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V čase od polovice mája do polovice júna absolvovala turné pani Mária Steinerová s 
eurytmistami z Goetheana eurytmické turné do miest Ulm, Norimberg, Eisenach, 
Erfurt, Naumburg, Hildesheim, Hannover, Halle, Breslau. 
 
Správy, ktoré dostávam z tejto cesty sem do Goetheana, hovoria hlbokom záujme, 
aký prejavuje pomerne veľký počet divákov o toto umenie, vzišlé z anthroposofického 
hnutia. Že tu a tam niekoľko výtržníkov vnáša chvíľkové disonancie do tak 
uspokojivého prijatia, neprekvapí nikoho, kto vie, s akým veľkým odporom sa musí 
vždy vo všetkých oblastiach života zápasiť o to, čo proti všetkému navyknutému 
vystupuje ako niečo nové. 
 
Od Anthroposofickej spoločnosti sa dá očakávať, že bude sledovať snahy, ktoré 
pôsobia v eurytmickom umení, s plnou účasťou. Lebo len takáto účasť môže 
zabezpečiť dojem hrejivej podpory, aký potrebujú tí, ktorí sa venujú takýmto snahám. 
 
Nie všade vedia členovia Anthroposofickej spoločnosti, z akých základov sa 
uskutočňujú také snahy. Pod vedením Márie Steinerovej sa pri Goetheane pracuje 
neúnavne, aby sa zvládol predbežný nácvik pre predstavenie. Táto práca by nebola 
vôbec možná bez najväčšej obetavosti všetkých, ktorí sa jej zúčastňujú. Zvonku tiež 
nebýva vždy zrejmé, akú námahu si žiadajú umelecké cesty od mesta k mestu, ako 
vysiľujúce je rozvíjanie umeleckej nálady v rámci týchto úmorných ciest. Aby v 
pomeroch daných dnešným svetom bolo možné preraziť s takými snahami, k tomu je 
jednoducho potrebné veľkej obetavosti a rýdzeho nadšenia pre vec. 
 
Eurytmia je ako umenie plodom duchových podnetov pôsobiacich v 
anthroposofickom hnutí. Jej prostredníctvom sa zjavuje viditeľne, čo žije v ľudskej 
organizácii ako duša a duch. U divákov spočíva jej účinok v pocite, že v zvonka 
viditeľných pohyboch jednotlivých ľudí a ľudských skupín sa prejavujú pre 
bezprostredné nazeranie duša a duch. Je to, akoby sme mali pred očami duševnú 
bytosť človeka. 
 
A do tohto názorného zjavovania ľudskej duševnej bytosti zaznieva umenie recitačné 
a hudobné. Dalo by sa povedať, že recitačné umenie prežíva v spojení s 
eurytmickými snahami podmienky svojej existencie. Je totiž svojou podstatou 
viazané na slovo. Avšak slovo podlieha ľahko pokušeniu, že sa vzdiali z oblasti 
umenia. Chcelo by byť výrazom rozumového a citového obsahu. Umelecky ale môže 
pôsobiť len spôsob, ako je tento obsah formovaný. A ak recitácia pridružená k 
pohybovému umeniu eurytmickému, musí uplatniť svoj formujúci ráz v plnej čistote. 
Musí zjavovať to, čo je schopné pôsobiť rečou ako prvok formujúci a hudobný. Bolo 



preto nevyhnutné vyvinúť pre eurytmiu recitačné umenie spôsobom, ktorý bol 
umožnený tým, že sa Mária Steinerová celo venovala tejto časti anthroposofického 
hnutia. Bolo by dobre, keby členovia Anthroposofickej spoločnosti sledovali, čo 
vzniklo od tej doby, kedy Mária Steinerová začala v Berlíne roku 1914 pracovať s 
niekoľkými eurytmistkami. Eurytmia sa mohla ako umenie viditeľnej reči rozvinúť iba 
po boku umelecky uchopeného umenia počuteľnej reči. 
 
Len ten kto je schopný uchopiť to, čo je dané v počuteľnom slove, aj umelecky, môže 
v sebe vyvinúť citlivý zmysel pre to, ako sa v eurytmii pretvára niečo počuteľného v 
niečo viditeľného. Verejnosť sa bude pochopiteľne zaujímať iba o tie umelecké 
hodnoty, ktoré sa nakoniec objavia ako výsledok práce. U členov Anthroposofickej 
spoločnosti by malo ísť o intímnu účasť na celom vzniku a vývoji tohto úsilia. Lebo 
toto úsilie je časťou anthroposofického života. 
 
Takouto účasťou sa bude môcť rozvíjať najušľachtilejšie ľudstvo. A v rozvoji 
ušľachtilého ľudstva predsa spočíva jedna z najpoprednejších úloh Anthroposofickej 
spoločnosti. 
 
Naši hudobníci, ktorí svoje umelecké talenty stavajú do služieb eurytmie, rozvíjajú, 
podľa môjho presvedčenia, spôsobom, ako to činia, a vďaka veľkému nadšeniu, 
ktoré ich oduševňuje, práve vplyvom súčinnosti s týmto spriazneným umením hudbu 
celkom svojráznym smerom. Myslím, že hudobnosť, ktorá v nich žije, nájde tým, že 
vstupuje do tejto súvislosti, práve svoje pravé oslobodenie. Buď ako buď, v činnosti 
našich hudobníkov v rámci eurytmickej pôsobnosti ožíva hlboko uspokojivé 
rozšírenie hudobného prvku do živlu všeobecne umeleckého. A to zase ukazuje 
svoju plodnosť tým, akým krásnym spôsobom pôsobí spätne na činnosť špecificky 
hudobnú. 
 
Zo snáh Márie Steinerovej o podporu eurytmie vzniklo "Eurythmeum" v Stuttgarte. 
Vychádza z myšlienky eurytmického konzervatória. Vyučuje sa tam eurytmia vo 
všetkých jej odvetviach. Prednášajú sa pomocné odbory - poetika, estetika, dejiny 
umenia, poznatky hudobno vedecké atď. To všetko v umeleckom poňatí vo svetle, v 
ktorom by sa mala vyvíjať eurytmia. To, čo takto v Stuttgarte vzniklo, chová v sebe 
veľa možností postupného rozširovania. 
 
Hlboko ma uspokojuje, keď vidím, ako sa uprostred našej Spoločnosti mnoho členov 
s najvrelejšou účasťou venuje podpore eurytmických snáh. Táto účasť rastie 
potešiteľnou mierou. Do nášho hnutia sa tak dostáva rys, ktorý rozhodne patrí k jeho 
životným podmienkam. Lebo umenie stojí uprostred medzi tým, čo nám zjavuje 
zmyslový svet, a duchovnou skutočnosťou. Antroposofia chce postaviť pred človeka 
duchový svet. Umenie je odlesk ducha vo svete zmyslov. Ak by nežilo na pôde 
antroposofie umenie, mohla by to byť iba známka nedostatku tejto pôdy samotnej. V 
poslednej dobe sa pre to v anthroposofických kruhoch objavovalo čoraz viac 
pochopenia, dúfajme, že toto pochopenie bude zrieť aj naďalej. 


