
Umění v životě Rudolfa Steinera 
 
 
Až asi do konce 19. století lidé v Evropě předpokládali, že posláním umění je poskytovat 
zážitek krásy. Co to je krása, to bývalo definováno různě, ale zejména na rozhraní 18. a 19. 
století bývala chápána jako zjevení něčeho vyššího, nadsmyslového v říši smyslového světa. 
Tak to zdůrazňovala německá idealistická filosofie - slovy Hegelovými: „Krása je smyslové 
prozařování ideje.“ K umělcům vzhlížela tato doba jako k zvěstovatelům vyššího světa ve 
světě pozemském. 
       Začátek 20. století přinesl revolučně nové pohledy na život a na svět, a také na umění. 
Musí vlastně umění usilovat nutně o vytváření něčeho krásného? Nemůže oslovovat lidskou 
duši i ošklivostí? A proč by se mělo  
snažit o tlumočení jakýchsi vyšších skutečností? Nestačí, když bude šokovat diváka, čtenáře 
nebo posluchače originalitou tvůrčích nápadů? Nebude umělec tvořit mnohem pravdivěji, 
zřekne-li se pózy Bohem inspirovaného proroka? Pojem krásy v podstatě zmizel z úvah o 
umění. 
      Už v roce 1888 přednášel Rudolf Steiner ve Vídni na téma „Goethe jako otec nové 
estetiky“. Probral tam ve zkratce dosavadní vývoj myšlenek o umění, a jako by už předjal 20. 
století, odmítl představu, že krása je prozařování čehosi vyššího do smyslové skutečnosti, 
idea vtělená do hmoty. O ideje nechť se stará vědecké poznání. Kdežto umění nechť usiluje 
o něco jiného než o ideje. Mluvil o tom, že novější estetika ke své škodě nepři- hlédla ke 
Goethovým myšlenkám o umění. Jak že se Goethe dívá na umělecké dílo? Ne jako na 
zjevení čehosi vyššího v něčem pozemském, nýbrž jako na zformování samotné smyslové 
skutečnosti do takové podoby, že zdánlivě upomíná na svou ideu, na svůj vlastní ideál. V 
umění tedy nejde o tlumočení idejí, nýbrž o proměnu toho, co je smyslově hmotné, až do té 
míry, aby vyjadřovalo - byť jenom v podobě krásného zdání - něco ze svého vlastního ideálu. 
V tom smyslu musí umělecké dílo převyšovat výtvory přírody, protože v přírodě každý útvar 
je leda částečným výrazem své ideální dokonalosti; v umění se smyslová skutečnost může 
jevit tak, že se zdá být tím, čím by vlastně být mohla. 
      Umění jako úsilí o proměnu pozemské skutečnosti do ideálnější podoby - to byla 
myšlenka, jíž už Steiner zůstal věrný. Byla totiž v souladu s obsáhlejší představou: že samo 
křesťanství je cesta k proměně lidstva a celé Země. Umění tak dostalo hluboce křesťanské 
poslání. 
      Co takové myšlenky znamenají pro konkrétní uměleckou praxi, to si musel Steiner ujasnit 
dlouhým, soustředěným zápasem o proniknutí do různých oblastí umění, staršího i nového. 
V době, kdy proslovil svou vídeňskou přednášku, měl sice jasnou obecnou představu o 
funkci umění v kulturním životě, ale zdaleka ještě ne o konkrétních důsledcích této ideje. Byl 
především člověkem vědy. Ve vlastním životopise o tom přiznává: „Mé umělecké cítění 
nebylo tehdy ještě tak vyvinuto jako můj vztah k zážitkům z poznání.“ 

     Ale rve se nyní plánovitě o stále hlubší vztah k umělecké tvorbě. Vývoj, jímž tak 
cílevědomě prochází, vzbuzuje úžas. Sleduje divadelní dění, některá představení navštíví 
mnohokrát, píše divadelní kritiky, zejména o současných hrách. Píše o literárním dění i o 

literatuře v 19. století. Jeho úsudky z té doby se ještě z odstupu nezdají být zvlášť pronikavé. 
Jsou to teprve první uvědomělé kroky do obrovské oblasti umění. Nepřestává se  

 
 
 
 

1 
 



 
 
 
           2 
 
 



 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3 
 
 
 



ré přerušilo a znemožnilo jeho neúnavnou přednáškovou aktivitu. Pod touto 
Kristovou sochou stálo ve Steinerově ateliéru jeho úmrtní lůžko. 
      Pro malířskou práci s barvami dal Steiner v posledních letech života řadu 
podnětů, jednak vlastními skicami, jednak četnými pokyny pro výtvarnou práci ve 
školách i v zařízeních pro děti vyžadující zvláštní duševní péči. Jeho zachované 
schematické barevné náčrtky, jimiž ilustroval na tabuli své přednášky, se staly v 
posledních letech předmětem nečekaného uměleckého zájmu a prošly mnoha 
soubornými výstavami, mj. v r. 1994 v Jízdárně Pražského hradu. 
      Souběžně s vlastními uměleckými aktivitami přednášel Rudolf Steiner z mnoha 
hledisek o umění, o jeho jednotlivých druzích a o jejich vývoji. Jeho tématy byly mimo 
jiné vztah jednotlivých článků lidské bytosti k jednotlivým druhům umění, vztah 
bytostí nadsmyslového světa k umění, význam umění pro člověka, podstata barev, 
eurytmie, tvořivá řeč, herectví. Řadu přednášek věnoval Goethovu Faustovi, k jehož 
nezkrácenému provádění na jevišti Goetheana dal podnět. 
      Waldorfské školy, jejichž koncepce je cele jeho dílem, se vyznačují jak 
mimořádným zastoupením uměleckých předmětů v rozvrhu hodin, tak uměleckým 
přístupem k vyučování ostatních předmětů, ale i velkým důrazem na manuální 
zručnost dětí - od pletení, od šití panenek a zvířátek, od výroby transparentů až k lití 
svíček nebo batikování látek, k uměleckořeme- slným pracím kovotepeckým, 
pletacím, hrnčířským, knihařským a truhlářským. Vyplynulo to zase ze Steinerovy 
zásady, že posláním člověka je proměňovat svět, který ho obklopuje, ke stále větší 
oduševnělosti a prostupnosti pro ducha, ke kráse. Děti mají prožít, jak i předmětům 
denní potřeby je možné vdechnout ušlechtilou, krásnou podobu, a mají získat 
potřebné dovednosti, aby byly i samy schopny toto realizovat. 
      I umělecké impulsy Steinerovy ukazují, jak významně může hlubší poznání světa 
oplodňovat citový i volní život člověka a probouzet v něm tušení o možnostech 
obnovené jednoty poznání, umění a náboženského vztahu k světu. 
 
Jan Dostal 
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