolím si ted'trochu delší wtup. Vnímám to tak, že naše
já mó dvě stránky, dvě části: vyšší - to je ten, jak jýe řek.
Ia, kousek nesmrtelné duše, který máme od Boha _ a niž-
ší, naše malé bojácné a sobecké já. V tom wlkém já jsme
zajedno s Bohem a s veškerým styořením, v tom malém
myslíme jen na sebe. V průběhu našeho sestupu do pro-
pasti se naše malé já t,íc a víc odpoutávalo od svého velké
ho bratříčka a ztrácelo s ním kontakt, Bůh mizel z našeho
vnítřního horizontu a z oteyřeností lásky jsme sestupovali
do seyřenosti strachu a úzkostí, Rozllíjel se náš egoismus
a zároyeň i předmětné' kauzólní' logické myšlení myšlení
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dnešního ínženýra nebo ekonoma, které je sice bystré, ale

nebere y úyahu souýislosti a důsledky pro celek a pouze

kalkuluje. Zároveň mám pocit, že je to myšlení ryze muž-

ské. Uvedl bych nekolik ptikladů:

Byli jsme se ženou a dcerkou na procházce v lese, bylo
jaro a krásně. U lesní cesty však byla čerstvó hromada
plastoyého odpadu; někdo si dal tu práci, zajel autem do
lesa a vysypal to tam. Manželka řekla, že tohle mohlo na-
padnout jenom nějakého chlapa, a myslím, že měIa prav

du, Nedovedu si představit, že by tohle udělala žena...
Druhý příklad: Nedávno jsem byl na hradě Špilberku

v Brně. Kdysi to byl posvátný vrch s pohanskou svatyní
a nejspíš i poslátným hájem. Dnes je tam mohutná pev
nost s necht,alně proslulými kasematy, svého času jedním

z nejobávanějších žalářů ve střední Eyropě' Když jsem tam
přišel, několik mužů tam stálo kolem stroje, který doslova
krouhal pařez právě pokáceného stromu. Ten velký strom

jeden z mála v prostoru samotné Pevnosti _ překážel ně-
jakému vedení' tak ho pokáceli a pak za velkého rámusu
a smradu celé hodiny krouhali jeho pařez, aby z něho nic
nezbylo, jen díra v zemi.,.

Nedávno jsem četl příběh Františka Voýáska,a Byt čes-
koslot,ensým armádním tajným agentem, V šedesátých
Ietech prošel lýcvíkem v Moskvě, v roce ]968 ho nasadilí
do Paříže' Po srpnu 1968 se rozhodl nabídnout tajně své
služby Francouzům a působil pak jako takzt,aný ',krtek,,,
tedy agent' který uvnitř tajné služby pfacuje pro druhou
stranu' A víte, jak ho odhalili? Rusové měli ve francouzské
tajné službě zase svého ,,krtka.. ' ' Když se porozhlédnu po
naší politické scéně, mám dojem, že tenhle způsob myšleni
je vlastní i těmto _ především pánům. A nemohu sí po-

moci, ale řekl bych, že takové myšIení je nemocné' smrtelně
nemocné.

A poslední příklad, kde tento způsob pojímání skuteč-
nosti podle mě graduje: Byl jsem pozván jako referent na
jednu konferenci, kde vystoupil také vědec, zastánce tzv,
geoingeneeringu. Zděsíl jsem se, o čem všem dnes vědci
zcela chladně' racionálně uvažují, respektíve s čím kalku
lují - celá planeta je pro ně jenom jakýsi počítačový mo-
del, kde se do atmoýry dají teoreticlq vypouštět všelijaké
nanočástice, kde se 11á dělat Cokoli, a jediným kritéríem
je ekonomickó náročnost takot,ých zásahů' Krajinné in
ženýrství ve velkém _ y tom největším měřítku. Naprosto
žádný soucit, žátlná morální pochybnost _ jen logicky uva
žující hlava a vůle prosatlít své záměry...

Třeba byste vy, Táňo, jako žena, mohla do kontrastu po-
stavit nějaké příklady toho, co bychom mohli nazvat žen-
ským myšlením a přístuPern ke světu, tím, co nás může
vést k budoucnosti' příklady toho, kdy spojení s velým já,
s Bohem ještě nebylo zpřetrháno.

Ano, Radomile, určitě existuje rozdíI rnezi mužským
a Ženským principem pojímáni světa. ostatně víme, Že
kaŽdý z nás má také prvky toho druhého v sobě. Podle
C. G. lunga existuje animus a anima, podle Rudolfa Steine
ra má ýzické tělo n-ruže ženské éterné tělo a ženy mužské.
Muži s výraznými mrržsými prvý byli zejrnéna vojáý,
bo'|ovnými vladaři, ale působili i v církvích. Vedle vítězů
bitev se ale do historie ýznamně zapsali zejména nruŽi
s převaŽujícím Ženským prvkenr v sobě. Prvním z rrich
byl Ježíš Kristus a patřili tanr určitě všichni svatí' MuŽský
svět je Cines navíc zasaŽen rozumářstvím, které popisujete
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ýše. Působí v něm chladný kalkul r1trŽený ze souvislostí,

n"dbuií.i na celek, jedrrostranný pohled na svět' ]e zalo-

Žen na hierarchické struktuře a podiízení se moci, která

se slepě q'konává. Bývá spojený s oslabením citového ži-

vota á nedostatkem vcítění se do druhého, aéjde o člověka

nebo o přírodu a její tvory. Ženské hodnoty jsou založeny

na soucitu, spolupráci, pomoci druhým, vnímání druhé-

ho a nenásilí. Samozřejmě existují i ženy s qÍrazným muž-

ským principem, dnes je můžeme potkat jakv politice' tak

ve qiznamných manaŽers$ch funkcích. }sou to Ženy. kte-

ré se přizpůsobily kariérním požadavkůnr dnešního světa,

ženské hodnoty odloŽily do šatníku a berou si je pouze

někdy jako šaty pro lylučné chvíle. Říkám to jenom pro-

to, že důleŽité jsou hodnory které patří k Ženství, rrikoli

samy nositelky, které v dnešním světě občas pod tlakem

selhávají. Přesto je ženy ve velkém měřítku skutečně při-

nášejí. Asi proto, Že samo mateřství ,je spojeno.s obětová-

ním dítěti. Vlastního času, kariéry i pohodlí. Ženy chrá-

ni Život ve všech podobách. Proto 'je tolik Žen v různých

nezískoých organizacích a starají se o děti s PostiŽením,
o stromy, o zvířata, o přírodu. Například keňská aktivistka

Wangari Maathai dosta|a Nobe|ovu cenu míru Za to, Že

založila Hnutí zeleného pásu, které rysázelo miliony stro-

mů, a spolu s ostatnínli Ženami chránily Životní Prostředí
a důstojný Život V místě, kde žily. Sázení stromů Pro ni

znamenalo způsob boje s nezaměstnaností a ničením Ži

votního prostředí.5 Po celém světě jsou spousty Žen, které

se postaYily moci a trvají na ,,měkkých. hodnotách. Cas-

to jsou úspěšné, ale mnohdy prohrávaji. Bojovný mrrŽský

svět je slabý bojí se ztráty vlivu' a tak uŽívá v obraně svých

r,"Íhod násilí. Tim poškozuie i sebe.

Násilí je v naší mttskuliní společnosti přítomno v mno

ha podobách, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali.

Nasilně se chováme ke krrtjinč, k vodě, půt!č' rtlstlíntínt,

zvířatům i sami k sobě, Velmi násilné mi připadá dncšní

zdravotnictyí a koneckonců i .|bminizowné školství, zccla

násilně dnes probíhá í záležitost tak nalýstlst ženská' jako

je porod, který 1e 1iž zcela v režíi pánů lékařů a.ie.iich tach-

niky. To, co lidem poskytuje televize, by se tlokttnce tlalo

označit za kuk nósilí, A llásilttá je vc s|,é podstdtč i ndše

slavná clemokracie, založená ln ntisilí včtšiny nad nttn

šinou, Kdežttl v matriarchální společnosti bylo záklatlam

politického rozhodování hlet]ání konsenzl.t, tet|y 5|pfly,, 14p

aby rozhodnutí přijali všíchní, aby sc s ním ztottlbtili, To

je ovšem moŽné jenom tchd1', tnají-Ii yšicll,l i d pn|tútí

prospěch celktt, nikoli prtlspěch ylastní či sklpinový. Mít

na Pzmčti prospěch celku ale zose vyžadtt'ia ztot0ž|1ě1ú se

s celkem což je pro dnašního int|iyidualizovtlného a ve

svém uyažoyáni značnč omezcnéhtt čloyčka, jok se zdá'

velice obtížné'
Když si představím, že by e\nes c|těl nčkdo mčnít tťn-

to systén, aby přestttl být násil ý pok si ut,čtlonují, žc to

bude mít velmi těžké. Při.iít jako poslonec do parLantcntu

a chtít nějak proměnit způsoll Při.ií||lli l lí zákonů a.ie'iich

kvalitu by byla zřejmč sisýbv.skrí snaha. Vtlše zkuŠelttlst

z působcní v parlanrcnhl asi y tomttl ohletlu nebude příliš

povzbudit,á. Na druhou str('|nu se spttlečenské kIíttttl tttož

ná proměňujc...

Měnit systénr nikcly nerrí snaclná práce tlŽ proto' Ž,e ti,

kdo drŽí moc' nraji v rukou prostředky k je'límu udrŽenÍ

a většinou neodchiizejí dobrovolně.
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Pokud vširk nechceme nějaké krvavé a násilné pře

vraty, je nejlepší cestou, jak nrěnit věci' právě ta z par

Ianrentnich lar'ic. Je to způsob nenási|ný Nelze si ovšem

představovat, že změny může docílit nějaký jedinec bez

podpory společnosti nebo beZ Větší skupiny stejně srnýš.

lejícícIr v parlamentu. Jistě, i takový nrťrŽe působit v poli-

tice, ale jeho mise je osarnělá. Pokutl je sánr nebo spojený
jen s mirlou hrstkou dalŠích politikťi' rnůže dosáhnout
clílčích úspěchů a n-rťlže pťlsobit potlze svou mravností.
Výše zrrrí;rěná Wangari Maathai byla později také zvoIe
nl do parlamentu a jistě tam byla vel:rri cenná. Barmská
disiclelitka ir nositelka Nobelovy cerru níru Aur-r Schan
Su'iil byla nedár.no lovtlěŽ zr'olena poslankyní parla-
mentrr.í'|ejí nenásilný'' ale v-vtrvalý ziipas za lidská prár'a
ji učinil' také dík1'Václavu Har'lor'i, sr.ětově známou a ur-
čitě nir ni bude upřena pozornost všech, jakkoli v součas
l]osti neÍl]á sílu věci skutečně Ilěrlit. Zir znrinku stojí její

výrok:,,Ncjpoclstatriě|ší revolucí jc revoluce ducha...
Miilokdo s1 uvědonruje, že rraše t{enrokracie je riásilná'

jai< říkáte, prtivě proto, že většina přehlasuje menšinu.
Říkii se ta]<é, Že denrokrircjc ie tak kvalitní,,jak se chová
k nlerlširliinr' o dnešní realitě by se cloktlnce dalo říci' Že
netlšitla se chová násilně k včtširrc!, pr.otože nefunguje uŽ
anivl]itřl]í obsalr dernokracie' |e to r.1priizdněná slupka,
r'e ktc'ré ve skutečnclsti rclzho<lujc'úzkii skupirra lidí, a ně
ktcří si toho ještě nevšir-rrli ' VŠecbnv stran1'dnes slouží
velkénru kapitiílu, který si;c kupLge. |e tedy otázka, zda
se ttlto zřízení clá jcštč nazývat cleniokracií. Když dnes
nčl<cl<l tak jako r'v,jenrně naznirčí' Že bych<rm měIi mit na
panrclti prospěch celku' je ihned osočetl z niiklonnosti ke
ktltttttt-t istt-tu. Ano' nii nr-rlý re.žitlr vvtt.tnelovirl ušlechtilé

myšIenky a touhu po svobodě a rovnosti. Násilně nutil
lidi ke kolektivismu a o svobodě a rovnosti nemohla b;lt
řeč. I v minulém reŽimu si byli ti, kdo byli spojeni s mocí,
',rovnější... Měli před sebou kariéru i jiné možnosti pro
lepší Život. ZtotožníÍ se s celkem není lehké' ale pokud
budou ve společnosti jako její motto skutečné ideály, pak
se jistě větší a větší část začne přidávat k jejich uskuteč-
ňování. Máme to v sobě zakódováno stejně, jako v sobě
máme egoismus. Cím bude Život v naší dnešní společ-
nosti složitější a těžší, tim více lidí bude chápat důležitost
spolupráce a vzájemné pomoci. Tím více lidí uvidí, Že
kdyŽ bude funkční celek, budou šťastnější i jednotlivci.
Souhlasím ale s tím, Že se klilna pronrěňuje a sílí hlasy
po změně.

Rád bych nyní učinil aktuální vsuvku, abych trochu před-
jal téma, k němuž se blížíme tt jemuŽ se zde chcetne t,ě'
novat především' a to je otázktt možné podoby budoucí,
skutečně lidské společnosti,

Když jsem jel dnes brzy ráno metrem, seděl tam na zemi
mladík a hrál na flétnu staroa glickou píseň Greenslee-
ves (známou u nás v potlání Marty Kubišové jako Dob-
rodružství s bohem Panem)' Melodíc se nesla prostorcnt
metra a po celou tu dlouhou dobu, kdy jsem jel nahoru po
eskalátoru, mě doprovázela; (l po Cclou tu dobu mi běhttl
mráz po zádech. Uplně to proměnilo tttmoýru v totttto
jinak nevlídném a hektickótn prostředí. \',čeret jsem nčl .
opět y metru _ podobný ztižítek. Do vozu nastoupíI nlatlý
muž s děvčetem' on vyttihl tahací llctrmoniku a začal hrát
a díyka obcházela s kelímkem na drobné. A zase to člo
věka chytlo za srdce. _ PředstavíI .isem si, jaké by to bylo,
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kdyby Dopravní podnik takové muzíkanty platil, kdyby

část peněz za lístky, mkto aby mizela kdesi na Panensých

ostrotech, byla vynaložena na podobné zlidštění našeho

světa. Nebo kdyby se v prostoru tnetra, nádraži atd. pohy-

bovali lidé, jejichž profesí by bylo pomáhat ostatním _ po-

stiženým, starým, maminkám s kočárlq, lídem s jízdnimi

koly. '. Vůbec klyby v našem syětě byly do popředí stavěny

různé pomáhající pro.fese, které dnes živoří a skomírají:

vždyť je to hanebné, že různí manažeři a developeři, kteří

vedou náš svět ot| devíti k pětí a kteří zasazují nezhojitelné

rány krajině, mají mnohonásobně vyšší příjmy než učitelé,

zdravotníci, socíální pracovníci apod.!

Vím, že oba hudebníci' harmonikář í pištec, hráIi hlav-

ně proto, aby si vydělali, přesto to bylo krásné' A jak krár

né by to teprve muselo být, kdyby je1ích hlayní motivací

bylo oblaŽit ostatní' udélat sobé ijim radost! To znamená,

klyby se podaříto oddělit práci od mzdy' jak to požadova|

RutlolJ Steiner' k)yby na motivací k prati nebyla potř,'ba

vyděIat si peníze, tecly egoismus, ale potřeba posloužit dru-

hým. Kdyby to q,stim u!.|1oŽúoval.'.
Ale vraťme se k polítice. Aby politické rozhodování ne-

bylo násilné _ a podle mého názoru ye skutečně lidské spo.

lečnosti ttásilné nebude moci být, protože to bude společ-

nost nenásilná, má-|i být lidská _ muselo by být konsenzu-

ální' klyž si č|ověk uvědomí, žc takové kdysi bylo, a srovná

to s dneŠntm béŽnym han,lrkovanim' plctithařcntm' ba

brutalitou běžnou v parl,tncnlu' dojdc mu teprve n!|Pl-

no násilnost naší .'demokracie,.. Hledání konsenzu, sho-

dy všech, ie jistě nesmírně obtížné. Každý má prálo veta

a může rozhodnutí zmařit, nese tím ovšem t,elkou odpo-
vědnost. Aby lidé byli schopni najít konsenzus, musí začít

myslet úplně jinak, musí k jednání jít s úplně jíným odhod-

llinín, než když jdou htijit a prosazovat své partikulární

zájmy, Dovedete si, Táňo, představít takový konsenzuální
parlament?

Po pravdě řečeno, dnešní realita je tomu natolik vzdá-
lená, Že téměř nedovedu. Ale je pravda, že když vedeme
v malém společenství diskusi o některých problémech,
přes počáteční rozdíly ve vidění i chápání věcí se nako-
nec vždycky dobereme shody. Ie to proto, Že v některých
zásadních pohledech jsnre zajedno, a také proto, Že máme
lrjli se shodnout, protoŽe víme, Že jinak poškodíme sebe
i naši věc. Zesnulý režisér Evald Schorm kdysi říkal, Že do-
mluvit se mohou jenom lidé předem domluveni. To zna-
mená ti lidé, ve kterých uŽ je nějaké základní souznění,
a nemusí si proto vŠechno r,ysvětlovat' Já jsen kdysi hrála
v Činoherrrím k]ubu a také si nebylo třeba říkat věci, kte'
ré už byly v každém, kdo tam přišel. Ti lidé ovšem byli
k sobě dobře vybraní. Byla to také št'astná doba šedesátj.ch
let minulého století, která umění přála. Pak se při zkouš-
kách worba rozvíjela' hledali jsme nové pohledy, v tragice
humor, v humoru vážnost, byla to radostná hra i úporné
hledríní pravdy o člověku. Uvádím to jako přík]ady toho,
Že jeJi společný cíl a c)ruť a úcta jednoho ke druhému, jde
to. Proč by to potom rremohlo jít v parlamentr"r? ]enom se
musí najít společný zájem' lidi, kteří tam nejsou pro svůj
vlastní ProsPěch, ale pro sdílerré potěšení, Že hledají něco,
co udělá společnost lepší, a musi t]irstat doba, která něče-
mu takovému přeje. Je to souběh št'astných okolnosti. Jde
o to pracovat na tom, aby se týo okolnosti r,yskytly a aby-
Chom se zase začali shodovat na společných věcech.
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IJrčitě by to předpokládalo uvědomit si právě onu násil-

nost současné demokracie a současného systému a pocítit

potřebu hledat jiné cesty přijímání rozhodnutí; a potom se

po těchto cestách rydat, to znamená zkoušet hledat shodu

v malých grémiích, zdola. A také by to předpokládalo' že

se ve společnosti začne diskutovat o zásadních hodnotách

lidské společnosti a lidského žiyota tecly i v médiích, ale

také třeba ve školách, a že se i ve školóch děti začnou učit

hledat shodu. Což by ovšem znamenalo směřovat od sou-

peření, které se dnes ye školách pěstuje, k vzájemnosti, |e
to hudba vzdálené budoucností? A ie to vůbec hudba naší

budoucnosti?

VŽdycky jsou před námi dvě moŽnosti, dvě cesty a je na

nás, kterou si vybereme. V mnohém zrněrrám nahrává

zhoršující se situace politická, ekonomická, ekologická'
kulturní, vzdělávací, zdravotní atd. Ted uŽ začíná by stá
le více lidem jasné' Že takhle to nejde. Tín-r se otevírají
nové možnosti' Určitě je třeba začít zdola' Bez shody ve

společnosti není moŽné nic změnit, naordirrovat něja-
ký recept shora' Společnost uŽ dokonce zača]a diskuto.
vat. Všude je drres moŽr-ré vidět skupiny, které se dávají
dohronrady. Probíhají diskuse, konferelrce, přednášky'
demonstrace. Jedrra část těchto aktiVit jde proti korupci,
dala si za úkol poukazovat na chyby a napravit pád práv-
ního státu, jiné skupiny promýšlejí rťtzné alternativní
programy pro společnost, další zakládají lrové politické
strany a hnutí. Ténlěř bych řekla, Že dochází k určité ex
plozi tvorby. Velmi smutné ale,1e, že tyo skupiny spolu
většinou vzájenrně nespolupracují' ba dokonce se čas-
to proti sobě lrymez-ují. V naší zemi jako bychom r'ždy

začínali znova na zelené louce. Na nic se nenar'azuje'
vlastní minulost nttlc neznáme' každý clrce být kohou-
tem na Vlastníln tlvorečku. Někdo osobně rrěco vyrnyslí'
jmenu,je a dosadí siínr sebe za vůdce a shrorrliiŽdí okrr:h
sýh věrných. Donlluva není možná, prcltoŽc tadr, ve]nri
funguje egoismus' který obetliirl celou sptllečnost. Schází
tady ten společný nadosotlní cíl, jakkoli jc nlnohdr'r1.
hlašován. FalešIrých prorokii bude jistě přibÝvat. Mnozí
dokonce tohoto kvasu zner:žíl'ají a nastupLrjí, jako bv při
nášeli něco novélro. jerl r-nají pod šaty obrrošené spodrrí
prádlo a v hlavě pocl kloboukenr staré nryšJcrlí. t,idé jsou
pak zcela znratení, nejsott schopní rozczIrlt sktrtečné od
náhražky a výs]edkenr je pokračující znechucctli a ocl
klon od jakékoli aktivity. Přesto věřínr' Že sc'něco Illůže
pohnout.  Ostatně '  kdvb1.chonr rez igt lor 'a l i ,  čeká nás
chmurná budouctltlst. Pak b1'žádná hudba btrtloucnosti,
jak říkáte, nebyla. V historii probihaly tirko\, € ito Z.ipirs\'
různých skr'rpirr vŽdycky a přesto přichiizcl1's\'ětlé ch\'í
le, kdy se najeclntltt lidé spojili a živtlt začala prttzitl 'ovat
radost a vzájeI.t-tt-tá spolupráce. KdyŽ to šlo v l)li l]tllosti,
může to jít zase' |e'ovŠeIl-t třcba prYedloŽit tlostlé progra-
my' na kterých se tlrtiŽetlle spo;it a dohodrloLIt' Nar'íc si
myslím, Že je třeba Začít hned. Už tlenránlc čils. Netlti.
Žeme čekat další ciesítky let' čas se r'rraší dobé ohronttrě
zrychlil a na co clříve neb1'lo tI'cba sglěchat' 1o se tllles
mění před očinra. ()pravclu nenánre čas.

Lidé dískutují, tlentolt sÍ r u.i í, dtfu ají n ajct.o'rťsJk)fr ()f ťtlo.{l'
avšak média, alespoti ptlkud mo|tu stlut|it, zt|isttit,aií spíše
na povrchu dční a ltkhdou sí zásadní tlIázk1, po.jádru
problému; jeiich nnžottittí sc ptth|,|ntjc pttř.ád jt'n t,rátnci

\-.
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rystému, kteryi oyšelfi sťIllivi. Ncptají se, jak změnit sys-

tém, aby sloužiI človčku l.jaho rozvo'ii, nepnií se, co je člo-

věk, co skutečtlč ptltřtbu'jc'
Roste nespoko.jtnost lidí, to uŽ.isntc konsttttotali, síttt-

ttce se y mnoha tlblasteclt :lrcršuje a obyče.iný mohu Ii

použít tenlo výrttz človčk vidi, žc v tomto systéÍnu ýlast|1ě

člověkem nernťLže llýt a žt .ja jctt ttb.jcktern, který se ti, kdo

systém ollada'ií, snoží využít k vlastnímu obohacení' Uttt-

žu.iící se systérn ho lak ylastttč stim nuti, aby se mu posta-

vil a pokusil sc ln znÚti|' ,Alc spttlcčenské klima se, 'jok se
domníyán' nenční .ictt l0kt0, r()stouCím tlakem, ale prostč

proto, že kaŽdti dtlba ic 'ji l lLi, žc v každó době vlátlne jiný

duch, kterl,. v lidskýcll srL{cít.ll prttlttlttzí něco specifickóho.
Ztttíliol,aln .1ste sa o.icl/c.srj/,tlcň lctcclt' o tom hledání i shLl.
rlě, která ntzi l,tiltti pttlltlvall. 

,Ih 
slntla, souznění,.ieŽ.istc

popisor,ala' .1e ltéco, cll t,t' .spo/cr) tosti tnůŽe při.iít nečekanč
jako oblevt, co nťtže přitttst Lluclt doby; v tom je údyck;,

nadč.ie, že i ztt sítuace tu pohlcLt bczvýchodné a mám tcd
ntt ntysli třella onu:tltinliyč absurtlní představu konsctt
zuáltiho parlantcltttl ttttižc tuihle t|o.iít k rclké proměnč.

Z'kusiltl ltyste třclla tnslitti! ty Llvč cesty, které jsou tetl'
pře d ncimi? ]ak b1, naše .rpillccito.s/ v|-paddla, klyby i nadá
le tryal dosal,adní poIis:opddoýý yýýoj? A jak by vypadala,

ittk by lnohln vy,padat, kdyb1, dllšlo k ,,obleyě.,, k probuzení
občanů, k probuzcltí lídsktln svčdttlni, zkrátka kdyby zasc
začal vát jlnlí vánck?

Pokud buden-re pokračor,at r'jíztlě po slepé koleji' po kte'
ré nrot-nentálně jedettte' t'tit konci čeká r,elmi neradostnr'
sl.ět. \.e společenské oblasti sociii lni bouře' které nrohott
být spojer-rv i s r-rásilínr' bícla' clrudotla většiny lidí. Nedo

statek potravin, války o zdroje i vodu, nár'rat autokratic-

ýh reŽimů' nadvláda techniky nad člověkem' nevratné
ničeni Životního prostředí. Zánik kultury i obecné vzdě
lanosti. Ztráta sr.obody i všech Iidských hodnot.

Ta druhá cesta, ie  spojena s probuzenínr vědomí'
S úctou člověka k člověku v rovině duchovní. S uvědo
měním si naší spirituality, kterou ovšem mánre působit
tady na zemi. Na úrovni společerlské s pochopenírn, že
každý z nás je tady pro druhého, nikoli jenon-r pro sebe
a své osobní zájmy. .I.ento 

snrěr je směren rozvoje lidské
tvořivosti a aktivity ve všech ob]astech.

To se potom projeví ve všech sloŽkách společnosti.
V sociální sféře, v kultuře, ve vzdělávání, ve zdravotnic-
tví, v ekonomice, r'zenrědě]ství, ve vztahu k živé přírodě
a ke vŠen] Ž i\ im tvorum' ba i  v  116|11169. Zmeni  se para-
digma, sm1'slem ž'iyota Už nebude ziipas kaŽdého s kaž
dým o všechno, ale r'zájemná pon]oc a radost ze sdílení.
Člověk je totiŽ vŽdyckv Šťastrre;ší, kdyŽ s druhými spo'
lupracuje' neŽ kdyŽ s nimi válčí. Týkii se to ale celého
světa, protože p()1istopadoý vývoj není otázkou jen pro
nás a naši zemi. Ve všech zenrích světa se dnes situa-
ce ryhrocuje podobným směrenr bez trl-rledu na to, jaké
tam vládnou reŽirny. Sanrozřejr-rrě, v clrudých afrických
zemích je to nnohem horší' ukazuje to ale' iak bychom
také mohI i jednou rkonc i t .  jakkr l ] i  se l r r  nrt tohv ln tnůŽe
zdát absurdní.
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Až na samé dno

Rudolf Steiner mnohokrtit vyzývaI' abychom se probudili'

jinak že bude mít další vývo1 velmi neblahý průběh. Udá-

losti 20. století mu' myslím, daly dostatečně jasnč za prav-

du. Co tím ale přesně myslel? Vždyť málokdo by byl ocho.

ten připustit, že vlastně spí, i ktlyž je vzhůru' Řekl bych,

že spát, nebýt bdělý l tomto smyslu znamená neklást si

otázky po příčinách a souyislostech. Nechtít ýidět Praydu,
protože je mnohdy nepříjemná a nesympatická, protože

or1 nás vyžaduje, abychom se pokusili něco v sobě a ko'

lem sebe změnit' Nechceme-Ii yidět, že v přírodě působí

duchoyní inteligence, moudrost, pak spíme. Nechceme.li

vidět, že zdrojem skutečného pokroku není a nemůže být

egoismus, nýbrž jen láska, spíme. Nechceme-li yidět, že

systém založený na egoismu a konkurenci nás zotročuje,
spíme' Nechceme li yidět, že Pohodlnost vede samospátlem
do úpadku a zkázy' spíme. Probuzení znomená Protřít si
oči' nezaujatě se podívat na svět kolem sebe a setřást ze
sebe nános naučených, navyklých názorů, přejatých dog-
ffiaL Pohlédnout do tváře i tomu nePříjemnéffiu. A přede
ňím měl Rudolf Steiner na m|sli procitnout pro duchovní

realitu, pro skutečnost ducha, duchovního světa _ duchov-
ních příčin pozemských dějů.

Podívejme se tedy nyní na ty nepříjemné a vytěsňované
skutečnosti, Naše společnost' zejména ti' kdo o ní rozho-
dují, se tyáří, že je demokratická. Že většina ve volbách
rozhoduje, jaký t,olební program se bude realizovat' tedy
jakou podobu bude mít organizace naší společností _ a že
jednají v zájmu většiny občanů. Už druhý den po volbách
ale bývá ňechno jinak, uzavřou se pakty mezi stranaffii
s předtíffi neslučitelnými programy a začne se vládnout
způsobem, který je programům a předvolebním slibům na
hony vzdálen a který především vyhovuje zájmům bossů
a frem' z jejichž peněz jsou strany Jinancolány. Vy jste,
Táňo, poznala parlament zelnitř; kdo jsou v|astně ti, kdo
skutečně rozhodují, a jaké k tomu použílají mechanismy?

Pro mne ta příleŽitost, že jsem se nálile ocitla uprostřed
dění, uvnitř zákonodárrrého sboru, jehoŽ činnost jsem
do té doby jako všichni ostatní sledovala zvenku' byla
nesmírně důIeŽitou a cennou zkušeností. Mohla jsem tak
sledovat nejenon způsob' jakým se věci rozhodují, kde
vznikají různé ',chybičky..' ale také chování sých kole
gů i jejich lidské proíily. Neřeknu nic překr.apivého, když
potvrdím, Že dnešní politický systém je vyprázdněný
a fungovat nemůže a nebude. Především strany jsou už
;en pouhým ýahenr k moci, která se kumuluje v rukou
menší skupiny lidí ve vedení a na důleŽitých pozicích.
ostatní členové stran jsou většinou pouhými zvedači
rukou. Mají Za to zajištěný nadstandardl-rí Život a rťtzné
ryhody. To je slušná motivace pro vstttp do této oblas-
ti. Mnoho z nich je pak ovlivnitelných zvenku různými
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lobbisty, protože ideály nemají a nikdy neměli. Ani se to

po nich nežádalo. Někteří z nich jsou slušnějši a chtě

li by alespoň něco málo udělat, ale podléhají stranické

struktuře, a pokud stojí před otázkou, zda kvůIi něja-

kému hlasování ve prospěch nějakých hodnot riskovat

vlastní kariéru, rychle ustoupí a přizpůsobí se poměrům.

Vzpurní jednotlivci se pak většinou v dalŠím obdobi ne-

dostanou na volitelná místa. Rarraři, kteří se unrějí do-
mluvit, je přehlasují. osobnosti se nehledají' a pokud se

nějaká omylem objeví, její vliv je ryclrle omezen. Taková
osobnost je chybou systému, který ji r1'uŽije před voliči,
pokud to zrovna potřebuje, a pak se ,;í elegantně zbaví.
Takoý byl Vladimír Spidla' který ve stínu Miloše Zema-
na dlouho čekal na svou příleŽitost, aby se pokusil oz-dra
vit stranické struktury' nakorrec byl zbaven vlivu a odsu-
nut do Evropské unie..l.akoý,je Jiří Dienstbier, který byl
lryuŽit jako vějička k volbám do zastupitelstva Hlavního
města Prahy a posléze výlačen ze sféry moci. ProtoŽe
si však sým zásadovým postojen při povolebnínr vy-
jednáváni získal přízeň voličů, byl jirni zvolen do Senátu
a dnes je kandidátem sociální demokracie na prezidenta.

]e otázkou, zda se jej takto nechce strana Zbavit' protoŽe
vliv prezidenta na reáInou politiku je minimálni.

Strany jsou už od samého počátku postaveny nir ka-
riérním principu, programy jSou pouhými slogany' kte-
ré se buď hodí, nebo nehodí, ale nikdo za nimi rrestojí
a nebere,je vážně. Proto se můŽe po volbách spojit kaŽdý
s každým. Žádné ideály strany nenrají a arri je nehleda-
jí. Naopak slovo idealista je téměř nadávkou a v politi-
ce to platí třikrát. Všichni vědí, Že dr-reŠní svět ovládají
finančníci, obchodníci a velké firnry. Významni politi-

ci a jejich strany isou jimi podporováni, korumpováni,
a tudíž jim zavázáni. Ať zvolite kteroukoli ze současných
stran, jsou za nimi tito lidé. Programy všech stran jsou
s ními svázány. Kdyby nebyly' začnou mít vážné potiže
a to ony nechtějí. Ztratily by moc a vliv' Socialisté jsou
sociálnější, protoŽe na myšlence ochrany slabých vznikli.
Přesto jsou dnes bezmocní a měnit tento systém neuměií
a ani nechtějí. ]en trochu i,ylepšovat, coŽ jde velmi těŽko
a hlavně to situaci nepomůŽe. Tak jsou vŠude jen prázd
ná a občas líbivá hesla. }e to ale nesmírně nebezpečné,
protože takto se zákony dělají a qtvářejí proti vlastním
občanům. Ti jsou bezmocní' protoŽe zjišttrjí' Že se jejich
občanský sociální i ekonomický prostor stále zmenšuje.
Ži1eme ve starém nefunkčním r'yprázdněném světě, ve
kterém nejsou Žádné ozdravné lék.v. Náš sociálrrí orga-
nismus ponralu, teď vlastně už i Viditelně rychle umírá
a vidí to uŽ i slepí.

Jaké mecIranismy se používají? To jsem se snaŽila
rysledovat v době svého angaŽmá ve sněmovně. Pořád
jsem nechápala, kde se berou všechny ty nápady, které
omezují účast veřejnosti' její rozhodování o sobě samé,
kde se berou ty zrůdné pozměňovaci návrhy a přílepky
k zákonům' se kterými nesouvisejí, a které neprocházejí
ani běŽnou parlamentní procedurou diskuse. Například
máIokdo ví' ž'e poslanci nečtou a při ohronlném množ.
ství zákonťr ani nemohou číst vŠechny paragrafy' ale čtou
pouze důvodové zprávy a to ještě jenom některé a ně
kteří. Pokud se v zákoně sanlotném obieví něiaká ''chy-
ba. . ,  nemusi  by vůbec odhaleni r .  I ine tam l ta nt j"dnuuku
skrytých hráčů v zákulisí unrisťují sami pos|trnci. Kdy-
by byli poslanci opravdu poctiví, takoý poznrěňovaci
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návrh rrebo přílepek by nikdy nemohl projít, ale já jsem

vždycky Žasla, jak pro to většina zvedá bez problémů

ruce. Hlasovánínr provází přísluŠný ministr a zpravodaj,

kteří kupodivu dají souhlasné stanovisko. Posledním

hlasem jsou zpravodajové jednotlil^/ch klubů. KdyŽ dají

k přílepku souhlas, ostatní poslušně zvednou ruce. V ta-

kovém systému se nic dobrého rrerodí a zrodit nemůŽe.

Nic dobrého nemůže zrodit politícký systénu, l němž je ob-

čr]n pouze prostředkem k dosažení ylastních zíštných cílů,

objektem manipulace a zdrojem bohatstyí těch, kdo stojí

za zákonodárcí, i zákonodárců samotných _ místo aby se

zakony dčlaly pro občana, dělají se prtltí něnlu. A stejně

tak jsou prostředkem samotné zákony; motívací těch, kdo
je vytvářejí, opět není Prospěch celku, ale prospěch vlastní,

a cílem není rlobrý zákon, který by sloužil lidem, ale zákon

sloužíc í r ůztý m sou kromý m záj núnl'
Vždycky mě překvapovala strttnicktí poslušnost poslan-

ců, která je nadřazována svědoní tt která je l příkrém roz
poru s etickým índillidualismem, jak o něm mluví Rudolf

Steiner jako o předpokladu lidské svobody' Je to poslušnost

vůči koruntpovaným straneim, získávaná, jak říkáte, po'

skytot,áním nadstandartlního žilota tl výhodamí. Evident-

nč to ale není jen nadstandartl poslaneckého platu _ čím

dáI víc vychází najevo, jak rozbujalá.ja v naší vrcholné po

litice korupce. Řekl bych oyšen, ža to |Ieni jen uplácení,
ale také zastrašování, kteró přivádí poslance a další po-

Iitiky k poslušnosti. Kclyž se jen ohlédnette za posledním
jednim nebo dvěma roky na n0ší politické scéně, za afé
rami tt skandóly, ať už ve vlátlč ncbo třeba na pražském

maŠistrátu, pak to skutečně není pčkný obrázek. obáIky,

nahrávky, odposlechy, léčky a úskolq, přítelíčkování, malé

domů, ,,držhubné,. _ opravdu zvrácený' prohnilý svět; není
divu' že lidé už toho mají dost.

U některých afer má člověk dojem, že jde o vyřízová-
ní účtů mezi gangy' případně o orlstraňování politických

a potažmo ekonomických rivalů. - Když se v médiích ob-
jevily první zprávy o zadržení řetLítele Mezinárodního mě-
nového J'ondu Dominiqa Strausse-Kahna, podezřelého ze
znásilnění pokojské' přišIy mi neobyčejně pochybné: pros-
tým selským rozumem člověk přece přijde na to' že někdo
v jeho postavení, když se navíc připravuje na prezident-
skou kandidaturu, se ve světě plném kamer a ''štěnic., ne-
bude vrhat na pokojskou, aby se tak stal velmi snadnou
a jistou kořistí odpůrců; to by musel být na hlavu padlý'
A pak ten zPůsob, jak s ním naloŽila média - celý svět ob
letěly fotografe Strausse-Kahna v poutech _ a anterická
justice: byl zavřen do jednoho z nejtěŽších žalářů, takzvtl'
ných Hrobek, do samovazby, ob|ečen do šedé kombinézy'
na nohou nazouvací boty bez šňůrek, hlídaný čtyřiadvacet
hodin denně, neustáIe kontrolovaný, jcstli je nažiyu. Po-
kud mají strážní pochybnosti, ztla pří spánku dýchá, musí
se o tom ujistit _ jinými slovy, psychický teror na člověku'
jemuž v tu chyíli dosud nebylo prokázáno žát1né provině
ní, a je tudíž podle zákona ncvinen.

Když se podít,áttt na naši rcjnově-iší a.féru, na zatče
ní středočeského hejtmana Davit|a Ratha, nacházím ztla
chtě nechtě značnou podobrtost. Byl převezen do vazeb.
ni věznice, do samovazby se zvýšenou kontrolou. Nesmí
přijít do styku s jinými včztti' jídlo dostává okénkem ye
dveřích. Při každém příchodu do věznice, například od
soudu, prochází nahý přísnou prohlídkou, při níž mu

38 39



dozorci prohlížejí každé místo na těle. Celý den je prak-
ticý ponechán svým myšlenkám, bez možnosti něco dě'
lat, _ I tady je podle mě zjevná snaha toho člověka zlomit'
Pozoruhodná a značně neuvěřitelná je of.ciáIní verze se
sedmi miliony úplatku v krabící od bot, respektive od
vína, Ještě neuvěřitelnější je pro mě Jakt, jak snadno tuto
ýerzi společnost přijala a jak se okamžitě začal odehrávat
mediální Rathůy lynč. Z různých komentářů snad jedině
ten od Jakuba Patočky v internetoyém deníku Rýren-
dum7 vyjadřoval pochybnosti o tom, že by to mohla být
prayda _ Přitom pochybnosti podle mě naprosto legitim-
ní; a v diskusi pod komentářem byl pak Patočka nazván
nevěřícím Tomášem... lenže ubozí ti' kdo věří médiím
a nepoužívají vlastní soudnost.,

Jestlíže pak policejní ředitel Petr Lessy prohlásí, že po-
licie tu není od toho, aby zasahoyala do politické situace
a kriminalízovala polítíky nebo politícké strany, pak má
jeho výrok stejnou hodnotu, jako ktlyby premiér nebo pre-
zident řekl, že politicí tu nejsou od toho, aby brali úplatlq'
a ekonomické subjekty, šéJové Jirem, aby jim ty úplatky dá-
vali. Jiýěže tu od toho nejsou, nicméně to dělají; od doby
působení lvana Langera jako ministra vnitra sí také asi
nelze délat iluze o s|avu naŠi policíe.

Radomile, já si uvědomuji, jak jsme manipulováni v kaž-
dém ohledu. My přece nejsme schopni rozPoznat, co je
pravda a co polopravda nebo úplná leŽ. Bylo to tak do
jisté míry vŽdycky, ale dnes, kdy každá fotografie muže
v poutech můŽe obletět svět, je to dovedeno k dokona-
losti. |á opravdu nevím' co udělal Dominíque Strauss-
-Kahn. Udajně měl těch afér se ženami více. Je možné, že

ti lidé nahoře' z nichŽ dva jste jmenoval, si už tak z.lykli
na svou moc a na to, že jirn vŽdycky všecl-rno prošlo, Že
ztlatili oPatrnost a domnívali se, že pro ně platí jiná pra-
vidla. Ale protože v torn světě mocných se takto prav
děpodobně chová velká většina' je jenom otázkou času'
než se z nějakého skrýého důvodu bude někomu hodit
dostat právě tolroto člověka a udělat Z něho negativního
mediálního hrdinu. Naštvaným lidem je tak hozena kost,
náš mocný hrdina, který se chová korupčně jako všichni'
ale navíc někomu může stát v cestě za jeho záměry, je
odstraněn a věci jdou ste1l-rým směrem dál.

Domnívám se, že dnes téměř u kaŽdé veřejné zakáz-
Icy probíhá stejný proces naq'šování a braní provizí jako
ten, jenž je dnes odhalován u Davida Ratha. lb je na tom
to děsivé. Že to dělají všichni na všech úrovních. A také
to' že sehráli to divadlo a Ratha zatkli tak, jak to popisu
jete. Probíhá diskuse, zda je to ústaYní' a opět má kaŽdý
právník jiný právní názor, Také si rnyslím' že samovazba
se ný.šenou kontrolou je neobvyklá. Na drulrou stranu,
ono svlékání do naha uŽ popsala Věra ]clurová' která rov
něž seděla dlouho ve \Tšetřovací vazbě, a pak se ukáza-
lo, že je nevinná. Lidé, kteří ještě nebyli odsouzeni' jsou
zřejmě běžně podrobováni takovýmto procedurám' Měli
bychom se ptát proč. Za mÍíŽe nedohlédneme a lidská
důstojnost nesmí být pošlapávána. To se zřejmě děje'
i když ještě soud ner'yřk1 výrok o vině či nevině'

Jinak ale chceme li hledat dalŠi motivace, které mo
hou s případem souviset, přes všechny negativní r4ast-
nosti Davida Ratha a přesto, Že n-lusí být spravedlivě sou
zen jako každý jiný může b1t ve hře i zápas o privatizaci
našeho zdravotnictví. .I.ady' 

zdá se, n-rohl David Rath stát

40 4 l



privatizátorům v cestě' protoŽe do těchto praktik viděI

a jeho prořízlá ústa v tomto ohledu mohla Vadit. Případ-

né sloučení pojiŠtbven a privatizace veřejného pojiště

ní a sluŽeb, o které se dnes hraje, by pro naši společnost

měly dalekosáhlé negativní důsledky. Takže je otázkou,
jak to všechno ve skutečnosti ie a jaké jsou skutečné mo'

ti\,T této detektivky.
Naši policii, nyslínl, rozkliidali téměř všichni nrirrist-

ři, protoŽe v zájnru stran a nrocných bylo, aby jiln rrepře.
káŽela r'jejiclr plánech' UŽ Stanis]av Gross jistě nrěl své
lidi na různých rnistecl-r' dělal různé reorgarrizace' které
většinou rozrnetirly fungLrjící útvary. Ivan Langer zrušil
linanční policii, dělal další z,nlěrry a dal poklop na věci,
které mě|y zťrstat ve tmě.

Ten trelrd udělat kozly za|rradník1.je r'elnri poptrlární
a pokračuje stiile. Ten, kclo nlii svťrj obor chránit a rozví
jet, jej likvidLge.

V osmdesti|étn deyátém roce .jstnc dou|ali, ba byIi .jsnte pře'
svědčeni, že včci konečně budou,.1ak nají být' například
že policie ktutcčltě přestanc b):,t služkou Politik),, respektive
ideologíc. Dnes s překllpct1ínt zjišťttjene, že sť t(tk nestalo.
Totéž se týkLi i justice a ztikolttldárstyí, Mysleli.jsttlc si, že
konec vlátly.iedné strany, tedy konec ideologizttcc společ
nosti, budc 'jnksi automaticky zl1L]menat, že každý bude
dělat to, co tná, ct všechtttl budt dobré...

Ano, byli,;snre naivní. NaŠe radost z toho' že neInilor'aný
reŽinr kotrečně pacil' byla tak velká' Že jsme nrěli dojem,
Že autonaticky nastoupib clobro. Zlrali jsme naŠe ponrě'
ry, ale nezIlil l i jsnre ponrěr,v rra Ziípadě. T'v jsnie si icle-

a|izova|i, protože jsme byli léta odříznuti od informací.
od nás se jevily jako funkční a byl to po naší umrtvené
šedi svět barevný který se zdál skýat všechny svobody,
po kterých jsme touŽili. Také jsnre nevěděli, že i na druhé
straně železné opony se situace v sedmdesátých a osm-
desátých letech změnila k horšimu. Domnívali jsnre se,
že vstupujeme do trochu pozitivnějšího světa let šede
sátých' a on už byl dávno jiný Neuvědomili jsme si, Že
u nás číhají rraši vlastni dravci, kteříjsou vŽdycky o krok
napřed a vědí' jak se dostat k moci a majetku, a Že zvenku
k nám přijdou podobní, jenom formálně kultivovanějši.
Ti začali náš noý svět upravovat k obrazu svému a rny,
okouzleni vnější svobodou' jsme chvíli neprohlédli, že je
všechno jinak. PřiStání bylo tvrdé'

|á jsem v roce ]99! odešel pracovttt do jednoho biodyna-
mického zahratlnictyí v Německu a dodnes si yzpot.|tíruim,
jak mi tenkrát jeden spolupracovník, který se vrátil z yí
kendové anthroposofcké konference věnoyané sociá!ním
a společenským otázkám, řekl (mé znalosti němčiny tchdy
byly ještě velmi chabé, proto se snclžil vyjádřit stav věcí co
nejpregnantněji):,,Sozíalistnus ist ScheiJ3e' Kapítalísnus
ist auch ScheiJ3e!,, _ Ani socialísmus ani kapitalísnus ne-
1sou skutečně Iitlským společenskýtn systémem a obtt ze syé
povahy pošlapávají lidskou důstojnctst, nečiní zadost pod-
statě člověka jako spirituální bytoýí, která chce žít v jatl-
noft s božským světem, ve vzajetnném bratrství i v PosPo
Iitosti s přírodními říšemi.

. Iá osobně patřím ke generaci, která v období pražské
no jara přišla na sýět a která se na tehtlejší snahy o nttle
zení ffetí cesty, reprezentované Alexantlrem Dubčckam'
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na pokus o ,'socialismus s lidskou tyáří,, díyala Po listopa-

du 1989 a doclnes c(ívá se značnou nedůvěrou; socialismus

se pro nás za Husáka deJinitivně zdiskreditoval. Dnes už
ale vnímám _ a evidentně nejen já - i kapitalismus jako

zcliskrerlitovaný, jako t,yprázdněný a vyžilý. A nejen to
_ vnímám ho i jako nebezpečný a zhoubný: pro čloňka
i planetu. To ttlrdé přístání' o kterém, Táňo, mluyíte, na-
stalo s konečnou platností poté, kdy jsem pochopil a uvě-
řiI, co se skutečně stalo 11. září 2001 v Ncw Yorku. Pak
už jsem si nemohl dělat vůbec žádné iluze o žit,otaschop-
nosti západní společnosti, jestliže thamtiyost a vypočítavý
chladný intelekt mohou zctjít tak daleko a jestliže vláda
spolu s tajnými službami a armáclou je ochotna zinsce-
novat tako|ol| hrůzu jenom Proto, aby vyhověIa bossům
majícím t, rukou moc, aby mohla utužit reŽím a přijmout

',protiteroristické,, zákony razantně omezující občanské
svobody. A aby ntohla obyvatele spoutdt strachcm _ aťuž
z domnělého islánského nebezpečí, nebo z ,,protiterorís.
tických., komand.

Vím, že i u nás ještě mnoho lidí včří v oJicíáIní verzi
udáIostí z 11. září a Že předchozí řádky je mohou pobouřit;
veškerou ttrgu,mentaci jsem ovšem uvedl vc syérr Lidstvu
na rozcesti _ na tu je nyní odkazttji' A vím také, že vy.iako
osoba rcřejně činná a známá se vyst(lyu.iete zostuzoyaní
v médiích, pokud se k tomu vy.jtidříte; budu proto mít plné
pochopení, jestliže se k této ottizce nebudete chtít vyjadřo
t  a t . . .

Myslím, Že člověk má a musí říkat pravdu za kaŽdÝch
oko]nosti, zejména je-li nepohodlná. Ano, celá ta věc je
těžko uvěřitelná, protože najednou stojíte sárn před se

bou a před vlastní odvahou přiznat si pravdu, ze které
pak rozhodně ryplýají nepříjemnosti, protože pokud ji
přijmeme, nrení to ce|ý náŠ pohled na tento svet. A to je
moc teŽké. )á jseIn s i  daIa tu prac i  a sh|ed]a 1seIn hodi-
ny materiálů, různých dokumentů' které natočily růz-
né štáby. By1o z nich zcela zřejmé například to, Že vláda
m|ži, Že d'ě|á vše proto, aby pravda nebyla oclhalena. To
je to první. Nutně se musíte ptát proč. Potonr jsenr vi-
dé|a rozhovory s  odborn iky Ira i i zene demo] ice,  v ide la
jsem dorny, které se sesunou při řízené demolici jako do-
mečky z karet ,  úp|ne stejné jako DvojČara.  V idě la isem
příbuzné obét l .  kte i i  nentohou uVei i t  loInu,  že ie v lada
s je j ich otázkami odrn l tá  a ryIneňu'e l tektere jednotI ivce
ve \TŠetřovac i  komis i  za Ioajd|nej i i .  V je<lnom dokumen-
tu rystoupih zase odbornici na hoření a dokazovali. Že
letecký benzin nemohl způsobit takový Žár' Že to mohl
udělat jerr terrrrit, speciální chenrikálie, dostupná úzké-
mu kruhu lidí zřejně z tajných služeb. Viděla jsern, jak
r'ypadaji budolry sveta' kdyŽ do trich nrrirzi nejake Ieta-
d lo '  VypadaIy iakc l  po|ozhroucene poki ivené k iab iee.  a le
nespadly celé. A také jsenr viděla film' který ukazoval. že
pár měsíců před l l. zářím koupil Dvojčata kdosi, kdo ie
nechal  Poj i \ t i l  na r  ysokou ťásrku.  N.rkonec 7u5la]J  otáZ-
ka' jak nrohla spadnout stejným zptisobem třetí buclo
va, do které nic nenarazilo. Zřejnrě to chltla iako rýmu
a řekla '.. tak spadnu taky' co b|ch tudy .orna áalalu. t'o-
rom už nebylo možrré předstírat sama sobě' Že to je tak,
Jak nám říkají. otázky zůstávají nezodpovězené a ješ-
tě jich přibylo. Znánr mnoho čestných lidí, které miim
ráda,  kteř i  toto odmítaj l  p i i j t l lout  5 t i tn.  Že nemaj i  rad i
teorii konspirace. ,|enomŽe ... mně se to zdá jako chabá
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argumentace. ovšem chápu, že mnozí by stáli před otáz-

kou, co se světem, ve kterém už nemůžete věřit vůbec

ničemu' Co s vlastnín Životem, který byl zaloŽen na víře

v dobro anrerického světa. Proto nikoho nepřesvědčuji.

Kdo chce, hledá pravdu. Kdo nechce, snadněji se mu Žije.

on je to takový laciný trik: řekne se, že jde o konspirační

teorii, a tífi má být věC vyřízena, Ve skutečnosti se za tím

skrývá neochota věcí se zabývat a použít yllstní soudnost'

V tomto případě ovšem ofciální teorie o spiknutí několíka

Arabů není o nic méně ',konspirační,,, navíc není podlože-

nó důkazy, ale jen neustále dokola opakovanými výsledky

,,šetření,..,.
Já osobně mám tlokonce silné pochybnosti například

i o tom, zdtt pád pokkého Tupolevu se státní delegací 10.

dubna 2010 byl skutečně jen nehodou, ncbo zt]a šIo mno

hem spíš o plánovanou ,,akci.,. Záběry tťosek, v nichž chy-

běIy ostatky pasažérů, tyto pochybnoýi určitě nerozPtýIily'

Kromě toho, Ietadla s prezidenty, navic s celou generalitou

země, prostč nepadají jen tak. Připomcnul bych pád le

tat]la s nnkctlonským prezídentem Borisem Trajkovským

u Mostaru t, roce 2001. Podle vyšetřování švýcarského čIe

na Pttrltlmantního shromáždění Ratly Evropy Andrease

Grosse se jednalo o vraždu a odpovědnost za ni je třeba'

jak řekl, hlctlttt na Západě, nikoli na Východě. Do té dob1,

se mluvílo o mlzc, chybě píIota a špdtné,n tcchnickém sta

vu strojc, což tragédii ye Smolensku zltačně připomíná.

K)yž pak uvažujeme o tom, jak by někdo moh| co nejcitel-

něji zasáhnout nějaký národ, potom těžko najcleme lepší

způsob: státní delegace letící se poklonit obětem katyňské

ho masakru. .  .

Hned poté se stala další zvkištttí yěc: na základě údaj-
ných obav z popela lyvržcného do atmoýry islandskou
sopkou byl Praktícky zttstaven Letoýý proyoz nad Evropttu.
V médiích se donekonečna pronlítal počítctčový model ší
ření oblaku popela, níkle.jste však ltenašla žádné skutačnč
zjištěné tidcje o jeho příttttttltosti t, ot,zduší _ to t,šechno
byla jen čirá spekulace, cltítnóra, strašák' Toto nto-ie pode.
zření pak potlrdilo prohlLišení šé.|tt odboru letové zpťtso-
bilosti britského Úřadu pro cívilti latectví lima McKenly,
podle něhož nebylo nutné ual.vínú yzdušný prostor nad
Británií' protože nlad britskýtni ostrovy žádtý oblak popcla
nebyl. Tínt méně pak byl rttlLl koltíttentem. A bez ohlcdu
a to' zL[a ně něktlo nizyť stotlpcJlťc|n konspiračních teo.

rií, si mttsítt,t položit otázku, co b;,|cl 5p,7,1r,i,, tLťtycltlcnt
zastavení letového prot,ozu' ProČ y t),dn;, ngn1!!a |1ý1 y2

vzduchu žádná nepot,olanLí letadla.| Nepovolantí proto, že
vybrané drl ádní ýro.ie lttab, - a netxistující popcl jínl
také nijak neuškodil'. '

Musí|ne mít pořád na palllčti, žc yčt]twi lídí, kteří roz-
hodují o tomto suětě, .je ncntlc.nt. Jc choré egoísmem' nwcí
či touhou po ní, a jakýn způsobutt tottl včtlomí uvažujc, jt:
zřejmé třeba ze zmínčného příkl*lu agenttt \lojttíska, ala
i jíných: uvttŽuje v intencíclt konkurtnce, epřátelství, lsti,
manipulace, ovltitltíní, pottižot,tittí, ztlstttzottíttí, t,),koři st'tl
vání, hrotnadění.. '

Vědoní |idi, kteří o nás rozhotlují' je nepochybně cho-
ré. Proto nlusi človělr vŽcly ztlovtl zkounrat' co se nlůŽc
skrýVat Za clěji, kter.é jsclr'r rli irll předkláctány' )ak jsenl
popsala výše: neŽ,jsel-n dospčlrr ke svénru rlázoru, divir-
la '|sem se r-ra hocliny dokunre'Iltťi. Je vŽdycky třeba rrrít
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rrějaké intbrr-rrace. KclyŽ existuji' je to skvělé. KdyŽ ne
ntiittl v ruce takta' ale jenonr donirrěnky, jsem opatrná.
Protože pak by člověk opravdu nrohl upadnout do tenat
absolutní nedůvěry, kter.á nás už poškozuje, protože za
všínr vidime kor-tspiraci. V pr'ípadě pádu polského letadla
si nejsem zcela jistii ' konlu b,v to posloužilo. My se přece
stačírne destabiliz()Vat sami, nepotřebujeme k tomu te-
roristy. NaVíc' }rrotoŽe Žijeme v r-raší části světa' známe
ty naŠe Potěrnkinovv vesnice. Tvát'ínre se nóbl, ale za r-ra-
blýskanou fasádou je rozkIad, chaos a nepořádek. Zdá se
nri, Že to n-rohla být příčina pádu polskél-ro letadla. U nás
také padají nosty, sillrice se krclutí, občas se zbortí něja
ký dťrn-r. Všicl-rr-ri šidí nriklady' všecIrno je jenom navenek.
I(clyŽ to spadne, nikdo za nic llerrrťtže. Pro mne se spíše
toto nrohlo skrývat za páden-r letadla. Ale uznávám' Že
toho nroc nevínl a Že v našenr r'irtuáIním světě je nrožné
r'šechIro. jenom si hlídáIn sr'é cluševrrí zdraví, abych ne-
zac.ala b1it také tleItttlcná'

Přiztttit,áltt, že y t0n1to přípldě to, z Čcho vycházím, ne-
jsou.|itkta, yéroltot.lné itlJornnct, ala jcn indicic tt tušení;
tt ttúta pravdu, Že opřít úsudek o tušení můŽe být ošenet-
nt, Otázku, jttk to sktttečně bylo' tedy ponechme otevřcnou;
ovšcm určitá opLttf11ost v při.1íttttittí tnét1ii předklátlaných
verzi rťlzných d-Ítr, kdtash-o.|' lPod. .ic [lezpocblb), na místč
- tttožnost t,y'ttžít lnótlia a nnnípultll,at jcjich prostřednic
tvín ve řejné minční .jt, nyslin, nž příIíš láknvá.

Ale pokusme sc na to podíllttt z clruhé ýrany: ještě Před-
tirn bych l,šak rtid přetleslal'.iaký.ie vlastně mů.i záměr.
V této knize sc Přcde\,ší1|1 chcanrc yěnoyat trans.|.onna
ci společností t, různ\,ch oblttstech; lrcž se ale dostaneme

k ,'jak.,' měli bychom si řící také ,,proč,,. Potřeba a nutnost
proměny společností se yšak skutečně ukáže teprve tehdy,
až si naplno uvědomíme, v čem všem selhóyá a kam vlast-
iě směřuje, kam to poýede, pokud k tranýrmaci nedo-
jde. Iinými slovy, abychom se mohli odrazit a začít stoupat
yzhůru, musíme se dostat až na dno. Proto bych chtěI jeí
tě chyíli zůstat u toho nezdrayého, než se začneme bavít
o možné terapii.

Nuže, pohled z druhé strany: Dejme tomu, že jsem
majitelem, respektive šéJem velké frmy, nadnárodního
koncernu. Co bude mým zájmem? Prodat co nejvíc svého
zboží nebo své služby za co nejlepší cenu' tedy dosáhnout
maximálního zisku, |ak to udč|ám? Budu se snažit zvýšit
poPtávku po syém zboží či službě; k tomu použiji reklamu
- reklamu zjevnou i skrytou, .iakoukoli možnost náleži
tě ovlívnit veřejné mínění, Za tím účelem mohu uzavřít
i vzájemně výhodnou dohodu s tzv, mediálními magná
ty, tedy zaplatit si určítý obsah, určitou formu nebo, řek-
něme, ducha zpravodajství. Zadruhé se pokusím vyřadit
konkurenci, získat dominantní postavení na trhu, stát se
hegemonem tt diktovat sí tak obchodní podmínky. Rťtz
nými způsoby sc budu snažit líkvidolat jíné producenty
stejného zboží d služeb' Nepůjdc-li to, protože butlou stejně
silní jako já, zkusím se s nimi nějak rlohodnout - roz(]ělit si
sféry vlivu, teritoria. A pokusím se získat výhodné zakáz-
ky, třeba i za cenu toho, že podplatím nebo but1u vydírat ty,
kdo je přidětu.jí, Proč bych to dělal? Chci přece přežít, chlcí
prosperovat _ a to v konkurenčním prostředí ne mohu.jinak
než bojem. Budu tedy bojovat a použijí všech prtlstředků.

Uvedu příklacl: prasečí chřipka. klyž budu šé.fem far.
maceutického qigantu, pokusím se získat opravdu velkou,
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yigantickou zakázku. Třeba na výhradní dodavky nějaké

vakcíny, nejlépe roynou státům, hezky ve velkém, po mi

lionech dávek' Co pro to musím udělat? Dostat do Světo-

vé zdravotnické orsanizace své lidi, respektive postarat se

o to, aby lidé, kteří tam jsou, pracovali pro mne, dát jim

peníze, hodně peněz _ tak aby neváhttli lyhlásit pandemii,

Ie|ikož t,lády mczitím Přijaly protipandemické plány, které

je zavazují k odbčru mých vakcín, poběží pak úechno jako

na drátkóch' Vyhlásit ale pandemii jen tak přece jen nejde'

nčjaká chřipka tu Přecc jen musí být. |ako Jarmaceutický
gigant mám oyšen ltlboratoře, ve kterých nějaký nový vi-

rus mohu y|tvo|,it 0 vyPustit ho p(1k do oběhu. ' Komu to

všechno připadá přitažené za l,lasy, ať se důkladnč sezná-

ní s Jakty o ',pantlcmii,, praseči chřipky's

Co tím vším chci říct? Současný systém _ ekonomický

i politický _ stat,í jcdnotlivé subjekty _ Jirmy, strany atd.

proti sobě a nutí ja spolu bojovat, ct i když se tváří, Že boj

musí být;férový, nutí je l podstatč btljolat za použití všech,

i ne.férových prostřellků. A Protože Iidé, kteří tyto subjekty

tvoří, na jetlnu strtutu věří, že to tdk musí být a že je to

správné, Že konkurence a bo.i o přcžití jsou zdrojant po-

kroku, a na druhou stranu vědi, že koneckonců nemohou

.7inak než manipukn,at (zákazníky), likvidoyat (konkuren

ty) a korumpovat (politíky, úředníky); tak to tetly skuteč-

ně tlělaií a tím systém tt,oří a udržu-ií,.|en systém existuje

primárně v ttaších hlayach' y našatn vědoní - ie to našc

předstaýa, kterott rcc izujeme, A ja to také systém hluboce

pokrytecký, kdyŽ požaduje dodržovúní morálky a zároveň

nutí k jejímu porušovtiní, a hluboce nemoráIní,

My se terl sntlžíme o totéž, o ctl usiluje mnoho jiných

lidí: popsat příznaky, určit příčiny a,k|jít teraPii, nápravu.

Mnoho příz|nků jsme už uvet{lí; chcete, Táňo, zmínit ještě

některé další, které považujeta za důležíté? A r!,sují se úm
určité příčiny' o kterých jsme třeba ještě nernluvili?

Určitě isme se dotkli všeho podstatného, jenom bych
snad ještě rra dokreslení situace přidala příklad onoho
nezdravého, jak je zmiňujete. DIouhodobě mě trápi niče-
ní všeho zelerrého kolen-r nás. Kácerrí krásnýcl-r vzrostlých
alejí' ničení lesů u nás i ve sr'ětě. Firem je noc, jak už jsme

konstatovali, a tak si velká 6rnla' aby byla jeŠtě úspěšněj-
ší' koupí obří stroj' kterýnr vjede do ]esa, zničí tam lesní
cesty a to, co dříve v klidu a roz]oženo v čase dělalo pár
lidí' často s kotinri, takový stroj udělá za pár minut. Po-
kácí strom' oloupe kůru, rrařeže jej a odveze. 'l.en 

stroj je
jako otesánek. ]ednou se do něho investor'alo, tak musí

Papat. Musí se Zaplatit a nrusí vydělávat. TakŽe se likvi
dují celé porosty, a n.rísto aby str oj slouŽil nárrr, s]ouŽime
my strojůr-rr a zisku vlastrríkil. TotéŽ se dá říci o hloube'
ní tunelii (Blarrka) r-rebo o ttlvárnách na zpracování ryb
na mořích. Od té doby' co l'zrrikl)', už lidem neunikne
ani rybka. obří sítě se vlečou po dně moří' a co v nich
uvízne' padrre za oběť. Ulovené ryby se ihned zpracuji na
lodi, často ještě Živé' a z moří n-rizí život. MoŽIrii takovéto
stroje mohou být za určitých okolrrostí užitečné' ale musí
sloužit společnosti a být nasazenv po dohodě tam, kde je
to pro všechny dobré.

Zkrátka Žijerne v systénlu, který nám rrutí virtuální
světy a předstíIii, Že jsou živé.

Tento systérr-r zánrěrně sahii i na děti. Deformuje je
od nejútlejšího věku a lychor,iir,á je cíleně k necitelnosti
a soutěŽi\,osti' Ničí smysl pro krásu, uměni i solidaritu
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a vědu zneužívá k těm nejhorším věcem. Likviduje život-

ní prostředí, naši planetu a způsobuje všem je.1ím tvorům

utrpení. Nechce nic vědět o duchovním posláni člově-

ka a pracuje na odstranění lidskosti a je,jím nahrazení

mechaničností a technikou. Mnoho 1idí pak nedokáŽe

uchránit sebe sama a přijímá metodu zápasu jako běž-

nou normu. Systém bohuŽel mnohé lapil do tenat poho-

dlnosti a touhy po blahobytu a postavil je pak vedle sebe

jako svoje spojence. Naštěstí jsou mnozí, kteří chrání

prostor svědomí, solidarity a vnitřní svobody, takže stále

je naděje'
V)padá to, jako by tady působily mocné síly, které ne

chtějí dovolit člověku, aby se dál lyvíjel' a usilují o zasta-

vení tohoto základního úkolu' pro který jsn]e na světě.

K této vaši poslední a velmí důležité myšIence, Táňo, se

hned vrátím, předtím se ale přece jen ještě jednou, obrazně

řečeno, ponořím do bahna.

|enliže jsem mluvil o farmaceutických koncernech, pak

zde máme ještě další vliyné síý: koncerny potrayinářské,

osivářské, agroprůmyslové a chemické, které bývají na-

vzájem i s těmi ÍarÍnaceutickými různě propojené: jsou to

koncerny, které prostě z podstaty věcí mají zájem na tom,

aby lidé byli nemocní a kupovali si léky' které mají zájem

na tom, aby se co nejvíc hnojilo a stříkalo a otravoyala se

tak půdc a voda, aby zeměr]ělci byli co nejzfuislejší, aby

si lidé vypěstovávali návyky na určité potraviny a látky
y nich obsažené atd, Máme zde telekomunikační společ-

nosti, které chtějí' aby lidé co nejvíce telefonovali a pou-

žívali jejich technologie a aby přitom věděli co nejméně

o tom, jak tyto technologie fungují a jaký mají dopad na

lidské zdraví a na životní prostředí. Máme zde petroche-

mický průmysl' který chce maximalizovat spotřebu Íosil
ních paliv bez ohledu na dopady na zdraví planety i jejích

obyvatel' A máme zde velmi mocný zbrojní průmysL který
má zájem na tom, aby se vedly války a aby lídé žili ye stra-
chu z různých domnělých nebezpečí' A nakonec zde máme
bankéře' Jinančníky, spekulanty a makléře, kteří přelévají

fnanční toky za účelem ohromných zisků a kteří bez zavá-
hání zlikvidují celé národní ekonomiky, jen aby si přišli na
své. Korumpovat vlády pro ně není problém; jsou to oni,
kdo má v rukou skutečnou moc.

Kdybych patřil k této elitě, budu se snažit s ostatními
z této absolutní špičky se dohodnout _ už jen proto, abych
mohl zabezpečit svou bud'oucí prosperitu. A budu spolu
s ními hledat možnosti, jak řídit syětovou ekonomiku, jak
řídit rozhodující politické procesy, jak řídit níkoli jen
ovliyňovat, ale skutečně maximáIně řídít - Choyání a myš-
lení slětové populace. Budu se co nejvíc snažit elimino-
vat neyypočitatelné faktory. Budu sbírat maximum údajů
o každém čloyěku' budu chtít yládnout pomocí strachu,
represí' ale také pomocí pohodlnosti a blahobytu, zkrát-
ka metodou cukru a biče, Zaměstnám armády psycholo-
gů' abych ovládl mysl lidí. Určitě nebudu chtít být pasiv-
ní článkem, bárkou bezmocně se houpající na ylnach, ale
tim, kdo rozhoduje' kr]o sám určuje porlmínky, pravirlla
a průběh ,,hry,.. _.Io všechno jsou procesy, které probíha-
jí a které' nedojde li k tranýrmací, se budou stuPňo|at,
a to tak daleko, kam až to připustíme.

Abych co nejnázornějí ukázal, v čem vlastně žijeme
a kam spějeme' použil jsem nedávno při jedné přednášce
tento příměr:
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Existuje jedna stará chasidská pohádka, podobenství,

které ted, volně přelyprávím. Rabín se obrátí na Hospodi-
na s otázkou, která ho už dlouho trápí: Řekní mí, prosím,

co je to peklo a co je ráj. Hospodin se pousměje a praví:

Hle, tady je Elijáš, můj prorok, ten ti dá odpověd,' Elijáš

se rabína ujme a zavede ho do jedné místnosti, v níž ko
lem velkého kotle plného vybraných lahůdek sedí spousta
lidí s obrovskými lžícemi. Všichni jsou vychrtlí až na kost'

zbědoyaní a nešťastní. Každý se sám snaží nakrmit syou
přílíš velkou lžící' ale není to možné. Rabín se otřeseně ptá:
Elijáši, co je to proboha? _ To je peklo, odpolí prorok' A za
verle rabína do druhé místnosti, kde sc mu naskytne téměř
stejný pohled: kotel s lahůdkami a kolem plno lidí. Tito lidé
jsou však sytí, spokojení a št'astní, Svýntí tllouhými lžícemi
krmí jeclen druhého. Toto jsol| nebesa, yí rabín, lníž by mu
to musel EIijáš říkat.

A nyní sí představme společnost, tedy místnost, v níž bu
dou kolem plného kotle lidé, kteří si nejenže budou hledět
jen sami sebe, ale kteří navíc but]ou chtít všemi prostředky
dosáhnout toho, aby ostatní krmili jc, aniž by oní sani na-
krmili kohokolí jiného. To by teprve bylo peklo! _ Jenomže
k tomu přece směřujene! Jen si předstat,nrc, jaké to bude
žít ve společnosti, v níž budou všicluli ostatní vynakládat
veškerý svůj intelekt a um n0 to' aby ntýnt prostřetlnic
tvím, prostřednictvím druhých lídí uspokojíli své potřeby,
aby využívali ostatní ke svýn cílťnn. - A předstovme si,
jaký by byl život ve společnosti, v níž by všichni vynaklti-
dalí slťtj intelekt a syé doyednosti na to, aby uspokojili po
třeby druhých, tedy i mé' stejnč jaktl bych i j(i nalézal štěýí
v uspokojování potřeb jejkh.

Když dnes jedu autobusem po dálnici, míjím jeden bill-
board za druhým. A vím, Že na každém z ních usilovně
pracoval někdo se znalostí marketingové psychologie
a za vynaložení značného tvůrčího Potenciálu komu ne-
šlo o nic jiného, než jak mč přimět ke koupi jeho produk.
tu, tedy k dosažení zisku Jirmy' jež mu dala tuto zakázku;
mé skutečné potřeby ho při tonl naprosto nezajítnaly, Když
půjdu do obchodu _ kolíkrát ntohu mít dojem, že mají'
teli řetězce a prodal,ači šlo skutečně o to, abych dostal to'
co potřebuji, a kolikrát naopak lím, že jim šIo jen a jen
o to, abych u nich utratil co na.ivíc a nakoupil i to, co vůbcc
nepotřebuji? Když mě lókají nc ,,akce,,, když mi nabízejí
zákaznícké karty nebo santolcpky při nákupu nad 200 Kč
_ dělají to proto, aby mí posloužili, nebo abych posloužil jti
jim? Je toto peklo? Nebo nás skutečné peklo teprve čeká. ' '?
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Zdroje síIy k obratu

Lidskó svoboda

Humor a hravost

=;

Táňo, řekla jne, že jsme zde na sýětě pro určitý úkol' že

máme nějaké určení. Myslím, že to je ten hlavní důvod,

proč je nutná tranýrmace: nejen to, že jinak dopadneme

vclice špatně a s námi i planeta; údyt'kdybychom netněIi

žadné určení, žádný vyšší cíl, tak by koneckonců bylo úpI-

ně jedno, jak tlopadneme. - Mohli bychom se na ten úkol

zkusit blíže podíyat? V čem vlastnč podle vás spočívó?

V té nejjednodr.ršŠí odpovědi se snad dá říct' Že Prvot-
ním úkolem člověka |e udělat ze sebe lepší bytost' neŽ

jakou jsme byli při příchodu na svět. Zvládnout své ťrkoly

a proměnit své charakterové vlastnosti tak, abychom na

konci života rnohli odcházet s pocitem, Že ,jsme rreŽili na

darmo. To souvisi i s přesahem do společrrosti. Nejsme

tady jenom prcl sebe a pro své vlastní zrání, ale také pro

společenství lidí, se kterými Žijenre. ]e třeba dělat r'šech-

no, co můžeme, pro to, aby i druzí rnohli zrát, aby i oni

mohli stoupat vzhůrrr a plnit své ťrkoly. Jsme také odpo

vědni  za všechno n iŽSí,  co je pod námi '  Za př i rodu,  za

zviřata, za všechno, co ltánr unoŽňuje stoupat r'1iŠ. Na-
víc, jak vínle z duchovní litelatury, zejména od Rudolfa
Steinera, náŠ v1voj zdaleka nerrí u konce. I)ostali jsnre

od Boha svobodu, abychonr teď saIni ze sebe svobodně
pracovali na sqth duchovních článcích. Nikdo to za nás
nemůže udě|at. K tot-l-tu vŠak potřebujenre podmínk.r.'

které nánl to umoŽní. Pokucl Žijer-ne \'otroctví a strachu,
nemůŽenre se plrrě rozvijet. |edinci, kteří jsor: schoprri
obětovat všechntl, tomu snird uniknou, ale většina se ne-
dokáŽe vyrlknout a povzllést se rÝš. Problénl1'budou
vždycky' a také bjt nusí, ProtoŽe pouze s:ladIlý a bez-
starostný Život také nevede k cíli. Blahobyt uspává' rra
sazuje tálešnou optiku a zavridí na scestí' Itleální je stav,
kdy člověk rrení ani bohirtý.' ani clrudý 

.lbkže 
'.. abr'ch to

shrnula, člor'ěk musí pracovat jak na sobě' tlk pro druhé
a pro spravec1livějŠí společnost. Proto se vŽcly sil1', které
jste popsal výŠe, snaží a bttclou snaŽit' irbyci-loI-l-t toho
to vývoje nedosál-rli. Vysr'ětlení těžko nachiizím ,jenol-n
v hmotné rtlvině. ProtoŽe ti trrocní nra,jí všcho už ttllik,
Že nic dalšího rrepotřebují' Ani několik Žirotii jinr rrestačí
na to, abv svoje statky spotřcbor'ali. |istč, rnaji v rukou
moc. To je silný stimul, ovliidat ostirtní' bÝt páne m sr'ěta.
Ále pořád to l1estačí k vvsvčtlerrí. UŽ drres ovliitlají poli
tiky, rozhoclLr;í o tom, kdtl zkrirchuje a ktlo pi.eŽije' jsorr
skrytými vliiclci světa. A přece jdou stiile diil. \/ždl4 to
nakonec zničí i ie samotné. AŽ rrebude voda' l.zcluch, ze-
leň, nepřeŽijí ani oni. Pak r'rŽ je vidět' Že teiich cíle jdou za
tuto zemi a zasahují i duchovnísvěty. Pokotršcjísc zvriítit
Boží plány. Ale to všechrro je popsárro l' Bibli'
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Můžeme to brát í tak, že i překážky jsou součástí Boží-

ho plánu, neboť bez odporu, bez překonávání překážek by

nebylo tříbení a vývoje k vyššímu - bez těžkostí by nebylo

lehkosti. Nemá-li to ale být jen hra' jejíž výsledek, to jest

naše spása, je tak jako tak předem dán, musí být tento orl-
por reálný - musí existovat reáIná možnost, že ho nepře-

konáme, že mu podlehneme. Ie*liže nám Bůh chtěl dát

svobodu' musel riskovat i to' že přes překážky nepře.ide-

me. _ Proto se snažím apelot,at rovněž na lidi, kteří mají

tak velkou důvěru v Boha a y to, že všechno z leho vůle

dobře dopadne, že opomíjejí iniciativu ý tomto hÍnotnént

světě, Ta možnost zkázy je opravdu reálná a Bůh očekává,

Že nebudeme sedět s rukama y klíně; Bůh chce být naším
partnerem, nikoli p oruční kem.

Na druhou stranu můžeffie mít yelkou naději i v to,

že duchovní světy respektive ta jejich část' která usiluje

o pokrok (a to také o pokrok nás lirlí) _ nebut]ou nečínně

ryčkávat, ale budou se nám z druhé strany snažit ze všech

sil pomoci. Proto věřím, že i když to někdy lypadá bezna

dějně, zásatlní proměna společnosti může nastat. Protože

kdybychom to bralí čistě racíonáIně, je šance na promč

nu společnosti téměř nulová. Jenže čIovčk je bytoý maii'

cí původ y duchovním syčtě a sýým vyšším já také v du-

chovním světě *ále přebývající, a podněty k vývojí st,ěttt

nepřicházejí z mínulosti, nepřicházejí z hmotného světa,

nýbrž z budoucnosti a ze syěta ducha; tt to je svět, y nčmŽ
jsou všechny šance otevřené a l němž panuje dobrá vůlc

k tomu, abychom se ,,polepšili,..
Z čeho vy, Táňo, čerpáte naději a sílu k neustáIénu zti-

pasu o lidštější zítřky?

Nejprve díky, Radomile, za to krásné upřesnění. I já se
setkávám s lidmi, kteří říkají' Že všechno dobře dopadne'
protoŽe Bůh přece nemůŽe dopustit, aby to dopadlo špat-
ně. Stále očekávají nějaký zásah shůry, který vše vyřeŠí.
Tvrdí' Že je-li Bůh dobrý pak všechr-ro nrusí dobře skon-
čit. Ie nesmírně důleŽitá vaše Věta, Že Bůh musel spolu
se svobodou, kterou niim dal' riskovat' Že ptes přektizky
nepřejdeme' a překáŽky tady b1t musí' abychom v sobě
nacházeli sílu zlo překonávat dobrem.

Z čeho čerpám sílu já? Vlastně nevíln. Už od dětství
na mě silně působila hurrranistická literatura, ale i kon-
kÍétní lidské příklady statečných lidí. Tak jsem získala
úctu k hrdinům, kteří V sobě nacházeli odvahu k činu
a čelili zlobě a násilí. To nrě íormovalo natolik' Že potom
už neby|o n]oŽne j i r  v  Ž ivo lé j inou cestou.  neŽ ja iou Šl i
ti, kteří Ve nrně probudili touhu po pravclivém a smys-
luplném Životě. Proto jsen] vŽdycky zkoumala svo,]e činy
a některé věci jsern prostě r-ldělat nenohla' protoŽe by rni
to svědomí nedovolilo. To ntělo také svoje konsekvence.
Někdy jsem trdělala něco, za čím jsem si sice stála' ale
nést důsledky pak nebylo snadné. S odstupem let, kdy uŽ
nesnáze byly za rnnou, jsenl ale viděla, že to nrělo hlubo
ky ýznam a že mě to ve]mi posílilo. To jsou ty překáŽkv,
které jsou pro kaŽdého z nás připraven1,. To vědonlí' Že
.;sme latku rrepodlezli' nesnrirně posi|uje. Dnes uŽ je nri
mnohem jasnější, co mám a chci dělat. Jtrk uŽ jsem řekla:
kaŽdý z nás nrá ste,1ný osobni ťtkol posttltout se kortsek
dál ve svénr duchovním výr,oji a současrrě dělat něco prtl
sPolečnost. |á vlastně rrerrlohu jinak, prokrŽe bych nlěla
pocit, že odnlítám přijnrout odpovědnost. .|oto věclonlí
mi dává také silu ke všer-n zápasům, jakkoli je mi někdy
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úspěchu konání, ale na konání samotném _ na tom, že
konám to, co mám. A možná ani ne na konání, ale čistě na
bytí - že jscm a že je svět.

Byl jsem zahradníkem (jako zahradník človčk oyšem
nejen sklízí, ale také vítlí' jak mu plevel ,,přerůstá přes
hlalu,', jak mu ,,škůdci,, žerou úrodu, jak rostliny strádají
suchem a on nemá možnost jc zalít atd')' přckládám, píšu
a vydóváttt knížky, ale podstatou mé činnosti - a to máffie,
myslím, společné je snaha o pronúnu svčta kolcnt nás; ja

'isem přitottt vzešel ze zenňtlčlství a angažovaI jsem se v jí-

ném, ,,lidštěiším,, přístupu k ptidě a rostlinán, Podílel jsen

se na ronlojí hnutí přírodních zahrad, na rozvoji geoman
tie, kde .ide o přístup ke kra.jinč a k Zemi' anthroposoJte
a čím dál více se věnuji také olteclú lidským záležitostent,
kde se naše snahy setkávají: tottttt, aby,se zlidštíI náš lídský
svčt. A zde je má zkušenost podobná jnko vaše: je to práce,
jejíž účinek člověk nedohIétlnc, Netnůže jí tatly vlasfuě ani
konat prtl .iejí účinek, alc jen pro ni samu. I kdyby však
byla bezprostředně neúspčšltá,.ie to práce, která má hlu.
boký sln1r,sl'

Ano' to iste qiádřil krásně. .lirto práci na společenskén.r
poli rrenrtiŽeme konat pro výsledek, ale proto, Že je nutné
ji dělat. Abychon si ,jeclnou mohli říct společrrě s hrdi
nou z Forttlanova filn-ru ,PřclcÍ natL kukaččín lmízdem:

,,Aspori jserl to zkusil...To znamená, Že )ít se rnusí i do
prohranýclr zápasů, ale clťrleŽité je' že jsrne nenrlčeli, že

'|sme něco děIali' Cin mii cenu sám o sobě' tlokorrce bez
ohledu na ýsledek. Terr se opravdu může dostavit po Ie.
tech, ale moŽná i dřív' pokud nás bude víc. Ano, pokou
šet se zlidštit náš svět l-r-rá vž-dycky cenu'

|ó jsem měl také vždycky, když jscm dělal něco pro tlru
hé, pro jejich rozvoj _ třeba tlumočení antroposofckých
vzdělávacích přednášek _ pro duchovní pokrok společnos-
ti, ale také pro přírodu, krajinu a její bytosti - například
geomantickou práci _ ten nejintenzivnější pocit, že jsem
člověkem. Tvořivá, obecně prospěšná, svobodná činnost
mí pokaždé dávala prožít skutečnó lidství' Rudolf Steiner
takovou čínnost nazýú jednáním z lásky a říká: ,Pouze
tehdy, následuji-lí svou lásku k předmětu a k objektivlí.
mu cíli' pak jsem to já sám, kdo jedná' Na tomto stup|1i
mravnosti nejcdnám proto, že uznávám pána nad sebou čí
tlnější autorítu nebo tzy. ynitřní hlas, Neuznávám žádný
vnější princíp slého.iednání, protože jsem našel v sobě sa-
mém důvod činností, Iásku k jednání,,s Taková činnost .je,
myslím, ta, ktará přittáší nejvčtší uspokojení.

A rád bych zde ocitoval ještě jednu stěžejní větLl ze stei
nerovy Ft|osohe svobody: ,,Zít v kisce k jednání a nechttt
žít v porozumění pro cizí vůli .je zakladní pral,idlo st,obtld'
ných lidí'a! olázky svobody se y našem rozhoyoru mož-
nó ještě buc1eme dotýkat: lídé mají narůstajíCí potřebu být
svobodní a zLírovcň v mnoha ohledcth sílí tlak státu, tlak
elit, tlak technologií na zotročení IitIí, na to, aby jínt slouži.
li. Lidská svoboda ovšem není výchozím stayem vývoje, ala
spíše jeho cílen. Už na začátku našehtt rozhotoru jsna se
bavili o sestupu tlo propasti, o Postl|pné ztrátě spojcní s Btl-
hem, o procestt inclívidualizace a nárůstu egoismtl, kte rý.jc
jednou stranou niuce, zatímto tlrulrcu stranou tt zárot,ct:t
hlubokým snyslem toho všehtt je nabytí svoborly...

Iá jsem si nejdřír,také myslela, Že vím, co slovo svobcl
da znamená. Až' pozdějt jsem si začala uvědomovat, Že
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všechr.ro tak jasné neni' Bez seznámení se s dílem Ru

doltá Steinera by r-rri asi dalo mnohenr větší práci to

poclropit. Je to také ťrstřední téma naší doby, která po-

jern svoboda pouŽívá v kaŽdé druhé větě. Po zněně re

Žimu, kdy jsn.re toužili nejvíce po sr.obodě' cítili jsme'

Že právě svoboda nárn schází a,jer-r ve svobodě můŽeme

růst' začali to slovo r.rŽívat a posléze zneuŽívat i ti, kdo ve

skrrtečnosti tletuší, co znamená. Sarrri jsou nesvobodní,

ir]e o sr'obodě káŽou.'lbk to nakonec lypadá, že kaŽdý

lná neontezenorr svobodrr dělat' co se mu zachce. Podle

toho klidné mohu postavit stlusedovi před okno garáŽ

ng!6.,.ykonat svt.lu potřebu uprostřed Václavského ná-

městí. Mán.re přece svoboclu' a co není výsltx'ně zaká

záno, jc dovoleno ' Íík:a|i. Z pojnu svobocla se sta]cl cosl
jako soukroIlý splacl-rovací záchod' Vypadá to, že je věcí

osobního rozhoclnutí' co chci a budu dělat. Prár'ě RtL

clolf Steiner ukazuje' jak hluboce zůstáváme nesvobodní.

Člověk' který jeclná z vášně r-rebo podléhá módě, svýln

neřestem či rr.tclci tr pcnězůn' není svobcldný ani trochrr'

Svobodv naopak znerržívá ve sr.ůj prospěch. Vede jej ego

isnrrrs' který n.ríří opačnýn-r stněret-l-t. ocl sr'obody k zá'

vislosti. |e sirr-nozřejnlě nekonečně těžké si tohle všechrrtl

uvědonrit a potorn poc1lc toho začít Žít' Znamená to jit

cestou nepohocllí. \'ětšina totiŽ býVá konÍbrmní. Svobtl

da je jednánínl ze sebe, z dobrt.rvolného přijetí pohnutek

z r'ěčnosti. Pak ovšern stojí skutečně svoboclný člor'ěk

často proti nocnýl]]' ktcří býVa]í přesně na opačném

pólu..fakto se kclysi odvolrir'ai |an Hus na sr'oje svědonli'

Chtěl jedllat jcnonr poclle Živého Krista a odpověd'hledal

v Bibli a rrikoli v,1ejí interpretaci tehdejšími rradřízer]ýnli.

oclmítal se podřizovat moci církr'e' která.ji zneuŽívalir.

PoloŽil Za to i svůi život. Nemohljinak. Tlak shora, o kte
rém mluvíte, tak moŽná nutí nás všechrry, abychom si
uvědomovali, o co jde. Henry David Thoreau, také jeden
ze svobodných lidí, kdysi nechtěl platit v Americe daně,
protože šly na válečné účely, a stál za svým názorem do
důsledků. Nechal se zavřít do vězeni a napsal, Že skuteč-
ně svobodné lidi je možné najít jenom ve vězení. A že
to' Že jej zaYřelí, nezabránilo jeho svobodnémrr myšlení,
které jedirré má tu n]ožnost procházet zdmi. To Že un]l-
čet nemohou. Můžeme vzpomenout na statečné chování
T. G. Masaryka za hilsneriády. Tak to jsou ti, kdo jednají
svobodně a zůstávají pro nás velkou inspirací. Svoboda je
jednání podle svého svědomí a to často stojí nad zákollrr
Proto si člověk rnusí projít zkouškami, aby;e obhájil. jak
říkáte, to je rráš hlavní úkol, Radon-rile.

Nedávno jste se, Táňo' v jednom rozhlasovém pořat1ul) za
stala Romana Smetany, řidiče autobusu' který byl stíhtín
za to, že politikům na plakátech natnaloyal tykatl|a' Řekl
bych' že l tomto případě se kromě [ásk1 a světlomí jako
zdrojů sl,obody, o kterých jsme se již zmíniti' uplatníla také
velká hravost' V té souvislostí musím ocitoyat okřír]lenou
větu Friedficha Schillera: ,,Čloyěk si hraje jen tehdy, k1yž
je v plném významu člol,ěkem, a je jen tam zcela člověkem'
kdc si hraje',tz Schi|ler ještě tJotleivá' že tato ýěta a má
tedy na mysli.její obsah, náptň _ .ie schopna nést celou stat,-
bu těžkého umění žít. Chci tím říci, že í hrat,ost patří ke
svobodě, přínejmenším jako ieden je1í aspekt' že být zcela
čIověkem znamená být svobodným, respektive ke syobodě
směřoyat, usiloyat o ní' a že svoboda, spočívýící minto jiné
ý tvořiyé hravosti, je uměním, ,,těžkým uměnín Žít,,.
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Svoboda je vůbec kategorie, která se podle mého názoru

nedá deJinot,at ani uchopít čistě intelektuáIně, rozumově;

je to pojem, jehož obsahem se můžeme yic a vic prostupo-

vat, yžívat se do něho, poznávat ho svým citem, ale který

se pokusu o intelektuáIní uchopení vždycky nakonec vy'

mkne. . .
Kdysi byli lit]é mnohem peuněji začleněni do sociáI

ních vazeb, což jím svobodu neumožňovalo, ByLi ve spoje-

ní s duchoyním světem, s Bohem, a ten jim říkal, co a jak

mají dělat' otázka morólky nehrála roli, člověk nemohl

volit mezi dobrem a zlem a nemohl ani jednat nemorálně.

S rostoucí intelektualizací lidského vědomí a oddělováním

se od Boha čím dáI vic vyvstáslala možnost konat o syé vůlí

také zlo; stoboda vlastně znamená možnost volby. Dnes .ie
na nás, jak se v tom kterém přípatlě rozhodneme, rozhodo
yat se svobodně však znamená rozhodovat se z lásky, nikoli

ze strachu, a také rozhodovat se yědomě, V tom vlastně

spočívá smysl naší individualizace a sestupu do egoismu'

Rozvojem svého ega jsme naplnili předpoklad stlobody,

ztratili jsme kontakt s duchem' s přírodou i s ostatními

tidmi. Ted, nás čeká cesta z Propaýi ke svobodě a lásce

nemá-Ii se tato Propast stát zároveň pastí,

Ar-ro, Radornlle, .1en se jeŠtě rra chvíli Vrátím ke konkrét

nímu případu, který dokresluje naše slova. )sem moc

ráda' že jste znrínil případ Romana Smetany, řidiče' kte-

rý pokreslil volebni plakáty politických stran. To je také

člověk, který jedná svobodně a ze sebe aŽ po krajni mez'

Nechá se zavřít clo vězení, protoŽe odn-rítá pokřivenou

argumentaci těch, kdo nám chtějí zakázat svobodné
jednání a scestně argunrentují ochranou soukromého

6ajetku. Tento člověk důsledným trváním na právu na
svobodné lyjádření názoru a neochotou ke kompromisu
odhalil farize'iství našeho systému a lidí' kteří jej lytvářejí
a schovávají se za něj. Udělal pro naši demokracii víc než
zástupy politiků.

]sem ráda, že zmiňujete hravost. Hravost je součástí
tvorby a smích a humor jsou jejím doprovodem. Když
se smějeme' márne nadhled sami nad sebou, nebereme
se třeskutě r'áŽně. Tím můŽeme korigovat naše chyby
a smát se vlastnímu strachu. Humor nás také spojuje
s ostatními a pomáhá na cestě z propasti.
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Volnost _ rovnost _ bratrství

Troj člennost s o ciólního
organtsmu

]ednou z věcí, které mě ! listopadu 1989 nejvíce fascino
valy, byl právě humor a hrayost, s nimíŽ lidé odstraňoyali
starý režim a vypořádávali se s vlastní minulostí _ ta tvoři
vost na plakátech, vylepovaných tenkrát všude možně, byla

úžasná a ukazoyala něco z potenciálu našeho národa. '.

Shodlí jsme se, Táňo, na nutnosti změny systému, jehtl

tranýrmcce to je koneckoncťt věc, kterou přípouští stálc

více lidí, Protestům však většinou chybí vize toho, co by

mělo přijít' Ta ale může vychtizet jen z našelto obrazu člo'

ltěka a světa; pokud je tento obťaz materialistický a nc

zahrnuje spirituální podstatu člověka, musí se, myslím,
i jakákoli vize minout se skutečnýnti potřebamí člověka

a společnost budoyaná podle takol,é vize pak bude nutnč

nelidská'

Tady možná budeme narážet na to, že mnoho lidí jc

skutečně materiálních a k vědonrí duchovního základu

člověka zatím nedospěli. Maji být vyloučení ze snah1.

o proměnu společnosti? Myslírn si, Že ten, kdo chce spo

lupracovat s druhými, je sclropen naslouchat a přináší

pomoc' je na té cestě rovněž, i když si ji nepojmenoval
jako duchovní. Pokud se ve společnosti namísto principu
osobního prospěchu a tvrdých loktů jako cesty k úspě-
chu ujme model zaloŽený na spolupráci, mnoho lidí si
onu sPiritualitu může začít uvědomovat a rozYíiet ii. Tou-
ha po ní podle mne v mnoha lidech existuje, jenom je
zasutá a zahrabaná na dně duše' Kdyby se mělo čekat' až
lidé zduchovní, nikdy s ničím nezaČneme.

Vize toho' co by mělo přijít' se v mnohých ponalu
rodí. UŽ se velmi často začíná mluvit o systému družstev-
nictví, jaký u nás existoval za první republiky. V nnoha
zemích t1to svépomocné struktury fungují a lidem' kteří
například ztratí prácl, velmi pomáhaji' Leckde fungují
místní měny' které lidem ponáhají udrŽet práci a pení
ze v místě, kde Žijí. Existují různé svépomocné systémy
nebo etické banky' To všechno jsou funkční mechanismy,
kterým patří budoucnost. Transfbrmace ale musi zahr-
novat širší spektrum a tam si zatím nikdo moc neví rady.
Většina lidí, kteří protestují po celém světě, se donni-
vá' Že stačí zavést prvky přímé demokracie' a chtěií tlačit
zdola na politiky, aby byli lepší. To samozřejmě nestačí.

Každý člověk je duchovní bytoý, a jeýliže to nepřiPouští,
je to jen Proto, že o tom rteví, ProtoŽe to dnešní syětonázor
prostě zastírá, zamlčuje. Vc Škole nám vštěpují doktrínu,
že jsme jen hnota s .jakýmisi J.unkcemi vědomí' které jsou
neuronální, v podstatě elektrické čí elektrochemické povtt-
hy' že jako hmota jsme pří Velkém třesku vznikli z ničeho
j.akýmsi mechanickým procese m, vlastně t.,ýbuchem, a že
Jsme se vyyinuli ze zyířat - že vlastně jsme zvířatn, byt'
vyšší. _ včera mí jeden známý vyprávěl o dřevaří, který
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zhotovuje takzvané měsíčt-Lí dřevo. Při kácení a zpracovóní

dřeya bčhem dtouhých let vypozorol,al, že dřevo kácené

v zimě, navíc při určité fázi a postal)ení Měsíce, je ménč

vodnaté, nepraská a nenapadají ho čerýotoči a jiní brouci

ani houby' Lidem, kteří projeýí zájem, takové dřevo nabízí,

aniž by za to chtěI oproti běžnému dřelu jakýkoli přípla-

tek. Kt|yž se ho ten můj známý zeptal, proč to tedy ýlast ě

děIa, když z toho nemá žádný zisk' tak se nejprve zasnňI

ve smyslu, jaká že to je zyláštní otázka, a pak řekl: |á přecc

chci věci děIat dobře! - A přesně to je podle mého názortt

to duchovní jádro každého čIověka, to dobré' božské jádro,

které chce věci dčIat dobře, k obecnému ProsPěchu, .iádro
jinak nazývané také syědomí _ anebo laska. Ten člověk,

i když by to sam takto třeba neřekl, to prostě dělá z lásky.

A právě tohle jádro, ta laska v nás' je zdrojem, z něhož'

může vyňrat transformace sPolečnosti, ttt,už někdo včří

v něco duchovního, nebo neyěří'

Přímou demokracii jsem zažil w Švýcarsku' ktle sa

v roce 1992, ktly jsem tam pobýnl, právč schylovalo k jed-

nomu ze zdejšícll re.ferend.|3 V některých otllehlých krajíclt

se tu prý dokonce rlodnes při hlasování shronláždí obyla-

telé obce na wřejnén prostranství, oblečení v krojích, muži

se zbraní v ruce, a ntt místě hktsují zvetlnutíttt paŽe - je to

slavnostní akt, v nčmž lze yytušit ýoP)j praL1ávných rituti.

lů' odehrávajících sc na posvátných místech' Takovým pro'

tipólem je dnes oltčas prosazované hlasování přes interncť,

klíknutím myší... Abych prcn,du řekl, k takoyémuto zpťt

sobu přímé demokracie nemán nejmenší důlěru. Když st

podivóttt, co píší dnonymoyé, schoyaní za různé přezdfuky,

do internetových Jór či do konrcntářťt za čIánky, yidín, Et

se syobodou a s vyzrá|ostí tisutlku to nemti nic společného.

Virtualní světy a možnost skrýt vlastní idcntitu evidentně

svádějí k nemorálnosti'
Na druhou stranu mi ale volání po přímé demokracii,

respektíye jejíffi větším podíIu na rozhodování o společných

věcech, připadá zcela legitimní: vždyť jak jinak dohlédnout

na to, co politici a úředníci dělají' a omezít rozrůstání ko-

rupce? v tom mají Švýcaři jako občané mnohem větší moc,
pravomoc než my. Evidentní je podle mě Jakt, že stranická
parlamentní ,,demokracie', v dnešníformě nefunguje, že to

v podstatě žádná demokracie není...

Že naše demokracie je jenom vnější slupka, ale ve skuteč-
nosti jde o vládu skryté ollgarchie' si uŽ uvědornují i děti.
Pokud občan nenrťtže ovlivňovat věci veřejné jinak rreŽ
tím, Že jednou za čtyři roky vhodí do hlasovací urny pře-
dem připravené lístky stran, kandidáty na nich většinou
nezná a všechny strany se chovají víceméně stejně, pak
se nejedrrá o denrokracii. Je však otázka, Zda Vidět všelék
jenom v p i tme volbe.  VŠichni  vŽdycky uvádéj i  Švýear.
sko, jenŽe tam ten systém funguje stovky |et, je pevnýn
základen-r chování liclí a je součástí jejich |-ristorie. U rrás
by tento systém měl fungovat v místě, kde se r'šichni znají
a znají svoje potřeby. To \Tžaduje aktivní a informovirtlé
lidi. Celá desetiletí se však u nás pracovalo na ton, aby
lidé byli spíše pasivní a nezajínrali se o víc neŽ o vlastt-tí
zahrádky a plné talíře. V n]noha lidech je tellto nrodel Za.
budovaný a změnit iej dá dost práce. Také potřebují prav-
divé infbrmace, aby se mohli správně rozhotlnout. A ty
často scházejí. Proto podle mne bude chvíli trvat, než
přímá demokracie začne fungovat, i kdyby b,vla uzákoně-
ná. Tím r-reříkáIl' Že jsenr proti ní, naopak, a poŽadavck
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referenda ie naprosto klíčoý. Není však samospasitel-
ný Vrátila jsenr se nedávno z Irska, kde bylo těsně před

referendem o evropské fiskálr-rí smlouvěl], a celá země

byla polepena plakáty _ volte ano' volte ne; často byl'v
oba protichůdné náz<lry na jednom sloupu. Lidé nevědě.

li, jak se rozhodnout, co je pro ně lepší a co horší řešeni.
Zdá se, Že obě řešerríjsou šPatná. Žádné nepomůže zen.ri

splatit dluhy a v}'tvořit pracovní místa. Tak se opět dostá-
váme k tomu, Že je to iistě ]eden z nroŽných mechanisnrťr'
jak vrátit vládu zpět do rukou lidi' změna však musí být
mnohem hlubší a zrisaclnější.

A v čem by tetly podle vás mčh spočfuat?

V proměně vŠech složek společnosti. Politické' ekono
n-rické, v nové organizaci společnosti. Cílem je společ-

nost, ve které je zaručetlit důstojnost člověka a rozvoj
jeho tr'ůrčího potenciálu ve spolupráci s ostatními. Co.
koli nového přinášíme, vždycky se musíme ptát, Zda t}to

cíle naplňujen-re' Mno|ro lidí říká: vin-re, Že naše demo-
kracie není ide;ilni' aIe nic lepšího neexistuje, ie to nei

lepŠí ze všech špatných řešer-rí. - Naší povinností je ale
hledat něco lepšího tak clIoul-ro' dokud nebude zajištěna

a ctěna lidská dt'rstojnost |raždého člověka. Dějiny přece

nekončí dneŠkeni, civilizace prochází v určítých obclo-

bích změnanii a my cítínre, Že právě v takovém období
žijen-re. Navíc není prirvcla' že tady Žádný model pronrě'

ny neexistuie' S tako1'ýlrl niívrhem přiŠel Rudolf Steiner'
kdyŽ byl po prvrrí světové válce rrěkolika osobnostnli
tehdejŠí dtlby oslor'err, zda by nevěděl, kudy a jak jít' abl'
se něco tak strašné|rtl jakcl clna válka uŽ nikdy neopa

kovalo. Po nějaké době představil korrcept sociální troj.
člennosti. |de v něm o osamostatnění 'iednotlivých sloŽek
společnosti, do té doby slitých a propleterrých v jednot-

ném státním útvaru, coŽ podle něho právě způsobovalo
všechny potíŽe a vedlo i k prvrrí světové válce. Navrhl
oddělit ekonomlku, politiku a to, co nazýval duchovní
sferou (vzdělání, vědu, kulturu, víru) do tří části, které
by se spravovaly sanry a nezasahovaly jedna do druhé.
Mnoho významn,vch osobrrostí politického, společerrské
ho i kulturního života té doby podepsalo menrorandun,
které tyto návrhy přinášelo. Setrvačnost nryšlení, zr'yků
i mocenské zájmy však nakonec prosazerií této myšlenky
zabránily. Ceká tak na nás' protoŽe základrrí ideje neze-
stárly, jsou stále platné a jsou ýzr'ou pro naši generaci,
aby se pokusila naplnit, co se tehdy nepodařilo a co by
mohlo přinést kýŽer-ré ozdravění našen]u světu. Je nutné
začít se těmito návrhy zabývat do hloubky' snažit se je
rozpraco\'áVat a uskutečňovat r' naŠí době.

Ten koncept socitilní trojčlennosti ncbo přesněji koncept
trojčlennosti sociálního organíulu jc |idcn obeznámeným
s dílem RudolJ.a Steinera dobře z átll, tčm ostatnim by-
chom ho ale asi měli příbtížít' RutlolJ Stciner srozumitelně
ukazuje' že lidská společnost se skltidci ze tří vclkých ob-
lastí: hospodářské, potíticko právní a tluchovní nebtlli kul
turní. V kažr1é z těchto obllstí, ttxi-li být zdravá, se tnusí
uplatňovat jiný princíp: v hospocltiřské príncip bratrstt,í,
v politícko prfuní princip rovnosti tt y, tlttchot,ní princíp
slobody. Že bychont si měli být rovni před zríkonent, to
je každému zře.imé. Že b1,t, oblastí kultury, vztlčltivání,
víry, vědy atd. ntěla panovat svobtlt!a, tetly ža by tttto
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oblast neměIa být Poplatná ani Politické linii, ideologii, ani

ekonomickým zájmům, přiPustí patrně mnozí' Že by alc

y ekonomice měIo platit bratrství, solidarita, vzájemnost
_ to je pro mnohé těŽko skousnutelný oříšek. Sami ale vidí-

fia ka?n to vede, když se tu uplatňuje opačný princip' ted|

sobectví, konkurence: k nemoci celé společfiosti'

Vy, Táňo, říkáte, že Rudolf Stciner navrhl tyto oblas-

ti oddělit. To bychom así měli vysvětlit; známý německý

umělec Joseph Beuys totíž například v jednom rozhoyo.

ru řekl uyedu zde nyní trošku obsáhlejší citát: ,,Rudo[|

Steiner byl betllivým pozorolatelem' ()n PřeCe níc noyéh0

neuynalezl, jen všechno dobře pozorova| a výsledky st,ého

vnímání jeden po druhém sepsal. Z lýsletlného pozorovti

ní vypývá' že socítilní organismus je trojčIenný' už dávno

se takto dčlil, a není třeba to dělení teprve hledat. Tro1-

člennost sociólního organismu je patrná, třebaže jen yť

zkreslené J.ormě, tzn. patologicky, v nádorovité konstelaci,

v zamotané podobě atd, Bylo by velkým omylem usouLlil

napříktad na zťiklarlě Steinerových Hlavl-rích bodů., j.,

plánoval sociáIní organismus dělit' Vůbec to nezamýšlel,

on jen hovoří o tom, co .ie, a nttkonec přichází s leraPií'

s oPatřeními, kterti se musí vynořit z vědomí človčka, ab1,

je lidé dokázali větlomě regulovat. Vědonú.1i reguloyat t) t||

princípy, aby trojčlennost sociálního organísmu nczůstall

nat,ěky nevědomou a v důsletlku té nevčdtlmosti prtit,ě ttt''

tlocházelo k různým zauzlením, k zamotání, k chybnýttt

postojům' Steiner nabízí terLpii, 0 to je přirozeně rnitno'

řádně důležité.,,|.

" Míněna kniha Hlrrwtí body st 'tciáIt i  ot l izk), ' i , lk l ž,i|,ot||í ]|t lt] l l)sl

pro přítomnosť i buLlolcno.s. '  l]altazar, PIaha |993' (Pozn' RH')

Jistě, můženre říci, že Rudolf Steiner trojčlennost sociál

ního organismu lrypozoroval a na heslech Íiarlcouzské

revoluce jasně ukázal, že právě ona těmi slavnýnri slolry

trojčlennost deklarovala, jenom jsme tonru málo rozu

měli. I dnes se vede diskuse o tom, Že člověk si rremůže

b,,Ít současně rovný s druhým a současně svobodný Že

bud je tady rovnost, nebo svoboda. Vysvětlil' Že ke zma

tení Pojmů dochází právě proto' že lidé nepostřehli, Že

existují tři články sociálního organismu a kaŽdý působi

v jiné oblasti. Rovnost patří do č1ánku politicko-práVní-

ho, ale rozlrodně tanr nepatří svoboda. Tam můŽe svo-

boda napácl-rat jenom zmatky, a to se také děje, protože

zákony dnes opravdu nepřirrášejí rovnost před zákonem,

ale jsou často násilín páchaným na různých skupintich.
Stejně tak nepatří rovnost' ale ani svoboda do obIasti eko
nomické' coŽ je něco' lrad čín nejerrŽe nikdo nepřen-rýŠ-
lí, ale mnozí by to hlasitě odmítli, protože třínají v ruce
prapor svobody a mávají jin-r zejména tanr' kam r'ůbec
nepatří. Svoboda v ekonot-nické oblasti přir-ráší dnešní
bezqichodrrou sitr'raci' protoŽe namísto spolupráce a hle
dání toho, co je dobré pro jednotlivce i pro společnost,
dochází k naprosté svévcrli. ]e to nesmírně jednocluché
a nesmírně prosté. Rudolf Steiner to r'ypozorovirl' ale
předtím to nikoho nenapatllo. Nenrrrsinre používirt sIova
jako napřiklad děler-rí' ale pokud tento pohled při,jrrleme,
bude to znirnenat proměnu i V pIaktickénr Ž,ivotě' Iludo]f
Steiner šel samozřejmě diíl a rravrhoval růzrrá praktická
řešení, jakkoli sán říkal, že se všec|rrro rychle pronlěňuje
a Že se nic tresmí hxovat a vŽcly je třeba trově reirgovat
na s i tuac i  . l  Zno\ ( l  . l  Zno\.u tvo i i ( .  ost i l t | ]é \  Hldvtt t t | t
bodech sociální oaízk1 Rudolf Steiner říkii: ,,Jako nutný
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cíl veřejného života musí na předním místě stát úsilí

o pronikavé oddělení hospodářské a právní organizace.

Vžijeme-li se do tohoto rozdělení, najdou obě oddělující

se organizace nejlepší zpťrsob voleb sých zákonodárců

a správců ze sých vlastních základů...16

Domnívám se' že takto to myslel i Joseph Beuys: socíální

či společensý organismus prostě je trojčlenný: pokud však

tuto trojčlennost vědomě neuchopíme a dovolíme, ab1 do

sebe jednotlívé čIanl.q zasahonly jinak, než mají, aby se

v nich uplatňovaly jiné principl než ty spróvné, musí tento

organismus onemocnět' A musi být léčen, a to tak, že se

u jednotlivých oblastech začnou uplatňoyat náležíté princi

py. V mínulém, socialistickém režimu zasahoyala polítika

do ekonomiky i kultury; lýsledkem byla neJungující ekono-

mika a ídeologické umění, školství apod. Dnes zase zasa

huje ekonomíka do politiky, ale také do yzděláyání, kultury,

vět1y atd, _ a lýsledkem je bujici ekonomika, korumpovaná
politika a komerční' bufuární, pokleslá kultura.

První krok ! terapii musí tedy zahrnoyat poznání

a uznání této tro.ičlennosti jako objektivní zákonitosti' 1b

l podstatě znamená oddělení uvedených tří oblastí ý na-

šich hlayách, v našem myšlení. Jaké by podle vás' Táito,

mohý či měly být další kroky? MěIo by tet17 dojít k nějakt.

mu oddělení těchto oblastí také ve společnosti?

Začala bych asi Citátem z ltleje sociáIní tro'jčlennosti ktt.

dolfa Steinera: ,,Hospodářské poněry lidijsou ýsledkent
toho, jak se k sobě vzájemně chovají na základě svých
duchovních schopností a na základě právního řádu. Kdo

to chápe' ten ví, že nenajde žádný systérn, který by sám

o sobě mohl dát lidem důstojný život. Má-li člověk v ta
kovém hospodářském systému dostat Za svůj ýkon po-
třebnou odměnu' závisí to na duchovním souladu lidí
a na tom, jak si na základě právního vědorr-rí mezi sebou
uspořádají vzájemný vztah... l 7

Takže ty další kroky po pochopení trojčlennosti or-
ganismu by podle mne nrěly vést nejprve ke změnám
v právním řádu, v zákonech' To otevře prostor pro da]ší
oblasti. Pokud v politicko-právní oblasti začneme s po-
stupným narovnáváním situace například tím, že osvo
bodíme školství od diktátu ekonomiky i neustálých po-
kusů politiků zasahovat do svobodné vÝuky jednou testy'
podruhé společnýnri osnovanri atd.' začnou tadywrůstat
b}tosti' které budou přinášet do společnosti nové impul-
zy' Osvobodíme li mediální rady veřejrroprávnich insti
tucí od diktátu politiků' otevřen.re svobodný prostor pro
dialog a rozhovor Tak se budou moci šířit i jiné postoje
a myšlenky neŽ ty, které propagují lidé n-roci. Vytvořme
prostor pro svobodnou tvorbu umělců' pro svobodné
zkoumání vědců. l,egislativt-rě můŽeme ošetřit po<1mín
ky pro rozvoj dernokratických druŽstevních modelů'
které nejsou zaloŽeny na maximalizaci zisku' ale na rov
nosti hlasů a podílů' MůŽen-re pomoci n.ralému a střed-
nimu podnikáni. Z politické pozice můŽeme podporo
vat mÍstní měny' etlcké banky' všechno to, co dnes není
podporováno vůbec' a pokud to existuje' pak r'íceméně
pokoutně nebo proto, Že to přeŽilo z dob rninulých' a je
to tolerováno' protoŽe to není příliš rozšířené' ]akmile
sr nahlas řekneme, že politíka ani ekonomika nemají do
těchto věcí co mluvit' ale že jSou pIostorem občanů, rrěco
Podstatného se znrění, ještě r-reŽ ten prostor začneme
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lytvářet. Ale začít se podle nrne musí právě tady. Politika

nastavuje pravidla a snrlouvy, a když nefunguje' nadě;e

na důstojný Život jedince se hrorrtí.

Tomu rozumím a je to logické. Bylo by to ovšem úplli
jiné' not,é zákonodárstyí, které si s dnešními polítíky' jejícIt

praktikamí a jejich myšlenín příliš nedovedu Pře{]sta1,it.
Takže by to ylastně znamenalo, že prvním krokem by ntl.

selo být nové ustayení zákonodárných sborů, tak aby byly,

schoP|1y vytvářet a přijímat takovéto zákony. A tomu b1,
muscla předcházet proněna smýšIení politiků a ylastnč

smýšlení celé společnosti, nebo alespoň .iejí převážné čáýí,
protože.iinak se takoví politíkové naob.ieví. Cili nejprve by.

sc musely proměnit, ř.ekněnla, sdčIowcí prostředky, respck
tíl,c žurnalisté _ jenomže ti jsou ztměst|llnci medíáIníc]t
magnátů' kteří na takové promčnč nemají napt.osto žátltty|

zájcnl a budou se jí snaŽít zabránít. Dokud terly ekonontic'
ké zajmy ovládají duchovní život (v tomto případě působt

ní módií a tím způsob a obsalt diskuse ve společnosti) a ži-

vot politický, těžko může dojít k ,'rasuscitaci., zákonodárltt|
motí' je to tck trochu začttrot,ttllý kruh. Vy, Táňo, vídítc

ně.jaké výcho11ísko?

Nevěřírn v to, Že současné politiky je nožné změnit. AŽ

na jednotlir.é r.jjin-rk1', jaké se občas rysk1'tuji _ a tad1' pla

tí, Že ýinrka potr'rzuje prai'idlo _ nerna'jí v sobě stái'alí-
cí strany zabudovány žtidné očistné mechanismy a nar'ic
jsou finančně podporovány stejnýrni kmotry v zákulisi.
Proto s nlmi nehnou ani masové protesty lidí na nánlěs.
tích. Dnešní strany Žijí z n-rinu|osti, která,1e mrtvá. Chce'
me Ii něccl změnit' nusi liden dojít, že do politiky mrtst

vstoupit oni sami. V roce l989 bylo také všem jasné, Že
staří komunističtí poslanci musí byt ryměněni. Do poli-
tiky šli noví lidé ze všech možných oborů. Stále je moŽné
vstoupit do politiky na kandidátkách malých stran nebo
hnutí. |e jenonr třeba se dívat na programy' protože na
nich opravdu zá|eŽí, Zatínl vznikaly nové strany, ale se
starými lidmi a starými programy (Miroslav Kalousek
a jeho ToP 09) nebo s novýn-ri lidnri a starými programy
(Věci veřejné). Když někdo tvrclí, Že programy jsou dob-
ré, jenom nusí přijít lepŠí Jidé, potvrzuje tin-r pouze sou
časný systém' který uŽ rrelze opravit a ná v sobě zabudo-
vány všechny neduhy naší společnosti. Lidé se začír-rají
rozhlížet a hledat, co je třeba udělat, aby se věci pohnuly
k lepšímu. Zažila .1sem ve svérn Životě už dvakrát chr'íle'
kdy se prolomila občanská letargie a všechno se začalo
měnit. |sme toho schopní a mťtŽe se to stát znovu i v naší
době. Podle rnne může změna př'ít jedíně touto cestou.

Tedy obroda zákonorlárných sborů novými lirlmi, kteří
budou myslet a jednat jinak' ktcří pochopí nemoc naše-
ho sociálního organivnu a butlou společně hlet]at mož-
nosti jeho terapie. Ztlá sc mí ale, žc za stáyající sítuaca
přinese nová volební kattpttli.jen tulvé posluhovače těch
takzvaných sponzorii stran ' jc|l strany, které jim půj(]ou
na ruku' bude v kanponi \,idčl,.icn ony na ni dostanott
Peníze. Zkrátka, uvažuji lí y ncn,),klém rámci, nenohtt
najít žádné řešení, ztisadní ztnčntt současného stavL! není
možná. A přesto j(Iko vy včřím, že možná je' ba yím, že
Je nuha d nevyhnutclnú. (Ů tcdy muy nastot' ab)) k ll!
aošlo? lc zkjmé'Žť tc|l stúvd.itL.i rimt, bv muse| být PřC
Kročen, rozbit' Musela by nastnt situace podobná listopadu
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1989, kdy náhle a nečekaně pohár trpěIivosti přetekl - at'si

kdo chce co chce říká o tom, že to byl předem naplánot,a-

ý a tcjnými službami řízený převrat, já jsem přesýědčen,

že k tomuto zyTatu ye společenském vývoji došIo jen díky

tlydatné pomoci r]uchoyního světa, díky ,,nazróní doby,,.

A něco takového může nastat znoyu znolu může být

nečekaně překročen,,stávající rámec,,,

Přepokládejme tedy, že je možné, cby lidé vyšli do ulic

a byla zahájena obroda společnosti _ to je model roku

1989' anebo aby se ta obroda děla v pokojných llnách.iaka

v šedesátých letech' Dnes jsme bohatší o tyto dvě zkuše

nosti _ poznali jsme, že socialismus je nere.formovatelný

a lidskou tlář nikdy mít nebude a že kapitalismus je ve

své podstatě stejně nelidský..Lim poměrně jasně lyvstala

směr kterým je třeba jít' Ale možná, že jsme se z kapita

listíckého kalichu hořkostí ještě dostatečně nenapilí a žt

si lidé uvětJomL v čem žijí, až jím na jejích vlastní dycře

jak říkálám zabuší exekutor. Zatímco ye starént re

žimu lidi udržoval ý poslušnosti strach z politicky řízťt1i

represe, tlnes je to strach z ekonomického postihu, ze ztrti\,

existenční jistoty. A zatímco y listopadu 1989 bylo nutné

v první řadě oddělit polítickou moc od ídeologické nadvlL|

dy, to znamená oddělít vládu a parlament od komunistickt

strany, bude nyní nutné oddělit tuto moc od ekonomicke

nadllády, od diktátu bossů a kmotrů'

Máte, Táňo, předstalu, jak toho dosáhnout, když tilllc

či tušíne' jaké nástroje tato maJle používá, a můžc|Llc

předpokládat, Že i kdyby se do parlamentu rLostali llot,t

lidé, tedy lidé noyě smýšlející' stanou se ihned terčem upLLi'

cení a vydírání, kompromitování a zostouzení' případú

i pokusů o odstranění? _ Mimochodem, mezitím se ob.1el,i'

lo několik dalších kritických komentářů ke kauze Rath a já
jsem čím dál víc přesvědčen, že jde o promyšlenou líkvidaci
politického oponenta či nepohodlného kritika. '.

Radomile' rr-ryslím si stejně jako lry, že bez pomoci du-
chovních světů to nejde a Že r-rás vŽdy v minulosti drŽely'
když šlo o něco zásadl-rího. Proto ale musíne b1t připra
veni, aby bylo čemu pomáhat. Nebude-li tu nové vr-rímání
skutečnosti, na jeho základě rrové progran-ry a lidé ochot
ní vzít na sebe to břemeno i v praxi' nebude nám taková
pomoc k ničernu. Čím větší tlak na nás doléhá, tín-r víc
lidí vnímá, Že je nutná změna. Na vaší předchozí otázce
je vidět' že i \T (pravděpodobně spíŠe provokativně) vr-ri.
máte volebr-rí kanrpaň Ve starém kabátě' který neun.roŽni
změnu. ]á ale věřírn na schopnost našich lidí' která se ve
zmíněných letech t968 a 1989 projevila obrovským na
sazením a osobní tvořiVostí. Sověti nemohli najít jednot-
livé úřady' protoŽe názr,y ulic byly přenalovar-ré. Všude
visely ručně psané plakátky a na nich vtipná hesla, která
rymýšIeli lidé sarni. Nic nebylo řízeno z centra, ale kaŽdý
udělal to, co mohl, ve svém okolí' Telrto nlodel tady je
a je na nás, jestli se k němu vrátíme. Když se takto clo'
kážeme propojit, mánre ohromnou sílu. Dokonce jsen-t
přesvědčená, Že je to jediná cesta, jak porazit nloc peněz.
Nevěřím na billboardy' na usměvavé tváře politiků' kte-
ré se na nás tlemí z kaŽdého rohu a slibují nesplnitelné.
Pokud kaŽdý ve svén-r okolí uclělá to, co můŽe, promluví
s ostatníni a nenechá si r1'mýt hlavu prázdnými i.ečnri'
všechna moc peněz a lidí s r-rimi spojerrýcl.r bucle pryč'
Stejně tak věřínr, Že pokud c{o politiky vejdou mravní
osobnosti propojerré ideály a jasrrou představou změn'
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které chtějí realizovat, nebudou úplatní jako ti, kteří slou-

ží skr1té ekonomické moci. Jedinci, kteří selžou, se jistě

najdou vŽdycky, jde však o to, aby přišla skupina per'-

ných lidí, která při sobě drŽí. ]á zrrám takoých lidí dost,

jenom zatím nedospěli k tomu, Že obětují vlastní proÍě-

se a na čas vstoupí do politiky. Až to vědomí, že změny

musíme uskutečnit my sami' přijmou, bude nadě,je. Když

se zamyslíme nad tím, jací lidé vstupují do politiky, ne

můženre se divit Žalostnému výsledku. Z valné větširrv

jsou to lidé průměrní' kteří se sami rozhodli, Že pro jejich

kariéru to bude rrejlepší zák]adna. ]enŽe do politiky bv

chom naopak rněli my sami lysílat ty' kdo mají za sebou

úctyhodnou profesní činnost, občanskou bezúhonnost

a odvahu pravdivě pojmenovávat věci. To, Že isme tuto

oblast přenechali kariéristůrn, kterýnr stačilo b1t včas na

pravém místě a přihlásit se v l-rějaké straně o podíl na

moci, se teď obnažuje v celé své bídě a vzbuzu,je beznaděj.

Táňo, nebylo to myšIeno provokatiytlě - skutečně vidím, žt

volební kampaň dnes znamená vymýlání mozků: usttč'

l,ayá tyář, sebejistý pohled politika z billboardtl a údernt

či podbízivé heslo ve stylu ,,myslím to upřímně,.; vrchol

pokrytectlí a manipulace. Máte oyšem pravdu v torn -

alespoň t,to doufátn - že tidé mají na yíc. Že ktlyž přijde

skutečně na ňc, nenechají se již opíjet rohlíkem a opčt sť

v nich proburlí to' co před dvaceti a čtyříceti lety: jejitll

duchovní jádro, svobodné a milující' A že budou schopni

jasného úsudku, navzdory milionům nacpaným kýmsi do

ohlupujících předv olebních kampaní.
Shodli jsme se terly, že prtlním krokem je aktivoúní lidí

a jejich duchovního, tyořivého a morálního potencialu ztl

pomoci duchovního světa, dále nejen uyědomění si nutnos-
změny' ale také poznání nemoci sociálního organismu,

jejích příčín. Pak obnova, rekonstrukce zákonodárných
orgánů' pokud možno pokojnou cestou regulérních vo-
kb. Znamenalo by to vytvoření nových stran, anebo spíše
uplatnění nezávislých, nestranických kandídátů? A potom
ted'y tvorbu takolých norem, zákonů' které by umožnily
důslerLné uplatňování principu svobody v kulturní a du
chovní oblasti, principu rovnosti l politicko-próvní oblastí
a principu bratrstyí, solítlarity v ekonomické ýře. Zíjeme
ovšem v globáLním světě; měIa by takolá snaha naději na
úspěch' kdyby probíhala jen l jedné zemi? Na druhou stra-
nu zde pak máme krajskou a komunální politiku'. '

|istě, Radomile, to je otázka na tělo. Myslim si, že dnes
už není možná změna jenom v jedné zemi' protoŽe by
byla ihnecl zadušena. Proto jsme součástí Evropské unie
a jsem stále přesvědčena' Že tam patříme a Že je to důle
žité. Můžeme se spojit na občanském principu. Co za-
čne vjedné zenri' šíří se rychle do dalŠich. RudolfSteiner
ostatně kdysi řeld, že národním státům odzvonilo' Že dťr
ležitá je svoboda jedince a nikoli národů. Že kde je svo-
bodný jedinec, je svobodrrý i národ. A Že spojování do
větších celků v E\'ropě bude n-rít cenu jedině tehdy' bude-
li Evropa organizovaná na principu trojčlennosti. Právě
to, Že není' způsobuje, Že ji její obyvatelé milují čím dál
Inéně. Je organizovaná podle starých pravidel' je čim dál
víc neoliberální a i tam ekonomika donrinuje nad ostat-
ními oblastmi. Všude po světě se hledají nové systémy,
alternativní řešení. Připravenost na změnu není jen náš
mistní problénr' Týká se USA stejně jako Evropy. ]ak se
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dívám zdálky, alternativám, které tarn vznikají, chybi dvě

věci. Poznání trojčlennosti sociálního organismu a za.

budování je,iích principů do programu politického hnutí

nebo strany.
Krajská a komunální politika jsou nesmírně důIeži-

té, ale tam pro začátek stačí, budou li v zastupitelstvech

sedět čestni lidé, kteří nebudou podléhat korupčnínl

nabídkám a hledat pouze vlastní prospěch. Stále častěji

tam také lyhrávají nezávislí kandidáti' protoŽe stranický

systém je lidem v menších místech čím dál vzdálerrějši'

ovšem pod název ,'nezávislí.. se někdy schovávají b1walí

straníci, kteří tohoto pojnru zneužívají. Jaknile zjistili' že
je poptávka po nestranickosti, oblékli se do tohoto dresu.

Proto je třeba se dívat, kdo se takto nabízí a jakou rnii

minulost.

Dovolím sí takoyou vsuyku: Dnes jsem šel na procházku

do berounského městského parku a náhle jsem měI dojern,

že míjím celé lidstvo, celou lidskou společnost l jejích jed

notlfuých předsta|itelích: pubertální dívky na lavičct sc

PřeL|ýihoyaly, která z nich dál doplivne, mamínka sbíra-

la na pkkovišti bábovičky' do kopce stouPala starší pa|!í.

zdejší ošetřovatelka medvědů, s huňatým psiskem, mladi,

pár, který si byl zaběhat, oblečený do přiléhalých kombi'

néz' si na další lavičce protahoval končetíny, u cestičky se

líbalí milenci a právě je míjeli prarodiče se dvěma vnouča'

ty jerloucími na odrážedlech, kousek dál namáhayě stotr

pal r1o kopce mladý muž o berlích a se psem..' lako by ttt

přede mnou deflovalo lidývo, - Myslím, že na Steinerolč
impulzu je převratný už sám pojem sociálního organisnlu:
chápat a vnímat celou společnost jako jeden organísmus,

ý němž jednotlívé buňky a orgány slouží celku. My všich'

ni, krmička medvěr]ů, plivající díl,ky, muž o berlích, jsme

ieden organismus, jedno společenstýí, a zatímco některým
z nás se vede nóle lépe, jsou na tom mnozí jiní stále hůře
a sociálně se proPadají. Nová společnost, která bude žívo-
taschopná, musí být nutně posta|lena na vědomí pospolí-
tosti, na Prožitku sounáležitosti - utrpení jerlnoho burle
utrpením yšech' Hromadění na jedné struně a zbídačování
na druhé straně v takové společnosti nebude možné _ ne.
bude mocí existoyat. Ten prožítek jednoty se všemí bude
fiuset bit !ýchodískem nové společnosti a nová společnost
bucLe vytlářet všechny podmínlty k tomu, aby se stále pro
hluboval _ zatímco ta dnešní staví lídi proti sobě a prohlu-
buje jejich izolaci...

Jsme jeden svět, a jestliže se dnes hroutí řecké národ
ní hospodářství a probíhají tam sociální bouře a jestliže
w Španělsku je už pětadlacetiprocentní nezaměst anost,
pak se nás to zatraceně dotýká' i když si to většinou za-
tím nepřipouštíme, Zkuste si jen představit tu bezvýchod
nost ve společnosti, kde každý čtvrtý práceschopný čloňk
je bez práce, kde prostě práce neni' kde mladí lidé nema'ií
perspektiyu smysluplného žiyota ye s|užbě druhým a kde
staří jsou na obtíž a ,'zabírají,, mkto mladým život ve
společnosti' kde je hodnota člověka měřena jeho pracol-
ním výkonem' kde však člověk nemá možnost pracovat.'.
Zkuste si představít, že by taková situace nastala u nás - ve
chvíli' kdy přestaneme být zajímaví jako leyní montoyatelé
automobi lů.. .

, 'AIe zpátky k politíce: vy se, Táňo, domníváte, že straníc-
Ka parlamentní demokracie není přežitkem minulosti, že
strany mohou fungoyat i při obrodě sPolečností.|
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NeŽ odpovím' budu ještě reagovat na vaŠe slova o společ.
nosti, která staví na sounáIežitosti. ]á také často vnímán,
Že patříme dohronady, a nesmírně n-rě trápí sociální si.
tuace mnoha lidí' kteří uŽ nemohou zvládnout dnešní
ekonomické požadavky a tlak na každého' kdo nemá
nadprůměrné pří,imy. NedokáŽu být lhostejná k lidem'
kteří se propada1i na sociálni dno. Navíc je jasné, Že to
nakonec postihne většinu společnosti. To, Že ter-r dravči
egoismus nabyl takové podoby, je pro mě těŽká mťlra'
přestoŽe mě osobně to zatím nezasáhlo. I proto je třeba
hledat ýchodiska Z této situace

Ted,k vaší otázce. Ano' myslím si' Že stranická parla
mentní demokracie je přežitkem minulosti. DěIení na
pravici a levici dnešní problénry neřeší' naopak věci ptr
larizuje a Žádné řešení nenachází. Pochopí li tohle společ
nost, promění se i stranický systém' Jenom si myslír-n' Že
to není noŽné realizovat ze dne na den. Kupříkladu i kdy-
by se seskupení alternativního hnuti s programem soc1ál
ní trojčlennosti dostalo v r.rějakérn ýzr.ramnějším počtu
do parlamentu' pořád ještě bude muset spolupracovat se
stávajícírni strarrami, které tady existu'jí. )elrorn si předsta
lrr,ji' Že dojde li v lidech k posunu v nryšlení naznačený]ll
směrem, věci se promění rychle,ji' neŽ si myslíme. Pak bv
se samy strany v zájmu vlastního přeŽití začaly přizpů.
sobovat a n.rěnit tak, jak to bude třeba. Dokrrd však tad\'
taková objednávka není, strany nic nenutí k proměně.

Zabrousil jsem na Wikipedii na stránku s výkladem tťr.
mínu ,,sociální demokracie,. a dozllěrlěl jsem se, že Soci
alistícká internacionála zdůrazňuje nasledující princíp1
lidského společenxví:

1. Svoboda' Každý člol,ěk má prfuo chovat se
a konat tak, aby mohl nejlépe rlosáhnout svých in-
dividuálních cílů a naplnit a využít slé schopnosti
a možnosti'

2. Rovnost a sprayetllnost, PrinCíP rolnosti za.
ručuje stejnou vážnost všech lidských bytostí a.ie zá
kladním přerlpokladem pro svobodný lývoj každé
lidské osobností.

3. Solidarita. Solídarita je všezahrnující a glo-
bální. Je praktickým projevem lídské humanity' lid
skosti a schopnosti soucítění s oběťmi nespravedl-
nosti a nerovnosti,

\4astně .ie to krásně formulolanó tro.jčlennost _ tedy troj
nost príncipů, chybí mi zde však několík úcí: |ednak po.
znání toho, o čem jsme se jíž bal,ili, tetly oblastí, v nichž ten
který princip působí zdravě' Dále postrátlám praktické na
plňování těchto ideálů sociálně demokratickými stranttmi,
respektíve levicí obecně. A konečně mí zde chybí skutečný
obsah pojnlů a spíše to na mě působí jako prázdné Jráze.
Vždyť co mohou socíalisté' neuznávající existenci ničeho
duchovního a božského, cháPat pot| pojmem huftlanita,
Itdskost, výloj osobrcsti? U druhého bodu se pak tláIe ho
yoří o rovnosti ekonomické, sociální a kulturní, tedy uplat-
ňování principu roynosti y celém organismu společnosti,
bez ohledu nel to, zda tam patří či nikotí'

Pominu- l i  nyní deJbrmoyanou prax i  a podívám' l i
se na fuoretická lýchodiska, nd ideologii jednotlivých
politickich směrů, pak konstatuji, že levíce sice mluví
i o syobot1ě, ale bazíruje na solitlaritě, Zatímco prayice
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stauí do popředí svobodu jednotlivce. Protí sobě tak stojí
kolektivismus a intLividualísmus, Přičemž tento ko|ekti-
yismus můžeme chápat bud'jako Cestu zpět, proti směru
dosayadního vývoje postaveného na indivídualízaci člo-
věka, anebo jako ýnucol/anou a nesprávně pojatou cestu
k budoucímu lidskému, na bratrství založenému spole.
čennví. Vypjatý individualísmus pravíce je naprotí tomu
důsledným pokračoláním y tJosayadním ýloji, který
nás však _ bude-li pokračovat a nedojde li v něm k ob
ratu' k obratu od jednotlívce ke spoleČenství _ přivedc do
zkázy a je slepou uličkou. Máme zde tedy dva extrény,
které jsou nezdrayé, a ani strany, které se klasifkují jako

středoyé, llanně žádný střerl nenabízejí, pouze mísí dvč
krajnosti jenže ntísením kra'jností střed nevznikne. Sku-
tečný střed má slou ylastní kvalitu a není jen statistickýtn
průměrem krajností. Ten skutečný střed musí vycházet
z poznání člověka jako duchovní bytosti, musí vycháze|
z duchovního jádra člověka.

Není snadné tuto skutečnost Jbrmulovat' ale připadá

mí jako klíčová:Tim středem v nás je Kristtts (tliz Pavlot,o

,,Ne ja, ale Kristus ve mně,,) a společnost, která chce být
lídska' musí být krístovská _ záměrně se ryhýbám zproJa.
notlanému pojmu ,'křesťanská,,' Politické dělení na prLyyiti
a lelici mi připomíná taoistickou monLidu, která tctké znti
jen krajnoni.jin a jang a věří' že se mohou vzájemně uvti'
dět v harnonii; a proti tomu stojí steineroy: křesťdnská,
Iépe řečeno kristovská anthroposoJte' v níž hlayní roli hra.it
harmonícký střed' vyrolnálající a harnonízující obě kraj.
nosti. AIe nechci tím řící, že je to yěc jen dnthroposo(ie -.iť

to potenciál křest'r'ulského světa (níkoli však světa církeynč
křesťanského) a vlastuě koŽdého čLoyěka.

o co mí jde, je zdůraznit význam skutečného středu'
nutnost Poznání tohoto středu, jeho kvality, to zname-
fiá pozni;ní sPífituálního jádra člověka a jeho souýíslosti
s Kristem teprve pak se můžeme dobrat pravého obsa-
hu pojmů' jako .je humanita, lidskost či lidský vývoj, vývoj
osobnosti, a také takoyého pojmu' jakým je lidská svoboda.

Jak vy, Táňo, ynímáte vztah mezi solídaritou a svobo-
dou?

|sem ráda' Že jste r'yhledal principy' na kterých staví soci.
alisté. |e r.ra tom krásně vidět to neustále znovu a znovu se
objevu'|ící zmatení pojmů trojčlennosti. Potom skutečně
není moŽné r-rajít žádné qichodisko z naší šlamastik1' a je
snadné tyto proklaInace napadnout. Soulrlasím s vámi'
že socialistťrm předevšírn schází vědomí duchovnosti' Je'
jich řešení jsou pak vždycky materialistická, tudíž částeč
ná, omezená a nefunkční. Proto se také 'jejich experir-l-rent
nepovedl' b1ť byl v praxi ještě více zkarikovaný a zdefor
movaný leninismenr stalinismem. Pojetí svobody i rov-
nosti je u nich nepřesné. O rovnosti jste to ýádřil přes
ně, svoboda' jak ji deÍinují' přesně souvisí se svél'olí' jak
je dnes praktikována' Dosáhnout sr.rÍch individuálních
cílů na úkor druhých je právě to nepravé chápání svobo-
dy. Nechápou, Že svoboda je vnitřrrí rozhodnutí jednat
vždy z r'yšších nlravních pohnutek a totéŽ ctít u druhého.

Pravice staví do popředí svobodu 1eclnotlivce' ar'šak
poJÍmá ji stejně jako socialisté' Jako n-rožrrost clělat coko-
li. Přes tuto dekltrraci ovšem pravice skutečt-tott svobodu
potírá a čírn dál více uskutečňuje ''dobrď.násiJně uplat
nované V zákonech. A jakkoli slovně popírá čini dá] více
tunkci státu a pracuje na jeho oslabení' ve skutečnosti se
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bez jeho nroci neobejde a velnli dovedně využívá jeho

|llocenskéIlo aparátu l'e sl.tlj prospěch. Dokonce i v cíl.

kevních kruzích se strile častěji objevuje niízor' Že je třeba

tvrdé ruky, protoŽe lidé,jsou v Ilrravech povoleni. Křes.

ťané ve sněmovně se pokoušeli clo trestniho řádu zal,ésr

pravidlo ',třikrát a dost..' coŽ by znanenaIo' Že kdo se 1ro-
třeti dopustí nějakého deIiktu, clostane nejpřísnější trest'

|e;ich donréna _ nriltlsrdenstr'í' pochopení a lásk,vplnri

;lráce na rliipravě tak bvla oclsunuta a nahrazenir rc.

strikcí. Nakclnec to naštěstí ner'rskutečnili. 
,IVrdost prirvi

ce' která pak často bývii r'extréIrlní podotrě spojena s ll

Šisnrem, je prro mě děsir'á. Velnli oceňuji clet]rrici taŠislrlu

od polského filosottr I,eszka KoIakowského: ,'Záklatlcnl

firšismu jsou irtoniZovirné indir'icir:alisnry a egoist-t-tv sil

ných zvťlle jedncrtlir'cii ' vyvlizirtrii ze sociii lna... Téltti'Í

sc mi zclá, Ž-e to odriiŽí t-těco z dlleŠního s\'čta' bYť Zatinr

lrIavně v ekonomické podobě'

Ano, ten střed je důleŽitý Mnoho ]iclí ttl cítí' ale ner.č'

dí' jak jej nljít. ProtoŽe .jsnle ale všiclrni stej ného pťlrrldu,

ti, kteří ještč úplně vědomí a toulru po tlbIlovení tohtr

l idského v sobě nezast ře l i ,  sc  I t lohou nnj i t  a proP() i i t '

VŽd}'t skutečné štěstí č]ověk proŽíl,á jenorrr r, propojcni

s druhýnli v dobrrrvolrlě při'jaté solidaritč' Vidě]a jserlt to

Illnohokrlit' Protože tady lidé cíti' Že se riaplňuje jcjic|r

lidstr'í' a činí je to šťastnýnri. Naopak jsou li rruceni vni'j

šínl i  podnl inkanr i  i t  t lakenl  s t i i t  jeden p l t l t i  druheIt lLt '

čtrsto onenrocní. Dnes přibývrl cluševních cllorob, dcprc

sí' zoufalstvi ir pocitu Zn]aru. |c to dťrsledek rnaxitlrali.

zirce zisku rla úkot.vŠcch a r'šeho Živélrtr tlneŠr-tího sr'Óta'

ttýt solidrirni s druhýnli rlusí lrýt svoboclné rozhodt]tltl

jcdnotlivce.

I já se domnívám' že každý člověk chce být w své podsta-

tě solidární i svobodný a že tyto kategorie nelze brát jako

protiklady, které by se vzájemně lylučovaly, nelze je stavět

proti sobě. Prayice stále více omezttje svobodu, kterou hlá

sá, a solídarita jí byla údycky cizí. Leyice hlásá solidaritu,

ale přeclstavuje sí ji jako nucený kolektivísmus Pfosazo-
vaný na úkor slobody' Tato polarizace se nevyhýbá ani

křesťanským strancint. Formuloval bych to tak, že skuteč-

ně lidská společnost |nusí rozvíjet obo1i, zatímco neIidská

společnost y konečném důslcdku pošlapává jak svobodu,

tak solicLarítu. Vžtlyt' i nucená solidaríta socialisnlu yedkt

koneckonců k tomu, že se z lidí stávali čítn dáI větší egoisté.
Nícméně se mi zdá _ už slyšíttt ty výtky' že chcí křísit

socialismus... - že sociální jistoty, to, co nazýváne soli-
dárním systémem, byIo před Iístopadem l989 rozvinutě'iší
než dnes, že lidé ptttřící k takzvané nížší střední n,ídč (ter1y

třídě' k níž patřili ní rodíče) na tom byli lépe, co se týče
různých podpůrných sociálních tlálek v nouzí _ coŽ.jc ttlké
hlavní dťn,od, proč na starý režim nel,zpotnína.ií s nct'olí,
ale spíše s nostalgií' Z;vláště v posledních letcch jsou patrné
snahy jakékolí solítltírní systétny odbourat, .iednotIiýcc izo-
lovat, vsugerot,at nu nyšIenku, že vlastně t\oplácí na tlru
hé, kteří sí to nezaslouží 0 t() vše za tiČalem ,,prívtttizttce,.
statků, nasměroveíní 1ejich nlků do soukromých kapes. Jak
by to, Táňo' nftto být se solitltirttíni systénly y nol,t spo.
lečností?

Předevšim ... asi je stále třeba opakovat' že \,e spo]eč-
nosti, jakou b1'chonr si přáli ' se nrusí vŽc1yck1' star'ět na
dobrovolnosti. Socialismus,,dobrď. vnucova1. VŠcc|-rno

"dobrovolné.. bylo vlastně por'inné' Vzr-rikne-li rrový
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systém, budou Se na výváření solidárrrích systémů podí

let všichni. Ti, kdo by chtěli zůstat stranou, samozřeimě

mohou, ale budou čím dál víc izolovaní a osamělí. Začít

by se mělo od mistních sdružení, družstev' společenství'

která by se starala i o ty slabší, kteří se na práci z něja-

kých důvodťr podílet nemohou. Mistrrí budorr licli kolem

sebe znát' a bude tedy snazŠí jim pon-ráhat. Takto by se

mohlo postupovat ýš; tam, kde uŽ není moŽné pomá-

hat z lokálních sil, nrůŽe se pomáhat ve sdruženích, spol.

cích' organizacích, do kterých se rnůŽe přispívat z dalších

zdro'|ů. Máme představu' Že by mohly VZnikat jednotlivé

sanrosprávrré fondy na podporu kultury' občanských ini-

ciativ' vzclělávání atd.' které by byly naplňované z části

zisku prosperujících podniků' druŽstev i jedI-rotlivcťl. Ta

koý darovací kapitál by vznikl etickým r<lzhodnutínr,

které by nrohlo byt státem zvýhodněno. Tyto fondy b1'

musely být spravovány lidmi váŽenými a osvědčenými,

delegovanýmí Iidrni zdola. Prťlhlednost finančních tokir

a trairsakcí by byla samozřejmostí. Důchodoý systérn b1.

nutně stál na soIidaritě všech. Srnvslern.je rrenechat niko.

ho propadrrout na sociailní dno a zajistit lic1em dťrstojne

stáří. Takový systém bv nrusel stát na nějaké veřejnoprál'

ní ftlrmě, a nikoli být spravován soukromými subjekt,v.

které jsou zaloŽelr1.na principtl zisku' Ale jak říkánr' to

všechno nemá vyrr-rýšlet jedelr riebo tři lídé, ale má to bÝt

přednrětenr diskuse ve společnosti, ab'v se nacházela tx

nejlepší řeŠení.

Říkáte, T,iňo' ,,mtime představu,, _ mate Patrně n(l 111fsu

Iirli zapojené do strany Klíčoté hnutí, kterou jste zclklóda'

la, Tato kniha ncnui být propagací .1cdné konkréttlí polittt.

ké strany, nemá zase ale ani smysl tajit, že takoyou stranu

móte - vždyť to, že se spolu s rlalšímí lidmí zabýváte mož.

nostmi, jak politíckou cestou transÍormovat tuto společ-

nost, je koneckonců důvodem, proč si Práýě s yámi o tomto

tématu povídám,

To, co říkáte o tlůchodovém systómu, sc bude patrně

Úkat i zdrayotníllo po.iištění -iako dalšího solirlárního s7,s-

tému, dáIe třeba syxému péče o lidí těIesně a mentáInč Po-
stižené, systému podpory nezaněsttnných, potlpory matek

malých dčtí atd' _ je to tak? Mohla byste třeba poukázat no

nějaké jižJungující modely, příklady od nás nebo ze zahra'

ničí, at, už ze současnosti nebtl z minu|osti, tlt' už z oblasti

sociálního zabezpečení nebo kultury či vzclěIfuání apod.?

Ano, mluvínr-1i v množném čísle' miiIn tín lra mysli sr'o-
je spolupracovnice Moniku Šatavovtlu a Báru Seifertovott
z našeho hr-rutí, se kterými jsme program spoluwtvářelv'

Nemohu si přivlastIior'at cizí peří a předstírat' Že jsem

program vytvořila sama. Ani já tady opravclu nechci pro-
pagovat jedno hnutí, ale roznllouvat s vámi o nloŽnos-
tech, které leží před rrán-ri. Pokud .1e přijnrou do mysli,
srdce a progranru další lidé' hnutí či strany, bude to je-

nom dobře.
To, co říkáIn o důchodovénr systému' se samozřejmě

býká všech dalších oblastí, které znrirlujete. Například
zdravotnictví musí fungol'at na solidárních platbách do
společného balíku, které platírne ve fornrě zdravotniho
pojištění. DůleŽité ovšen-r je dobré nastaverrí Plateb po-
jišťovně. Jistě mnozí budou souhlasit i se zýšelrín, po-
kud se jim za to dostane dobré garantovan é péče.7áIež'i
také na platbách státu 7,a státní pojištěnce, děti a staÍé
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lidi' kteří už nemohou do systému přispívat. Pokud stát

dává za tyto lidi málo' dostává se systém do problémii.

Vůbec nechápu, jak se mohlo povést rozšířit myšlenkrr'

že je u nás bezplatné zdravotnictví a to Že lž dál nejde'

Dokonce neplatíme málo, ale těm, kdo si společné peníze

přivlastňují (tunelují či,je odklánějí), to ještě nestačí. Ne-

'|er-r Že ničí všechny solidární systémy, které naše poslední

vlády oslabovaly přiietím stropů pro majetné a převádě

ním plateb do kapes těch' kdo ovlivňují lékovou politikrr

i předraŽené zakázky všeho druhu. Teď je zŤejně jejich

skrytým záměrem privatizo\.at pojišťovrry, což by zna-

nenalo americký model zdravotní péče, který je ze r'Šech

známých modelů ten ne,jhorší a vede k tomu, Že desítk1,

nrilionů Američanů 'jsou rrrimo jakoukoli lékařskou péči'

U nás dokonce politici dovolili to, co prý r-rení nikde na

světě, a sice aby vznik1 konglomerát podnikatele Ton.ráŠe

Chrenka, který vlastní celou řadu nemocnic a zdral'ctt-

ních zařízer-ri a k tomu ještě velkou po,jišťovrru. To zna.

mená, Že přer'ádí peníze pojištěncťr veřejného pgištčni'

které platín-re povit-tně ze zákona' sám sobě. Pokud se

oslabí VZP (a na tonr se pracuje) tak' Že bude předluŽe

ná a ncbude schopna splácet své dlul-r1', převezme ji dru.

há největší pojiŠťovr-ra, a o to se pokouší pan Chreneli,

Pokud n-ru minístr Heger povolí sloučení s další vej]itlu

pojlštbvnou' a dnes to zákonodárci nechali uŽ jenon na

něm' budeme Ztraceni. My všichr-ri se tak ze dne na detl

můŽeme ocitnout r, područí tohoto soukromého kongltt'

merátu' Co by to znanenalo, nechci ani donrýšlet. 
'Io jell

na úvocl. My nrusín-re jít přesr-rě opačnou cestou. Neznán)

přesně všechny zahraniční solidární systérr.ry, ale vín.r' Že

všechny jsou lepší než amerlck1'. Dobře fungoval karlad'

ský slyšela jscr.r.r c]-rválu na francouzský systér-r-r. ]ednotli-
vé detaily ale neznám. Nejsem si všakjistá' zda i tam se
pod vlivem dr-rešních neoliberálťr podn.rinky pomalu r-re
6ění k horšinru. M).slím si' Že všechny systérny až dosud
fungovaly, sice s chybam1 a jistě bylo stále co vylepšo-
vat, ale sloužily celken-r dobře' Vzdělávací soustava byla
v zásadě nastavená dobře, říkalo se' že naši studenti ještě
v devadesátých letech patřil i k těm, kteři se unrisťor'ali
\,7soko Ve srovnávání s ostatními zenlěrni.'l,eprr.c v pcl
sledních letech naše gra]Iotnost klcsá. Pracuje se l1a ton-I
dost pron.ryšleně.

Vývoj ve ztlravotnictví je opravdu hrozivý, ztiroveň ovšen
příznačný: výstižnč ukazu.ie proces, kÍerý probíhá i ve
yšech ostgtních oblastech společnosti' tedy proces PríI, -
tizace společných statků a ktlncetúrace kclpítáltt a nocí
a s tím spojený jíž zmíněný 1>roccs rozevírání sociúlníclt
nůžek, Platíme čítn dtil yíc o dosttil,áttte za to čín dál ménČ
a určití lídé čím dál víc tt čím dál rychlc1í bohatnou. Také
souhlasím s títtt' Ž,c [itLó by proLi případnému zdrožoyLiltí
přílíš mnolrc 11e amítali, kdyby vědělí' žc to přínese zt,ýšc
ni úrovně zdraytllltictví, respcktive ztýšcní úrovně rclóho
solidárního sociálního systérnu, že to ptlsltluží potřebnýn;
jestliže ate tuší a tni ttl vícenénč ttědí že.jsou pouze
okrádáni chamÍ iyci, krytý ln i našini vrchtllnýtti pol it iky,
Je to Pro ně.Írustrujítí. Tdková J).ustrace se ale n žc vcLmi
snadno zyrtnout a zl,rhnout v lttisilné napokoja.

', 
Zhoubnti je tnké idca, která jc za tím pdtrná: ho!1l1ota

cLověka je dántt 1clto ekonomickým lýkoncn, ieho podíltm
na ,'hrubén domricíttl produktu,.; ,,,, p n 1111p net,ytl,á
rt' je vlastně parazít, kterého musí žiyít tlstatttí. I)ovcdeno
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I

do důsledku to ve zdrayotníctví but]e znanrcnat, žc kLtž.
dému se dostane jen takoyé péče a ošetření, kteró sí stitn
zaplatí' na které sí nastřádá - dnebo na které se mu složí
příbuzní. Totéž bude platít Pro |fPlácení důchotlťt _ ož si
vyčerpáš zr1roje, ktcré sis l,ytt,ořil ye syém ''protlukti:,ttitn
včku.,, zůstaneš bez proýředkii. A.ic to sprayedlívó, řekl1ou
tí, kdo o tom budou rozhorJoyat, pfotože na víc sis nclyclě.
lal, víc jsi neušetřil; měl ses uskrtlvtlit a víc šetřit, nemuscl

.isi ted,hnít v kanále' To je _ dolcdcno do krajnosti, spíše
ovšem,.jak řečelto, do tlůsledku - ttl nelitlské m1,šlení, které
se dnes prosazuje; a jak jstne takt již řekli, ie to pokračová.
nídosavadníhtl vývojc k egoismu a k intlívitlualisnu, ktarý
butLe naší zhoubou, pokud ho ncdtlkážeme zvrátit, pokud
se nepostaráme o ztisadní obrat k lidskosti.

Když.isem sť Pttl na ntotlely či příklad1, toho, tl čcttl .jslc
mluvíla, měl .jse n ale spíše na nt!,sli ona místtti sdruže ni,
tlružstya a spoIcčenství, st,éptlnrccné spolky a organizace'
ByIo by dobré uyóst tlěco konkrétního, aby si čtcnář nlohl
udčlat Přesnější Přcdstayu o tom, co tím,,]aňo, ntínítt.

Především si nlyslíni, Že v naŠí zemi je oprar'clu nlt co
llavázat. Proto byclr se nejclříve podívala pro inspiraci do
rraší minulosti. Znairná sociálrri ekonomka Nada |oha'
nisová objevila na jedrré ze svýclr cest po Anglii po roce
l989 v jedné knihovně zcela za1rolrrenutou kníŽku l,aclj.
slar'a Feierirberrcla Zemědělské dru žstet, níctt, í v (,.c.sko.Jo.

vensku do roku 19-52la, kterou pak přeloŽila clo čeŠtin1''
Sana v rozhovoru pro týdeník Á2 popisuje svtli obje\'
slovv: ,,Otevřel se přede mnou Ileznámý s\'ět existujícl
J l tťÍ| la l i \ l ) i  ckrr t tg;n1| i , '  r  nte r ' l i l s t t ' l t  zen l i ,  .1 .s let l t .  kt i t . r .

Potichu' bez dotacÍ a bez ti.rnÍáI, jen r-ra základč l'ziijent-

né spolupráce, důvěry a tvrdé práce dokázal běhen-r pár
desítek let r-ra českém a moravském venkově zlikvidovat
lichvu a diky takzvané vziijer-nné svépolrroci zachovat
při životě jeden a půl milioltu r'enkor'ských hospodář-
stvi' z nichž by jinak část padla za oběť procesu ekono
rnické koncentrace' dopror'ázej ícímu nlodernizaci, jak
jej známe z jiných časů a zenrí. Tajnou Zbřirni V tomto
úspěšném taŽení byl kříženec neziskové a ziskové orga
nizace, skronrrrií a r-renápadná kampelička. (' . . ) Tehdejší
kampeličk1'byIy založeny na prirrcipu, Že podstatný není
zisk, ale pror'ozovaná činnost. Lider]r, kteří kampelič
ky zakládali, nešlo ani tak o zisk, jako o levnÝ úvěr..rv
Takovýto družstevní systét-l-t se soustředí především na
Produkci toho' co lidé skutečně potřebu,]í, a firriguje na
principu vzájenrné sr,épot-l-toci' Budu raději ;eště citovat
Nad'u |ohanisovou, která nádherrrě popsala, jak tehde1ší
druŽstevní systém fungoval:

'V kampeličkách většinu priicí vykoniivali dobrovo]
níci _ to l'edlo k nízké reŽii a ]evnýnr úvěrůnl a také
všichni členor'é n]ěli stejný hlirs při rozhodoviiní. Zisko
vou tvář nrělr'také: kaŽdý člen vkládal určitý finarrČní
podí|,  v i i .hn i  neomť7ené ru(. i l i  svymi rna '|ctk1 l r  mohI i
si po naplnění rezervního fbndu r'yplácet úrok1r Kam-
peličky na rozdíl od klasických bank dokázaJy udrŽet pe
níze v místě. Zirtimco komerč:lí banka r,klátlii 1reníze do
projektů na druhérn konci svčta, ú\,ěrní druŽstel,nictr'í
vkládá naše peníze zpět clo našich projektii '..]()

Naše zen-rě nrěla v roce l933 nejlepší družstevní struk-
ruru v celé Evropě' Zabránilo se tak lichvě a venkor'byl
nnančně neZiiVislj'. První ránu tot-I-tuto báječllc|nru svsté-
rnu zasadili Něrnci za válk1l zkázu dokončili ktlIrrunisté.
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Ladislav Feierabend na závěr své krásné a inspirující kni.

hy píše: ,'Duch solidarity a spolupráce, který je vlastní

družstevnímu hnutí' zůstává skutečným základem každé

demokracie a všech demokratických institucí kdekoliv

na světě. Leží v srdci všech lidí dobré vůle a nelze jej zni.

čit, a to ani komunisty v Československu. Žije...21

Na celém tomhle příběhu je fascinující' Že to dnes té

měř nikdo u nás neví. NejenŽe se dvěrna režinrům mi-

nulosti podařilo zadupat do země fungující systém' kte-

rý se {znanrně podílel na tehdejší demokracii, ale ani

dnešní doba o této slavné minulosti nemluví. ]e schr'álně

Zapomenuta. Mnozí by oponovali' že kampeličky se tad,v

přece po roce 1989 obnovily a zkrachovaly. Jer-rŽe to té

měř lypadá' jako by to byl záměr. Celá věc nebyla dobře

1egislativně ošetřena, do vedel-rí se často dostávali trrne-

láři a nikoli lidé z mista a zdola a kontrola kdoví proč

nefungovala. Evropská unie posléze pod tlaken velkých

bankéřů začala nařizovat takové naýšení základního ka'

pitálu' jaké nemohly ur-rést ani ty kampeličky, které přeŽi

Iy a fungovaly dobře. Musely se n.rěnit ve velké a Ztrácťjí

tak svůj původní význam' Nicmérrě . ' ' tahle velká nri.

nulost tady zůstává jako inspirace i pro dnešek' Vyt\'áieI

druŽstva výrobní nebo spotřební by znanenalo mít čer'

stvé potraviny z místa, nárůst pracovních míst a zbar'e-

ní se novodobé 1íchr'1., kterou představují supermarket1i

ly by pak byly v celé síti těchto druŽstevních obchodů

pouze doplňkové a nikoli základní. Dokonce toto l'el'

mi připomíná trojč1ennost v oblasti ekonomické tak, jak

o ní mluví Rudolf Steiner. Tady se blatrství realizor'altl

a fungovalo bez problémů. V mnoha Zemích se dnes ten'

to druŽstevní způsob rozvíji a znanenitě funguje. V Ně-

mecku, Rakousku' Anglii, Španělsku, v zemích Latinské
Ameriky' Existují také etické banky na bázi druŽstevnic-
wí, například švédská bezúročná banka }AK.

Dostali jsme se tak již k otázkám peněžnictví, Než se jím
ale budeme dále yěnovat, rád bych tuto kapítolu uza-
vřel jedním bíblickým obrazem ' vlastně jsou to jen čtyři
prostá slova, která pravil Pavel v lístu Galatským: Jedni
druhých břemena neste _ tak zní v kralíckém překladu,
a v ekumenickém: Berte na sebe břemena jedni druhých
- a Pavel pak větu dokončuje: tak naplníte zákon Kristův
(Ga 6'2), To je por]stata solidárních systéffiů, o níchž jsme
hovořili' a podstata kristoyské společností, k níž bychom'
jak se domnívám, mělí směřovat' Ve stejném listu Payel
také říká: Co člověk zaseje, to také sklidí. Krlo zashá pro
syé sobectví, sklidí zánik, kdo ňak zaséua pro Ducha, skli-
dí život věčný'22
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Aby peníze sloužily

Regionólní měny
a etické bankv

trw'

Dosayadní vývoj jedínce, spočílající v procesu ínt|ividu
alízace' v procestt pozlolného vtčLování lidského já' by se
dal zobrazit.iako dostředit,ý pohyb, pohyb od periferie ke
střer1u: člověk si začal uvědomoyat sám sebe, konccntro
vat se sám na sebe a ztrácet spojení s okruhem. Sottběžnč
probíhající vývoj společnosti lze nnopak charakterizovnt
jako odýřediyý pohyb, jako rozpatl soudržnosti, 1ako pro
ces atomizace, jako rozplýlání sc směrem k periJbrii' Nyní
by mělo dojít k obratu: Jedinec, potó co si y)|týořil a uper,1il
svůj střed, by měl va svém výl,ojí směřovat ze svého středu
k okruhu, k propojování s ostatními, s příro11ou, s tluchcn,
společnost by naopak měIa začít směřovat ke střcdu, kc
stmelování dobrtlyolnému a přirozenému. Jestliže st
dnes snažíme nést každý své vlastní břímě, anebo y horšíttt
případě usílujcnrc o to, aby naše břeneno nesl nčkt{tt.jitt1i
a my abychon pokud možno neneslí nic, pak v dalším v1,'
voji musíme naopak líc a víc přebírat břemena těch dru.
hých. Pokud bych se lrátil k onomu židovskému obraztl
pckla a ráje, musíme se začít nal,záje m krmit, nechce nc Ii
- obrazně ře|.cno pomři! hlaLly' '

Vlastně se jedná o systém vzájemné pomocí. klyž jsem
pobýval ve Švýcarsku, mezi tamními biodytlamickými ze
mědělci, zaujalo mě, jak silně tam žije systém svépomo-
ci, přičemž ,'slépomoc,, Švýcaři nechápou jako ,,pomoz sí
sóm,,, ale ,,pomozme si navzajem a nečekejme na Ponoc
státu,,. To je v podstatě základní myšlenka družsteynictví,
nezdeformovaná naší socialistíckou praxí. Bezprostřednč
po listopadu 1989 například švýcarští biodynamičtí země.
dělci založili Spolek pro vzájemnou pomoc mezi Výcho-
dem a Západem v biologickém zemědělství, začali pro nós
sbírat peníze, pořódat vzdělávání' exkurze, stLiže v jejic]1
Výzkumném ústavu biologického zeměděIství, Pfaxe na

farmách atd. a hlavně díky nim, díky jejich pomoci l sa-
mých začátcích.je dnes u nás ckologické zemčdělství tam,
kde je.

Mimochodem, když človčk studuje naše prvorepubliko-
vé kampeličky, zjístí, že se rozlíšovaly záloŽny yetlené úřecl
nicky a potom naprosto přeyažující záložny yedené čínov-
nicky. Slovo čínovník už dnes prakticky neznáme, mně ale
přijde v této souyíslosti yelntí hezké. Celý náš společenski,
systém se postupně stává čím dál víc úředníckým a čín t]ó|
méně činovníckým _ a měli bychom se přičinít, aby se to
změnilo, jinak na to za.idenrc. Mělí bychom se zdčít činit'

Shodou okolností jserrr l, Sedmé generaci netlávno četl
článek Nadi Johanisové zc seriálu o ekonontických disí
dentech' t,čnovaný Sílvío Gesellovi. Gesell byl ekonott
valonsko-německého původu, Žijící ve tlruhé polovině 19'
a v prlní pololině 20. století, a Co mu především leželo
na srdci, byltt reÍorma ekonomického systému, Říkol, že je
třeba zbavit peníze.iejich přílišné mocí ttat| akononikou
a společností, (l to tín, že se zruší úrok, resp&tírc že se
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pozítivní úrok nahradí úrokem negativním, který by ph-
tíI ten, kdo by peníze uchováyal. Měl to lymyšlené tak, že
by se na bankovky lepily kollq, jinak by ztratily platnost.
_ Připomíná mi to Steinerem pfosazoýanou institucí stár-
nutí peněz: steiner chtěl, aby peníze při svém oběhu stárly
a přitom Procházely třemi kategoriemi, z kupních se stáýa
ly půjčovními a nakoneC darovacímí'

Chci tím řící' že alternativní koncepty existují a je po
čem sáhnout,

otázka peněz mi clnes přijde jako jedna z klíčových pro

fungování ekonotniky a jeho proměnu. Když se podíváme
na státní dluhy, na roli ratingo!ých agentur, na burzoyní
spekulace' na moc Jlnancí, vidíme, že ottizkLz kapítálu je
velmi neprůhledná, a PřitoÍn rozhotlující',,

Ano, na poli Íinančnictví došlo k zásadrrímu posunu
k horšímu. Na příkladu Silvio Gesella, kterého jste zn-ri
ňoval, je ovšem vidět, Že ten zápas o osvobození se z pod-
ručí moci peněZ tady byl vždycky. Silvio Gesell možná
znal teorii Rudolta Steinera o tom' že peníze musí stár
nout,iako kaŽdé jiné zboŽí, protoŽe jinak to vede k ne-
zdravému hromaděni, které je rakovinou v těle ekonomi
ky, moŽná na to přišel sám, protoŽe to bylo ',ve vzducl-rtť.'
Mluvil o tom, že máme.li kupříkladu košík jablek, kterÝ
pěstitel chce prodat, a na druhé straně člověka, který rlií
peníze a chce jablka koupit, je pěstitel tlačen k rychlému
prodeji, jinak budou jablka znehodnocena. Ten, kdo nrá
peníze, o ně však nepřijde, protoŽe na rozdil od jablek se
bankovky nezkazi. Múže tedy čekat na to, aŽ bude majite]
nucen jablka prodat za nižší cenu' Gesel] tedy uskutečnil
v praxi to, co navrhl Rudolf Steiner: vytvoření systémr-t'

|de by peníze při nečinnosti stárly' byly by zatížené lží-

vacím poplatkem. Namísto placení úroku těm, kdo mají

víc peněz, neŽ potřebují, je nutné udržet je v oběhu. Lidé

budou v případě' že peníze zadrží u sebe a nedovolí 1im'
aby obihaly' platit nralý poplatek. Zatímco úrok je sou-

komým ziskem' tento poplatek by byl zisken veřejným.

Sloužil by jako příjem pro Stát a ten by tak mohl sniŽit

daně.2a Ve třicátých letech minulého století se na základě
jeho návrhů v Rakousku, Francii, Španělsku nebo USA
uskutečnily experimenty s volnými penězi. Nejúspěšněj-

ší bylo rakouské niěstečko Wórgl. Vydali volné peníze

a opravili za ně cesty, nrosty, Zlepšili veřejné sluŽby, platili
jimi místnín-r řemeslníkům a obchodníkůnr. Poplatek za
pouŽívání činil jedno procento za měsíc. Ten' kdo měl na
konci měsíce bankovku u sebe, na ni rnusel nalepit kolek
v ceně jednolro procenta' Tak bankovky obíhaly a lidé
dokonce platili daně dřív, aby nemuseli poplatek platit.
Zatímco všude v Evropě zápasili s rostoucí se nezaměst-
naností, tady za rok klesla nezaměstnanost o 25 procent
a poplatky šly na veřejr-ré účely. KdyŽ se o tento model
začalo zajímat dalších tl' i sta měst, ZasáhIa rakouská cent.
rální banka, která se začala obár'at ztráty nlonopolu, a za-
kázala městské radě tisknout v]astní peníze.25

Ten přík1ad uvádím proto' Že je r'idět, Že tento Zápas
není noý Za tu dobu se však ještě prolrloubily neka-
lé praktiky majitelů peněz' Zrušily se veškeré regulace,
peníze se odpoutaly od reality a staly se přeclnrětem spe-
kulace. Peníze se dnes \rytváře]í z dluhu' lb je naprosto
šílená situace, která nen-růŽe vést jlnam neŽ k velkéniu
krachu celého finančrrího systému, coŽ hybatelé těchto
věcí nepoch1,bně vědí. Peníze jsou už pouze r.irtuálni.

r02 103



Po druhé světové válce přibližně do sedmdesátých let mi.
nulého století peníze ještě plnily funkci směnnél-ro pro-
středku, existovala vazba mezi penězi a ýrobou zboŽí'
Potom s nástupem neoliberalismu se uvolnila vazba do.
laru na zlato' zrušily se regulace a zrušil se zákon, který
odděloval obchodní a investičt-tí bankovnictví. Finanční
transakce nepodléhají zdanění. Do tohoto procesu není
zapo,jena práce, není vytvářena Žádná přidaná hodno
ta' jde o velké globální kasino, kde se peníze ohromnou
rychlostí přesouvají z jednoho konce na druhý. Dluhy
uŽ nerrí schopen zaplatit Žádný stát na světě a kaŽdÝ je

ohroŽen spekulanty.26

Když mluvíte o regionálních měnách' zastavil bych se kra
tičce u bavorského platidla chiemgauer, které bývá uvá
děno jako v současnosti jeden z nejúsPěšněiších projektů
lokáIní či regionální měny. Málo se ví, že ten projekt rcšel
od žáků desáté třídy waldorfské školy v Prienu a jejich uči.
tele ekonomie Christiana Gelleriho, je to ted, projekt iltspi'
rot,aný anthroposoJ1ckým pojetím ekonomie c socíálnílttl
organismu, Chiemgauer existuje jak ý podobě bankoyek,
tak i v podobě elektronické; spolek, který je nositelent pro.
jektu, tttá tři tisíce členů, z toho je así šest set Jirem tt dvč

stě obecně prospěšných spolků. Chiemgauer také stárne, rltt

bankolky se musí lepit kolky v hodnotě tlvou procent IntJ.
noty bankovky.27 o celém projektu se mluví jako o ,,zkrott.
ní peněz,, peníze, které nelládnou, nýbrž slouží. Myslín,
že ten projekt.ie yelmi dobrý, na druhou stranu sí net|ěláttt
iluzc o jeho Živolas1lk)pnosti: s!á!. !,1k jdk jC dnes iiz,'ttl.'
musí dříve či pozdějí podobné projekty zakázat, protože
mu zde unikají daně. Zásadní řešení tedy podle mého ttti'

zoru nespočílá v zavádění regionálních měn, ale l promě-

ně celého národního a globálního Jinančnictví po vzoru
fuho, jak se s penězi zachází ye zmíněných projektech.

o tom ,,krocení,. peněz ostatně mluvil už Rudolf Steíner
y takzyaném Národohospodářském kurzu, tedy v kurzu
pro studenty národohosporlářství. Ríká' že člověk nemá
peníze nechávat jen tak vtékat r1o oběhu a dávat jim na-
prostou volnost, aby si dělaly' co chtějí. Přírowávrt peníze
k jezdeckému koni, kterého je třeba dlouho Cyičit a kfotit,
máJi být opraldu použítelný'28 Řekl bych, že dnešní glo.
bólní toky peněz jsou pro obyčejného člověka naprosto ne
průhledné' ''neochočené,,; jenomža tím' že do ních nepro-
nikáme svým vědomím, umožňujeme různým -finančním
magnátům' bankéřům apod', aby sí je řídíli po syém, ke
svému prospéchu a k naŠt zhtlubč.

Ze je celý Jinanční systém neudržitelný' o tonl vypoví
dá i neustálý růst státního dluhu, a to lejen u nás, alc ve
všech zemích, a také růst podílu tohoto dluhu na hrubétl
domácím produktu, narůstání hodnoty úroků utd. StrL!čně
řečeno' čím tlál větší podít toho, co se lt zemi vyprodukuje,
se musí t,ynakládat na splácení úroků, a vněřuje tedy do
soukromých kapes. DomyšIeno do důsledků, 1sott zde jcn
dvě otázky: kdy a jak tento systém zanikne a čím budc na'
hrazen.

Chien-rgauer neni ;ediný. V nrnoha zer-r.rích (Šr'ýcarsko'
Německo ad.) existují různé formy dobropisii a pr.incip je
stále ste;ný Komplementární měna' směnitelnii za pl;rt'
nou měnu, která podporuje místr-rí podnlkáni a Zaměst
nanost a pomáhá překonat krizi v místě. Znán.rý alter-
nativní ekonom Richard Douthwait navrhoval zirl'edení
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několika komplementárních měn - lokální, regionálni
a globální. A podle vedoucího ekonoma Deutsche Bank
Thomase Mayera by řeckou situaci pomohla vyřešit kom-
plementární měna, tzv geuro. To je určit..ý průlom v myš.
lení současnych finančníků. I když byl jeho názor odbor.
ní\ samozřejmě většinově odmítnut, protoŽe jsou stále
pod vlivem neoliberálních teorií, je vidět, Že už i v těchto
kruzích začíná svítat. Thomas Mayer lycházel z toho, že
reálná hodnota eura je v různých zemích rozdílná kvů-
li nevyrovnanosti reálných vnitřních směnných kurzů
a tomu by mohla napomoci právě doplňková měna. T1.to
dva souběžné druhy peněz by nepochybně pomáhaly do
doby, neŽ by celá společnost přešla na peníze bez úroků.
I Silvio Gesell mluvil o tom, Že by ,,parkovací poplatky..
šly jako příjem státu nebo obce, takŽe stát nemusí pro-

iekt zakazovat pro unikající daně, jak Zmiňujete. Navíc
by zpočátku systém fungoval tak, že doplňkové peníze
jsou směnitelné za oficiální měnu, ve které se platí daně.
Těmi, kdo jsou proti',|sou tedy především finanční kruhy,
bankéři, kteří by tím přišli o podstatnou část své moci
a vlivu. Dřívější úspěšné pokusy vždy zakázaly banky
a bankéři' kteří ie řídí. oni pak ovlivňují politiky.

Když už jste zmínl| Národohospodářský kurz Rudo]fa
Steinera, ie dobré si ještě jednou přiPomenout, že v něm
upozornil na nutnost správného uchopení podstaty pe'

néz. coŽ s i  také má|okdo uvědomuje. Rozdel i|  je na t ř i

druhy' Na peníze kupni. půjČovni a darovací' jak jste uŽ

zmínil, přičemŽ říká, Že ony půjčovní peníze časem musl
přejít v darovací. Nedělí také peníze na levné a drahé' ale

na mladé a staré. Mladé mají hodnotu pů1Čovni,  daro.
vací mají velký ýznam pro svobodný duchovní život.

podle něho vzniká právě Proto, že ,,se směšují
půjčovní, kupní a darovaci, zatímco se t}to pení-

od sebe ve skutečnosti odděluií. Neponechá-li se věc
ale vnese se do ní soudnost, stačí postavit nutná

sdruŽeni mezi kupni peníze, půjčovnípeníze.
peníze a obnovu peněz' Nesmíte toho, kdo pe-

půjčuje, nechat, abyje půjčoval bezjakéhokoli smys.
nýbrž tento člověk bude ve spojení se svou asociací...29

Domnívám se, že z těchto jeho myšlenek vychází
pozdějších návrhů v této oblasti, které jsme zmi

ýše a jejichž další rozpracování a uskutečňování

stále aktuálnější. Čím bude stávající systém nahrazen,
tedy zdá byt jasné. ovšem kdy a jak tento systém za

to je ve hvězdách. Víme však, že cesta uŽ tady je

)e jí vytváření komplementárních měn, které
jak momentá|ně přeŽivat krizi. tak připravovat

bez úroků.

se ještě na státní dluh. Václav Umlauf použil
které mě jako vzděláním zemědělce oslovuje:

vláda dojí krávu, a čím méně mléka kráva dojí, tím
jí dáva nažrat, A když už ji není čím krmit _ seno

zpriýatizoyáno neboli rozkradeno. pošle ji na pole
místo koní, kteří jsou už také zPrivatizovaní a sně-
Ted, už je jen otázkou času, kdy kráva pojde ýyčer

oodobně iako v Řecku, A zahraniční lichváři, nad-

fnanční organizace a bankéři, uznale klepou naší
na ramena _ a uŽ se těší, jak se ujmou zadluženého

30

Prostým sekým rozumem je zřejffié, že systém založe'
na zad,lužováni můze mit j?n omcze ou .ivotnoý a že
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Po něn zbudou jen dluhy, Pokud bych zjistíI, že spróvce

statku statek y|trýale zadlužuje' bude první, co mě napad.

ne, jestli se on náhodou nesPřáhl s včřiteli, tedy jeýli.iaho

cíIem naní dosáhnout zadlužování|n toho, ab), statek ntt-

sel být nakonec předán věřiteli, a jestli on za ttl nedostane

od yěřitele svůj podíl, - Přiznám se, že jsem dodnes nc.

pochopil, ktlo jsott tí věřitela, kterýn nly i úechny ostntní

státy dlužíme, kdo nám ylaýně půjčujc ty bílionové Čústk7

i přesto, že je josnt, že je niktly nebutle možné splatit, ba žt

t\říve či pozdě.ii ncbude ntožné splcicat už aní úroky a Žt na.

zbude, ncž nám tlluŽníkům zabavit lnajetek - tlnebo dluh

zrušit, tlLlntítnout' neuznat jeho pkltIlost'. '

Myslírrr si, Radolr-ri]e, Že otiizku' kdo,jsou Věřite]é a co tilr1

sledují, už jsme čiistečně znrínili ýše. Je to ZřejI11ě ta ťlZká

skupir-ra lidí mocnÝch, která drres drŽí r'rukou bohltstvi

celého světa. Ty per-ríze jsou virtuiilní a ŽádIltlu hoc]rlottt

nemají. Hodnotr'r však rnaji r'šechn,v statkv rrutr-ré k picŽi

tí. Dluhy je naprosto nutné odpustit' protoŽe jsou nesPla

titelné, což tito lidé vědí. Předtínr však nepochybně nánt

rr-ralýn ,'dlužníkůni.' ale i celým stiitťtm zabaví maietck'

AŽ náŠ clneŠní finanční systém klekrre, budou mit r' rLlce

všechr-r,v komodity nutné k životu. Vodu, encrgetické sy's-

ténr1', r.ýrcrbu p()tra\'in' konrunikirční s\.stén]\' i m(lcťl]-

ský aparát. |e to ticl-ré pi-erozdělování r'šeho Podstatnťho'
co člověk potřebr.qe pro Život. |e to přesně tak' jak to liči-

te. Spriir,ce statku je spřaŽen s \'ěřiteli Za poclíl rra statkLt

J  na m()ťi  '  jeh.r  uzr l  ar t i t t l  .pojet te '

Ási se, 
,/iír1o, shtldnane n(1 tom, že Ptníze tle.isou příčitxJlL

zla, ktert t,e světč Panuie, a že zrušením penčz by se nt,lLl.

s,ihlo jeho odstranční,.ink se někteří Iidé donntívají. Pro-

b|pfi je pouze v ttlm, jak se s penězi zachází, ]ak se řídí či

neřídí jcjich toky. A stejně tak, myslín' nejsou příčinott zlLt

a pťiori oni banky .jako |j5lnyy 5loužítí k zapii.1čování pe

něz. JeýIiže by motive m půjčky bylo umožtlít půjčujícímu

5i, aby mohl realíztlvat svůj záměr, a níkolí maximalízovttt

věřitelův získ, jcstliže by ted1, ten, kdo si půičuie (respekti

w uspokojení jeho potřeb), byl cílent a niko|i prostřerlkcnt

ktomu, aby z něho věřitel vyždínal co nejvíc pcněz, pak by

banky dělaly to, co ma.ií, a y sociáInínt orgonísnlu, v.jaho

ekonomické sféře, by působily ztlravč. Pokud je ale je.iich

hlavní starostí brtit a obohacoyat sc, nikoli dávat a přinti

šet bohatstyi druhým, zpťlsobLl.ií rc společnosti nenoc. \,),
jste, Táňo, letmo znínila etické banky _ mohh byste tcnto
pojem poněkud ob.1ttsnit a urést ně1aký příkkut?

Zmínila jsem uŽ způsob íur-rgovárrí prvoreptrblikových
kampeliček. V etických záložnách se r.šechno odr.íií od
dvou základníclr pilířů. Banka furrguje jako druŽstrrl
rovnoprávných čler-rů a nepoŽaduje úrok. Uvěr1. ,;sotl
levné a ručí za ně r.šichrri členové' Úvěrová druŽstr,a
nemají akcionáře, kteři očekáva]í svrij zisk. Vc své knizc
Me peníze jsou služebníke ll, níkolil, prinent Nad,a Joha-
nisová ukazuje, Že Ila poclobném irrirrcipu fuIlguje dnes
napříkiad švédskii banka ]AK: ''Svedská bankir ]AK N{e-
ďesbank má přes dvacet tisíc střadátelťt a vklady l'hocl
notě zhruba 50 milionů eur. |ejíni hlar'nínr poslánínr je'
půjčování peněz, ale bez úroku' JAK Medlesbank ie
družstvo, plně vlastr-rěné svými členy' Řízeni bar-rky opět

\chází z demokratického principu ,jeden člen - jeclcn
lrlas.. Členové ne]en že baniu de facto vlastni ir nepřítlrtl

I
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se podilejí na jejím řízení: každý z nich navíc po přijet1
za člena zaplatí malý členský podíl' každoročně platí člen.
ské příspěvky a _ co je asi nejpozoruhodnější _ stovky
členů se dobrovolně podílejí na osvětové činnosti banky.
Vydávají bankovní čtvrtletník, pořádají výsta\ry a snaží
se přispívat k druhému velkému cíli banky _ k reformě
ekonomického systému, který považují za neudrŽitelný
Část členů je ochotna pracovat pro banku zadarmo a lidé
bance svěřují své úspory, anlžby za ně ryžadovali úrok.
Za své úspory namísto úroků dostávají bodíky' které iim
umožní - po mínimálním spořicim období šesti měsíců
_ poŽádat banku o tzv zák]adní půjčku. )ejí výše závisí
na bodech, které jim banka přiznala' a ty na množství
peněz' které měli uloŽené, a na době, po kterou peníze
v bance bYlY.":t

Nadh Johanisová uvádí i příklad. ,,Pokud jste si během
roku naspořili dvacet tisíc' můŽete si buďlypůjčit dr'acet
tisíc a splatit ie během příštího roku, nebo si můŽete l'y-

půjčit deset tisíc a spláCet ie dva roky. Zároveň si nrůŽete

také \Tbrat svých naspořených dvacet tisíc. Můžete V této

Íází požádat i o dodatkovou půjčku, 'iejíŽ ýše bude závi-

set jednak na vašich dosavadních bodících, jednak na ak.

tuální situaci. Dodatečné bodíky, potřebné pro tuto další

půjčku, si ale musíte během jejího splácení 'vyslouŽitl
Banka spočitá. ko|ik bodů pÍesné potřebujete' a q si bu.

dete během splácení dluhu povinně spořit dohodnutotl
částku' V den, kdy bude úvěr splacen, budete mít splněnI
i body _ a k tomu příslušnou částku peněz v bance' '-

V závěru oddílu o této bance Nad'a Johanisová uvádí pÍt'

k]ad člověka, který měl hypoteku u komerční banky r Po
čtyřech letech splácení, kdy splatil 13 476 švédských Ko-

se mu dluh snížil o pouhých 300 korun. Zbytek šel
splácení úroků. Díky bance JAK' jejimž čIenem se stal,

půjčku a za dvanáct let svoje dluhy splatil. i v sou
je častým důvodem pro Žádost o úvěr u banky

splacen í hypotéky u komercni banky. Takovéto et ic-
banky tedy působí zdravě, jak říkáte, a jsem přesvěd-

že v budoucnosti ani nebudou jiné banky existovat.
se tím samozřejmě i celý sociální organismus.

takového bankovnictví je tak trochu jako z ji-
světa, nicméně takové banky existují a dokonce

ií. Příkladem může být německá GLS Bank, která
již před čtyřiceti lety' a to jako anthroposofcká ini
tedy na základě Steinerových poznatků o zákoni-

sociálního organismu a pokynů pro jeho ozdravění.
tato banka funguje jako družstvo, vklady střadatelů

ke konci roku 2011 výše bezmála dvou miliard eur
v posledních letech banka navzdory krizi zaznamenáyá

růst o několik desítek procent. Jak říkó vedení
nnky, zisk pro ně není cíIem, nýbrž dťlsledkem jejich čin-

nosti, a ze zisku pak banka podporuje tisíce různých ve
prospěšných projektů v sociální a ekologické oblasti

(v roce 2011jich bylo t7 480). Za svou činnost dostala GLS
celou řadu ocenění' stala se naDříklad německou ban-
roku 2010, a zatím posledním oceněním, uděIeným

květnu 2012, byla cena European Sense Investing Award.
Myž si vedle těchto příkladů Poýavím u nás bčžné ban
a jejich systém založený na bezostyšném vykořist'ová-
odírání a ždímání jak ýřadatelů, tak příjefficů půjček,

se zvrácenost dneŠniho systému v plnc nahotě. Půjč.
u nichž dlužník nakonec kvůIi úrokům splatí r|vakrát
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tolik, než si vypůjčil' vedou lidi do otroctví. Pod hrozbou
exekuce majetku a ztráty existenčních jistot si ýůj co ýůj
musí udržet své zaměstnání a svůj příjem bez ohledu na to,
zda je tato práce naplňuje, zda odpovídá jejich záměrům,
s nimiž vstoupili do této inkaťnace, a také bez ohledu na
to, jaké má jejich práce sociální a ekologické dopady, i na
to, jak s nimi zaměstnavatel zachází. Musí být prostě po-
slušní a stávají se otroky.

V této souvislosti bych zde rád uvedl dva cítáty, které
jsem shodou okolností.včera našel na pomníku občtem
první světové války v jednom středočeském městečku:

Neché není otroků ni r,yděděných' jen volných ob-
čanů a stejně cenn',ich'

A. E, Mužík33

Žádná moc tohoto světa, a b1t se i s celým peklem
spolčila, neudrŽí národa vzdělaného, ušlechtilého
a statečného v poddanství a otroctví.

T. G. Masaryk

ekonóní nemoci v ekonomice:
lidarita a altruismus

tó'zka mzdy a půdy

zsteyntctv, a asocrace

bych se ještě zastaýit u ýry ekonomického žívota,
němž by se měl uplatňovat princip bratrství' spojoýat

s ekonomickou činností je velmi nezvyklé; jak vy,
chápete toto spojení? Co pro ýás v této souvislosti

bratrství?

Radomile' to ie otázka' kterou isem si vlastně ni-
nepoložila. Podle Trávníčkova Slovníku jazyka čes-

bratrství znamená ,,vztah mezi rodnými bratry,
přátelství... Je v něm také výraz ,,bratrská láska'
iednání... Existovala Tednota bratrská a češtíbra-

|e to pojem naýsost ušlechtilý Bratrství podle mne
nezištné jednání. Nezištné jednání v ekonomi.

znamená nezištnou spolupráci ve prospěch celku a ni-
ve prospěch osobní. Spolupráci na základě vzájem.
schopností' Tí nejvíce schopní mají řídit podniky,

pokud se díky jejich talentu v1tvoří zisk, mají právo
větší podíl na r,rytvořené hodnotě. Zaměstnanci, kteří

hodnotu vytvořili, mají právo na svůj podíl, ale také
důstojný život' Proto ry'jimá Rudolf Steiner pracovní
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právo z oblasti ekonomické a přiřazuje je k oblasti politic.
ko-právní. Tam se má rozhodovat o podmínkách činnos.
ti jednotlivce' aby mu byla zaručena lidská důstojnost.
To však neznamená, že se v hospodářské oblasti podle
Rudolfa Steinera nemá vytvářet zisk. ,,Hospodářské po.
měry vyžadují ke své úspěšnosti účelnou výhodnost,
oportunismus, který upravuje jejich řád podle jejich
vlastní podstaty...35 ... ,,Z činností' jeŽ musí lidé vJvíjet
v zařízeních, slouŽících k výrobě a výměně zboži, ne-
mohou bezprostředně vzcházet ty nejlepší impulzy pro
právní vztahy, které musí mezi lidmi existovat. V hospo-
dářských zařízenich se obrací člověk k člověku proto, že
jeden slouží zájmu druhého; zcela odlíšný je vztah' který
má člověk k člověku v rámci právního života...36 .. . ,,Lidé
by si bez obalu měli přiznat: hospodářský oběh bude Ži.
votaschopný jen tehdy, jestliže mu v jeho vlastní sféře
nebude vzat antisociální sklon, avšak budou mu trvale
přiváděny síly z jiné oblasti, z duchovního článku soci-
álního organismu, které budou antisociální sklon měnit
zpět na sociální...37 To znamená, že zisk r,ytvořený v eko-
nomice nrusí přecházet tam, kde je potřebný pro společ-
nost i jednotlivce. Problém však nastává podle Rudolia
Steinera v tom, Že se v této hospodářské oblasti nevy'
měňuje pouze zb oži za zboží, a|e zboží za práva. Práce ie
neprávem povaŽována za zboŽí, ale také napříkJad půtla.
která se dnes kupuje. ,,Pozemek samotný však v hospo'
dářském živote nepůsobí jako zboŽí. Součásti sociá]n ího
organismu ie skťze pr(ivo, které má čIověk na jeho uŽ rvi.
ní. . . .  ' |akmile je zboŽí směňováno za práva. je t im dotč<n
právní vztah samotnÝ..38

|e tedy vidět' Že pochopit bratrstvi v ekonomické ob.
je poněkud komplikovanější, nicméně právě v troj-

organismu se vzájemné ýky.vy a nesrovnalosti
|inak ovšem Rudolf Steiner navrhuje: ,,Maií

sdružení z profesních stavů a ze vzájemně pro.
stouPených zájmů výrobců a spotřebitelů' jež směrem

ryústí v ústřední hospodářskou správu...39 Kdo je
s fungováním druŽstev u nás za první repub.

najde v tom velkou podobnost. I tehdy byla jednot-
druŽstva propojena, ýrobky jedněch se prodávaly

spotiebnich družstvech a směrem nahoru druŽstva
v zastřešující organizaci, která ve styku s vládou

působíla na legislativu. Vůči sým členům, kteří tam de-
legovali své zástupce, byla hlasem poradním a pomoc.
ným. V této ekonomické struktuře lze rovněž zahlédnout
prvý bratrství.

Patrně právě proto je pro naše běžné dnešní smýšlení po-
jem bratrstyí tak těžko slučitelný s ekonomickou činností:
ekonomícká činnost, tak jak se dnes provádí, je v podstatě

prováděná za účelem zisku, tedy vlastního prospě-
chu' Takto se nám to dnes zdá normální a snrávné _ když
říkám ,,nam,', tak tím myslím dnešní spoleinost. a v|a.st-
ně nevidíme tu pervefzi, zvrácenost, tedy převrácení, ke
kterému zde došlo a které je zdrojem nemoci sociálního
o|ganismu. Zištnost ekonomické činnosti ie patrná v tom,
žc ten, kdo tuto činnost provádi' ji provÁdi proto - at'už
vyróbí a nabízí zboží či službu _ abv ořišel k maximál.
nímu zisku' nikoli proto, aby ,,porfiii potiebu příjemce

produktu. o tom jsme se zde již bavili _ je rozdíl,
boty, které si kupuji, vyrobil někdo proto' abych mohl
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dobře chodit, nebo proto, abych si je koupil a zaplatíl mu
za ně. Stejně tak je rozdíl, jestli někrlo zrekonstruuje a pro.

najme byt proto, aby utržil co nejvíc peněz, a je mu přitom

jedno, jak se u něm bude nájemníkoli žít, anebo proto, aby
y něm mohl někdo žít spokojeně, tedy aby byla uspokojena
jeho potřeba bydlet. A je také rozdíl, jestli zeměděIec pěs-

tuje plodíny proto, aby nasytíl jiné lidi klalitními potraví.

namí a zároyeň zachoyal úrodnost půdy a kvalitu krajiny
(včetně kvalíty spodní vod.y), kteró je potřebou nás yšech,

anebo jestli chce jen utržit co nejvíce peněz, lyprodukovat

co nejlíce potralin (tedy dosáhnout maximálních lýnosů)

a dostat z půdy co nejvíc, ]estliže je jeho pohnutka zištná,

odrazí se to nakonec i v kvalítě jeho produktu' která tim

bude trpět _ o kvalítu, jež je předpokladem uspokojení něčí

potřeby, mu koneckonců nejde, A negatfuně se to odrazí

take v celkovem zdravt sorialntho organismu.
V tom podle mě spočíyá podstata bratrství y ekonomíce:

budto jednám zištně, egoistíck|, ve sl,ůj vlastní prospčcll,

anebo nezištně, ve prosPěCh ostatních, jako by to byli ní

bratři' Pokud se lžijeme do osoby toho, ktLo ekonomit'

kou čínnost provádí, krlo produkuje příslušné zboží ncbo

službu, bude nám možná pořád ještě připadat normáltlí

a oprávněné' že jedná pro zisk _ jsme zvyklí takto uvaŽo.

vat a zvyk je železná košíle. Jakmile se ale vcítíme do posttl-

vení toho, kdo je příjemcem zboží nebo služby a přijcln'

ci zboží a služeb jsme všichni téměř neustále'v tu c|n,íli

nám dojde, že zištná pohnutka poskytolatele nás omezLL|c,
je na náš úkor. A bratrství terly znamená, abychom ne.1etl'

nali jeden na úkor druhého, ale jerlen rc prospěch druhéhtl'

Jakmile tohle pochopíme' uděIáme první podxatný krok

na cestě k ozr]rayení ekonomických yztahů a sociálníth

ýztahů yůbec. A také pod*atný krok od normálního vě-
domí k vědomí zdravému _ nebot'to, co zatím potlažujeme

za normální, je chorobné' a naše ',normální,. vědomí je

nemocné vědomí.
Ta nemoc spočívá i y tom, že neyidíme a neuznáyáme

objektívní zákonitost, která v ekonomické činnoýi spočívá,

tedy zákonitost altruismu, činnosti pro druhé: dnes, kdy
je ekonomická čínnost založena na dělbě práce, už téměř

nikdo neprorLukuje zboží či služby pro sebe, pro uspoko-
jování stlých potřeb, nýbrž prakticky výhratlně pro dru-
hé' pro uspokojování jejich potřeb. A v podstatě ňechny
jeho potřeby jsou uspokojovány činností druhých, činností
jeho blížních. Rudolf Steíner na základě tohoto poznatku

formuloval tzv. hlavní sociální zákon, který bych zr1e rád
ocitoval _ citujeme ztle ted' Rudolfa Steinera poměrně čas-
to, ale tento zákon a jeho pochopení považuji za natolik
stěžejní, že bych zde chtěI uvést jeho t1oslolnou ;formula
ci z roku 1905: ,,Prospěch celku, sestávajícího ze společně
pracujících lidí' je tím yětší, čím méně si jednotlivec pro
sebe nárokuje výnosy svých výkonů, to znanená' čím více
těchto výttosů odevzdáyá svým spolupracovníkům a čím
více jsou jeho vlastní potřeby uspokojovány nikoli z jeho
výkonů, nýbrž z výkonů jiných,,,+n

Když se vrátím k citátům, které jste uyedla, rozumím
tomu tak' že získ by ekonomická činnost měla přínášet'
ale mělo by tomu být tak, jak deklaruje yedení cLS Bank:
zkk by neměl být pohnutkou' příčinou této činnosti, ný-
brž důsledkem. A jesttiže se pak zisk převede do duchovní
sfery sociólního organismu, plynou tím zpětnč z duchov
ní ýry do ekonomické ozdranjící síly. Známe to každý
z vlastni zkušeností: k1yž nezištně dáváme, když tím něco

116 IT7



umožňujeme, dostává se nám tím smyslu ylastní existence
. dostává se nám síý být.

Čemu úplně nerozumím, je formulace, že se směňuje
zboží za práva' Mohla byste mi to, Táňo' vysvětlit?

Dále jste se dotkla fuou důležitých otázek' a sice po-
stavení práce jako zboží a zrovna tak postavení půdy jako
zboží. To bychorn, myslím, měli poněkud rozvést,

Pokud ted často cituieme z díla Rudolfa steinera, ie to
proto, že jeho myšlen\ jsou v našem světě stále dost ne.
oblyklé, přestože jsme si už na mnoha příkladech uká-
zali, kolik z jeho ideji Žije v praktickém Životě a zapustilo
v něm kořeny (oblast lékařství, školství, zemědělství). ]eho
návrhy z oblasti trojčlennosti sociálního organismu jsou
však většinové společnosti neznámé. ]eho originální vidě.
ní je natolik odlišné od praxe dnešního světa (bylo tonru
tak ostatně i v jeho době), že je třeba se důsledně zbavo
vat vlastních předsudků, coŽ není lehké, a věnovat se jeho
myšIenkám znolrr a znow. Potom se člověku otevřou oči
a Pochopí, jaká cesta naděje se před námi otevírá. Mno-
hým budou třeba znít jeho návrhy komunisticý, moŽná
i ten krásný citát, kterýjste právě uvedl, ačkoli on sám vě'
noval mnoho přednášek rozboru marxismu. Jakkoli sou.
hlasil s jeho ana|ýzou kapitalistického systému, odmitJI
jeho ýhodiska jako slepou cestu' která lidsrvr.r způsobí
utrpení, pokud se po ní lydá, a varoval před ní právě pro-
to, že marxismus nezpozoroval, Že sociální organismus 'ie
trojčlenný. Marx viděl řešení pouze v ekonomické sféie
a ve společenském ylastnictví výrobních prostředků. Ie
tedy důležité uvést jeho vlastní formulace, nikoli je přeiry'
právět, protože bychom se mohli dopustit zkreslení.

Chápu bratrství v ekonomickém životě stejně jako ql.
zisku je nádor, který hubí všechny. Váš

ýklad dokresluje i jiný ýrok Rudolfa Steine-
ra: ,,Když člověk pracuje pro druhého' musí v něm vidět
důvod své práce; kdyŽ má Pracovat pro celek, musí po.
citbvat cenu, bytostnost a ýznam tohoto celku. Celek
musí mít duchovní poslání a každý musí chtít přispět
k tomu, a\ toto duchovní poslání bylo splněno...al Bra-
trství v ekonomické sféře viděl Rudolf Steiner v utváření
asociací výrobců a spotřebitelů, které se budou společně
domlouvat na potřebné výrobě.

Pokud jde o práci pojímanou jako zboží, je to pro-
blém, který si málokdo uvědomuje' Nechám zase mluvit
Rudolfa Steinera: ,Je starověku existovali otroci. Celý
člověk byl prodáván jako zboží. o něco méně, ale přece
jen část lidské b1tosti byla začleněna do hospodářského
procesu za nevolnictví. Kapitalismus se stal moci, kte-
rá vtiskuje zbytku lidské b}tostí ieště charakter zboží -

pracovní síly. (...) Hospodářský život spočívá ve ýrobě
a účelné spotřebě zboŽí. Lidskou pracovní sílu nezbaví-
me charakteru zboží, jestliže nenalezneme moŽnost vy'
jmout ji z hospodářského procesu. (...) Tim, Že dělník
rnusí prodávat svou pracovní sílu tomuto procesu, roz.
plývá se v něm celou svou bytostí. . ...a2

Tedy jinak řečeno, mzda nesmí být cenou práce, ale
právem na oprávněný podíl z ýěŽku prodaného zboŽí.
Pracovní smlou.ry pak mají spadat do článku politicko-
-právního, kam spadají smlouly jednotliých lidí. .l.am

má být chráněna důstojnost člověka. Sféra hospodář-
ská z něho děIá zt:oží' Půda je další oblastí, která musí
b1t vyňata z hospodářské sféry, protože to není zboži.
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Neqtvořil ji člověk, není to jeho ýrobek, ale je tady prq
všechny. Pokud se však pozemek kupuje, zachází se s ní
jako se zbožím. Jak už jsem citovala ýše, půdu nemůže.
me prodávat, ale pouze propůjčit právo k užívání za jasně

daných podmínek. ,JToto právo je něco podstatně jiného

než vzÍah ýrobce ke zboží. Majitel uvádí v závislost na
sobě jiné lidi' kteří jsou jím pro své živob}tí zaměstnává-
ni k práci na tomto pozemku anebo na něm musí bydlet.
(...) Dokud je sm ěřrcváno zbožíza zboží, zůstává tvoření
hodnoty tohoto zboŽi nezávislé na právním vztahu mezi
osobami a skupinami osob."a3

Mimochodem, dnes se téměř masově směňuje zboží
za práva. My uŽ nekupujeme jednotlivé zboží' ale jsme

mocnými ekonomickými subjekty nuceni k přijímání
jimi diktovaných podmínek a práv, a nepřijmeme-li je,

nemůžeme jejich zboží koupit. Náš právní vztah je poru-
šován neustále.

Podívejme se nejprve na otázku mz4), tedy na otázku prá'

ce jako zboží, Zaměstnanec dnes prodává svou pracovní

sílu, svou práci, dostává zaplaceno za odpracovaný čas,
případně za podaný výkon, a to až zpětně, po jeho odpra-
cování, Je tedy ,'odměňován,, za to, že pracoval (známe
populární úsloví ,,bez práce nejsou koláče,'), je za to oce-

ňován, to znamená, že jeho cena, hodnota je odvozována
od jeho výkonu. Clověk je tak ponižován na pouhý zdroj
pracovni sily' je zlo|oŽi1ovan se svým v;ikonem. Důsled.
kem je _ a o tom jsme ji2 mluvili _ Že každý, kdo z iake
hokoli clůvodu nepracuje, je vnímán jako příživník, jako

mené!:enni' Tento nahled na clovéka se ovŠem prohIubuie.
je to stupňujtci se proces a takováto spoleČnost nepracuji-

lidi stále více vytěsňuje, snaží se je eliminovat _ ať už
Že posouvil hranice odchodu do důchodu čtm dti| bliŽ

takzvané naději dožití, anebo třeba tím, že ještě před na-
likviduje postižené lidi, kteří nebudou moci být
HDP Anebo prostě tím, že ekonomícky nutí mat-

odejít od svých dětí co nejdříve do práce.

Prodávání práce je nenápadnou formou otroctýí a os|o
člověka by v této oblasti spočívalo v oddělení práce

mzdy. Tak aby člověk mohl pracovat proto' aby uspoko.
potřeby druhých lidí stejně jako by oni pracolalí
aby uspokojíli jeho potřeby _ a níkoli proto, aby si
peníze a jejich prostřednictvím uspokojíI své potře'

|inymi slovy, aby č|ovék mohl pracova! z lásky k prúci
a vlastně z lásky k druhým lidem' svým blížním - nikoli
egoismu. To ovšem předpokládá' že by o jeho obživu mu

být postarano jinak.
Tento problém ú|ěji nékteh |idé vyieŠit zavedenim tak-

nepodmíněného základního příjmu, tedy příjmu,
nějž by měl člověk nárok už z toho titulu' že je člověk,

který by nebyl nijak vázán na to' zt1a a jak pracuje' To se
první pohled můŽe jevil jako naivnt bldhovos!. avšak

kteří za tírn stoií, isou všechno iiné než naivní snílci.
představitelem snah o zayedení zakladního pří-

v Německu' ktle mají tyto snahy poměrně širokou po11-
je anthroposof Gótz Werner proJesor ekonomie a zá
zakladatel úspěšného řetězce dm drogerie a nosítel

ocenění _ a mimochodem též velmí duchaolný člověk,
Iak se ly, Táňo, díváte na otázku nepodmíněného

? |e to podle vás cesta k oddělení práce a mzdy
k ozd,ravení sociálního organismu? Nebo vídíte i jiné

jak zbavit prácí role zboží?
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Ano, jak říkáte, Radomile: kdo z jakéhokoli důvodu ne-
pracuje, je vnímán jako příživník. Dnes jsou dokonce
přijímány zákony, podle kterých je člověk' který přijde
o práci nikoli svou vinou, ponižován tím, že se musí pra-
videlně hlásit na poště (!)' Jedině tak nebude vyřazen ze
systému podpory v nezaměstnanosti (na který si Platil
celý Život). V této souYislosti zmíním německého eko-
noma, který vychází z ideje sociální trojčlennosti, Udo
Herrmannstorfera, který řekl: ,,)e nespravedlivé, Že se
myslí na donucování k práci toho, kdo pracovat nechce,
nikoli na donucování kapitálu, který nechce investovat,
u kterého by to bylo daleko více zapotřebí...44

Myslím, Že otázka nepodmíněného příjmu je velmi
důležitá právě proto, že ukazuje na problém chápání
práce jako zboží a na zásadní nutnost oddělit od sebe
práci a mzdu. Základní příjem je chápán jako občanské
právo, které zachovává rovný přístup všech a přitom re-
spektuje odlišnost jednotliých lidí' Jak jsem informo.
vána, existuje představa, že částky by byly kaŽdý měsíc
pravidelně připisovány na účet všech osob. o spotřebě by

tak nerozhodovali bankéři nebo poIitici. ale kaŽdý Člověk
sám. Navíc by peníze byly spojeny s negativním úrokem
za držení, což by vedlo k jejich rychlému oběhu. Ten-

to systém údajně funguje už přes dvacet let na AljaŠce'
kde ved| k odstraněni chudoby a nerovnost i  mezi l id.

mi' Zdroje získávají zdaněním těžby nerostných suÍovln
nebo prodejem licence na televizní lysílání. V podstate
by se tedy jednalo o společnost, ve které by hluvní r.'t'

nehrála práce a z ní plynoucí příjem, jako tomu je dosud.
To vŠechno jsou velice inspirativní návrhy. ktere roz-

hodně vedou k zamyšlení. Zvláště v dnešní době, kcl,v

práce ubfoá. Nahrazují jÍ stroje, které však r'7.
í lyrobili lidé, ale prospěch z jejich uŽívání má

hrstka lidí. Zdanit těžbu, která často lidem devastuje
životní prostředí a veškerý zisk jde do kapes těŽařů,

rovněŽ myšlení správným směrem. ]inak by ovšem pří.
zdroje mély zůstat V rukou státu a obhospodařovat

je měli ti nejschopnější lidé na veřejnoprávnim prin-
Takovéto skupiny by pak v dialogu s místními aso-

rozhodovaly, kdy, co a v jakém mnoŽství těžit,
zůstalo zachováno Životní Prostředí a domovy lidí,

pokud by to opravdu nešlo, aby se jim dostalo důstojné
přiměřené náhrady' stejně tak je zajímal'r/m rrápadem

placená všem za užíváni veřejného prostoru ko
televizemi.

|e nesmirně důležité si uvědomit, kolik neplacené prá-
vykonávají matky s dětmi, dobrovolníci, pracovníci

neziskovém sektoru. Měli by mít moŽnost pokračovat
své potřebné práci a nemuset shánět peníze rra přežití.
všechno je určitě velmi důležité a nepochybně by to

posunout jak myšlení, tak praxi směrenr' kte-
se díváme. Současně se ale objevují otázky, jak by to

fungovat v dnešní praxi. Tady si nejsem zcela jistá.

zásadní otázka zní, jak velká by tato částka měla
aby se záměr osvobodit člověka od nucené práce

V dnešní době předraŽených nájmů a vysokých
téměř za všechno by z této částky mohli kořistit

jenom ti' kteří mají zák]adní potřeby V rukou.
Bývalý poslanec Vlastimil Tlustý příšel kdysi s návr'

vyplácet všem bez rozdílu takovýto základní příjem

ýši čtyř tisíc korun a všechny ostatní dávky' včet-
důchodu, zrušit. To by pro větŠinu lidí znanrenalo
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naprostou katastrofu. ZákJadní příjem by jistě řešil část
problémů' které naše doba přináší, myslím si však, Že bez
zavedení trojčlel-rné organizace společnosti hlavní pro.

blémy zůstávají. Pokud by se trojčlennost zavedla, bude

tento příjem jistě mr-rohem lépe fungovat a našla b1' se
pak mnohá zlepšení. Liclé nepotřebují stejnou částku
peněz. Lidé s postižením, rodiny s dětmi' nemocní' ne.
zaměstnaní, ti vŠichni, kdo si nemohou základní příjem

doplnit odjinud' Potřebu,jí víc. Naopak skutečně boha

tá vrstva lidí by zbytečně pobírala peníze, které,jinýrl

budou chybět. VyŽadovalo by to Zbavit se konzumního

způsobu života a naučit se kvalitně využívat volný čas.

Také nri trochu vadí, Že touŽebně očekávaná změna by

měla začít právě znlěnou frnanční. Ale tento způsob nryš

lení je určitě dobrým a vítaným krokem'

Už to ukazuje absurdnost a neudržitelnost současného

systému, že pracovrtích možností v něm zákonitě ubýyl1
_ alespoň l našich zeměpisných šířkách, když se práce čínt

dáI víc přesouvá do rozvojových zemí s levnější pracovni

silou - zároyeň však tenÍo systém nutí lidi pracont a jt'

jich hodnotu odvozuje od toho, zda pracují, Můžeme tare

očekáydt, že se tento tlývoj bude dále stupňovat: lidé budou

čím dál křečol,itěji a násilnějí nuceni k práci a přitotrt btr

dou práci čím dál obtížněji nacházet. Stále ýétší počel ]idi

tak bude marginulizovan' vv!éshov(in na L1krdj sPolC,.11,,j!i '

zbayoyán nejen majetku, ale i prál a svobod.

Dovetlu sí přet1stavn' že kdyby bylí [it1é oslobozeni tld

nutnosti pracovdt, došIo by k velkému tříbení' Něktlo b7

podlehl vlastní pohodlností, konzumoval by porlstatttě zl,|'

šenou měrou virtuální realitu y televízi apod., sklouzl b|

k pití alkoholu, potloukal by se od ničeho k ničemu a po-

zllolna nebo i rychle by došlo k rozkladu jeho osobnosti,

Absence smyslu žívota by ho záhy zničila. |iný člověk by

fu naopak prožíval jako yelké osvobození, které by mu
umožnilo yěnoyat se skutečně smysluplné činnosti pro dru-
hé nebo rozvíjení vlastní tvořivosti' l lastního potenciá|u.

U někoho b7 zlítězila jeho nižší přirozenost, někdo by, na-
opak aktit,olal své duchoyní, božské jádro a akceleroyal
b7 svůj vývoj' To je jeden aspekt' Druhý spočíyá v tom, že
člověk vylí1ející se k lidskému ideálu pociťuje stále větší
sounáležitost s ostatnímí lídmi a úpadek jedněch by vyt,o
lóval zvýšenou socit;|ní aktivitu druhých - a to by byl zá-
sadní krok k pospolité' bratrské či sesterské společnosti bu-
doucnosti' založené na probuzeném íntuitivním vědomí,
l němž člověk spoluprožívá rad.ost i utrpení svých bližních.

vedle nutnosti změnit statut peněz jako zbož,í a zabrá
nit takfnančním spekulacím, níčícím celé národní ekono
miky, a nutností oddělit práci od mzdy předpokládá další
výuoj naší společností ke svobodě a lásce' tedy k lidství, také
zbavení půdy statutu zboží: o tom jsme se ostatně již zttlí-
nili. Stejně jako peníze a jako próce, pracoyní síla není aní
půda zbožím a neměla b7 být zneužílána ke spekulacím.
Zkusila byste, Táňo, načrtnout cestu' jak toho dosáhnout?

To je samozřejmě to nejtěžší. Myslím' Že po celou dobu
se tady společně pokoušírne hledat cestu Ven Z dnešní ne
trtěšené reality. ]eště se ale rra chvilku zdrŽínl r.r myšlenk,v,
co se stane' pokud lidé budou zbaveni po\'innosti pra
covat, protoŽe jsem nad ni samozřejmě také přemýšlela,
lako všichni' kdo rozví'|ejí představu základního příjrnu.
'esuiže rozvineme ideu, že každý člověk má k něčenru
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talent a bude se cítit naplněný když bude moci realizovat

to, co umí a pro co rná schopnosti, pak se otázka lenosti

stane mnohem méně závaŽnou. Docela chápu, že někdo

nechce r,ykonávat mechanickou a otrockou práci a ještě

k tomu za špatných podmínek finančních i pracovních.

Pokud by někdo v budoucnu takovou práci dě]at musel,

měl by mít současně dost volného času, aby se mohljako

člověk realizovat mimo pracovní náplň, a honorář za ni

by musel byt dostatečně r7soký aby mu to umožnil. To
je také jeden z návrhů Rudolfa Steinera. ]inak je dobré si

uvědomit, že pokud někdo dlouhodobě nepracuje a Žr.je

z dávek, vlastně duševně onemocní. Tato nemoc se musí

léčit. Léčbou je možnost zapoiit se do komunity lidí'

kde vládne bratrství. Protože dnes tomu tak není' není

možné očekávat nějakou změnu. Ti, kteří v budoucrrosti

i přes tuto nabídku na spolupráci zůstanou Stranou, ur-

čitě nebudou šťastní' Pro společnost je ale lépe, budou li

mít nějaké prostředky k živobytí, než budou-li si je nuce-

ni obstarávat krádeží.

|ak toho dosáhnout? UŽ jsem to, myslím, nastínila

ýše. Začít chápat nutnost zavedení trojčlenného sociál.

ního organismu, začít s ním v politické oblasti a rozvíjet

,jej ve všech dalších oblastech. Mnoho z těchto myšlenek

už v nějaké formě existovalo nebo existuje v praxi' je ale

nutné t}to ostrůvky rozšiřovat, aby se poměry obrátil1t

ostrory spolupráce se stanou normou a rozdělování lidt

a nekonečná soutěž budou ýimkou.

Na pracovních pobytech v biodynamických statcícl1 | Ně'

^,,k, o Švýcarsku jsem poznal zemětlělské podnik|,

u nichž půda nepatřila statkáři ani jinému soukro|1,tét11,

ale naclaci nebo spolku, který ji hospodáří prona-
za účelem produkce biodynamických potravin a také
aby zde rodina statkáře mohla smysluplně žít. Možná

jsou takové oslrůvky, jaké zmiňujete' a možna' 2e C!:sIa
budoucna v oblasti půdy by mohla spočívat v zakládání

do nichž by plynuly darovací peníze z ekonomické
a které by půdu vykupovaly, aby se zabránílo jejímu

například v podobě jejího vyjímání z půdního
a následné zástavby. _ Vy jste, Táňo, hovořila o tom,

začít by se muselo v legislativní oblasti; domníláte se, že
'co se týče vlastnictví půd)), byly by nutné nějaké zásadní

úpravy? Když se řekne, že půda by neměla pa
do soukromých rukou, vyvolá to patrně značné obavy

snah o zestátňoyání či znárodňování' tedy obavy z bru-
zásahů do vlastnických práv, s nimíž máme z naší
bohaté zkušenosti,. '

i já vidím cestu ve lykupování půdy spolky a na-
ostatně i u nás už taková praxe existuje. Ekolo-

organizace (například liberecké občanské sdruŽení
. Společnost přátel přírody) r,ykupují části lesa,

pak zanechávají původnímu {znamu a obnovují
přírodní funkcí. Na druhou stranu je třeba si uvě-
že půda má naprosto zásadní ýznam pro celou

V dneŠnidobé ood|éhá soekulac i  a nov l  ma-
ji často nabyli neprávem a podvody. Toto je třeba
zase do pořádku, protoŽe vlastnické právo nená
nat legalizaci krád'eží a spekulací. Tady je ovšem
aby fungovala spravedlnost a dobré zákorry. Ty

často nahrávají právě spekulantům a překup-
ostatně i prvni republika provedla pozemkovou
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reformu' kdy byli velcí vlastníci půdy donuceni vládou
prodat velké části sých pozemků drobným rolníkům za
úvěry garantované vládou.

Takoú vykupování pozemků by zároveň bylo, myslím,
nejlepší cestou, jak se postaffit též o kvalitu půdy' tedy ne-
jen o ochranu půdního fondu před zcizoyáním a likvidací,
Kvalita půdy, její úrodnost se již desítky let zhoršuje _ pře.
devším v důsledku sceloýání Pozemků, zavádění mechani.
zace a používání průmyslových hnojiv a pesticidů _ v po-
sledních letech však dochází ke značnému urychlení tohoto
procesu, Kdyby vlastníkem pozemků byly spolky či nadace,
které by měly zájem na zachováyání úrodnosti půdy, bylo
by snadné najít cesty, jak se s hospodářem.správcem do-
hodnout na takovém režimu hospodaření, který by půdu
nepoškozoval, případně mu l)ymezit jasná pravidla.

To hledání konkrétních cest musí vycházet ze schopnos-
ti, kterou lze nazvat sociální fantazií nebo také soc\áIní
intuicí. Nejserrr si jist, jestli tento pojem pochází přímo od
RudolÍa Steinera; Steiner v již zmiňovarré Filosofii svobo-
dy zavádí podle mého názoru unikátní pojem morální či
mravni inÍuice, to znamená morálni jcdnáni nikoli na za.
kladě donucení vnějšími zákony, ýbrž na základě íntuice'
na základě svobody a lásky, Sociální fantazie je schopnost

Představívosti při hledani řeŠeni sociálních otazek' ovšrn
takove představivosti, kdy si pÍedslavy nevymýslime podle
svých dosavadních zkušeností ani podle svých tužeb a přa|11,
ale kdy je přijímáme z duchovního světa _ nepřichózejí ted|,
z minulosti, nýbrž z budoucnosti, a do budoucnosti taíe
vedou. Prolo se mluví o intui:i jako o nejvyšší scho| osli
nadsmysloveho poznúní, poznáni neseného silami Iaskv.

Sociólní fantazie bude také rozhodující při vytváření
jejichž úkolem bude organizovat ekonomicý ži-

už jste se o nich, Táňo, koneckonců několikrát zmínila.
čtenářům poněkud přiblížit' co si pod tímto po-

mají představit?

by měly být sIoŽeny ze zástupců výrobců,
a spotřebitelů. Měly by spolu domlouvat

vyrobeného zboží a stanovovat ceny tak, aby

ýhodné pro obě strany, a nikoli aby jedna strana,
je tomu dnes, té druhé ceny vnutila. Toto ýedná.
by samozřejmě bralo ohled i na půdu a její kvalitu

na Životní prostředí. Návrh rychází z toho, že v dneš-
době dělby práce na jednotlivé dílčí úkoly už nikdo

přehled o tom, co dělá celek. Přitom vzá|emné
těchto tři složek by tuto Propast překlenu.

|ak říká Udo Herrmannstorfer' který tento způsob
naz,ivá řetězcem sociálních souvislostí:

oCelkového sociálního úsudku nemůžeme dosáhnout.
-li jenom částí hospodářského života, neboť usuzo-
spočívá ve vpváření souvislostí mezi jednotliými

..a5 Tohoto celkového pohledu lze dosáhnout je-
tak, Že se sejdou zástupci jednotliých oblastí, kte.

mají praktické zkušenosti' a společně se poradi, co je
To se dá realizovat spíše na regionální úrovni, kde

mají k sobě blíž a kde se znají. Asociace lze však
i podle jednot|iv1]'ch l'i irobnich oborů (hospo-

asociace). Díky těmto jednáním se zjistí skuteč.
0a situace a vyjdou najevo skutečné potřeby. (Dnes je

zcela naopak. Každý vrhá na trh svoje ýrobky'
ohledu na ostatní ýrobce i sPotřebitele, kterým je
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pak třeba ZboŽí vnutit reklamou, skupováním a rušení1

konkurence, slučováním do větŠích a větších podniků.)

Pokud budou potřebné nějaké změny' na této platforně

se domluví a na tomto základě se pak uzavřou jednotlivé

smlouly. Svobodně vyjednané smloulry obě strarry zá.
vazně plni' ' 'orgarrickým v1'tvářením asociací bude také

možno překlenout propast, s jejírnŽ překonáním se do-

sud sotva započalo: propast mezí výrobcern a zákazní-

kem. V asociacích bucle spotřebitel nikoli už jenom ob-
jektem lrospodaření, ale rovnoprávným partnerem. 'Iím

budou 1idé z jedné oblasti spo1uodpovědní za své vlast-

ni zásobování, místo aby se museli obracet na ,stát.či

'podnikatele,. Bratrství lze dosáhnout jen aktivl-rí účasti

a nikoli skrze ,společenský systém.. Bratrství, tj. sociálni

spravedlnost' l-relze lynutit paragrafy stá}e se měnícín-l

Životním porněrům je nutrro stále udávat směr. Orgán,v

hospodářského Života' se kterými to bude možr-ré, jsou

tyto asociace."a6
Pořád si myslím' Že náš družstevrrí systém první re

publiky byl tomuto pojetí Velice blízko. Do druŽster'ního

systému zapadala i družstva spotřební a sklac]ištní, ktcrá
jistě domlouvala' jaké zboží budou prodávat. Pokud by

v tomto smyslu dnešní obchodnici odmítali stát se sou'

částí asociací a r'yednávat dobré podnrínky pro všeclrn1.'
je moŽné se vrátít k rnodelu spotřebitelských druŽster.'

V dnešním zuboŽeném Řecku už na nrnoha místech rry-

nechávají překrrpníky' protoŽe zboŽí je kvůli nim předra.

žené, a zemědělci prodávají přímo lidem. Cena branrbor

drky tornu t<]es la ra k,  Že 5e tato mctoda ši ř i  po cc|enr Řcc.

ku. Naz1wají to bramborovou revolucí.

Bramborová revoluce to se mi líbí. ', K prodejí bcz mezi-
člónku mám ovšem jistou výhradu. V Německu, kde jsem

zhruba před dvaceti lety několik roků žil a pracoval v bio-
dynamickém zahradnictví Wíllmann, jsem pochopíl, že

funkce obchodu je velmi důležitá. obchod zprostředkuje
mezi výrobcem a spotřebitelem, mezi výrobou a spotře
bou a zajišťuje tok zboží na jedné straně a peněz na druhé
straně v sociáIním organismu, v těle společnosti' Má tak

funkci krevního oběhu, která je nezastupitelná' Srdce, jež
zajišťu1e krevní oběh' ňak není pumpa lhánějící kreu do
orgánů, jak se nylně domnívá dnešní věda a jak je nám ve
škole vštěpováno; srdce (a spolu s ním krev) je naprosto ne'
zištný smyslolý orgán, který lnímá potřebu (kyslíku' živin,
prostě čerstl,é krve) na jednotlivých místech těla a uspo-
kojuje ji. Srdce a krev musí sloužit, níkoli diktovat' má.li
být organismus zdravý. Na druhou stranu se organismus
jako celek musí Postarat o to, aby i potřeby srdce a krye
byly uspokojeny' - Podobně i obchod zde musí být a musí
nezištně sloužit a zajišťovat tok zboží a peněz a podobně
musí být také uspokojovány jeho potřeby. Jakmile je však
obchod veden motivem zisku a není nezištný, způsobuje
nemoc organismu: tehdy je oprát,něné tento mezičlánek
eliminovat, aby se zastavilo šíření nemoci, k úplnému cel
kovému uzdravení to však nepovede, K tomu je nutné ob-
chod' zachovat a zbayit ho egoismu' což oyšem platí pro
celou společnost.

K egoísmu člověka nutí jednak nedostatek poznání,
nízká pokročilost na výt,ojové cestě spějící k altruismu, ke
službě celku, a jednak rámcové nastayení systému _ i to
ovšem odraží stav našeho yědomí. Musíme tedy pokro-
čit v poznání, uyědomit sí svůj egoísmus a jeho zhoubné
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důsledky a následně změnit rámcová pravirlla systému.

Sociální spravedlnost sice nelze vynutít paragrý' jak říkó
(Jdo HerrmannstorJbr, ale paragrafy musí být takové, aby
ji umožňovaly.

klyž už jsme se zmínili o Herrmannstor'feroyi a hoyo-
říme o steínerem požadovaných asociacích, rád bych se
ještč vrátil do doby svého působení v Německu. Zahradnic-

tví Willmann bylo členem takzvaného Spolku svobodni,clt
podnikatekkých iniciatíy, a to společně s dalšímí prot|u.

centy biodynamické zeleniny, s velkoobchodni organizctcí

a s maltlobchody, terly s prodejnami zdravé výživy; Herr

mannstor.fcr se na vzniku a rozvo.ii spolku jako poradce

významnč podílel. Snahou bylo pror|ukovat v jednotlívýll

zahradnxtvích tolik zeleniny a v takové skladbě a načaso-

vaní, tlby se předešIo vzájemné konkurencí a aby se za.iistil
přímčřaný odbyt za přiměřené ceny. Byl to určitý plkus

o asociaci, který se ovšem v podmínkách tržní, konkureti-

ní ekonomiky jen obtížně prosazoval: velkoobchod byl to-

tiž vystavcn neúprosné konkurencí jíných velkoobchod ních

organizací' takže uzavřít a dodržoyclt například Cenovi

dohody s producenty na jedné stranč a s maloobcltodettl

na druhé straně pro něho bylo velmí obtížné, ne li nettltlz'

né. Nastayenítt systému tak byl nucen diktoyat st,é Pod
mínky producentům i maloobclrcdttíkůnt reprezentu.iíc iln

zde spotřebitele, a choyat se neasocialivtlě. opět ted1,nará.

žíme n0 nutnost úpravy paragra.1u.

Když wažuji o budoucí zdrayó podobě trhu' vidhn' Že

jiná ncž tlnes bude muset být nejen role obchodu, ale tlkt

spotřebítalů. 
.]i 

se budou zapojovdt r|o asociací a spotř,:btl

t"tk but]t' mnohem vt)re včt]oma' mntthcm uvaŽC|lijšl 1.:

dnes, kt\y jako celek nakupujeme t,clmí živelně, na ztiklaič

podvědomých pohnutek, jež jsou manípulovány reklamou,

růzýmí ',akcemi., L1pod. Spotřeba v našem životě zaujímá

velmi významnc místo' ntv jí vŠak venujem,' minimum po-

zarnosti a nehodlámc do ní ínyestovat přílíš mnoho pozná

wcího a organizujícího úsilí což nemůže vést k ničenu
jinému než k opaku zdrali.

Asociace tedy vitlím -iako kulaté stoly, u nichž ztlscdttjí

zástupci producentů' obchot,|níků i sPotřebitelť| a hledají

konsenzus o struktuře produkce, obchodu í spotřeby, tedy
o struktuře a průbčhu ekonomického života.

Mimochodem, před tlvaceti lety' v roce 1992,.jsem ve
šlýcarském Badenu navštíviL jednu Herrmannstor'|brolu
přednóšku; po přednášce.isem měl možnost krátce s Herr
mannstorferen promlulit. Ríkal mi, že bezprostředně po
listopadu 1989 navštívil Prahu a hovořil osollnč s \,,ticltt'
vem Klausen jnko tninístrem Jtnancí c pozdčjŠítn strůj-
cem naší ekonotníckó ,,transJormace,, - byl to pokus vnést
myšlenky na ozdravení sociálního organismu, o nic|tž se
z,de bavíme, do dosud potněrně otevřeného prosttlru bývalé
socialistické zemč. U Klause se však tato delegoce nesetka-
la se zájmem, což je z dnešního pohledu zcela pochopitdné.

Nastínil jste mnoho zajilnaých okruhů. Začrru otlzadu.
Bohužel jsnre nrěli a mánle v čele státu člověka, který je
orientován úzce jednostranně a nikdy neb,vl ocltoten na'
s louchat n iČenlu j i | lťt] lL l  ncŽ 50bě 5Jmému J \\ 'ý l ] ' |  I ]ťo.
liberálním teoriím. Priivě proto' že jsme se ptl revoluci
ještě neorientovali, donirrívali jsme se, Že VácIav Klaus je
třtužem na pravénl m ístě. Když jsme prozřeli' by| uŽ nirto-
lik mocný Že jiné názory byly zadupány do ze nle! a jcjich
nositelé odešli z nlocenský.ch pozic. ]eho odnlítnr.rtí Udo
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Herrmannstorfera je typické pro jeho chování a bylo tra-

gickou chybou. Kdyby Udo Herrnrannstorfer měl tehdy

praktickou moŽnost pomáhat skutečným reformán' naŠe

země by dnes pravděpodobně r1padala jinak a mohla b'ít

inspirací i dalším. Udo Herrmannstorfer (a neien on) do

nás vkládal velké nadě.je a napsal tehdy, Že právě v torllto

našen středoevropském prostoru by se mohla realizo-

vat společnost, která by stála na principech trojčlennosti

a poučena svou minulostí by nešla ani cesto]'l Západr-r ani

Východu' ale rybrala by si to lepší z obou systénrů a Šla

svou cestou. Václav Klaus však vŽdycky prohlašoval' Že

třetí cesta neexistuje.
K funkci obchodu: )istě, je velmi dťrleŽitá, jak říkrite'

pokud funguje na principu sluŽby a nezištnosti' Pokud

je mi znárno, |. W. Goethe kdysi obchod označil za jeclno

ze zel pravděpodobně právě protcl, že kdyŽ se vyrnknc,

můŽe působit opačrrě' než je jeho ťlkolem' ir soci;ilní or

ganismus postupně ničit. Vrátím se ještě na chvíIi do nli

nulosti. Ona i ta družstva za první republiky byla vedetta

snahou vymanit se ze spárů překupníkťr, kteří dusili hos'

podářský život. Skladištní a spotřební clruŽstva umoŽttcl-

vala sedlákůnr nejen nakupovat a prodávat' ale izlepŠtl

vat jejich produkci. Byla nesrr-rírně úspěšná a měla velký

ob.nt' zo j.]i.t' ...pěchern stála q'borná organizace arlb.

chodní poctivost' Zajínravé je i to, Že druŽstva se tehd)'

spojovala do svazťr (asociací), iež nahoře ílsti]y r'centra'

ly, které pečovaly o rozvoj. Dávaly pozor, aby druŽstet'

n.tyto totit, aby si začala konkurovirt. Družstr.a br'll

po:tavena na spoluprác i .  DneŠni poc1minky isou lvt . lc

a  neumoŽňu j i  an i  n epodpo ru j i  ( o ko l i  od l i šneh ( ) .  l i ( l l ' I

naše moŽnosti, tak, přesně tak'.jak to, Radonrile' ličítc na

5ve zkušenosti z Německa. Na asociace se díviime stejně,

obchodníci jsou sarnozřejn.rě jejich součástí, uvedla jsem

pouze příklady, které existovaly a existují jako alternat1-

va, pokud překupníci nefungují jako rovnocenrrý článek

ve ryjednávání a uplatňují svou mocenskou převahu.

Ano, jádro řešení je n-rimo jiné v naší spotřebě. Til

ie ten oříšek' důvod, proč se mnozí z nás nakonec bu-

dou bránit přijmout něco 1iného a dobrovolně omezovat

vlastní spotřebu. Musíme začít přerrrýšlet o tom' co po.

třebujeme nutně a co je Zbytné. ]aké důsledky přinášejí

naše nároky. Co to dě]á s přírodou a se zdroji. Napřiklad

všichni nesmirne plýtvánre voelou jenont Pruto. Ž(' nánr

neomezeně (zatim) teče z kohoutku. KaŽdý z nás pustí

vodu naplno '  kdyŽ oplachrr1e jer{en ta l i ř '  Sprchuient< s. '

každý den, mán-re bazény na zahraclě' protože je to po.

hodlné a nláme soukromí. Vody vŠak ubýwá' je čirn dál

vzácnější' potoky jsou poloprázdné a spodní voda vzácný

rezervoar,  který nes l l )  lme p le l ] i l .

Lidé si to neuvědornuji a vodárenské sPolečnosti chtějí

zisk, takže pokr'rd šetříme' stejně voclu zc1raží a o úniky

z vodovodních síti se nestarají. Mohli bychorrr pokračo-

vat k autonrobilismu. Kolik z nás by se vz-dalo iruta? Casto

se bez něho lidé ani rreobejdou' protoŽe se záměrllě ruŠi

a ome7uie ve ie iná drtprav. t  a bez v lastn iho aut . l  5e n ikaI) l

nedostanete. Navíc tady vzniká pocit svobody a neZá'viS-

lost i .  Mánr auto a m() l ' ]u \ i  dé|Jt ,  co ťhc i '  M; '  jsnr< vcderr i

po cestě konzun]u a sváděni ne'jen reklamou' irle i vlast-

ní pohodlností, ab1'chom na ní nakonec zůstali opuštětii

a bez budoucnosti. Proto je tak nesmírně důležité začít si

dávat  véci  un . , ,uy15|or l i  J  p ie l r lý i ]ct  ne icn o org l t t t i z le i

světa. ale i nás samotrrých.
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Svobodné školství,
zdravotnictví a kultura

Děkuji' Táňo, mluvíte mi z duše. Narůstající automobi-
Iismus vnímám jako velký problém, zvláště když s malou
dcerkou musím jít po frekventované berounské Plzeňské
ulici _ což musím skoro vždycky' když jdu do města _ a vi
dím a cítím, že musí dýchat Poměrně koncentroyanou
směs vzduchu a výfukových plynů, která je jistě karcino-
genní a rllouhodobě způsobuje astma a další nemoci. Sedí-
me v autech (i když naše rod'ina auto nevlastní; myslínt to
obecně), jsme v pohodě a je nóm úplně jedno, že vypouš-
tíme jedy, které otravují jiné živé bytosti _ jak nekonečně
smutná je izolace, do níž jsme se svým vědomím dostali,
když už nemáme naprosto žádný soucít s ostatním stloře-
ním a myslíme jen na sebe.,.

A totéž se týká vody. Vody nejenže ubývá, ale je taki titn
dál,víc znečištěná. Ubývá jí proto, že jsme odlesnili a zčástt
i vybetonovali, vydláždili a vyasfaltovali krajinu a narov-
nali řeky, meliorovali pole a zdevastovali půdu; v takove
krajině je méně srážek a voda z ní hned také odtete pryč'
Navíc je ptedevŠim v důsledku chemizace zemědělstvi sIile
jedovatéjŠí: kdyŽ jsme si v byté ve vesnicí u Karlštcjna, kde

bydleli, nechali udělat rozbor vody ze studny, zjistili
že obsahuje čtyřikrát více dusičnanů, než je povolená

Pro pitnou vodu! Když jsme se nedávno byli podívat
jeden byt u Říčan, přiznal majitel, že zatímco dříve po-

kopanou studnu' musel v důsledku poklesu hladiny
vody yyvrtat noýou a nyní bere vodu z hloubky přes

metrů - a i ta obsahuje c|usičnanů nad normu. Ko-
domu přitom byla ze tří stran pole s řepkou, tedy plo.

jež se velmi intenzivně chemicky ošetřuje, neboť to
potravina, a nikomu to tedy nevadí' |eště podotýkám'

Říčany se jmenují ŘiČany Proto, Že tu pramení nékolik
_ které jsou dnes oyšem v ubohém stavu. A do třetice
zlého: Moje žena pochází z jedné yesnice v Polabí,

blízkosti Pardubic; prarodiče a rodiče vždycý brali vodu
studny na dvorku _ do té doby, než se žena jako kojenec

dusičnany z této vody' kvůli hnojivům sypaným ve
na okolní pole'

S vodou je to špatné a my o tom nechceme nic vědět,
nátn to úplně jedno, chceme se jen bavit, jezdit k moři
nakupovat v supermarketech levné potraviny ve slevách,

dlouho ještě?
V Berouně nás nemile překvapili podnikavci, kteří

zálusk na zásoby břidlicového plynu v podzemí
krásného kraje. Aby ho dostali ven, neváhali by

do spodní vody jedovaté chemikálie. Lidé se
jen probrali a postavili se proti tomu - jak radnice,

občané. Ale kolik je takových, byť méně drastických
které projdou? Kolik je v nás lhostejnosti!

Ale ještě bych se vrátil k jedné věci, o které jsme ted'mlu-
a to je postavení prezic]enta naší země. Vy jste' Táňo,

že jeho Íaktický vliv na chod událostí je minimální;
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nicméně je zřejmé' že média i občané si velmi pozorně vší-
mají, co řekne, jak se k čemu vyjádřL jak se zachová, a že
tento muž a jeho úřad do jísté _ možná značné - míry
utváří veřejné mínění, Y čem vy spatřujete význam této

funkce a jak si představujete její správné naplnění? Iini-
mi sloly, jak by měl ,,vypadat,, správný prezident Ceské
repubtiky?

Nejdříve díky za doplnění. To znečišéování vodních
zdrojů, ničení živého organismu matky Země, narov
náváni toků, chemizace Životního prostředí jsou ničivé
praktiky, které si většina lidí ani neuvědomuje. KdyŽ .je
deme kolem kvetoucího pole řepky, můŽeme se potěšit
krásou žluti a kvetení. I já jsem to dlouho vnímala právě
takto, než jsem si uvědomila, co je za tím. My většir-rou
vůbec neznáme skrytá fakta a infornace, které o nás
rozhodují' Dokud si neuděláme rozbor vody ve vlastní
studni, dokud se nepřiotrávíme, nemusíme ani tušit, co
pijeme' co jíme. I pakje těŽké najít nějaké řešení' protoŽe
jako jednotlivci jsme vůči systému' který to způsobujc'
bezmocní. Pokud jde o břidlicoý plyn a jeho těžbu, tady

se naštěstí informace k lidem dostaly včas, hlavně proto'

že díky internetu mohli lidé Vidět, jak dopadly oblasti
v USA, kde se tato těŽba zaved|a. ZačaI tam hynout do'

bytek, farmáři skončili a z kohoutků tam teče znečištěná
a otrávená voda' Firny jsou vŠak nenasytné a zkouŠejí
to stále znovu. V naší postkomunistické oblasti se splo'

Iéhají za zkorumpovaný aparát a politiky, které molrott

různými výhodami přimět k povolnosti. Jen douf-ejme,
že se to nestane a tentokrát odoláme, protože si to občané
nenechají 1ibit.

]ak by měl qpadat prezident republiky? Měřítka zde

nastavil náš PrVní prezident Tomáš Garique Masaryk.

Aé chceme r-rebo ne, kaŽdý prezident se vŽdy bude s ním

a jeho rrysokou mravností porovnávat. Měla by to tedy

být především autorita mravní, člověk směřující také qÍš

nad sebe a nad zenri k dtrchovním hodnotám. Člověk

odvážný občansky, s minulostí, která to potvrzuje. Člo

věk, jehoŽ autorita neqpl1vá z jeho postavení' ale osob-
nosti, a který by téže autority požíval' i kdyby preziden

tem nebyl. Přestože nemá mnoho skutečr-rý.ch pravomo
cí, je to osobnost na vrcholu' na kterou je vidět a svými
postoji spoluutváří ideály nárocla' Proto na něm záleŽí.
Považuji za velmi nešťastr-ré' Že po Václavu Hav|ovi o tuto
funkci začaly bez ostychu usilovat zase stranické struk-
tury, které jsou, zdá se, všežravé a chtějí ovládat r'šech
no, nejen jim r'rymezené pole působnosti. T. G. Masary
ka do čela rynesla jeho činnost i postoje. Bylo jasné' Že
nově vznikající republika nenlá |epšího kanc]idáta. stej
ně tak Václava Havla lyrresla do čela státu změna roku
1989 a shodla se na něm většina' Jaknrile se étos, touha
po změnách a ideáIy lytratily' začalo kšeltaření a proje
vila se nízkost spo,;ená s touhou po moci. Strany bv se
měly vzdát touhy nasadit na toto nlísto své lidi a nrěly
by, ste.ině jako občané, hledat člověka' který by ne1lépe
naplňoval výše zrniněné předpoklad1r Přírná volba dává
občanské společnosti možnost na]ít si svého kandidáta
atomuto obchodování svýn-r vý'běrem a volbou zabránit.
Ietadyvšak také moŽnost, Že nenaplní šanci, kterii se ote
Yřela, a občané ponohorr sr'1imi hlasy kanc1idiitťrrn' kte-
ří by mohli bjt zvoleni rovnou střanani proto' aby jim
a lidem s nimi spojeným slouŽili. Lidé tak nlohou nést
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spoluodpovědnost za vybraného repreZentanta státu.
Yždycky je dobré připomínat si Masarykův ýrok: Státy
se udrŽují ideami' na kterých vznikly' ]deál humanitní
demokracie je tady stále a čeká na své naplnění.

lestliže chceme směřoyat k nové, lidské společnosti, měli
bychom tedy mít v čele člověka, který tuto novou společ.
nost bude zosobňovat - který bude, alespoň do jkté míry,
zosobněním jejích ideálů, to jest vnitřní svobody a svobo-
dymilovnosti, soucitu a lásky. Ie svým způsobem příznač-
né, že náš současný prezident je také zosobněním určitých
vlastností, ovšem vlastností až příliš typických pro naší
dnešní společnost...

Podívejme se nyní v našem přemítání o možné podobě
budoucí společnosti na třetí a poslední oblaý, oblast svo
bodného duchovního života, tedy na tu část sociáIního or
ganismu, v níž by se měl uplatňovat princip syobody, nezá.
vislosti na ekonomice i politice. Ze by umělec měl být t,e své

tvorbě svobodný, to patrně každý uzná, stejně jako nutnost
svobody v otázce náboženského vyznání. Že by svobodná
měla být věda, o tom možná leckdo zapochybuje, a že b7

syobodné mělo být školství, o tom se dnes velmi vášniyě
polemizuje ' vždyť jsou učitelé placení z našich daní' slý'

cháme, tak ať poslouchají stát, neboť stát, to jsme přece |11|,

občané.. .

Jsme velmi určeni tím' co do nás v průběhu Života na]ili

Začíná to ve škole, pokračuje to v zaměstnání a média

většinově šíří předsudky dál. Člověk si často ani neur'é.

domuje, kolik jich nás formuje. Celý školský systém snad

uŽ od dob Napoleona slouŽí ýrobě občanů, kteří jsou

stávajícímu systému, namísto ýcholy občanů svo-
, kteři jednají Z Ynitřní svobody a pomáhají roz.

ji společnosti. Pokud je pro naši společnost nutná ko-
nebo jakékoli změny, mají takoví svobodní jedinci

spolupráci s druhými svobodnými lidmi hledat, jakou
jít a jak ji realizoYat. Stát si však neustále osobuje
zasahovat do školského systému, určovat pravidla,

a utahovat akademické svobody. ]sme ,,vměstnáváni
šablon. které nás formují pod|e státniho a hospodát

žiyota,.a7. Znali jsme to za minulého reŽimu, kdy
bylo podřízeno jedné ideologii a vzdělání bylo

části lídí znemožněno. Po roce 1989 došlo ke krát-
uvolnění a pokusu vnést do vzdělávání více svobo-

a tvořivosti. Dnes jsme na cestě zpět; co bylo otevře'
se opět zavírá a sílí tendence všechno podřídit moci'

ekonomice a byrokracii. Zdá se, že kromě touhy
peníze do rukou lybraných skupin tak, jak je

i v jiných oborech, je za tímto jednáním i vědomí,
vzdělaní a přemýšliví a vnitřně svobodní lidé se hůře

Všechny diktátorské režimy inteligenci buď ko-
nebo pokud se jednotlivci nedali, pak je ni-

: Proto je školský systém tak důleŽiý Kdo jej ovládá,
v rukou budoucnost. Dnešní studenti budou příštími

nebo naopak služebniky moci a obhájci stávají-
modelů. RudolfSteiner odkryl, Že školský systém je

mocí a jí upravován tak, aby rozvoj duše a ducha
možný ,,Tento duch v ní nebude, když bude stát

v hospodářskou organizaci a škola přetvořena
že z ni výd'ou lidé' kteří budou v této hospodářské

co nejupotřebitelnějšímí pracovními stroji..a8
se vŽdycky jenom jednotlivci, kteří šli vlastní
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cestou. Proto bez svobodného duchovního Života není
možné spravit ani ostatní dva články trojčlenného orga.
nismu.

Způsob vzdělóvání má ovšem vliv nejen na zdraví socíáI-

ního organismu' zejména tedy na jeho budoucí zdraví, na
jeho budoucí otevřenost vůči novým ímpulzům, ale také

na zdraví dětí v pozdějším věku, tělesné i duševní. Jedno.
stranné zaměření školní výchovy na intelekt' na podfuání

ý podstatě mrtvých inJormací, vycházejících navíc z po-

křiveného, materialístického obrazu syěta, zabíjí duši dětí,

což se musí projevit i v tělesném zdraví, Takto vychovávaxí

lídé se pak nutně uzalírají v materialistickém syětonázo.

ru a jen obtížně mohou hledat cestu k naplňování stlého
poslání, s nímž přišIí na Zemi, cestu ke syému vyššímu já.

HlerLání a nacházení této cesty je ovšem zókladním před-

pokladem Pro to, aby byl človčk l životě šťastný a díky

tomu i zdravý - a následně aby byla zdravá i společnosl'

Stát dnes zasahuje do vzdělávání nejen svými ekono-

mickými zájmy, ale opět i ideologícky: Dnes uznávaná

ideologická doktrína je školám ynucoyána a běda, když se

proti ní někdo prohřeší' Přitom se domníyám, že spírítuáI.

ní poznítní by nutně mělo - přiměřenou Íormou ystoup|t

i r1o škol, aby dětem nebyly kazány bludy, ať už se to týka

teorie Velkého třesku, oparinovy teorie yzniku života, do|-

winistické eyoluční teorie anebo třeba výktat\u dějin, pojetí

jednotlivých přírodních říší a člověka atrl.

Škoty mkio aby dnes rozvíjely tvořivý a lidsky socítilní,

potenciáI mladých tídí, tak ho spoutávají a potlačují, Détt

mají memorovat naše hotoyé a mnohdy deformované po'

znatky' tedy spíše naše postuláty. A mají soutěžit ! tln'

to dovede lépe. Copak tohle můŽe ves| ke vzniku svo.
dospělé osobnosti?

|edna věc je oyšem obsah školního vzdělávání a druhá
celého školství. Rudolf Steiner se pokusil reformo-

ý podstatě narovnat jak obsah a způsob výuky' tak
podobu, formu fungování školy jako samosprávné svo-

instituce (aby něco provedl s celým školstvím, na
samozřejmě neměl prostředky a možnosti, to zůstáyá

úkolem) _ vyslyšel prosbu Emila Molta, majitele
cigaretové továrny WaldorJ Astoria' a pro děti

zaměstnanců založil a zformoval školu, která dosta-
jméno Waldorfská, |e ale možnti tak trochu škoda, že

snaha je tolik spojována s tímto jménem a že se z něho
jakási značka, označení určitého druhu škol' Vždyť
teoretícká východiska i praktické pokyny se týkají

výchovného a vzdělávacího procesu jako tako
a rozhodně nemá jít jen o jakousi alternativu něčeho,

je ý podstatě dobré'
Co se týká formy fungování školy, tady Rudolf Steiner

vedle samostatnosti a nezáyislosti také sa-
Myslím, že v nové společnosti je to jeden z klí-

pojmů: samospráva organizací, kdy zaměstnanci
skutečně sami spravují, starají se o její chod

rozuoj a hledají cesty' jak se na tom dohodnout,

samosprávné organizace jsou jedním z principů, na
stojí trojčlennost' ]ednotlivci se sdružují do spo-

a sami na základě vzájemné domlulry rývářejí
rozhoduií o sobě. ať ide o oblast ekonomic-

o školství nebo kulturu. Podle Udo Herrmannstor-
- nesvéprávný člověk má poŽadavky, svobodný je
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iniciativní. V minulém režimu jsme měli pouze požadav.

ky na stát, dnes máme teoretickou moŽnost vytvářet svo.

bodné iniciatiry a sdruŽení. Chce to ale aktivitu a odva-

hu. Ani dnešní stát není nak]oněn aktivitám občanů. Sa.
mospráva sice existuje, ale pouze v politické oblasti' kde
ji zase většinou obhospodařují jednotlivé strany a lidé
o ničem nerozhodují. K iniciativě svéprávných občanů to
má daleko. Nicméně vědomí této cesty je důležíté a je to
začátek proměny. V některých školách už se rodiče více

aktivizují a více prosazují potřeby dětí. ovšem promě-

nit celý systém, v tomto případě školský dá ještě velkou

práci. ostatně uŽ Komenský kdysi kladl důraz na tvorbu,

školu hrou a ne na pouhou intelektualitu a mechanic-

ké memorování. Nikdo se ale nepokoušel zavést alespoň

něco z jeho návrhů do praxe. Náznaky se občas objeví

a zase jsou tichounce odstraněny. Ceká to na nás.

ldeál wakLorfské školy a vůbec svobodné školy' která pra.

cuje v duchu nové doby _ je takový, že v jádru stojí kolegí.

um učítelů, které samosprávně yec\e školu, a vnější okruh

tvoří iniciativní rodiče' kteří s kolegiem úzce spolupracují,

Škola nemá ředitele, tedy jednu ústřední osobu, a o zále-

žitostech školy se rozhoduje na pravidelných konferencích

ve společném kruhu. Tento ideál dnes není možné zcela

naplňoýat Prostě proto, že stót vyžatluje ředitele, a tudíŽ

hiirarchické vedení školy; to ale podle mě odpovídti naré

době' především však jde tento systém proti inicíatiyě lidl'

Pořád zde vídíme starou snahu o poručnictyí, stát naitzu-

je, standarrlízuje (tedy potírá individuálnost), kontroluje

a trestá.

Tylto tendence se projevují i v jiných aspektech součas-
ného školství _ takovým markantním příkladem jsou ne-
fuillno proběhnuvší státní maturity. Z našich rozhovorů,
Tóňo, ale vím, že vám leží na srdci také snaha nařizoyat
stále dřívější nástup dětí do školy, bez ohledu na vývojové
d'ůsledky.

le tedy otázkou, jak vůbec tyto tendence zastavit, jak
reorganizovat celé škoktví, aby nebrzdilo svobodý rozvoj
jednotlivce, včetně rozvoje jeho sociálních schopností a do-
vedností, směřujících k všelidskému propojení, aby nejenže
neházelo klacky pod nohy svobodným inicíativám, ale aby
je podporovalo, ba aby samo chtělo na těchto základech
sýobodné iniciatil/y stavět.

Celý vzdělávací systém musí b1.t součástí postupné pro-
měny všeho, co tady dnes je. Politická garnitura, která by
dostala mandát jednat na základě sociální trojčlennos-
ti' by mohla dnešní okor,y postupně uvolňovat. Určitý
náznak v,ž tady byl, když se začalo před pár lety mluvit
o svobodě Škol zvolit si vlastní rámcové vzdělávací pro-
gramy. Skolský zákon, který byl schválen za ministryně
Petry Buzkové, to umoŽtioval. I on však v sobě měl brz-
dící mechanismy a nejasnosti. ]ako tehdejší poslankyně
jsem sváděla zápas například o to, aby se do programů
vešly waldorfské školy nebo školy domácí' Nakonec se to
povedlo, ale nebylo to snadné a nikdo to vlastně nechtěI.
(Také uŽ tehdy byla tendence rušit malé verrkovské školy,
stejně jako se dnes odvažují ti, kteří svů] obor mají chrá
nit a rozvíjet, rušit pošty, nemocnice nebo místní vla-
k},') Dnešek všechno zcela rigidně vrací zpátky ještě před
tuto dobu. NejenŽe sami politici sým oborůrn většinou
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nerozuměií, přotože svá místa chápou jako stranické od.
měny za loajalitu, ale trendem doby je svobodu ve všecl.r

oborech, kde se má uplatňovat, omezit, potlačit a hierar.

chicky všechno řídit. Jsem však přesvědčena, Že uvolnit

prostor tvořivosti je možné, jakmile se k moci dostanou

lidé, kteří si dali za úkol právě toto a kteří začnou hledat

v dialogu s ostatními cesty' jak to naplnit. Je to ve skuteč-

nosti velmi snadné, jen chtít.

Dalším takovým ,,problémovým dítětem. je vedle školstyí
rovněž zdravotnictví, Nedávno jsem v jedné své přednášce

řekl, že naše zdravotníctví je nemocné a potřebuje léčbu,

načež mí y soukromém rozhovoru jedna posluchačka Ié-

kařka vytkla, že to je klišé a ať něco takového příště ne-

říkám' Namítl jsem, že nejde o žádné klišé' nýbrž o můj

úsudek opírající se o zkušenosti a úvahy. Ale chápu, že

neřeknu-li, y čem ta nemoc spočívá, může to jako klišé vy'

znít' Proto bych byl rád, kdybychom se na to podívali blíže,

Zdravotnictví je široký pojem zahrnující řadu oblastí,

Především je to na jedné straně systém posýtování zdra.

votní péče' včetně zdrayotního pojištění, na druhé straně je

to ovšem i samotný způsob, Íorma této péče, způsob léčby'

tedy oblast, kterou bych shrnul pod pojmem vlastního Ié'

kařství,
Pokud jde o lékařství, týkají se mé výhrady předeltším

toho, že lékařská věda vychózí z materialistického lbra.

zu čIověka a světa, který jednak zdaleka nepostihuje ce'

lou skutečnost a jednak potom připisuje nepatřičnou dů-

ležitost té části skutečností, kterou postihuje, to znamenó

hmotě, tělu. Hledá tedy příčiny nemocí ve hmotě a hmotu

se snaží léčit. Hmota však může být, řekněme, mechanick|

poraněná ' a lze ji pak napravovat - ale nemůže být ne-
qocná, nemoc vychází vždy z vyšších článků lidské bytostí
a v těle se jen projevuje. Když tedy použiji úsloví, které se
tt alternativních směrech medícíny a léčby používá tak čas-
to, až budí dojem klišé' ale je bohužel pravdivé, pak musím
říci, že dnešní lékařxví neléčí příčiny, nýbrž příznaky, tedy
následky ' lépe řečeno, že následky odstraňuje, protože lé-
čit ve vlastním slova smyslu je ani nelze.

Jestliže uvažujeme o vývoji lídského vědomí od instink-
tu k intelektu' který se doposud odehrával, pak obrat,
o němž zde mluvíme, musí spočívat v přechodu od inte-
lektuálního vědomí k íntuitiýnímu. Lékařství je bohužel
jednou z oblastí nejvíce postiženou intelektualízací což
se projevuje mimo jíné tím' že člověka-lékaře zde čím dál
více nahrazují přístroje ' a také lékařské vzdělání je dnes
jedním z nejintenzivněj ších intelektuálních výcviků vůbec
(stačí vzpomenout jen na nekonečné memorování latin-
sých anatomicých názvů). Takový výcvik se oyšem musí
podepsat na schopnosti intuice' Přitom lékařství budouc-
nosti, jak si ho představuji, musí mnohem více stayět na
intuicí (a mnohem méně na přístrojích), tedy na moráIně-
-duchovním výcviku a především sebevýcviku lékařů, po-
dobně jako musí na intuíci (a nikoli na státem určovaných
zkouškách) stavět pedagogika, tedy učitektví c vychola-
telství'

Léčbu budoucnosti si tedy předýawjí jako mnohem
méně instrumentalizovanou, mnohem lidštější, mnohem
Jemnější a také mnohem decentralizolanější _ dnes se pro
lidi na venkově, zvláště nejsou li motorizovaní, stává lé-
karská péče stále nedostupnější, vždyť je to postavené na
hlavu: ve chvíti, kt1y nám onemocní dítě _ ale týká se to
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samozřejmě nejen dětí _ a kdy by ffiělo ležet doma y po-
steli, s ním musíme jet do města mezi lidi' vystayovat ho
stresu hromadných dopravních prostředků, vystavoýat pří-
padně ostatní lidi nákaze' jet s ním do ordinace' kde se
v čekárně koncentruje výskyt nemocných a tím i možnost
nákazy _ místo aby k němu proýě přijel domácí lékař, pro-
hlédl ho a ošetřil, Místo aby stál v centru nemocný člověk,
stojí ý centru lékař a nemocný se mu musí přizpůsobovat,

Jako by tu lékaři nebyli pro pacienty, ale pacienti pro léka.
,-,.n-,, 

ovšem jíž dostáváme ke druhé oblasti, a tou je
samotná organizace zdravotní péče, která trpí neduhy
možná ještě většími než lékařství. A trpí opět především
egoismem a snahou uchvátit zde z veřejných statků, co se
dá. Třeba byste, Táňo, mohla zkusit tyto neduhy blíže cha-
rakterizovat.

Nejprve bych podotkla, že systém iistě ovlivňuje chování
lékařů. Ti, kteří léčení považují za poslání (a takoví ještě

stá|e existui i) .  se mu vzpíraj i .  a le neníj im to nic Platne.
Pojištbvny a ministerstvo jim diktují podmínky, za kte-
rých mají pracovat, a pokud to odmítají, budou r'7škrt-
nuri ze systému a nedostanou licenci. Týká se to nalrii-
klad í povinného očkování. Snazší a pro lékaře Prostup-
nější,je tedy nevzdorovat a přizpůsobit se. Ti, kdojsou
soustředění pouze na kariéru a na zisk, mají opět náskok.
UŽ dnes však existují lékaii zaměfení na prevenci' kteÍt

také zdůrazňují psychický původ všech nemocí. Takor1
je například známý lékař |an Hnízdil, a není sám. Pro-

ti této menŠině stoii VŠichni rozhodující hráči ,.na trhu-
(viz zákaz Evropské unie používat byliny). Všechno nrust

být pěkně pod kontrolou. Kdyby se společnost změnila
směrem, o kterém celou dobu uvažujeme, dramaticky
ubude nemocí a nemocných lidí. Človék spokojený se
sv.y'm životem, zapojený do společnosti a s moŽností roz.
víjet svoje síly a talent nebude nemocný Nemocí dnes
přib1vá. Duševní nemoci raketově narůstají s neschop-
ností lidí udržet se v pracovním procesu a splácet svoje
závazky. Zrovna dnes jsem slyšela ýznamného ekono-
ma, který radí vládě, vyjádřit v jednom pořadu názor,
že nejistota a stres zaměStnanců jsou žádoucí, protože
vedou k inovaci. Zase jsme u toho, že tito lidé propagují
stokrát opakovaný nesmysl, Že k prosperitě vede strach
a stres. K dotvrzení správnosti svých slov tento člověk
posk}tl historku z vlastního žiýota, Že se kdysi kdesi na
brigádě zran1| a ztratil práci. on sám chválil to, co jej ne-
spravedlivě poškodilo.

K té intuici, o které mluvíte: V budoucnosti se jistě
léčení změní tak, jak je zmiňujte, ale v této souvislosti si
ráda vzpomínám na r,1právění svého otce, který byl za
války vězněn v koncentračním táboře a ocitl se na čas
na marodce. Byl tam také jeden bývalý doktor' Praktický
lékař. Trávili spolu čas tím, Že mu ten doktor říkal: ,,Až
přijde noý pacient, zkusím odhadnout jeho diagnózu'
hned když Vstoupí do dveří... Vešel člověk a onen doktor
pravil: ,,Řekl bych, Že je to levostranný zápal p|ic' Je čer
vený ve tváři, určitě má horečku a je lehce oteklý na levé
straně obličeje... A prý to tak opravdu bylo. Uvádím to
jako příktad toho, že dříve se lékaři nespoléhali na pří
stroje' které neexistovaly, a ti kvalitní se na základě dlou-
hodobého pozorování, praxe a také intuice uměli dob-
ře orientovat bez přístrojů. Ty jistě mohou usnadňovat
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práci, ale ne nahradit člověka, jeho lidský přístup a dlou.
holetou praxi. Také praxe rodinných lékařů byla velmi
vhodná, protoŽe znali celé rodiny a jejich nemoci, což
usnadňovalo určení diagnózy. Měli k nim také osobní
vztah a léčili už tim, že se objevili. Nemoc nás také často
varuje, Že máme něco v sobě a ve svém životě změnit, ale
v dnešním odlidštěném světě, který se promítá do všech
oborů, na něco takového není místo.

Mimochodem, když už jste' Táňo, zmínila MUDr. Jana
Hnízdila: Jestliže jsem řekl, že snad jedíně lakub Patočka
vyjátlřil ve svém komentáři pochybnosti o Pravdiyosti oJL
ciální verze kauzy Davida Ratha, a to bezpronředně poté,

co byl Rath vzat do vazby, pak así o týden později to byl
právě Jan Hnízdil, kdo zcela otevřeně napsal, že motivem
tu byla snaha srazit Ratha na kolena a zkrotit ho vazbou.ae

Jeho komentář na mě velmi zapůsobil jasností úsudku.

Já si sice tak docela nemyslím, že všechny nemoci mají
psychický původ, ale o to zde nejde. |de o to, jak říkáte'
aby lékaři mohli vykonávat svou práci jako poslání' aby
ji mohli dělat dobře _ tak jako ten dřevař s ,,měsíčnínť,
dřevem - a aby jim to systém umožňoyal. Místo toho je

ve zdravotnictví podobně jako v pedagogice zřejmá ros-

toucí mechanizace a automatizace nikoli v tom smysltt,

že by zde práci vykonát,aly automaty, ale že jsou v důsled'
ku standardizace učitelé i zdravotníci nuceni svou činnost
vykonávat mechanícky, automaticky, což je pralý opak

intuitivního přístupu. Představte si třeba těhotnou ženu
_ a to se jedné mé známé skutečně stalo, jen zde nechti
jmenotlat, o koho se jedná která odmítne vyšetření plodtL

ultrazt,ukem, protože ví, že ultrazuuk plod stresuje a nůŽe

ho i poškozovat, načež gynekoložka praýL že v tom přípa-
dě ji nemůže vyšetřit, nemůže jí říci dokonce aní to, jestli
je plod živý' a nehodlti ji mít nadále ve své péči ' prostě
proto, že to jinak než pomocí ultrazvuku a počítače ne-
umL bez ýrojů a přktrojů je naprosto bezradná. Přitom
ještě v sedmdesátých letech minulého století se ultrazyuk
používal jen k diagnostice u vysoce rizikových těhotenství
a vyšetření matky a plorlu pohmatem, poslechem atd' bylo
naprosto samozřejmé'

Standardizace se ovšem týká i farmacie: Velké Jarma-
ceutické Jirmy se celosvětově, tedy včetně zákonodárných
orgánů Evropské unie, snaží prosad,ít zákony a pravidla,
kterýmí by zlikvidovaly alespoň část konkurence, napří-
klad povinnost výrobce léčiv prokazoyat yelmi náročnýmí
klinickými testy j ejích (statisticlq průkaznou) účinnost.
Takové testy si menší Jirmy, zvlriště produkují.li širokou
paletu léků v menších šaržích' prostě nemohou dovolit _
týkó se to mimo jiné i výrobců anthroposofckých léčiv '
a jsou nuceny redukovat produkci a některé léky z nabídky
vyřazovat, přeýože jsou Pacienty žódtiny' Do stejného ran-
ku spadá i snaha o zákaz volného prodeje léčivých bylin'

Jiným velmí účinným opatřením k likvír1ací konkuren-
ce je postarat se o to' aby některé léky, zákroky čí druhy
ošetření nebyly hrazeny pojišťol,nami tedy postarat se
nejprve o likvidaci malých pojišťoven a ovládnout ty vel-
ké'., Ato se děje nejen u nás. Před několika dny jsem četl,
že v Německu rezignuje na stlou prácí a hledá sí nové za-
městnóní stále více porodních asistentek, protože už ze
svých příjmů nejsou schopné hradit různá,,povinná ruče-
ní.' Poučný l tomto směru je také proces, který se odehrál
ve Švýcarsku. Ze základního zdravotního pojíštění byly
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před časem, v roce 2005' vyškrtnuty komplementární jak
se říká ve Švýcarsku' to znamená doplňkové, alternatiyní

způsoby léčby : anthroposofcká medicína, homeopatie,
neurální terapie, fytoterapíe (tedy léčba bylinami) a tra-
díční čínská medicína. To se nelíbíIo občanům, a inicíoyali
proto referendum, které se konalo v květnu 2009. 67 pro-
cent voličů se vyslovilo pro zachování komplementárních
metod a na základě výsledků tohoto referenda musel být
do švýcarské ústayy zařazen čIánek nazvaný ,,Budoucnost
s komplementární medicínou,,. Tento čIánek pak musel být
realizován provátlěcími předpisy a od roku 2012 tak byly
uvedené formy léčby opět zařazeny do katalogu záklarLní-
ho zdravotního pojištění.

Řeklo by se: konec dobrý, úechno dobré' Jenže.'. Far-
maceutícká lobby se jen tak nevzdá a její tlak působí. Tyto
alternatívní směry budou ye Švýcarsku hrazeny pojišťov
nami jen po dobu šesti let, během níž musí prokázat slou
účinnost, chtějí-li I katalozích hrazených druhů léčby zů-
stat. Cili tyto směry jsou nuceny prokázat svou účinnost
podle kritérií redukcionistické přírodní vědy _ podle mého
názoru ji však prokózat nemohou, protože jejich účinnost
je úplně jinó, těmito kritérii nePoýižitelná.

otázka tedy znL jak by měl vypadat systém zdravotní
péče v nové společnosti. Jak by se v oblasti zdrayotnictyí
měl uplatňovat princip svobody? Jak yymanit zdral,otnic.
tví a lékařskou péči z vlivu ekonomícké ýry, z mocí peněz?

Kladete mi těŽkou otázku, protoŽe vizi, jak by systém
zdrayotní péče měl v nové společnosti r1padat, nen.růže
a nemá představovat jednotlivec. Na tom by se v rátn.

ci diskuse měli shodnout lidé' kteří se zabjwají alterna'

tivami, jsou schopni vidět za naše deprimující poměry
a společně pracovat na jejich ozdravení. Nicméně je
psné, že je třeba zásadně omezit vliv farmaceutických
a všech dalších firem, které V této oblasti podnikají pouze
pro svůj zisk. To lze udělat velmi snadno Z politické sféry.
Zákony, které si samy dělají na míru, nebudou schva]ová
ny. Naopak, noví zákonodárci povolí tunkční alternatir'y
a budou je podporovat. Bude potom pouze na lidech, ja-
kou cestu si Zvoli. Jak jste uvedl na příkladu Sýcarska,
chtivá ruka těchto firem sahá všude, ale přímá dernokra
cie dává občanům do rukou mechanismy' jak se jí bránit'
KdyŽ mohou lidé rozhodovat o sobě sami, rozhodnou se
sDrávně.

Dnes jsme ve fázi utahování našich svobod a abso-
lutního podřízení se jejich vlivu' Z mocných vlastníků
firem mluví nejen strach, Že by mohli přijit o své mimo
řádné zis\, ale hlavně touha ovládnout svět a nenechat
v něm už ani malou skulinku pro svobodná rozhodnuti.
|e právem každého si na základě dostupných a pravdi-
rnfch informací lybrat, co je mu blízké. I s tím rizikem,
Že se může mýlit' K našinr Životům on-ryl patři. S porod
nÍmi asistentkami je to podobné. Paradoxní ovšem je' že
na jedné straně je porodnín asistentkám bráněr-ro, aby
pomáhaly dětem na svět, na druhé straně zanikají po-
rodní oddělení v malých nemocnicích. Výsledkem bude,
že ženy budou zřejmě rodit bez pomoci doma nebo na
cestě do velkých nemocnic, kam se z různých důvodů
nedostanou Včas. Ideální je (a v budoucnosti bude mno
hem rozšířenější) spolupráce klasických lékařů s alterna-
tivními. ] dnes někteří lékaři připouštějí' Že ,jsou někdy
se srŤm rozumeIn v koncích a Že alternativni n-retody
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v některých situacích pomáhají. Nedávno jsem narazi.
la na krásný citát z Novalise: ,,KaŽdá nemoc je hudební
problém, uzdravení je hudebním řešením. Čím kratší'
a přesto dokonalejší řešení' tím větší hudební talent lé-
kařův.,.Věda se bude v budoucnosti nepochybně snoubit
s duchovním pohledem na člověka. Pak začne b1.t teprve
účinná.

Děkuji vám, Táňo, za tu naději!
Chtěl bych se v našem rozhovoru podívat ještě na oblast

kultury, nejprve bych však opět učinil malou vsuvku a vě-
noval pozornost některým aktuálním událostem: dnešek
byl na ně a na zajímavé informace velmi bohatý.

Především to byla hned ráno nečekaná zpráva' že pre-
miér Petr Nečas odvolal ministra spravedlnosti Iiřího Po-
spíšila; zarážející přítom byla i rychlost, jakou odvolání
proběhlo, včetně prezidentova podpisu: bez průtahů, bez
otálení, okamžitý úder. Zajímavé je přečíst si ohlasy pod
komentáři na internetových zpravodajských portáIech'
odvoláníje naprostou většinou lídí vnímáno jako akt msty'
respektíve odstranění nepohodlného, čestného čIověka ze
zkorumpované vlády, a to na nátlak bossů. A zřejmé je

i to, že lidem rlochází trpěIivost o čemž svědčí například
krátká poznámka jednoho čtenáře ',No tak to už je vrchol
arogance! Dost!,,' která dostala již přes pět set souhlasných
hlasů. Jako by předjímat rostoucí arogancí moci, l,4zlal
před několika dny Slávek Popelka jménem iniciativy Hole'
šovská výzva nejen k demonstraci, ale přímo k občanske.
mu odporu: ,,Na petíce, prohlášení' demonstrace a uýz||
vláda, parlament ani prezídent nereagují. Způsob' jakýn
ignorují žádosti a postoje veřejností, přiměl Holešovskou

výzvu k vyhlášení občanského odporu a neposlušnosti -
vůči yládě, které nevěří většina lidí, která zradíla náš ná.
rod a zaprodala náš stát _ vůči zákonům, které součas-
ný parlament schválil a které poškozují Ceskou republiku
a její obyvatele.,,

Nebývalé je i to, že již dnes, okamžítě v den minístroya
odvolání' začaly probíhat první demonstrace vyjadřující
nesouhlas s tímto aktem; aktivní jsou předeyším stut1enti.
Uvidíme, jestli nepůjde o poslední kapku, kterou přeteče
pohár naší občanské trpělivostí' Končí ovšem školní rok
a začínají prázdniny a lze očekálat, že |idé budou myslet
spíše na dovolenou...

Ta další zpráva je ze včerejška a našel jsem ji dnes na
zpravodajských stránkách Českého rozhlasu: Řekoyé ve
městě Volos si vzhledtm k ekonomické a Jinanční krizi vy-
tvořili před třemi lety ylastní místní měnu zvanou tem.
Tem slouží jako směnný prostřerlek, platí se jím i za jídlo,
služby či lékaře, Háček je v tom, že směna pomocí temů
není zdaněná a očekáyá se, že při dalším rozšíření toho
to platidla zasáhne vláda a jeho používání zakáže _ tedy
problém, na který jsme již v našetn rozhoyoru poukazo-
vali. Z článku je oyšem velmi dobře patrné, jak přechod
na místní měnu oživil na jedné straně lokální ekonomí-
ku a na druhé straně i mezilídské vztalry' Pen,íze přcstaly
vládnout a začaly sloužit a lidé si přesttLli konkuroyat
a začali si pomáhaLso

}výslím _ a leží mi to na srdci ' že by si každý z nás měI
položit otázku, co se stane, pokutl náš systém z jakéhokoli
důvodu zkolabuje: nebude práce, nebudou peníze, přesta
ne fungovat vláda a místní samosprála' přestane jít elek.
třina, téci voda,;fungovat telefony a počítače... Zavládne
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,,zákon džungle. a nastane raboyání, anebo sebereme tolik
lidské síly a začneme si pomáhat? Převládne v nás a mezi
námi egoismus a lačnost, anebo solidarita a nezištnost?
Převáží strach, nebo láska? _ Domnívám se, že je dobré
si tuto otázku klást a na tuto alternatiyu se připrayovat -
a mobilizovat v sobě s předstihem své lepší já.

Ano, Radomile, myslím, že i proto spolu vedeme tento
dialog. Abychom zkoumali moŽnosti smysluplného Ži-
vota a hledali alternatir'y pro ty, kdo vnímají svět podob-
ně. |istě tady vždycky budou ti, kdo nic nehledají a jsou
s tímto systémem spojeni, a pak ti, kdo se bojí něco 1iné-
ho hledat a raději se budou drŽet nefunkčního' ale dobře
známého života, který znají, než něčeho neznámého' co
však slibuje obrat k lepšímu. Já osobně si myslím, Že ke
kolapsu nemáme daleko. ostatně to, co se dnes odehrálo,
potvrzuje, že lidé dobře vidí politikům do karet a také ak.
tivně reagují. Před našima očima se odvíjí přímý přenos
z mafiánského prostředí, kde PolitÍci uŽ nic nepředstírají.
Václav Klaus odvolal ministra ]iřího Pospíšila snad ještě
v noci a předseda vlády lže' jen aby se zbavili nebezpeči'
Že by nakonec mohli byt všichni vyšetřováni. lsou pou-
hými převodními pákami, loutkami v rukou kmotrťt'
kteří se spolu s nimi boji, že justice začne b1't opravdu
nezávislá.

}inak jsem ráda, že příklady z praxe každý den do-
kazýí, že místní měny zachraňují lidi od pádu do bíd1t
Když se většina lidí rozhodne zavést si alternativní Život
a odstřihne se od moci, která s nimi ZacháZí ste,ině jako
s p|evelem, 7aČne to fungovat jinak' Holešovská výzl'a
podle mě udělala jednu qiznamnou Véc. Naznači|a, Že

má dost stávajícího stranického systému a že už ho ne-
chce. BohuŽel sama nenavrhuje, co dál. Věřím, že kon.
cept sociální trojčlennosti by v těchto souvislostech mohl
začit rezonovat. Je to ono hledané ýchodisko z nouze.

Trojčlennosti bych se rád ještě věnoval v poslední kapitole,
k níž se zvolna blížíme, nyní bych se ale ještě vrátil ke sfe-
ře svobodného duchovního života, konkrétně ke kultuře'
Ze slova kultura je cítit původní ,,cultus., ve smyslu nábo-
ženského uctívání, pěstování vztahu k duchovnímu syětu
a kontaktů s ním. K tomu má dnes kultura hodně daleko
a spíše se pod tímto pojmem rozumí zábava, povyražení,
které mnohdy ducha příliš nepobralo; nicméně i tak bude-
me kulturu řadit do duchovního života.

Myslím, že hlavní bolestí kultury dnes je, že si má na
sebe takzvaně vyděIávat' že je tedy ze ýry duchovního ži-
vota uměle přesouvána do ýry ekonomické: kulturní pro
dukt, nebo možná lépe řečeno kulturní počin, akt, třeba
takové divadelní představení, se stává či ýal zbožím, Tím
je kultura nucena k jisté podbízivosti _ anebo musí umělci,
kteří se podbízet nechtějí, tvořít jaksi ve volném čase a na
živobytí si vydělávat něčím jinim.

|aké by podle vás, Táňo, nělo být postavení kultury
v nové společnosti?

Myslím, Že kultuře se musí dostat místa, jaké 1e pro celou
společnost zásadní. Kultura v pravém slova smyslu tak,
jak o ní, Radomile, mluvíte, odvozená od poiml cultus'
je podle mé druhou cestou k Bohu vedle viiy. Dává Živo-
tu dimenze nadčasovosti, uzdravuje city a nutí k přemýš.
lení. Je další spojnicí s duchovními světy. Proto má tak
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zásadní ýznam pro člověka a pro společnost. Setkání se

skutečným uměleckým dílem vždy posiluje, podporuje

člověka na,jeho kloPotné cestě Životem a dává skuteč-

nou naději. Pravda se vždycky snoubí s krásou a setkálrí

s pravdou a krásou v umělecké formě je zážitker-rr čas-

to i na celý život. Právě proto je umění atakováno mocí.

Dřívější staletí si krásy a umění vážila stejně jako vzdě-

lání. Umění bylo často spojováno s církví, ať už šlo o té-

mata nebo o ýzdobu kostelů. Výše postavené stavy na

svých dvorech a zámcích pěstovaly hudbu a pořizova-

ly si obrazárny. Lidu poddanému zbývalo lidové umění

a vlastní tvorba. Kromě kostelů se s ryšším uměním ne-

setkával' To byla zřejmě spíše ýjimka. S příchodem mo.

derní společnosti se mnohé proměnilo, ale ta dělici čára
jako by mnohde zůstala. Za první republiky se říkalo, Že

takzvanou červenou knihovnu čtou služky, které si tak

nahrazovaly neutěŠený život prvoplánovou představou

romarrtického hrdiny, který je zachrání. Byla to neprar'da

zabalená do cukrkandlu. Dnes se r'yrábějí seriály pro di-

Váky televizí, které stoií na stejném prirrcipu, jen je v nich

nréně sladkosti. o skutečném Životě však ner,Tpovídaji

a k zamyšler-rí nenuti. Tentokrát jsou to peníze a celktl

ly úpadek doby' které děla,jí z urnění zábavu a konzum

a záměrně a nepozorovaně sr-rižují latku všem dir.áliťtm

těchto produkcí.
Za minulého režimu po roce 1968 normalizátoři zlik'

vidovali l-rovou 1ilmovou vlnu' svobodu divadel a mnohé

spisovatele a výtvarníky. Kultura tehdy do značné níry

naplňovala to, co se oclní čeká, a proto se stala nebezpeč'

rrou. Svoboda umělecké tvorby musela být podvázána'

Kdo se odmítl podřídit moci normalizátorů, byl z tétil

sféry odstaven. Tehdy to byla ideologie spojená s politi-
kou, dnes je to ideologie spojená s ekonomikou. Dnešní
rozpočty na kulturu jsou u nás nejnižší ze všech okolních
zemí. Není náhoda, Že politici jsou až na ýimky lidé
nekulturní.

/asné tedy je, Že v nové společnosti musí být kultura
naplněna opět svobodnou a pravdivou tvorbou, která si
ale uvědomuje svoje sepětí s nadčasovostí, s duchovními
světy. I v antice existovala dramata, která znázorňova-
la průchod temnotou světa a jeho tragédiemi lidskýrni
i společenskými. VŽdy ale končila katarzí. To znamená,
průchod peklem měl smysl a člověk' který překonal bo-
lest a překážky, mohl jít dál. Pomalu se osvobozu|ící kul-
tura šedesátých let minulého století k]adla otázky, odha
lovala tupost doby a tvořila s humorem i s vážností. Lidé
ji masově přijímali a identiÍikovali se s ní. Tehdy ovšem
stát povolil svoje okor,y a tuto kulturní explozi financo
val. Vznikla tak díla, která se nemuse]a podřizovat pe-
nězům a ieiich vlastníkům, a umělci se mohli soustředit
na tvorbu a nikoli na shánění peněz. Složitější otázkou
tedy je, jak by se měla taková oblast financovat. Pokud
by se například začaly peníze kolkovat, odstranil by se
nádor na oběhu peněz, a protože by hromadění peněz
bylo takto odmítnuto, byly by zde k dispozici peníze na
všechny obory duchovní oblasti' V historii se mnohokrát
ukázalo, Že kulturu lidé chtějí a potřebují' ostatně v naší
zemi také vždycky existova]o široké pole amatérských
souborů, ať Šlo o sobory divadelní nebo hudebně-taneč
ni. Nové podmínky by mohly tuto základní potřebu roz-
\nnout a akcelerovat.
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Stačí se změnit

okamžiky lidstvi

Společnost lósky

Myslím, že zde platí totéž, co v jiných, již uledených přípa.

dech: Jakmile pochopíme' jaké postavení kultury ve společ
nosti je zdravé a jaké naopak nemocné, poměrně snatlno

najdeme legislativní možnosti, jak nezdravý stav oulravit,
budeme li mít ovšem vůIi. Nezdravá je, myslim, představa,

že kultura - podobně jako péče o životní prostředí a jeho

ochrana je jakási nadstayba, zatímco ekonomika, tyor-

ba HDP' ic zák|ndna, a Že na kul|uru si spoleČnost tnust

nejprve vydělat. To je světonázorově podmíněný omyl' re-

spektive je to zavádějící doktrína, jejíž zastónci vycházeji

z mylných předpokladů, že prvotní je bytí či hmota' za'

tímco vědomí či duch je druhotný, tedy že je odvozeným
produktem toho prvního. opak je pravdou: bez vědomí,

bez inteligence, bez předchozí myšlenky nemůže vzniknout

nic hmo!ného, ŽiLlne byti.lcstliŽe ale hovořím o prvo!Ilos!i

my!'lenky, nLtl]L.i !im tvrdi|, že myŠlenka ie důleŽi|ějši neŽ

jeji vÝs|cdck. tcdv napttklad Židle' Stejné tak nechci tvrdil
_ a bylo by to ncsmy nc žc kultura ie důleŽitéjŠi nCŽ ekŮ.'

nomika, než výroba. Trvám ovšem na tom, že duchor,fi|

život předchází životu ekonomíckému, tak jako i v eyolttct

nejsme vyššími zvířaty a nevznikli jsme jako lidé z opic'
nýbrŽ všechna zvířaIa včetně opic vznikata vyděIovánii se
z dosud nezhmotnělé ideje člověka.

V socíálním organismu však nejde o prvenství, nýbrž
o vzájemnost - ekonomika stejně jako kultura a jako práv-
ní ži1|ot včetně Politiky v něm mají své nezastupitelné mís-
to a všechny tři ýry musí mít nezbytnou míru autonomie
a zóroyeň se musí v nezbytné míře prolínat a vzajemně se
nejen doplňovat a obohacovat, ale vůbec i vzájemně umož-
ňovat svou existenci, Ekonomika musí být zdrojem HDP,
který musí v dostatečné míře plynout v podobě fnancí
do oblasti kultury. lakmile je kultura nucena fnancovat
sama sebe, tedy například divadlo z výtěžku pb,noucího
z představení' jsou tím obě ýry od sebe uměIe odřezávány.
|estliže jednotlivé části organismu, které mají všechny slou-
žit jeho fungování jakožto celku, začnou slouŽit jen samy
sobě a začnou se od sebe odrLělovat, má to pro organismus
zhoubné následky' (J organismu tedy nelze říci, že jeden
organ čí oťgánová soustava je důležitější než jiná; každá
orgánová soustava potřebuje ke své existenci ty oýatní,
stejně jako ony potřebují ji,

Můžeme si koneckonců zkusit předstayit, jak by vy.
padala společnost, kter(i si syou ekonomíkou na kulturu
(a ochranu životního prostředí) nedokáže vydělat a ne-
bude tedy kulturu (ani ochranu životního prostředí) pěsto-
vat. A nedokáže si na ni vydělat proto, že je šPatně vedená,
zaloŽena na zvraceném konkurentnim principu' na prin'
cipu hromadění místo rozděIování, a že místo aby vytváře-
la hodnoty ve prospéch relku, vytvaři hodnoty p:rospivajici
j'en jednotlivcům a celek ochuzuje, To ale znamená, že ta-
Kové ekonomice předcházel špatný duchovní život, v tomto
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případě šPatná poznávací činnost: poznání je mylné a má
za následek chorobnou činnost ekonomickou. |estliže pe-
níze poplynou z ekonomiky do ýry duchovního života,
tedy do svobodné kultury, vzdělávání a vědy (tlědy nezá-
vislé na diktátu a egoistíckých zájmech koncernů), umožní
kultura, yzdělávání a věda, aby do ekonomiky ystupoyaly

zdravé ideje...

Radomile, lryjádřil jste to {stižně' nemám co dodat.
Mohu jenom souhlasit. Tak se zase dostáváme na začátek,
odkud jsme vyšIi' Za dnešním uspořádáním společnosti
je jenom egoismus a materialismus. Z nich rryvěrá naše
neutěšená realita. Nepřekonáme-li tento postoj ke sYětu,
nemůžeme se hnout Z místa. Dokud povládne názor, že
prospěch jedince znamená prospěch společnosti, nedo-
spějeme k Žádné proměně. Vidíme každý den v praxi, jak

prospěch jednotlivců u moci ničí svět a naději, Že lidé
budou moci Žít jako lidé, nikoli jako stroje. Tuším, Že to
byl Karel Marx, kdo první mluvil o ekonomické zák]ad.
ně a kulturní nadstavbě. Václav Klaus řekl totéž' kdyŽ
mluvil o tom, že nejdřív musíme lymalovat a knihovnu
!rystěhovat na balkon' Kultura a duch jsou povaŽován1
za cosi zbytného. MůŽeme se tedy ptát stále dokola. iak
a odkud začít se změnami. |enomŽe to je jenom na nás.
Ale protože stavíme na svobodné vůli, musíme čekat' aŽ

to Pochopí dostatečný počet lidí a začne jednat.

Ie to nesmirně jednoduché a zároyeň nesmírné obtíŽ11C.
protoŽe to vyžaduje změnu _ zménu v myŠleni í v jedna-

nt' Vyžaduje to opustit navyklý způsob uvažování i život'a'
opustit jakési, třebaže neustále se ztenčující jistoty a vydat

se za vidinou lepší budoucnosti. Ta ,,vidina,, by úak nemě.
la být vzdušným zómkem, nýbrž reáInou vizí Iidské spo-
lečnosti, o jejíž nástin jsme se zde, Táňo, pokoušeli. - Rád
bych se ještě podíval na možnosti každého z nás, přece jen
bych se však ještě naposledy zastatlil u steinerovy trojčlen-
nosti sociálního organismu.

Dnešní přírodní věda, biologie, třebaže je vědou o živo-
tě (bios = život), nejen že nedokáže život vytyořit, ale ve
skutečnosti ani vysvětlit. Prostě nevíme, co je život, jak je
možné, že existuje živá hmota a jak vůbec může existovat,
když je to l podstatě v rozpoťu se zákony hmotného světa
- a nevíme to proto, že chceme život pochopit mechanicky.
|enže organismus není mechanismus, organismus existuje
jinak než mechanismus, organismus je celek, z něhož jsou
jednotlivé části odvozeny, a nikoli celek vzniklý poskládá-
ním, smontováním hotových částí. Rudolf Steiner kladl
důraz na to, že máme-li pochopit život a organismy, po-
třebujeme úplně jinou přírodní vědu, totiž organiku, nikoli
mechaniku, a za zakladatele skutečné organiky vždycky
označoval |' W, Goetha. on sám pak organiku zásadním
způsobem rozlinul, a to zejména tím, že ke Goethem po-
psané zákonitosti polaríty připojil zákonitost trojčIenností.
Jestliže tedy chceme pochoPit jakýkoli organismus, musíme
mít tyto zákonitosti na Paměti ' a platí to í pro sociální
organismus.

Ekonomický život a život duchovní představují určitou
polaritu; zatímco ekonomický život odpovídá metabolické
činnosti organismu, látkové výměně, trávení a zažívóní,
odpovídá ýra duchovního žívota činnosti nervově-smys.
loué soustavy. Nebo z jiného úhlu pohledu: ekonomika
reprezentuje oblast vůle, zatímco duchovní ýra oblast
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myšlení, představování. Tyto dvě oblasti jsou v organismu
vždy v jistém antagonismu. Zatímco ta první vytváří živi
ny, ta druhá je spotřebováyá; zažívání je zdrojem života,
kdežto myšlení, respektive vědomí život oclbourává. Je to
vlastně polarita životem kypící krve a odumírajícího ner.
vu. Z jednoho hledíska je tato analogie zřejmá, avšak z ji-
ného hlediska se to jeví i opačně: duchovní život je zdrojem
poznání, vnímání, zdrojem smyslu, a tedy jakýchsí vyšších,
nadmateriálních ,,živin,, pro celý organismus, včetně jeho
metabolické částí, ekonomiý; ekonomický život tyto ''du-
chovní živiny., spotřebovává _ proto také mohl Rudol;f Stei-
ner uvést, že ,,sociální těIo stojí na hlavě,,. V obou přípa.
dech ovšem třetí ýra sfera právního života, plní roli vy-
rovnát,ajícího středu, o dpovídajícího v lídském organismu
rytmické hrudní oblasti s dýchajícími plícemi a tepajícím
srdcem - tedy oblastí citu, který propojuje oba protipóIy,
vůli a myšlení.

To je zprvu poněkud překvapivé: právo a politíka' které
dnes vnímáme jako cosi ledově studeného, cosi naprosto
necitelného, mají být sídlem a zdrojem citu, soucitu a Iás-
ky. To by oyšem znamenalo, že nemoc našeho sociálního
organismu, v němž právě tuto oblast ýnímáme jako neci'
telnou a naprosto vzdálenou jakémukoli záchvěvu lásky'
je horší, než jsme si mysleli, a že naše společnost je skuteč.
ně velmi vzdáIenó zdravému stavu. V každém přípaclě to
však dokládá ústřední postavení politiky a práva ve spo-
lečnosti a v její obnově' Nevím, jestli mohu tvfdit, že prá|é
tady je Ířeba zaiit' ate zřejné je, že bez napravy paragrnJů
to nepůjde. - Napadá mě že samotný znak paragrafu ,s je

tu velmi výmluvný: má uprostřed mezi dvěma póly kru.
hovi proslor a připomind tak nejen duševni prostor hrudi

a srdce, ale také mandorlu, mandlovitý prostor v průsečí.
ku dvou kruhů' v němž byl znázorňován Kristus, yiz třeba
mozaiku Krísta v mandorle ve Zlaté bráně naší svatovít-
ské katedróly. Ač se to zdá nepředstavitelné, měly by právo
a politika budoucnosti být kristovské; právě odsud by měl
do společnosti proudit ozdravný Kristův proud.

A jestliže jsem uváděl, že lékařské vzdělání dnes patří
k jednomu z nejintenzivnějších intelektuálních výcvíků,
pak lze totéž říci i o vzdělávání budoucích právníků: abso-
Iutni důraz na intelekt a učení se textů zpaměti i v tomto
případě umrtvuje intuici a cit a jde proti kultuře srdce, kte-
ró oyšem bude v budoucnu nezbytná'

Co bychom tedy, Táňo, mohli ,'poradit.. tomu, kdo by
chtěl přiložit ruku k dílu při transformaci společností, aniž
by chtěI či mohl vstoupit přímo do politického dění? Kde
jsou ty možnosti proměnit společnost pro každého z nás?

Myslím, Radomile, že kromě jiného nás oba spojuje to'
že se sociální trojčlennosti Rudolfa Steinera věnujeme už
dost dlouho, oba jsme pročetli mnoho materiálů a měli čas
a prostor k promýšlení všech inspirujících impulzů. Pro
lidi, kteří o tom nikdy neslyšeli, je to ovšem velmi překva-
pivé' nezlyklé a pravděpodobně i náročné na pochopení.
Proto je nutným předpokladem pro každého, kdo chce ně-
jakou změnu' začít studovat a promýšlet principy trojčlen
nosti. 'en vlastní porozumění může nastartovat aktivitu.
To je nabídka pro ty, kteří, jak říkáte' z nějakého důvodu
nechtějí či nemohou vstoupit do politického dění přímo.
Mohou je ale podporovat, šířit myšlenky' které si osvojí,
hledat v sobě tvořivost a snaŽit se ji uplatňovat na každém
místě, kde se r'yskytují' Nesmí b1t lhostejní a měli by se
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snažit pomáhat lidem i myšlenkám. Už to by byl veliký

skok ke změně. V posledni době se však už mnoho lidí za-

číná aktivizovat a chápou, že je nutné něco děIat. oz1vají

se hlasy, že je třeba svrhnout vládu a qvolat nové volby.

JenŽe bez noých programů si nepomůžeme, ani kdyby

do politil]' vstoupila část slušnych norych lidí. NemajíJi

ve vědomí, co je třeba měnit a kam směřovat, dopadne

to zase stejně, to jest _ šPatně. Noví lidé se opotřebují, re.

zignují, a bud politiku znechuceni opustí, nebo se přidají,

ohnou a budou spolupracovat na stávajícím systému.

U nás Žijí lidé zvídaví. NepřijmouJi myšlenku sociálr-rí

tro'člennosti, mohou sice přijít dílčí změny _ a jistě uŽ

to by bylo dost a mohlo by to v něčem a na chvíli lidem

i ulevit. Dlouhodobě to ale nepůjde a fungovat nebude.

Pak nevidím velkou naději na změnu ani z oné politické

sféry. ]inak s vámi naprosto souhlasím, že právě odtud
je nutné začít. Není jiná moŽnost. ostatně i proto jsme

před 1ety připravily program nového politického hnutí

s těmito principy. Vstoupí-li do politiky lidé ideálu, lidé,

kteří touŽí něco pro společnost uděIat, lidé služby, lidé

připravení i něco obětovat, naděje oŽije. V biologii, o kte-

ré jste mluvil ýš e, lž žýe také alternativní proud, který

navazuie na Goethovo vidění a jeho práce. Ie to menŠina

vedců. a le ex istu i i .  V duchovnim životé a jeho oborech

se rovnéŽ r'rysýuji skupiny. které. ať uŽ ve Školstvi nebo

zdravotn ictv i .  prosazuj i  duchovní metody '  V ekonomice
jsme uvedli příktady alternativních bank nebo družstel''

Ienom v pol i t jce ie  zatím pusto a prázdno'  Proto ná i  'vět

q?adá tak, jak \,Tpadá. Je to ýzva. Asi ta nejtěžší, ale co

je na světě lehké?

Příznám se, Táňo, že původně nebylo mým záměrem vě-
nouat se steinerově trojčlennosti sociálního organismu do
té míry' do jaké se tak stalo, ale hledat cesty a možnosti
tranýrmace společnosti; zdá se však, že toto je skutečně
cesta, kterou je třeba jít, má'li být tranýrmace úspěšná.
Na tomto místě bych rád ocitoval závěr Steinerova Pto-
volání k německému národu- a kulturnímu světu z roku
1919' tedy z výzvy napsané nedlouho po skončení první
světové války: ,,Člověk v duchu slyší tyto praktiky, kteří se
obšírně vyjadřují o složitosti zde řečeného' kterým se zdá
nepohodlné o spolupůsobení tří útvarů byť jen přemýšlet,
protože nechtějí nic vědět o skutečných požadavcích života,
nýbrž všechno chtějí utvářet podle pohodlných požatlav-
ftrj svého myšIení' Těm je třeba jasně říci: budto se čIověk
svým myšlením podřídí požadavkům skutečnosti, anebo
se z neštěstí nijak nepoučí a bude ho dál donekonečna
zmnožovat.,.5l - le tedy, myslím, načase, abychom neštěstí
současného společenského uspořádání dále nezmnožovali
a vydali se jínou cestou.

Promýšlet a realizovat principy zdravého ;fungování
sociálního organismu je jeden důležitý krok; chtěI bych
se ale zmínit o krocích, krůčcích, s nimiž může vedle to-
hoto velkého kroku začít každý, a to hned' Mám tím na
mysli Praktícké prosazování principů nové společnosti ve
vlastním životě, ve vlastním jednání, tJž jste' Táňo, sama
utledla nutnost nebýt lhoýejni a pomáhat _ tedy snažit
se překonávat vlastní lhostejnost a pohodlnost, pěstoyat
soucit a ochotu Pomoci. Když jsme s manželkou b;,li před

t Německé volklze pře|ožit i jako líd' (Pozn. RH')
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několika lety v jižní Francii, fascínovalo nás, že stačilo
zastayit se třeba někde ve městě nad mapou a ihned při-
spěchal něklo z místních, aby nás oslovíl a pomohl nám'
Také se nám stalo, že jsme se spolu s dalšími přáteli chtěIi
vyfotit u jedné krásné kašny; okamžitě k nám přistoupila
starší dáma a nabídla se, že nás vyfotografýe' abychom
byli na snímku všichni _ třebaže, jak se pak ukázalo, fott
digitálním fotoaparátem vlastně neuměla. _ Na tohle mys-
lím, když mluvím o krůčcích k socítilní společnosti. Nedáv-
no jsem si y Praze na hlavním nádraží šel do automatu
koupit lístek na metro; u vedlejšího automatu dosti bez-
radně diskutoval postarší německý pár. Pro naši mentalitu
í pro mou ostýchavost by bylo přirozené nevšímat si jich,

hledět si svého a jít pryč' Tento prvotní, v podstatě antiso-
ciáIní popud jsem ale překonal a oslovil jsem je s nabídkou
pomoci, respektive rady, za což byli velmi vděční. Takové
momenty mám na mysli - jsou to takové drobné okamžiky
lidství' skuliny v hrázi našeho nelidství, jimiž může do na
šeho společenství proudit láska.

A mám také na mysli okamžiky, kdy jeden dáváme pro-

stor druhému, kdy spolupracujeme tak jako jsme se o to
pokoušeli ! tomto dialogu _ kdy z lásky k yěci samotné
skládáme střípky mozaiky. Musím přitom myslet třeba na

leomantická setkání, jichž jsem se účastnil, v nichž jsme

v lidském kruhu dáyali dohromady stlé poznatky o urČi.
tém míýě v krajině, o jeho problémech, a hledali kreativní
možnosti řešení. Nebo myslím na nedávno uskutečněný se'

minař o přirozeném choyu yčel, který jsme organízoýaLl Ne

skupině asi šesti lirlí, kdy každý přiložit ruku k dílu podle

svých možností při současném respektování yšech ostat-
ních. Takoyé vytuáření sítí, lidských společenství a kruhŮ,

to jsou podle mého názoru nezbytné zárodky nové bu-
doucnosti.

A v mém životě to zóroveň vždycky byly chvíle, kdy
jsem se nejvíc cítil být člověkem. lestliže jsme zde již ci-
tovali Schillera a jeho výrok o tom, že čIověk je čIověkem
tam, kde si hraje, pak k tomu musím dodat, že člověk je
zároveň nejvíc čIověkem tam, kde miluje, kde dává, kde si
ničeho nežádá pro sebe, kde přináší oběť, aniž by to vnímal
jako něco útrpného.

Současná společnost, postayená na mrtvém intelek-
tu a na egoismu, který z intelektu vyplývó' je společností
strachu; budoucí společnost bude společností lásky. K tomu
musíme směřovat, za tím musíme jít. Každý čin lásky je
okénkem do lepších časů, ' Mám pocit, že byste, Táňo'
k tématu lásky také rát]a něco řekla. Předávám vám slo-
vo a ze srdce vám děkuji za možnost rozmlouvat s yámi

o těchto věcech neveselých i radostných.

Ano' téma láslcy' To je naštěstí, mílý Radomile, nesmrtelné
a nekonečné. Není snad člověka, který by po ní netouŽil,
ale málo je těch, kteříji chtějí dávat a s ní a v ní žít. To, co se
zdá bý,t snadné a jaksi zadarmo, je ve skutečnosti moc ná-
ročný úkol. Znamená to myslet na druhé víc než na sebe.
Krásně se to řekne a těžko realizuie. Občas se také setká-
vám se rčením: nauč se milovat sebe sama a budeš milovat
ostatní. NerozlišujeJi však člověk niŽší a rryšší já, může
uváZnout v pasti sebelásý, která je neplodná. Clověk má
milovat svoje r7šší já, toho člověka, který.rn byjednou měl
bý. To znamená milovat svůj nesnadný úkol a každý den
se potýkat s vlastní nedostatečností. To je láska. Možná
by bylo na místě dát na závěr slovo J. W Goethovi z jeho
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Pohádý o zeleném hadu a krásné Lihi. Tam na závěr jedna
postava mluví o síle vládnoucí světu _ o lásce. A dostane
se jí odpovědi: ,'Láska nevládne, láska woří a to je víc...sz

Tak ať u nás a v nás láska tvoří. S odvahou, to|erancí,
fantazii a porozuměnim. Pak bude dobře.

I já vám' Radomi|e, moc děkuji za tuhle příležitost si
s vámi oovídat. Poznómky

Radomil Hradil: Lidstvo na rozcestí, Fabula, Hranice 2009
(2. ryd' 2010); Nor,,l lidstvo v nós' Průvodce na cestě k intuicí,
Fabula, Hranice 2012.

Naomi Kleinová: šoková doktrína - ýzestup kalafiitního kaPi-
talismu, Argo, Pnha 2010, str. l 14. Přeložili Martina KnáPková
a Luděk Vacín.

Článek ',odsouzení otrokáři dávali dělníkům jen rýži a zamy.
kali je na pokoji..z 2. května 2012' www.idnes.cz.

Článek,,Příběhy 20' století: s€ sověty bojoval jako ,krtek.' prás-
kl ho jiný agent.. z 25. února 20l2, wwwidnes'cz.

wan4ari Muta Maathai, I940-20l|, zvaná též Matka stromů,
držitelka Nob€lo\,7 cenu míru za rok 2004.

Aun schan Su Ťij, nar. 1945, získala v roce 1990 Sacharovor'u
cenu za svobodu myš|ení a v roce l99l Nobelovu cenu miru.

clánek,yrtěti Rathem?.. z 16. kvétna 2ol2' httP://denikrefe.
rendum.cz.

Viz Radomil Hradil: Lidstyo no rozcesti, doslov ke druhému ry-
dáni, Fabu|a, Hranice 20l0, str. 232nn'

Rudo]f Steiner: Filosofie svobody' Základy moderního sl,ětového
nózoru, Ba|tazar, Praha l991, str. 1l4. Přeložil otakař Glos.

TamtéŽ, str l17.
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1 1 Pořad Vladimíra Kroce ,'Jak to vidí. '... z 2. března 2012, CRo 2
Praha.

Friedrich Schiller: listy o estetícké ýýchově, dopis 75.In: Výbor
zflosofckých spků,Svoboda - Libertas, Praha 1992' stl. 175.

Referendum z 6. prosince 1992 o vstupu Šýcarska do Evrop
ského hospodářského Plostoru (EHP), respektive do EvroP-
ského sdružení volného obchodu (EFTA). Hlasovalo 78'3 %
oprávněných voličů, 50,3 % bylo ploti' 49'7 70 PIo.

Referendum schvalující evropskou liskrílní smlouvu. Volební
účast byla 50'ó %' plo bylo 60'3 % voličů' ptoli39,7 o/Ó.

Volker Harlan, Rainer Rappmann, Peter Schata: Soziale Plastik.
Materialien zu Joseplr Berr7s, Achberger Verlag t976 (3' rydáni
1984)' str 15' Přeložila Irena Sulcová, překlad upravil Radomil
Hradil.

Rudolf steiner: Hlavní body socióIfií otózky, Ba]tazal Praha
l993, stl. 47. PřeloŽil Zdeněk Váňa.

Rudolf Steiner: Idea s ociólní troj čle flosti, Michael' Svatý Kope.
ček 2000, stť' 77.

Ladislav Karel Feierabend,: Zemědělské družsteýnictýí ý Cesko
slovensku do r' 1952' Stehlik' Volary 2007. Přeložila Nad'a ]oha.
nisová'

Clánek ,'Zmizelý svět.. Nadi Johanisové, A2 č.23l2oo7;viz' Íéž'
archiv týdeníku na wvw.advojka'cz.

Tamtéž.

Feierabend, str 83.

Ga 6,7 8.

Nadh |ohanisová: ,,Silvio Gesell: Osvobodme peníze od ťrro.
ku|,, In]. Sedmá generace' 6/20t 1' stÍ. l6n.

Viz text Malgrit Kennedyové, jehož slovensý překlad s titu-
lem ,,Peniaze bez úrokov a inflácie.. je dostupný na internetu
(http://wvíw.klicovehnuti.czldokumenty/), kapitola,,Namiesto
úroku cirkulačný poplatok., str' 9.

Tamtéž' str' l0.

Volně citováno z textů Květy Lauterbachové, publikovan.fch na
intelnetovém Portálu Umlaufol,iny ' Res publica'

Kolkování peněz je opatřeÍí zajišťující jejich stáInuti' Chiem-
gauer je platný tři měsíce' jeho platnost lze prodloužit nalepe-
ním kolku v ceně 2 o/o ieho hodnoty; po 4letech pozbývá chi-
emgaueÍ Platnost' cílem je dosáhnout toho, aby měna sloužila
iako oběživo a skutečně obíhala. odhadu,ie se, Že chiemgauer
obíhá 2'5krát rychleji neŽ euro' viz též článek ,,Chiemgauer
obíhá 2'5krát rychleji než eurci' z27 , záií20l l, wwwlidovky.cz'

Rudolf steinerNálo doho spo diř ský kur z' Fabula, Hranice 2000,
str. I87n. Přeložil Radomil Hradil'

TamtéŽ' str l91'

Clánek ''Kalouskův závod ke dnu. VáclavatJmlaufa, Umlaufo.
l iry) - Res Publica'24. května 20t2.

Nada Johanisová: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem.
uýpraýy za ekonomikou Přótelskou přírodě a čloyěku. steh]lík,
Volary 2008, str 21n.

Tamtéž'

Augustin Eugen Muži&' 1859 l925' český básnik, prozaik, dra-
matik a překladatel'

lrantišek Trávníček Slolnik jazyka čes&áfio. Slovanské nakla-
datelstvi, Praha 1952.

RudolfSteiner: dea sociólní trojčlennosti, str. |Io.

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

Rudolf steiner: Idea sociólfii tťojčIennosti, stÍ.60.

Rudolf Steiner: HIaní body socióIní otózky, str' 45j překlad
upravil podle originálu Radomil Hradil.

RudolfSteiner: Idea socióIní trojčlennosti' stÍ' 77.

Rudolf steiner: GeisÍ eswissetschaÍt ufid sozíale Frdge,1n L|lciÍer
- Gnosis, GA 34.
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Rudolf steiner: 1d9a sociólní troj člennosti, str. 160'

RudolfSteiner: Hlavní body sociólnt otázky, st|.32n.

Tamtéž, str. 45; překlad upravil podle origináIu Radomil Hra
dil.

citováno v knize R. steir'eÍa Idea sociólní trojč|ennosti,Ý Píipo.
ieném textu Jana Bouzka, str. 162.

Udo Herrmannstorfet ]edinec a stát' Pto potřeby Anthroposo-
fické společnosti v ČSFR vydal Verein fůr erweitertes Heilwe.
sen, Bad Liebenzell'Untellengenhardt 1990, str. t9. Přeložil |an
Bouzek. Celý text lze najít na internetu na adrese http://www.
klicovehnuti.czldokumenty/.

Tamtéž, stl. l8.

Rudolf steineř: Idea s ocióIní trojčlenno;ti, str. 59.

Tamtéž, str 3l.

Článek |ana Hnízdila -VÍtěti Rathem. z 23. kvétna 2ol2, b|og.
aktualne.cz.

Článek Pavla Poláka ,,Nemaji eura. A tak si Řekové vymysleli
vlastní měnu..z 26. června 20l2' www.rozhlas.cz'

Rudolf Steiner: Aufruf: An das deutsche Volk und die Kultur-
welt,2. unora \919: in GA 23; Překlad citované pasáŽe: Radomil
Hladil. Na internetu lze najít celé originální znění například
na adrese http://\^,-i{.w.dreigliedeÍung'de/essays/19l9-04-o01.
html.

|ohann Wolfgang Goethe: Pohádka o zeleném hddu a krósné
Lilii. votobia, olomouc 1995' str. 80. Přeložil E. K.

O autorech

TÁŇ'q. FrscHrnovÁ se narodila 6' 6. |947 rodičům, kteří iako
jediní ze sých rodin přežili holocaust. To předznamenalo její

život. Vědomí utrpení jejích předků i bolesti jejích rodičů ji ča-
sem vedlo k obraně všech slabých, menšin i přírody a k obecné
angažovanosti ve věcech veřejných. Toto směřování umocni.
lo narození jejího syna Kryštofa, který přišel na svět postiŽený
mentálně i ýzicJl<y. |eji otec |an Fischer byl divadelním režisé-
rem. od dětství získávala vztah k divadlu, ke kterému díky otci

měla blízko. Právě terezÍnské divadlo a umění, které se v Terezi
ně pěstovalo' iemu a dalŠím dokázalo dát sílu a ukazovalo cestu

z hluboké tmy ke světlu. Proto šla studovat herecwí, byla přijata

na ]AMU v Brně a souběžně s tím Začala točit své první filmy.

studia nedokončila, protože přijala nabídku k hostování v praŽ.

ském Činoherním k]ubu, kde posléze strávila šest tlrirčích let.

Tato část jeiího působení byla ukončena v roce 1973, kdy byla

v normalizačním období donucena opustit divadlo. Přijala na-

bídku do dětského divadla |iřiho Wolkera, po tříletém působeni

v něm se však po narození syna Kryštofa angažmá dobrovolně

vzdala, aý se mohla věnovat dítěti. od té doby působila na vol.

né noze a pracovala PříleŽitostně' T!'1.lrčí ticho se pro ni prolo-

milo v osmdesátých letech' Potom natočila několik dalších fil.

mů, vrátila se i k divadelní práci, vždy už jen jako host. Působila
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pak několikletv Laterně Magice, ve studiu Bouře, v Náhradním
divadle, ve Viole a po roce 1989 v Lyře Pragensis. Dí\ tomu se
začala věnovat také poezii, časem i zpívání šansonů ve spolu-
práci se skladatelem Danielem Dobiášem.

Po roce 1989 se začala angažovat v různých občanských
sdruženích a nadacích, aé šlo o lidi s postiŽením, ekologii nebo
ochranu památek. V době' kdy nemohla pracovat umělecky,
začala psát. Vyšlyjí dvě sbírkypovídek Lydiiny dleře aBíý den'
jejichž hrdinou je převážně její syn. Zúčastnila se také akcí na
oblanu veřejností proti politické manipulaci, například v te-
levizní krizi roku 2000. Pozdě1i přišla nabídka kandidovat ve
volbách roku 2002. Byla zvolena a ve sněmovně pak působila
jako nezávislá poslankyně v k1ubu US-DEU ve volebním ob-
dobí 2002-2006. Na konci svého působení pak se sými spolu-
pracovnicemi založila politické hnutí Klíčové hnutí. s MaÍtou
Kubišovou a |anem Kačerem uvádí televizní Adventní kon-
certy.

Orlkazy:

www.tanafi scherova.cz,
www.klicovehnuti.cz
www.prezidentkatanafi scherova.cz

!tB&re-kxirery:&*&,r.dii&'.;t':.

RADoMIL HRÁDIL se narodil v roce 1967 v Kroměříži a la-
růstal v malém hanáckém městečku Chropyni v původně
drobnorolnické rodině' odmalička pomáhal na záhumenku,
na zahradě, s drobnými hospodářskými a domácími zvířaty,
choval všechny možné živočichy.

Vystudoval střední a poté rysokou zemědělskou školu' kte-
rou dokončoval v přelomovém roce 1989/l99o. Iako student
se účastnil brněnských listopadowlch demonstrací, okupační
stávky' diskusí' lTlepování plakátů'

Od jara roku 199l pracoval několik let v biodynarnických
zemědělsýh a zahradniclých podnicích v Německu, Šýcar-
sku a Norsku' kde se seznámil s anthroposofií Rudolfa stei-
nera; dojil, krmil a ošetřoval krály, okopával a plel zeleninu,
čistil ji a prodával na trhu a zároveň se vzděIávalve Steinerově
duchovní vědě. zahraniční pob)'t přerušil ýkonem náhradní
vojenské služby na několika českých ekofarmách. Spolupra-
cova| se svazem ekologických zemédélců PRo-Blo Šumperk
a pozděii s Bioinstitutem olomouc, zejména na PloPagaci
ekologického zemědělství, publikační činnosti a vzděIáváni
ekozemědělců a prodeiců biopotravin. od roku 2000, kdy spo
lu s dalšími autory ryd aIkníhu Ceskó biozahrada, se zapojoval
do česko-rakouského projektu Přírodní zahrady'

V roce 1999 se podílel na založení občanského sdružení
Camphill Ceské Kopisty a v dalších letech na ÚstaYbě toho-
to komunitního domova pro mentálně postižené, spojené
ho s ekofarmou. od roku 2000 se také zapojoval do rozvoje
waldorfské pedagogiky v ČR' do vzdělávání učitelů, v letech
2007'2009 vedl redakci časopisu pro waldorfskou pedagogiku
ČIověk a výchova' od konce devadesátých let se rovněž podí'
lel a stáIe podílí na rozvoji anthroposoíického nak]adatelství
Fabula, v němž publikoval řadu překladů děl Rudolfa Steinera
a dalších autorů, jakož i vlastní knihy. Současně se od roku

1999 věnoval také geomantii, tlumočil semináře Marko Poga-

čnika a jeho dcery Any' přeložil několik Pogačnikor,1ich krrih'

několik let se angažoval v česko-německém geomantickém
projektu věnovaném řece Labi. V současné době překládá'

píše' příIežitostně přednáší a vede semináře, r'ydává krrihy. |e
ženatý. má iednu dceru.
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