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První přednáška
Dornach, 1. ledna 1922

Moji drazí návštěvníci, moji milí přátelé. Včera jsem hovořil o zasvěcovací
vědě v různých směrech. Dnes chci charakterizovat něco, co náleží v jistém
smyslu k současným výrazovým formám zasvěcovací vědy. Když musíme v
současnosti vnímat vzhledem k celému civilisačnímu životu hlubokou trhlinu, a
jako lidé současnosti, když vyvíjíme plné vědomí, musíme pociťovat s jistým
tragickým pocitem tuto hlubokou trhlinu s jejími charakteristickými účinky ve
světě, tak se tato trhlina vyjadřuje po jisté stránce zcela zřetelně zvláště tím, že
dnešní člověk, nemůže poznat žádné zprostředkování k onomu světu, k němuž
musí vzhlížet, má-li na zřeteli svou vlastní lidskou hodnotu a svou vlastní lidskou
důstojnost: ke světu morálnímu, také k onomu světu, který přináší lidské duši
náboženské pocity a náboženská prohloubení a povznesení.
Na druhé straně pohlíží člověk k tomu, co přináší přírodní bytí, k němuž
přece také náleží. Přírodní bytí se stavělo během posledních staletí před lidskou
duši tak, že jaksi pohltilo všechnu realitu, všechno skutečné bytí. Přírodní bytí se
svými zákony lhostejnými vůči moralitě probíhá v zevní nutnosti, a člověk je
zapřažen svým každodenním životem do této nutnosti, ať se jakkoli vymezí
začátek a konec této nutnosti, je nemožné, aby člověk; když se sám cítí uvnitř

této nutnosti, dospěl k svému vlastnímu lidství. Musí z přírodního bytí pohlížet
vzhůru k morálnímu obsahu světa. Musí pojímat morální světové obsahy jako to,
co má být, na co má pohlížet jako na ideál. Ale žádné poznání dnešního rázu
mu neukazuje, jak by snad mohly vplývat morální ideály do přírodních zákonů a
jak by bylo možno postavit nutnost do služby morality.
Pro dnešního člověka se již jednou svět rozpadá do těchto dvou článků
pro současné vědomí neslučitelných: do světa morálního a do světa
materiálního. Člověk pohlíží na narození a smrt, nalézá jimi ohraničeno ono bytí,
o němž mu chce jedině hovořit dnes uznávané poznání. Člověk musí na druhé
straně vzhlížet k světu, který se pozvedá nad narození a smrt, který má vůči stále
se měnicímu, vlastnímu materiálnímu světu věčný význam a musí si své duševní
bytí myslit spojeno s tímto věčným významem morálního světa. Ale Platonův
světový názor, který ještě obsahoval poslední zbytek orientalismu, docházeje k
tomu, že zevní smyslový svět je zdání, iluse a tento svět idejí že je pravým,
skutečným světem, tento světový názor Platonův nenachází pro dnešního
člověka, když zůstává stát v současném vědomí, žádnou odpověď.
Zasvěcovací věda se chce opět postavit do lidské civilisace, chce opět
lidem poukazovat na to, že za oním světem, který vnímají smysly, stojí svět
duchovní, že v tomto duchovním světě, k němuž člověk vzhlíží jako k
morálnímu, je mocný, mohutný reálný svět. Iniciační věda musí jaksi odejmout
přírodnímu bytí absolutní realitu, na niž si činí nárok a dát realitu opět světu
morálnímu. To může jen tehdy, když sáhne k jiným výrazovým prostředkům, než
jsou ty, které jsou dány z rozsahu dnešních jazyků, z rozsahu dnešního světa
idejí a pojmů.
Řeč iniciační vědy se jeví člověku přítomnosti ještě jako něco cizího, jako
něco ilusorního, protože netuší, že za těmito výrazovými formami jsou reálné
síly, a že člověk, ať již používá zevní řeči hláskové, nebo ať používá řeči
tvarované, je právě vždy nucen mít v řeči nikoli plně adekvátní výraz toho, co zří,
co vnímá. Neboť čím pak je nakonec slovo „člověk“, když vezmeme jeho

hláskový obsah vůči bohatému obsahu, který se nám nabízí jakožto duchovnost,
duševnost a tělesnost, stojíme-li vůči skutečnému člověku. Tak také bouří, proudí
a působí v iniciační vědě rozličným způsobem nadsmyslový svět žijící za světem
smyslovým ve světě morálním. A tato iniciační věda musí volit rozličné výrazové
formy, aby vyjádřila to, co se ovšem jeví mnohem bohatším, než jak to mohou
podat výrazové prostředky.
Chtěl bych pro člověka samého v jeho bezprostředním bytí o několika
takových výrazových prostředcích, které již v těchto dnech zde byly uvedeny z
té či oné stránky a které jsou dobře známy těm z vás, kteří se již zabývali další
dobu anthroposofickou duchovní vědou.
Říkává se právem a také neprávem, že se prý vlastní pravá bytost člověka
vymyká poznání. Lze to také v jistém smyslu říci, ale nikoli v tom smyslu, jak se to
říkává velmi často v současnosti. Vlastní bytost se odhaluje pro iniciační vědu
ovšem tak, že se nemůže pojímat bezprostředním způsobem v definicích, v
popisech, ve vysvětlováních.
Smím-li použít nějakého přirovnání, tak je tomu pro pojímání lidské bytosti
takové, jako bychom chtěli, u vahadla označit bod, kolem něhož se vahadlo
kýve. Nelze jej nakreslit. Mohu nakreslit levé a pravé rameno vahadla, ale
nemohu nakreslit bod, kolem něhož se bude vahadlo pohybovat. Ten je něčím,
co je určeno tím, že právě levé rameno vahadla jde doleva, pravé rameno
doprava až k tomu bodu, popřípadě u tohoto bodu pravé rameno vah začíná a
od něho jde dále. Podobným způsobem se nedá pojímat lidská nejhlubší
podstata v adekvátních pojmech a idejích. Ale dá se pojímat tak, když se
snažíme pohlížet na odchýlení od této bytostné podstaty. Lidská bytostná
podstata představuje jaksi stav rovnováhy mezi vychýlením, které chce neustále
jít na jednu stranu a vychýlením, které chce neustále jít na stranu druhou. Člověk
je, tak jak tu stojí v životě, v pozemském bytí, neustále vystaven dvěma
nebezpečím: zbloudění na jednu nebo na druhou stranu – jak to můžeme
pojmenovat technickými výrazy, na stranu luciferickou a na stranu ahrimanskou.

V obyčejném životě je nejprve pro člověka jeho stav rovnováhy vytvářen
tím, že jeho celá, plná bytost je jen částečně zapřažena do tělesného ustrojení, a
že toto tělesné ustrojení nepotřebuje člověk v celé světové souvislosti udržovat
ve stavu rovnováhy, nýbrž že duchovní bytosti, které stojí za ním, tento stav
rovnováhy udržují. Tak člověk v obyčejném pozemském životě dnes pro
obyčejné vědomí nevnímá tato dva nebezpečí, jimiž se může vychýlit na jednu
nebo na druhou stranu, na stranu luciferickou nebo ahrimanskou. To je právě
zvláštností zasvěcovací vědy, že se cítíme jako člověk na vysoké skále, když
začínáme prohlédat svět v jeho podstatě, na vysoké skále, vlevo a vpravo
propast. Propast je tu vždy, ale pro obyčejný život člověk nevidí propast,
popřípadě obě propasti. Chce-li se člověk plně poznat, tak musí ty propasti
vnímat, musí se naučit přinejmenším o těch propastech vědět. Na jedné straně
je člověk tažen k luciferičnu, na druhou stranu je tažen něčím ahrimanským. A
můžeme ahrimanství a luciferičnost charakterizovat, když pozorujeme člověka
podle těla, duše a ducha.
Vezměme nejprve v úvahu, co vychází z hlediska tělesné bytosti člověka.
Tato tělesná bytost člověka je jen zevně zdánlivě pro smyslové vnímání něčím
jednotným. Vpravdě je člověk neustále zapřažen mezi síly, které ho omlazují a
ony síly, které ho činí stařeckým, mezi síly narození a síly smrti. Ani v jednom
okamžiku života neexistuje v našem těle pouze jeden druh těchto sil; stále jsou
tu obě síly.
Jsme-li dítětem, dejme tomu zcela malým dítětem, tak převažují v nás síly
omlazující, luciferické; ale hluboko v pozadí jsou v lidské přirozenosti také již síly
stařecké, ony síly, které nakonec vyvolávají vápenatění, sklerotisování těla, ty síly,
které nás pak vedou ke smrti. A oba druhy sil musí v lidském těle být. Vlivem
luciferických sil, které v něm jsou, má ustavičně tělo možnost, řekl bych, vyvíjet
se k fosforičnosti, k teplu. V extrémním případě, v případě nemoci, působí tyto
síly tak, že člověk přichází do horečky, do zánětu pohrudnice (pleuritidy), do
zánětlivých stavů. Ale tento sklon k horečce, k zánětlivým stavům, je v něm stále.

Tento sklon je držen v šachu, držen v rovnováze jinými silami, které ho chtějí
zpevnit, které ho prostupují vápnem, které ho mineralizují. A v tom spočívá
bytost člověka, že tu je stav rovnováhy mezi těmito oběma druhy sil polárně
navzájem protikladnými.
Budeme mít platnou fysiologii, platnou biologii teprve tehdy, když
budeme pozorovat každý jednotlivý orgán člověka a celého člověka tak, že
srdce, plíce, játra a tak dále, v sobě obsahují polární protiklady, že inklinují na
jedné straně k rozpuštění v teple, na druhé straně k zpevnění v minerálnosti.
Pochopíme také funkci orgánů správně teprve tehdy, jsme-li s to pozorovat z
tohoto hlediska celého člověka a opět každý jednotlivý orgán. Nauka o zdraví a
nemoci člověka bude moci být postavena na zdravou půdu teprve tehdy, když
bude možno tyto polarity spatřovat ve fysickém člověku. Bude se potom
například vědět, že v člověku, když podléhá kol sedmého roku výměně zubů‚
působí směrem k hlavě síly ahrimanské, že když člověk vyvíjí při pohlavní zralosti
svou fysickou přirozenost směrem ke straně tepla, že jsou potom činné sily
luciferické, a že člověk vlastně ve své rytmické bytosti neustále vykonává
kyvadlové pohyby sem a tam, také ve fysickém ohledu mezi luciferickou a
ahrimanskou podstatou. Teprve když se naučíme bez pověry hovořit s vědeckou
exaktností o luciferičnu a ahrimanství v lidské přirozenosti, jako se dnes hovoří
bez pověry, bez mystiky o positivním a negativním magnetismu, o positivní a
negativní elektřině, o světle a temnotě, potom teprve budeme s to získat o
člověku takové poznání, které překoná abstraktní poznání neorganické přírody,
kterého jsme si vydobyli během posledních staletí.
Abstraktním způsobem hovoří také dnes již mnozí o různých polaritách v
člověku. Existují mysticky mlhavé publikace, které vnášejí do člověka různá
positiva a negativa. Bojí se postoupit k něčemu mnohem konkrétnějšímu,
duchovnějšímu, ale duchovně skutečně konkrétnímu a hovoří proto právě tak
abstraktně o něčem lidském v jeho polaritě, o něčem positivním a negativním,
jako hovoří o polaritě v anorganické přírodě. Teprve tehdy tu může být věda o

člověku, když postoupíme vzhůru od ubohých pojmů positivity a negativity, od
ubohých pojmů polarity, jak je nacházíme v anorganické přírodě, k naplněním
pojmu luciferična s ahrimanství v člověku.
Když přistoupíme k duševnu, které se rozvíjí jako druhý článek lidské
bytosti ve vyšším smyslu, potom spatřujeme ahrimanství působit ve všem, co
vykonává lidská duše podle čistě rozumově-intelektuálních zákonitostí. Naše
přírodní věda je dnes téměř zcela ahrimanská. Člověk, když se vyvíjí směrem k
ahrimanské duševnosti, odhazuje, co formy, ideje proniká teplem; oddává se jen
tomu, co pojmy, ideje zledovaťuje a vysušuje, a cítí se potom zcela uspokojen v
dnešním vědeckém myšlení, když je takto ahrimanský, když se pohybuje ve
vysušených a chladných pojmech, když vše, co je vysvětlování světa, může učinit
tak, že se to utváří podle vzoru, jak se poznává anorganická, neživá příroda. A
když se duše proniká něčím morálním, ukazuje se v ní ahrimanství ve všem, co
má sklon k pedantství, k ztuhlosti, k šosáctví na jedné straně, potom ale také k
volnosti, k nezávislosti, k tomu, co chce vytáhnout plné plody materiálního života
na základě tohoto materiálního života, co se chce zdokonalit tím, že to proniká
materiální život.
Jak ahrimanství, tak luciferičnost se vlastně vždy projevuje ze dvou stran.
Na jedné straně se ukazuje něco, co je scestí. Ahrimanství znamená jako scestí
pedantství, šosáctví, jednostrannou rozumovost. Na druhé straně znamená
ahrimanství právě to, co naprosto leží v nutné vývojové linii člověka kupředu, co
vyvíjí vůli k osvobození, vůli k používání materiálního života k osvobození
člověka, a tak dále.
Luciferičnost v lidské duši znamená vše to, čím chce člověk jaksi vzhůru ze
sebe ven. Může se tím ocitnout v oblastech, v nichž se mu všechno myšlení o
materiálnu jeví neušlechtilým, nízkým, takže je sváděn, lákán k tomu zcela
opovrhovat tímto materiálním životem a rozplývat se jenom v tom, co leží nad
životem materiálním, ve všem tom, co člověka svádí k tomu, aby chtěl mít křídla:
aby přinejmenším s duší vyšel ven nad svůj pozemský život. To pro něho

znamená duševně luciferično. Vedle ahrimanství, střízlivé, suché, studené vědy
se vyskytuje dusná mystika, vyskytuje se to, co se stává v náboženských
vyznáních asketickým pohrdáním Zemí, a tak dále.
Když charakterizujeme ahrimanství a luciferičnost duše, vidíme, jak i lidské
duševno musí být ve stavu rovnováhy mezi oběma polárními protiklady. Lze říci,
i luciferičnost ukazuje možnost scestí, ale také možnost nutného dalšího vývoje
správné lidské bytosti. Scestí je nejasná, rozplývající se, mlhavá mystika, která
všechny jasné pojmy nechává rozplynout jako do větru, do neurčité mlžné
zasvítající temnoty a tím chce člověka vynést vzhůru nad něj sama. Ale to, co je
luciferickým působením nejen oprávněným, nýbrž přímo tkvícím v nutném
pokroku lidstva, to se ukazuje tehdy, když člověk působí tak, že neproniká
materiální život životními principy dnes reálnými, aby tyto impulsy tohoto
materiálního života plně využil, jak je tomu v ahrimanství, nýbrž když materiální
život zeslabí až k charakteru zdání a využívá je v takovém charakteru zdání, aby
líčil něco nadsmyslového, aby líčil něco, co je duchovně skutečné, ale co v této
duchovní skutečnosti nemůže být také skutečné smyslově na základě pouhého
smyslového bytí.
Luciferické síly dávají tak člověku možnost vyjadřovat ve smyslovém
zdánlivém bytí duchovno. A to je úsilí všeho umění, vší krásy. Lucifer se tím stává
také protektorem krásy, všeho uměleckého. A hledá-li nyní člověk správnou
rovnováhu mezi luciferičnem a ahrimanstvím, potom smí do této rovnováhy dát
působit ve formě krásy, uměleckosti, luciferičnosti. Nejde o to, aby se
jednostranně říkalo, člověk by se měl chránit před ahrimanstvím, před
luciferičností. Jde o to, aby člověk nalezl správný postoj k ahrimanství, k
luciferičnosti, aby zachoval mezi oběma vždy svou rovnovážnost. Zachová-li si
tento stav rovnováhy, potom smí luciferično vzařovat do života ve formě krásy,
ve formě uměleckosti, když se tím do života vykouzluje něco neskutečného,
které ale je silou člověka samého proměňováno do zdání skutečnosti.

Luciferické síly usilují vnášet do současného bytí to, co ve světovém bytí
dávno minulo, co proto nemůže být v současném bytí podle zákonů bytí něčím
skutečným. Když člověk následuje to, co je kosmicky konservativní, když to, co
bylo pro dávné doby správným uspořádáním života, chce vnášet do
současnosti, potom propadá falešným způsobem luciferičnu. Když tedy
například dává splývat dohromady onomu nazírání na svět, které žije v
mlhavých obrazech, které byly plně oprávněné jenom v dávných dobách, v
dávných kosmických obdobích, když nechává navzájem splývat vše to, co žije v
jeho duši, potom se oddává falešným způsobem luciferskému bytí. Když
vnějšímu materiálnímu bytí dává člověk takovou podobu, že materiálno
vyjadřuje něco, co nemůže vyjádřit svými vlastními přírodními zákony – mramor
může vyjádřit jen zákony mineralogické, když člověk mramoru vnucuje něco, co
tento nikdy nemůže vyjádřit svou vlastní přirozenou silou mramoru, potom
vzniká umění výtvarné. Potom se to, co v takovém smyslovém životě nemůže
být žádnou skutečností, potom se to vkouzluje jako skutečnost do pozemského
bytí. A to je právě úsilím Lucifera, že chce člověka odvést od skutečnosti, v níž se
nyní ocitá mezi narozením a smrtí, odvést k nějaké skutečnosti, která ovšem byla
přímou skutečností pro jiná období, která ale pro toto období pravou
skutečností být nemohou.
Pohlédneme-li nyní na člověka duchovně, potom může být požadováno
také pro duchovno luciferičnost a ahrimanství. Zde se projevuje pro pozemské
bytí nejprve lidská bytost v duchovním ohledu střídáním stavů mezi bděním a
spánkem. V bdělém stavu jsme oddáni se svou duchovní částí zcela materiálnu.
V tomto ohledu musíme říci toto: Když člověk usne, tak je od usnutí do
procitnutí ve stavu, který můžeme označit jako bytí duchovně-duševní. Člověk
vychází se svým duchovně-duševním bytím při usnutí z fysického a éterického
těla a procitnutí se opět noří se svým duchovnem-duševnem do těla fysického a
éterického. Tak nese člověk jaksi ve stavu spánku v sobě svůj duchovně-duševní
stav; ale tento duševní stav, ten si při procitnutí uchovává téměř celý jako
duševní život. Jen s duchem se zanořuje úplně také do těla. Takže se stáváme ve

bdění se svým duchem v periodě dnešního vývoje lidstva právě zcela tělem,
noříme se do tělesnosti, přinejmenším až do vysokého stupně. Zde upadáme
potom z onoho života, jak jej máme právě ve spánku, do života bdělého stavu.
Jsme přenášeni z jednoho stavu do druhého. A tento přechod, ten způsobují
síly, které musíme počítat k silám ahrimanským.
Pozorujeme-li člověka vzhledem k jeho duchovnu, to znamená k onomu
střídání stavu mezi bděním a spánkem, který pro fysické pozemské bytí zjevuje
duchovno člověka, tak musíme říci, že při procitnutí působí nejvíce ahrimanství;
naopak při usínání působí nejvíce luciferično. Člověk je přenášen z ponoření se
do fysické tělesnosti do svobodného stavu duchovně-duševního. Je přenášen do
stavu, v němž nemyslí již v ahrimanských pojmech, nýbrž jen v obrazech, které
rozpouštějí ostré ahrimanské pojmové kontury, které nechávají vše protkávat a
splývat. Člověk je přesazen do stavu, kde je toto rozplývání se v obrazech něčím
normálním. Zkrátka lze říci: Ze stavu spánku vnáší nás do stavu bdění
oprávněným způsobem ahrimanství, ze stavu bdění do stavu spánku vnáší nás
oprávněným způsobem luciferičnost.
Různá scestí vznikají teprve tehdy, když se do bdělého stavu vnáší příliš
málo luciferického impulsu, takže během bdělého stavu působí silně impuls
ahrimanský. Potom bude ahrimanský impuls stlačovat člověka příliš silně do
tělesnosti, nenechá ho zastavit se u duševních pocitů dobra a zla, u morálních
impulsů. Ponoří člověka dolů do emociálnosti, do vášnivosti. Bude ho nořit dolů
do života instinktů, do animálnosti. Bude spojovat člověka v jeho já příliš
důkladně s tělesností.
A opět: Když v člověku působí neoprávněným způsobem luciferično, tak
jak tak bude člověk vnášet mnoho ze svého života bdělého do života spánku. V
životě spánku se budou vynořovat sny, které jsou příliš mnoho reminiscencemi
na život zevní. Tyto budou opět působit zpět na bdělý život, a budou vhánět
tento život do nezdravé mystiky. Vidíme, všude je tomu v životě tak, že musí být

vytvářen stav rovnováhy člověka oběma polaritami, mezi luciferičností a
ahrimanstvím, ale že mohou nastat zbloudění.
Budeme mít tělovědu teprve tehdy – jak jsem již naznačil – se správnou
naukou o zdraví a nemoci, můžeme-li všude v životě těla nacházet tuto polaritu.
A psychologii budeme mít teprve tehdy, budeme-li s to spatřovat tuto polaritu v
duševnu.
Dnes se hovoří v oněch vědách, na které se pohlíží jako na psychologii,
jako na vědu o duši, chaotickým způsobem o myšlení, cítění a chtění. V
duševním životě také spolu splývají myšlení, cítění a chtění. Můžeme mít jakkoli
čisté myšlenky, když myšlenky spojujeme a oddělujeme, působí v myšlenkách
vůle. A dokonce, když konáme instinktivní pohyby, tak působí naše myšlenkové
impulsy přece do volní činnosti. Nikde nejsou v duševním životě odděleny
myšlení, cítění a chtění, všude působí navzájem dohromady. A když je dnes
obvyklým způsobem lidé oddělují, tak je toto oddělování oddělováním
abstraktním, tak je to mluvení o myšlení, cítěni a chtění, které spočívá jen ve
třech abstrakcích. Co my tu nazýváme myšlením, cítěním a chtěním, to můžeme
rozlišovat, můžeme to vytyčovat jako abstraktní pojmy, ale jako takové
abstraktní pojmy má nám to sloužit pro naše rozlišování poznání; správný obraz
skutečnosti nám to nedává.
Správný obraz skutečnosti dostaneme jen tehdy, když vidíme v každém
myšlení cítění a chtění, v každém cítění myšlení a chtění, v každém chtění
myšlení a cítění. Abychom ale potom přece místo tohoto abstraktního myšlení,
cítění a chtění prohlédali hlouběji konkrétní život a vlnění duševna, musíme si
postavit před oči, jak se duševní život vychyluje z jedné polarity do druhé
polarity, jak se vychyluje do ahrimanské polarity a zde se vyžívá v myšlenkách. V
těchto myšlenkách může být volních impulsů jak jen možno. Jestliže poznáváme
na vyšším stupni poznání zvláštní rys ahrimanství, potom cítíme polaritu myšlení
v duši.

Jestliže vidíme duši vychylovat se na druhé straně ke chtění, pak může být
v těchto volních činnostech jakkoli mnoho myšlenkových obsahů – chceme-li
uchopit luciferický charakter chtění, potom jsme pochopili živoucí přirozenou
povahu chtění v duši. Musí se v nás proměnit to, co jsou abstrakce, co jsou ideje,
v živoucí nazírání. Tyto ale nevyvíjíme, když se nerozhodneme vystoupit vzhůru
k něčemu takovému, jako je nazírání na luciferično a ahrimanství.
Také vůči historickému životu lidstva vnášíme do svých představ
skutečnost jen tehdy, když jsme s to vnímat v jednotlivých historických periodách
vládnutí a vlnění luciferična a ahrimanství. Pozorujeme-li historickou periodu,
řekněme, od Augustina do doby končícího středověku, až do 15. století,
pozorujeme-li ji, jak člověk především nechává ve vnějším životě působit ony
impulsy, které pocházejí z jeho nejhlubšího nitra, z emocionálního života,
pozorujeme-li, jak chce člověk v této době uspořádávat dokonce zevní státněsociální život, tak jak se domnívá, že umí vnímat božský impuls poznaný v nitru,
pak cítíme zřetelně v tomto historickém úseku vládu luciferickou.
A když postoupíme do novější doby, když vidíme, jak člověk zaměřuje
pohled na vnějšek, na mechanicky-fysikální svět, který může být adekvátně
pojímán správným způsobem jen myšlením, zacházením s vnějším světem, tak
vidíme zřetelně vládnout v tomto období element ahrimanský. To nás ale nesmí
nutit pouze k výroku, že by byla doba ad Augustina ke Galileovi luciferickou, že
by byla doba od Galilea až k nám ahrimanskou. To by byl opět dokonce
ahrimanský úsudek, to by byl intelektualistický výklad. Chceme-li postoupit z
takového intelektualistického výkladu k živoucímu, k spoluprožívajícímu poznání
života, do něhož je člověk postaven, potom musíme používat jiného výrazového
prostředku. Potom musíme říci: „V době od Augustina až ke Galileovi musil se
člověk, aby dosáhl stavu rovnováhy, bránit proti luciferičnosti. V novější době se
člověk musí, aby dosáhl stavu rovnováhy bránit proti ahrimanství.“
Nezáleží jen na tom – na to se musí stále jasněji a jasněji nahlížet -, že v
naší pokračující civilisaci říkáme to či ono, nýbrž záleží na tom, abychom dovedli

rozlišovat, zda může být vůči nějaké situaci řečeno to, či ono. Může být jakkoli
pravdivé v abstraktním smyslu, že středověk je luciferický, novější doba že je
ahrimanská; tato abstraktní pravda nemá žádnou skutečnou impulsivitu.
Skutečná impulsivita se objevuje, řekneme-Ii: „Člověk se mohl ve středověku
udržet bojem proti luciferičnosti, člověk se může v novověku udržet bojem proti
ahrimanství.“ Ve vnějším abstraktním smyslu také může být pravdou to, co vůči
skutečnosti je jen frází: „V životě představ je skutečné jen to, co skutečně vnitřně
existuje vzhledem k situaci lidského života, o nějž tu jde.“ Před čím se má
moderní člověk nejvíce chránit, to je propadnutí do fráze. Prožíváme vždy znovu
a znovu, že lidé, kteří se potom již domnívají, že stojí uvnitř anthroposofického
života, když říkají: „Ten či onen prý něco řekl, co zcela souhlasí s anthroposofií.“
Nezáleží na zevním souhlasu ve slovech, nýbrž na duchu, na živoucím duchu, na
živoucí, skutečné souvislosti, v níž něco stojí. Pohlížíme-li pouze na zevně logický
obsah lidského výroku, tak neunikneme nebezpečí fráze.
Uvedl jsem v poslední době několikrát před tím či oním kruhem svých
posluchačů do očí bijící příklad, jak se věci samy o sobě zcela správné, které se
říkají, vyjímají pozoruhodně před smyslem pro skutečnost. Uvedl jsem příklad, že
roku 1884 kníže Bismarck v Říšském sněmu, když cítil blížit se sociálnědemokratické nebezpečí, učinil, pozoruhodný výrok. Chtěl většinu pracujícího
obyvatelstva odvrátit od toho, aby následovali sociálně-demokratické vůdce, a
na základě tohoto impulsu Bismarck řekl: „Přiznává se každému člověku právo
na práci.“ Přiznáte-li každému člověku právo na práci, zajistíte-li mu z moci státu
práci, pokud může pracovat, zabezpečíte-li ho – tak mluvil on – německý říšský
kancléř -, když zestárne a nemůže již pracovat a také v případech nemoci tím,
co potřebuje k životu, a uvidíte, že se široké zástupy pracujících mas poženou
úprkem pryč od slibů dělnických vůdců. Tuto větu vyslovil kníže Bismarck v
říšském sněmu v roku 1884.
Je kuriosní, že se lze poněkud vrátit, vrátit se téměř o sto let zpět, někdo
jiný vyslovil, lze říci, téměř doslova tutéž větu: „Je lidskou povinností přiznat

každému právo na práci, zajistit mu z moci státu práci, pokud může pracovat a
postarat se o něho z moci státu, když je nemocný nebo invalidní a pracovat
nemůže.“ A tento druhý člověk to byl Robespierre. Roku 1792 včlenil tuto větu
do svých lidských práv. Je pozoruhodné, že zcela doslova totéž řekli radikální
Robespierre 1792 a kníže Bismarck, který zcela jistě nechtěl být žádným
Robespierrem, roku 1884 v říšském sněmu. Vidíte, dva lidé mohou říkat naprosto
totiž a není to totéž. A je kuriosní, že se odvolával roku 1884 kníže Bismarck na
to, že je právo na práci zaručeno každému dělníkovi od roku 1794 v Pruském
zemském právu. Je tedy zvláštní, že kníže Bismarck nejen říká totéž, nýbrž říká,
že to; co požadoval Robespierre, stojí prý v Pruském zemském právu. Ale
skutečnost probíhá tak, že tehdy Bismarck vyslovil tato slova jenom proto, že cítil
blížit se nebezpečí, které právě vzniká tím, že tu totiž není to, co stojí verbálně v
Pruském zemském právu.
Uvádím tento příklad, ne protože je politický, nýbrž z toho důvodu, že je
přímo do očí bijící: Dva lidé mohou říkat zcela přesně doslova totéž, a přece to
odpovídá protikladné skutečnosti. Chtěl bych tím upozornit na to, že musíme
vstoupit do doby, kdy nám jde méně o slovní znění a více o prožívání
skutečnosti. Jinak upadáme právě v oblasti duchovního života do fráze, která
hraje v našem současném duchovním životě tak velkou roli. Právě tento přechod
od něčeho pouze obsahově správného k živoucně prožité pravdě, tento
přechod má být způsoben vstupem iniciační vědy do civilisace lidstva, té vědy,
která jde od pouhého obsahu k prožívání duchovního světa. A ten, kdo správně
pozoruje zevní symptomy dějinného vývoje v současnosti pro nejbližší
budoucnost, ten si bude moci vydobýt na základě těchto symptomů cítění a
pocity pro oprávněný, pro nutný vstup iniciační vědy do civilisace světa. To jsem
chtěl dnes ještě postavit před vaši duši, jako jakýsi novoroční pohled.

Druhá přednáška

Dornach, 7. ledna 1922

K pozorováním, která se konaly v těchto dnech o Kristově bytosti, před
Vánocemi a po nich, je třeba ještě dnes něco připojit. Je třeba dnes načrtnout
onu stránku Kristova problému, která má především význam pro sociální
problém světa. Pro lidi je právě v současném období největší nutností dospět k
jistému porozumění po celém okruhu Země. A ať dnes pohlédneme na jakékoli
záležitosti života, sotva lze pozorovat něco z takového porozumění. Nutnost
takového porozumění tu je. Ale není tu, řekl bych, vloha lidí, aby takovou
možnost porozumění našli. Vidíme, jak je dnem pokus radit se o důležitých
záležitostech života. Vidíme, jak se všude pořádají kongresy. V hlubinách
lidských duší vyhlíží to ohledně těchto záležitostí, které se mají na takových
kongresech prohovořovat, vyhlíží to jinak než ve slovech, která se tu vyměňují.
Ve slovech, která se tu vyměňují, žije mnoho zdání a toto zdání chce budit
dojem, jakoby chtěl jednotlivý člověk najít nějak vyrovnání nebo něco
podobného. Ale nikdy nemůže takové vyrovnání nastat, neboť v podstatě
nemluví dnes mezi sebou lidé, nýbrž hovoří mezi sebou příslušníci různých
národů. Podle vnějšího zdání hovoří lidé. Z nich ale hovoří to, co žije jako zcela
diferencovaná podstata jednotlivých národů. A jelikož jsou lidé nyní právě v
současném období takoví, že vidí u slov jen slovní obsah, nikoli to, z čeho slova
vycházejí, v čem slova koření, protože nehledí na pronikavé životní poměry, tak
se právě vůbec nepozoruje, jak v podstatě hovoří mezi sebou rozdílnost
jednotlivých národních démonů. Nikoli ale člověk k člověku.
Sotva by se mohlo dosáhnout něčím jiným jasnějšího důkazů, že
křesťanství není dnes ve světě realizováno, než právě tím, co bylo uvedeno.
Křesťanství není realizováno, neboť chápat plně Krista, znamená nalézt v sobě
člověka jako člověka. Kristus není žádným Bohem národa, žádným Bohem rasy,
Kristus není vůbec Bohem nějaké skupiny lidí, nýbrž Kristus je Bohem
jednotlivého člověka, pokud tento jednotlivý člověk je jenom příslušníkem celého
lidstva. A teprve, když budeme moci Kristovu bytost na základě všech

předpokladů, jimž je člověk přístupný, chápat tak, že tuto Kristovu bytost
chápeme jako Boha lidstva, teprve potom bude mít Kristus, ale potom také
určitě, největší sociální význam pro celou Zemi.
Musíme si jen jednou ujasnit, že právě v hlubinách duše dnes vládnou
věci, které nepřecházejí do slov, která jsou fixována ve svých zevních obsazích
diferencováním národních démonů. Nelze s tím, v čem chce dnes lidstvo
pohodlně
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uskutečňováno jen z hlubin lidské bytosti. Dnes je zapotřebí hlubiny, zabývat se
hlubinou lidské bytosti, mají-li opět vstoupit do vývoje Země síly vzestupu, síly
plodné. Co se dnes ozývá po různých částech Země, to se v podstatě nedotýká
povrchu toho, co koření v lidské bytosti. A hledání toho, co koření v hlubinách
lidské bytosti, to by musilo vejít do lidstva.
Chceme si dnes načrtnout několika tahy, jak rozdílné je, přinejmenším v
hlavních bodech, pojímání lidí vzhledem k tomu, co by mohlo vést k poznání, k
proniknutí ke Kristovu problému. Často jsem před vás uváděl diferenciaci lidí na
lidi západní, na lidi východní a na lidi Středu mezi Východem a Západem. Tuto
diferenciaci lze pozorovat na základě nejrůznějších hledisek. Správně ji pojmeme
jen tehdy, když na ni pohlédneme v úplné nezaujatosti bez jakéhokoli
předsudku, když neprojevíme předem sympatii a antipatii jednomu ani druhému
článku v této diferenciaci snad tím, že sami stojíme v jednom nebo v druhém
článku. To je již dnes jednou nutné, aby všichni lidé Země spolupůsobili, aby
vznikla pravá Kristova jednota.
Neboť lze říci, existují v nejrůznějších částech Země právě v hlubinách
lidstva impulsy, aby byla nalezena jednota. Ale musí být hledána právě v
hlubinách.
Obrátíme-li nejprve své zraky na to, co se zvláště dnes vyjevuje z civilisací
Západu, pak shledáme, že to, co je v západních civilisacích podstatné, lze
vyjádřit právě zvláštní duchovností dneška. Tato zvláštní duchovnost dneška má

přece ten osobitý rys, že se rozplývá v abstrakcích, že slaví jaksi své největší
triumfy v abstraktní ideovosti. Tato ideovost, tato abstrakce je nejlépe způsobilá
poznávat právě přírodu tak, jak se nabízí smyslům, a onu stránku sociálního
života, která se musí odehrávat pomocí sil smyslového světa. Lze těmito silami,
které chci nazývat silami západními, lze pronikat do hlubin podstaty lidstva a
vesmíru.
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přírodovědeckého myšlení a hledaly, opírajíce se o toto přírodovědecké myšlení,
ony impulsy sociálního života, které lidstvo v budoucnu bude potřebovat, aby
nějakým možným způsobem uspořádalo pozemský život. To již vyplyne z
dalšího pozorování. Zdaleka nebylo vyzdviženo na povrch vše, co spočívá v
pokladech západního duchovního života.
Nejprve je naprosto pravda, že přírodní věda současnosti mohla být
založena jen ze základních sil lidské bytosti, které lze nejradikálněji, nejvýstižněji
vyjádřit právě dnešní duchovností, duchovností abstraktně-ideovou. Je ale také
pravdou, že ve všem, co se tu uskutečnilo, existuje ještě něco podstatného navíc.
Co vystoupilo na denní světlo v přírodovědeckém způsobu myšlení a k němu
náležícímu způsobu myšlení sociálního, to může být přivedeno až k
duchovnosti. Může se pokročit dále od zákonitostí přírody až k poznání toho, co
je v přírodě bytostně podstatné. Tato bytostná podstata v přírodě je ale božskoduchovní. A budeme-li chtít pochopit křesťanství způsobem přiměřeným
nejmodernějším potřebám lidstva, tak je budeme musit proniknout oním
duchem, který se až dosud právě vylil přes přírodní vědu se svým sociálním
důsledkem pomocí sil Západu. Nebudeme uspokojeni, když nepojmeme z
těchto sil Západu něco takového, jako světový názor, aniž jsme to uvedli do
jasně vymezených, ostře konturovaných ideových pojmů.
Člověk bude potřebovat pro budoucnost Země takové jasné ostře
ohraničené pojmy. Bude musit dospět k tomu, postavit nejvyšší duchovno před
lidstvo právě v takových jasně vymezených pojmech, jak se to podařilo ze sil
Západu postavit před lidstvo, to, co je naturalistické a naturalisticko-sociální.

A pohlédneme-li na síly Východu, tak se nám odhalí jako to nejjasnější, že
když chceme učinit pokus charakterizovat na základě sil Východu takovými
jasnými, ostrými pojmy křesťanství nebo vůbec božskou duchovnost, tak to
bude marné podnikání. Již počínaje Ruskem a potom dále Asií, přináší celý
Východ takové národní síly, které nejsou s to pozvednout se k božskému
duchovnu v ostře konturovaných pojmech, které ale jsou založeny k tomu
uskutečňovat toto pozvednutí k duchovním silám na základě citových hloubek.
Chceme-li charakterizovat křesťanství ve smyslu Západu, tak potřebujeme
filosofii, potřebujeme světový názor oděný do moderních myšlenkových forem.
Chceme-li charakterizovat křesťanství silami Východu, tak nenajdeme takové
myšlenkové formy, zůstaneme-li stát u toho, co prýšti z národní povahy. Zde
musíme, zůstáváme-li v zevním smyslovém životě, sáhnout k něčemu jinému.
Musíme charakterizovat přibližně pocity, které ihned nacházíme, když jdeme
stále dále a dále ze západu na východ, a které můžeme nalézt již v krajinách
Střední Evropy, které hraničí s Východem. Musíme si prohlédnout jizby prostých
lidí, kteří mají v nějakém koutě oltář s obrazem Bohorodičky; musíme
pohlédnout na to, jak jednají s tímto obrazem Bohorodičky návštěvníci, kteří sem
přicházejí. První pozdrav, který tu je všude dáván, je pozdrav tomuto obrazu
Bohorodičky; potom teprve jsou pozdravováni lidé, kteří jsou snad v jizbě. To je
něco, co vzchází ze zcela jiných sil lidské bytosti, než ze sil abstraktně-ideových.
Existuje radikální protiklad mezi nejniternějšími pocity vůči božskému duchovnu,
jak je tomu na Západě na jedné straně a na Východě na straně druhé. Ale
všechny tyto síly jsou silami kořenů, které se mohou vyvíjet dále, mohou vyhánět
listy, výhonky a posléze plody, když se jen důkladně samy chápou.
Západ je v situaci, aby dosáhl ve formě přiměřené novějšímu lidskému
duchu opět takové představy, takového pocitu o Bohu Otci, vedle kterých
mohou stát představy – ostatní božsko-duchovní bytosti Syna a Ducha.
Ale především je úkolem Západu poskytnout onen přínos, který připojí
představy o Bohu Otci jiným způsobem, než to mohli učinit dřívější doby, které

vzbuzovali v tomto ohledu jenom různá tušení. A když se vytvoří ony síly, které
existují především na Východě, a které můžeme charakterizovat oním, řekli
bychom nikoli rozumovým způsobem, že musíme uvést zevní gesto, chceme-li
je vystihnout, tyto pocity, tyto city a volní impulsy, které jsou důsledkem těchto
citů, ty budou moci, budou-li se dále vyvíjet, když přijmou ty síly, které jim sem
září ze Západu, budou moci vyvinout přiměřený pojem o Bohu Synu. Takže
můžeme vývoj do budoucna správně chápat jen tehdy, když přijímáme to, co
může být vykonáno v jednotlivých zemských oblastech, jako přínosy k
celkovému výsledku.
Pozorujeme-li dnes právě nejznamenitější západní duchy, tak je
shledáváme, i když si toho často nebo povětšině sami nejsou vědomi, jak zápasí
o pojem Boha Otce, který vyplývá z přírodovědeckých základů. Pohlížíme-li k
Východu, vidíme, řekl bych, z vnějších gest lidí, z toho, co vychází ze srdce a
vůle, vidíme zápas o uchopení Syna Božího Krista.
Střed je postaven mezi tyto oba extrémy. A právě to, co se vyvinulo
během novější doby v kultuře Středu, to nám ukazuje toto postavení.
Charakteristické právě pro nejmodernější teologii evropského Středu je to, že
všude kolísá jak vzhledem k chápání Otce tak vzhledem k chápání Syna neboli
Krista. Úsilí o takového pojímání je bráno neskonale vážně. Ale právě vážnost
tohoto úsilí rozehnala úsilí samo do dvou oddělených článků. Vidíme na jedné
straně vyvíjet se vědění a na druhá straně vidíme víru. Vidíme jak tomuto vědění
má být přiděleno jen to, co se vztahuje na smyslový svět a na vše, co ke
smyslovému světu náleží; a vidíme, jak víře, která se nemá stát věděním, se
přiděluje vše, co vytváří lidský vztah k božskému duchovnu. V tomto
rozpolceném úsilí se vyjadřuje, co je na cestě hledání, co ale bez sjednocení s
ostatními oblastmi Země, s Východem a Západem, nemůže obdržet představy a
pocity Boha Otce a Boha Syna, které jim odpovídají.
Jak se má uskutečnit taková spolupráce v duchovních oblastech po celém
světě, ukazuje se zcela zvláště v začátcích, které byly učiněny u ruského filosofa

Vladimíra Solovjeva. Tento ruský filosof přijal do svého myšlení myšlenkové
formy Západu. Kdo se vžil do myšlenkových forem Západu, ten nachází u
Solovjeva všude tuto formu, ale nachází ji jinak použitu, než se používá na
Západě. Musí se, když se přistupuje k Solovjevovi s přípravami Západu, musí se
člověk přeškolit nejprve nikoli vzhledem k myšlenkovému obsahu, ale vzhledem
k postoji člověka k tomuto myšlenkovému obsahu. Takový člověk musí prodělat
úplnou vnitřní metamorfózu. Vezměme jednou jednu, řekl bych, základní větu
Solovjevovu, do níž vložil mnoho z lidského úsilí po poznání lidské bytosti samé
a jejího poměru k světu. Říká: „Člověk musí usilovat o dokonalost. A toto úsilí se
vyjadřuje v jeho úsilí, úsilí o pravdu. Když bude člověk spojovat pravdu stále víc a
více se svou duší, bude se stávat stále dokonalejším a dokonalejším. A bez
tohoto zdokonalování by byl život člověka bezcenný. Člověk musí mít naději, že
může proniknout pomocí pravdy k nejvyšším vrcholkům dokonalosti, jinak by byl
život nicotnou bezcenností. Ale člověk musí být současně účasten nesmrtelnosti,
neboť sebezdokonalení, které by propadlo smrti, by bylo velkým světovým
podvodem.“
Takového něco je vyjádřeno naprosto ve slovních a myšlenkových
formách, které jsou tvořeny podle Západu, myšlenková forma je vypůjčena,
slovní forma napodobena. Ale tak, jak je to vysloveno; a tak, jak je tu ten impuls,
aby se to vyslovilo, tak je to na Západě nemožné. Nelze to u nějakého filosofa
na Západě najít vysloveno tímtéž způsobem. Představme si jen, že by něco
takového měli vyslovit Mill nebo Bergson! Nelze si to představit. A pro takové
věci musíme mít dnes cit. Musíme mít cit pro to, z jakých životných zdrojů
nějaká slova pocházejí. Slovní obsah se stává stále bezvýznamnějším vzhledem k
světovému názoru. Pocit, z jakých životních zdrojů ty věci pocházejí, to je to, co
má význam.
Dnes si lze mluvu, jak to činí Solovjev představit jen u nějakého člověka,
který ještě osobně zakusil, co v podstatě každý z jeho soukmenovců koná vůči
ikoně, vůči obrazu Bohorodičky, který stojí v této národní mentalitě, z níž se smí

dokazovat bez abstraktně logických důvodů; z oné národní mentality, pro níž
platí důkazy z pouhé abstraktní logiky méně než důkazy z celého člověka.
Až do těchto řádků Solovjevových cítíme, že to z Východu zaznívá z
celého člověka, nikoli z pouhého intelektuálního lidského rozumu. Protože
Solovjev hovoří a myslí ze své národní mentality, také cítí, směřuje jeho celý
světový názor ke Kristu. Protože on, řekl bych, přijal myšlenkové formy Západu
jako něco zevního, směřuje jeho světový názor vedle směru ke Kristu, též
směrem k Bohu Otci. Proto shledáváme u něho, co jinak v současnosti
neshledáváme již téměř nikde, původní jasné oddělení v lidském úsilí mezi
cestou k Bohu Otci a cestou ke Kristu, k Bohu Synu. Můžeme již v takovém
duchu, jako je Vladimír Solovjev, nalézt náznak k tomu, co musí přijít pro
budoucnost. Neboť musí přijít spolupráce nejrůznějších životních oblastí po celé
Zemi. To ale nemůže přijít, když nějaká životní oblast věří, že má celek.
Lidstvo vyšlo z jednoty. A vrátíme-li se do šerých pradávných dob lidského
vývoje, nalézáme pradávnou světovou moudrost, která ovšem byla ještě
instinktivní, která ale právě naplňovala jako takováto instinktivní moudrost celého
člověka. Po celé Zemi se ještě lidé nedorozumívali logickým obsahem řeči, nýbrž
dorozumívali se v pradávné světové moudrosti zevně, protože měli ještě vnitřní
schopnost, řekl bych, rozumět si v gestech, o nichž dnešní člověk již nemá
žádné tušení. Lidé se dorozumívali něčím, co dnes zůstalo uchováno nanejvýš v
oněch zbytcích našich jazykových pokladů., které označujeme jako interjekce,
jako citoslovce. Samozřejmě, když člověk vzdychne: „Ach!“, když člověk řekne:
„Oh!“, potom ho lidé chápou všude! Takové chápání bylo podobné tomu
chápání v době instruktivní pramoudrosti. Dnes jsme se odnaučili cítit v celé řeči
tak, jak to cítila světová pramoudrost a takové cítění zůstalo jen vůči interjekcím,
citoslovcím, kterých používáme jen výjimečně.
Jen v závorce budiž řečeno, že nyní je právě charakteristické, že na
základě nespokojenosti lidí, která vzrůstá z celého chaosu našeho duchovního
života, počínají romanopisci psát v citoslovcích. Lze se s tím dnes již setkat,

necituje přitom, nýbrž charakterizuji jen, jak by tomu mohlo být. Lze dnes již v
některých prosaických dílech nalézt: Ach! Och! Au! Jé! A potom to začíná. „Kdo“
– potom opět přichází několik citoslovcí. Přinejmenším četné novější románové
produkty ukazují, že jsme na této cestě. Jsou symptomatické nikoli bez významu.
To, jak řečeno, budiž poznamenáno v závorce.
Ale odnaučili jsme se vnášet do řeči to, co dnes vnášíme jen do citoslovcí.
Pomyslete jen, když řekneme „anthropos“ – to znamená „Mensch-člověk“.
Nechci nyní vyzdvihovat podklady, proč to znamená „Mensch-člověk“. Říkáme-li
„anthropoidové“, tak to jsou vyšší zvířata podobná člověku. To souvisí s tím
slovem, které znamená „být podobný“, být podobný člověku. V koncovce
„oidové“ se vyjadřuje podobnost. Existuje podivuhodná souvislost mezi řečtinou
a němčinou. Jen je v němčině to, co se zde vyjadřuje v podobnosti, obsaženo v
koncovce „ig“, nebo „ich“ Máme-li například „Wicht“ (darebák), což souvisí s
„Gewicht“ (váha), s tím, co je těžké: řekneme-li to výsměšně, říkáme to s
kontrastním účinkem pro zvláštní „lehkost“; chceme-li toho ale použít ve formě
vlastnosti, takže vlastnost je podobná tomu, co spočívá v „Gewicht“ (váha,
vážnost), potom říkáme „Wichtig“ (závažný, důležitý). Vyjadřujeme tedy v tomto
„Wichtig“ – (závažný – důležitý), něco jako podobné váze („Gewicht“).
Ale pomyslete, když vyslovujete „-ig“, což vyslovujeme jako „-ich“, když
toto „-ich“ vyslovujeme pro sebe, tak máme německé označení pro ego, pro
svou vlastní bytost, chceme-li ji označit. A to je naprosto také etymologická
pravda. V tomto „ich“ (já) spočívá úsilí po oné bytosti v člověku, která se může
se svou totalitou stát podobnou světu. Ich (já) je podobno všemu, mikrokosmos
vůči makrokosmu. Nesmíme ovšem, chceme-li nahlédnout do takových věcí,
přistupovat pouze k onomu povrchnímu pozorování, které se dnes pěstuje jako
etymologie neboli jazykověda, nýbrž musíme jít o stupeň hlouběji a umět si
získat jistý smysl pro hláskové souvislosti.
To uvádím jen, abych charakterizoval jeden z oněch rysů, které nás musí
dovést k tomu, abychom se opět nořili do řeči podle mnohem živějšího obsahu,

než jej v řeči dnes máme. Musíme právě dospět k tomu brát slova ne jako slova,
nýbrž vyhledat je v jejich životních kořenech. Musíme se učit poznávat, že dva
mohou říkat úplně totéž, a že je to přesto rozdílné podle toho, že to pochází z
toho či onoho způsobu života. Takové prohloubení pocitů budeme ale
potřebovat, chceme-li vstoupit do oné spolupráce lidstva po celé zeměkouli,
která bude nutná, chce-li lidstvo opět prožívat vzestup.
Nestačí, že oslovujeme Krista jen jako: Pane, Pane! – Kristus se musí stát
něčím, co vyplňuje celého člověka. To se může stát jen tehdy, když se právě
svým rozumem opíráme o něco, co snad potom před nás předstoupí,
pohlížíme-li ke světové pramoudrosti a říkáme-li si: To činilo lidstvo jednotou.
Bylo ale jednotou, v níž se ale individualita jednotlivce ztrácela. Potom
pokračovala evoluce dále. Stále více nastávala individualizace lidstva. Stále více
lidé cítili, že jdou vstříc onomu bodu, když každý se musil cítit jako jednotlivec,
neboť to je jedině zárukou pro pociťování svobody. Tu se musilo do vývoje
lidstva vylít něco, co může opět přinést po celé Zemi jednotu, a to, co se vylilo,
to je bytost Kristova. Teprve potom budeme Kristovu bytost správně chápat,
když budeme při pohledu na ni cítit impuls k sociálnímu sjednocení lidstva po
celé Zemi. A lze říci i opačně: K správnému sociálnímu impulsu po celé Zemi
vede jenom správně pochopená bytost Kristova.
Pohlížíme na světovou pramoudrost, která se z instinktivních základů
vyvinula k jitým výšinám zření – nikoli našeho, nýbrž dávného zření. Nacházíme
toto zření v jeho posledním vývojovém stadiu jakoby vyjádřeno symbolem
světovým v tom, co přinesli tři mudrci z Východu, mágové z Východu, Kristu
Ježíši. Co je vedlo ke Kristu Ježíši, je nejpradávnější a tehdy nejvyšší lidská
moudrost. A nalézáme současně vyjádřen jiným evangelistou způsob, jak
jednotlivý člověk jednoduše z nejniternějších sil své duše, jako ve snu, kdy je
jednotlivec také samocen se sebou – i když je ve společnosti, je samocen -,
nalézáme, jak ze samoty své duše snící pastýři na poli, jsou nyní také vedeni ke
Kristu Ježíši: první rozbřesk nového období. Lidstvo nemělo již od 4. století po

Kristu moudrost mágů z Východu. A v okamžiku mysteria Golgaty máme
světovou pramoudrost v jejím nejvyšším vývoji, která potom pohasíná, jak se
setkává, jek se proplétá s tím, co nejprve vystupuje v nejvyšším nedostatku
moudrosti, co se však musí vždy dále rozvíjet, takže to nakonec může zakořenit
v každém jednotlivém člověku, ale také to spojuje všechny lidi mezi sebou.
Tuto moudrost, která dovedla mágy z Východu ke Kristu Ježíši, tu se
pokoušel ještě ve svém mládí Augustin obdržet ji v jejich posledních zbytcích.
Ale Augustin ji již přijal v takové formě, v níž ji nemohl natrvalo vyznávat. Přišla
právě do úplného úpadku. A Augustin se musil obrátit k tomu, co tu bylo na
začátku vývoje, co musí stále dále a dále jít, co se musí hledat, aby mohlo lidstvo
opět dospět k sjednocení po celém zemském okruhu.
Sledujeme-li správně tyto náznaky – neboť to mají být zprvu jen náznaky
– potom poskytnou tyto náznaky síly, které povedou hlouběji a stále hlouběji k
chápání Kristovy bytosti k porozumění mystériu Golgaty.
To je to, co jsem chtěl dnes ještě připojit k pozorování o Kristově bytosti.

Třetí přednáška
Dornach, 8. ledna 1922

Dnes chceme z jiného hlediska, než se to stalo včera, pozorovat
diferenciaci v lidstvu, a ta dnes z hlediska historického. Chceme s výslovným
cílem podporovat porozumění pro současnost, pozorovat lidský vývoj
bezprostředně po atlantické katastrofě. Mluvíme-li v lidské evoluci především o
vývoji civilizace, máme potom hledat první určující vývojovou periodu tohoto
druhu v dávné kulturní epoše indické. A tu nacházíte v mé „Tajné vědě v
nástinu“ z jistého hlediska charakteristiku tohoto zvláštního druhu kultury, jaký
byl v pradávné Indii, onoho druhu kultury, jejímiž pouhými dozvuky jsou Védy
právem obdivované a staroindická filosofie právem obdivovaná; neboť neexistují

žádné psané dokumenty z toho, co se nazývá v tomto ohledu indickou kulturou.
Použijeme-li našich dnešních slov, tak musíme tuto pradávnou indickou kulturu
označit jako kulturu náboženskou v nejeminentněji smyslu. Ale vystihneme
potom přesto tímto označením to správná jen tehdy, když si řekneme více o
tom, co je tím vlastně míněno.
Náboženský element této pradávné indické kultury byl takový, že pojímal
současně vše, co my ze svého dnešního hlediska uznáváme ve vědě a umění.
Veškerý duchovní život plného člověka byl zahrnut v této kultuře, kterou
musíme označit jako kulturu náboženskou, protože je to přes všechno označení
nejvýstižnější. Tato náboženská kultura vytváří v lidech pocit, že jsou v hlubinách
své bytosti spojeni s božsko-duchovním světem. A tento pocit byl vytvářen tak
intensivně, že jím byl vlastně prozářen celý život, že jasnější stavy vědomí
člověka, které připravovaly naše stavy bdělé a také snivé stavy, které se potom
ztratily v další evoluci v našem chaotickém životě snů a spánku, že tyto obojí
stavy byly proniknuty tímto intensivním vědomím o spojení lidství s božským
duchovnem.
Ale smíme vzít ze svých pojmů jen tuto všeobecnou charakteristiku
religiozity. Neboť naše pojmy nás svádějí velmi silně k tomu pokládat religiozitu
za něco všeobecného, za něco, co je jistým způsobem od ostatního života
abstraktně vzdáleno. U těch lidí, o nichž zde hovoříme, byla religiozita taková,
že měli v obsazích, které spojovali s religiozitou, současně obrazné vědění o
bytosti člověka, a že měli rozšířené obrazné vědění o stavbě vesmíru.
Musíme si ovšem představit, že se to, co žilo ve světovém názoru těchto
lidí jakožto obrazné vědění o stavbě vesmíru, že se to nedá žádným způsobem
srovnávat s tím, co dnes máme snad v našich astronomických a astrofyzických
znalostech. Ve svých astronomických a astrofyzických znalostech máme jistý
mechanismus vesmíru. Dávné indické obyvatelstvo mělo vesmír, který byl
v obrazných představách těchto lidí obýván božsko-duchovními bytostmi. O
nějakých vztazích hvězd a pohybech, které by bylo možno vyslovit v pouhých

mechanických formulkách, nemohlo být vlastně ještě ani řeči. Když tito lidé
pohlíželi ke hvězdnému nebi‚ potom to bylo pro ně tak, že ve vnějších
hvězdných konstelacích a v pohybech hvězd viděli jen něco, co jim bylo dobře
známo v jejich obrazném vědomí, co zřeli.
Bylo to asi tak, že tu věc můžeme charakterizovat takto: Předpokládejme,
že jsme někde viděli bohatě oživenou scénu, v níž pobíhali lidé, v níž lidé
zařizovali různé věci. Byli jsme snad účastníky nějaké slavnosti, v níž se
uskutečnilo mnoho věcí. Jdeme domů. Příštího dne dostaneme noviny se
zprávou o této slavnosti, kterou jsme sami viděli. Necháme spočinout svůj
pohled na mrtvých písmenech, jejichž význam ovšem známe a ty nám dávají,
když je čtouce spojujeme, slabý vybledlý pojem o tom, co jsme minulého dne
prožili se vší živoucností. Takové bylo asi to, co v pradávné indické době pojímali
lidé ve svém instinktivním zření a v poměru k tomu to, co viděli ve hvězdných
konstelacích a pohybech hvězd. Tyto hvězdné konstelace a pohyby hvězd byly
právě jen písmeny, mohli bychom říci, bledými písmeny. A kdyby, řekněme, snad
jen namalovali tato písmena, a kdyby je měli na papíře, tak by to pociťovali jako
pouhé písmo o skutečnosti.
Jaké zření těchto lidí bylo za těmito písmeny, pro to vyvíjeli nejen
představové poznání, nýbrž současně milující cítění. Mohli to, co zde uchopovali
v obrazech o vesmíru, přijímat nikoli snad pouze s lhostejnými představami,
nýbrž vyvíjeli pro to živoucí pocit. A současně vyvíjeli pro to něco, co bychom
mohli nazvat stálé cítění, že vše, co konali, i nejkomplikovanější jednání, bylo
výrazem kosmu naplněného božsko-duchovními bytostmi. Člověk cítil své údy
proniknuty touto božsko-duchovní kosmickou podstatou. Cítil svůj rozum
proniknut touto božsko-duchovní podstatou, svou srdnatost a svou vůli. Takže
člověk mohl právě také říci, když hovořil o svých vlastních skutcích: To činí
božsko-duchovní bytosti. A jelikož v oněch dávných dobách lidé velmi dobře
věděli, že mezi těmito božsko-duchovními bytostmi jsou také Lucifer a Ahriman,

tak si také byli právě vědomi, že když v nich vládlo božské duchovno, mohli
konat také zlo vedle dobra.
Chtěl bych tímto výkladem vyvolat představu o tom, jak se toto kosmické
náboženství vyznačovalo tím, že naplňovalo celého člověka a uvádělo celého
člověka do souvislosti s bohatou plností kosmu, to náboženství, které bylo
kosmickou moudrostí, ale také současně moudrostí, která lidem se zjevovala. A
pokrok ve vývoji spočívá právě v tom, že lidem především pobledlo nejprve
nejintensivnější náboženské cítění. Zajisté, náboženství zůstalo pro všechny další
doby, ale intensita náboženského života, jaká existovala v těchto prvních
indických dobách, ta pobledla. Především pobledlo nejprve cítění pro to, že
člověk stojí se svými skutky, se svými volními impulsy v oblasti božskyduchovních bytostí. Nikoli snad, že by člověk v praperském období, tedy v 2.
poatlantské kulturní periodě, již nebyl vůbec měl tento pocit, že je v oblasti
duchovních bytostí. Měl jej, jen byl pobledlý. V první době poatlantského
kulturního vývoje byl tento pocit něčím samozřejmým. V rozkvětu druhé
poatlantské kultury, v praperské době, pobledla právě nejhlubší, nejintensivnější
religiozita, a člověk musil již začít vyvíjet ze sebe něco, aby více aktivním
způsobem, než tomu bylo dosud, uchopoval své spojení s kosmickým božským
duchovnem. Takže by se mohlo říci: V první poatlantské době měli lidé
nejintensivnější náboženství a v druhé poatlantské době měli lidé náboženství
pobledlé, ale člověk musil vnitřně aktivně vyvíjet něco, co ho opět spojuje s
kosmickými duchovně-duševními bytostmi.
Chceme-li dnes pro to uvést slovo, tak můžeme z oblastí slov, která jsou
nám známa, zvolit slovo, které se ovšem teprve později vytvořilo. Ale bereme je
právě přece z doby, v níž lidé ještě měli vědomí o tom, co existovalo kdysi v
pradávných dobách ve vývoji lidstva. Když dávný Ind pohlížel vzhůru k nebi,
potom cítil všude jednotlivé bytosti, ty či ony božsko-duchovní bytosti vedle
sebe, jaksi byl osídlen, vlastně cítil osídlení božsko-duchovních bytostí. To
pobledlo a lze říci, co bylo individualisováno, co tu bylo jako jednotlivé božsky-

duchovní bytosti, to pobledlo tak, že to bylo všeobecně jako duchovní kosmos.
Mohli bychom si to představit také pomocí tohoto obrazu. Pomyslete si, že
vidíte pro mne za mne hejno ptáků zcela blízko. Vidíte jednotlivé ptáky; tito se
stále dále a dále vzdalují, a stává se to černou masou, stává se to jednotným
útvarem. Tak se stal božsko-duchovní kosmos, když se lidé od něho duchovně
vzdálili, jednotným, v sobě splývajícím útvarem.
Ještě Řekové měli jaksi doznívající pocit o tom, že takového něco kdysi
bylo spočívalo přece jen v základě lidského pozorování. Proto přijali do své řeči
slovo „sophia“. Co existovalo jako božsko-duchovní kosmos, to se vylévalo kdysi
samozřejmě do člověka, člověka to samozřejmě unášelo. Tomu, co nyní, řekl
bych, bylo spatřováno při duchovním vzdalování v tomto sjednocení, tomu
musili lidé přinášet vstříc, něco z nitra. A to označovali potom Řekové, kteří ještě
pro to měli cit, tímto výrazem: miluji = philo. Takže lze říci, že v druhé
poatlantské periodě, v periodě praperské, existovala u zasvěcenců místo dávné
nerozdělené religiozity dvojnost: filosofie, náboženství. Filosofii si lidé byli
vydobyli. Náboženství bylo předáváno tradicí, něčím co v tradici vybledlo.
Když pokročíme dále ke třetí poatlantské periodě, tak přicházíme k
dalšímu vyblednutí religiozity. Přicházíme ale také k vyblednutí filosofie a
musíme si konkrétně-reálný děj představit takto: Kdežto v praperské době
existoval naprosto tento jednotný útvar kosmických bytostí a byl pociťován jako
světlo pronikající světový prostor, prasvětlo pra-aura, Ahura Mazdao, nyní
přicházeli lidé, když se ještě dále vzdálili od tohoto nazírání, dospívali k tomu
brát v úvahu, jistým způsobem již více chod hvězd, konstelaci hvězd, neociťovat
již především bytostnost božského duchovna za tím, nýbrž pociťovali více
písmo. A z toho vzniklo potom něco, co máme v chaldejské moudrosti, v
egyptské moudrosti ve dvou rozdílných formách. Vzniklo to, co v sobě
zahrnovalo poznání o hvězdných konstelacích, o pohybech hvězd. Ale vnitřní
aktivita člověka se stala ještě významnější. Člověk musil nyní spojit svou lásku
nejen touto božskou Sofií, která~ prozařovala svět jako prasvětlo, nýbrž člověk

musil svůj vlastní osud, své vlastní postavení ve světě spojit s tím, co tu bylo
možno v kosmu zřít ve světovém písmu pomocí hvězdné konstelace a pomoci
pohybů hvězd. A to, čeho bylo nyní nové dosaženo, byla proto kosmo-Sofia.
Tato kosmosofie obsahovala sice ještě naprosto poukaz na božsko-duchovní
bytosti, ale lidé viděli již více to, co je jen kosmickým písemným výrazem pro
činy této bytosti. A přitom zůstalo právě opět vybledlé to, co bylo filosofií a
náboženstvím.
Chceme-li toto pochopit, potom si musíme právě ujasnit, že to, co ještě
dnes nazýváme filosofií, je samozřejmě jen zcela slabý, vybledlý stínový obraz
toho, co snad bylo pociťováno v mysteriích třetí poatlantské epochy ještě jako
něco více živoucího, co potom Řekově nazvali v dalším vyblednutí filosofií. Když
ale pozorujeme 3. poatlantskou epochu, tak vidíme v její kultuře vyslovovány
tyto tři články lidské duchovní bytosti: kosmosofii, filosofii, náboženství. A
obdržíme o tom správné představy jen tehdy, když si dovedeme říci, že do té
doby žili lidé tak tak, že žili vlastně se svou duší více mimo pozemskost než v
pozemskosti. Pozorujeme-li z tohoto hlediska egyptskou kulturu – u chaldejské
kultury bylo by to ještě vyslovenější – tak ji správně vidíme jen tehdy, když si
řekneme: Ano, tito lidé, kteří se vůbec účastnili této kultury, ti sledovali s vnitřní
účastí, když nadcházel večer, konstelaci hvězd. Očekávali například jisté úkazy
Síria, vyhlíželi planetární konstelace a vztahovali to, co tu mohli vidět, k tomu, jak
jim dával Nil, co potřebovali ke svému pozemskému životu. Nehovořili ale
vlastně v první řadě o pozemskosti. Tato pozemskost byla jim polem jejich
práce. Ale když hovořili o poli, které obdělávali, tak o něm hovořili vlastně tak, že
na ně pohlíželi jako na něco, co je ve vztahu k mimozemskosti. A označovali
různé podoby, které přijímala část půdy jimi obývaná během ročních období
podle toho, jak se ukazovaly hvězdy v těchto ročních obdobích jdoucích za
sebou. Posuzovali zemi podle nebe. Den jim byl něčím, co jin z duševního
stanoviska vlastně přinášelo temnotu. A jasnost vzcházela do této temnoty, když
to, co přinášel den, mohli vykládat z toho, co mohli vidět v noci na hvězdném
nebi. Co lidé pociťovali v tehdejší době, vyslovilo by se asi takto:

Oh, dunkel ist der Erde Antlitz,
wenn die Sonne blendend dunkelt,
doch hell wird mir mein Tegefeld,
wenn die Seele es beleuchtet durch Sternenweisheit.

Ach temná je tvář země,
když Slunce oslňujíc zatemňuje,
leč vyjasňuje se mé pole denní,
když duše osvítí je hvězdnou moudrostí.
Když takovou větu napíšeme, tak v ní můžeme pocítit, jaký byl vlastně svět
citů této 3. poatlantské periody. A obdržíme snad právě z takového pozorování
pocit o tom, jak tito lidé, kteří ještě stáli v dozvucích takového cítění, mohli k
pozdějším Řekům, příslušníkům 4. poatlantské kulturní periody, říci: Vaše
nazírání na svět, váš celý život je dětinský, neboť vlastně víte jen ještě něco o
zemi. Vaši předkové v dávných dobách věděli, že země je osvětlována světlem
nebes, vy ale žijete v temnotě země. Řekové ovšem pociťovali tuto temnotu jako
jasnou. Řekové měli již naprosto tendenci pozvolna překonávat kosmosofii a
proměňovat ji. A když vše to, co sem pohlíželo z nebeských dálav, ještě dále
pobledlo, proměnili již kosmosofii v geosofii. A kosmosofie byla pro ně již tradicí.
Byla pro ně něčím, čemu se mohli učit, když pohlíželi zpět k těm, kteří jim byli
zanechali příslušnou kosmickou moudrost.
Tak asi stál Pythagoras, řekl bych, na prahu 4. poatlantského období, když
putoval mezi Egypťany a Chaldejce a dále do Asie, aby tu přijímal, co mu mohli
tito lidé předávat ještě z moudrosti, kterou měli jejich předkové v mysteriích,

jako svou kosmosofii, jako svou filosofii, jako své náboženství. A to, co potom
mohlo být ještě chápáno, byla potom právě kosmosofie, filosofie, náboženství.
Jen byla tato geosofie Řeků – toho si dnes lidé všímají velmi málo – přece
ještě vzhledem k pozemskosti takovým věděním, takovou moudrostí, že se
člověk skutečně cítil spojen se Zemí a že toto spojení se Zemí mělo naprosto
duševní charakter. U vzdělaného Řeka měla tato spojitost se Zemí duševní
charakter. Zvláštní způsob, jaký měli Řekové, oživovat prameny nymfami,
oživovat Olymp bohy, zkrátka vytvářet to vše jako nazírání na život, což ukazuje
nyní nikoli na geosofii, kde se Země opřádá jen pojmy, nýbrž to poukazuje na
geosofii, kdy se poznává právě v zemi živoucně to podstatné a prožívá se v
poznání, to bylo něco, co zná dnešní lidstvo jen ještě v abstrakci, co ale bylo
ještě naprosto živoucím až do 4. století po Kristu.
Až do 4. století po Kristu měli lidé ještě jakési zbytky takové geosofie. A
také zůstalo z této geosofie ještě něco zachováno v tradici. Co nacházíme
například u Scota Erigeny který si to byl přinesl, z irského ostrova a jeho mysterií,
co potom vyjádřil ve svém spise „O rozdělení přírody“, tomu lze porozumět jen
tehdy, když se přijímá z geosofie to, co se vyskytuje jako výsledek takovéto
tradice. Neboť v 5. poatlantské periodě, která se potom připravovala a která
vystoupila v 15. století, vybledla také tato geosofie, a co nyní přišlo, bylo to, že
člověk byl vlastně ztratil vnitřní spoluprožívání s vesmírem. Geosofie se
proměnila, řekl bych, v geologii. To je třeba pojmout v nejširším smyslu, nejen
jak to míní dnešní školská filosofie. Kosmosofie se proměnila v kosmologii;
filosofie se zachovala, učinilo se z ní něco abstraktního, co by se vlastně vpravdě
musilo nazývat filologií, kdyby toto jméno nebylo vzato pro něco mnohem
strašnějšího, než bychom to chtěli mít ve filosofii.
Přetrvává však to, co je náboženství, ca již stojí stranou od vlastního
poznání, co je v podstatě člověkem převzato jen ještě z tradicí. Neboť povahy
nábožensko-tvůrčí v této 5. poatlantské periodě již ve všeobecném civilizačním
životě nevystupují. Povšimněte si všeho, co tu přišlo: Nábožensky tvůrčí povahy

ve vlastním slova smyslu tu již nebyly. Ale to má také svoje oprávnění. V dobách
předtím, v první, druhé, třetí, čtvrté poatlantské periodě existovaly vždy
nábožensky tvůrčí osobnosti; neboť mohlo byt ještě stále přinášeno z kosmu,
nebo přinejmenším mohlo být ještě něco přinášeno ze Země. A v řeckých
mysteriích, v těch mysteriích, které nazýváme v protikladu k nebeským mysteriím
mysterii chtonickými, která vynášela z hlubin Země své inspirace nejrůznějším
způsobem, v těchto mysteriích se uskutečňovala především geosofie.
S příchodem 5. poatlantské periody a potom v ní v tomto časovém úseku
byl člověk odkázán sám na sebe. Přinesl „logii“, vyjádřil, co vychází z něho
samého. A tak se stává poznání světa světem abstraktních, logických pojmů,
světem abstraktních idejí. V tomto světě abstraktních idejí žije člověk od 15.
století. S tímto světem abstraktních idejí, které shrnul do přírodních zákonů,
snaží se nyní ze sebe sama pojmout to, co se dřívějšímu člověku zjevovalo. Že
existují v této periodě již nábožensko-tvůrčí osobnosti, má jisté oprávnění, neboť
do 4. poatlantského období spadá mysterium Golgaty, a toto mysterium
Golgaty dává poslední syntézu náboženského života. To poskytuje to
náboženství, které mělo být závěrem pozemských náboženských proudů a
usilování. A v náboženském ohledu mohou vlastně všechny následující doby
poukazovat zpět jenom na toto mystérium Golgaty.
Když se tedy říká, že od 5. poatlantské kulturní doby nemohou vlastně již
vystupovat nábožensky produktivní osobnosti, není tím řečeno nic kárajícího, nic
kritického proti dějinnému vývoji, nýbrž je tím řečeno něco, co je právě něčím
positivním, protože se to dá ospravedlnit objevením se mystéria Golgaty.
Tak si můžeme postavit před oči běh vývoje lidstva vzhledem k
duchovním proudům a duchovním snahám. Můžeme vidět, jak došlo k tomu, že
dnes stojíme uvnitř toho, co v podstatě již nemá souvislost s okolím, s okolním
světem, nýbrž co je něčím, co člověk ze sebe vysoukal, ale něčím, v čem je
člověk přece produktivním a musí se stávat stále produktivnějším. Neboť když
dále rozvíjí tuto abstraktnost, postoupí právě imaginací opět k jisté geosofii a

kosmosofii. Prohloubí inspirací kosmosofii a postoupí k pravé filosofii, a
prohloubí potom intuicí filosofii a bude moci postoupit ke skutečně
náboženskému pojímání světa, která může být opět zajedno také s poznáním.
Lze říci, že dnes vlastně vězíme v nejelementárnějších začátcích tohoto
pokroku. Dokonce dnes již můžeme chápat jako sdělování duchovních zjevení,
která od poslední třetiny 19. století vzařují z duchovního světa do světa
pozemského a v této ideji mohou být tato sdělování pojímána a přijímána,
dokonce s tím jsme vlastně na začátku, na onom začátku, který člověku vtiskuje
obraz, jenž může být charakteristický pro pojímání, které je dnes přinášeno vstříc
vnější, zcela abstraktní kulturou prvním konkrétním projevům a sdělením z
duchovního světa. Když se dnes hovoří o duchovním světě a uznávané poznání
to slyší ve svých zástupcích, potom se přináší vstříc těmto výkladům o
duchovním světě takový druh poznání, který musíme samozřejmě nazvat
neporozuměním. Neboť co tu je přinášeno vstříc, dá se srovnat s tímto:
Předpokládejme, že bych zde napsal větu a ten, kdo potom dostane kousek
papíru, ten že by, aby dospěl k pochopení toho, co mu tu bylo dáno, analyzoval
inkoust. Tak tomu asi je, když naši současníci píší o anthroposofii, jako když
někdo, kdo dostane dopis, analyzuje inkoust. Vždy máme tento dojem. Tento
obraz může být člověku právě blízký, když jsme vyšli z pozorování, že dokonce
hvězdné konstelace a pohyby hvězd byly pro první vývoj lidstva v poatlantské
periodě jako písemným výrazem pro to, co toto lidstvo prožívalo jako duchovní
obyvatelstvo, řekl bych, kosmu.
Stavíme dnes takové věci před jistý počet lidí, aby se přece vyvolalo cítění
pro to, že to, co vystupuje jako anthroposofie, není čerpáno z nějakých
fantastických podkladů, nýbrž je čerpáno ze skutečných zdrojů pozorování, a
tím se to ukazuje být způsobilým, aby se lidstvo poznalo podle své podstaty.
Anthroposofie je způsobilá šířit světlo o diferenciaci lidstva v naší současnosti od
Západu pres Střed na Východ, jak jsme se o to včera pokusili. Je ale také
způsobilá šířit světlo o těch diferenciacích, které vystoupily ve vývoji lidstva

během dob. A vlastně teprve tím, že se vše, co lze vědět o diferenciaci
zemských oblastí v současnosti, spojuje s tím, co můžeme vědět o tom, jak se to
vše vyvinulo, teprve tím získáváme pochopení toho, co dnes v lidech žije zde na
zeměkouli.
Tradice udržují vždy v jedné zemské oblasti více, v jiné méně. Také podle
těchto tradic se národy zeměkoule liší. Pohládneme-li na Východ, shledáme, jak
bylo v pozdějších dobách zaznamenáno, co existovalo nezaznamenáno v první
poatlantské kulturní epoše, jak nám to září vstříc ve Védách, ve filosofii Vedanty,
jak se nás dotýká její niternost v pravé filosofii jógy. A necháme-li to vše na sebe
působit vědomím současnosti, potom obdržíme pocit: Do těchto věcí se musíme
nořit, stále víc a více nořit, potom cítíme dokonce v těchto psaných dílech žít
ještě něco z toho, co existovalo v pradávných dobách. Ale řekl bych, že
východní svět ještě žije v tomto živoucím dozvuku své pradávné světové
moudrosti, to činí tento východní svět také nezpůsobilým přijímat začátky
něčeho nového.
Západní svět má méně tradic. Nanejvýš v záznamech jistých tajných řádů
má tradice z 3. poatlantské kulturní epochy, z doby kosmosofie, ale tradice,
které již nejsou chápány, nýbrž jsou před lidstvo přinášeny v nepochopitelných
symbolech. Ale na tomto Západě existuje současně elementární síla, aby byly
přinášeny nové vývojové impulsy k rozvinutí.
Takže by se mohlo říci: Byly tu kdysi prapůvodní impulsy. Vyvíjely se, stále
víc a více slábnouce, až do 4. poatlantského období, kdy se jaksi v sobě samých
ztratily ve vlastním řeckém kulturním životě. A z něho se vyvíjela potom,
poukazujíc

na

něco

nového,

abstraktní

prosaická

střízlivost

římanství

(přednášející kreslí). Toto nové musí opět přijmout duchovnost a musí být opět,
nabývajíc stále víc a více na síle, proniknuto vnitřní duchovností.

A obdržíme tímto způsobem potom, řekl bych, symbolicky to, co můžeme
označit jako pohyb víru v impulsech lidstva ve sledu věků.
Takový obrazec byl vždy jakýmsi symbolem pro to nejdůležitější ve
vesmíru; a také jím je. Hovoří-li se již o atomistickém světě, tak si jej nemusíme
představovat tak abstraktně, jak je tomu dnes, nýbrž v obraze tohoto víru, což
se bylo také často stávalo. Ale i v tom největším musíme vidět tento pohyb víru.
A dnes jsme jej získali, jak se domnívám, zcela samozřejmým elementárním
způsobem z konkrétního pozorování běhu duchovního vývoje lidstva.
Schematické znázornění na tabuli během přednášky.
I. poatlantská kulturní epocha: Nejintensivnější náboženství.
II. poatlantská

kulturní

epocha:

Vybledlé

náboženství:

Filosofie,

náboženství.
III. poatlantská kulturní epocha: Další vybledlé náboženství: Kosmosofie,
Filosofie, náboženství
IV. poatlantská kulturní epocha:
Další vybledlé náboženství:

Vyblednutí filosofie, kosmosofie.
Geosofie = kosmosofie, filosofie, náboženství.
V. poatlantská kulturní epocha:
Další vyblednutí náboženství: vyblednutí kosmosofie, filosofie; náboženství.
Geologie, kosmologie, filosofie, náboženství.

Čtvrtá přednáška
Mannheim, 19. ledna 1922

Neviděli jsme se zde velmi dlouho a smím zajisté říci, že je pro mne
mimořádně hlubokým uspokojením, že mohu opět po tak dlouhé době zde
před vámi opět o něčem promluvit. Máme za sebou mimořádně těžkou dobu,
která se velice pociťuje s jejími těžkostmi, ale v širších kruzích se však ještě stále
málo chápe. Je tomu tak, že lze říci, že člověk, který spoluprožíval druhé
desetiletí 20. století, prožívá podle obsahu více, než může být jinak prožito za
staletí. A je to jakýsi duševní spánek, necítí-li lidé, jak všechny věci, které
přicházejí pro vývoj lidstva v úvahu, jsou dnes jiné, než byly snad před deseti
lety. Celý převrat, který se udál, přijde lidstvu k plnému vědomí teprve pozvolna.
Potom se uvidí, jak to, co se tak katastrofálním způsobem odehrálo na zevním
povrchu věcí, zasahuje přece mimořádně hluboce do kořenů lidské duše, jak to,
co se stalo, v podstatě vzniklo jako pomýlení duše, zasáhlo nejširší okruhy
lidstva. A teprve až se lidé rozhodnou hledat vlastní skutečné důvody pro toto
velké neštěstí lidstva v duších, teprve potom přinesou vstříc správné porozumění
této době zkoušek pro lidstvo a potom také zajisté dojde k tomu, že lidé
pochopí duchovní proud, jako je anthroposofický, jiným způsobem, než jej často
dosud ještě chápou.

Tento anthroposofický proud, duchovní proud; by chtěl právě dát lidstvu
to, co nemělo během posledních tří, čtyř, pěti staletí a čehož nedostatek tak
úzce souvisí s tím, co jsme prožili a prožíváme jako kulturní a civilizační bídu.
Svět vyšel ven ze života duchovna, ne pouze pokud jde o velké souvislosti,
nýbrž také pokud jde o vývoj toho, co se děje v nejmenších kruzích. Dnes stojí
před lidstvem velké světové otázky, které se dají nějak řešit jen z hlubin
duchovního života, a ony se řeší způsobem naprosto zevním po celém světě.
Lidé nemají žádnou možnost nahlédnout do toho, co se chce vypracovávat
vzhůru ze základů lidského duševního a duchovního života. To by ale chtěl opět
lidstvu přinášet právě anthroposofický světový názor.
Dnes bych chtěl pohovořit z oblasti tohoto anthroposofického světového
názoru o některých intimních otázkách duševního a duchovního života. Snad
potom můžeme z toho hlediska, které si takovou rozpravou získáme, také
nakonec pohledět v krátkosti na některé dobové události. Anthroposofická
duchovní věda chce hovořit o těch světech, které zprvu zůstávají skryty vnějšímu
nazírání smyslů a také intelektu, který navazuje na toto smyslové nazírání.
Anthroposofická duchovní věda chce především hovořit o tom, s čím souvisí
věčná stránka lidské duše. Světy, do nichž chce tento anthroposofický světový
názor pronikat, o nich se říká, že se jich může dosáhnout jen tehdy, když člověk
překročí práh vědomí. Tím se míní, že by se musil tento práh vědomí právě
překročit vědomě, aby se mohly získat poznatky těchto nadsmyslových světů.
Neboť nevědomě překračuje vlastně člověk tento práh vědomí pokaždé, když
vstupuje do stavu spánku, a hovoříme v souvislosti s tímto střídáním bdění a
spánku, v souvislosti s prahem, který člověk překračuje, když usíná každý den,
hovoříme tu také o Strážci prahu jako o duchovní moci, kterou duchovní badatel
zná jako skutečně reálnou duchovní moc, jako známe jiné lidi, jakožto lidi reálné.
Hovoříme o Strážci prahu z toho důvodu, protože právě v současné fázi vývoji
lidstva musí být člověk skutečně nejprve ve svém vědomí chráněn před
nepřipraveným vstupem do duchovních světů.

Mohlo by být nejprve mimořádně nápadným jevem, že to, co musí být
pro člověka především cenné, duchovní svět, kterému člověk náleží hlubšími
kořeny svého bytí, bez kteréžto příslušnosti by neměl v pravém smyslu slova
lidskou důstojnost, že tento duchovní svět musí být člověku nejprve skrytým. To
právě souvisí hluboce s celým smyslem vývoje lidstva.
Člověk však by nemohl dosáhnout během vývoje své pravé bytosti, když
by si nemusil sám získat a vytvořit sílu, pomocí níž se propracovává k duchovním
světům. Kdyby dosáhl překročení prahu jako nezaslouženého daru z milosti,
mohl by být snad vysokou duchovní bytostí, ale nemohl by být v pravém smyslu
člověk, nemohl by být bytostí, která se dopracovává ke své vlastní hodnotě také
sama; neboť to je duchovní podstatou člověka ve světové souvislosti, že se musí
přece sám učinit tím, co vytváří jeho vlastní důstojnost. Bylo by to jakési spálení
lidské bytostné podstaty, jakési zhašení lidské bytostné podstaty, kdyby člověk
překračoval práh duchovního světa nepřipraven. Přesto může být to, co
duchovní bádání má říci o vztahu k onomu světu, naprosto pochopeno zdravým
lidským rozumem. Může být prohlédáno to, co musí být řečeno v tomto ohledu
z podkladů duchovního bádání. Povšimněte si jen, jak nejprve člověk, když
usíná, klesá do jakéhosi bezvědomého stavu. Z tohoto bezvědomého vztahu se
vynořují jako z mořských hlubin jednotlivé vlny do světa snů.
Tento svět snů má také pro člověka, který je prost jakékoli pověry a
jakékoli mlhavé mystiky, něco naprosto tajuplného, záhadného, co musí být
pociťováno, jak to souvisí s nejniternější podstatou jak světa, tak lidského bytí
samého. Neboť tak můžeme sledovat dobu, kterou člověk tráví od usnutí až do
procitnutí jako utlumený stav vědomí, z něhož se zjevuje obrazný svět snu. A
sledujeme-li jen zevním způsobem snění, musíme si říci: Sny obsahují obrazné
náznaky toho života, který máme cítěním mimo smyslové vnímání intelektem.
Ale tyto náznaky obsahují tento svět nám jinak známý jiným způsobem. Nejenže
sen nepřináší žádné abstraktní myšlenky, nýbrž formuje všechno do obrazů,
nejenže je tomu tak, nýbrž také přináší to druhé: Kdežto máme před sebou ve

smyslovém světě jistou světovou souvislost, která je jistým způsobem vnitřně
uspořádána, takže jsme světem rozumově uspokojováni, když se nám věci
ukazují uspořádaně v prostoru a čase, sen rozhazuje zdánlivě navzájem všechno
promícháno. Události, které byly včera, promíchává s událostmi, které se staly
před desetiletími. Vnáší jiné uspořádání do toho, co známe jako uspořádání
prostorové, jako uspořádání prostorově-časové, do něhož jinak nahlížíme při
denním bdění.
A když takto sen studujeme, tak shledáváme, že právě ve snu chybí to, co
vytváří naši myšlenkovou sílu. Cítíme, když procitáme, jak vystupujeme ze
spánku opět zase do světa, v němž se vyvíjejí lidské představy, lidské myšlenky.
Cítíme: Vyléváme obrazný svět snů do naší tělesnosti. A když jej takto vyléváme,
posílá nám tělo vstříc myšlenkovou sílu, pomocí níž je opět vnášen řád do toho,
co sen navzájem promíchal. Naše tělo se nás při procitnutí zmocňuje a naše tělo
nám dává silu představ, jejímž používáním se vlastně skutečně teprve stáváme
bdělými. Potom pohasíná svět snů a na jeho místo vstupuje spět svět představ v
pravidelném uspořádání prostoru a času.
Kdo si jen poněkud všímá těchto jevů, ten může již z obyčejného života
pozorovat toto vklouznutí něčeho zprvu neurčitého do tělesnosti a může také
proniknout až k jistému stupni porozumění, které si říká: Síla myšlenek je mi
dávána mým tělem, když se nořím duševně-duchovní bytostí do této tělesnosti.
A bude moci přece shledávat tímto každodenním pozorováním potvrzeno, co
musí říci anthroposofie; že to, co známe nejprve z obyčejného denního života
jako představu, je vázáno na zevní fysické tělo, které v noci zůstává ležet na loži,
když se svou duchovně-duševní bytostí vcházíme přes práh do jiného světa.
Když naše vědomí přitom uhasíná, zanechává před prahem sílu, schopnost
vytvářet myšlenkové světy v obvyklém smyslu a z lidské duše překračuje přes
práh to, co je obsahem srdce neboli cítění a co je obsahem vůle. A tento obsah
srdce, tento obsah vůle rovnají se již také v obyčejném denním bdění stavu
spánku. Bdíme vlastně skutečně jen ve svých představách. Pomyslete jen, jak

temné je to, co žije v našich citech a jak zcela temné je to, co žije v našich
volních impulsech. Chce-li si člověk představit, jak uskuteční nejjednodušší
rozhodnutí vůle, zůstává to, co se děje ve svalech a kostech, co se vlastně děje,
když se uskutečňuje myšlenka, tak temným jako stav během spánku. Nejprve
máme myšlenku, zvednu ruku, zvednu paži –, potom vidíme, jak se paže zvedá;
máme jen dojmy. Co se tu tajuplně děje, to zůstává pro vědomí skryto, jako stav
spánku sám. Neseme v podstatě přes práh to, co je již ve bdělém stavu jako
spící a snící. Neboť obrazy nejsou jasnější než pocity, které se pojí k našemu
světu představ. Jsou to jiné formy, v nichž se vyslovuje duševní život v bdělém
stavu pocity a ve stavu spánku snem, ale citový život není jasnější než snový
obraz. Kdyby byl jasnější, potom bychom jako lidé vedli mimořádné abstraktní
život. Pomyslete jen jakým právem hovoříme o chladných, střízlivých myšlenkách
v protikladu k tomu, co je prožhnuto cítěním. Ale co žije v citech, zůstává v
jistém smyslu temné jako snové obrazy.
A když usneme, neseme své city přes práh, a tyto to jsou, které se během
spánku jiným způsobem dokonce zjasňují ve snové obrazy. Vnášíme do tohoto
světa svou vůli, která je během denního bdění již tak spící, jako je během
spánku. A tak můžeme říci: To, co člověk pronáší přes práh vědomí je citový a
volní element jeho duševní bytosti. Cit a vůle náleží ke spánkovému vědomí.
Život představ a – ovšem, protože se sen zjasňuje, tak i život citový – část
citového života náleží dennímu bdění, leží na této straně prahu vědomí. Nyní
hovoříme o Strážci prahu, protože je pro člověka v současném stavu vědomí
nutné, aby nikoli nepřipraven překročil vědomě práh, který překračuje pokaždé,
když usíná při utlumeném stavu svého vědomí. Když poznáváme tyto síly, v
nichž člověk se ocitá na druhé straně prahu vědomí, potom také máme
zkušenost, proč člověk působením Strážce prahu tím, co nad ním bdí, má být
zadržován, aby nevstupoval nepřipraven přes práh do duchovního světa.
Svět na oné straně prahu vyhlíží, když do něj vstupujeme, na první pohled
vpravdě jinak, než bychom si jej rádi chtěli představovat. Ovšem vstupujeme-li

dostatečně připraveni, tak se postupně promuje a dospíváme k jiným
zkušenostem, než jsou ty nejprvnější a které mají něco zdrcujícího i pro toho,
kdo vstupuje do nadsmyslového světa naprosto připraven. Neboť co žije v
nadsmyslovém světě podle prvních rysů, jak se ukazuje? Žijí v něm nejprve síly
bytostné podstaty, které se, musíme to tak již vyjádřit, chovají mimořádně
nepřátelsky vůči obyčejnému smyslovému světu. Vstupujeme-li do duchovního
světa přes práh, vyjímá se jeho sžíravý oheň a pálení jako stravující oheň pro vše
to, co poskytuje smyslový svět. Vstupujeme naprosto do světa ničivých sil. To je
první pohled, který se nejprve naskytuje na oné straně. A chtěl bych vám dát na
základě skutečností představu o tom, jak to je s tím, do čeho my nejprve
vstupujeme.
Pozorujte lidské fysické tělo, které nás odívá od narození až do smrti, kdy
kráčí branou smrti, pozorujte tento okamžik vzhledem k fysickému tělu. Toto se
ovšem jeví, poté co člověk procházel branou, zevně ještě v téže formě, jaké je
před smrtí, všímáme-li si nejprve pouze prostorovosti. Ale velmi brzy máme tuto
zkušenost: Toto fysické tělo, které může zachovávat po desetiletí tuto formu,
jemuž je tato forma přirozená, toto tělo se rozkládá, je ničeno silami zevního
světa, zevního kosmu. To je osudem tohoto těla, že je rozkládáno, ničeno silami
kosmu. Jednoduše tím, že toto nezaujatě pozorujeme, že tělo, jakmile je bez
duše, je silami přírody ničeno, rozkládáno, – tím musíme být přesvědčeni o tom,
že v tomto těle žije mezi narozením a smrtí něco, co chrání tělo neustále před
zničením, co nenáleží tomuto světu smyslů. Kdyby to náleželo tomuto světu,
potom by to ono tělo ničilo, nikoli zachovávalo. Kdyby lidé si chtěli jen všimnout
této samozřejmosti, neshledávali by potom tak obtížným proniknout do
anthroposofické vědy. Máme mrtvolu, zevní síly přírody ji ničí. Kdyby to, co v
sobě nosíme, bylo téhož druhu jako síly přírodní, pak by to fysické tělo trvale
ničilo. Tyto jednoduché myšlenky jsou stále mimo pozornost. Ale všimněte si, že
vás obklopuje svět, který je stále kolem nás, který naše tělo ničí.

V okamžiku, kdy tělo je duší opuštěno, je ničeno. A když opouštíme toto
tělo při usnutí, putujeme do světa, který ničí naši mrtvolu. Tento svět musíme
poznat (mezery v záznamu). Vstupujeme do světa ničících sil, když usínáme, a
tento svět je přece svět duchovní, pročpak? Ten, kdo očekává, že by se měl
setkat na oné straně prahu s něčím, co je podobno tomu, co je zde ve fysickém
světě smyslů, ten očekává jen jiný smyslový svět na oné straně prahu. Má-li tam
být duch, potom tam nemůže být fysický svět smyslů. Co tam prožíváme, budou
takové síly, které mají neustále sklon fysický svět smyslů ničit. A to důkladné
zakoušíme, když práh překračujeme vědomě. Zakoušíme důkladně, že
nacházíme v tomto světě to, co má neustále sklon ničit fysický svět. Kdyby člověk
nyní přestoupil tento práh nepřipraven, nechráněn, potom by našel, smím-li to
tak triviálně vyjádřit, v tomto světě mimořádné zalíbení. Právě nižší instinkty by
byly nejprve mimořádně uspokojovány, a člověk by srůstal se světem, do
kterého nejprve vstupuje, se světem ničících sil a stal by se spojencem těchto
ničících sil. Nechtěl by se stát spolupracovníkem na tom, co nás obklopuje jako
svět fyzický. Musíme si nejprve oblíbit tento fysický svět, také jako svět plný
moudrosti, abychom se dobře připravili, abychom mohli vstoupit do duchovního
světa. Musíme jaksi, dříve než smíme přistoupit po bok tvůrců, musíme mít
zalíbení ve tvoření, musíme důkladně mít pochopení pro to, že svět, jak je
stvořen, nebyl vyvolán božskými tvůrčími mocnostmi beze smyslu. Musíme mít
vybádán smysl pozemského života, chceme-li vstoupit do duchovního světa
dobře připraveni. Jinak bychom se každého jitra při procitnutí vraceli do světa
smyslů se strašnou nenávistí, s pudem tento smyslový svět ničit. Jednoduše z
nutnosti lidského bytí by člověk procital s nenávistí a hněvem, kdyby trávil čas od
usnutí do procitnutí v takovémto stavu vědomí. To můžete ještě sledovat, když
pohlížíte nezaujatě na sen. Sen má v sobě strašně ničivé sily. Co tu vynášíte
vzhůru jako snové obrazy, to ničí všechnu logiku. Sen říká: Pryč s logikou, logiku
mít nechci! Logika je pro zevní svět smyslů, zde logika pořádá věci tak, aby byla
mermomocí po jejím, ale tady musí vládnout jiné světové uspořádání! – To říká
sen, a kdyby byl dosti silný, aby nehladil pouze mozek, nýbrž aby se ponořil do

celého člověka, potom by se zmocňoval nejen logických instinktů, nýbrž také
jiných instinktů a emociálního života a právě tak, jako ničí logiku, ničil by celý
život fysického člověka. Člověk by nechtěl opět do svého těla, nýbrž by na této
cestě pozvolna své fysické tělo ničil. Jen proto, že to, co žije ve snu, je
přemáháno tím, co z těla mu přichází vstříc, je ničena pro okamžiky jenom
logika. To můžeme sledovat až do jednotlivostí. Co ve spánku přetrvává, to jsou
právě síly, které náleží rytmické soustavě člověka. Dech dále trvá, tlukot srdce,
puls trvá dále, myšlenky přestávají, vůle přestává. To, co náleží střednímu
člověku, trvá dále, jen je to utlumeno. V okamžiku, kdy ještě v mozku poněkud
slaběji žije puls, tu sem zasahuje svou vládou sen, tu se tváří, že chce zničit tuto
sílu těla, tuto logiku, až síly těla opět přemohou sen, až puls se opět stává
silnějším.
Jedná-li se o to skutečně tyto síly pochopit, tu dovede anthroposofie být
již
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materialistická.

Materialisté

nedovedou

být

správně

materialistickými, protože nevědí, jak duchovno souvisí s fysičnem. Nepozorují
nikde, jak se duchovno noří a dále působí ve fysičnu. A je tím nejzajímavějším
pozorovat, jak se duchovno ponořuje, jak se tu nejprve chce uplatnit a ničit
logičnost. Tu se vyvíjejí proti němu ve fysičnu síly, síly představování a přemáhají
je. Sen je pro pozemský svět učiněn neškodným. To vám dovolí, když to správně
pozorujete, nahlédnout hluboko do vztahu bdění a spánku, neboť to ukazuje,
jak si člověk musí zůstat vědom svého duchovního původu, že musí vždy klesat
zpět do spánku, ale na druhé straně musí zůstat v současném vývoji uchráněn
toho, aby plným vědomím sledoval to, co se odehrává ve stavu mezi usnutím a
procitnutím.
Žijeme na naší Zemi. Tato Země je nejprve fysickým, kosmickým útvarem.
Nastane doba, kdy tato Země propadne takzvané tepelné smrti, kdy Země
projde skutečným fysickým ohněm, kdy ničící síly uchopí všechny zemské útvary,
nejen mrtvoly. To, co tuto Zemi vede vstříc smrti ohněm, jsou duchovní síly,

které jsou spojeny se Zemí, které lidé poznávají v prvním stadiu, do kterého
vstupují, když kráčí kolem Strážce prahu do duchovního světa.
Pozorujme nyní, co jsme takto získali při pohledu na procházení branou
smrti. Tu je fysické tělo odloženo úplně. Duchovno-duševno vstupuje nyní do
duchovního světa tak, že nejprve vyvíjí přání, opět se vrátit do fysického těla. A
toto duchovno-duševno, poté co odložilo fysické tělo, to může opět nyní dospět
k představování bez fysického těla. Toto duchovno-duševno bylo, když bylo
vtěleno ve fysickém těle, příliš slabé, aby sneslo ničivé síly. Nyní při projití branou
smrti musí být ale toto duchovno-duševno dosti silné, aby již netoužilo zpět po
fysickém těle. Jelikož nezůstává nadále nevědomé, nýbrž vstupuje při projití
branou smrti do skutečného vědomí, musí přijmout jistý myšlenkový život, neboť
jen v myšlenkovém životě může být člověk plně vědomý. A to je také mohutný
rozdíl mezi překročením prahu při usnutí a projitím smrtí. Při usnutí je jednoduše
svět myšlenek utlumen a vrací se teprve zpět, když člověk zase vstupuje,
procitaje,

do
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bez

zprostředkování fyzického těla duchovno-duševnem.
Co to je?
Člověk by se nikdy nevrátil ráno do fysického těla, kdyby znal duchovní
svět, kdyby s ním byl srostlý a kdyby neměl přání, které tkví v něm nevědomě,
vrátit se opět k fysickému tělu, to ale znamená, do světa fysického. Přání jsou ale
něčím, co nesouvisí s plně jasným vědomím, nýbrž co právě utlumuje a snižuje
toto jasné vědomí. Člověk se vrací zpět do těla působením přání, ale právě tato
přání usilující o tělo to jsou, která mu tento myšlenkový svět utlumují. A tak
může teprve, když je v těle, nacházet tam zase myšlenkový svět. Při smrti jsou
ale tato přání usmrcena. Člověk vstupuje do myšlenek světových. Má jako
duchovno-duševno nyní myšlenkový život. Ale vstoupil do téhož světa, do
něhož vstupuje každého večera při usnutí, když by skutečně vstoupil do smrti
nepřipraven. Lze již říci, chceme-li to vyjádřit extrémně v tomto smyslu.
Vstupuje-li člověk do smrti nepřipraven, potom je vystaven v podstatě strašné

situaci: Je vystaven situaci pohlížet na to, co se vlastně děje s jeho fysickým
tělem. Jeho fysické tělo je rozprášeno v kosmické světové souvislosti, neboť když
se tělo nespálí, potom je spálí kosmos. A na to by musel člověk pohlížet, kdyby
nebyl připraven.
Co má toto za následek a co se má nyní stát, aby člověk po smrti neviděl
proudy ničení, zmar, aby nežil pouze v ničivých silách? Stát se má to, aby člověk
přijímáním duchovních obsahů, vědomím ve světovém názoru duchu
přiměřeném pronesl branou smrti vnitřní příbuznost se světem božskoduchovním. Má-li člověk jen vědomí o světě fyzicko-materiálním, potom
vstupuje ovšem po smrti strašno nepřipraven do světa ničivých sil, jako do světa
sžírajících plamenů. Jestliže se proniká představami duchovního světa, vědomím
o duchovním světě, potom se stává tento plamen místem zrození duchovna po
smrti, potom nehledíme pouze na ničení, nýbrž vidíme ve vypadávání
pozemského prachu z lidské souvislosti pozvedat se duchovno. A nikdo nesmí
říci, že by se mohlo vyčkávat, co se bude dít, až nastane smrt, což tak rádo říká
obyčejná materialistická představa! Nikoli, musíme branou smrti pronášet
vědomí o duchovnu, abychom ničivost světových sil, do nichž vstupuje mrtvola,
přemohli duchovnem-duševnem a aby se z těchto ničivých sil pozvedlo
duchovno-duševno s novou tvůrčí silou.
To jsem vám rozvinul z anthroposofické duchovní vědy, ale vy všichni jste
jistě slyšeli o onom strachu, který mělo před smrtí v dávných dobách tušící
poznání lidí také ve smyslu nauky apoštola Pavla, který také přece hovoří o tom,
že člověk musí být zachráněn před tím, aby nepropadl svou duší smrti. Lidé si
byli vědomi toho, že mohou zemřít nejen fyzicky ve své mrtvole, nýbrž také
svou duší. O takových věcech hovoří člověk jen nerad, že by mohla duše spolu
zemřít. Když hovoří Pavel o smrti, nehovoří vlastně o smrti fyzické, nýbrž o tom,
co se může stát, kdyby fyzická smrt mohla mít za následek smrt duchovněduševní. Toho si musí být člověk opět vědom, že musí učinit něco ve fysickysmyslovém životě, aby se jeho vědomí spojilo s duševnem-duchovnem, aby

skrze smrt něco pronesl, aby se mu duchovno pozvedlo ze zžírajícího plamene,
který tu po smrti vždy existuje.
Z takových souvislostí musí vzniknout, že je to se životem ve světové
souvislosti něčím strašně vážným. Hoden člověka není žádný světový názor,
který nevede vnitřní silou k morálnímu pojímání světa, který nestaví před lidskou
duši vážnost života. Mluvit o tom, že Zemi vybudovaly fysicko-chemické síly, že
se z toho vyvinuly živé bytosti a posléze člověk, není jen jednostranný světový
názor; je to také světový názor, který životu odnímá jeho vážnost a v podstatě,
vyplývá jenom z pohodlnosti lidí. Ze světového názoru, který získává správný
postoj k duchu, vyplývá životní vážnost, protože staví před člověka možnost
spojit se, když prochází branou smrti, s ničícími silami. Člověku je jeho fysickým
životem dána příležitost, aby se náležitým způsobem připravil, když je člověk
chráněn před tím, aby pohlížel každého večera při usínání na ničící svět, s nímž
je přece spřízněn, možnost zřít – když je mu ponechán čas přijímat, co ho
potom branou smrti vede tak; že může potom uzřít v ničícím světě duchovno.
Nemůže být dosti zdůrazňováno, že city a pocity o životě musí samozřejmým
způsobem vyplývat z nějakého světového názoru, že světový názor nesmí zůstat
pouhou abstraktní teorií, nýbrž se musí stát něčím živoucím, co uchopuje cit a
vůli. Ale k takovému nazírání o světě musí civilisované lidstvo zase proniknout.
Potom se uvidí ve všem, co je pomíjivé, opět to nepomíjivé, potom se ale také
z toho, co se nevyžívá v člověku jemnějším způsobem egoisticky, pronikne k
tomu, co je věčné, nesmrtelné.
Pozorujte z tohoto hlediska dnešní životní praxi. Nemusí se již zazlívat,
když někdo, kdo má říkat pravdu, má říkat také věci tak nepříjemné. Pozorujme
například náboženská ponaučování. Na čem se tu vlastně přitom staví? Na
egoismu! Mluví se k člověku tak, že se mu chce vysvětlit jeho nesmrtelnost, jeho
vědomé procházení smrtí, protože člověk by chtěl žít dále po smrti. Člověk má
toto přání a snaha toto přání uspokojovat a protože je nepohodlné apelovat na
poznání, poznání se ponechává stranou a omezuje se na pouhou víru. Ale mluví

se tu jen k lidskému egoismu, který se zajímá, jak to vyhlíží po smrti, nebo to
musí očekávat. Jak to vyhlíží před zrozením, to ho nezajímá. To se lze dovědět
jen poznáním. Poznáním se vůbec učíme poznávat věčnost, která se rozprostírá
nikoli jen za smrt, nýbrž také před početí.
Až do používání řeči se ukazuje, že máme jen poloviční poznání o
věčnosti člověka; máme jen nesmrtelnost. Musili bychom mít také slovo
nezrozenost. Teprve když pojímáme souvislost mezi oběma, pojímáme s
konečnou platností věčnost člověka, až do uspořádání jazyka, zřekl se člověk v
našem období své souvislosti s duchovním světem. Tato souvislost musí být opět
nalezena. Bez tohoto opětného nalezení je skutečná životní praxe úplně
nemožná, a musil by následovat úplný zánik současné kultury.
Založili jsme ve Stuttgartu waldorfskou školu s waldorfskou pedagogikou.
Když se o tom hovoří, připojují k tomu lidé různé komentáře. Nedávno bylo
řečeno: Ano. Pročpak si waldorfská pedagogika všímá tak málo únavy dětí? –
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experimentální psychologie. Registruje se, jak dítě může odříkávat nesouvislá
slova a po nějaké době se konstatuje únava, také sledem vyučovacích předmětů,
a na to jsou lidé velmi pyšní. A nyní se pozoruje: Waldorfská pedagogika
nemluví tak mnoho o únavě dětí, je tedy nemoderní, nevšímá si toho. – Pročpak
tomu tak je? Waldorfská škola hovoří méně o únavě, ale hovoří o tom, že děti
po výměně zubů musí být vedeny a vychovávány tak, že výchova se musí
zakládat především na rytmické soustavě, že se musí pěstovat uměleckost, která
podněcuje rytmus; teprve později abstraktní psaní a potom ještě později
abstraktní čtení. Neapeluje se na hlavu, nýbrž na uměleckost. Kdo vyučuje tak,
jak se to dnes dělá, kdo s dětmi pěstuje jen stále takové věci, které apelují na
hlavu, ten musí počítat s únavou. Když ale vychováváme tak, že bereme v úvahu
především rytmus, uměleckost, tu se vás táži: Zda se unaví srdce během celého
života? Srdce musí tlouci, dýchání musí trvat, a proto waldorfská pedagogika
nepotřebuje hovořit o únavě, protože pracuje na tom vychovávat děti tak, že se

vůbec málo unavují. Experimentální pedagogika dospěla právě k systému, který
strašně unavuje, protože sama nejprve tuto strašnou únavu vyvolala. (Mezery
v záznamu). Waldorfská pedagogika si všímá souvislosti těla, duše a ducha a
sleduje to, co se spojuje z duchovně-duševního světa s tělesností a se smrtí ji
opět opouští. Když jde o to, chápat materiálno, potom je to právě
anthroposofie, která může materiálno pochopit.
Co je na dítěti nejčilejší? Právě činnost mozku! Z něho vyzařuje plastické
utváření celého těla. Nejčilejší je toto utváření až do výměny zubů. Při výměně
zubů se přenáší tvůrčí schopnost na soustavu dýchaní a srdce a až k pohlavní
zralosti máme s ní co činit a zde můžeme působit jen umělecky, nikoli teoreticky.
Svaly se vytvářejí mezi 7. a 14. rokem vnitřně tak, že to odpovídá rytmické
soustavě. A když se blíží 14. rok, potom teprve uchopuje duševno-duchovno
celého člověka, a je zajímavé sledovat, jak se především svaly řídily podle tlukotu
srdce, pulsu a dechu. Tak se počínají potom spřátelovat pomocí šlach s kostmi, s
kostrou a přizpůsobují se zevním pohybům. Učte se jen řádně pozorovat, jak se
mladý člověk v tomto životním věku mění. (Mezera v záznamech). Vychází to z
hlavy, duševno vyrůstá stále dál a dále k povrchu člověka a uchopuje posléze
kosti, zcela potom vyplňuje člověka, spotřebovává ho a spřáteluje se stále víc a
více se silami odumírání, až tyto síly odumírání v momentě smrti vítězí.
Až do nejmenších jednotlivostí sleduje anthroposofická duchovní věda
duchovní procesy, jak se noří do materiálního života a jak duchovno uchopuje
celého člověka, vycházejíc z hlavy. Teprve na základě takového pozorování
bude se moci člověk opět vychovávat. Rozum je nutný, abychom mohli nalézt
svobodu, ale rozum zapuzuje jistotu instinktů. Měl jsem přítele. Byl, když, jsme
byli oba mladí, zcela milým člověkem. Potom jsem ho zase navštívil, neboť mě
pozval. Nikdy jsem se neúčastnil oběda, kde lidé měli váhu se závažími. Zde byla
přinesena váha a on si vše, co jedl, odvažoval. Intelekt byl vyzkoumal, kolik
člověk potřebuje, aby udržoval tělo a co bylo tělu dodáváno. Intelekt zapuzuje
instinkty v maličkostech, ale i ve velkých věcech a lidé musí opět nalézt cestu

zpět. Opět bude dosaženo jistoty života, samozřejmě udržování života, neboť
najdeme časný život správně tím, že najdeme v tom, co je časné podíl věčnosti,
že víme, jak tato věčnost žije v tom, co je časné; a to naše současná civilisace
potřebuje.
Musíme o těchto otázkách hovořit již jako o otázkách světových. Lidé
dnes vůbec nepřihlížejí k tomu, jaké protiklady existují mezi lidmi Západu a
Východu. Řeší se zevní otázky zevním způsobem, hovoří se na kongresech o
vyrovnání těžké situace, ale nepřihlíží se k tomu, že Východ a Západ mohou
dospět k hospodářskému vyrovnání jen tehdy, mají-li k sobě navzájem důvěru.
Asiaté nebudou moci nikdy se Západem spolupůsobit správným způsobem,
když si s tímto Západem neporozumí. Ale porozumět si mohou jen na základě
duše. Náleží tedy k hospodaření ve světě duševní porozumění; toho lze ale
dosáhnout jen prohloubením duševního života. Proto jsou dnes intimní otázky
lidského duševního života v současné době velkými otázkami světovými. Lidé
neproniknou do toho, co svět dnes potřebuje také v zevních veřejných
záležitostech, když nevynaloží námahu, aby naslouchali tam; co má co říci věda
o nadsmyslnu, neboť svět se stal během vývoje dob jiným. Zvláště lidský rod se
stal jiným.
Pohlížíme zpět, když přehlédáme vývoj lidstva, k oné události, která
tomuto vývoji lidstva a vývoji Země vůbec dává smysl: k mysteriu Golgaty. Toto
mysterium Golgaty bylo přece vstupem božství skrze pozemské tělo do
pozemských poměrů. Kristus vstoupil do těla Ježíše z Nazaretu, aby nyní působil
vůbec se Zemí. Země by byla musila zaniknout, byla by musila přijít do úpadku
ve světové souvislosti, kdyby nebylo nastalo nové oplodnění příchodem
Kristovým. Víte také, že existovala před dávnými časy instinktivní věda,
pramoudrost světa, avšak v době mysteria Golgaty bylo tu z toho v západní
civilisaci jen ještě málo. Ale bylo tu toho ještě tolik, aby mohlo být mysterium
Golgaty přinejmenším ještě instinktivně chápáno během čtyř staletí. A kdo
skutečně zná, jak bylo mysterium Golgaty v prvních staletích křesťanského

vývoje pojímáno ve svém nadsmyslovém významu, ten ví, že až do 4. století
věděli směrodatní křesťanští učitelé a vstupu Krista – slunečního ducha do
člověka Ježíše z Nazaretu.
Kdopak má vlastně dnes ještě živoucí vědomí o tom, co znamená otázka,
zda jsou v člověku Ježíši z Nazaretu dvě přirozenosti, jedna božská a jedna
lidská, nebo jen jedna? To bylo ale naprosto životní otázkou v prvních
křesťanských staletích, bylo to něčím, co mělo v životě význam. Lidé měli živoucí
vědomí o tom, jak se spojil Kristus-duch světových dálav s Ježíšem. Máme tu dvě
přirozenosti v jedné osobnosti: Boha a člověka.
Asi jste častěji slyšeli, že 4. poatlantské období trvalo od 747 před
mysteriem Golgaty přibližně až do roku 1413 po mysteriu Golgaty. Od první
třetiny 15. století začíná vlastní intelektualismus. Pohlížíme do fysických sil,
počítáme a pěstujeme fysiku, ale nevíme nic o tom, že tu venku působí duchovní
síly a že tu venku existuje skutečný duch, což lidé dříve věděli. Ale vezměte toto
období od 747 před Kristem do 1413 po Kristu, je to období 4. poatlantské
epochy. Když vezmete 747 a potom jdete až do roku 1413, tak obdržíte, když
rozdělíte časový úsek na polovinu, který spadá právě do 4. století po Kristu, který
se také kryje s úplným odezněním oné moudrosti, která ještě mohla pochopit
mysterium Golgaty ve spirituálním smyslu. Potom to bylo jen rozumové
diskutování. A když potom nadešlo 15. století, staI se rozum lidský pro lidskou
civilisaci vševládcem. Tím bylo to, co znamená také živoucí spojení člověka s
Kristem stále víc a více vtahováno do pouhého materiálního lidského myšlení. A
potom v 19. století prožívali, jak se Kristus zcela ztratil právě pro nejpokročilejší
teologii, jak lidé pokládali za osvícené hovořit o pouhém „člověku z Nazaretu“.
Pociťujeme-li to opět v celé tíži, musíme zatoužit najít opět bytost Kristovu. A
tuto touhu chtít Krista opět najít, by chtěl uspokojit pro velké světové otázky
anthroposofický světový názor, a k tomu je zcela zvláště připravena právě
Střední Evropa, to můžete vidět z různých symptomů.

Velký myslitel západní Evropy, Herbert Spencer napsal spis o výchově,
který se materialistům velmi líbí, a v něm říká, že všechna výchova prý není k
ničemu, když se prý člověk nevychovává k tomu, aby zase člověka vychovával.
Jak to odůvodňuje? Říká: Tím nejvyšším, k čemu může člověk v životě dospět, je
opět člověka zplodit. Tedy musí být také výchova tím nejvyšším. Západní myšlení
je ze své strany správné. Co říká východní myslitel? U Vladimíra Solovjeva žije z
ducha Východu ještě něco velmi starého. Pro západní kulturu pramoudrost
zcela zmizela. Na Východě se zachovala ještě jako cítění. Solovjev má ještě něco
z této skutečně křesťanské moudrosti. Zde ve Střední a Západní Evropě mají lidé
jen vědomí o Bohu; sotva mají již nějaké vědění o Synu. Harnack například
hovoří o Bohu tak, jako by Kristus, Syn, vůbec nenáležel do evangelií, nýbrž
jenom Otec. Je tu ještě jen vědomí o Otci, vědomí o Bohu. A co říká o Synu,
musí být řečeno o Otci. Solovjev má totiž ještě něco z vědomí o Kristu a když
hovoří, máme často pocit, jakoby hovořili staří církevní otcové na koncilu
Nicejském. Solovjev dal již zcela jiný název svým pojednáním, tak například
onomu pojednání „O svobodě, nutnosti, milosti a hříchu“. Vyhledejte si u
západních filosofů pojednání o milosti a hříchu, u Spencera nebo Milla nebo u
Bergsona nebo Wundta! To na Západě neexistuje, je to zcela nemyslitelné, to se
tam v této souvislosti vůbec nevyskytuje.
Východní filosof tak ještě hovoří, a co říká? Život, který by byl lidem na
Zemi dán, který by nemusil usilovat o zdokonalování v pravdě, nebyl by žádným
skutečným lidským životem, byl by bezcenný, ale i zdokonalování v pravdě by
bylo bezcenné, kdyby člověk neměl účast na nesmrtelnosti. Takový život by byl
světovým podvodem. Tak hovoří Solovjev, východní filosof. A potom říká: Vlastní
duchovní úkol člověka začíná teprve tehdy, když člověk vstoupil do věku
pohlavní zralosti. Úplný protiklad ke Spencerovi! Spencer uzavírá vývoj
zplozením potomstva, a východní filosof zde teprve začíná. Tak je tomu ve
všech otázkách až k otázkám hospodářského života. Tak hovoří dnes západní
ekonom, aniž chápe něco z toho, co jsou pocity východního člověka v
hospodářském životě. Také ve velkých světových otázkách potřebujeme dnes

světově historické zamyšlení a zvědomení a musíme si ujasnit, že velké neštěstí
lidstva ve druhém desetiletí 20. století je velkou výzvou, mocnou zkouškou pro
lidstvo k tomuto zamyšlení a zvědomení. Z hlubinných základů duše musí
vystoupit zcela jiné zacházení se životem. Velké otázky života, které leží za
hranicemi zrození a smrti, musí zasahovat do obyčejného lidského života.
Otázky současnosti musí být ozařovány světlem věčnosti, jinak budou lidé
spěchat od kongresu ke kongresu a stále víc a více klesat do neštěstí.

Pátá přednáška
Breslau (Vratislav), 1. února 1922

Nejprve mi dovolte říci, jaké hluboké uspokojení mám, že jsem mezi
vratislavskými přáteli. Všichni jsme prodělali těžkou dobu, která nás ale právě
upozorňuje, že lidstvo v současnosti něco potřebuje pro svůj další vývoj. Neboť
že jsme vstoupili do této katastrofální doby, je způsobeno tím, že lidé ztratili sílu
k vzestupu. Ale právě to, co vyrostlo na naší půdě, jsou síly, které mohou sloužit
k budování duchovního života. A proto bych chtěl dnes hovořit ne tak velice o
dobových událostech, jako spíše o věcech, které jsou nutné pro lidská poznání,
nutně pro to, co musí být přijato pro naše morální impulsy. V našich duších žije
mnoho věcí, o nichž sotva tušíme, že tu jsou. Jelikož to tu v naší duši je a jelikož
duchovno souvisí se životem, tak je to také důležité pro náš život.
Co dnes na lidstvo zvláště doléhá, je diskordance toho, co duše na jedné
straně skutečně potřebuje a toho, co na druhé straně přistupuje k duši
současným přírodovědeckým poznáním. Tyto přírodovědecké poznatky jsou
náročné a lidé by si měli postavit před duši, co vlastně od lidí vyžadují. Tak
například vyžadují, že se prý má pohlížet v jejich smyslu na počátek a konec
Země. Hovoří se o počátku Země podle Kant-Laplacea. Zcela na základě
chemické mechaniky se prý vytvořila ohnivá koule plynu, která se prý ochladila a
když byla dostatečně chladná, vyvalilo se prý vše to, co se později stalo říší

rostlinnou, říší zvířecí a říší lidskou na základě téže mechanické zákonitosti. A
vzhledem k dalšímu průběhu zemského života a bytí Země hovoří se o zaniknutí
všeho života pozvolna nastupujícím vyrovnáním teploty, a tak si lidé zvykli podle
vědeckého názoru hovořit o tepelné smrti Země, která nastane podle fysikální
zákonitostí. Pohlíží se na konec Země jako na velký hřbitov. Mezi chemickomechanickým začátkem Země a tepelnou smrtí Země, mezi těmito dvěma
extrémy je rozpjaté vše, co nám lidem vzešlo a ještě vzchází jako ideály a jako
morálnost. Musíme se ale tázat, proč vlastně takové ideály nejprve vznikají
chemicko-fysikálním způsobem, když mají být přece určeny k tomu, aby opět
zanikly všeobecnou tepelnou smrtí? Může se ovšem namítnout, to že jsou
teoretická pozorování, která nemají mnoho vlivu na obyčejný život. Ale i když se
dá přednost tomu, aby se kolem takových otázek mlčky přecházelo, tak jsou to
přece disharmonie, které hluboko působí do nevědomého duševního života.
Vedou k úzkostné otázce. Co učiníme se svými morálními impulsy, co učiníme se
svými náboženskými ideály, když je celý zemský vývoj zasvěcen zániku?
Vyslovení této otázky ukazuje, co je tímto poukazem míněno. Neboť
všechny naše morální impulsy, všechny naše náboženské ideály by nebyly ničím
jiným, než nesmírným podvodem na lidech, strašným přeludem, kdyby měly být
všechny pohřbeny na zemském hřbitově. Pro špatné účinky takových duševních
nálad pocházejících z čistě přírodovědeckého poznání, existují již výmluvné
příklady, jen nám nepřicházejí tak jasně k vědomí. Ale tato úzkostná otázka žije v
lidských srdcích. Známe-li ducha přírodních věd a shrneme-li tuto otázku z jejich
stanoviska, tak musíme říci: Když jsme my lidé vyrostli z přírody, přišly nám lidem
mravní ideály; ale tyto zaniknou se Zemí. Mravní ideály zanikají v přírodní vědě.
Přírodní věda nedovoluje, aby se ideálům přiznala samostatná reálná skutečnost.
I když to je teorie, působí to přece nesmírně tíživě na duši.
Tento fatalistický světový názor spočívá koneckonců na tom, co vystoupila
jako víra v nepomíjivost materiální síly. Kdo ale dnes toto dogma zpochybní, na
toho se pohlíží jako na šíleného. Kdyby toto dogma bylo pravdivé, potom by

nebylo žádné záchrany pro mravní ideály, ty by potom byly jen obrazným
obsahem pro něco, co si člověk jen tak zrýmuje a podle svého upraví.
Neexistovala by žádná záchrana ideálů, kdybychom nenalezli na podkladě
duchovního bádání prostředky, jak dát opět člověku nadsmyslový obsah jeho
vědomí. To je otázka doby. Ohledně této otázky doby žijeme v důležitém
rozhraní vývoje. Kdo mě zná, ví, že takovýto výrok nečiním rád, protože se může
říci o každém okamžiku, že je bodem obratu. Záleží ale velmi na tom, jaký
okamžik je bodem obratu, nebo jaký, bod obratu přichází v úvahu.
Nyní chceme pohlédnout na to, kam až může vést vlastně přírodovědecké
poznání. Pro tento účel si povšimneme jednou člověka tak, jak před nás
předstupuje ve vnějším smyslovém výrazu, jak před námi žije jako fysickosmyslový člověk. Musíme to ale učinit zcela radikálním způsobem. Postavíme-li si
člověka tak před sebe, potom se nám koneckonců neukáže jinak než jako
mrtvola. Když nepřihlížíme ke všemu ostatnímu a všímáme si jen fyzickosmyslové bytosti, a když nenecháme působit na tuto fysicko-smyslovou bytost
nic jiného, než chemicko-fysikální zákonitosti, potom se počíná člověk v tom
okamžiku, kdy začíná být podroben zevním přírodním zákonům, rozkládat,
rozpouštět. Síly, které poznáváme svými obyčejnými zdroji poznání, ty člověka
ničí.
Bereme-li tuto okolnost v úvahu, potom lze ovšem již pouze tím dospět k
vyvrácení materialistického světového názoru. Neboť řekneme-li si, že tyto zevní
síly člověka rozpouštějí, potom lidé musili být před zrozením ve stavu, kdy
shromažďovali síly, které vzdorují rozpouštění. Mrtvola se rozplývá při svém
rozpouštění ve světě, který známe svými smysly. Zde se člověk sjednocuje se
smyslovým světem působením smrtících sil chemicko-fysikálních účinků. Ale to,
co se děje při smrti vnitřně-duševně, nemůže být vnímáno zevně-smyslově. Tato
vnitřní duševnost může být prožívána nazíráním jen v oblasti vyšších zdrojů
poznání. A zde se vnímá, že se vnitřní duševnost spojuje mimo tělo s duchem.

Spojuje se a tím, co jako duch svět proniká silou a proudí v něm. Duše, která se
po smrti spojuje s duchem, je potom spojena s duchem v nadsmyslovém světě.
To je skutečnost, která se staví vedle skutečnosti mrtvoly. Hmotné tělo
bylo v životě proniknuto duší; při smrti se spojuje s přírodními silami.
Anthroposofie ale vede k životní skutečnosti, která je jako skutečnost postavena
v bezprostředním protikladu proti smrti. Chce-li někdo přednášet něco o věčně
živoucí stránce v člověku pouhými teoriemi, tak by to nikdy člověka
neuspokojilo. Anthroposofie uvádí skutečnost sjednocení duše s duchem.
Smyslové poznání přírodních věd vede jen ke skutečnosti smrti.
Dotýkáme-li se vyšších zdrojů poznání duchovní vědy, potom dospíváme
k tomu, co duchovní badatel sděluje jako poznání imaginativní, inspirativní a
intuitivní. Tyto stupně poznání jsou popsány například v knize „Jak dosáhneme
poznání vyšších světů?“ nebo v knize „Tajná věda v obryse“. A když tyto popisy
studujete, potom máte nejprve popisy stupňů poznání, zajisté, ale přece dávají
duchovnímu badateli více, než že by nebyly ničím více než pouhými stupni
poznání. Tak jako přírodovědecké poznání není jen pouhým poznáním, nýbrž
ukazuje ještě jiné stránky a skutečnosti, tak je tomu také u poznatků vyšších.
Mezi tím, co přistupují k imaginaci, inspiraci a intuici – mimo to, čím jsou
jako stupně poznáni – ještě jiné věci jakožto skutečnosti, chtěl bych dnes s vámi
pozorovat něco, čeho jsem se například dotkl ve Vídeňském cyklu z roku 1914 o
životě po smrti, ale poněkud z jiného hlediska. Hleďte, čím je člověk na Zemi, to
je jako mrtvola ve spojení se zevní, fysickou přírodou. A tak jako je člověk z
jedné strany směrem dolů ve spojení se silami minerálními, tak je z druhé strany
směrem vzhůru ve spojení s vyššími hierarchiemi. Tak člověk srůstá v mrtvole s
minerálními silami, tak srůstá směrem vzhůru a vrůstá pomalu do hierarchií.
Občas slýcháme říkat, že bychom mohli vyčkat, abychom věděli, co přijde po
smrti, neboť se to prý již potom ukáže. A tak prý také můžeme vyčkat na
vrůstání do hierarchií. Ano, ale není tomu tak docela. Záleží velice na tom, zda
člověk může vrůstat tak, jak je mu vlastně určeno, neboť zprvu, to musíme

připustit, stojí člověk ve světě tak, že ve fysickém vědomí nemůže mít žádné
tušení o vztazích, které má s vyššími hierarchiemi. Ale na tomto zvědomení
těchto vztahů závisí mnoho.
První skupinu bytostí, s nimiž má člověk vztah, nazýváme svět andělů. Ale
ten, kdo z jistých předpokladů neuznává duchovno, ten také nemůže navázat
žádné vztahy ke světu andělů, neboť to se může právě tak málo stát, jakoby
člověk mohl navázat bez smyslových orgánů vztahy ke smyslovému světu.
Andělské bytosti jsou sice bytosti stojícími bezprostředně nad člověkem, jaksi
bytosti stojící k člověku blízko, a přesto se nemůžeme, k nim za jistých
předpokladů přiblížiti jen tím, že se již zde na Zemi snažíme zobrazit si svět
andělů, připravujeme se, že s ním budeme moci navázat vztahy. Když člověk
prochází branou smrti, vede brána člověka ke světu andělů a potom záleží na
tom, zda člověk může mít po smrti vědomí o tom, a co se jedná.
Druhá skupina vyšších bytostí je skupina Duchů národů neboli archandělů.
Andělské bytosti nejsou ještě žádnými Duchy národů. Reální Duchové národů
nestojí již v individuálních vztazích k člověku, jak je tomu ještě u andělů.
Duchově národů stojí ve vztahu ke společenstvím a skupinám lidí. Také přírodní
věda hovoří příležitostně o národním duchu, ale když přírodní věda hovoří o
národním duchu, tak ho přece neuznává za reálnou bytost, i když za bytost
duchovního rázu. Duchovní badatel ví z vyššího poznání, že Duchové národů
jsou reálné duchovní bytosti, které stojí o jeden stupeň nad světem andělů. Také
do této hierarchie může člověk vrůstat. Ale když naše vnitřní duchovní prožívání
není dosti intensivní, potom nás nemůže anděl s naším vědomím uvést k Duchu
národa. Jelikož ale přece musíme být k němu uvedeni, děje se to potom tak, i
když nikoli vědomě, tak nevědomě, působením karmické zákonitosti. Buď
srůstáme vědomě v lásce do Ducha národa, nebo jsme ale uváděni do sféry
Duchů národů mocí. Když jsme potom po smrti dosáhli okamžiku, kdy počíná
opětný sestup do smyslového světa k novému vtělení, tu vystupuje velký rozdíl
při vedení duši dolů k novému vtělení podle toho, zda člověk se spojil vědomě v

lásce s Duchem národa, nebo zda, nejsa si vědom pravých poměrů, je řízen
silou, tlakem. To se vyjadřuje v jisté duchovní skutečnosti. Člověk se může zrodit
do národa má-li k svému Duchu národa vztah pod nátlakem, nebo má-li takový
vztah působením lásky, vnitřní lásky.
Ten, kdo může nahlížet do těchto věcí, prožívá do očí bijící charakteristický
znak naší doby, že dnes existuje velký počet lidí, kteří nemají dostatečně
láskyplný vztah k Duchu národa. Co jsem tím naznačil je příčinou toho, co
národy staví do chaosu. Boj, který dnes vládne mezi národy, pochází z toho, že
se narodilo mnoho lidí, kteří vyvinuli málo lásky k Duchu národa a proto dnes
stojí vůči Duchu národa pod tlakem. Neboť to, co nás vedlo jako láska k Duchu
národa, nemůže vlastně nikdy vést k nějakému konfliktu s jinými národy. Proto
musíme dnes učinit vše, co je možné, abychom lidem dopomohli opět k
láskyplnému vztahu k Duchům národů. To je naléhavá nutnost.
Stojíme-li zde v životě, potom máme v imaginaci, inspiraci a intuici stupně
poznání, které vedou k reálným duchovně-duševním náhledům. V duchovněduševním světě, když má duše karmou opět přijít dolů do fysického světa, jsou
imaginace, inspirace a intuice skutečnostmi dění, skutečnostmi jednání. Zde stojí
duše v poměru k tomu, čeho má dosáhnout z hlediska kosmu. Chceme-li v
životě obstát, musí nám život umožnit přiblížit se k tomuto cíli. A tak
vypracovává beztělesný, nadsmyslový člověk své znovuvtělení ve fysickém světě,
kdežto vtělený, smyslový člověk může mít působením imaginace, inspirace a
intuice nazírání na svět duševně-duchovní.
Přírodovědecké poznání není s to poznávat nejhlubší tajemství života.
Přírodovědecké poznání začíná například pozorováním chemické sloučeniny.
Potom pokračuje dále k pozorování komplikovanějších chemických sloučenin a
dále pokračuje až k pozorování živé buňky, nepokládá nakonec tuto za nic
jiného, než za zvláště dokonalou chemickou sloučeninu. Ale duchovní věda nám
ukazuje, že buňka je sice zevně pozorováno mimořádně dokonalý chemický

útvar; ale když vzniká živá buňka, zárodek v mateřském těle tak dokonalým
způsobem, přechází chemická zákonitost v opak a stává se chaosem.
U zárodku v mateřském těle, v zárodku života, je chemická zákonitost
zrušena, obrácena v opak a to je v oblasti přírody chaos. A protože zárodek je
chaosem, může kosmos opět do něj působit.
O tom dostává člověk mezi smrtí a novým zrozením tušení. V prvním
stupni na cestě k znovuvtělení vrůstá člověk realizovanou imaginací do opětné
tělesnosti. Druhý stupeň je realizovaná inspirace a to je mnohem jasnější vědomí
než naše vědomí mozkové, neboť inspirace je kosmická síla. Část této kosmické
síly je jaksi vdechnuta a proudí potom k tělesnosti, aniž plně pronikne vzhůru do
vědomí tak, jak je tomu podobně s vůlí. Nevíme, jak vůle pohybuje naší rukou,
ale ona se přece pohybuje tak, jak chceme. Duchovní člověk, který se blíží
realizovanou inspirací ke vtělení, chová se ke kosmické inspiraci, jako se chová
tělesný člověk ke vzduchu. Jak si obyčejně představujeme své fysické tělo,
myslíme si, že se skládá ze svalů, nervů, cév, kostí, právě tak jako když
pozorujeme mrtvolu. Ale co se účastní jako vzduch na našem organismu, to si
myslíme již mimo tělo. Sice víme, že bez vzduchu nemůžeme žít, ale
nepokládáme jej za něco, co k nám patří jako například kostra. Přesto tvoří část
našeho organismu. To, co vzduch je zde venku a v nejbližším okamžiku uvnitř,
aby potom v nejbližším okamžiku byl zase venku, to tvoří část našeho
organismu tím způsobem, že vzduch v nás žije v jakémsi rytmu.
V rytmu mnohem rozprostřenějším žije člověk duševnem-duchovnem. Tak
jak fysicky vdechujeme a vydechujeme vzduch, tak vdechujeme duševnoduchovno, i když se to z největší části děje nevědomě. Také ve fysičnu se děje
část toho, co je způsobováno dýcháním, nevědomě. Když duchovně-duševní
člověk v realizované inspiraci nadechne duševno-duchovno, potom přijímá do
své duše jakýsi obraz. To přijímá do utlumené části svého vědomí, a co přijímá,
to je svět morálních a náboženských impulsů. To přijímá ve formě svědomí.

Třetí etapa při sestupu k novému ztělesnění je to, když člověk přechází k
tomu, co je mu dáno od rodičů. Tu vykonává realizovanou intuici. Tak vidíte, že
to, čeho může člověk při ztělesňování dosáhnout jako tří vyšších stupňů
poznání, že se to v duševně-duchovní stránce na cestě ke ztělesnění
uskutečňuje jako reálné dění. Tak, jak se zde na Zemi pozvedáme vzhůru
imaginací, inspirací a intuicí do duchovního světa, tak sestupujeme imaginací,
inspirací a intuicí dolů při zpáteční cestě dolů z duchovního světa ke vtělení. To
je protiobraz tři vyšších stupňů poznání v duchovním světě.
Co z toho vidíte? Vidíte z toho, že anthroposofie není pouhým poznáním,
nýbrž že má život, neboť anthroposofií usilujeme o vyšší poznání, abychom
pochopili vyšší život v jeho skutečnosti, abychom naplnili svou duši obsahem,
který žije v duchovních světech. Kdo potom nahlédl svým zdravým rozumem
lidským, co dovede říci duchovní badatel, ten se dovídá ještě něco jiného.
Dovídá se toto: Může si říci, že se lidé setkávají ve stavu vtělení mezi narozením
a smrtí neustále se silami umírání vládnoucími v těle. Síly odumírání byly tu v
lidském těle stále, ale jsou v nás zde stále také síly, které směřují proti silám
odumírání. Jsou zde. Kdybychom neměli v sobě síly odumírání, potom bychom
nikdy nevyvinuli rozum pro fysické okolí.
To je jedna z nejdůležitějších skutečností poznání, že naše síly rozumu
jsou vázány na naše síly odumírání. Smrt je vlastně souhrnem neustále v nás
působících sil odumírání. Když se ale tážeme, jak v nás žije mravní ideál, který se
může stupňovat k ideálu náboženskému, potom musí být řečeno, že ten v nás
žije zcela jinak. Říká se, že existují jisté přírodní síly, které způsobují, že rostliny
jsou vyháněny vzhůru a těmto silám se přičítá realita. Ale když se hledí do
člověka a tam se nacházejí hnací síly mravních a náboženských ideálů, potom
nechceme těmto silám přičítat žádnou realitu. Ale ony zde jsou, ale nepůsobí jen
v každém člověku, nýbrž také na kultury celého lidstva. Vyšším poznáním
seznáváme, že mravní ideály žijí v člověku tím, že je hmota spalována. Hmota je
ničena pojímáním mravních ideálů. Odbourávání hmoty je předpokladem k

budování mravních ideálů. Záleží na způsobu, jak člověk odbourává hmotu, jak ji
může zase zbudovat. Zevní bádání je sice ještě v zajetí předsudku a
nepomíjivosti hmoty, avšak duchovní věda ukazuje, že přírodní síly venku jsou
člověkem prolamovány. Osvojováním anthroposofického světového názoru
učíme se utěšovat se o představě tepelné smrti Země. Neboť právě mlčením
hmoty zajišťuje si člověk budování své morální osobnosti.
Pokuste se jednou opravdu důkladně nahlédnout do své duše, potom
naleznete něco, co duši moderního člověka stravuje, hryže: Co tu stravuje a
hryže, je to, že moderní přírodní vědou je upevňována vymýcení morálnosti z
oblasti reality. Anthroposofie ukazuje, jak člověk prolamuje přírodní zákon,
ukazuje jak je hmota ničena morálností, aby se potom znovu zase budovala jako
hmota, ale nyní se může jako taková stát nositelem mravního světového řádu.
To, co vězí v naší kůži, to souvisí s odumírajícími silami hmoty; ale to, co svět
opět buduje, na to přírodní vědy zapomněly.
Musíme pokročit k otázce, kdy může být látka budována, aby dospěla k
novým mravním světům. Máme sice v sobě každým okamžikem smrt, ale máme
také v sobě zmrtvýchvstání. Na to musíme pohlížet; to je perspektiva, kterou
musíme z anthroposofického světového názoru stavět před lidské duše, protože
přírodní vědy již příliš dlouho a příliš jednostranně zaměřovaly pohled na síly
odumírání. A je důležité vyvinout odvahu, aby se pohlédlo na to, co se musí
učinit, aby se budovaly nové světy.
Předpokládám, že tyto náznaky dají mnohé podněty a mohou vést k
meditacím, aby se jasněji poznalo, co se velice pociťuje a o čem se mnoho
hovoří, a co se tak silně má chtít.

Šestá přednáška
Dornach, 11. února 1922

Dnes bych chtěI k vám promluvit o tématu, které zase může poskytnout
některá hlediska pro posouzení současného duchovního života v souvislosti s
tím, co ve vývoji lidstva předcházelo. Vskutku se stal duchovní život lidstva, jak
jsem často vysvětloval, od první třetiny 15. století vůči dřívějším dobám naprosto
jiným a dnes stojíme před nutností vrátit se v jistém smyslu, ale plně vědomě a
promyšleně k prohlédání duchovní částí naší souvislosti se světem. Duchovní
část naší souvislosti se světem bývala proniknuta dávným instinktivním
duchovním zřením a nejvíce v nejstarších dobách pozemského civilisačního
vývoje. Potom ustupovala stále víc a více schopnost lidí pronikat tímto
instinktivním způsobem k duchovnu, a v době, v níž byl tento ústup tak silně
pozorovatelný, že lidstvo potřebovalo nový podnět, přišlo potom mysterium
Golgaty.
Chtěl bych se dnes zmínit, že před mysteriem Golgaty pohlíželi lidé,
pokud pohlíželi na duchovní život, současně také na ony instituce, které známe
ve všeobecné civilisaci lidstva jako mysteria. Nemohlo se jaksi v těchto
nejstarších dobách lidstva myslit, že by se duchovní zření, že by se duchovní
vědění mohlo šířit jinak než z mysterií. A když zkoumáme vědomí, které lidé
měli, kteří v této době, když vůbec chtěli mít vědění, vzhlíželi k mysteriím – tak
nám vyplývá asi tento obraz. Všechno rozumové vědění, které nepochází
z mysterií, nýbrž kterého si lidé samí dobyli, to vzniklo vlastně teprve v pozdější
době řecké. Teprve zde nastalo, že lidé ze sebe samých chtěli dospět k pravdám
bez pomoci, kterou by přijali z mysterií. Proto se počítá také, chápe-li se věc
správně, běh vědeckého vývoje teprve od doby Thaletovy. Vysvětlil jsem, co je
nutné, ve své knize „Záhady filosofie“. Vše co leží před touto dobou, hledá
vědění naprosto s pomocí mysterií. Nyní, zkoumáme-li toto vědomí, které tu
bylo v základě, tak dospíváme k tomu, že v mysteriích ti, kteří mystéria vedli a
jejich žáci spatřovali to nejdůležitější v tom, co nazývali „knížetem tohoto světa“
– tím mínili Zemi – v protikladu ke knížatům, to znamená k duchovním bytostem
jiných světů.

Když dnes hovoříme v naší řeči o knížeti tohoto světa, jak žil ve vědomí
starého světa, tak bychom hovořili asi o ahrimanské bytosti. Vystihli bychom asi
tohoto knížete pozemského života jako ahrimanskou bytost. Hledíme-li na
zjevení v duchovnu, které může být odvozeno ze strany knížete tohoto světa,
tak musíme právě poukázat na intelektualistickou stránku lidského poznání.
Vedoucí mysterií by byli to, co žilo v řeckém samostatném vědění, které vzniklo
mimo mysteria, naprosto označili jako vědění vnuknutá knížetem tohoto světa.
Naproti tomu spatřovali úkol mysterií v tom uvádět člověka do duchovního
zření, které odvrací lidi od knížete tohoto světa a vede lidskou duši k vžívání se
do světů, které nejsou ovládány knížetem tohoto světa. Musíme, chceme-li věci,
o něž se tu jedná, vidět správným způsobem, musíme používat takovýchto
výrazů, a nikdo by neměl s používáním takových výrazů spojovat něco
pověrčivého a podobně.
Chci vám načrtnout obraz, jak asi zasvěcenec v řeckých nebo egyptských,
perských nebo jiných mysteriích smýšlel o knížeti tohoto světa v starších dobách.
Zde si musíte již ujasnit, že tito zasvěcenci, i když měli jiná jména, přesto hovořili
o Kristově bytosti. O Kristově bytosti hovoří nikoli jen tehdy, když se vyslovuje
Kristovo jméno. I když musíme samozřejmě vyslovovat jméno Kristovo, když
hovoříme o bytosti Kristově, označujeme přece Kristem vlastně bytost
přicházející v úvahu teprve poté, co prošla mysteriem Golgaty a spojila se s
pozemskou civilisací. Tato bytost nebyla právě před mysteriem Golgat s
pozemskou civilisaci spojena. Žila jaksi jako velká sluneční bytost mimo
pozemský svět. Teprve mysterium Golgaty značí spojení této bytosti, žijící mimo
pozemský svět, se světem Země samým. Ale jako takovou mimozemskou bytost
znali ji naprosto zasvěcenci v mystériích. Jako takovou bytost znal ji také ten,
koho jsme nazvali knížetem tohoto světa, ona duchovní bytost ahrimanské
povahy. Cítil se jaksi – jak řečeno, líčím, co žilo ve vědomí mysterijních
zasvěcenců – jako Pán Země. Mohl si říci: „Co lidé mají skrze síly Země, to mají
ode mne.“ Naproti tomu věděl také, že mimo Zemi žil Kristus a měl na lidský

život vliv, a to oklikou přes mysteria, jejichž nauky byly potom popularizovány a
vynášeny mezi národy.
Chceme-li to, co tu ve vědomí žilo, popsat ještě přesněji, tak musíme říci,
že zasvěcenci mysterií si myslili: Kníže tohoto světa má svůj nejhlavnější vliv na
fyzickou tělesnost člověka; tato je zcela pod jeho vládou, a on se cítí pánem této
fysické tělesnosti člověka. Nemohl se cítit pánem toho, co bylo éterickou a
astrální bytostí člověka, tedy životního těla a duševna. Toto životní tělo a
duševno viděli stát pod vlivem mimozemské bytosti; zde viděli tito zasvěcenci
vplývat do člověka již stále síly Kristovy bytosti. Jen nemohl člověk to, co mělo
do něho vplývat od Kristovy bytosti, dostávat skrze síly své duše, nýbrž jen tím,
že se obracel k tomu, co dostával mysterijní zasvěcenec, poté co byl připraven
odpovídajícím způsobem. Lidé si představovali mysteria právě tak, že skrze ně
jaksi byla mimozemskost zachycována a přiváděna k člověku. Takže si kníže
tohoto světa říkal: „Zde na tomto světě jsem pánem já. Zde z této Země bere
fysické tělo člověka své síly a k těmto silám fysického těla náleží také lidský
pozemský rozum. Zde jsem já pánem. Zde na této Zemi nikdo mou vládu
nepopírá. Mimozemskost vplývá na tuto Zemi oklikou přes mystéria. To chci
strpět.“
Ale právě proto se kníže tohoto světa vzepřel proti mysteriu Golgaty,
protože se nyní měl dělit o svou vládu na Zemi s Kristem, který byl mysteriem
Golgaty na Zemi sestoupil. Kníže tohoto světa pociťoval Krista ve své vládě na
Zemi jako soka. Byl by si nechal ochotně líbit jaksi spoluvládu, která by působila
na Zemi z oblastí mimozemských, ale nechtěl si dát líbit soupeření v této zemské
oblasti samé.
A zde máme na podkladě ducha dávných mysterií poukaz na vlastní
nepřátelství knížete tohoto světa proti Kristu. Toto nepřátelství bylo opět velmi
silně pociťováno během celého středověku až do 15. století těmi, kteří byli do
těchto věcí zasvěceni. Když se hovořilo až do 15. století o knížeti tohoto světa,
tak se to dělo naprosto v tomto smyslu. A bylo jisté vědomí o tom, že jsou tu

jaksi dvě vlády. Jedna, která dříve před mysteriem Golgaty ovládala oprávněným
způsobem lidskou tělesnost, která ale nyní vzhledem k této lidské tělesnosti se
musí dělit o své působení s jinou vládou, s Kristem. Neboť Kristus nevyzařuje své
vlivy již pouze na duševnost, to znamená na astralitu a éterično, nýbrž chce nyní
vyzařovat své působení také na fysickou tělesnost člověka, to znamená na to, co
se projevuje fysickou tělesností člověka, totiž na intelektualitu, na vlastní
schopnosti člověka v nejširším smyslu. Kristus měl žít v celé lidské přirozenosti.
To bylo přece v podstatě to, co přišlo do lidstva působením mystéria Golgaty.
Před mystériem Golgaty vůbec nenapadlo těm, kteří věděli o těchto
věcech, aby hledali vědění o věčných záležitostech v oblasti toho, co může
vymyslit lidská hlava, nebo čeho mohou dosáhnout ze sebe samých jiné duševní
síly, i síly srdce. To se přenechávalo mysteriím. To bylo přenecháváno mysteriím.
Před mystériem Golgaty existovalo silné vědomí o tom, že pozemské vědění,
pozemské cítění je něco jiného než cítění nadsmyslových mocností. A chápeme
první staletí středověku v jejích zvláštní duchovní konfiguraci jen tehdy, máme-li
právě o této skutečnosti jasné vědomí.
Nyní může být a této skutečnosti zcela zvláště poučné, když pohlédneme
na něco, na co se pohlíželo jako na jistou hlavní věc v nejrůznějších mysterijních
místech. Zajisté, přípravy a pozdější zkoušky a tak dále, které měl prodělat
mysterijní žák, zasvěcovaný, byly pro různá mysterijní místa rozdílné. Ale
rozdílnost se vyjímá v těchto oblastech také jen tak, asi jako když se vystoupí na
nějakou horu z různých stran a na hoře se, přece přes různost cest dojde na
vrchol. Posléze vedlo vše přece k jednomu mysterijnímu cíli. Nyní můžeme, i
když věci byly modifikovány, přece označit dvě opatření těchto mysterií, jimž se
měl podřídit každý, jako hlavní věc. To byl takzvaný nápoj zapomnění a za
druhé něco, co v mysterijních dějích působilo na člověka tak jako strašná hrůza,
jak vžívání se do silné úzkosti. Obě věci nesmějí být dnes již prodělávány témže
způsobem, pokud jde o dosažení vyšších nadsmyslových poznatků. Dnes se
musí vše prodělávat duševně-duchovně, kdežto mysterijní žáci dávných dob

prodělávali tyto věci tak, že přitom musili vždy používat fysično. Ale přece je
způsobováno něco podobného, jenže při dnešním duchovním usilování o vyšší
poznání spadá vše do sféry vědomí, kdežto dříve to spadalo do sféry
instinktivnosti, snivosti. Neboť tím, že se ve všech mysteriích podávalo něco
takového jako nápoj zapomnění a vyvolávalo se něco jako fysická hrůza, tím byl
vskutku člověk utlumen vzhledem k svému vnějšímu intelektualismu, který byl
sice temnější než dnešní, ale žáka přece ovládal, pokud jde o jeho vztahy k
zevnímu světu.
Do utlumeného vědomí byl tedy uveden člověk jak nápojem zapomnění,
tak tím druhým, co se může přirovnat k hrůze, k vyvolávání úzkosti. Co měl
nápoj zapomnění za význam? Nešlo při tom o to, aby člověk něco zapomněl.
Ovšemže pomocí tohoto nápoje zapomněl. Ale působení, které tento nápoj měl
mít, obdržel tím, že byl ponořen do určitého ceremoniálu, že byl připravován
určitým způsobem, že byly učiněny jisté přípravy, než tento nápoj obdržel. Byl to
ale naprosto nápoj fysický, který ovšem způsobem, jak byl podán, vyvolal něco,
co lze nazvat tak, že člověk zapomněl na svůj život od narození. To je něčím,
čeho se dnes také dosahuje opět vývojem duševně-duchovním. Jen se toho
dnes dosahuje tím, že je napřed vyvoláno zřetelné vědomí velkého životního
tableau, které obepíná od narození vše. Potom se to potlačí, a tím je člověk
uveden do duchovního rázu svého života před zrozením nebo před početím.
Toho se dosahovalo více fysickým způsobem ve starém nápoji zapomnění.
Ale to není tím podstatným, že člověk zapomíná; co je negativní, není
vůbec nikdy tím podstatným. To positivní, čeho se tím dosahovalo, je, že se
myšlení stalo pohyblivějším a intensivnějším. Ale stalo se také útlumem vnějším.
Stalo se snivým, protože právě zapůsobilo na fysický organismus. Působení
tohoto nápoje zapomnění na fysický organismus bylo – můžeme je zcela přesně
popsat – takové, že mozek, smím-li se tak vyjádřit, byl učiněn tekutějším, než je
v obyčejném životě. Tím, že se mozek učinil tekutějším, než je v obyčejném
životě. Tím, že se mozek učinil tekutějším, že tedy člověk myslil více mozkovým

mokem, než pevnými částicemi, tím se stalo jeho myšlení pohyblivějším,
intensivnějším.
Dnes se toho musí dosáhnout přímou cestou, totiž vývojem duševněduchovním, jak je to popsáno v knize „Jak dosáhneme poznání vyšších světů?“ a
v druhé části mé knihy „Tajná věda v obryse“. Tehdy se učinil mozek tekutějším,
abychom tak řekli, zevními účinky. Tím ale bylo dosaženo toho, že duchovněduševní bytost člověka, taková jaká je, dříve než se člověk spojí početím s
fysickou tělesností, jaká je tedy v duchovním světě, může opět jakožto
duchovno-duševno proto vniknout do mozku, to je to podstatné.
Graficky znázorněno, by se to asi vyjímalo takto:

Předpokládejte, že to by byla konstituce mozku (zeleně): Potom je tomu
pro člověka, který je zrozen, tak, že se duchovno-duševno (červeně) před tím
zastavuje. Tento mozek je konstituován tak, aby toto vnitřní duchovno-duševno,
které člověk má, nemohlo proniknout skrze mozek. Člověk tu není uvnitř
vyplněn tímto duchovnem-duševnem. Proto ale mohou dovnitř zevní vjemy a
mohou se pomocí smyslů – nakreslil jsem zde oko – uplatňovat v mozku. Lze
říci, takto je utvářen mozek v dnešní konstituci, že to, co je v člověku věčné,

nemůže vzhůru do mozku. Tím ale mohou dovnitř zevní dojmy. Když člověk
obdržel nápoj zapomnění, dostal možnost přijímat do mozku to, co bylo
duchovně-duševním před početím nebo před zrozením (červeně). To je jedna
věc.
Tou druhou věcí je to, co jsem nazval: že byla u člověka vyvolána jakási
hrůza. Povšimněte si nyní, jak na člověka působí hrůza. Člověk ztuhne. A může
existovat hrůza, která skutečně vyvolá jisté ztuhnutí celého člověka. U člověka
tak, jakým je v obyčejném životě, kdy může pobíhat – strnulý, kataleptický člověk
nemůže pobíhat, u něho jsou právě svaly ztuhlé – u tohoto nikoli ztuhlého
člověka nasává ostatní tělo toto věčno (bíle a červeně). V naší krvi dole v našich
svalech je nasáváno duchovno-duševno, věčno. Tím nemůže být opět vnímáno.
Do mozku vzhůru nemůže, zde dole je nasáváno. Nemůže být tedy vnímáno,
ale vystupuje volně a samostatně, když svaly ztuhnou.
Toto ztuhnutí svalů bylo vyvoláno působením šoku. A tím nebylo nasáto
ostatním organismem mimo mozek duchovno-duševno, nýbrž se uvolnilo.
Takže měl člověk v mozku duchovno-duševno, protože mu byl jeho mozek
změkčen nápojem zapomnění a ostatnímu organismu bylo jaksi zabráněno
nasávat duchovno-duševno, tím bylo duchovno-duševno vnímáno. Člověk
obdržel tedy ze dvou stran možnost vnímat duchovno-duševno. V obyčejném
životě je vnímat nemohl, neboť působením mozku, jímž jinak vnímal, je přijímat
nemohl; sem nevstupuje. Z ostatního organismu, působením vůle a tak dále,
také nemohlo být vnímáno, neboť ostatní organismus je nasával. Nyní byl
mozek změkčen samozřejmě jen pro okamžiky poznávání. Tím vniklo
duchovno-duševno do mozku. Ostatní tělo bylo učiněno ztuhlým. Tím
nenasávalo duchovno-duševno. A člověk stál jaksi ve svém změkčeném mozku
na jedné straně a ve svém ztuhlém systému orgánů na straně druhé, jako v
nějakém příbytku, stál tu v duchovnu-duševnu, které mu bylo dáno ze dvou
stran.

Vidíte tedy, do čeho vlastně vyúsťují tyto věci, které jsou zevně takto
popisovány. Poznamenávám výslovně, že dnes tyto věci se nemohou
napodobovat, lidé by také nevěděli, jak je mají napodobovat. Také by jim to
dnes nedělalo dobře. Dnes se musí právě všeho dosahovat duchovně-duševním
způsoben. Ale lze naprosto říci! Když takto v mysteriích obdrželi žáci nápoj
zapomnění a jiné působení fysického ztuhnutí jim umožňovalo vnímat v sobě
duchovno-duševno, potom byli křesťany. V mysteriích se stávali křesťany.
To existovalo naprosto ve vědomí prvních církevních otců. Jen se to dnes
lidem neříká, nebo se to dokonce popírá. U prvních církevních otců existovalo
zřetelně vědomí, že se lidé působením mysterií stali křesťany. Proto nacházíme
místa u prvních církevních otců, že Heraklit a Sokrates, přestože žili před
mystériem Golgaty, byli křesťany, i když za své doby byli nazýváni ateisty. Toto
místo jsem přece častěji citoval, nachází se u prvních církevních otců.
Tak by se tedy mohlo říci: Tímto člověkem, který tu vzešel z druhého
člověka, se kníže tohoto světa podle názoru starších mysterijních vůdců a
zasvěcenců, nezabýval; toho přenechal Kristu. Ale nechtěl, aby Kristus sestoupil
na Zemi a uchopil celého člověka. To je naznačeno v evangeliích tím, že
démoni, to znamená nižší služebníci knížete tohoto světa, vnímali: Kristus přišel,
je zde. – Tu se vzepřeli. To je v evangeliích jasně naznačeno. Poznali ho a zuřili.
Musíme si tedy naprosto ujasnit, že, mluvíme-li o pozemských vývojových
poměrech, musíme spatřovat podstatný rys mystéria Golgaty v tom, že ona
duchovní moc, která až k mystériu Golgaty měla naprosto oprávněný vliv na
lidskou tělesnost, měla se v další době o tento vliv dělit s Kristem. Proto nazývá
středověk knížete tohoto světa „neoprávněným knížetem tohoto světa“. Tento
výraz není vlastně oprávněný ve starém pohanském nazírání; ale objevil se
potom jakožto označení věcně oprávněné ve středověku.
To je to podstatné vzhledem k duchovnímu vývoji lidstva, že pro starší
doby bylo jaksi tělo stahováno zpět od duchovna-duševna. Působení mozku

bylo zrušeno, když byl mozek učiněn nápojem zapomnění měkčím. Nasávající
síla ostatního organismu byla zrušena tím, že se ostatní organismus stal šokem
ztvrdlým. Tedy v těchto starších dobách bylo tělo odtaženo od duchovnaduševna.
Novější úsilí spočívá v tom, že se tělo neodtahuje, nýbrž že se duch
vytahuje ven, když jsou duchovně-duševní síly zesilovány. Musí se tedy v naší
době uskutečňovat naprosto opak, duch musí být vyváděn ven. Nesmí jaksi
nastat žádná změna ve fysické tělesnosti. Neboť člověk je, zejména od 15. století,
organisován tak, že změna v tělesnosti tím způsobem, jak byla zcela běžná u
dávných mysterijních žáků, by znamenala onemocnění.
Bylo by to patologické, a to nesmí být při normálním vývoji.
Charakterizuji vám to vše, abych vám dal představu o tom, co je třeba
chápat pod stále se opakujícím pojmem starších dob o knížeti tohoto světa.
Tento kníže tohoto světa, který se stal potom ve středověku „neoprávněným
knížetem tohoto světa“, je bytostí rázu ahrimanského. Takovouto bytost
můžeme sledovat všude, ve vnější přírodě a v nitru člověka. A vlastně teprve
tehdy, když jsme s to sledovat takovou bytost v jejich účincích jak ve vnější
přírodě, tak i v nitru člověka, učíme se takovou bytost pozvolna chápat. Obraťte
pohled do vnější přírody. Shledáte ve vnější přírodě dva kontrasty. Musíme jen
tyto kontrasty cítit v jejich celé osobitosti. Pomyslete na modrou oblohu. Jistě,
modrá obloha se může zvláště v jižních krajinách posuzovat zcela jinak, než to
musím charakterizovat zde. Tak tomu je tehdy, když je Země zahalena, když je
jaksi vzdušná vrstva Země proniknuta slunečním působením. Potom nemáme
čisté působení pouze modré oblohy, potom je toto působení jaksi potaženo
něčím jiným. Máme-li ale čisté působení modré oblohy, potom máme působení
chladu. Modrá obloha jako taková působí studeně. A to, co můžete pociťovat
při studené modré obloze, která není mírněna zemskými výpary, to je v širokém
okruhu ahrimanské. Řekl bych, ahrimanskost způsobuje, že prostor ustrnul v
modři. Všimněte si tohoto výrazu! Má ovšem něco neobvyklého, ale když se

učíte postupně cítit, co to znamená, že prostor ztuhl v modř, potom máte pro
zevní přírodu ahrimanský zásah.
Kontrastní působení máte, když vidíte táhnout červenavá nebo žlutavá
oblaka. To je přesně opačné působení. Má to v sobě něco teplého. To může být
samozřejmě také zde opět zastřeno chladem zemského okolí; ale vcelku má
oblak červenavě lemovaný, žlutavý, něco teplého. To je opačné působení
vzduchu. Mezi oběma polárními protiklady se potom odehrává to, co vlastně
prospívá pozemskému životu člověka. Takže lze říci: „Středověký člověk si myslil
v působení prostoru ztuhlého v modř kosmické působení knížete tohoto světa
na Zemi.“
Pohleďme potom do člověka, potom v něm můžeme pozorovat stav, jímž
se člověk stává bledým. Víte, bledost člověka má vždy něco zsinalého,
modravého. Toto zblednutí člověka, toto cítění se v chladu, to je vyciťování
ahrimanského působení v člověku, kdežto zčervenání činí v lidské přirozenosti
luciferično. Teprve když shrneme ze všech těchto jednotlivostí, co je vlastně
ahrimanská bytost, bytost knížete tohoto světa, dostaneme o tom úplnou
představu. Potom zase, když vezmeme bledé, často tak chytré, ale vždy liniovité
myšlenky, když vezmeme vlastní intelektualismus, potom máme opět vzhledem
k působení hlavy člověka ahrimanskost, ahrimanskost knížete tohoto světa.
Tyto věci musí být dnes prohlédány z hlubin hlediska duchovněduševního. Musíme cítit v modři, v lidském zblednutí, ve vnitřním sebe sžírání, v
cítění se v chladu, v pronikáním se bledými abstraktními myšlenkami, ve všem
tom musíme cítit ahrimanství, vládu knížete tohoto světa. A musíme cítit hřejivé
působení Kristova impulsu.
Pro současnost je toto poznání zcela jiného zasvěcení dávných dob z
jedné strany vůči našemu principu zasvěcení v jistém smyslu poučné a také
nutné, je tomu již jednou tak, že v současnosti jsou lidé, kteří jen ještě nemají
odvahu přistoupit k anthroposofickému hnutí, kteří ale mají hlubokou touhu po

tom, co posléze přece jen může dát anthroposofické hnutí, touhu po proměně
duše, aby teprve po této proměně dospěli k směrodatným poznatkům.
Samozřejmě největší část dnešního lidstva tuto proměnu duše odmítá a
domnívá se, že by se mělo dospět k tomu, čeho člověk vůbec může jako
věděním dosáhnout obyčejným duševním uzpůsobením, jakého dosahujeme
obyčejnou výchovou a obyčejným životem. Tak mi řekl během mé poslední
cesty muž, který se mnoho snažil na základě filosofických možností současnosti,
ale bez anthroposofie, dospět k jistému poznání: Ano, bylo by však na
anthroposofii především zajímavé a bylo by důležité to ukázat, jak se těchto
vyšších poznatků dosahuje, neboť všude – toto „všude“ je samozřejmě třeba
brát velmi relativně – vystupuje prý v dnešních světových názorech poznání, že
to není prý závislé jen na intelektu, nýbrž na vůli, zda člověk může dosáhnout
skutečných poznatků či nikoli. A o také přepracovaní vůle se jednalo přece také
u dávných mystérií.
Pohlédnete-li nyní na to, co jsem popsal z dávných mystérií ve své knize
„Křesťanství jako mystická skutečnost“, pak shledáte, že pronikavý, radikální
rozdíl tohoto dávného usilování o poznání vůči dnešnímu spočívá v tom, že u
dávného úsilí o poznání byly naprosto důležité přípravy vůle. Vůle musila
přijmout jiný směr, než měla v obyčejném životě. Vůle musela být zčištěna,
vytříbena, musila se jaksi proměnit a dospět na vyšší stupeň. Člověk musil své
světské chtění, které stojí pod vládou tohoto knížete tohoto světa, uvést do
jiného směru. Musil tedy nejprve projít kulturou vůle na ono místo, kde se
potom mohou získat poznatky, kdežto dnešní člověk se domnívá, že by se
mohlo zůstat stát, kde se právě stojí působením obyčejné výchovy. A
intelektuální život přece jen existuje obyčejnou konfigurací mozku. Jestliže je tato
změkčena, jak jsem uvedl, potom vystupuje především v mozku silná možnost
chtít myšlenky, chtít všude myšlenky. A opět se stává chtění vědomým, když tělo
ztuhne, to znamená v chtění samém vystupují myšlenky. To se stává také dnes,
když na cestách, jak jsem vylíčil, právě umožňuje poznatky vyšších světů.

Je ale významným znamením, že dnes již opět existují lidé, kteří jsou
proniknuty tím, že si nevystačí s pouhým intelektualismem, že je nutná kultura
vůle, aby se dospělo k poznatkům pro lidi možným. A tak vidíme, když se pohlíží
na úkazy předstupující před člověka ve velkém, že právě přicházejí četní lidé,
aby slyšeli o duchovních věcech. Také z těch věcí, které předstupují před
člověka, řekl bych, před duševní zrak v těchto mezidobích, vidíme, že existují
lidé, kteří se domnívají, že je nutná nějaká kultura vůle, aby se dospělo
k poznání. Ale to vše ukazuje, že dnes existuje silná potřeba duchovního života.
Lidé se ovšem domnívají, protože nemají odvahu přistoupit k anthroposofii,
protože pokládají anthroposofii za něco podivínského, že mohou na různých
cestách dosáhnout toho, o co vlastně usilují. Ale svět se bude musit přesvědčit,
že toho může být dosaženo jen na cestě anthroposofické. To znamená,
nechápejte mě špatně: co až dodnes vystupovalo jako anthroposofie, na to
nechci naprosto pohlížet jako na něco všeobecně platného, jako na něco
samozřejmého. Jen směr, v němž se tato anthroposofie pohybuje, na ten bych
poukázat jako na něco významného a jako na to, co může vést právě k
uspokojení silně rozšířených tužeb v současnosti, tužeb, bez jejichž uspokojené
nemůže jednoduše civilisace vývoje lidstva pokračovat.

Sedmá přednáška
Dornach, 12. února 1922

Činíme-li takové výklady, jak jsme je zde včera konali, nemáme
samozřejmě snad vždy na mysli, že má v tom být výzva, aby se konala cvičení
oním směrem, na něž se poukazuje ohledně dosažení vyšších nadsmyslových
poznatků. Samozřejmě to v tom také je, ale když se taková věci sdělují, jde také
o to, aby se šířilo poznání o tom, čeho se může dosáhnout takovými cvičeními
pro vyšší poznání. A kdo nyní prohlašuje, že to či ono je možné vzhledem k
vývoji člověka, ten tím vysvětluje něco o bytosti člověka samého. Jestliže se slyší,

že člověk, který hledá zasvěcení, může duševno-duchovno oddělit od fysické
tělesnosti – buď tím způsobem, jak jsem to vylíčil včera, jak se to dělo v dávných
mystériích, nebo tak, jak to chci vzápětí v náznacích vylíčit – jestliže se slyší, že je
něco takového možné a pro dnešní dobu vhodné, potom lze vědět, že
duševno-duchovno je samostatná bytost, která má své bytí mimo tělesnost.
Dosahuje se tedy ze sdělení, že existují vyšší poznatky, poznatků o lidské bytosti
samé, a to je to, co je nejprve podstatné pro přípravu anthroposofických
moudrostí.
Včera jsem vylíčil, jak se zacházelo v dávných mysteriích s tělesností, aby
tato tělesnost mohla uvolnit duši ve dvou rozdílných směrech. Řekl jsem, že obě
tyto podstatné věci, o něž v dávných mysteriích šlo, byly nápoj zapomnění na
jedné straně a vyvolání úzkostných, hrůzyplných, děsných stavů na straně druhé.
Nápoj zapomnění způsobil ovšem, že se vymazala vzpomínka na vše, co bylo
nejprve v paměti z obyčejného pozemského života. Ale toto negativum nebylo
hlavní věcí, řekl jsem, nýbrž hlavní věci bylo, že mozek byl jaksi skutečně
změkčen během mysterijního poznávajícího procesu a že tím duchovno, které
jinak je mozkem zadržováno, zadržováno nebylo, že bylo vpuštěno dovnitř a že
člověk vnímal. Ano, mám věčné duševno-duchovno, které existovalo před
zrozením, popřípadě před početím.
Tím druhým je to, že ostatní organismus jaksi ztuhl působením úděsné
skutečnosti. Ale když organismus ztuhne, potom nenasává, jak je tomu jinak,
duševno-duchovno, pokud se toto projevuje vůlí. Ztuhlá tělesnost se stahuje
zpět od duševna-duchovna a na druhé straně se duševno-duchovno člověku
stává vnímatelným. Změkčením mozku se stala dávnému mysterijnímu žáku
vnímatelnou myšlenková stránka duševna. Ztuhnutím ostatního organismu se
stala vnímatelná stránka volní. A tímto způsobem obdržel člověk zasvěcením
představu o svém duševnu-duchovnu. Ale tato představa měla naprosto snový
charakter. Neboť co to vlastně bylo, co se uvolnilo na jedné straně vzhledem k
myšlenkám a na druhé straně vzhledem k vůli. To bylo to, co sestupuje z

duchovně-duševních světů dolů a spojuje se s fysickou tělesností člověka. To se
teprve uchopením těla stává schopným používat smyslů a rozumu, neboť k
tomu je zapotřebí těla. Aniž duševno-duchovno používá těla, zůstává snivým,
zůstává naprosto temným, v polospánku. Takže tedy člověk, když vylíčenými ději
dostal své duševno-duchovno uvolněné, dostal tím právě něco snového, ovsem
snovost, v níž jistým způsobem je obsažen element myšlenkový.
Řekl jsem včera, že kdyby člověk toto dnes opět konal, nebo konal to ještě
tak jako dříve, tak by to způsobilo chorobný stav. Neboť člověk v podstatě po
mysteriu Golgaty pokročil ve své organisaci tak, že se intelektuální život vůči
instinktivním stavům poznání zesílil.
Toto zvláštní zesílení intelektuálního života nastalo pro lidstvo zvláště od
15. století. Je mimořádně významné, že také ještě během celého středověku lidé
věděli, když chtěli dospět k vyšším poznatkům, když chtěli vůbec vést v jistém
smyslu vyšší lidský život, tak že je k tomu nutné uvolnění duševna od tělesnosti.
Pravděpodobně bychom měli básnictví v německé literatuře o tomto
středověkém vědění o nadsmyslnu, o středověkém vztahu k nadsmyslnu, kdyby
se byl Schiller dostal k tomu realizovat své velké zamýšlené drama „Maltézští“. Je
mimořádně zajímavým úkazem v německém duchovním životě, že Schiller měl v
úmyslu právě v letech, v nichž maltézský řád byl Napoleonem zničen, napsat
maltézské drama, totiž obléhání ostrova Malty Turky a obranu tohoto ostrova
velmistrem maltézského řádu, jménem La Valette. Schiller nemohl zřejmě toto
drama realizovat. Napsal, potom drama „Valdštejn“ a drama „Maltézští“ odložil.
Měli bychom, kdyby byl Schiller drama vypracoval, měli bychom drama, z něhož
by bylo zřetelně patrno, jak v takovém řádu – a Maltézští rytíři vznikli ještě z
událostí za křižáckých tažení, který byl zaměřen zevně vlastně na humanitární
jednání, na veřejné působení, na dobročinné působení a tak dále, jak v takovém
řádu naprosto vládlo mínění, že se může něco takového uskutečnit jen tehdy,
když se současně vystoupí v jistém smyslu k vyššímu životu.

Lidé měli v této době, v níž byl založen řád templářů a řád Johanitů – z
něhož potom vznikl řád Maltézských rytířů, také ještě během celého středověku
naprosto pocit: Člověk se musí změnit, dříve než může správným způsobem
něco takového podnikat. Toto je pocit vůči lidské bytosti, který se vlastně v
novější době úplně ztratil, a to je způsobeno tím, že se právě intelekt člověka
stal podstatně intensivnějším, silnějším, takže je novější člověk naprosto
intelektuální, že intelektuálnost je u něho zcela v popředí.
V naší době existuje opět u lidí silná touha intelektualitu překonat. Co dnes
vystupuje v literatuře, zejména v žurnalistice, vypovídá ovšem ještě o paku, ale v
širokých masách naprosto existuje touha intelektualistický element překonat. To
se ukazuje také zvláště tím, že se mluvení o spiritualismu dnes nejen přijímá
mimořádně dobře v nejširších kruzích, nýbrž že i něco takového, co se přináší
jako naše eurytmie nikoli z intelektualismu, nýbrž z toho, co je v základě lidské
bytosti imaginativně, i když se tomu ještě úplně nerozumí, přece to již dnes činí
dojem na nejširší kruhy. Neboť to se přece ukázalo při posledních cestách,
zvláště ale při posledních cestách eurytmie, že eurytmie činí mimořádně silný
dojem také na ty kruhy, které ji samozřejmě při prvním zhlédnutí, při prvním
setkání, nemohou prohlédat v její nejhlubší podstatě, které ale cítí, že tu je něco,
co je vynášeno z nejhlubších základů lidské bytosti, co je něčím více než pouhý
intelektualismus.
Na čem spočívá nyní tento intelektualismus, který je dnes zcela zvláště
člověku vlastní? Chtěl bych vám to opět vysvětlit jakousi schematickou kresbou.
Včera jsem řekl:

Vezmeme-li lidský mozek (bíle), tak si můžeme představit, že tím, co bylo
pojato jako nápoj zapomnění, právě duchovno-dušeno, které jinak zůstává stát
před nitrem, proniká mozek (červeně), a že skrze dávného zasvěcence z nitra
vystupovalo

vzhůru

duchovno-duševno

preparovaným

mozkem.

Intelektualismus dneška spočívá v tom, že se vůči dávnějšímu člověku, řekněme
před mystériem Golgaty, duševno-duchovno stalo u dnešního člověka vnitřně
silnějším, intensivnějším. Dávnější člověk neměl vůbec tolik intelektualismu. Jeho
duchovno-duševno se nerazilo do takových ostrých myšlenkových linií, jak je
tomu u dnešního člověka. Neboť kdo je intelektualista, tak myslí přece vše v
přímých liniích. Tak dávnější člověk nemyslil. Dávnější člověk myslil obrazněji,
snivěji, měkčeji, řekl bych.
U dnešního člověka jsou myšlenky hranaté, mají ostré kontury. Ale tento
dnešní člověk by nemohl, přestože se stalo jeho duševno-duchovno silnějším,
než tomu bylo v dávnějších dobách, přece pojmout z duševna-duchovna tyto
myšlenky.
Abychom si dobře rozuměli, milí přátelé, dnešní člověk má vůči dávnému
člověku dobrý kus duševně-duchovní síly. Nesní již tak, jako snil dávnější člověk,
napřimuje se ve svých myšlenkách. Nic méně by tyto myšlenky zůstaly utlumeny,
kdyby musilo u moderního člověka působit jen duševno-duchovno. Vlastně
nemůže nyní člověk ještě stále myslit svou duší.

Co odnímá člověku sílu myšlení, to je tělo. Máme-li například nějaký
smyslový vjem, tak jej máme ovšem duševnem-duchovnem. Když ale potom
chceme o něm myslit, o tomto smyslovém vjemu, potom nám musí pomáhat
tělo. Tělo je vlastně myslitelem. Takže tedy dnes je věc takováto:

Smyslový vjem působí na člověka, – duševno-duchovno (červeně nahoře)
tento smyslový vjem prostupuje. Ale tělo působí jako zrcadlo a neustále odráží
myšlenkové paprsky zpět (šipky). Tím se zvědomují. Tedy tělo je tím, co odnímá
člověku námahu myšlení, nikoli ale námahu smyslového vnímání. A chce-li dnes
člověk z této myšlenkové strany usilovat o zasvěcení, potom musí ještě více
posílit duševno-duchovno svými cvičeními, které známe z knihy „Jak dosáhneme
poznání vyšších světů“ a z druhé části knihy „Tajná věda v obryse“; potom
dospívá člověk pozvolna k tomu, aby toto duševno duchovno v sobě učinil
samostatným, aby tělo již nepotřebovalo.
Tedy, abychom si dobře rozuměli: Když se dnes myslí v obyčejném životě,
potom je ovšem činné duševno-duchovno. Především přijímá smyslové vjemy,
ale nemohlo by vyvíjet ty myšlenky, které jsou dnes vyvíjeny. Proto přistupuje
tělo a odnímá člověku námahu myšlení. V obyčejném životě se myslí naprosto
tělem, tělo je aparátem pro myšlenky. Činíme-li cvičení, o nichž je řeč ve
zmíněných knihách, potom se duše stává těmito cvičeními tak silnou, že již tělo k
myšlení nepotřebuje, že myslí sama.

To je v podstatě první etapa vývoje k vyššímu poznání, že duševnoduchovno počíná odstavovat tělo pro vyšší poznání jako vlastní orgán myšlení.
Jen se musí vždy znovu zdůrazňovat, že člověk když postupuje k vyššímu
poznání, tedy k imaginaci, vždy zůstává vedle sebe se svým zdravým lidským
rozumem jako člověk, který se sám kontroluje, který se sám kritizuje. Člověk tedy
zůstává vedle týmž, jímž je vlastně ostatně také v obyčejném životě.
Jen se vyvíjí druhý člověk z prvního, který je potom způsobilý nemyslit již
pomocí těla, nýbrž myslit bez pomoci těla.
Tedy to, co se zjevovalo dávnému mysterijnímu žáku jakožto duchovnoduševno, to vycházelo z těla, pronikalo mozek a člověk je přijímal jako
vyprýštění. To ale, co člověk dnes vnímá jako zasvěcenec, to je zesílené myšlení,
které vůbec nepotřebuje mozek. Kdežto tedy dávný člověk to, co vnímal jako
duchovno-duševno, bral ze své organisace, bere člověk dnes duševnoduchovno po stránce myšlenkové tak, že do něho proniká, jako do něho
pronikají smyslové vjemy. Člověk, když dosáhne tohoto prvního stupně vyššího
poznání, musí si zvyknout na to říkat si: „Začínám vnímat sebe sama podle svého
věčného duševna-duchovna, neboť ono proniká mým okem, ono proniká vůbec
do mne zvenčí.“
Řekl jsem ve veřejné přednášce v basilejském Bernoullianu: „Duchovní
věda v anthroposofickém smyslu se musí dívat na smyslové vnímání jako na svůj
ideál. Musíme od smyslového vnímání pokročit dále. Nesmíme se vrátit zpět k
poznání snovému, nýbrž musíme kráčet k jasnějšímu poznávání, než je toto
vnímání. Proto musí naše vlastní bytost k nám přistupovat tak, jako přistupují
barvy a tóny ke smyslům.“
Nakreslil jsem v této schematické kresbě vlastně dvojí věc.
Má tedy být jak toto (viz poslední kresbu, dole), tak toto (nahoře)
duševno-duchovno, má to být vlastně totéž. Tím také je, jen ze dvou různých

stran. Když člověk sestupuje z duchovně-duševního světa dolů k fysickému
vtělení, potom je jeho duševno-duchovno takovým, že jaksi pro duševněduchovní svět umírá; když je člověk počat, když se připravuje ke zrození, pro
duchovní svět umírá. Když člověk umírá zde pro svět fysický, tak se rodí, když
jde branou smrti, pro svět duchovní. To jsou jen relativní pojmy. Umíráme-li pro
duchovní svět, rodíme se fysicky; umíráme-li pro svět fysický, rodíme se
duchovně. Smrt ve fysickém světě znamená duchovní narození, narození ve
fysickém světě znamená duchovní smrt.
To jsou, jak řečeno, přece jen relativní pojmy. Co tu v duši vystupuje, kráčíli člověk ke zrození, to je vskutku něco, co by nemohlo v duchovním světě trvat
dále, co by se v duchovním světě rozpadlo a co směřuje k tělesnosti, aby se to
mohlo dále udržet.
Takže tedy bychom musili, chceme-li to nakreslit schematicky, nakreslit to
asi takto:

Duchovno-duševno (červeně zleva) sestupuje dolů z duchovně-duševního
světa. Dospělo, řekl bych, do slepé uličky; nemůže nyní dále, musí se vybavit
fysickou hmotností (modře). Ale fysická hmotnost působí vlastně jen tak, jak jsem
to právě nyní popsal, z mozku, nikoli z ostatního člověka. Z ostatního člověka
vychází však opět duchovno-duševno, které se jaksi vzpamatovává tím, že není
mozkem propouštěno, že má v mozku něco, do čeho se může opřít, má tu
oporu. Tím je duchovnu-duševnu opět umožněno nyní přece působením ostatní
lidské organisace, tedy zejména organisací údů a výměny látek, postavit se vůči
sobě samému (červeně vpravo). Lze tedy říci: Co jsem zde nakreslil modře, to je
organisace hlavy. Zde je potom organisace údů a výměny látek (žlutě); ta sice

nasává v normálním stavu duševno-duchovno, ale přece jen do určitého stupně.
Již když vyrůstáme z dětství, projevuje se vlastně duchovno-duševno vždy
znovu. V okamžiku, kdy je člověk počat a když je embryem, zárodkem v těle
matčině, ponořuje se jaksi celé duchovno-duševno, které sestupuje dolů
z duchovně-duševního světa, do hmoty. Ale tím, že toto duchovno-duševno
dostalo oporu, tím se opět zotavuje. Embryo má formu, která již zevně ukazuje:
nejprve organisaci hlavy, zde nalézá duchovno-duševno oporu. (Viz obrázek).
Potom se připojuje ostatní organisace; zde prýští již opět duchovno-duševno
skrz – to jsem zde nakreslil schematicky.

Kdy vyrůstáme jako dítě, tu se stává duchovno-duševno stále opět
samostatným, u dítěte ještě ne tak silně, ale stále víc a více se stává duševnoduchovno samostatným. Toto jsem uvedl, když jsem popsal vývoj dítěte, v
jednotlivostech; také jak se stává toto duchovno-duševno potom při velkých
meznících, při výměně zubů a při pohlavní zralosti, stále samostatnějším a
samostatnějším. Takže, když jako člověk rosteme, stále více necháváme
ustupovat tělesné fysično a dostáváme samostatné duchovno-duševno. Tato
osamostatnělost je u dnešního člověka intensivnější než u člověka dávnějšího.
Ale přesto by nemohla myslit. Potřebuje právě, jak jsem řekl, k pomoci tělo, když
chce myslit. Jinak by právě zůstalo i to, co potom na nás vyrůstá, stále snivým.

Tak lze tedy říci: Dávnější zasvěcenec se snažil učinit mozek prostupným,
takže dřívější duchovno-duševno, které tu sestupovalo dolů, mohlo pro něho
ještě pronikat, že tedy jaksi ještě vnímal život před zrozením změkčeným
mozkem. Novodobý zasvěcenec, ten na to nereflektuje, nýbrž reflektuje na to,
co se vytváří během života. To probouzí k vyšší intensitě po stránce myšlenkové.
Dávnější zasvěcenec by to nebyl dokázal. Ten by nebyl mohl to, co se vyvíjí u
dítěte utlumeným způsobem jako nové duchovno-duševno, které potom
později prochází branou smrti, tak silně uchopit. Umrtvoval proto jaksi, tělesnost,
ochromoval ji, aby vystupovalo ven dávné duchovno-duševno, které tu bylo
dříve, než byl zrozen, popřípadě počat.
Dnes uchopujeme to silněji, co vyvíjíme slabě v dětství až do dospělosti,
takže tedy to, co se vyvíjí od narození jako nové duchovno-duševno, posilujeme,
zesilujeme. Tím se snažíme obdržet samostatné duchovno-duševno vůči tělu po
stránce myšlenkové. Kdežto tedy dávný zasvěcenec činil zjevným duchovnoduševno pocházející z doby před zrozením utlumením těla učinit zjevným to, co
se po narození jako duchovno-duševno stále víc a více vyvíjí z těla ven; ale
nečiníme to zjevným až k té síle, v níž duchovno-duševno prožíváme, abychom
vnímali samostatně duchovní svět. To je ten rozdíl.
Po volní stránce je tomu takto. Dávný zasvěcenec se snažil, jak řečeno,
učinit volní organisaci ztuhlou. Tím se stalo pro něho duchovno-duševno, které
jinak je volní organisací nasáto, opět vnímatelným, tedy to, co tu bylo před
zrozením. Když je tělo ztuhlé, tak právě duchovno-duševno nenasává; tím se
stává zjevným ve své samostatnosti. To zase nečiníme jako moderní zasvěcenci,
neboť zde to probíhá jinak. Zde je opět posilována vůle, když je síla chtění
proměňována tak, jak jsem to vylíčil v uvedených knihách. Bylo by zcela falešné,
kdyby byly navozovány kataleptické stavy, jako u dávného zasvěcence, šokem,
stavy úzkosti, stavy hrůzy. To by náleželo u moderního člověka s jeho silně
vyvinutou intelektualitou naprosto do oblasti patologické. To tedy nesmí být.
Naproti tomu se proměňuje například působením zpětných cvičení, kdy si jaksi

nepředstavujeme děje kupředu, nýbrž jako ve zpětném pohledu probíráme
denní zážitky odzadu dopředu, od večera k ránu nebo také jinými cvičeními pro
vůli, proměňuje se vůle způsobem, který asi mohu charakterizovat takto:
Pozorujte lidské oko. Jak musí být utvořeno, abychom mohli vidět? Jestliže
onemocníme šedým zákalem, uplatňuje se hmota oka samostatně. Oko se
vystýlá hmotou, která se potom stává neprůhlednou. Oko musí být nesobecké,
nesobecky musí být včleněno do organismu, chceme-li je používat k správnému
vidění, musí být průhledné. Náš organismus není pro vůli naprosto průhledný.
Častěji jsem vám to vylíčil. Můžeme mít myšlenku, řekněme, že chceme
zvednout paži, ruku. Pojmeme myšlenku: Chci zvednout paži, ruku. Ale co se
potom děje v našem organismu, když tato myšlenka přeskočí do organismu a
provádí se, to je právě tak zahaleno v temnotě jako ty události, které se dějí
mezi usnutím a procitnutím. Vidíme teprve vlastně zdviženou ruku, zdviženou
paži, máme opět představu. Představa počáteční a konečná se spojují; co je
mezi tím uprostřed, to je stav spánku. Vůle se rozvíjí pro člověka v nevědomí
tak, jako se rozvíjejí v nevědomí události spánku. Můžeme zcela dobře říci: Náš
organismus je vzhledem k našemu prohlédání vůle pro obyčejné vědomí
neprůhledný, jako by bylo neprůhledné oko stižené šedým zákalem.
Samozřejmě nechci říci, že by lidský organismus byl proto nemocný. On
musí být neprůhledný pro obyčejný praktický život. To je jeho normální stav. Ale
pro vyšší poznání jím tak zůstat nemůže, zde se musí stát průhledným, duševněduchovně průhledným. To se děje právě cvičeními vůle. Organismus se stává
takovým, že jej můžeme prohlédat, že již tedy nehledíme dolů do neurčita, když
se rozvíjí vůle, nýbrž vůle se stává tak nesobeckou, jako je oko ve své
substancialitě vsazeno nesobecky do organismu, abychom správně viděli zevní
předměty. Jako oko samo je průhledné, stává se organismus průhledným
duchovně-duševně, celý organismus se stává smyslovým orgánem. Tím
vnímáme ve směru vůle objektivně duchovní bytosti, jako vnímáme okem zevní
fysické předměty. Tedy cvičení vůle nesměřuji u nás k tomu, aby tělo ztuhlo, aby
se duchovno-duševno uvolnilo, nýbrž směřují k tomu, aby se duchovno-

duševno vyvinulo tak, aby mohlo hledět skrze tělesnost. To je tím podstatným.
Nahlížíme do duchovního světa jen tehdy, když hledíme skrze sebe samy. Tak
jako vidíme zevní předměty, na něž hledíme, skrze oko jen tehdy, když hledíme
skrze oko, tak nehledíme do duchovního světa přímo, nýbrž hledíme-li skrze
sebe samy.
To je druhá stránka, vývoj ve směru vůle. Tedy celý vývoj spočívá v novější
době na tom, že zaprvé zesilujeme myšlení, takže se stává nezávislým na
mozku, a za druhé, že utváříme vůli tak, že se celý člověk stává průhledným.
Nemůžeme skrze oslnivou modř nahlížet do duchovního světa, rovněž jako
nemůžeme nahlížet bez oka na svět barev. Musíme hledět skrze sebe samy. To
se ale děje cvičeními vůle.
Zde máme nyní pro moderního člověka to, co se právě může konat
působením iniciace. Jako se může duševno-duchovno učinit ze strany myšlenek
nezávislým na tělesnosti, tak je tělo přemoženo ve své hmotnosti, když se stává
duchovno-duševno průhledným. Tím máte dáno duchovno-duševno, které bylo
osamostatněno svou vlastní silou. To je veliký rozdíl mezi starým a novým
zasvěcením. Staré zasvěcení změnilo tělo, změnilo je ze strany mozku, ze strany
ostatního organismu, a tím, že se tělo měnilo, bylo duševno-duchovno
vnímatelné temným způsobem. Moderní zasvěcení mění duchovno-duševno,
činí je v sobě silnějším po stránce myšlenkové a po stránce vůle a činí je tím na
jedné straně nezávislým na mozku, na straně druhé tak silným, že prohlédá
skrze organizmus. To je ovšem předpokladem, že dávný zasvěcenec viděl to, co
mohl vnímat jaksi přízračně. Vystupovalo, když byly proběhly příslušné
procedury, přízračně to, co se mohlo zjevovat jako bytostná podstata
duchovního světa. Zasvěcenec viděl duchovní svět, řekl bych, v éterických
útvarech. A velkou starostí učitelů dávných mysterií bylo, aby se žáci, přestože
viděli vjemy z duchovního světa v přízračné podobě, naučili k přízračnosti
nepřihlížet.

Stále znovu a znovu směřovala napomenutí učitelů dávných mysterií k
tomu; aby žákům vysvětlovali: „Vidíte něco, co vyhlíží jako hmotné, ale musíte na
to pohlížet jako na obrazy. V tom, co vidíte, v této přízračnosti, máte jenom
obrazy duchovního světa. Nesmíte se domnívat, že máte v tom, co vidíte zde
kolem sebe jako přízraky, pravou skutečnost – jako i prach z křídy na tabuli, když
něco nakreslím, není skutečností, nýbrž to, co je vyobrazeno.“ Samozřejmě se to
neříkalo těmito slovy, ale modernějším způsobem lze to tak vyjádřit. To bylo
velkou starostí dávných mysterií, aby žáci nepokládali za skutečnost, co tu viděli
snivě přízračného, nýbrž aby to přijímali jako obrazy.
V moderním zasvěcení máme jinou starost. Zde dospíváme k poznání
vyššího světa jenom tehdy, když procházíme imaginativním poznáním. Zde
žijeme ve světě obrazů; zde jsou tyto obrazy apriori ve svém obrazném
charakteru. Tedy nejsme vystaveni záměně, máme nejprve obrazný charakter.
Ale abychom tyto obrazy mohli posuzovat správně, abychom věděli, jak máme
tyto obrazy, vztahovat na duchovní realitu, toho se musí dosáhnout tím, že
používáme na svět obrazů exaktního myšlení, které jsme si osvojili jako moderní
lidé, že myslíme skutečně v tomto světě obrazů, jak jsme se naučili myslit v
obyčejném fysickém světě. Každé bezmyšlenkovité nazírání je pro moderní
iniciaci škodou. Musí se vše to, co jsme vyvinuli jako moderní člověk ve zdravém
myšlení, vnášet do vyššího poznání. Tak jako se můžeme orientovat v
obyčejném fysickém světě, můžeme-li řádně myslit, tak se tím spíše můžeme
správně orientovat ve světě duchovním, do něhož vstupujeme moderní iniciací,
jen tehdy, když vše to, čeho dosahujeme poznáním imaginativním, inspirativním,
intuitivním, můžeme správným způsobem proniknout myšlením, které jsme si
osvojili zde ve fysickém světě. To jsem vždy s plnou jasností vyslovoval jako
charakteristický rys moderního zasvěcení ve své knize „Theosofie“, jakož i ve své
„Tajné vědě v obryse“ a také v knize „Jak dosáhneme poznání vyšších světů“.
Proto je také tak nutno, aby se každý, kdo chce v novějším smyslu
proniknout do vyšších světů vskutku naučil exaktně myslit a v exaktním myšlení

se cvičil. To není totiž tak snadné, jak si to lidé představují. Chci, aby se to, co
vlastně míním, skutečně učinilo srozumitelným, říci toto: Mysleme jednou něco
zcela pregnantního. Řekněme, že by byla tato ctěná společnost zde zítra
překvapena tím – je to samozřejmě hypotéza – že se zde v Goetheanu,
řekněme, objeví Lloyd George. Chci právě uvést extrémní případ. Nuže, kdyby
se zde objevil zítra Lloyd George, tak byste všichni měli určité myšlenky, určité
pocity. Ale tyto myšlenky, tyto pocity, které byste měli, ty by nevznikly pouze
tím, že byste od okamžiku, kdy se tento Lloyd George objeví, až do okamžiku,
kdy opět odejde, sledovali vše to, co přehledáte. Abyste to sledovali,
nepotřebujete vůbec vědět, že je to Lloyd George. Mohli byste na něm vnímat
jen to, co lze právě vidět na nějakém člověku, který je nám zcela neznámý.
Pokud nejste s to nepřihlížet ke všemu, co o něčem, co takovým způsobem
vnímáte, již odjinud víte, pociťujete, pokud nedovedete čistě sledovat pouze to,
co vidíte, potud nemyslíte exaktně. Exaktně myslíte teprve tehdy, když jste s to,
objeví-li se ráno Lloyd George, nemyslit, nepociťovat zde o něm nic jiného, než
co vyvolá čistý dojem od prvního okamžiku, kdy ho vaše oko spatří, až do
okamžiku, kdy opět vašemu oku zmizí. Vše to, co jste viděli dříve, musíte vyřadit.
Vše to, proč jste se na něho rozzlobili, nebo co vás na něm nadchlo, musíte
vyřadit, musíte přijímat jen to, co vám nabízí v čistém nazírání. Jen tím se učíme
myslit přesně podle skutečnosti.
Pomyslete, jak daleko je lidstvo vzdáleno od toho myslit přesně podle
skutečnosti! Nechte něco takového ve své duši oživnout, tak uvidíte kolik v duši
žijících pocitů, skrytých, nevědomých, podvědomých necháte vystoupit. Největší
obtíž je omezit se na to, co jsme pouze viděli. Pokuste se něco číst, kde někdo
něco popisuje a tažte se: „Popisuje pouze to, co viděl, nebo nevyvolává stovky a
stovky předpojatých pocitů a citů, které tu do toho uvnitř hovoří?“ A přece. Jen
když jsme s to omezit se čistě na to, co jsme viděli, potom jsme způsobilí
pozvolna dospět k přesnému myšlení.

Především tedy musí být vykonáno to, že člověk vše to, co je mu vštípeno
i životem samým, může pro jisté úkazy škrtnout a skutečně sleduje jenom to, co
se mu v životě naskýtá. Uvážíte-li to a budete-li poněkud meditovat o tom, co
jsem nyní právě řekl, potom dostanete pozvolna pojem toho, co se nazývá
exaktním myšlením. V obyčejném životě člověk vlastně sotva má příležitost cvičit
se v dnešních poměrech v exaktním myšlení někde jinde než v geometrii,
nanejvýš ještě v počítání. Zde se člověk omezuje na to, co vidí. K nějakému
geometrickému obrazci, k trojúhelníku, nepřinášíme mnoho předsudků. Zde si
říkáme: To je trojúhelník. Zde nakreslím rovnoběžku, tento úhel se rovná
tamtomu úhlu, onen se rovná onomu a ten uprostřed je roven sám sobě. To je
přímý úhel. Tedy tři úhly trojúhelníku se také rovnají přímému úhlu.

Zde pohlížím na něco, co mám před sebou. Zde nepřináším takovou
hromadu předsudků, jak kdyby přišel zítra Lloyd George, a snad bych to již
předem věděl. Samozřejmě chci tím, co jsem nyní právě vyslovil, jen říci, že
skutečně exaktní, přesné myšlení je dobrou přípravou pro správně zření vyšších
duchovních světů. Myšlení, kdy máme počátek myšlenky přesně v ruce a
můžeme zcela přesně prohlédat skutečně každý krok myšlenky, to je nutné,
abychom vstoupili do vyšších světů, míním, abychom s porozuměním vstoupili
do vyšších světů. Především je nutná precisní svědomitost myšlení, abychom si
učinili jasno o tom, co myslíme. A také od toho nás obyčejný život příliš odvrací.
Lidé nemají ve většině případů žádný zájem na tom, aby exaktně myslili, nýbrž
mají mnohem větší zájem myslit tak, že se jim myšlenka líbí, že je jim myšlenka
příjemná.

Není-liž pravda, je-li člověk nakonec katolickým knězem a slyší o
anthroposofii, tak je mu myšlenka, že tu může být něco v anthroposofii správné,
přece strašně nepříjemná. Tedy nemůže být vůbec řeči o tom, že se tu rozvíjí
exaktní myšlení. Tu člověk přistupuje k věci se všemi možnými předpojatými
pocity a předsudky, a rozhoduje se potom podle těchto předsudků. V životě se
ponejvíce rozhoduje podle těchto předsudků. Pomyslete však jen, jak zvláštním
dojmem často působí, když se činí pokus charakterizovat něco nepředpojatým
způsobem. Žijeme zde v Goetheanu. Žádný člověk ode mne neočekává, že jsem
v menším smyslu ctitel Goetha než někdo jiný, ale jak mnoho jsem přednesl
proti Goethovi. Jak často se snažím charakterizovat Goetha na základě
vymezené řadě úkazů, které lze přehlídat, kdežto ponejvíce, když se hovoří o
Goethovi, je již ve jménu Goetha celé množství ohodnocení. Tím, že se vysloví
jen jméno Goethe, je již něco v duši podněcováno. Nelze, když přistupujeme k
novému úkazu, přistupovat k tomuto novému úkazu nezaujatě, máme-li právě
celou hromadu předsudků.
K těmto věcem se obyčejně nepřihlíží a proto se velmi často říká: „Ach,
nepokročíme dále v pronikání do duchovních světů!“ – Ano, když se nepřihlíží k
elementárním věcem, tak tam samozřejmě právě nelze vkročit. A lidi na to
pohlížejí jako na přílišný požadavek, když se od nich požaduje, aby respektovali
nejelementárnější věci.
Uvedu vám obraz. V devadesátých letech jsem byl jednou v Jeně; zde
pronesl Bismarck po svém propuštění velkou řeč. Objevil se pod baldachýnem v
doprovodu Haeckela a Bardelebena a jiných jenských profesorů. Pomyslete nyní,
celé to obrovské množství lidí, které tehdy stálo na náměstí v Jeně, to mělo
sledovat, co Bismarck říká jen tak, jak by to sledovali u nějakého člověka, kterého
nyní teprve poznávají. Není-liž pravda, to je nemyslitelné v obyčejných
poměrech. A přece pro toho, kdo skutečně chce dospět k jistému zasvěcení, je
naprosto nutné, aby si vyvíjel nezaujatost, aby pohlížel na vše, co vidí, byť si o
tom již uložil ve své duši jakkoli mnoho, vždy znovu jako na něco nového, jako

na něco, co mu jaksi spadlo z nebe. Neboť to je přece vlastností duchovního
světa, že my si jej v každém okamžiku teprve vždy znovu musíme dobývat,
chceme-li jej mít. K tomu se musíme připravovat příslušným způsobem.
Ale lze přece říci: Když přihlížíme ke všeobecným civilisačním úkazům,
pohybuje se lidstvo v jakési takové linii. Jen se mu ukazuje nejprve ještě ve
špatném aspektu, v potírání každé autority, v potírání každého vžitého úsudku a
tak dále. Tyto věci musí být jen všechny zušlechťovány. Ale lidstvo se pohybuje
ve směru nepředpojatosti. Jen se to nejprve projevuje ve své negativní, ošklivé
stránky. Musíme, chceme-li posuzovat vývoj civilisace správně, chceme-li vývoj
zhodnotit pro budoucnost, pozorovat jej také z té stránky, kterou jsem nyní
právě naznačil.

Osmá přednáška
Dornach, 17. února 1922

Chceme ještě jednou pozorovat průchod lidské duchovně-duševní bytosti
fysicko-smyslovou organisací. A to tak, jak se toto duchovno-duševno nejprve
připravuje pro fysickou inkarnaci, sestupujíc z duchovních světů, a potom jak
opět vystupuje branou smrti z fysicko-smyslové inkarnace do duchovního světa.
A dnes chceme zvláště prohlédnout na duševní vlastnosti tohoto děje. Musíme
si ujasnit, že při vstupu do fysické organisace, a to již při početí nastává mohutná
proměna a že opět nastává mohutná proměna, když člověk opouští fysickou
inkarnaci branou smrti.
Charakterizovali jsme to již z nejrůznějších hledisek; dnes ale chceme jaksi
zaměřit svůj pohled na vnitřní zážitek duše. Chceme se tázat: „Jaké jsou poslední
zážitky duševna, než sestupuje do fysického pozemského života?“
Pozorujeme-li duševno mezi narozením a smrtí, tak je nacházíme
nejrozmanitějším způsobem protkáno myšlenkami, city, impulsy vůle. Vše to

působí vzájemně k celkovému duševnímu obrazu. A máme také pro jednotlivé
formy, pro formy citu, pro formy volních impulsů zvláštní slovní označení a
dovedeme z toho, co se duševně prožívá ve fysickém pozemském životě,
charakterizovat jisté druhy citů. Můžeme, když vycházíme z více podvědomých
citových zážitků vůbec, přinejmenším vrhnout světlo na to, co v duši žije, dříve
než vstupuje do pozemského života.
Nejprve nám musí být jasno, že myšlenkový element žije v duši jako
takový během pozemského života jako něco stínovitého. Myšlenky jsou
oprávněně nazývány bledými, abstraktními. Většina toho, co člověk vytváří
během pozemského života jakožto myšlenky, představy, není nakonec ničím
jiným, než zrcadleným obrazem vnějšího světa. Člověk si představuje, co vnímal
ve vnějším světě svými smysly a budete asi vědět, pokud odečtete z
myšlenkového života vše, co člověk vnímal smysly, nebo co prožil jinak během
fysického pozemského života v přítomnosti smyslů, že v podstatě zbude velmi
málo, když právě studium duchovní vědy nevedlo k tomu. že člověk obdržel jiný
myšlenkový obsah než ten, který je brán ze světa smyslů. Ale tento stínovitý svět
myšlenek je právě stínovitý z toho důvodu, protože tratil svou vnitřní živoucnost
při sestupu do fysicko-smyslového světa. Lze říci, že jako se má nějaký plně
pozemský útvar ke stínu, který vrhá na zeď, tak se má, to, co vlastně žije v
myšlenkách, k tomu co vystupuje jako myšlenky během našeho pozemského
života. A jdeme-li od pozemských myšlenek, jak je máme mezi narozením a
smrtí, k pravé podobě života myšlenek, tak existují přece vlastně jen v čistě
duchovním života před početím. Je tomu právě tak, jako když přejdeme od
stínovitého obrazu na zdi k tomu, co obraz představuje. Existuje čilá vnitřní, plně
živoucí jsoucnost v tom, čím jsou později stínovité myšlenky, právě před
zrozením nebo početím. Můžeme označit jako vlastní duchovní jsoucno, jako
vlastní duchovní bytostnou podstatnost to, co existuje ve světě myšlenek před
početím jako vnitřní duševní tkaní a život. Toto vnitřní duševní tkaní a život je
samozřejmě před početím něco, co proniká celý nám známý vesmír. Žijeme
vlastně před početím v celku světa, který nás jinak oklopuje, a co potom existuje

jako myšlenka v člověku během pozemského života, to je stínový obraz v malém
prostoru, v lidském fysickém organismu, obraz toho, co má vlastně kosmický
život před početím. Tím jsme označili jeden element duševna před zrozením
nebo před početím. Co je v pozemskosti element myšlení, v mimozemskosti u
lidské bytosti element duchovní, to nacházíme, dříve než člověk sestoupí do
fyzického světa, jakožto obsah duše. To druhé, co je obsahem duše, to nelze
označit jinak, chceme-li použít pojmů z pozemského života, než když řekneme:
„Je to strach.“ V duši žije v době, která předchází fysickému pozemskému životu,
něco, co ji zcela proniká jako strach. Jen samozřejmě, když se něco takto řekne,
musí vám být jasno, že strach jako zážitek mimo fysické tělo, je něčím zcela
jiným než ve fysickém lidském těle.
Člověk je tedy, než sestupuje dolů k Zemi, duchovnem-duševnem,
proniknut citovým elementem, který lze srovnat jen s něčím, co člověk zakouší v
pozemském životě jako strach. Tento strach má své dobré oprávnění pro tu
dobu lidského života, o níž právě hovořím. Člověk prodělal v životě mezi smrtí a
novým zrozením všechny možné zkušenosti, které možno učinit právě jen v
tomto kosmickém spojení s vesmírem. Člověk je jaksi unaven tímto kosmickým
životem na konci svého bytí mezi smrtí a novým zrozením, jako je člověk unaven
pro pozemský život vysušením, ochabnutím své tělesné organisace na konci
svého pozemského života. Člověk se stal jaksi unaveným svým mimozemským
životem. A tento vznik unavenosti se právě nevyjadřuje jako unavenost, nýbrž se
vyjadřuje jako strach před vesmírem. Člověk jaksi prchá před vesmírem. Pociťuje
to, co je základní vlastností vesmíru jako něco, co se mu nyní již stalo cizím, co
mu již nic nedává; pociťuje jakousi bázeň, která se dá srovnat se strachem před
elementem, v němž tu člověk je. Chce se vymanit z tohoto kosmického pocitu, a
chce se stáhnout do toho, co je lidská tělesnost.
Nyní je to, co se člověku ze Země nabízí, něčím, co působí v jistém smyslu
vůči tomuto stavu strachu, v němž se člověk ocitá, když se opět blíží k
pozemskému životu, působí jako síla přitažlivosti. Mám-li tuto věc nakreslit

schematicky, musil bych to učinit takto. Myslete si klenbu lební s mozkem uvnitř.
To je základ klenby lební. To, co se tu vyváří ve formách mozku, co představuje
tak pozoruhodné závity, to je u lidského organismu, jak jsem to porůznu již
naznačil, jakési napodobení hvězdného nebe, vesmíru. Zde uvnitř v tomto
buněčném útvaru mozku je skutečně napodobení hvězdného nebe (viz kresbu).

A když člověk před sestupem do pozemskosti žil venku ve vesmíru, ve
hvězdném světě, obepínal ve své duchovnosti tento hvězdný vesmír. Ale nyní se
jej takřka bojí. Stahuje se dostředivě k tomu, co je jakožto pozemský otisk tohoto
hvězdného prostoru v lidském mozku. A tu dospíváme k tomu, co bychom
mohli označit jako volbu, která vystihuje duchovno-duševno. Duše právě jde
směrem k tomu vytvářením se mozku, který má největší podobnost s tou
hvězdnou konstelací, v níž duše stála před sestupem do pozemskosti. Je přece
přirozené, že mozek jednoho embrya je jiným otiskem hvězdného nebe než
mozek embrya druhého. Duše se ale cítí přitahována k tomu mozku, který má
největší podobnost s hvězdnou konstelací, v níž duše byla předtím, než
sestoupila na Zemi.

Je to tedy v podstatě jistý druh strachu, pocitu strachu, co vede duši dolů
do těsného lidského prostoru, pocit strachu před nekonečnem, mohli bychom
říci. Tento pocit strachu je více duševnem. Svět myšlenkový, který se potom
rozvíjí pozvolna od dětství až do dospělosti, je duchovno. Přitom procházejí jak
tento pocit strachu, tak i duchovno, které se pak stávají myšlenkovými stíny,
podstatnou metamorfózou. Tuto metamorfózu bych vám chtěl charakterizovat.
Můžeme tu použít jen výrazů, které jsou pro obyčejné představování nezvyklé;
ovšem dnešní obyčejné představování má také rozhodně opěrné body, aby tyto
věci označilo. Je to vzdálené všeho toho, co do této oblasti náleží a proto
musíme již použít nezvyklých výrazů, chceme-li adekvátně označit tyto věci
vzdálené dnešním představám. Máme tedy nejprve duchovní element, který tu
žije ve vesmíru, který jaksi odebírá do těsného příbytku lidského těla, rozvíjí se
zejména prostřednictvím soustavy nervové, mozku a musí se přitom
metamorfovat. Přitom se rozděluje do dvou oblastí. Lze skutečně hovořit o tom,
že to čím je člověk před početím v duchovně-duševním světě, umírá při
přecházení do fysické tělesnosti. Zrození ve fysické tělesnosti je odumřením pro
duchovně-duševní život člověka. Při odumření zůstává vždy mrtvola. Jako
zůstává mrtvola, když člověk zemře pro Zemi, tak zůstává mrtvola, když
duchovno-duševno procházejíc početím k Zemi, smím-li použít toho výrazu,
umírá pro nebeský svět. Z toho, co tu nyní zůstává jako mrtvola, z toho
prožíváme vlastně myšlenkově celý svůj pozemský život. Mrtvola je totiž svět
myšlenek; to mrtvé, to je tento stínový svět. Takže lze říci: „Když duchovno
člověka sestupuje početím dolů do pozemského života, odumírá pro duchovněduševní svět a zanechává tuto mrtvolu.“
Právě tak jako se rozplývá mrtvola fysického člověka do pozemských
elementů, tak se rozplývá pro duchovní svět duchovno-duševno a stává se silou,
která se rozvíjí ve fysických myšlenkách. Myšlenkový svět je mrtvolou našeho
duchovna-duševna. Tak jako Země zpracovává mrtvolu, když ji klademe do
Země, nebo jak ji zpracovává oheň, když ji spalujeme, tak zpracováváme po celý
svůj život mrtvolu svého duchovna-duševna ve svém fysickém myšlenkovém

světě. Tedy fysický svět myšlenek je v podstatě vzato pokračující mrtvola toho,
co existuje jako skutečnost, jako duchovní život předtím, než člověk sestupuje do
fysické pozemskosti.
To druhé, co se do člověka ubytuje jako něco živoucího z bytí před
zrozením, to se uplatňuje ve fysickém člověku nikoli skrze svět myšlenek, nýbrž v
nejširším rozsahu vším tím, co můžeme nazvat cítění, jak cítěním s člověkem, tak
cítěním s přírodou. Tedy vše to, čím se šíříte do světa v citech a pocitech. (Viz
následující schéma). To je element, který představuje živoucí další působení
předzemského bytí.
Živoucí způsob svého předzemského bytí neprožíváte ve svých
myšlenkách, nýbrž v pocitech s ostatními bytostmi. Když milujeme květinu, když
milujeme člověka, tak je to v podstatě síla, která je nám dána ze života před
zrozením, ale živoucím způsoben. Takže lze také říci. Když například milujeme
nějakého člověka, tak ho milujeme ne pouze na základě zkušeností v
pozemském životě, nýbrž na základě karmy, na základě spojení v dřívějších
pozemských životech. Něco živoucího se přenáší ze života před zrozením, když
přichází v úvahu spolu cítící sféra člověka. Naproti tomu odumírá to, co je
živoucím duchovním elementem mezi smrtí a novým zrozením, do světa
myšlenek. Proto má svět myšlenek během pozemského bytí v sobě tuto
vybledlost, stínovitost, toto mrtvolné, protože představuje vlastně odumřelou
část předzemských zážitků člověka.
Tím druhým, je potom to, co musíme označit jako strach, a také to se
metamorfuje tak, že se to rozpadá ve dva elementy. Jeden, tedy to, co
prožíváme před sestupem dolů do pozemského světa jako strach, co duši zcela
proniká a při čem chce z duchovního světa uprchnout, to se stává něčím jiným,
když vstupuje do těla, a to se projevuje nejprve v nitru člověka jako něco, co
bych mohl označit jako sebecit. Tento sebecit je skutečně proměněný strach. Že
se cítíte jako já, že se držíte v sobě samých, to je proměněný strach ze života
před zrozením.

mrtvé myšlenky
Duch
soucítění
sebecit
Strach
vůle
A druhá část, v níž se strach proměňuje, to je vůle. Vše, co vystupuje jako
volní impulsy, co je ve světě základem naší činnosti, vše to existuje před
sestupem do pozemského života jako strach.
Hleďte, zde je opět člověku prokázáno dobro pro pozemský život tím, že
v obyčejném vědomí nekráčí kolem Strážce prahu. Řekl jsem častěji: To, co
představuje vůle vlastně zde dole v lidském organismu, to člověk zaspává.
Člověk má intenci svého chtění, potom chtění vykonává; potom má opět
představu o výsledcích. Co ale leží mezi těmi dvěma představami, mezi úmyslem
jednání vykonat a dokončeným jednáním, tedy to, co vlastně žije ve vůle, to
člověk nejprve zaspává tak, jak zaspává stavy mezi usnutím a procitnutím. Kdyby
člověk nahlížel dolů do toho, co je v základě jeho vůle, cítil by, jak zdola působí
v jeho organismu mocně strach, který sem vstoupil ze života předzemského.
To je také to, co musí být překonána při zasvěcení. Když pohlížíme do
sebe samých, vidíme nejprve ovšem sebecit. To je něco, co nesmí být výchovou
příliš stupňováno, aby člověk, když vstupuje do duchovního světa, nepropadal
velikášství. Ale v základě svých volních impulsů nalézá všude strach, a musí být
proti tomuto strachu posilován.
V podstatě tedy uvidíte, že všude ve cvičeních, které jsou dána v mé knize
„Jak dosáhneme poznání vyšších světů?“, se směřuje k tomu, aby člověk snášel
strach, který právě vyznačeným způsobem vnímá. Tento strach je něco, co tu

musí být mezi silami vývoje, jinak by člověk vůbec z duchovního světa do
pozemského bytí nesestupoval. Neprchal by před duchovním světem. Nevyvinul
by impuls stáhnout do omezeného lidského těla. Že to činí, souvisí právě s tím,
že má před duchovním světem strach jako zcela přirozenou vlastnost duše, když
žil po nějakou dobu mezi smrtí a novým zrozením.
Máme tedy na sobě myšlenky jako mrtvolu, to znamená, je to vlastně síla
myšlenek, ne myšlenky samy, které máme. Můžeme to popsat ještě přesněji.
Ovšem když se chceme zabývat tímto přesnějším popisem, budete musit
vyvinout velmi exaktní představy. Tato duchovní síla, která tu v myšlenkách
umírá a stává se mrtvolou, když člověk sestupuje dolů do fysického pozemského
bytí, tato síla je táž, která tvoří z kosmu naše orgány. Co v sobě nosíme jako
plíce, srdce, žaludek, tedy jako zformovaná orgány, to je vytvářeno z této
myšlenkové síly vesmíru.
Když vstupujeme nyní do pozemského života, potom vstupuje tato
myšlenková síla do našeho úzce ohraničeného organismu. Co chce Země od
nás se svým okolím? Země se svým okolím chce od nás vlastně, abychom ji v
sobě napodobovali. Kdybychom napodobovali pozemskost, potom by se
pozvolna během našeho života všechny naše vnitřní orgány jako plíce a
především nejrůznější závity mozku a tak dále proměnily v krystalovité útvary.
Všichni bychom se stali sochami, které by ale nebyly podobné člověku, nýbrž,
které by vyhlížely jako krystaly, které jsou jeden vůči druhému seskupeny. Byly
bychom složeny z neorganických, z neživých útvarů a stávali bychom se čímsi
jako sochy.
Proti tomu se lidský organismus vzpírá. Zůstává u formy svých vnitřních
orgánů. Nenechá například své plíce přetvořit v něco na způsob, řekněme,
pohoří. Nenechá své srdce přetvořit v něco na způsob krystalického seskupení.
Proti tomu se vzpírá. A v tomto vzpírání se leží podnět k tomu, místo abychom
tvarově napodobovali svými orgány toto pozemské okolí, napodobujeme je
pouze v stínovitých obrazech ve svých myšlenkách. Tedy síla myšlenek je vlastně

vždy na cestě učinit z nás otisk naší fysické Země, naší fysické zemské formy.
Chtěli bychom se neustále stávat soustavou krystalů. Ale ta naše organisace
nepřipouští. Tak mnoho má vyvíjet v živoucnosti, v soucítění, v sebecitů, v
impulsech vůle, že to nepřipouští. Nenechá přetvářet naše plíce tak, aby
vyhlížely jako krystaly, které vyrůstají ze Země. Brání se proti tomuto zemskému
utváření a tak se uskutečňují obrazy pozemských útvarů jenom v geometrii, a co
si jinak tvoříme jako myšlenky o našem pozemském okolí. Jak řečeno, musí se
myslit velmi exaktně, chceme-li pokročit k této představě.
Vlastně ale existuje stále tendence, abychom se stávali podobnými svému
myšlenkovému systému. Musíme neustále proti tomu bojovat, abychom se mu
podobnými nestali. Neustále vlastně usilujeme o to stát se jakýmsi uměleckým
dílem, které ovšem tomto druhu myšlenek, jak jej lidé ponejvíce mají,
neposkytovalo by právě pohled na velmi krásné umělecké dílo. Ale usilujeme o
to, abychom způsobili totéž podle zevní podoby, čím jsou naše myšlenky právě
v pouhém obraze, v pouhém stínu. Nestáváme se jím, nýbrž necháváme jej jaksi
zrcadleně odrážet zpět a tím se stává naší myšlenkou. Je to proces; který se dá
skutečně srovnat se vznikem zrcadlených obrazů.
Když zde máte zrcadlo, před ním nějaký předmět, tak se tento předmět
právě zrcadlí. Není v něm. Vše, co je před naším okem, chce vlastně v nás
neustále způsobit skutečný útvar. Ale my se proti tomu vzpíráme, zachováváme
si svůj mozek. Tím je to zrcadleno a stává se to myšlenkovým obrazem. Stůl
chce ve vás váš mozek sám učinit stolem; nepřipouštíte to. Tím vzniká ve vás
obraz stolu. To je zrcadlení, toto zpětné odrážení činnosti. Tím zde právě ale
stojíme v myšlení tak, že naše myšlenky jsou jen stínovitými obrazy vnějšího
světa. Ale v našem cítění, zde máme skutečně již dáno něco jiného. Pokuste se
jen jednou představit si správně, co máte ve svém cítění. Pociťujete jinak kulatý
stůl než stůl s rohy, hranatý. Cítíte rohy stolu. Myšlenka hranaté věci pro nás nic
zvláštního neznamená, ale cítění rohů, to činí více bolesti, než když sledujeme se

vším klidem kulatost stolu. Tedy s cítěním žijeme ve svém nitru podle zevní
formy více než s myšlenkami.
Tím je poukázáno na metamorfózu, kterou duševno-duchovno prodělává,
když kráčí z bytí předzemského do bytí zemského. Jak je tomu nyní, když
procházíme branou smrti?
Myšlenkový svět, který máme, je podle své síly pouze mrtvolou života
předzemského. Nemá vlastně žádný význam. Právě tak jako když se vidíme v
zrcadle a potom zrcadlo dáme pryč, je obraz pryč, tak mizí náš myšlenkový
život, když procházíme branou smrti. Tedy, hovoří-li člověk o nesmrtelnosti, tak
rozhodně nemá jen reflektovat na tuto pozemskou sílu myšlenek. Ta to není,
která s člověkem prochází branou smrti. Naproti tomu vše, co člověk vyvinul
jako soucit, jako vciťování se do pozemskosti, to prochází branou smrti. Tedy
soucit prochází branou smrti. A tím, že máme soucítění s okolním světem,
vyvíjíme sílu (viz schéma)
smrt
soucítění

myšlenkové tělo myšlenkové duchovno

sebecit

stát uvnitř duchovních bytostí silová podstata

stát v duchovním světě v bytostech, v elementu, který je elementem
duchovních myšlenek.
Soucítění, které je naší tělesností odděleno od pozemského okolí, proudí
nyní po smrti do duchovního okolí a spojuje se s myšlenkovým duchovnem
světa, do něhož vstupujeme, procházejíce branou smrti.
A tím, že jaksi vplýváme se svým soucítěním do myšlenkového duchovna,
vyvíjíme sami zase jakési myšlenkové tělo, živoucí myšlenkové tělo, které je nám
potom vlastní mezi smrtí a novým zrozením. Neboť to, co je v životě sebecit, to
se vyvíjí k tomu, aby stálo uvnitř ostatních bytostí.

Neboť to, co je v životě sebecitem, abychom stáli v jiných bytostech.
Kdežto se svým sebecitem vnímáme v pozemském životě jen uvnitř své
tělesnosti, učíme se vnímat v jiných bytostech, v bytostech vyšších hierarchií,
když jsme prošli branou smrti. A když stojíme uvnitř duchovních bytostí,
přijímáme od nich také síly, které nás potom vedou dále na naší životní dráze
mezi smrtí a novým zrozením. Takže můžeme říci, že se vlastní silová podstata
vyvíjí tímto způsobem. To je metamorfóza duchovna-duševna, když procházíme
branou smrti.
Vůle jako taková není snad podobna myšlenkovému světu, že by snad se
smrtí zmizela, nýbrž je zdrojem pro obsah našeho sebe pociťování. Pomyslete,
že chcete něco, co vás uspokojuje, potom dává chtění již něco, co vás
uspokojuje, dává vašemu sebecitu určitou nuanci. Když jste něco učinili, co vás
neuspokojuje, dává to také vašemu sebecitu jistou nuanci. Vůle není jen něčím,
co uskutečňuje činnost navenek, nýbrž směřuje také velmi silně zpět do našeho
nitra. Víme, čím jsme na základě toho, co dokážeme. A tuto nuanci sebecitu,
toto zpětné záření volního elementu do nás, to právě bereme sebou spolu se
sebecitem do duchovního světa. Tedy je to vůle, to znamená vlastně zpětné
záření vůle do našeho sebecitu, co vnášíme do bytostí vyšších hierarchií, noříce
se do nich. A tím, že bereme sebou, co náš sebecit zesilovalo nebo zeslabovalo,
v tom se nachází síla naší karmy, našeho osudu. Přehlédáme-li tyto věci,
můžeme nahlédnout do toho; co vlastně člověk je. A učíme se poznávat také
tímto způsobem zejména jisté průvodní úkazy pozemského života. V
pozemském životě zajisté vystupuje tu či onde strach, ale nikdy nesmí vyplnit
celou duši; a bylo by smutné, kdyby tomu tak bylo. Naproti tomu dříve než
sestupujeme do pozemského života, je celá duše naplněna strachem a tento
strach je silou, kterou musíme v tomto stavu mít, abychom skutečně sestoupili
do fysického pozemského života. Sebecit opět je něčím, co nesmí být v
pozemském životě vystupňováno nad jistou míru, co by nemělo vlastně v
pozemském životě být pociťováno samostatně. Člověk, který vyvíjí sebecit s příliš
silnou samostatností, ten zná právě jen sebe. Sebecit v pozemském životě je tu

vlastně jen k tomu, abychom se až do smrti drželi své tělesnosti, abychom se
každého jitra, když jsme se vyspali, opět vrátili do své tělesnosti. Neboť
kdybychom tento sebecit během svého pozemského života neměli, tak bychom
se opět nevraceli. Ale po smrti tento sebecit potřebujeme, když se noříme do
světa duchovních bytostí, neboť jinak bychom sebe v této době vždy ztratili.
Musíme se tam přece ponořovat do reálných duchovních bytostí.
Země nemá vůči nám tento požadavek. Když jdete lesem, potom
zůstáváte právě na své cestě a stromy jsou vlevo a vpravo a vpředu a vzadu.
Vidíte stromy, ale stromy požadují, abyste do nich vešli, abyste se sestávali
neustále nymfou stromu a nořili se do stromů. Ale duchovní bytosti vyšších
hierarchií, do jejichž světa po smrti vstupujete, ty požadují, abyste se do nich
ponořovali. Musíme se jimi všichni stát, těmito bytostmi duchovního světa.
Kdybychom nevešli do duchovního světa s tímto sebecitem, procházejíce
branou smrti, potom bychom sebe ztratili. Zde potřebujeme sebecit, abychom
jednoduše sebe zachovali. A právě také morální věci, které jsme v pozemském
životě vykonali, které zvyšují oprávněným způsobem náš sebecit, ty nás chrání
před tím, že bychom se po smrti jako já ztratili.
To jsou představy, které by vlastně opět musily vstoupit do lidského
vědomí od přítomnosti do nejbližší budoucnosti zemského vývoje. Tyto
představy jaksi již přitékaly lidstvu v nejstarších dobách během instinktivního
jasnovidného pojímání. Lidé měli kdysi silný pocit o tom, čím byli, než byli
sestoupili k pozemskému životu. To bylo zvláště silně vyvinuto v dávných
zemských dobách. Méně vyvinuta byla v dávných zemských dobách naděje na
život po smrti. To bylo něco, co bylo přijímáno jako samozřejmé. Právě tak, jako
se nyní lidé zajímají především o své prožívání po smrti, tak se lidé pradávné
zemské doby, lidé před tisíciletími zajímali o svůj život, dříve, než byli sestoupili
na Zemi.
Potom přišla doba, s níž se toto původně instinktivní jasnozření ztrácelo, v
níž se také ztrácela intensivní souvislost duše s jejím předzemským bytím. A

potom vznikly dva duchovní proudy, které připravovaly to, co se nyní musilo v
civilisaci lidstva vyvíjet. Máme dva zřetelně navzájem odlišné proudy, které jsme
charakterizovali z nejrůznějších hledisek, a kterými se chceme opět dnes zabývat
z určitého hlediska, které nám bude moci zítra a pozítří posloužit při našich
pozorováních.
Vezměte pozemský vývoj, než přišlo mysterium Golgaty na Zemi, potom
máte rozšířenou po Zemi pohanskou kulturu a v jistém oddělení onu kulturu,
kterou bychom mohli nazvat starozákonní. Co bylo této pohanské kultuře
zvláště vlastní. Měla ještě naprosto vědomí o tom, že ve všem, co člověka fyzicky
obklopuje, je obsaženo také duchovno. Pohanská kultura měla silné vědomí o
tom, co jsou živoucí myšlenky, které se potom v nás stávají myšlenkami mrtvými.
Viděla všude v bytostech různých přírodních říši živoucí element pro to, pro co
jsou lidské myšlenky elementem mrtvým.
Pohanský svět vnímal tedy živoucí myšlenky světa, pozvedal také člověka
jako náležícího k těmto živoucím myšlenkám světa.
Zvláště životaplně vyvinutou částí tohoto pohanského světa byl svět
dávného řeckého národa. Víte, že svět dávného řeckého národa byl silně
proniknut myšlenkami osudu. A vzpomeňte si na jistá řecká dramata – tato
myšlenka osudu prozařuje lidský život se zákonitostí, řekl bych, jako přírodní
zákony přírody. Řek se cítil naprosto tak postaven do přírody, že do něho
působil osud tak, jako působí do přírodních věcí přírodní zákony. Osud postihuje
člověka v řeckém nazírání s přírodní silou. To bylo ale vlastností každé pohanské
představy; jen se vyjadřovala u Řeků zcela zvláštním způsobem. Pohanský svět
viděl ducha v celém životě přírody. Neměl žádnou přírodovědu, která by byla
takovou jako ta naše, ale měl rozšířenou přírodní vědu. Hovořila všude, kde
pohlížela na přírodu o duchovnu. Byla to přírodní věda, která byla současně
vědou duchovní. Pohan pohlížel méně na lidské nitro. Pohlížel na člověka také
jako na přírodní bytost zvenčí, ale to mohl, protože nemyslil také ostatní přírodní
bytosti bez duše. Nemyslil strom, rostliny, oblaka bez duše. Tak stačilo také

pohlížet na člověka jen zvenčí a přece o něm nemyslit, že je bez duše. Dávný
pohan mohl tedy, když oduševňoval přírodu, pohlížet také na člověka jako na
přírodní bytost, a tak bylo dávné pohanství elementem, který měl v sobě
především spirituálno, jež inklinovalo k duchu. Proti tomu stál ostře jakožto
druhý pól vyznání, které se potom vyžívalo ve Starém zákoně.
Starý zákon nepoznával přírodu vlastně ani v tom smyslu, jako poznáváme
přírodu my – míním, když se opět vracíme k duchovní vědě, ani v tom smyslu,
jak přírodu znalo pohanství. Starý zákon znal vlastně jen morální světový řád, a
Jahve je vládcem tohoto morálního světového řádu, a děje se to, co Jahve chce.
Takže v tomto světě Starého zákona vzniklo zcela samozřejmě nazírání, že se
nemá zhotovovat vůbec žádný obraz toho, co je duševně-duchovním; nazírání,
které by nikdy nebylo mohlo mít pohanství, neboť pohanství vidělo v každém
stromu, v každé rostlině obrazy duchovna. Vyznavač Starého zákona nikde
neviděl obrazy, naproti tomu všude vládu neviditelného, nezobrazitelného
duchovna.
V Novém zákoně měli bychom vlastně poznat splynutí těchto dvou
duchovních proudů. Bývalo to vždy tak, že v nazíráních lidí byl převažující jeden
či druhý element. Tak například převažující pohanský element byl vždy tam, kde
se pěstovala národní náboženská vyznání. Zde se dělaly obrazy duchovních
bytostí, byly napodobovány výtvory přírody. Naproti tomu se všude vytvářel
starozákonní element tam, kde vznikala novější vědeckost, kde se usilovalo o
svět bez obraznosti. A v novější materialistické vědě žije v mnohém ohledu
dozvuk právě Starého zákona, Starého zákona bez obrazů. Řekli bychom,
materialismus vědy, ten chce přísně oddělovat materii, které neponechává již
vůbec žádného ducha, a duchovno, které má žít jen v moralitě, o níž se nesmí
dělat žádný obraz, který se také nesmí spatřovat v pozemskosti.
Tato zvláštní charakteristika vědeckosti, s níž se dnes setkáváme v
materialistické formě vědy, je vlastně ještě impulsem Starého zákona zasahujícím
do naší doby. Věda se nestala ještě vůbec křesťanskou. Věda jako materialismus

je v podstatě dnes ještě starozákonní. A bude jedním z hlavních úkolů
pokračující civilisace obojí překonat, ale také umět rozpustit obojí synteticky do
vyšší jednoty. Musíme si již ujasnit, že jak pohanství, tak židovství představují
jednostrannosti, a že, když zasahují mnohonásobně do novější doby, představují
něco, co se musí překonat.
Věda musí dospět k duchu. Umění, které má často něco pohanského,
učinilo různé náběhy ke křesťanství, náběhy, které se ponejvíce vychýlily
lucifericko-pohanským směrem, umění bude musit vyústit do křesťanského
elementu.

Máme

dnes

vlastně

ještě

stále

působení

pohanského

a

starozákonního elementu a nemáme ještě plně vytvořené křesťanské vědomí. To
je to, co zvláště musíme vycítit, když se v myšlenkách zaměřujeme na tyto
konkrétní přechody člověka narozením a smrtí, tak jak jsou nám dávány
duchovní vědou.

Devátá přednáška
Dornach, 18. února 1922

Vzpomeneme-li si na to, co bylo včera řečeno, tak předstoupí před naši
duši jako podstatné to, že v duchovně-duševních oblastech je to, co sestupuje
početím a zrozením do fysicko-smyslového světa na jedné straně to, co má
vnitřně ještě živoucí duchovní svět, který se stává stínovitým, utlumeným světem
myšlenkovým, který potom člověk nosí v sobě, a na druhé straně to, co proniká
duševno-duchovno, a co jsem v podstatě charakterizoval jako stav strachu. A
vysvětlil jsem potom, jak se metamorfuje duchovno ještě v sobě živoucí v
myšlenkovost, ale jaksi posílá něco jako živoucí zbytek života před zrozením do
tohoto pozemského života, co žije v lidském soucitu, takže v lidském soucitu
máme skutečně něco, co v sobě v naší duši obsahuje živoucnost života před
zrozením.

Co potom tuto duši proniká jako pocit strachu před sestoupením do
fysického světa, to se metamorfuje na jedné straně v sebecit zde v pozemském
životě a potom jako vůle. Co tedy v lidské duši žije jako myšlenky, je vůči
živoucnosti ve světě ducha před zrozením v podstatě mrtvé duchovno-duševno.
Prožíváme skutečně ve svých myšlenkách nebo přinejmenším v síle, která
proniká naše myšlení, jaksi mrtvolu svého duchovně-duševního života, jak jej
máme mezi smrtí a novým zrozením. Ale toto dnešní prožívání jaksi umrtvené
duše během fysicko-pozemského života nebylo tu vždy v téže míře. Čím dále
jdeme zpět ve vývoji lidstva, tím více hraje to, co jsem včera označil jako soucit,
– soucit nejen s lidmi, nýbrž například také s ostatní přírodou – hraje to ještě
jistou úlohu zde v pozemském životě. Takové abstraktní poznání, o jaké se
usiluje dnes, a to právem, přinejmenším relativně právem, nebylo vždy ve vývoji
lidstva. Taková abstraktní vnitřní uvědomělost vznikla v podstatě úplně v
nejextrémnějším smyslu teprve v 15. století, tedy na počátku 5. poatlantického
období. Co tu člověk prožívá ve svých myšlenkách, to bylo dříve proniknuto
živoucím cítěním. V dávných poznatcích, například řeckého světa, vůbec
neexistovaly tyto abstraktní pojmy, které máme dnes. Zde byly všechny pojmy
proniknuty živoucím cítěním. Zde člověk pociťoval svět, ne že by o něm pouze
myslil. Toto myšlení o světě a omezení soucitu na to, co je ve vlastním smyslu
nakonec jen sociálním životem, to vzniklo teprve s počátkem 5. poatlantického
období.
Má-li se soucit v pozemském životě ještě uplatňovat, jak tomu bylo
například tak silně v dávné Indii, pro celou přírodu, jak se o to usilovalo pro
všechny bytosti přírody, potom má člověk právě ještě v sobě silné prožívání
toho, co se kolem něho odehrává mezi smrtí a novým zrozením. V myšlení
tento život odumřel. V soucítění se světem nás oklopujícím existuje naprosto
prožívání našich vjemů mezi smrtí a novým zrozením.
Toto soucítění hrálo v životě lidí ve starších dobách, když pohlíželi do
přírody, velkou roli, a tím viděli tito lidé vše, co bylo v přírodě, každý oblak,

každý strom, každou rostlinu, produchovněnu. Žijeme-li pouze v myšlenkách,
potom se příroda odduchovňuje, protože právě myšlenka je mrtvolou
duchovna-duševna. Tu vidíme přírodu právě jako mrtvý útvar, protože se může
zrcadlit jenom v mrtvých myšlenkách. Proto mizí všechny elementární bytosti z
nazíraní na přírodu, když nadešla novější doba.
Copak je tedy to, co člověk přesto v sobě cítí ještě jako jistou duchovnost,
jako živoucí duchovnost, kdežto by měl vlastně v myšlení přece prožívat jen
mrtvé duchovno? Chceme-li tuto otázku zodpovědět, potom musíme
přihlédnout k tomu, co jsem sdělil o fyzické organizaci lidstva jako trojčlenném
lidském organismu. (Viz kresbu).

Zde máme organismus nervově-smyslový, který je v podstatě lokalizován
v hlavě. Máme rytmický organismus v podstatě lokalizován v horních orgánech
hrudi, ale samozřejmě oba články organismu opět vyplňují celý organismus. A
máme organismus údů a výměny látek, který je v podstatě lokalizován v údech a
v dolní části trupu.
Přihlížíme-li k této fysické organisaci člověka, potom můžeme nejprve
zaměřit pohled na organisaci hlavy‚ která tedy hlavně, ale ne jedině, je nositelem
nervově-smyslového života. Této organizaci hlavy v podstatě porozumíme jen
tehdy, když ji pojmeme obrazně, a to tak, že víme, že je v podstatě
metamorfovaným přetvořením – nikoli podle látky, ale podle formy – ostatního

člověka, zejména organismu údů a výměny látek, z dřívější inkarnace, z
dřívějšího pozemského života.
Organismus údů a výměny látek z předešlého pozemského života se
stává, nikoli ve své látce, nýbrž ve své formě organisací hlavy v tomto, tedy
v následujícím, pozemském životě. Takže lze říci: Zde v hlavě máme jaksi
spatřovat schránu, která se ve své stavbě vytvořila přebudováním organismu
údů a výměny látkově z předešlé inkarnace a v této hlavě přebývají hlavně
abstraktní myšlenky, tedy ony myšlenky (viz kresbu, červeně), které jsou
mrtvolou duševně-duchovního života před zrozením.

Neseme tedy ve své hlavě jaksi živoucí vzpomínky na svůj dřívější
pozemský život, způsobuje to, že se v tomto pozemském životě cítíme jako já,
jako živoucí já, neboť toto živoucí já neexistuje vůbec vnitřně. Vnitřně jsou tu jen
mrtvé myšlenky. Ale tyto mrtvé myšlenky přebývají ve schráně, kterou lze
pochopit jen podle její obraznosti, a v její obraznosti metamorfované přetvoření
organismu údů a výměny látek předchozího zemského života.
To, co nyní již přechází z duchovně-duševního života oživenější, když
duše sestupuje do fysického pozemského života, to se jaksi nezabydluje v hlavě,
nýbrž v rytmickém organismu. V tomto rytmickém organismu máme v sobě vše
to, co působilo z našeho okolí, které jsme měli kolem sebe mezi smrtí a novým
zrozením. A kdežto má člověk ve své hlavě něco, co je jenom obrazem jeho
minulého zemského života a mrtvým myšlenkovým organismem, má ve svém
rytmickém organismu, ve své horní organisaci hrudi něco mnohem více

živoucího. Zde působí dovnitř dozvuk všeho toho, co duše prožila, když se
pohybovala volně v duchovnu-duševnu mezi smrtí a novým zrozením. Když
dýcháme, když máme svůj oběh krevní, zasahuje svými vibracemi do tohoto
dýchání, do tohoto krevního oběhu to, co byly síly mezi smrtí a novým
zrozením. A co máme jako svou duchovně-duševní bytost pro tuto pozemskou
inkarnaci, to nemáme ani v hlavě ani v hrudi, nýbrž to máme jakkoli to zní pro
dnešního člověka podivně, v organisaci údů a výměny látek. Své současné
pozemské já máme v organisaci údů a výměny látek (zeleně). Mrtvé myšlenky, ty
si musíte však přece myslit živoucími. Tyto mrtvé myšlenky žijí – vyjádřím-li se
nyní obrazně, je to míněno samozřejmě jen přibližně – uvnitř v závitech mozku,
a mozek je opět přetvořením organismu minulé inkarnace. Tento život, toto
přebývání mrtvých myšlenek v hlavě, to vnímá potom zasvěcenec jako reálnou
vzpomínku na minulou inkarnaci. Je tomu skutečně s touto vzpomínkou na
minulou inkarnaci právě tak, jako když jste v temné místnosti a pověsili jste na
svůj věšák své různé šaty, a můžete ohmatáním volit, kde, řekněme, máte svůj
sametový kabát, a. přitom si nyní vzpomenete, kdy jste tento sametový kabát
koupili. Tak tomu je, když tu všude narážejí mrtvé myšlenky. Vycítit to, co je v
organismu hlavy, to je vše vzpomínkou na minulý pozemský život.
Co se prožívá v organisaci hrudi, to je vzpomínka na život med smrtí a
novým zrozením; a to, co se prožívá v údech a výměně látek, to je nynější
pozemský život. Jen tím, že organismus údů a výměny látek působí vzhůru do
myšlenek, má člověk ve svých myšlenkách zážitek já. Ale je to zážitek klamný. V
myšlenkách samých já vůbec není obsaženo. Je právě tak málo obsaženo v
myšlenkách, jako stojíte za zrcadlem, když se v něm zrcadlíte. Já vůbec není
uvnitř v myšlenkovém životě. Zde je obsažena vzpomínka na předešlý pozemský
život tím, že se život myšlenek formuje podle hlavy. Tedy v hlavě máte vlastně
svého člověka z minulého pozemského života. Ve své hrudi máte člověka, jak žil
mezi smrtí a novým zrozením a ve svém organismu údů a výměny látek a
zejména ve svých konečcích prstů a prstců, máte v podstatě člověka, jak je zde
na Zemi. A jen proto, že v mozku spoluprožíváte konečky svých prstů na rukou

a nohou, máte také působením myšlenek vědomí o tomto já ve svém
pozemském životě. Tak groteskní jsou věci ve skutečnosti vzhledem k
mnohému, co si dnes člověk obyčejně představuje.
Takto si představovat hlavou, jak se to děje dnes, to nastalo vlastně
regulérně teprve počátkem 5. poatlantického období, v 15. století. Ale všechny
věci předcházejí v jistém smyslu ahrimansky, jsou předjímány. Luciferično je to,
co nastupuje později, než je to ve vývoji oprávněné. Ahrimanství vystupuje dříve.
A tak máme možnost poukázat na jeden úkaz v dějinách, kdy něco vystupuje
rozhodně poněkud předčasně, co by mělo regulérně nastat teprve v 15. století.
Zde to také potom nastalo, ale bylo to právě předjato již za doby mystéria
Golgaty. A zde můžeme poukázat na to, jak starozákonní představy, které jsem
vám včera poněkud charakterizoval, které učinil alegoriemi současník Krista
Ježíše Philo z Alexandrie. Philo z Alexandrie pojímá celý Starý zákon alegoricky,
to znamená: že chce celý Starý zákon, který je líčen ve formě zážitků, učinit
myšlenkovými obrazy. To je velmi duchaplné a když to vystoupí poprvé ve vývoji
lidstva, lze také hovořit o této duchaplnosti. Dnes je méně duchaplné, když
například filosofové vysvětlují „Hamleta“ tak, že jedna postava je manas, druhá
budhi a tak dále, když tedy je věc zcela překroucena do alegoričnosti. To je
samozřejmě nesmysl. Ale Philo z Alexandrie proměnil jaksi Starý zákon v
myšlenkové obrazy, v alegorie. Tyto alegorie nejsou právě ničím jiným, než
vnitřním zjevením usmrceného duševního života, duševního života zemřelého a
existujícího v myšlenkové síle jako mrtvola. Starozákonní nazírání pohlíželo svým
způsobem ještě zpět k životu před zrozením nebo před početím a z tohoto
nazírání si vytvořilo Starý zákon.
Když lidé již nemohli pohlížet zpět, a Philo z Alexandrie také nemohl
pohlížet zpět, tu se to vše stalo mrtvými myšlenkovými obrazy. A tak máme v
historickém vývoji lidstva tyto dva významné úkazy vedle sebe. Starozákonní
vývoj vyvrcholil ve Philonovi z Alexandrie v době mysteria Golgaty. Philo z
Alexandrie činí z celého Starého zákona svět slaměných alegorií. A současně s

tím je v mysteriu Golgaty zjeveno, že tento mrtvý zážitek nemůže vést k
nadsmyslnu, nýbrž jen celý člověk, který prochází mysteriem Golgaty, s božskou
bytostí v sobě.
Jsou to dva velké polární protiklady: Abstraktní svět, který je pojímán
ahrimanským způsobem ve Philonovi z Alexandrie, a svět, který má s
křesťanstvím vejít do vývoje lidstva. Lze říci, že se z tohoto hlediska stává celý
svět otázkou? Abstraktní člověk a Philo z Alexandrie byl snad nejgeniálnějším
abstraktním člověkem, protože pozdější abstraktnost ahrimansky předjal – chce
nalézt odpověď pro světové tajemství, když uchopuje nějaké myšlenky, které
mají řešit záhadu světa. Proti tomu je mysterium Golgaty obsáhlým živoucím
protestem. Nikdy myšlenky nerozřeší záhadu světa, nýbrž toto řešení zůstává
živoucím. Člověk sám ve své celistvosti je řešením záhady světa. Zde se objevuji
slunce, hvězdy, oblaka, hory, jednotlivá bytosti rozličných přírodních říší zjevujíce
se zvenčí jako velká otázka. A člověk tu stojí, a ve své celé bytosti je odpovědí
on. To je také hledisko, na základě něhož lze pozorovat mysterium Golgaty.
Nesnažíme se postavit vůči záhadě světa myšlenky v jejich mrtvolnosti; stavíme
vůči celému člověku to, co může být prožito na základě celého člověka.
Jen zcela pomalu a ponenáhlu mohlo lidstvo nalézt cestu, aby to
pochopilo. A dnes ještě tato cesta nebyla nalezena. Anthroposofie chce tuto
cestu otevřít. Ale od té doby se rozšířila abstraktnost, dokonce lidé jaksi ztratili
vědomí, že se musí hledat ona cesta. Až dosud o to lidé těžce usilovali, a toto
zápasící úsilí se ukazuje právě nejzřetelněji na přelomu 4. a 5. poatlantického
období. Když se křesťanství šíří jako zevní jev, usiluji právě nejlepší duchové o to,
aby se toto křesťanství chápalo vnitřně. Lidé převzali právě oba proudy z
dávných dob, na jedné straně proud pohanský, který byl v podstatě přírodní
moudrostí, který viděl ve všech přírodních úkazech duchovně-elementární
bytosti, démonické bytosti, právě ony démonické bytosti, o nichž vypráví
evangelium, poukazujíc na to, že se démoni vzpírali‚ když Kristus vstoupil mezi
lidi, protože nyní věděli, že je po jejich vládě světa. Lidé Krista nepoznávali.

Démoni ho poznali. Věděli, že uchopí srdce a duše lidí, že se musí stáhnout
zpět. Ale ještě dlouho, působili v srdcích a v jejich poznávacím úsilí. Pohanské
vědomí, které hledalo démonicko-elementární duchovní podstatu ve všech
přírodních bytostech starým způsobem, to hrálo ještě dlouho jistou úlohu. Byl to
právě zápas o onen druh poznání, který měl všude v pozemskosti také hledat
nyní to, co se bylo sjednotilo působením mysteria Golgaty s pozemským
životem, jako substance Krista samého.
To byl jeden proud, pohanský proud, který byl přírodní Sofií, který všude
spatřoval v přírodě duchovno a proto mohl také pohlédnout zpět na člověka, na
kterého sice pohlížel jako na přírodní bytost, ale přece jako na bytost duchovní,
protože spatřoval právě ve všech přírodních bytostech také duchovno. Nejčistěji,
nejkrásněji se to ukazuje v Řecku a zvláště opět v řeckém umění, kde vidíme, jak
duchovno protkává lidský život jako osud, tak jako přírodní zákony protkávají
přírodní úkazy. A když mnohdy děsíce se, stojíme před tím, co se nám poskytuje
v řecké tragédii, tak máme na druhé straně přece pocit: Řek nepociťoval ještě
abstraktní přírodní zákony, jako my dnes, nýbrž pociťoval také působení božskoduchovních bytostí ve všech rostlinách, ve všech kamenech, ve všech zvířatech a
proto též v člověku samém, v němž se přetvářela ztuhlá nutnost přírodního
zákona v osud, jak to lze nalézt například v dramatu o Oidipovi. Máme tu
niternou příbuznost v přírodě duchovního bytí s bytím lidsky-duchovním. Proto
nevládne v těchto dramatech ještě svoboda a také ne ještě lidské svědomí.
V člověku vládne vnitřní nutnost, osudovost, podobně jako venku v přírodě
vládne zákonitost přírodní.
To je jeden proud, který přichází do novější doby. Tím druhým proudem
je proud starozákonně-židovský. Nemá žádnou přírodní moudrost. Má
vzhledem k přírodě jen nazírání smyslově-fysického života. Zato je ale toto
starozákonní nazírání zaměřeno vzhůru na původní zdroje morálnosti, které jsou
mezi smrtí a novým zrozením, k oněm původním zdrojům, které ale nyní
nepohlížejí na to, co je v člověku přírodní. Pro Starý zákon neexistuje žádná

přírodní věda, nýbrž jenom dodržování božských přikázání. Ve smyslu Starého
zákona se věci neodehrávají podle přírodních zákonů. Věci se dějí, protože to
chce Jahve. A tak vidíme, že ze Starého zákona zaznívá bezobraznost, v jistém
smyslu něco abstraktního, ale za těmito abstrakcemi stojí až na Philona z
Alexandrie, který nyní vše činí alegoriemi, vládce Jahve, který tyto abstrakce
proniká všeobecnou lidskou povahou idealizovanou vzhůru do nadsmyslovosti,
který jako lidský vládce proniká vše, co jako přikázání zaznívá od něho dolů na
Zemi. V tomto starozákonním nazírání je pouhé pohlížení na morální svět takřka
strach před tím vidět svět v jeho zevní smyslovosti. Kdežto pohané viděli všude
božsko-duchovní bytosti, je Bůh Židů pouze jediným. Žid je monoteista. Jeho
Bůh, jeho Jahve je Bohem jediným, protože se může vztahovat jen na to, co je v
člověku jednotou. V Boha jednoho veřiti budeš; a tohoto Boha nesmíš vyjádřit
ničím pozemským, žádnou sochou, ani vyobrazením, dokonce ani slovem, které
smí vyslovit jen zasvěcenec při zvláště slavnostních příležitostech: Nemáš vyslovit
jméno svého Boha bez posvátné úcty.
A tak je všude poukaz na to, co není názorné, co nelze vyjádřit pomocí
přírody, co může být jen myšleno. Ale ve Starém zákoně se myslí za těmito
myšlenkami, ještě živoucí Jahveho bytost. Tato mizí v alegoriích Philona z
Alexandrie.
Nyní jde o to nalézt v křesťanském zápase prvních staletí a až do staletí
15., 16., 17. souzvuk mezi tím, co lze vidět jako duchovno ve vnější přírodě, a tím,
co prožívá se jako božskost, když pohlížíme na vlastní morálnost, na duševno v
člověku. Bereme-li tuto věc teoreticky, tak vyhlíží jednoduše. Ve skutečnosti bylo
hledání souzvuku mezi nazíráním na duchovno ve vnější přírodě a vedením
duše vzhůru k duchovnu, z něhož sestoupil Kristus Ježíš, nesmírné zápolení. A
když přichází z Asie křesťanství, vidíme v pozdějších staletích středověku toto
zápolení ještě nejsilněji na té půdě Evropy, která si byla udržela ještě mnoho z
původnosti. V Řecku samém byl ještě starý pohanský element, nazírání na
duchovno, ve všech přírodních věcech tak veliké, že sice křesťanství prošlo

Řeckem, dokonce četné slovní formy dostalo působením řečtiny, ale nemohlo v
řectví zapustit kořeny. Jen gnose, duchovní nazírání na křesťanství, mohla ještě v
Řecku zapustit kořeny.
Potom mělo křesťanství projít prosaickým elementem ve světovém vývoji:
římanstvím, které mohlo ve své abstraktnosti pojmout zase jen něco
abstraktního, předjímajíc rovněž ahrimansky něco pozdějšího, to, co je v
křesťanství živoucí! Ale skutečně živoucí zápolení nacházíme potom ve
Španělsku, kde vystupuje skutečně otázka, ale nikoli teoreticky, nýbrž jako
intensivní otázka života: Jak může člověk‚ aniž ztrácí nazírání na duchovno v
přírodních věcech a přírodních dějích, nalézt celého člověka, který je mu stavěn
před duševní zrak Kristem Ježíšem? Jak se může člověk prokřesťanštit?
Nejživějším způsobem se tato otázka vynořila právě ve Španělsku a vidíme v
Calderonovi básníka, který dokázal vylíčit toto zápolení zcela zvláště intensivně.
V Calderonovi žije, smím-li to tak říci, dramaticky tento zápas o prokřesťanštění
člověka.
Tu pohlížíme na nejcharakteristější drama Calderonova, na „Cyprianas“,
který je jakýmsi mágem konajícím zázraky, tedy nejprve člověkem, jenž žije v
přírodních věcech a přírodních dějích. Chtěje prozkoumat onu duchovnost. Když
vezmete obraz takového člověka v jeho pozdější metamorfóze, v metamorfóze
Fausta, tak nemáte plnou živoucnost, s niž vystupuje u takového Calderona
Cyprian. Neboť jak Cyprian stojí v duchu přírody, to má ještě plný život. To je
ještě úplnou samozřejmostí; kdežto u Fausta je vše již zahaleno do pochybování.
Kdežto Faust od samého počátku již příliš nevěří na nalezení duchovna v
přírodě, je Calderonův Cyprian naprosto ještě středověkou postavou. Tak jako
dnešní fysik nebo chemik je ve své laboratoři obklopen přístroji, fysik
Geislerovými trubicemi a jinými přístroji, chemik svými retortami a svými pecemi
a podobně, tak je Cyprian pro své duševní uzpůsobení všude obklopen tím, co
jako duchovno vyzařuje a vyvěrá z přírodních dějů a přírodních bytostí.

Tu vstupuje – a to je charakteristické – do života tohoto Cypriana Justina.
Zde máme poukaz na něco, co se líčí v dramatu zcela lidsky jako ženská bytost,
co ale přece, když ji pojímáme pouze jako ženskou bytost, právě plně
nechápeme. Neboť tito středověcí básníci nejsou správně chápáni, když se tak,
jak to činí jejich novější vykladači, vždy říká: Zde musí být pojímána jen zcela
hrubě materiální konkrétnost; nesmíme si například u Beatrice Danteho myslit
nic jiného, než měkkou ženskou bytost.
Neboť se vykladači ale míjejí také s tím, co je správné, když zase všechno
alegorizují, pozvedají do duchovní sféry. Tak daleko od sebe, jako pro hlavy
moderních vykladačů, nebyly právě tehdy ještě duchovní obrazy a skutečné
pozemské bytosti. A tak smíme, když tu vystupuje v Calderonově dramatu
Justina, opět myslit na spravedlnost pronikající svět, která právě nebyla něčím
abstraktním jako to, co dnes také již nemají ani právníci, nýbrž co stojí v jejich
knihovnách a co vyzvedávají ve formě jednotlivých svazků. Právě právnictví bylo
pociťováno také jako něco živoucího.
Tak předstupuje Justina před Cypriana. A nyní stává se to samozřejmě
opět obtížným pro moderního vědeckého interpreta, který má nyní pochopit
chvalozpěv na Justinu, který Cyprian zpívá. Ano, to moderní advokáti nečiní na
své právnictví, a takový Cyprian pociťoval právě také spravedlnost, která svět
protkává a oživuje jako něco, na co mohl zpívat chvalozpěvy. Duchovní život se
stal právě jiným, to se musí vždy znovu zdůrazňovat. Ale Cyprian je také
současně mágem, který má co činit s duchovními bytostmi přírody, s oním
světem démonů, mezi nimiž je také středověká bytost Satan. Nyní se necítí
Cyprian schopný přiblížit se skutečná k Justině. Tu se obrací na Satana, vůdce
těchto přírodních démonů. Ten mu má Justinu opatřit.
Zde máte celou hlubokou tragiku křesťanského konfliktu; totiž to, co k
Cyprianovi přistupuje v Justině, to je spravedlnost, která je přiměřená
křesťanskému vývoji. Ta má být přinesena Cyprianovi, přírodnímu učenci ještě
zpola pohanskému. To je ta tragika: On nemůže z přírodní nutnosti, která má

něco strnulého, nalézt křesťanskou spravedlnost. Ale může se také obrátit jen na
vůdce démonů, na Satana, aby mu Justinu opatřil.
Satan se do toho úkolu pustí. Lidé mohou obtížně pochopit – protože je
Satan samozřejmě velmi chytrá bytost, že se vždy znovu chápe úkolů, při nichž
již tak a tak často ztroskotal. To je právě skutečnost. Můžeme si o sobě myslit, že
jsme kdoví jak chytří, nemůžeme tímto způsobem kritizovat tak chytrou bytost
jako Satana. Musili bychom si říci, že přece musí existovat něco, co tak chytrou
bytost vždy znovu a znovu vede k tomu pokoušet se opět o štěstí, aby lidí tímto
způsobem zničila. Neboť by samozřejmě bylo nastalo zničení lidí, kdyby se bylo
Satanovi podařilo, smím-li to tak vyjádřit, zmocnit se křesťanské spravedlnosti,
aby ji přivedl Cyprianovi. Tedy Satan se o to snaží, ale nedaří se mu to. Celé
smýšlení Justinino Satanovi odporuje; uniká Satanovi, a ten si z ní ponechává jen
fantom, stínový obraz.
Vidíte, jak se u Calderona vynořuje mnoho motivů, které pak opět
nacházíte ve „Faustovi“, ale vše je právě jaksi ponořeno do tohoto
prokřesťanského úsilí. Satan zadržuje stínový obraz, ten přináší Cyprianovi.
Cyprianus nemůže samozřejmě s fantomem, se stínovým obrazem, nic
pořádného počít. Nemá život. Má v sobě jen stínový obraz spravedlnosti. Oh, to
je obdivuhodně vyjádřeno, jak to, co se stalo ve staré přírodní moudrosti a
vystupuje jako novější přírodní věda, když se chce dospět k něčemu takovému,
jako k sociálnímu životu, k Justině, pak to nedává skutečnou živoucnost, nýbrž
jen myšlenkové fantomy. Jako nyní to dává, protože lidstvo v 5. poatlantické
době proniklo k mrtvému myšlenkovému světu, jen fantomy, fantomy
spravedlnosti, fantomy lásky, fantomy všeho – nechci říci v životě, ale v teorii.
A z toho všeho je Cyprian zmatený. Justina, skutečná Justina se dostává se
svým otcem do zajetí. Je odsouzena k smrti. Cyprian to slyší ve svém šílenství a
žádá pro sebe také smrt. A právě na popravišti se shledávají. Při jejich umírání se
objeví had a na něm sedící démon, který chtěl Justinu přivést k Cyprianovi, a
prohlašuje, že jsou spaseni. Mohou vstoupit do nebeských světů:

Jeť zachráněn ten šlechetný
člen světa duchů před Zlým
V tom spočívá celý zápas středověku! Člověk je včleněn mezi to, co může
prožívat před zrozením v duchovně-duševním světě a co má prožívat poté, co
prošel branou smrti. Kristus sestoupil na Zemi, protože nemohlo být již
spatřováno, co bylo ještě spatřováno v dřívějších dobách ve středním člověku, v
rytmickém člověku‚ když je právě tento střední člověk vycvičen a rozvinut
dechovými cvičeními systému jógy, které tedy nebyly výchovou hlavy, nýbrž
výchovou rytmického člověka. Člověk nemůže v této dobé nalézt Krista. Usiluje
o to, aby ho nalezl. Kristus sestoupil dolů. Člověk má, protože ho již nemá ve
vzpomínce z doby, kterou prožil mezi smrtí a novým zrozením, má ho nalézt
zde.
Taková dramata, jako drama Cypriana od Calderona, líčí zápasící úsilí o
toto nalezení a líčí právě těžkosti, které má člověk, jenž se má nyní skutečně
opět vrátit do duchovního světa, jenž má prožívat souzvuk s duchovním světem.
Cyprian je ještě do jisté míry zaujat tím, co doznívá jakožto démoničnost z
dávného pohanského světa. Nepřekonal ale také ještě tak dalece židovské
starohebrejství, aby se mu to stalo přítomnou pozemskostí. Jahve trůní pro něho
ještě v nadzemských světech, nesestoupil dolů skrze smrt na kříži a nespojil se
ještě se Zemí. Cyprian a Justina prožívají své společné putování duchovním
světem, jdouce branou smrti. Tak strašný je tento zápas, aby dostali Krista do
lidské bytosti v době mezi narozením a smrtí. A je tu vědomí o tom, že
středověk právě není ještě zralý, aby ho tímto způsobem získal do nitra.
A ve španělském dramatu o Cyprianovi předstupuje před nás celá
živoucnost tohoto zápasu o Krista mnohem zřetelněji než v theologii tohoto
středověku, která chtěla obepnout mysterium Golgaty svými abstraktními pojmy.
V dramaticko-tragické živoucnosti Calderonově žije tento středověký zápas o
Krista, to znamená o prokřesťanštění lidské bytosti. A když srovnáváme toto

Calderonovo drama o Cyprianovi s pozdějším dramatem o Faustovi – je to dosti
charakteristické, potom shledáváme, že tu vystupuje nejprve u Lessinga vědomí:
Člověk musí být s to nalézt Krista v pozemském životě, neboť Kristus prošel
mysteriem Golgaty a spojil se s pozemským lidstvem. Ne; že to žilo u Lessinga v
jasných pojmech, ale v Lessingovi žil o tom zřetelný pocit. A když chtěl napsat
svého „Fausta“, mohl z toho na papír dát jen malý kousek, končil s tím, že na
démony, tedy na ty, kteří mohli ještě Cypriana zadržovat, aby našel Krista
během pozemského života, se volá: „Vy nemáte zvítězit!“
Tím bylo dáno současně téma pro pozdějšího Goethova „Fausta“; a v
podstatě je to také ještě u Goethova „Fausta“, vezměte první díl. Zde je zápas.
Vezměte druhý díl: Zde má být prožito zkušeností přijetí křesťanství
prostřednictvím řeckého světa nejprve klasickou nocí Valpuržinou, dramatem
Heleniným. Potom ale Goethe ví. Člověk musí najít napojení na Krista zde v
pozemském světě. Musí proto svého dramatického hrdinu přivést ke křesťanství.
Ovšem jak ho tam přivede? Je to přece jen teoretické vědomí, řekl bych. Goethe
byl příliš velkým básníkem, než abychom nezpozorovali, že to bylo jen vědomí
teoretické. Neboť je nakonec přece jen v posledním jednání k celému dramatu o
Faustovi vzestup v křesťanském smyslu přilepen! Zajisté je to vše velkolepé, ale
není to vytěženo z vnitřní povahy Faustovy, nýbrž Goethe vzal katolické dogma.
Goethe vzal katolický kult a přilepil 5. jednání k ostatním. Věděl, že člověk musí
být veden k prokřesťanštění. V podstatě je to jen celé smyšlení, které žije v
druhém díle „Fausta“, které líčí toto proniknutí Kristem. Neboť i Goethe nemohl
to ještě obrazně podat, a vlastně je to teprve po smrti Fausta, kdy se rozvíjí celý
křesťanský vzestup.
Chtěl jsem to vše jen uvést, abych vám ukázal, jak je to vlastně opovážlivé,
když se hovoří s lehkým srdcem o dobývání vědomí o mysteriu Golgaty, vědomí
křesťanského. Neboť toto dobývání křesťanského vědomí představuje právě
naprosto takový úkol; o který se tak těžko zápasilo, jak to můžeme vidět na
takových příkladech, jak jsem je uvedl. Dnes je na lidstvu, aby hledalo tyto

duchovní síly v historickém vývoji střední a novější doby. A po velké katastrofě,
kterou jsme prodělali, mělo by již lidstvo obdržet vědomí o tom, že záleží na
tom, aby si skutečně povšimlo těchto duchovních impulsů.

Desátá přednáška
Dornach, 19. února 1922

V těchto přednáškách jsme ještě jednou poukázali na to, jak v posledním
kulturním období, které můžeme ve vývoji lidstva zaznamenat, v 5.
poatlantickém období, je nejhlavnější silou, jíž je lidský život ovládán, síla
intelektuální, síla rozumu, která žije v myšlenkách. A musili jsme připojit, že tato
síla myšlenek představuje vlastně mrtvolu duchovně-duševního života, jaký byl
před zrozením. Tato síla myšlenková se v novější době stále víc a více
emancipovala v jistém smyslu od ostatních sil lidské bytosti a to bylo silně
pociťováno těmi duchy, kteří chtěli dospět k plnému pochopení křesťanského
impulsu.
To jsem se včera pokusil vylíčit na příkladu Calderonova Cypriana. Máme
tu zápas na jedné straně na základě starých představ produševněné přírody, ale
současně silný pocit bezmocnosti, do níž člověk vlastně upadá, když se vzdaluje
od starého nazírání a je nyní nucen hledat útočiště u pouhých myšlenek. Právě u
Cypriana vidíme, jak hledá, aby se zmocnil Justiny, jejíž význam jsem se pokusil
včera vyslovit – hledá své útočiště u Satana, jak ale může obdržet právě
následkem nejhlavnějšího duševního principu od tohoto Satana jen fantom
Justiny.
Všechny tyto věci poukazují právě silně na to, jaký byl cit lidí usilujících o
duchovno v tomto nejnovějším období vývoje lidstva, jak cítili mrtvolnost
pouhého života myšlenkového, a jak současně cítili, že nelze dospět k živoucímu
pojímání Krista tímto pouhým myšlenkovým životem. Poukázal jsem již včera na

to, že jaksi další fáze tohoto problému, který před nás předstupuje u
Calderonova Cypriana, stojí pak před námi v Goethově „Faustu“. V Goethovi
máme spatřovat lidskou osobnost; která je postavena do civilisačního života 18.
století, který byl v podstatě mnohem mezinárodnější než všechen civilizační život
pozdější, a která pociťuje silně, skutečně velice silně intelektuálnost, rozumovost.
Lze již říci: Goethe se ve svém mládí tak zabýval nejrůznějšími vědami, jak to líčí
u svého Fausta. Neboť Goethe právě nehledal v životě to, co se mu naskýtalo
jako něco intelektualistického, nehledal to, co většina hledá na základě jisté
lidské zvyklosti, nýbrž hledal skutečné spojení s tím světem, jemuž člověk náleží
svou věčnou bytostí. Lze říci, že Goethe hledal skutečné poznání. Toto právě
nemohl nalézt pomocí jednotlivých věd, které se mu naskýtaly. Goethe snad
dospěl k postavě Fausta způsobem nejprve zevním. Ale v každém případě cítil
svým zvláštním založením v této postavě Fausta, co představuje tohoto
zápasícího člověka, o němž jsme včera hovořili. A s tímto zápasícím člověkem se
jistým způsobem ztotožnil.
Goethova práce na „Faustovi“ se projevuje ve třech etapách. První etapa
má vztah k časnému Goethovu mládí, v němž právě pociťoval zcela
neuspokojivost svých universitních studií, z nichž se chtěl vymanit, aby dospěl ke
skutečnému spojení duše s plným duchovním životem. Tak vystavěl Faustovu
postavu, s níž se byl setkal v oné „loutkové hře“, z níž lze ještě velmi dobře
poznat zápasícího člověka, který chce pryč z pouhé rozumovosti k plně
lidskému uchopení kosmického původu člověka. A tak stojí v první postavě,
kterou dal Goethe svému „Faustovi“, Faust vedle ostatních jednotlivých postav
jednoduše jako usilující člověk. Potom Goethe prošel oněmi vývojovými stadii
svého života, která zprvu prodělal, když se nořil do umění existujícího ještě na
jihu, v němž jaksi spatřoval vyšší ztvárnění podstaty přírody. Goethe se snažil
stále hledat ducha v přírodě. Nemohl ho nalézt v duchovním světě, který se mu
byl zprvu naskytoval. Hluboká touha ho vedla k tomu, co spatřoval jako zbytky
řeckého umění na jihu. Zde se domníval, že poznává ve způsobu, jak byla na

základě řeckého světového názoru sledována přírodní tajemství v uměleckých
výtvorech, že poznává duchovnost přírody.
Potom, řekl bych, prodělalo to celé, co absolvoval tam v Itálii, v jeho duši,
v jeho vlastní duši proměnu. Spatřujeme tuto proměnu vyžívat se v intimním
ztvárnění, které dal pohádce „O zeleném hadu a krásné Lilii“, kde ztvárnil z
jistých tradičních pojmů o kráse, o moudrosti, o ctnosti a síle svůj chrám se
čtyřmi králi.
Vidíme, jak potom ze svého světa představ, podnícen Schillerem, vrací se
na konci 18. století ke svému „Faustovi“. A toto druhé stadium jeho práce na
„Faustovi“ se vyjadřuje zvláště tím, že vypracoval „Prolog v nebi“, onu
divukrásnou báseň, která začíná slovy
„Souzvučně s bratrskými světy
zní Slunce dávnou hudbou sfér“
(Začátek prologu v nebi v převodu Otakara Fischera)
Zde stojí potom Faust, tak jak nyní chce Goethe rozvrhnout báseň o
Faustovi, nikoli již jako jednotlivá osobnost, která má co činit jen sama se sebou;
zde stojí jaksi kosmos se světovými silami vzestupnými a sestupnými a do tohoto
kosmu je postaven člověk, o něhož zápasí dobré a zlé mocnosti. Zde je Faust
postaven do celého kosmu. Goethe rozšířil jaksi problém, který byl pro něho
zprvu pouze problémem lidstva, v problém světa.
A třetí fáze potom nastává, když Goethe ve dvacátých letech 19. století
přistupuje k tomu, aby „Fausta“ dokončil. Tu existují v jeho duši opět zcela jiné
myšlenkové formy, než na konci 18. století, kdy zbásnil „Prolog v nebi“ a tehdy si
pomohl

starými

přírodními

představami,

produchovněnými

přírodními

představami, aby Faustův problém učinil problémem kosmickým. Ve dvacátých
letech, když pracuje na dokončení druhého díla „Fausta“, tu chce Goethe opět z
lidské duše získat vše, jaksi opět rozšířit duševní bytost v bytost vesmírnou.

Vidíme, jak dramaticky – samozřejmě může to činit jen ve vnějších
formách – jak ale líčí vnitřní cesty duše v klasické noci Valpuržině, v opětném
oživení scény s Helenou, která ovšem vznikla již dříve, ale jen jako episoda, a jak
se potom snaží dovést do konce vnitřní prožívání, které je současně v duši
prožíváním kosmickým, když se toto prožívání stává duchovním, jak se to snaží
dovést do konce ve velkém závěrečném tableau „Fausta“. Avšak „Faust“ zde
vyúsťuje do elementu křesťanského. Řekl jsem již včera, že se tento křesťanský
element nevyvíjí z duše Faustovy, nýbrž je jaksi přilepen. Goethe se ponořil do
formy katolického kultu a přilepuje tento pokřesťanšťující element „Faustovi“,
takže je mezi zápasem Faustovým a tímto vyústěním do prokřesťanštělého
světového tableau přece souvislost jen vnější. Samozřejmě to „Fausta“ nesnižuje,
ale je tomu přece tak, že musíme říci: Goethovi, který v nejhlubším smyslu
zápasil, aby vylíčil, jak by se měla nalézt duchovnost v pozemském životě
samém, Goethovi se vlastně nepodařilo nějak vylíčit toto nalezení duchovnosti v
pozemském životě. Byl by musil dospět k tomu, aby pochopil mysterium
Golgaty v jeho plném smyslu, aby pochopil jak, z kosmických dálav skutečně
sestoupila bytost Kristova do člověka Ježíše z Nazaretu, spojila se se Zemí; takže
když se hledá od oné doby duch, který se vlní v bouři činů vzhůru a dolů, takže
by se musil vlastně Kristův impuls najít v zemském životě.
Řekl bych, že Goethe nemohl uvést Ducha Země, který se v bouři činů, ve
tkaní dob, vlní vzhůru a dolů, uvést do souvislosti s Kristovým impulsem, to je v
jistém smyslu něčím, co pociťujeme jako jakousi tragiku, která je ale samozřejmě
dána tím, že v oné době lidského vývoje, v níž stál Goethe, právě tu ještě nebyly
podmínky, aby se mysterium Golgaty pociťovalo ve svém plném smyslu. A toto
mysterium Golgaty může být pociťováno ve svém plném smyslu vlastně jen
tehdy, když lidé to, co mají v 5. poatlantickém období jako mrtvé myšlenky, opět
budou umět oživit.
Dnes ještě hovoří velmi mnoho předsudků a předpojatých pocitů a také
předpojaté vůle proti oživení myšlenkového světa. Ale lidstvo musí vyřešit tento

problém; myšlenkový svět, který, když je člověk počat, popřípadě zrozen,
vstupuje do lidské přirozenosti jako mrtvola duchovna-duševna, lidstvo musí
tento myšlenkový svět, tuto mrtvolu myšlenek, představ, učinit živoucí.
To se může stát jen tehdy, když se myšlenky promění nejprve v imaginace
a když se potom pozvednou imaginace k inspiracím a intuicím. Neboť co se
potřebuje, je plné poznání člověka. A dříve nebude to, co jsem včera před vás
postavil, pochopeno ve svém plném smyslu, totiž, že svět, jak je kolem nás, je
velkou otázkou, a že člověk sám je odpovědí, což mělo být v nejhlubším smyslu
dáno právě mysteriem Golgaty. A nepochopí se to dříve, než až bude moci být
opět pochopen člověk.
Postavme si ještě jednou čistě schematicky tohoto trojčlenného člověka
před sebe. Člověka hlavy neboli člověka nervů a smyslů zase v tom smyslu, jak
jsme o tom hovořili včera; člověka rytmického, člověka hrudi; a člověka výměny
látek a údů.
Když dnes pozorujeme člověka, bereme ho tak, jak před nás předstupuje,
jako zevní podoba. Kdo dnes klade v pitevně člověka na pitevní stůl, ten nemá
hluboký pocit z toho, když například zkoumá hlavu člověka, že má před sebou
něco zcela jiného, než když, řekněme, zkoumá prst. Sval prstu se posuzuje týmž
způsobem jako sval hlavy. Ale musíme vědět, že hlava je v podstatě
metamorfované přetvoření organismu údů a výměny látek z předešlé inkarnace,
že hlava je tedy vzhledem k svému vývoji něčím zcela jiným než dnešní člověk
údů.

Když jsme se jednou s úsilím propracovali k vnitřnímu nazírání na
trojčlenného člověka, potom také budeme moci dospět k nazírání o tom, co
souvisí a tímto trojčlenným člověkem z kosmu. Jsme vlastně jako zevní lidská
bytost včleněni do pevného neboli zemského elementu jenom svou organisací
hlavy. Nikdy bychom nebyli bytostí, kterou by bylo možno označit jako něco
pevného, jako pozemského, kdybychom neměli svou organisaci hlavy, která je
ale dozvukem organisace údů z minulé inkarnace. Že máme také pevné části v
údech, v rukou, v nohou, to je vyzařování hlavy. Hlava je něčím, co nás činí
pevným. Vše, co je v nás pevné, co je zemské, to vychází ve svém silovém
poměru z hlavy.
Můžeme říci: V hlavě spočívá to, co je v nás pevné (viz kresbu).

A vše to, co je v nás jinak pevného, to vyzařuje do člověka z hlavy. V hlavě
je především původ kostí, pevného vytváření kostí. Ale v této hlavě vidíme již
také přechod k elementu tekutému. Vše to, co jsou pevné části mozku, je
vloženo do mozkomíšního moku a v hlavě se uskutečňuje neustálé vibrování
pevných částí mozku s mozkovým mokem, který potom souvisí s ostatním tělem
skrze páteřní kanál. Takže lze říci, když bereme v úvahu člověka nervů a smyslů,
zde je přechod od pozemskosti (modře) k elementu vodnímu, tekutému. Smíme
tedy říci, člověk nervů a smyslů žije v elementu zemsko-vodním. A vlastně tedy
spočívá náš mozek, podle organismu, v tomto korespondování pevného
elementu s tekutým.

Přejdeme-li potom k organismu hrudi, k organismu rytmickému, tak tento
rytmický organismus žije ve střídavém vztahu mezi elementem tekutým a
vzdušným (žlutě). Vidíte tedy přicházet do styku element tekutý se vzdušným
prostřednictvím plic. Vidíte rytmický život jako vzájemné protkávání elementu
tekutého se vzdušným, vody se vzduchem. Takže mohu říci: Rytmický člověk žije
v elementu tekutě-vzdušném.
A člověk výměny látek a údů, ten potom žije na přechodu od elementu,
vzdušného do elementu tepelného, žije v elementu ohnivém (viz kresbu,
červeně).

Je to neustálé rozpouštění elementu vzdušného do elementu tepelného,
do elementu ohnivého, co potom proniká celého člověka jakožto jeho tělesná
teplota.

Vpravdě je to, co se děje ve výměně látek a co se děje našimi pohyby,
přeorganizováváním vzdušného elementu, plynného elementu vzhůru do
elementu tepelného, do elementu ohnivého, když chodíme, spalujeme neustále
elementy vyživovacích látek, které se staly vzdušnými; a i když nechodíme v
obyčejném životě člověka, děje se neustále to, že, když jsou potraviny dovedeny
až k elementu vzdušnému, že se spalují a přecházejí v element tepelný. Takže
lze říci, člověk údů a výměny látek žije v elementu vzdušně-ohnivém.
Člověk nervů a smyslů:

element zemsko-tekutý

Člověk rytmický:

element tekutě-vzdušný

Člověk údů a výměny látek:

element vzdušně-ohnivý

Potom to vystupuje vzhůru do éterična, do elementu světla, do éterických
částí člověka, do éterického těla. Když člověk převedl vše svým organismem
výměny látek a údů do tepla, potom to jde vzhůru do éterického těla. Tak se
spojuje člověk s éterem, který vyplňuje celý svět, zde se přičleňuje ke kosmu.
Takové představy, jak vám je zde schematicky rozvíjím, dají se naprosto,
má-li člověk vnitřně smysl plasticko-hudební, přetvořit v uměleckost, v poesii. A
mohlo by se u takového básnění, jako je báseň o Faustovi – naprosto vyjádřit to,
co víme, také v uměleckých ztvárnění, jak byla vylíčena jistá kosmická tajemství,
řekněme, v sedmém obraze mého prvního mysterijního dramatu. Zde
dospíváme k možnosti zřít člověka opět, jak je napojen na kosmos. Ale potom
právě nesmíme to, co dává člověku rozum o vnější přírodě, aplikovat na člověka.
Potom si musíme ujasnit: Jestliže studuješ zevní přírodu a potom lidskou hlavu,
právě tak jako zevní přírodu, potom studuješ něco, co vůbec nenáleží do této
zevní přírody, nýbrž co přichází z předešlé inkarnace. Studuješ to tak, jako by to
vzniklo na základě okamžiku; ale to nevzniklo na základě okamžiku, také by to
nikdy z nějakého vnějšího okamžiku vzniknout nemohlo, neboť nikdy nemohla
lidská hlava vzniknout ze sil přírody, které tu jsou. Proto nesmí být lidská hlava
studována podle předmětného poznání, jak je dává obyčejný rozum, nýbrž

podle poznání imaginativního. Tedy lidskou hlavu nepoznají lidé dříve, než až ji
budou studovat podle poznání imaginativního.
U rytmického člověka, zde vchází již vše do pohybu. Zde máte co činit a
tekutým a vzdušným elementem. Rytmický člověk je začátkem mezi vodním a
vzdušným elementem. Zde se vše vlní. A vnější pevné části v naší hrudi jsou jen
tím, co hlava ozařuje do tohoto vlnění. Chceme-li tedy studovat rytmického
člověka, tak musíme říci, že v tomto rytmickém člověku se vlní vzájemně do sebe
element tekutý a vzdušný. (Viz kresbu, zeleně, žlutě).

A sem sesílá potom hlava možnost, že pevné části, jak jsou v plicích a tak
dále, tu uvnitř mohou být (bíle).
Toto vlnění, jež je skutečným utvářením rytmického člověka, to se dá
studovat jenom inspirací.
A člověk údů a výměny látek, to je v nás neustále hoření vzduchu. Stojíte v
tom, cítíte se ve svém teple jako člověk, ale to je velmi temná představa. S
vážností lze to studovat jen intuicí, kdy duše stojí uvnitř v objektu. Jen intuice
může vést k člověku výměny látek a údů.
Člověk zůstane vždy něčím neznámým, když není studován imaginací,
inspirací a intuicí. Bude se tu vždy stát před člověkem jako před zevní postavou,
jakou je pro dnešní populární a také pro dnešní vědecké představy. U toho se
nesmí zůstat. Člověk musí být opět poznán. Studujete-li člověka jen v jeho
pevných částech, berete-li jen kresby, které jsou dnes v anatomických knihách,
potom je to již tak jako tak, nestudujete správně, protože byste to měli, studovat

imaginativně, protože všechny ty kresby, které zpodobňují pevné části lidského
organismu, by měly být brány jako obrazy o minulém pozemském životě. Již to
je tím prvním. Ale co žije potom v jemnějším člověku ve fysických částech, to se
může studovat teprve inspirací, a to ostatní element vzdušný a tepelný, teprve
intuicí. To jsou věci, které musí vstoupit do evropského vědomí, které musí
vstoupit do celé moderní civilisace. A když toto do celé moderní civilisace
nevneseme, nedospějeme právě vůbec s touto civilisací k nějakému budování,
nýbrž jen k jistému odbourávání.
Kdo chápe Goetha, kdo chápe, co chtěl ve svém „Faustovi“, ten již cítí, že
chtěl vlastně, řekl bych, projít jistou branou. Všude zápasí s otázkou: Jak je to
vlastně s tím člověkem? Goethe počal jako zcela mladý člověk studovat lidskou
postavu. Čtěte jeho pojednání o kůstce za řezáky v tvrdém patře, a také to, co
jsem o tom napsal ve svých vydáních přírodovědeckých spisů Goethových;
všude se snaží přiblížit se k člověku. Snaží se o to nejprve anatomickofysiologickým způsobem, potom o to usiluje v devadesátých letech více
způsobem morálním, pomocí představ, které pak nacházíme v pohádce „O
zeleném hadu a krásné Lilii“. A potom chce člověka, jak stojí ve světě líčit ve
„Faustovi“. Chtěl by projít branou, aby nahlédl, jak tento člověk stojí ve světě. Ale
nemá k tomu prvky, nemůže to učinit.
Když Calderon psal svého „Cypriana“, tu byl zápas ještě na předcházejícím
stupni. Zde vidíme, jak se Justina vytrhuje Satanovi, jak potom Cyprian zešílí, jak
se shledávají ve smrti, jak v okamžiku, když skonči na popravišti, nastává jejich
vykoupení; nahoře se objevuje had s démonem na něm jedoucím, který musí
sám zvěstovat, že jsou vykoupeni.
Zde vidíme, jak v době, v níž Calderon napsal svého „Cypriana“, má být
jasně řečeno. Zde v zemském životě nenajdete božské duchovno. Musíte
nejprve zemřít, musíte nejprve projít smrtí, potom naleznete božské duchovno,
ono vykoupení, které můžete najít skrze Krista. Tu jsou lidé ještě velice vzdálení
toho, aby chápali mysterium Golgaty, jímž přece Kristus sestoupil na Zemi; tedy

tam by se musil také nalézt. V představách Calderona je ještě příliš mnoho
pohanského, příliš mnoho židovského, aby měl již plně křesťanské cítění.
Potom samozřejmě uplynula nějaká doba, než Goethe pracoval na svém
„Faustovi“. Goethe cítil již nutnost: Faust musí být s to zde na Zemi nalézt své
vykoupení. Goethe by musil otázku položit takto. Jak najde Faust slov Pavlových:
„Ne já, nýbrž Kristus ve mně.“? Goethe by musil dospět k tomu, aby nenechal
svého Fausta jen říkat: „Stát na svobodné půdě s lidem svobodným“, nýbrž: „Na
svobodné půdě s Kristem v duši, který vede člověka v pozemském životě k
duchu“. To asi by musil nechat svého Fausta říci. Goethe je samozřejmě poctivý;
neříká to, protože to ještě plné nepojal. Ale Goethe usiluje o toto pojetí. Goethe
usiluje o něco, co vlastně může být naplněno teprve tehdy, když se řekne:
„Poznej člověka pomocí imaginace, inspirace, intuice“. Že tomu tak je, dává
tomu, kdo se blíží ke Goethovi, pocit, že je vlastně v Goethově zápase, v
Goethově úsilí mnohem více, než se to potom nějak vyžilo, když se sešlo do
moderní civilisace. Goetha můžeme poznat snad jen tehdy, učiní-li se to tak, jak
jsem to učinil ve svých spisech v mládí, kde jsem se pokusil vylíčit, co žilo v
Goethovi jaksi nevědomě jako světový názor. Ale bylo tomu v podstatě tak, že v
současnosti lidstvo přináší tomuto hledání vstříc málo pochopení.
Když pohlížím na tento celý vztah v moderní civilisaci, potom si vždy
znovu musím vzpomenout na svého starého přítele a učitele Karla Julia
Schröera. A zejména na to, jak Schröer sám, když pracoval v osmdesátých
letech minulého století na „Faustovi“ a na jiných Goethových dramatech, dával
komentáře, úvody, jak on vlastně vůbec nemyslil na to, aby mluvil o Goethovi v
přísně vymezených pojmech, nýbrž více ve všeobecných představách; jak se
snažil učinit pochopitelným, že to, co žilo v Goethovi jako to nejhlubší, přece
musí vstoupit do moderní kultury. Schröer měl proslov 1882, když bylo 50. výročí
Goethovy smrti. „Nadcházející názor o Goethovi“. Schröer žil v jakémsi snu,
jakoby již tehdy byla nadešla doba, která by Goethovi pomohla k jakémusi
vzkříšení. A potom napsal krátký článek v „Neue freie Presse“, který byl zase

vytištěn v knížce „Goethe a láska“, kterou mezi jinými Schröerovými spisy získalo
naše nakladatelství „Der kommende Tag“, takže tam jsou k mání zbylé
exempláře a po nějakém čase se mohou obstarat nová vydání. Článek „Goethe
po padesáti letech“ je krátký výtah z oné přednášky, kterou jsem tehdy slyšel.
Obsahuje mnoho z toho, co tehdy žilo ve Schröerových pocitech, že Goethe
musí vstoupit civilisace. A potom když Schröer napsal knížečku „Goethe a láska“,
tu se snažil ukázat v poznámkách, jak by se měl Goethe oživit, to ovšem v jistém
smyslu znamená oživit abstraktní myšlenkový svět sám. Poukázal jsem v
posledním čísle „Goetheana“ na takové místo, které je nádherné a které je v
knížečce „Goethe a láska“. Schröer zde říká: „Schiller ho poznal (totiž Goetha):
Je-li intuitivní duch geniální a nachází-li v empirii charakter nutnosti, tak vytváří
sice vždy individua, ale s charakterem druhovým. Goethe nestojí se svou
intuitivní metodou, s níž vidí v pomíjivém individuu nepomíjivou ideu, archetyp,
nestojí tak osaměle, jak bychom snad mohli předpokládat.“
Právě když tehdy, 1882, Schröer psal toto místo, byl jsem u něho; to
znamená, když psal tuto knížečku, přicházel jsem k němu častěji, a on byl tehdy
zcela pln dojmu, kterého se mi bylo dostalo. Tento dojem pocházel z toho, že
se byl někde dověděl, jak jeden z oněch existujících starších lékařů – totiž byl to
Oppolzer, vídeňský klinik Oppolzer – míval při diagnose jistou neurčitou intuici.
Když Oppolzer přistoupil k lůžku nemocného, potom nedělal diferenciální
vyšetření, jak se jinak dělávají, nýbrž typ nemocného učinil na něho jistý dojem a
z tohoto typu nemocného vyciťoval nyní také něco z typu nemoci, choroby. To
učinilo na Schröera silný dojem a na základě tohoto dojmu napsal potom ono
místo, kde použil tohoto fenoménu Oppolzera jen k osvětlení. Napsal: „V umění
lékařském se chválí u velkých diagnostiků u lůžka nemocného hluboký pohled, s
nímž poznávají zevní habitus, individuální typ nemocného a z toho potom
poznávají chorobu. Jim přitom nepomáhá jejich chemické nebo anatomické
vědění, nýbrž intuice pronikající do živé bytosti jako celku. Jsou tvůrčími duchy,
kteří vidí slunce, protože jejich oko je sluneční. Ostatní to právě nevidí. Jestliže
sleduje takový diagnostik intuitivní metodu Goethovu nevědomě, pak Goethe ji

uvedl do vědy vědomě. Tato metoda ho vedla k výsledkům, které se již
nepopírají jen, metoda není ještě všestranně uznána.“
To napsal Schröer na základě tohoto apercu ve vztahu Oppolzerově
intuici u lože nemocného, již tehdy s poukazem na to, že tedy musí být
jednotlivé vědy, například lékařská, oplodněna metodou, která opět pracuje
s duchem.
Má to něco tragického, když pohlížím zpět, jak existoval v Schröerovi
jeden z oněch posledních lidí, kteří ještě něco cítili o nejhlubších hlubinách v
Goethovi. Neboť kdežto Schröer věřil tehdy, na počátku osmdesátých let
minulého století, že musí nastat opětné oživení Goetha, máme potom Goetha
teprve důkladně uzavřeného do rakve, teprve zcela pohřbeného. Mohli bychom
také říci: Pravý hrob Goethův, to byla pro Střední Evropu Goethova společnost,
anglicky se jmenuje Goethe-Society, neboť tato byla potom také založena jako
odnož. To bylo hrobkou živoucího Goetha.
Ale existuje také nutnost, vnést přece tento živoucí element, který v
Goethovi žil, opět do naší civilisace. Touha Karla Julia Schröera byla dobrá; jen
se tehdy nemohla naplnit, protože doba pokračovala ve vzývání všeho mrtvého:
„Cos živého poznat a popsat-li zkusíš,
dřív ducha z toho vyhnati musíš.“
To je to, co se právě stalo heslem a dnes je dáno toto heslo v četných
velmi širokých kruzích až k nenávisti vůči každému postřehování něčeho
duchovního – jak můžete seznat z přijímání anthroposofie u četných lidí.
Civilisace, z níž jste sami všichni ještě vyrostli, naprosto potřebuje tento
element opětného oživení. A je jen pozoruhodné, jak se dnes mnoho hovoří
například o Goethově „Faustu“, který jen líčí nový moment v onom zápase o
ducha, který jsme viděli včera v Calderonově „Cyprianovi“ – jak se ale nevidí, že
je úkolem současnosti ukázat v plné živoucnosti to, čemu dal Goethe žít v

neurčitých náznacích citově a poctivě, nikoli ale v duchovním nazírání, ve svém
„Faustovi“, zvláště v druhém díle. Na tento odkaz bychom musili zaměřit zcela
intensivně svou pozornost, neboť máme tu skutečně co činit nikoli nouze s
nějakou záležitostí světového názoru; máme tu co činit se všeobecnou
záležitostí civilisační. Pro toto existuje v současnosti mnoho symptomů. Musí se
jen vidět tyto symptomy ve správném světle.
Vyšel tu spis, který se nazývá „Tři krise“ od Ruedorffera, spis, který člověka,
když jej čte, mohl bych říci, na každé stránce píchá. Neboť ten, kdo jej napsal, je
osobností, která spolupůsobila v diplomaticko-politickém životě Evropy ve zcela
důležitých postaveních před válkou a ještě během války. Ten muž se nyní snaží,
poté co poznal všechny možné cesty evropského života, právě z takových
postavení, z nichž se to může přesněji poznat, než jak to poznat většina lidí,
snaží se nyní ujasnit si, co tu vlastně existuje. Stačí, abych vám přečetl jen pár
míst ze spisu člověka, který chce být naprosto realistou nikoli idealistou, který si
osvojil jistý střízlivý pohled ve své diplomatické dráze a u něhož tomu je,
přestože napsal taková místa, jak vám je přečtu, přece jen tak, že lze říci: Vzadu
mi visí cop. Přesto zůstal tím, co se dnes zvláště miluje, měšťáckým filistrem.
V tomto svém spise hovoří o třech věcech. Zaprvé hovoří o tom, jak státy
a národy Evropy nemají již navzájem žádný vztah. Potom hovoří o tom: jak
jednotlivé vládnoucí kruhy, vůdcové jednotlivých národů nemají opět žádný
vztah k lidu samému. A za třetí hovoří o tom, jak zejména ti lidé, kteří dnes chtějí
radikálně vypracovávat a zakládat novou dobu, nemají již teprve žádný vztah k
realitě.
Tedy člověk, jak řečeno, o těch poměrech, které dnes nastaly, píše takto:
„Tato choroba státního organismu zbavuje vládu rozumu, přenechává státní
rozhodnutí nejrůznějším vedlejším nevěcným vlivům a vedlejším ohledům.
Omezuje svobodu pohybu, tříští státní vůli a má nad to zpravidla ještě za
následek

nebezpečnou

labilitu

vlád.

Doba

neomaleného,

vzpurného

nacionalismu před válkou, válka sama, evropský stav po válce přinesly nesmírné

požadavky na rozum státu, jejich klid a na svobodu pohybu. Že s úkoly nerostla
schopnost, nýbrž ubývala, to dovršilo tu katastrofu. Krise státu a krise světově
organisace se neustále vzájemně podporovaly a každá tato krise rozmnožuje
destruktivní působení té druhé.“ Tak nehovoří nějaký idealista, nějaký umělecky
založený člověk, který pouze přihlížel, nýbrž někdo, kdo spolupůsobil. Například
říká: „Má-li existovat demokracie, musí být poctivá a dosti odvážná říkat, co je, i
když se zdá svědčit proti sobě samé. Evropa stojí před zánikem.“
Že stojíme před zánikem, to neříkají dnes pouze pesimisticky přibarvení
idealisté, nýbrž to říkají zvláště ti, kteří stáli v praxi. Někdo, kdo, jak řečeno, stál
v praxi a spolupůsobil, píše dnes právě takovou větu. „Evropa stojí před
zánikem. Není tu doba k tomu, aby každý ze stranicko-taktických důvodů skrýval
své chyby, místo, aby je napravil. Jen za tímto účelem, nikoli jako laudatur
temporis acti (vychvalovatel starých časů), že demokracie, podtrhávám, musí
sebe samu zničit a zničí se, nemůže-li osvobodit stát od tohoto zapletení se do
vedlejších ohledů. Předválečná Evropa se zhroutila, protože se všechny státy na
pevnině a to monarchie jakož i demokracie, a nejvíce autokratické Rusko,
podřídily zčásti nerady a z donucení, podřídily se demagogii, neschopny poznat
ve zmatení duchů, které samy způsobily, poznat, co je rozumné, a konat to, co
přece jen poznaly svobodně a rozhodně. Horní vrstvy starého státního řádu
Evropy, v minulém století ovšem nositelé evropského vzdělání a bohaté na
osobnosti státnického ducha a světové zkušenosti, nebyly by bývaly tak snadno
svrženy ze sedla a odvrženy stranou jako prohnilé a opotřebované, kdyby
nebyly ztratily státnického ducha, kdyby srůstaly s problémy a úkoly měnící se
doby a kdyby byly uchovaly jinou tradici, než tradici nejpovrchnější diplomatické
rutiny. Když si monarchové činí nárok vybírat státníky lépe věcněji než
parlamenty, potom musí být oni a její dvory střediskem a vrcholem vzdělání,
hlubších vhledů a znalostí. To ale pominulo dávno před válkou. Ale obžaloby
proti chybám monarchie nezbavují demokracii povinnosti poznávat příčiny své
vlastní nedostatečnosti a učinit vše, aby je odstranila. Dříve, než se může Evropa
uzdravit, dříve, než se může pokusit nahradit bezútěšnou desorganizaci pevnější

politickou stavbou, musí jednotlivé země uspořádat své vnitřní věci tak, aby
jejich vlády byly schopné dlouhodobé, věcné a volné práce. Jinak ochabne
nejlepší vůle a největší nadání zapleteno tisíckrát do osidel, v neblahém osudu
všude stejném.“ – To vše bych vám nepředčítal, kdyby to pocházelo od
nějakého idealisty, kdyby to nepocházelo od někoho, kdo se musí domnívat, že
zcela stojí v realitě, protože právě byl spolučinným.
„Je to hluboce tragická podívaná, jak se každý pokus zlepšujícího jednání,
každé slovo obratu zaplétá do osidel tohoto neblahého osudu a stokrát
zapleteno nakonec padá k zemi bez účinku; jak evropské měšťanstvo spící
bezmyšlenkovitě na omylu stálého pokroku lidstva nebo klusajíc s nářky dále po
navyklé dráze nevidí a nechce vidět, že tráví z nahromaděné práce dřívějších let
a sotva je schopno poznat škody nynějšího světového řádu, což teprve aby
zrodilo ze sebe řád nový; jak na druhé straně dělnictvo radikalizujíc se téměř ve
všech zemích, jsouc přesvědčeno, o neudržitelnosti současných poměrů,
pokládá se za nositele nového správného řádu, ve skutečnosti je ale v této víře
jen nevědomým nástrojem ničení a zániku, také vlastního. Noví parasité
hospodářské desorganizace naříkající na bohatství včerejška, maloměšťák
klesající mezi proletáře, věřící dělník, který se mylně domnívá, že založí nový
svět, tyto všechny zdá se pevně svírat ve svých smyšlách týž tragický osud, ti
všichni se zdají být slepci, kteří si kopou své vlastní hroby.“ To nestojí v knize
nějakého idealisty, to stojí právě dnes v knize někoho, kdo na tom
spolupracoval! Ale celý aspekt dnešní politiky, novější mírové závěry Dohody,
polské tažení do Ukrajiny, zaslepenost a nemohoucnost Dohody vůči německorakouskému vývoji ukazuje politikovi odkázanému nyní na reality, že ideální
požadavek panevropské konstruktivní revise pařížských mírových závěrů byl sice
vytyčen, nejnaléhavější varování je obtížně zdůvodňováno, ale požadavek a
varování vyznívají do prázdna bez povšimnutí a věci se řítí ve starém smyslu dále
do propasti.

Celá kniha je napsána‚ aby dokázala, že Evropa stojí před propastí, že
jsme na nejlepší cestě k tomu vykopat hrob evropské civilisaci. Ale to vše jsem
vám chtěl říci jen jako úvod k tomu, co vlastně nyní pokládám za nutné říci. To je
totiž něco jiného. Máme tu před sebou jednoho člověka, který sám seděl v
rozhodujících úřadech, který vidí, že Evropa stojí před propastí a který
jednoduše říká – to je zjevné z tohoto celého spisu. Když se nic jiného nestane,
než co je pokračováním starého impulsu, dávných impulsů, potom civilisace
zanikne; bezpodmínečně zanikne. Musí přijít něco nového.
Nyní hledám, kde je v tomto spise poukázáno na to nové. Ano, nacházím
to na straně 67, zde stojí tyto tři řádky: „Jen změna smýšlení ve světě, změna
vůle zúčastněných hlavních mocností může dát vzniknout nejvyšší radě, nejvyšší
radě evropského moudrého rozumu.“
Ano, vidíte, lidé stojí před tímto rozhodnutím. Poukazují na to, že jen když
se všude změní smýšlení, když přijde něco zcela nového, potom ještě existuje
nějaká záchrana. Celá kniha je napsána s tím účelem, aby ukázala, že jinak
žádná záchrana neexistuje. Je na tom mnoho správného. Je totiž pravda, že
neexistuje pro hroutící se civilisaci žádná záchrana než z duchovního života,
který je čerpán ze skutečných duchovních zdrojů. Neexistuje žádná jiná
záchrana, jinak jde právě moderní civilisace, pokud byla založena z Evropy až po
Ameriku, vstříc svému zániku. V tom, co zahnívá, je třeba spatřovat nejdůležitější
úkazy současnosti. Činit kompromisy s tím, co zahnívá, nýbrž pomáhá jedině
pohlížet na to, čemu se může dařit také nad hrobem, protože to je právě silnější
než smrt. Je to duchovní život. Ale pro to, co je nutné, mají lidé jen zcela
abstraktní poukaz. Musí právě vzniknout mezinárodní změna smýšlení. Slyší-li
lidé někde něco o skutečném rozkvětu duchovního života, potom je to
„nepoužitelná mystika“. Potom přicházejí a říkají: Ano, v takových dobách
poklesu a zániku, zde se uplatňují všechny možné okultismy a mystiky, a tu se
musíme před tím střežit.

A tak vykopávají hrob dnešní civilisaci nejvíce ti, kteří dokonce uznávají, že
se toto vykopávaní děje. Jinak není možno zaujmout k těmto věcem postoj, než
když je uznáme s plnou vážností, když se s plnou vážností skutečně ponoříme
do pravdy, že je zapotřebí nového duchovního života, a že se tento nový
duchovní život musí skutečně hledat, takže se skutečně nalezne možnost najít v
pozemském životě Krista, najít ho tak, jakým je od doby mysteria Golgaty. Neboť
on sestoupil dolů, aby se spojil se zemskými poměry.
Nejsilnější boj, proti této vlastně křesťanské pravdě vede dnes například
jistý druh theologie, který se právě vzpírá tehdy, když se hovoří o kosmickém
Kristu.
Takže se stále znovu a znovu musí upozorňovat na to, že také již v těch
dobách, v nichž například Schröer poukazoval na Goetha pro opětné oživení
civilisace, že již vyšla kniha basilejského profesora, přítele Nietscheho o
křesťanskosti novější theologie – mínil theologii křesťanskou. A Overbeck tehdy
mínil, že právy theologie je tím nejnekřesťanštějším a snažil se to jako historik
theologie dokázat.
Tehdy byla tedy v Basileji obsazena historicko-theologická katedra
profesorem, který podal důkaz: Theologie je nekřesťanská!
Lidstvo musilo dospět do katastrofy, protože nepřijalo nesčetná volání,
která ovšem trpěla ještě velice nejasností. Dnes již lidstvo nemá čas čekat. Dnes
musí lidstvo vědět, že taková líčení jako Ruedorfferova jsou naprosto pravdivá,
že je naprosto nutno nahlédnout, jak se vše pokračováním starých impulsů
sesouvá. Potom existuje jen jedno: Obrátit se k tomu, co může i z hrobů růst,
totiž k duchovní živoucnosti.
A to je to, na co musí být vždy znovu a znovu upozorňováno právě v naší
souvislosti.

Jedenáctá přednáška
Dornach, 24. února 1922

Zářez mezi 4. a 5. poatlantickým obdobím, který spadá do 15. století a
který jsem jako takový často označoval, znamená ve vývoji lidstva skutečně
mnohem více, než také ještě dnes obyčejně zaznamenávají zevní dějiny. Lidé si
nejsou vědomi, jaký mohutný převrat se tehdy odehrál v celém duševním
uzpůsobení lidí. Lze říci, že do vědomí právě nejlepších duchů vryly se zakopány
hluboko stopy toho, co se tehdy pro lidstvo uskutečnilo. Existovaly ještě dlouho
a existují ještě dnes. Že se něco tak významného může uskutečnit, aniž se to
nejprve zevně silně pozoruje, o tom podává příklad sám vznik křesťanství.
Považte jen, že k tomuto křesťanství, které působilo téměř dvě tisíciletí tak
převratně na civilisovaný svět, také nejvýznamnější duchové římské kultury tehdy
směrodatné, za sto let po mysteriu Golgaty vlastně ještě nepřihlíželi. Vždyť se na
ně tehdy pohlíželo jako na malou, nevýznamnou událost tam, kdesi daleko při
hranicích říše, v Asii. A lze říci, že se, právě tak málo zpozorovalo z toho, co se
odehrálo pro civilisovaný svět kolem první třetiny 15. století, že se toho tak málo
zpozorovalo v rámci toho, co se zaznamenalo historicky v zevních
dokumentech. Ale to právě naprosto vrylo své stopy do lidského úsilí, do
lidského zápolení.
Popsali jsme zase také v poslední době něco z toho, například způsob, jak
se to odehrává v básni Calderonově v mágu Cyprianovi, jak se právě ve
Španělsku pojímal tento duchovní převrat v lidstvu. Nyní ale můžeme vidět, jak
na nejrůznějších místech vývoje lidstva, i když se ta věc neříká tak, jak se musí
dnes říci na základě anthroposofie, přece existuje energičtější pociťování pro to,
že si lidé musí jaksi vnitřně duševně ujasňovat tento převrat, který se tu
uskutečnil. A poukázal jsem již také na to, jak je jedním z pokusů ujasnit si tento
převrat na základě lidského zápasu, Goethův „Faust“. Ale o tomto Goethově
„Faustu“ se snad rozšíří ještě více světla, když ho postavíme do větší světové

souvislosti. Tak jak před námi tu stojí v Goethově básni Faust nejprve isolován
jako duchovní jev, můžeme ho charakterizovat asi takto.
Goethe dospívá nejprve ve svém mladistvém usilování, které je
samozřejmě podníceno duchovním stavem Evropy, vylíčit dramaticky lidský
zápas ve vynořujícím se intelektualismu. Na základě toho, že se obeznámil se
středověkou postavou Fausta, z lidové hry či podobně, staví se mu před duši
právě postava Fausta jako representant oněch zápasících osob, které žily v oné
době. Faust náleží ovšem 16. století, nikoli 15. století, ale lze říci, že tento převrat
se neuskutečnil v jednom roce, také ne v jednom století, nýbrž rozprostřen je na
celá staletí. Tedy před Goetha předstupovala Faustova postava jako osobnost,
která žije v tomto celém zápolení, žije z dřívější doby do doby pozdější. A
vidíme vlastně, jak Goethovi je zvláštní způsob tohoto zápasu ze 4.
poatlantického do 5. poatlantického období zcela jasný. Vidíme, jak nechává
svého Fausta vystupovat nejprve jako učence, který zná všechny 4 fakulty, dal
jim na sebe působit, který tedy do své duše přijal impulsy, které vznikají z
intelektualismu, z intelektualistické vědeckosti a který pociťuje také lidskou
neuspokojenost, když se zůstane stát v jednostranném intelektualismu. Faust se
odvrací od tohoto, intelektualismu, jak víte a obrací se svým způsobem k magii.
Musíme si jen ujasnit, co to vlastně v tomto případě znamená. Co tu Faust
prodělal jakožto filosofii, právnictví, medicínu a bohužel i theologii, je to, co
můžeme prodělat z intelektualizované vědeckosti. To nechává člověka posléze
neuspokojeným. Nechává ho neuspokojeným z toho důvodu, protože ona
forma abstraktnosti, z které hovoří tato vědeckost, vyžaduje jen část člověka,
hlavu, chceme-li použít tohoto výrazu, a celého ostatního člověka nechává
vlastně bez povšimnutí.
Stačí jen srovnat, jak tomu bylo jinak v předcházející době. To se právě
obyčejně přehlíží, že tomu bylo v předcházející době naprosto jinak. Tu se
neobraceli ti lidé, kteří chtěli proniknout k poznání života a světa, k rozumovým
pojmům, nýbrž vycházeli všichni z toho, aby zřeli za smyslovými úkazy duchovní

skutečnosti, duchovní bytostnost. To je to, co se právě tak těžce chápe, že
osobnosti asi 10., 11., 12. století usilující po poznání naprosto nehledali pouhé
pojmové souvislosti, nýbrž hledali duchovní bytostnou realitu, to, co mohli zřít
za smyslovými úkazy nikoli to, co lze pouze o smyslových úkazech myslit. Ale na
tom spočívá právě tento přechod, že bylo jaksi to, co se dříve bylo hledalo,
odsunuto do sféry pověry, že se ztratil sklon hledat takové skutečné duchovní
bytosti a že se pokládalo za jedině možné, za skutečně vědecké intelektualistické
souvislosti. A jakkoli silně si lidé na jedné straně logicky říkali: „Bez pověrčivosti
jsou jedině a pouze takové pojmy, takové ideje, které razí rozum na základě
smyslové skutečnosti – tak málo se mohl celý člověk, především lidské srdce,
uspokojit v tom, co nakonec mělo potom z těchto pojmů, z těchto idejí.“ A tak
se

pak

ocitá

Goethův
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právě
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intelektualističností a že se obrací k tomu, co zná ještě z magie.
Tato duševní nálada byla již taková, která byla u Goetha naprosto pravá a
poctivá. Také Goethe se rozhlížel po nejrůznějších vědách na universitě v Lipsku.
A dříve, než potom nalezl jisté zříci prohloubení ve Štrasburku u Herdera, snažil
se – vlastně také při odvrácení od intelektualismu, s kterým se byl setkal v Lipsku
ve spojení například se Suzanou von Klettenberg a studiem příslušných děl
snažil se rozhlédnout po oné oblasti, kterou potom ve „Faustovi“ nazývá magií.
Byla to naprosto cesta Goetha samého. Teprve když pak Goethe nalezl při svém
dalším studiu ve Štrasburku Herdera, stál právě před ním duch, který sám
neinklinoval k intelektualismu, Herder vůbec nebyl žádným intelektuálním
člověkem – odtud jeho antikantismus, který potom Goetha jistým způsobem,
bez magie, odvedl od toho, čeho se Goethe snažil vydobýt si na základě
skutečně faustovské nálady předtím s podporou staré magie.
Tak pohlížel Goethe vlastně na tohoto Fausta 16. století – mohli bychom
právě tak dobře říci, na učence 15. století, který vyrůstá ven z magie, ale zpola v
ní ještě stojí, když on, Goethe, sám chtěl líčit svůj nejhlubší, vnitřní zápas, jak se v

něm samém vyskytoval, protože v něm ještě napolo působily stopy převratu od
4. do 5. poatlantického období.
Náleží to k nejzajímavějšímu bodu novějšího duchovního vývoje, že
Goethe, když chtěl vyjádřit svůj vlastní mladistvý zápas, obrátil se na profesora
15., 16. století, aby v této postavě dramaticky charakterizoval svůj vlastní vnitřní
duševní život a duševní zkušenosti. Samozřejmě neporozumíme vůbec tomu, co
žilo v Goethovi, jakož i tomu, co existovalo v 15. a 16. století jako velký převrat,
řekneme-li spolu s Du Bois-Reymondem. Goethe se dopustil velké chyby, když
vylíčil svého Fausta tak, jak ho vylíčil; měl ho zcela učinit jiným. Faust by musil být
ovšem snad neuspokojen tím, co by mu mohla dát tradice. Ovšem, kdyby byl
Goethe s to vylíčit Fausta řádně, tak by Faust, poté co prodělal první scény, poté
co by se byl s Markétkou oženil a stal by se řádně etablovaným profesorem,
který by vynalezl elektrický stroj a vývěvu. To je názor, který má Du BoisReymond, jaký vlastně by byl Faust měl být.
Nu, Goethe právě Fausta takového neučinil, a nevím, zda by byl mnohem
zajímavějším, kdyby byl takto ztvárněn vstoupil do světa, jak to chtěl Du BoisReymond. Ale v každém případě, tak jak tu stojí Goethův Faust, je to jeden z
nejzajímavějších úkazů novějších duchovních dějin tím, že totiž Goethe se cítil
puzen postavit profesora 15., 16. století jako representanta toho, co se v něm,
Goethovi samém, v dozvuku zachvívalo z onoho převratu ze 4. do 5.
poatlantického období.
Víme přece, že Faust 16. století – který tedy i podle pověsti, nebyl utvářen
jako muž, jenž vynalézá elektrický stroj a vývěvu, že se také přiklání k magii, ale
skutečně propadá zkáze, propadá ďáblu, že tento Faust 16. století nemohl být
uznán již Lessingem a také Goethem, jako Faust 18. století. Naopak, musila být
snaha ukázat, jak nyní, přesto že se opět usiluje k duchovnu, člověk přesto má
nalézt – smím-li použít tohoto slova – svou cestu ke spáse.

Tak tu stojí nejprve Faust jako profesor 15., 16. století, kterého Goethe
vlastně skutečně dobře vykresluje, neboť takové osobnosti naprosto byly tehdy
na universitách. Samozřejmě Faust z pověsti tu vůbec nepřichází v úvahu, Faust
z pověsti samozřejmě nikdy nebyl tímto profesorem, nýbrž potulným
vagabundem, ale Goethe nekreslí také tohoto Fausta z pověsti, nýbrž
charakterizuje právě postavu profesora. A je tomu naprosto tak, že lze říci, tam
jak Goethe charakterizoval svého Fausta – v hlubinách duševních pocitů je
samozřejmě ojedinělou postavou, výjimkou, jak ho postavil do provozu
duchovního života, smím-li použít tohoto výrazu. Na jedné straně jak se zabývá
intelektualistickými vědami, ale přece není, neobeznám s jistou inklinací k
duchovním věcem, které byly ovšem již za doby Goethovy označovány
samozřejmě naprosto jako pověra, tak je tento Faust úplně typem, řekněme,
profesora filosofie nebo snad také profesora medicíny 14., 15. století.
Nyní ale chceme také tohoto Goethova „Fausta“ postavit více do širší
světové souvislosti. Goethe sám předvádí nám sice Faustova famula, a tu vidíme,
jaký poměr existuje mezi profesorem a jeho famulem. Vidíme také žáka, ale
nemůžeme se vlastně domnívat, že by profesor Faust měl na žáka zcela zvláště
hluboký vliv, to vyplývá již ze způsobu, jak se žák později vyvíjí.
Tedy v Goethově „Faustovi“ samém vidíme vlastně málo z působení
Fausta, to znamená duševně prohloubeného profesora 14. a 15. století, jak by
mohl učit snad ve Wittenbergu. Ale mohlo by se přece říct, že existuje jeden žák
Fausta, který nás může hlouběji uvést do této celé světové souvislosti. Existuje
jeden žák Faustův, který nyní téměř s týmž výrazem stojí uvnitř duchovních dějin
lidstva jako profesor Faust sám – míním samozřejmě stále Goethova Fausta. A
tento žák, to není nikdo jiný než Hamlet.
Na Hamleta se můžeme skutečně dívat jako na správného žáka Faustova.
Historická stránka nepřichází přitom v úvahu. Míním vždy to, co Goethe tu
vytvořil jako Fausta. Již celý děj Fausta dokazuje, že máme sice co činit s pojetím
lidstva 18. století, že ale Goethe má snahu svého Fausta antedatovat. V jistém

ohledu můžeme totiž naprosto říci; Hamlet, který studoval ve Wittenbergu, a
který si přináší domů jisté duchovní pojetí z tohoto studia, na Hamleta, jak ho
Shakespeare vykreslil, je třeba v jistém smyslu pohlédnout ovšem ve smyslu
duchovních dějin jako na žáka Faustova. V něm máme snad dokonce něco, co
můžeme nazvat v mnohem věrnějším smyslu žákovstvím Fausta, než to, co před
nás předstupuje v Goethově básni samé jako takové žákovství Fausta.
Vzpomeňte si na celý charakter Hamletův a spojte to se skutečností, že
studoval ve Wittenbergu, kde by byl mohl slyšet naprosto takovou postavu jako
Fausta jakožto profesora a vezměte potom onen způsob, jak Hamlet dospívá ke
svému úkolu: Zjevuje se mu duch jeho otce. Tedy má cosi co činit se skutečným
duchovním světem. Je nejprve postaven do skutečného duchovního světa. Ale
studoval ve Wittenbergu a studoval tam tak dobře, že pokládá lidský mozek za
knihu, vzpomeňte si na tu frázi Hamletovu, kde je řeč o knize mozku. Studoval
tak dobře lidskou vědu, že hovoří o knize mozku, že si dokonce napíše na svou
břidličnou tabulku, kterou nosí u pasu, co si chce uchovat v paměti, dokonce
jako by měl na zřeteli výrok pozdější básně o Faustovi:
Toť praktické, i heleďme se!
To tělem, duší přitom jsem
Nebo co černé na bílém
to vesele se domů nese.
(Převod Otakara Fischera)
Tedy Hamlet je na jedné straně znamenitým žákem intelektualismu, jak
mu bil vštípen ve Wittenbergu, ale na druhé straně je uvnitř v duchovní
souvislosti a v jeho duši působí oba impulsy. A celé drama o Hamletovi je
vlastně pod vlivem těchto obou impulsů. Hamlet, jakožto básnické dílo, i jakožto
postava je pod vlivem těchto impulsů, neboť v podstatě básník Hamleta neví
také správně, jak má spojit duchovní svět a intelektualistické duševní pojetí.

Básnická díla, která mají taková vlastnosti skutečně v životě hluboce tkvící, ta
dávají potom komentátorům bohatě příležitost k polemice. Proto se o takových
básnických dílech píše mnoho knih, z nichž člověk ovšem mnoho nezmoudří z
toho jednoduchého důvodu, že to také vůbec není nutné, abychom z nich
zmoudřeli. Lze totiž stále vidět, jak se komentátoři zabývají jako důležitými
těmito problémy: Jsou duchové v Hamletovi pouze obrazem, nebo mají
objektivní význam? Jak se má hodnotit to, že jen Hamlet vidí toho ducha, nikoli
ostatní osoby, které jsou současně na scéně?
Pomyslete si jen, co tu bylo o tom všem napsáno duchaplného a
zajímavého! Jen se to samozřejmě vůbec netýká toho, co přichází pro básníka
Hamleta v úvahu; neboť pro toho právě přichází v úvahu, že on, který náleží 16.
a 17. století, o tomto problému musil psát takovým způsobem, protože musil
psát zcela ze života, že se vůbec nemůže chápat způsob, jak on věci pojímá, v
abstraktních pojmech. Mělo by to raději zůstat v takových formách, ne jak to činí
komentátoři, proto to označuji jako zbytečné. Neboť zde šlo o onen přechod,
který byl přechodem z doby, kdy lidé ještě měli jasno, že duchovní bytosti jsou
realitami jako stůl nebo židle, nebo jako pes nebo kočka, neboť tak tomu bylo. A
Calderon, který ještě stál na starém stanovisku, ačkoliv on dokonce náleží
poněkud pozdější etapě než Shakespeare, Calderona by vůbec nebylo napadlo,
byť i jen nějak naznačit, že by to, co on předvádí jako duchovní bytosti, mohlo
mít nějak jen subjektivní charakter. Ten uvádí, protože stojí celou svou duší v
tom nazírání, že všechno duchovní je právě tak silně a jasně hmatatelné jako psi
a kočky.
Samozřejmě u Shakespeara právě již přichází v úvahu, že se svým
duševním pojetím stojí již v přechodné době a proto se právě vůbec nemůže
cítit nucen zabývat se otázkou, touto otázkou jako básník, jinak než takto: Může
to být buď tak a může to být onak. – Hranice není vůbec tak zjela jistá mezi tím,
zda nyní jsou duchové subjektivní nebo objektivní. To je stejně otázka, která pro
vyšší světový názor přestává právě tak, jako ostře zřetelná hranice mezí dnem a

nocí pro život, nikoli pro astronomii. Tato otázka, zda je jedno subjektivní, druhé
objektivní, ta potom přestává, když se pozná objektivita lidského vnitřního světa
a subjektivita světa zevního. Ale právě v tomto živoucím prolínání si zachovává
Shakespeare to, co líčí v Hamletovi a také, řekněme například Macbethovi.
Vidíme, že tedy básnická díla Shakespearova jsou naprosto vytěžena z přechodu
ze 4. do 5. poatlantického období.
Ovšem v Hamletovi se to vyjadřuje nejvýznamněji, Hamlet možná
studoval právě ve Wittenbergu, smíme nyní něco, řekněme nehistoricky, ale
proto neméně pravdivě vyjádřit, studoval ty semestry, kde Faust – víte nyní,
podle předpokladů, co tím míním – přednášel méně o magii a více o
intelektualistických vědách. Tedy byl snad ve Wittenbergu, dříve než Faust sám
přišel k doznání, že deset let křížem krážem vodil své žáky za nos, Hamlet náleží
snad právě k těm, kteří byli voděni za nos, tedy jeho studium spadá snad právě
do těchto deseti let. A nyní, když se zase vrací a celé to přijal svou duší, která
sama byla nejistá – neboť můžeme mít samozřejmě jasno o tom, že Faust byl v
těchto deseti letech nejistý, kdy své žáky vodil křížem krážem sem a tam za nos,
nyní stojí na jedné straně vůči zkušenosti duchovního světa, tedy vůči tomu, co
zůstalo z dřívější doby a co pro něho ještě stále existuje, a na druhé straně stojí
vůči onomu lidskému nazírání, které jednoduše duchovno zapuzuje. Neboť
právě tak, jak duchové prchají před světlem, tak prchá nazírání na duchy před
intelektualismem. Duchovní nazírání nemůže snášet intelektualismus; a potom
přichází duševní nálada, o níž lze asi říci toto: Člověk je vnitřně zcela vytržen z
duchovní souvislosti. Stává se vlivem vybledlostí myšlenky vnitřně nemocen.
Potom vzniká právě taková nálada, jak vlastně charakterizuje duševní náladu
celé období od 11. až do 15. století a ještě do staletí následujících. A Goethe,
protože byl na všechno citlivý, zasahoval ještě do tohoto období svým duševním
rozpoložením. To si musíme jenom ujasnit.
Vezměme řecké drama. Toto řecké drama vůbec není myslitelné bez
duchovních mocností, které tu stojí v pozadí. Ty určují lidské osudy. Člověk je

zapředen do toho, co splétají duchovní mocnosti jako osudy. Zde je vnášeno do
obyčejného života, co by mohl člověk vlastně jen prožívat, když by prožíval
vědomě stavy spánku. Zde je to vnášeno do obyčejného života, jako se vnáší do
vůle to, co se ve vůli také v denním bdění zaspává. Řecký osud je vhledem do
toho, co se jinak zaspává. Řek si je vědom, že když rozvíjí svoji vůli, když
přechází do jednání, že působí nejen denní vědomí s vybledlými myšlenkami,
nýbrž že zde, protože působí celý člověk, působí také to, co v člověku pulsuje,
kdy člověk spí. Z takových pocitů vzniká potom také zcela určitý postoj k otázce
smrti, k otázce nesmrtelnosti.
Nyní přichází období, které jsem právě označil, v němž člověk nemá
žádné vědomí o tom, že do něho během spánku působí nějaké duchovno, které
se také včleňuje do vůle. Nadchází období, kdy člověk přijímá spánek jako, řekl
bych; své bytí, kdy ale přece působením tradice má vědomí o tomto: Že člověk
souvisí s duchovním světem. Již zavítají zcela abstraktní pojmy filosofie,
právnictví, medicína a bohužel i theologie v moderní podobě. Zasvítají, ale
zasahuje sem ještě dřívější nazírání. To způsobuje jitřní šerosvit. V tomto
šerosvitu ovšem lidé žili a v podstatě zrozeny jsou takové postavy jako Faust z
jakéhosi šerosvitu, z jakéhosi nahlížení do duchovního světa, který je, jako
rozhlížím se ve snu. A pomysleme na náladu, která tu stojí za takovými slovy
jako „spánek“, „sen“ v Hamletovi. Řekl bych, když Hamlet pronáší svoje
monology, vyslovuje jednoduše záhady svého období způsobem citovým,
samozřejmě nikoli teoretickým, nýbrž způsobem citovým.
A tak vidíme, jak rozprostřeně přes staletí, ale v souvislosti duchů líčí
Shakespeare žáka, Goethe profesora z toho jednoduchého důvodu, protože
samozřejmě bylo uplynulo několik staletí a bylo nutno v době Goethově více se
vracet ke zdroji toho, o co se tu jednalo. Ale jsme tu uváděni do souvislosti,
která nám, skutečně ukazuje, jak něco žije ve vědomí lidí asi z toho způsobu, že
si takoví vynikající duchové říkají: Musím vyjádřit, co tu vlastně existuje jako
přechodný stav ve vývoji lidstva.

Nyní je mimořádně zajímavé rozšířit dále toto světové postavení, protože
se vynořuje velké množství zcela obsáhlých otázek a životních a světových
záhad. Je zajímavé například vidět, jak máme mezi Shakespearovými díly
„Hamleta“ jako největší vylíčení osobnosti, která vyjadřuje celý ten šerosvit
přechodu, zejména v monolozích. Řekl bych, jestliže jsme pochopili Hamleta ze
17. do 18. století, potom bychom se mohli otázat: Ano, kde je to v duši
Hamletově podníceno? Jsme odkázáni na Wittenberg. Jsme odkázáni na zdroj
Fausta. Ke zcela podobným otázkám dospíváme, když pozorujeme „Macbetha“;
ale vstoupilo to již do lidskosti, když pozorujeme „Leara“. Zde není již otázka tak
těsně přibližována k zemské oblasti přes orientaci na duchovno, tu vstupuje do
člověka, stává se subjektivním stavem., ale zato také šílenstvím.
A potom mohli bychom vzít v úvahu ostatní Shakespearova dramata a
mohli bychom říci. Co se mohl básník těchto dramat naučit na postavách, kdy
lidskost vede až k duchovnu, to žije potom dále v královských dramatech, aniž
tu ještě dále sleduje totéž téma týmž způsobem; ale neurčité síly působí dále.
Jenže když nyní dále sledujeme Shakespearova dramata jako celek, máme
vlastně vždy pocit: Vrcholí v období královny Alžběty.
Shakespeare chtěl vylíčit, co vede z podvědomých kypících národních sil k
intelektualistické jasnosti, jež vychází od doby Alžběty zcela zvláště z tohoto
koutu civilisovaného světa. Z tohoto hlediska se jeví celý Shakespearův svět
dramat jako jistý druh, nechci říci veselohry, která dobře dopadne, ale
přinejmenším jako drama, které má jistý závěr. To znamená, tento závěr vede ke
světu, který se potom dále vyvíjí, který potom, poté co tu byl nějakou dobu
převrat – Shakespeare vede svůj svět dramat až do své vlastní současnosti –
zanechává pohled na bezprostřední současnost, jež jde právě dále jako svět, s
nímž se lidé spokojují. To je to pozoruhodné, že Shakespearův svět dramat vede
až do Shakespearovy současnosti, s níž se potom lidé smiřují, protože odtud
dějiny právě pokračují s uspokojivým průběhem, vplývajíce do intelektualismu.

Intelektualismus vychází z onoho koutu, o němž Shakespeare básnil, co vylíčil,
když to dovedl k tomuto konci.
Otázky, které míním, ty člověka pak napadají, když sledujeme linie od žáka
Hamleta až k profesorovi Faustovi a nyní se tážeme, jakpak tomu bylo s
Goethem v době, v níž na základě svého usilovného zápasu dospěl k postavě
Fausta. Ano, vidíte, tu zbásnil Goethe také drama „Götz von Berlichingen“. V
tomto dramatu „Götz von Berlichingen“, opět na základě lidovosti, stojí proti
sobě z jedné strany naprosto staré mocnosti z doby předintelektualistické, staré
německé císařství, které se vůbec nesmí srovnávat s tím, co se německým
císařstvím stalo potom, – rytíři, sedláci, tedy to, co z doby předintelektualistické
netrpí vyblednutím myšlenky – a neomezuje se jen tak trochu na hlavu, co
potřebuje také ruce, dokonce používá ruku železnou. Jde se zpět k něčemu, co
kdysi žilo v novější civilisaci, co ale jaksi svou celou bytostí koření ještě ve 4.
poatlantickém období. A vůči tomu stojí na druhé straně, v postavě
Weislingenově, nyní to druhé, co potom vzchází; doba intelektualistická, která
těsně souvisí s rozdělením Německa na knížectví, které potom způsobilo
pozdější poměry ve Střední Evropě až k dnešní katastrofě.
Vidíme, jak Goethe v dramatu „Götz von Berlichingen“ vlastně útočí na
toto rozdělení Německa na knížectví, jak pohlíží zpět na doby, v nichž tu ještě
nebyl intelektualismus, jak se kloní k těmto starým věcem, jak se vzpírá proti
tomu, co právě ve Střední Evropě nastoupilo na místo těchto starých věcí. Lze
říci: Je tomu tak, jako kdyby chtěl Goethe říci v tomto dramatu „Götz von
Berlichingen“, že se intelektualismus zmocnil také Střední Evropy. Ale zde se
tento intelektualismus nejeví jako něco, co by nemělo nic oprávněného.
Goethovi by nebylo vůbec napadlo negovat Shakespeara. Víme, jak se Goethe
choval k Shakespearovi positivně. Nebylo by ho napadlo kárat snad Shakespeara
za to, že posléze dospěl ke konci, který mohl zůstat. Naopak, Goethovi to bylo
mimořádně sympatické.

Ale opět: Způsob, jak se potom vytvořil intelektualismus právě v Goethově
okolí, podnítil Goetha k tomu, aby prohlásil, vylíčil to, co tu vlastně existuje jako
něco neoprávněného, že tu ze své strany uchopil duchovně, co se vyjádřilo ve
Francouzské revoluci jako něco politického. Goethe je v dramatu „Götz von
Berlichingen“ duchovním revolucionářem, který popírá duchovno, tak jako Velká
francouzská revoluce popřela politiku. Jen se ale Goethe v jistém smyslu obrací
zpět k tomu, co tu bylo, co zajisté přece nemůže si přát obnovené ve staré
podobě. Ale chce, aby se to vyvíjelo jistým směrem. Je mimořádně zajímavé
povšimnout si v Goethovi této nálady, jak se skutečně vzpírá proti tomu, co se
usadilo na místo Götzova světa.
Je mimořádně zajímavé, že Lessing, Goethe tak hluboce pojali
Shakespeara, že opírajíce se téměř o Shakespeara, snažili se o to, co chtěli
nalézt ze své duchovně revoluční nálady, kdežto tam, kde se intelektualismus
zcela zvláště hluboce vryl z předběžných podmínek například u Voltaira, doráží
tento intelektualismus na Shakespeara nejzuřivějším způsobem. Voltaire nazval,
jak známo Shakespeara ožralým divochem. Těchto všech věcí si musíme
naprosto povšimnout.
Připojte nyní, abyste porozuměli velké otázce, která se tu vynořuje a má
tak velký význam k charakteristice radikálního přechodu k 5. poatlantickému
období, připojte k tomu něco jiného. Připojte k tomu, jak zvláštním způsobem
zasáhl Schiller do této duchovní revoluce, která se u Goetha vyjadřuje
goethovským způsobem v dramatu „Götz von Berlichingen“. Schiller nejprve
poznal ve velmi úzce vymezeném kruhu to, proti čemu se měl vzpírat jako něco,
co vychází z nejjednostrannějšího, nejchorobnějšího intelektualismu. Jelikož
tehdy neexistovala žádná waldorfská škola, která se také staví na odpor proti
jednostrannému intelektualismu a Schiller nemohl být posílán ve Wittenbergu
do waldorfské školy, byl poslán do školy Karlovy. A vše, co Schiller vyvíjí jako
protest ve svém mládí, je zrozeno v podstatě z protestu proti pedagogice
Karlovy školy. V podstatě vzato neexistovala skutečná produktivní práce proti

této pedagogice, která je dnes pedagogikou světovou – přestože Schiller napsal
proti ní své „Loupežníky“, neexistovala skutečná positivní práce proti ní až do
založení waldorfské školy.
Jak se staví Schiller, který se později postavil po bok Goetha, do tohoto
prostředí? Vytvořil drama „Loupežníci“. Ve Spiegelbergovi a v ostatních.
postavách poznáváme zcela zřetelně, dovedeme-li jen takové věci posuzovat,
že vykreslil své spolužáky. Franze Moora nemohl samozřejmě přímo získat ze
svých spolužáků, ale vylíčil ho tak, že vlastně vše to, co vzchází z geniálního
pojetí novější doby, podal v ahrimanské postavě ve Franci Moorovi. A kdo tyto
věci dovede posoudit, ten vidí všude, jak Schiller sice již nelíčí duchovní bytosti
zevně, jak ještě vystupují v „Hamletovi“, v „Macbethovi“, nýbrž jak Schiller
nechává působit ahrimanský princip ve Franci Moorovi. A proti tomu stojí princip
luciferický, v Karlu Moorovi. Ve Franci Moorovi vidíme jednoduše representanta
toho, proti čemu se Schiller nyní vzpíral. Opět je to týž svět, proti kterému se
vzpíral Goethe v dramatu „Götz von Berlichingen“, jen to Schiller činí jiným
způsobem. O tom nás poučuje později v dramatu „Úklady a láska“.
Tak vidíme, že zde, ve Střední Evropě, tito duchové, Goethe a Schiller
nekreslí tak jako Shakespeare. Nenechávají děje vyústit v něco, co může potom
zůstat, nýbrž líčí něco, co tu bylo, ale podle jejich názoru by se to bylo mělo
vyvíjet zcela jinak. Tedy to, co vlastně chtějí, tu není, a to, co tu je na fysické
úrovni, proti tomu se nejprve vzpírají v jakési duchovní revoluci. Takže zde
máme pozoruhodné vzájemné působení toho, co tu je na fysické úrovni a toho,
co žije v nitru těchto duchů.
Kdybych to znázornit graficky v poněkud odvážném obraze, co tu vlastně
je, tak bych to mohl nakreslit asi takto:

Máme u Shakespeara takovýto obraz, že všechny události plynou dále
naprosto v zemském elementu (viz kresbu, modře), takže to, co on vyjímá z
dřívější doby, v níž působilo ještě duchovno, působí dále (červeně) a že to
přechází do přítomnosti, která potom právě vytváří skutečnost světověhistorického průběhu.

Spatřujeme potom, když vezmeme u Goetha a Schillera, co mají z tušení
staré doby (červeně), z té doby, kdy byl ještě duchovní svět mocný, ve 4.
poatlantickém období, že to vyzdvihují pouze ve svých intencích, do své
duchovnosti, kdežto to, co se odehrává na Zemi (modře) pojímají tak, že to s
tím bojuje. Řekl bych, zde máme jednu věc působící do druhé oklikou skrze
lidský duchovní zápas. A to je naprosto důvodem, proč zde potom ve Střední
Evropě byl nalezen přechod k čistému problému lidstva. Takže – a budu to moci
ještě dále rozvést v dalších přednáškách – takže se děje mohutný převrat
působením Goethovy a Schillerovy doby skutečně ve zvláštním pojetí člověka
jakožto bytosti, která tu stojí uvnitř v sociální souvislosti.
Pohleďme nyní na Východ, na Východ Evropy. Ano, nemůžete vůbec
tímto způsobem pohlížet na Východ. Kdo líčí pouze vnější skutečnosti a nemá
žádné porozumění pro to, co žilo v duších Goetha a Schillera a samozřejmě v
dalších četných jiných lidí, ten sice bude líčit zevní skutečnosti, ale nikoli to, co tu
působilo z duchovního světa, který tu stále existuje, který ale existuje jen v
hlavách lidí. Ve Francii se boj uskutečňuje revolučně na politické půdě, na fysické
úrovni. V Německu nesestupuje tento boj až k fysické úrovni, ale prochází ještě
lidskými dušemi, otřásá se v lidských duších. Ale toto celé pozorování se nedá
rozšířit na Východ, neboť na Východě je tomu jinak. Zde se této věci totiž
přibližujeme teprve s anthroposofií, chceme-li to nyní dále sledovat; neboť zde
je to, co víří v duších Goetha a Schillera, tedy vždy již na Zemi, i když to víří skrze

pozemské duše, zde je to ještě teprve ve vyšším světě a vůbec se to nevyjadřuje
dole na Zemi.
Když chcete to, co se odehrává mezi Goethovým a Schillerovým duchem,
sledovat tam do Ruska, potom musíte to již asi líčit tak, jak se líčily za doby
Attilovy, kdy se něco odehrávalo nahoře nad hlavami lidí ve vzdušných
prostorách, kde duchové sváděli mezi sebou své bitvy.
Co tu nacházíte ve Střední Evropě jako vykonáno působením Goetha a
Schillera – u Schillera, když píše „Loupežníky“, u Goetha když píše „Götz von
Berlichingen“ – to nacházíte na Východě ještě jako duchovní skutečnost,
odehrávající se nad fysickou úrovní v duchovním světě. Chcete-li tu hledat
paralelní činy pro napsání „Loupežníků“, „Götze von Berlichingen“, potom to
musíte hledat u duchů v nadsmyslovém světě; nemůžete je hledat na fysické
úrovni. Takže pro Východ by se to mohlo znázornit potom takto:

Oblaka, plynoucí nad fysickou úrovní, zde máme to, co činí věc teprve
srozumitelnou, a dole tím zcela nedotčeno, co lze zaznamenat zevně na fysické
úrovni.
A lze říci: Víme tedy, jak se choval západní člověk, který se stal žákem
Faustovým, jak se mohl chovat, neboť máme Hamleta. Ruského Hamleta
bychom mít nemohli. Nebo přece? Ano, před duchovním pohledem bychom
mít mohli, kdybychom si představili, že když Faust učí ve Wittenbergu, míním
vždy Fausta Goethova, žádné historické skutečnosti, ale to, co je pravdivější než
historografik a naslouchá mu Hamlet, který si to vše zapisuje, dokonce to, co mu
říká duch a že jsou ničemové v Dánsku a tak dále, tedy si vše to, co potřebuje
kniha mozku, zapisuje. Považme, co Shakespeare učinil z postavy, kterou
převzal od Saxona Grammatika, kde je vše, celá věc zcela jiná, žádný opěrný

bod pro to, jak Shakespeare skutečně vytvořil žáka Faustova – že by mu tu také
byla naslouchala andělská bytost. Tedy kdežto Hamlet seděl ve školní lavici,
Faust stál za katedrou, že by byl vzadu naslouchal anděl, ten že by byl potom
odletěl na Východ. Tu by byl potom na Východě vyvinul to, co by se bylo mohlo
odehrávat paralelně v činech Hamleta na Západě.
Nedomnívám se, že lidé dospějí k nějakému skutečně pronikavému
pochopení, pozorují-li pouze zevní skutečnosti a nikoli hluboce jdoucí dojmy,
které tyto zevní skutečnosti právě učinily na nejvýznamnější osobnosti doby,
zejména když jde o něco tak převratného, jako přechod ze 4. do 5.
poatlantického období.

Dvanáctá přednáška
Dornach, 25. února 1922

Chtěl jsem k vám promluvit o úkolech, které byly vytyčeny vůdcům
duchovního života na základě převratu, jenž se uskutečnil ze 4. do 5.
poatlantického období. A snažil jsem se učinit názorným, jaké síly tu vznikly a
ukázaly se v postavě Faustově, v postavě Hamletově. Obrátíme-li pohled na to
podstatné, tak vidíme, že takoví duchovní vůdcové jako básníci zmíněných
postav se cítili být postaveni před úkol básnicky odpovědět na otázku: Co se
stane z člověka, musí-li hledat své vnitřní duševní uspokojení na základě
pouhého intelektualistického života, ze života v abstraktních myšlenkách?
Neboť samozřejmě z tohoto zvláštního dojmu, který je v duši vyvoláván
tím, že je duše nucena pohlížet pomocí abstraktních myšlenek na to, co je jí
nejdražší, nejvýznamnější, co jí ukazuje smysl cíl jejího vlastního bytí z takového
postoje k myšlenkovému životu přichází právě celé duševní uzpůsobení. A na
základě všech vývojových momentů, které jsme si včera v náčrtu postavili před
duši, musili v podstatě tvořit Goethe a Schiller.

A viděli jsme již také, jak se Goethe a Schiller viděli zapleteni do
vývojových momentů, na které jsme tu mohli poukázat. Viděli jsme, jak se u
obou naprosto vyjadřuje, že vlastně cítili: Ve velkém skutečném básnictví se
nedá vystačit bez jisté náklonosti k vlastnímu duchovnímu světu. Ale ona stará
náklonnost k duchovnímu světu, která byla charakteristická ještě v 11. 12. 13.
století pro západoevropský duchovní vývoj, ta již v podstatě nebyla možná pro
člověka následující doby. Stáhla se zpět, mohlo by se říci, před pouhým
intelektualistickým pozorováním. Na druhé straně nebylo toto intelektualistické
pozorování, tento život v myšlenkách, ještě tak daleko; aby se snad bylo mohlo
dosáhnout v tomto myšlenkovém životě dokonce reálného, skutečného
duchovna.
To je vlastně to charakteristické na postoji Schillera a Goetha v duchovním
vývoji lidstva, že jejich vystoupení, jejich nejdůležitější působnost spadá do doby,
v níž dávná duchovnost již byla odešla a z nového intelektualismu ještě nemohla
živoucí duchovnost vyprýštit. Viděli jsme zde před nějakou dobou, jak to, co
naplňuje duši jako intelektualismus, je vlastně mrtvolou onoho duchovního
života, který duše prodělává v duchovně-duševním světě před svým zrozením,
popřípadě početím. Tato mrtvola musí být samozřejmě opět oživena. Musí být
opět včleněna do celého života kosmu. Ale k tomu se právě ještě nedospělo v
oné době a zápas Goetha a Schillera spočívá právě v jejich nejvýznamnější
epoše v tom, aby vydobyli v tomto přechodném období přece nějaké
uspokojivé duševní uzpůsobení, které mohlo být také básnicky produktivní.
Nejjasněji, nejintensivněji to vystupuje především ve spolupráci mezi
Goethem a Schillerem. Když se oba seznámili, měl Goethe největší část své
básně Faust hotovu: Což roku 1790 bylo vydáno jako fragment „Fausta“ a něco
dalšího mimo to. Když zkoumáme tento fragment, který byl vydán 1790 a také
to, co tehdy byl Goethe z nějakých důvodů zadržel – například byla zadržena
scéna ve vězení, přesto že tehdy již byla hotova, a fragment začíná
bezprostředně, bez nějakého „Prologu v nebi“, scénou: „Ach s právy, filosofií a

lékařství jsem studoval ...“, když to zkoumáme, tak musíme říci, že v tomto
fragmentu stojí tu Faust osamocen, zápasí ze svého nitra o uspokojující duševní
uzpůsobení. Vidí, že není uspokojen pouhým intelektualismem, usiluje o setkání
s duchovním světem. Duch Země vystupuje ve známém pojetí, jak ho máme
nyní. Máme naprosto již usilování Goethovo o duchovno-duševní svět, ale co tu
například úplně schází, co tehdy bylo Goethovi v podstatě vzdáleno, to bylo
postavení Fausta do celé kosmické souvislosti. „Prolog v nebi“ tu nebyl. Tedy
Faust nebyl ještě včleněn do onoho zápasu Boha se Satanem. K tomu došlo
teprve, když Goethe dostal podnět od Schillera, aby na svém Faustu dál
pracoval.
Pod tímto podnětem se snažil nyní nenechat Fausta již osamoceného,
nýbrž včlenit ho do celé kosmické souvislosti. A tak ztvárňoval potom svého
„Fausta“, více méně podnícen Schillerem, takže můžeme říci: Jelikož Faust
předstupuje potom před svět podruhé roku 1808, vidíme, že z dramatu
osobnosti, kterým přece „Faust“ 1790 ještě byl, vzniká drama světové. Vidíme ve
scéně „Prologu“:
„Souzvučně s bratskými světy
zní slunce dávnou hudbou sfér“,
ve vystoupení andělů, ve vystoupení celého duchovního světa, v
protikladu Satana, vidíme zápas, který se v onom světě odehrává o postavu
Fausta. Dříve, roku 1790, byl Faust zaměstnán sám sebou. Pohlížíme na jeho
osobu. On je pouze a jedině středem. Později předstupuje před nás celé
světové tableau, do něhož je Faust postaven. O něho bojují dobré a zlé
mocnosti. Goethe napsal tuto scénu, jíž je Faust postaven do světového tableau,
1790 poté, co byl Schiller od něho pokračování „Fausta“ jaksi požadoval.
Goethe se cítil v jistém smyslu, jak přece ukazuje „věnování“, již vzdálen
způsobu, jak se byl stavěl ke svému „Faustu“ v mladých letech. Co se tu vlastně
dělo v duších vynikajících lidí, vidíme například na Schillerovi. Schiller vlastně

začal realisticky. Řekl jsem vám včera, jak stojí proti sobě luciferický a ahrimanský
element v Karlu Moorovi a Franzi Moorovi. Ale přitom vůbec není žádné řeči o
nějakém zasahování duchovních světů v nějaké podobě jim vlastní, nýbrž
můžeme sledovat jen v charakterových zvláštnostech Karla Moora a Franze
Moora luciferičnost a ahrimanství. To je Schillerovi naprosto vlastní, že vychází z
jiného realistického elementu. Ale když byl tímto způsobem dokončil svá
dramata z mládí a když se potom seznamuje s Goethem, tu vidíme, jak se cítí
být nucen, když se v devadesátých letech opět vrací k básnění, dávat působit do
své básnické tvorby duchovnímu světu. A to opět náleží k nejzajímavějším
skutečnostem, jak se Schiller nyní cítí nucen dát působit duchovnímu světu do
své básnické tvorby.
Povšimněte si „Valdštejna“, (německy drama nazváno „Wallestein“).
Valdštejn se řídí ve svých rozhodnutích podle své víry ve hvězdy. Podniká své
akce, tvoří si své úmysly ve smyslu své astrologie. Kosmos tedy naprosto působí
v Schillerových básnických postavách. Celé drama o Valdštejnovi lze pochopit
jen tehdy, když si povšimneme, jak se Valdštejn cítí proniknut těmi silami, které
vycházejí z postavení hvězd. Lze jaksi říci: Schiller se cítil na konci 18. století
nucen vrátit se k onomu nazírání na hvězdy, které bylo pro lidi v 16. a 17. století,
kteří vůbec o těchto věcech přemýšleli, něčím obvyklým. Schiller se tedy
domníval, že se může vylíčit lidský život ve významnějších úkazech, aniž tento
lidský život začlení do kosmu.
A dále vezměte takovou báseň jako „Nevěsta Messinská“. Schiller koná
experiment. Snaží se vpracovat starou myšlenku osudu do dramatického jednání
ve spojení s hvězdnou moudrostí. A zde u této „Nevěsty Messinské“ je to zcela
zvláště nápadné; že se Schiller cítí nucen to učinit, nebo u „Nevěsty Messinské“
můžete totiž zase učinit jistý experiment. Vyhoďte jednou celou astrologii a celý
osud a vezměte to, co potom ještě zůstává: Potom máte v „Nevěstě Messinské“
stále ještě vlastně velkolepé drama. Takže by byl tedy Schiller mohl již v
„Nevěste Messinské“ vytvořit drama bez astrologie a bez ideje osudu – a potom

do něho vložil astrologii a ideu osudu. To znamená, že ve svém duševním
uzpůsobení cítil nutnost postavit člověka do kosmu. Zajisté, že je tu absolutní
paralelismus k tomu, co vedlo Goetha v pokračování „Fausta“, aby postavil
tohoto Fausta do celého světového tableau.
Goethe to činí obrazně; u něho vystupují andělé jako vůdcové hvězd.
Vidíme kosmos obrazně před sebou ve velkém tableau „Prolog v nebi“. Schiller,
který se klonil více k abstrakci, který byl méně obrazný, cítil se nucen v téže době
vtajit do svého „Valdštejna“ a do své „Nevěsty Messinské“ postavení člověka do
kosmu, a to tak dalece, že dokonce opět vystoupila myšlenka osudu staré řecké
tragédie. Ale pohleďte ještě na něco jiného. Schiller přijal právě v době svého
seznámení s Goethem svým způsobem myšlenku svobody Velké francouzské
revoluce. Již včera jsme uvedli, že se revoluce ve Francii odehrávala jako
revoluce politická, ve Střední Evropě naproti tomu jako revoluce duchovní. Lze
říci: Nejintimnější charakter přijala tato duchovní revoluce v určitém spise
Schillerově, o němž jsem se také zde již zmínil v různých souvislostech; jsou to
„Dopisy o estetické výchově člověka“.
Tu vidíte, jak se Schiller táže: „Jak dospívá člověk ke skutečně lidsky
důstojnému bytí?“ Něco, co můžeme nazvat filosofií svobody, nebylo tehdy ještě
možné. Schiller odpovídá na tuto otázku svým způsobem. Řekl si: „Podřídí-li se
člověk jen své logické myšlence, potom je nesvobodným.“ Samozřejmě je
nesvobodným, neboť nemůže to, co říká logika, ztvárnit podle své svobody, zde
podléhá člověk nutnosti rozumu. Tedy právě zde, kde se stává nejprve pro svůj
pozemský život nejduchovnějším, není přece svobodný, zde podléhá nutnosti
rozumu. Nemá svobodu říkat: 2 x 2 je 6 nebo 5. Naproti tomu podléhá člověk
nutnosti přírodní, když je právě svým celým organismem oddán přírodní
nutnosti.
Tak vidí Schiller člověka postaveného mezi nutnost rozumu a nutnost
přírodní, a vidí vyrovnání mezi oběma stavy v tom, co nazývá stavem estetickým.
Zde posunuje člověk jaksi nutnost rozumu dolů do toho, co se mu líbí a nelíbí, v

čem je tedy v jistém smyslu svobodný. A když člověk svoje pudy, svoje instinkty,
tedy nutnosti přírodní, dalece přetvoří, že se jim může přenechávat, že ho
nesníží na zvíře, že je opět pozvedl vzhůru, potom se setkávají právě uprostřed s
nutností rozumu. Nutnost rozumu sestupuje o stupeň dolů, nutnost přírodní o
stupeň vzhůru, potkávají se uprostřed. A člověk, když se řídí tím, co se mu líbí
nebo nelíbí, je ve stavu, kdy nepodléhá ani jedné ani druhé nutnosti, kdy může
konat to, co se mu líbí, protože se mu právě líbí dobro, protože si současně
svými smysly žádá dobro.
To je samozřejmě zcela filosoficko-abstraktní líčení, které Schiller podal.
Goethovi se tato myšlenka mimořádně líbila. Ale bylo mu opět jasno: Tak
nevyřešíme samozřejmě záhadu člověka. Goethe zcela jistě cítil hluboce
mimořádnou plnost duchovna, neboť náleží k nejlepším pojednáním novější
doby, co Schiller vykonal v těchto „Dopisech o estetické výchově“. Goethe cítil
tuto velkolepost, tuto mohutnost myšlenky. Ale současně cítil. Na základě
takových myšlenek se nemůže vytvořit nic, čím lze lidskou bytost nějak pochopit.
Lidská bytost je příliš bohatá, abychom ji pochopili takovými myšlenkami.
Schiller, smím-li to tak říci, cítil: „Stojím v období intelektualistickém.“ Právě
působením intelektualismu se stává člověk nesvobodným, neboť to je nutnost
rozumová. Hledá tedy vlastně východisko v estetickém tvoření, v estetickém
požitku. Goethe měl cit pro nekonečné bohatství, nekonečnou obsažnost lidské
povahy. Nemohl se spokojit se Schillerovým pojetím, byť ovšem duchaplným,
hlubokým. Proto se cítil nucen vyjádřit svým způsobem, co tu vlastně v člověku
spolupůsobí za síly. Nejen ze své povahy, nýbrž ze svého celého pojetí nemohl
to Goethe dát do formy abstraktních pojmů, nýbrž napsal potom pod vlivem
takovýchto Schillerových myšlenek svou „pohádku“ „O zeleném hadu a krásné
Lilii“, kde vidíme vynořovat se celé množství asi dvaceti postav, které všechny
mají nějak co činit s duševními silami, a které nyní spolupůsobí nejen jako
nutnost rozumová a nutnost přírodní, nýbrž, které spolupůsobí jako dvacet

různých impulsů, aby ztvárnily nakonec nejrůznějším způsobem, co znamená
bohatá bytost člověka.
Zde přichází také především v úvahu to, že se Goethe právě zřekl hovořit
o lidské bytosti v abstraktních pojmech. Goethe se cítil nucen vzdálit se pojmů.
Chceme-li charakterizovat vztah Schillera ke Goethovi pokud jde o „Estetické
dopisy“ a o pohádku „O zeleném hadu a krásné Lilii“, musíme vlastně říci toto:
Goethe napsal přece tuto „pohádku“ přímo pod vlivem Schillerových Estetických
dopisů. Chtěl tedy tytéž otázky zodpovědět ze svého hlediska, ze svého cítění.
To lze prokázat. To jsem dávno také historicky prokázal a bylo to také zřejmé. A
chceme-li nyní úplně vylíčit, co se tu odehrávalo mezi oběma osobnostmi, tak
bychom musili říci. V dávných dobách, když se lidé, chtěli-li poznávat, nechávali
navštěvovat ještě bytostmi duchovního světa, když ještě pracovali ve svých
poznávacích dílnách – odpusťte, že používám tohoto šosáckého výrazu – aby
pronikli za tajemství světa, a když do těchto poznávacích dílen vnikají duchovní
bytosti, které Faust opět hledá – k Faustovi přichází přece Duch Země a mnoho
jiných duchovních bytostí – tehdy to bývalo jiné než dnes, tu se mohl člověk cítit
jako spřízněný s těmito duchovními bytostmi, které ho navštěvovaly. Tu věděl.
Žijí nyní ovšem na Zemi, musím používat nástroje fysického těla, ale před
zrozením a po smrti jsem takovou bytostí, jako jsou ty, které mě tu navštěvují.
Tedy věděl, že sice vyhledal pro pozemský živit takové místa pobytu, které ho
odděluje od duchovního světa, ale tento duchovní svět ho navštěvuje. Věděl, že
je s tímto duchovním světem příbuzný. To dávalo člověku vědomí o jeho vlastní
bytosti.
Předpokládejme, že by byl Schiller asi v letech 1794, 1795 přišel ke
Goethovi a že by řekl: „Hleďte, já jsem napsal „Dopisy o estetické výchově
člověka“; snažil jsem se dát na základě moderního intelektualismu člověku zase
možnost, aby se cítil jako člověk. Vyhledal jsem ideje, které musíme mít,
abychom mluvili o skutečné lidské bytosti. Tyto ideje jsou obsaženy v „Dopisech
o estetické výchově člověka“.“ Goethe by to byl přečetl a byl by mohl potom

příště, kdyby byl Schillera potkal, říci: „Ano, milý příteli, to je velmi krásné, co jste
tu učinil. Předestřel jste opět člověku před oči pojem jeho důstojnosti; ale tak to
přece nejde. Člověk je přece duchovní bytost, a duchové se stahuji jak před
světlem, tak i před pojmy, které nejsou přece ničím jiným, než jinou formou
obyčejného denního světla. Zde se tedy musí postupovat jinak. Musíme jít od
pojmů opět k něčemu jinému.“
To, co takto překládám do konkrétní řeči, to můžeme sledovat v Goethově
a Schillerové korespondenci. Stojí to tu všude, i když to tu stojí jen v jednotlivých
náznacích. A Goethe napsal o tom svou „Pohádku o zeleném hadu a krásné
Lilii“, která měla nyní vylíčit, jak v člověku právě působí duševní síly. Goethe tím
vyznal: Musíme, chceme-li hovořit o člověku a jeho bytostné podstatě, postoupit
k obrazům. To je ale cesta k imaginaci. Goethe tím tedy jednoduše poukázal na
cestu k imaginativnímu světu. A proto je tato „Pohádka o zeleném hadu a
krásné Lilii“ tak mimořádně důležitá, protože ukazuje, že Goethe se na základě
svého usilovného zápasu, jak to také vložil do svého „Fausta“, právě v
nejdůležitějším momentu cítil tlačen na cestu k imaginacím.
Goethovi by to bylo připadalo filosofickým, kdyby se bylo řeklo: „V člověku
působí společné myšlení, cítění a chtění.“ – Tak to neřekl, nýbrž vylíčil, jak na
jistém místě existují tři králové, zlatý, stříbrný a železný. V těchto obrazech
spočívá pro něho něco, co se nedá vyjádřit v pojmech. Vidíme tedy Goetha na
cestě k imaginativnímu životu. A zde se dotýkáme jedné ze všech nejhlubších
otázek, které Goetha vlastně zaměstnávaly. Je tomu u Goetha tak, že o vlastní
hloubce té otázky vůbec s nikým rád nehovořil. Ale lze poznat, jak ho tato
otázka zaměstnávala. Na nejrůznějších místech se ukazuje, jak ho tato otázka
zaměstnávala. Co má člověk vlastně z toho, chce-li od svého myšlení dospět za
svou vlastní bytost, od toho myšlení, k němuž právě dospěl intelektualismus? Co
z toho člověk má? Často vystupuje celá závažnost této pozemské záhady –
která je samozřejmě záhadou epochy, neboť tato otázka mohla v silné formě

vystoupit právě jenom v této epoše – v paradoxních slovech. Tak například ve
„Faustovi“ čtete:
Die hohe Kraft
Der Wissenschaft –
Der ganzen Welt verborgen!
Und wer nicht denkt,
Dem wird sie geschenkt,
Er hat sie ohne Sorgen.
Ta síla vznešená,
kterou ta věda má,
je pro svět v úkrytí!
Kdo myslit přestane,
sílu tu dostane
bez všechněch starostí.
(ve verších převedl Ratmír Zoubek)
Je to mimořádně hluboké slovo, i když to říká čarodějnice: Ta síla
vznešená, kterou ta věda má, je pro svět v úkrytí! Kdo myslit přestane – tedy
tomu, kdo nemyslí – sílu tu dostane! Člověk, který může vlastně jakkoli mnoho
myslit, vznešená síla té vědy mu zůstane ukryta. Když člověk dokáže nemyslit,
tak je člověku ta věda darována, dostane ji bez starostí. Lidé by musili tedy
vyvinout sílu nemyslit, nějakým umělým způsobem nemyslit, aby – ne snad aby
dospěli k té vědě, k té nelze samozřejmě dospět bez myšlení – ale aby dospěli k
síle té vědy.

Goethe ví, že tato síla vědy v člověku působí. Ví, že působí již v malém
dítěti, které ještě nemyslí. Zazlívalo se mi zvláště, že jsem ve své knize „Duchovní
vědění člověka a lidstva“, upozornil hned na prvních stránkách na to, že kdyby
člověk musil svými myšlenkami vykonat všechny ty věci při utváření lidského těla,
které jsou plny ducha, kdyby to chtěl vykonat vědomě tou silou, která také
vládne ve vědě, že by mohl velmi zestárnout a přece by nedospěl k oněm
jemným plasticko-uměleckým utvářejícím silám! Tak je přece síla vědy již nutná,
aby přivedla v prvních dětských letech tento mozek z dosti beztvárného shluku k
onomu grandiosnímu ztvárnění, do něhož právě musí být mozek přiveden.
To je problém, který Goetha hluboce zaměstnává. Samozřejmě nemíní
pouhé tupé nemyšlení, ale má jasno o tomto: Když si člověk neruší
intelektualistickým myšlením souvislost se silou vědy, potom musí k této síle
dospět. – Vlastně z tohoto důvodu nechá vést Fausta Mefistofelem do
čarodějnické kuchyně. O těchto věcech se hovoří v komentářích stále jakoby
zpoza rohu, pokrouceně. Goetha zná špatně ten, kdo nechce chápat, co,
Goethe sám chce v takové scéně jako v čarodějnické kuchyni, kdo to nechce
chápat s jistým vycítěním Goethovy bytosti. Faustovi je podán nápoj k omlazení.
Zajisté, to je třeba pojímat naprosto v realistickém smyslu, že dostává takový
omlazovací nápoj; ale představme si, že Goethe stojí vedle a čarodějnice říká:
Du must verstehen!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwei las gehn,
Und Drei mach gleich,
So bist du reich.
Verlier die Vier!
Aus Fünf und Sechs –

So sagt die Hex –
Mach Sieben und Acht,
So ist's vollbracht:
Und Neun ist Eins.
Und Zehn ist keins.
Jedničku vem,
v deset ji změn,
dvojku dej ven,
s trojkou se těš,
to zbohatneš.
Čtverku, tu pryč!
Pět jako čest,
malá to čest,
sedmička spíš,
osm tam piš;
devět je víc,
deset je nic.
Toť násobilka kouzelnic.
(Převod Otakara Fischera)
A můžeme-li vycítit Goetha tak, jakým byl, tak musíme právě říci: Nyní by
byl mohl někdo přijít a tázat se: Pročpak tu necháváte říkat čarodějnickou

násobilku? Potom by byl snad Goethe řekl, kdyby k tomu byl měl náladu, neboť
o těchto věcech hovořil nerad: „Ano, ta síla vznešená, kterou ta věda má, je pro
svět v úkrytí! Kdo myslit přestane, sílu tu dostane.“ Nuže, myšlení člověka přejde,
když se mu řekne: Jedničku vem, v deset ji změn, dvojku dej ven, s trojkou se
těš, to zbohatneš, a tak dále. Zde myšlení přestává! Zde již přicházíme do
takového stavu, že vznešenou sílu vědy můžeme obdržet darovánu bez myšlení.
– Tyto věci zasahují samozřejmě vždy do Goethova „Fausta“ a do Goethových
básnických děl.
Goethe tedy stál před tímto problémem, který byl pro něho něčím
mimořádně hlubokým. Neboť co Faust vlastně nemá, a co obdržel působením
čarodějnické kuchyně? Co předtím nemá? Když si myslíte tohoto Fausta, jak
mohl být snad učitelem Hamleta, Fausta, který se cítí zhnusen filosofií,
právnictvím, medicínou a theologií, který sahá po magii, když si ho představíte,
jak potom stojí před námi ve velikonoční scéně, potom si musíte říci: V každém
případě schází Faustovi jedna věc, jedna věc, kterou Goethe měl. Goethe se s
tím nikdy nevyrovnal; cítil se jako Faust, ale musil si říci: Ano, to vše je ve mně, co
jsem tu do tohoto Fausta vložil, ale mám v sobě ještě něco jiného. Smím to
vůbec mít? Faust totiž nemá žádnou fantasii a Goethe fantasii měl. Fantasii
obdržel totiž Faust působením čarodějnické kuchyně působením omlazovacího
nápoje. Goethe si jaksi odpověděl na otázku: Jaké to je, když se chce s fantasií
proniknout do světových tajemství? Neboť to byla nejznamenitější síla, kterou
Goethe sám měl.
Naprosto neměl ve svém mládí jasno, zda se tu netápe zcela v prázdnotě,
pohlíží-li se s fantasií do světových tajemství. To je již faustovská otázka. Neboť
zcela suchá intelektualita, ta žije jen v zrcadlených obrazech. Pokud dospíváme k
fantasii, tak jsme již o stupeň blíže k růstovým silám člověka, k těm silám, které
člověka prostupují, pronikají. Tu dospíváme již, i když jen z dálky, k plastickým
silám, které například také mozek dítěte v dětství činí plastickým. Tu je již jen
stupeň od fantasie k imaginaci! Ale to bylo právě pro Goetha hlavní otázkou.

Nyní nechává Goethe Fausta vstoupit do čarodějnické kuchyně, aby
odložil zpropadené myšlení, které sice vede k vědě, ale ne k síle vědy, aby jaksi
směl žít v říši fantasie. A odtud právě Faust odvíjí také sílu fantasie. Goethe
získává jaksi pro Fausta právě na fantasii působením nápoje v čarodějnické
kuchyni. A omlazení nespočívá v ničem jiném, než že Faust nezůstává u suchých
sil, které snad měl, řekněme, jako 35-letý profesor, nýbrž že se vrací do svého
mládí a přijímá do své duše mladistvé ztvárňující síly, síly růstu. Neboť kde
existuje fantasie, tam žiji v duševnu právě mladistvé ztvárňující síly.
To vše bylo v Goethovi založeno, neboť čarodějnickou kuchyni napsal
Goethe již asi 1788. To bylo tedy v něm založeno, to v něm vřelo, to žádalo
řešení. Ale vlivem Schillera dostal nový impuls. Byl vtažen, vtlačen na cestu k
imaginaci. Schillerovi samému bylo nejprve ještě vzdáleno směřovat k imaginaci.
Ale Schiller hledal potom ve „Valdštejnovi“ a v „Nevěste Messinské“ kosmično.
Snažil se dospět za podvědomé síly lidské bytosti v „Panně Orleánské“.
Celou hloubku zápasu, která tu vládla, nahlédneme, když si řekneme:
Vezměme jednou fragment „Dimitrije“, od něhož byl Schiller smrti odveden.
Tento fragment „Dimitrije“ přesáhuje v dramatické síle vše, co Schiller jinak
napsal. Schiller měl ještě na stole náčrt k dramatu „Maltézští“. Toto maltézské
drama, kdyby je byl mohl Schiller vypracovat, bylo by se stalo pravděpodobně
také něčím zcela velkolepým. Boj maltézských rytířů, tohoto duchovního
rytířského řádu podobného řádu templářskému, proti sultánu Solimanovi,
přitom se rozvíjí celý princip maltézského řádu. Není pochyby, kdyby to byl
Schiller jednou vypracoval, že by se mu byla vnutila otázka: Jak se může opět
dospět k tomu, aby se včlenilo nazírání duchovního světa do lidského konání?
Neboť otázka tu stále již před ním zcela živoucně.
A Schiller tu umírá. Goethe nemá dále podnět. Později, podnícen
Eckermannem – který se nevyznačoval takovou plností ducha jako Schiller,
abychom tak řekli – dokončoval svého „Fausta“; druhý díl, asi od roku 1824 až
do smrti. Krátce před smrtí jej zapečetil. Je to dílo z pozůstalosti. Pozorovali jsme

tento druhý díl „Fausta“ nejrůznějším způsobem. Hluboce významné grandiosní
pohledy do různých tajemství duchovního světa, to je jedna stránka. Nelze toho
samozřejmě po této stránce učinit dosti, musíme se snažit chápat jej z nejvyšších
stanovisek. Ale přichází v úvahu ještě něco jiného. Goethe se cítil puzen dovést
toto básnické dílo o Faustovi do konce. Pozorujme jednou vývoj faustovské
filosofie. Mohli bychom se vrátit ještě dále a jednu fázi. V postavě Cypriana jsem
vám takovou fázi uvedl, a v 9. století vzniká zpracování pověsti o Theofilovi.
Theofilos je naprosto jakýmsi Faustem 8., 9. století. Sjednává pakt, smlouvu se
Satanem a odehrává se s ním něco zcela podobného, jako s Faustem; vezměme
tohoto Theofila, tohoto Fausta 9. století a vezměme Fausta z pověsti 16. století,
na kterého Goethe přece navázal. 9. století zatracuje hluboce smlouvu s
ďáblem. Theofilos se nakonec obrací na Pannu Mánii a je vykoupen ze všeho,
čemu by byl propadl, kdyby se byla smlouva se Satanem naplnila. 16. století činí
pověst o Faustovi protestantskou, ta znamená, není líčena positivně jako v
pověsti o Theofilovi, jak je tu předpoklad k zatracení, ale přichází vykoupení
skrze Pannu Marii – protestuje se. Pověst o Faustovi je podávána způsobem, jak
to odpovídá protestantismu: Faust uzavírá svou smlouvu s ďáblem a také mu
propadá.
Již Lessing a Goethe opět protestují proti tomu: Tak to nemůže být, aby
člověk, který se právě odevzdává se světskými mocnostmi a na základě
působení světských mocností do ruky satanské postavy a přistupuje na jeho
smlouvu, ví takový člověk, protože jedná z touhy po vědění, aby musil úplně
zahynout. Goethe protestuje proti tomuto pojetí, proti tomuto protestantskému
pojetí pověsti o Faustovi. On chce Fausta zachránit. Kdežto v prvním díle je tato
věc líčena tak, že vlastně učinil ústupek tomuto zániku Fausta – neboť v prvním
díle Faust jde vstříc záhubě – nemůže ale Goethe přitom zůstat stát: Faust musí
být zachráněn. Nyní nás Goethe vede grandiosním způsobem různými zážitky,
které jsou líčeny v druhém díle „Fausta“. Vidíme uplatňovat se vnitřní bytost
člověka v plné síle: „Ve tvé nicotě já doufám nalézt vše“ Stačí si jen vzpomenout
na taková slova, která tu staví zdravá lidská přirozenost plná síly proti záhubě.

Vidíme, jak Faust prodělává celé dějiny až k řectví. Faust nesmí být zničen.
A Goethe všemožně usiloval dospět k obrazům, které jsou sice vytvořeny v jiné
formě, ale které přece Goethe bere z katolického kultu, z katolické symboliky.
Ale když odstraníte, co je speciálně goethovsky-imaginativní, k čemu se byl
Goethe celým tak bohatým životem jak právě Goethův život byl, vzhůru
vypracoval, když to vše odstraníte, tak jste opět u pověsti o Theofilovi, potom
jste se zase vrátili do 9. století. Neboť je to nakonec královna nebes, která se v
záři blíží. A když se odstraní Goethovo specifikum, máme před sebou opět
Theofila blahoslavené řeholnice Hroswithy, samozřejmě ne přímo totéž, ale
přece něco, právě ještě netáhlo k samostatnému ztvárnění básnického
problému, nýbrž to musí být vypůjčeno u dřívějších básníků.
Vidíte tedy, jak u tak velké osobnosti jako Goethe směřuje všechno úsilí k
tomu, aby byl opět nalezen přístup k duchovnímu světu. V pohádce „O zeleném
hadu a krásné Lilii“ hledá Goethe imaginaci, pomocí niž chce učinit
pochopitelným člověka. Ve svém „Faustovi“ usiluje také, aby dospěl k imaginaci,
ale nemůže dospět k imaginaci samostatné, musí vzít ještě na pomoc katolickou
symboliku. Takže dokonce jeho závěrečné tableau prozrazuje ještě podobnost s
neobratným vylíčením Hroswithy z 9. století, samozřejmě provedeno jedním z
největších básníků.
Musíme již poukázat na tyto spletité cesty, kterými prošli duchovní dějiny
lidstva, abychom dospěli k pojmu o tom, co vše v těchto dějinách působí. Potom
teprve člověku vysvitne, jak, řekl bych, působí dějinami lidstva karma. Stačí si jen
jednou hypoteticky postavit před oči, že věci, které se nestaly, by se byly staly –
nikoli, aby se zpětně korigovaly dějiny, nýbrž, aby se to, co tu právě je, učinilo
pochopitelným.
Představte si například, že by byl Schiller, který byl při své smrti ještě
mladým mužem, žil déle. Drama „Maltézští“ měl na stole; „Dimitrije“ právě
vypracovával. V souvislosti s Goethem se vyvíjela právě nejvyšší duchovnost,
která nejprve žije u obou společně. Vlákno se přetrhlo. O co Goethe usiloval, co

on nezvládl, to vidíme, když vezmeme druhý díl „Wilhelma Meistera“, když
vezmeme „Příbuzenství podle volby“. Goethe všude usiloval o to včlenit člověka
do velké duchovní souvislosti. Sám to již nemohl. Schiller mu byl vzat.
Právě v tomto celku se vyjadřuje, jak probíhá novější duchovní vývoj,
lidstva k jistému cíli, aby se hledal člověk ve své příbuznosti s duchovním světem,
jak ale tu jsou všude překážky. A tak se vám snad poněkud stává něco takového
jako Goethův „Faust“ ve své velikosti teprve názorným tím, že vidíme, co on
nemá, že vidíme, na jaké cestě byl celý duchovní vývoj lidstva. Ano, samozřejmě
nedospějeme k poznání toho, co existuje jakožto duchovní velikost ve vývoji
lidstva, nedospějeme k tomu tím, že pouze řekneme: „Nesrovnatelně veliké
dílo!“, že podáme potom všechna možná vysvětlování, nýbrž dospějeme k tomu
jen tím, že si právě všímáme tohoto zápasu celého lidského ducha o jistý
vývojový cíl. Te může před člověka předstoupit u těchto věcí zcela zvláště silně.
A potom, v 19. století, zde se vlákno přetrhává! 19. století, tak velkolepé v
přírodovědecké oblasti, spí v oblasti duchovní. Nanejvýš se dospěje k tomu, že
se potom z nejvyšší přírodovědecké moudrosti sepisuje něco o uměleckém
výtvoru, jako je „Faust“.
Goethe potřebuje Schillera, aby Fausta, kterého nejprve ztvárnil jako
osobnost, postavil do velkého obsáhlého světového tableau. Můžeme vycítit, co
by byl Goethe snad ještě učinil z této faustovské filosofie, kdyby nebyl Schillera
tak záhy ztratil. Potom přicházejí ti, kteří o těchto věcech přemýšlejí a říkají:
„Faust“ je nezdařené dílo, Goethe vlastně celou věc pokazil. Kdyby byl tu věc
učinil správně, tak by se byl Faust s Markétkou oženil, byl by se zachoval
počestně, byl by vynašel elektrický stroj a vývěvu; potom by byl býval postaven
před lidstvo řádný Faust!
Velký estetik Friedrich Theodor Vischer řekl: „Tento druhý díl „Fausta“, ten
není přece vůbec ničím.“ Sám navrhuje plán, jaký by měl být. Byl by z toho
vzešel takový nějaký lepší Eugen Richter z 19. století, takový partajník, který je jen
o něco mohutnější, než jací partajníci potom v 19. století působili. Nikoli od

nějakého bezvýznamného člověka, nýbrž od člověka velmi významného – neboť
Friedrich Theodor Vischer byl takovým – pochází tato slova: „Druhý díl Fausta je
zflikovaná, sesmolená slátanina dávných věcí!“
Souvislost s úsilím o duchovnost byla naprosto ztracena. Lidé spali
vzhledem k duchovnosti. Ale člověk současnosti musí právě ze všech takových
poměrů nalézt úkoly pro novou cestu k duchovnímu světu. Nemůžeme sami
zřejmě se snad odvolávat na něco takového jako:
Ta síla vznešená,
kterou ta věda má,
je pro svět v úkrytí.
Kdo myslit přestane,
sílu tu dostane bez všechněch starostí.
Nemůže se rozhodnout, že přestaneme myslit, neboť myšlení je již jednou
silou, která vzešla s 5. poatlantickým obdobím, a tato síla musí být pěstována.
Ale musí být právě vyvíjena v tom směru, který v podstatě již začal u Goetha s
pohádkou „O zeleném hadu a krásné Lilii“. Musí být tato síla pěstována směrem
k imaginaci. Musíme si jen ujasnit: Síla rozumu zahání ducha; ale když vyvíjíme
rozum sám k imaginaci, tak opět dospíváme k duchu. To je to, co může být
poznáno z živoucího pozorování toho, co se právě odehrálo v oblasti, které
jsme se zde dotýkali.

Třináctá přednáška
Dornach, 26. února 1922

Obě předcházející přednášky byly věnovány pozorováním, která měla
poukázat na to, jak nastal onen mohutný převrat, který vstoupil s 15. stoletím do

celého duševního uzpůsobení civilisovaného lidstva, tedy s přechodem ze 4. do
5. poatlantického období, jak dále působil ve významných osobnostech. A smím
snad to, co jsem v těchto obou přednáškách uvedl, dnes ještě jednou úvodem
načrtnout několika slovy. Poukázal jsem na to, jak intensivně cítila taková
osobnost jako Goethe doznívající záchvěvy onoho převratu, jak cítila, jak vniká
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intelektualistický; jak Goethe cítil, že se musíme v duši s tímto intelektualistickým
elementem vyrovnat a jak měl ještě jisté tušení o tom, že tomuto
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duchovním světlem. I když to nebylo takové, jako v dobách starého
atavistického jasnozření, existoval tu přece jen jakýsi zpětný pohled na dobu, v
níž si lidé ještě, když mluvili o poznání, byli vědomi, že takové poznání je možné
jen tehdy, když člověk jaksi odstoupí ze světa smyslů, aby nějak zřel duchovní
bytosti, které jsou za světem smyslů.
Goethe vložil tento celý svět pocitů své duše do své postavy Fausta.
Vidíme, jak je Faust neuspokojen pouhým intelektualismem, který před něj
předstupoval ve čtyřech fakultách:
Ach, s právy filosofii,
a lékařství jsem studoval,
a také theologií
já pohříchu se prokousal!
A teď tu, blázen, stojím, žel,
a ani za mák jsem nezmoudřel.
(Otakar Fischer)
To znamená: Naložil jsem na svou duši celý komplex intelektualistického
vědění a stojím tu nyní s největším pochybováním;

„a tak jsem se na vědu magie dal.“
Tedy Goethe klade do této postavy Fausta návrat ke styku s duchovním
světem pro neuspokojenost s intelektualistickými vědami. To stálo mladému
Goethovi zcela zřetelně před duší, to chtěl vyjádřit ve své postavě Fausta. A když
chtěl líčit tento svůj vlastní duševní zápas, sáhl k tomu, že vzal za representanta
pro to právě postavu Fausta. A řekl jsem, i když tomu tak není u historického,
mytologického Fausta, vzhledem k tomu, co vylíčil Goethe, můžeme si Fausta
představit jako profesora, který by mohl vyučovat v 16. nebo také v 17. století ve
Wittenbergu, a který po celých deset let vodil své žáky naprosto za nos. A
můžeme již nahlédnout, když jednou tuto hypotézu vyslovíme, jak to tu v tomto
vzdělávání vypadalo, jak se tu mísil nový intelektualismus s tím, co ještě
poukazovala do dávných dob, kdy byl pro člověka ještě možný styk s
duchovním světem a s duchovními tvůrčími silami.
Nyní jsem se otázal, zda můžeme mimo okruh toho, co se nám předvádí v
básni o Faustovi, zda snad můžeme v širším okruhu narazit na účinky toho, co
by tak byl mohl učit někdo jako Faust v 15., 16., 17. století. Tu jsme se setkali
potom s Hamletem a mohli říci: Postava, kterou Shakespeare učinil z Hamleta –
kterého opět vzal z dánského prostředí, z dánských pověstí, ale přetvořil ji – tato
postava Hamleta se nám jeví jako žák Fausta, jako jeden z těch, kteří byli právě
voděni za nos takovými osobnostmi, jako byl Faust. Vidíme potom tohoto
Hamleta, jak sám vstoupil do styku s duchovním světem, jak dostává příkaz z
duchovních světů, jak je ale neustále vyrušován tím, co

si osvojil

intelektualistickým vzděláním. Zkrátka, vidíme jaksi celý přechod ze 4. do 5.
poatlantického období také na této postavě Hamleta.
A mohl jsem dále říci: Když se nyní zabýváme celou náladou, celou
uměleckou tvorbou Shakespearových dramat, Shakespearových královských
dramat, shledáváme tu, že v umělecké tvorbě básníka Shakespearových dramat
spočívá dokonce tato soumračná nálada přechodu. Upozornil jsem potom na
to, jak jistým způsobem právě ve Střední Evropě Goethe a Schiller stáli svým

celým duševním životem v oněch doznívajících záchvěvech tohoto přechodu, jak
ale v jistém smyslu nechtěli akceptovat, co byl intelektualistický světový názor od
té doby v životě lidí napáchal. Tím byli přivedeni zpět k Shakespearovi, protože
shledali u Shakespeara umění, v „Hamletovi“, v „Macbethovi“ a tak dále, které se
přibližuje duchovnímu světu, protože mohli, vycházejíce odtud, zaměřit pohled
na duchovní mocnosti nyní již pro intelektualistické nazírání skryté.
Goethe to učinil ve svém dramatu „Götz von Berlichingen“, když se jaksi
postavil na stranu starých časů 4. poatlantického období v jeho doznívání,
odmítaje, co vzešlo intelektualismem. A Schiller se do toho takřka postaví svými
dramaty z mládí, zejména dramatem „Loupežníci“, že sice nepoukazuje na
nadsmyslno, chce být zcela realistickým, že ale mámě téměř až do slov v
charakteristice Karla Moora něco doznívajícího z elementu luciferického, jak to
vládne v Miltonově „Ztraceném ráji“. Zkrátka vidíme i při realismu jakési zpět
směřující úsilí o takové pojímání skutečnosti, že vidíme v tomto pojímání
prosvítat duchovní mocnosti a duchovní síly.
Naznačil jsem dále, jak na Západě byl Shakespeare s to, smím-li se tak
vyjádřit, tvořit umělecky v plném souznění se svým sociálním okolím. Především
vidíme, když vezmeme drama pro Shakespeara nejcharakterističtější, totiž
Hamleta, vidíme, jak všude posunuje děj zcela blízko k nadsmyslovému světu; a
právě tak v dramatu „Macbeth“. Vidíme, jak například v dramatu „Král Lear“
vtahuje tento nadsmyslový svět více do lidské osobnosti, ale do abnormální
lidské osobnosti, do elementu šílenství. Vidíme, jak potom v královských
dramatech přechází sice do reálnosti, jak přece ale v nich vlastně vládne
jedinečné dlouhé dramatické líčení vývoje, jak v tom má všude vládu osudových
mocností, ale tak, že to vše nakonec vyúsťuje do období královny Alžběty.
Mohli bychom říci: „Co vládne v Shakespearových dramatech, to je zpětný
pohled na dávnou dobu, která způsobila jeho současnost, ale tak, že je tato
současnost akceptována; že vše, co co umělecky líčí z dávných dob, líčí se jako
způsob, aby se pochopila současnost.“ Lze říci: „Shakespeare líčí minulost; ale líčí

ji tak, že se staví do své sociální současnosti Západu tak, že je již dosažena jistá
doba, v níž mohou věci probíhat, jak právě probíhají.“ Vidíme, že nastupuje jisté
spokojení
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Intelektualismus v sociálním řádu je akceptován člověkem zevního pozemského
fysického světa, sociálním člověkem, kdežto umělecký člověk se v Shakespearovi
vrací do minulosti a vlastně líčí to, co vytvořilo z nadsmyslna pouhý
intelektualistický element.
Vidíme, jak se to stává ve Střední Evropě potom nemožností. Zde se
Goethe a Schiller, a předtím již Lessing nemohou postavit do sociálního řádu
tak, aby jej akceptovali. Navazují všichni na Shakespeara, ale na toho
Shakespeara, který se sám vracel k minulosti. Chtěli by, aby minulé věci
pokračovaly jinak, než jejich okolní svět. Shakespeare je jaksi spokojen se svým
okolím, oni jsou se svým okolím nespokojeni.
Goethe tvoří na základě této duchovní revoluční nálady drama o Götzovi,
Schiller tvoří svá dramata z mládí. Vidíme, jak se zde kritizuje zevní pozemská
skutečnost a jak v umělecké práci působí vzdouvání a klesání toho, čeho může
být dosaženo jenom v ideji, čeho muže být dosaženo jenom v duchu. Takže lze
říci: „V Goethovi a Schillerovi neexistuje nic z akceptování současnosti, nýbrž
jenom to, že se musíme vůči tomu, co existuje ve vnější smyslové skutečnosti,
utěšovat tím, co působí dolů z duchovního světa.“ Shakespeare uvádí jaksi
nadsmyslovost do smyslovosti. Goethe a Schiller mohou smyslovost akceptovat
jen tehdy, když vždy pohlížejí na duchovno. Máme tedy v dramatech
Goethových a Schillerových spolupůsobení duchovna s fysičnem v podstatě jako
nevyřešenou disharmonii. A řekl jsem potom. Kdybychom šli dále na Východ, tak
bychom shledali, že to, co je duchovní, vůbec již na Zemi není. Východ
nevytvořil něco takového, do čeho zasahuje duchovno, nýbrž Východ vzhlíží
vzhůru k duchovnu, prchá před zevními účinky a vystupuje k duchovnu, jako k
něčemu spásonosnému.

Tak jsem vám mohl říci, když jsem to celé oděl v obraz, v imaginaci. Když
si představíme Fausta ve Wittenbergu jako učitele Hamletova, potom vidíme
dole ve školní lavici Hamleta, naslouchajícího, potom vracejícího se na Západ a
vžívajícího se opět do západní civilisace. Kdybychom ale chtěli vyhledat onu
bytost, která by byla mohla jít na Východ, poté, co by byla auditoriu naslouchala
Faustovi, tak bychom musili hledat nějakého anděla, který by naslouchal Faustovi
z duchovního světa a potom by šel na Východ. Takže by se vše to, co by byl
nyní zprostředkovával, nebylo odehrálo tak, jako se odehrávají činy a jednání
Hamleta na fysické úrovni, nýbrž by se to bylo odehrávalo nad lidmi, v
duchovním světě.
A uvedl jsem potom včera, jak na základě této nálady, právě v době
známosti se Schillerem Goethe byl puzen k tomu posunout bytost člověka opět
k duchovnímu světu; jako byl nucen – neboť to nemohl tak teoreticky rozvést
jako Schiller jakožto filosof ve svých „Estetických dopisech“ –, byl nucen
vpracovat to do imaginativnosti v pohádce „O zeleném hadu a krásné Lilii“, jak
byl Schiller stále dále nucen, posunout zevní skutečnost lidského života také
opět k duchovnu, a to, řekl bych, když – konaje jakýsi experiment – dává ve
„Valdštejnovi“ vládnout Valdštejnově víře ve hvězdy, které působí jako osud nad
osobností Valdštejnovou, když dává v dramatu „Nevěsta z Mesiny“ působit
osudu, takřka v těsném propojení s hvězdopravectvím. Takže tyto osobnosti byly
nuceny vracet se stále znovu a znovu oné době, v níž lidé měli ještě
bezprostřední styk s duchovním světem.
Řekl jsem potom, že Goethe a Schiller žili přece právě v době, v níž nebylo
ještě možno na základě moderního duševního uzpůsobení nalézt opět přístup k
duchovnímu světu. Zejména Schiller by si byl nepochybně při svém filosofickém
úsilí, kdyby byl žil déle – vidíme to z fragmentu „Maltézských“, by si byl vytvořil,
kdyby byl toto drama dokončil, pohled na to, jak právě v takovém řádu Johanitů
nebo maltézských rytířů a nebo řádu templářského, jak tu spolupůsobily
duchovní světy v činech lidí. Ale Schillerovi nebylo právě dopřáno, aby své

drama „Maltézští“ postavil před svět jako hotové drama; zemřel příliš brzy.
Goethe naproti tomu nemohl proniknout až ke skutečnému uchopení
duchovního světa, proto se obrátil zpět. A nemůžeme říci, že Goethe se přece
jen vrátil – ovšem v podstatně metamorfovaném přetvoření – ke katolickému
symbolismu, ke katolickému kultu, k obraznému kultu. Takže si přímo
vzpomeneme na legendu o Theofilově dobré řeholnice Hroswithy z 9. století, i
když Goethe nechává nakonec Fausta spasit v pokřesťanšťujícím tableau. Chtělo
by se říci: Cítíme ještě – i když ovšem přepracováno Goethovým grandiosně
uměleckým smyslem – ve slovech: „Za věčným ženstvím jsme neseni výš!“, jak je
Theofil z 9. století nesen vzhůru Pannou Marií.
Když na tyto věci pohlédneme, potom nahlížíme hluboko do toho, jak se
zápasí v intelektualismu, v onom intelektualismu, který dává člověku prožít
vnitřně myšlenkovou mrtvolu toho, čím je člověk, dříve než sestupuje zrozením,
popřípadě početím do svého fysicko-pozemského života. Co v nás žije jako
myšlenka, neoplodníme-li to poznatky duchovní vědy, je přece pouze mrtvola
ducha. Čím jsme vlastně duchovně až k pozemskému životu, to umírá, když to
vchází do těla, a mrtvolu toho nosíme v sobě. Je to naše pozemská myšlenková
síla, myšlenková síla našeho obyčejného vědomí.
Jak zase dospívá k životu to, co je vlastně v duchovním vztahu mrtvé? To
je velká otázka duše, která žije v Goethovi a Schillerovi. Nevyjadřují to filosoficky,
mají to ale v pocitu. Upravují podle toho svá básnická díla. Ale mají tento pocit:
Zde je něco mrtvého, když zůstáváme pouze v intelektuálnosti. Musíme to
probudit k životu. Z tohoto pocitu usilují zpět k víře ve hvězdy, ke všemu
možnému, aby dostali ducha do toho, co chtějí vylíčit. Je již nutné, aby se
pohlédlo na to, jak se v takových vynikajících osobnostech právě ukazuje běh
světa, který proudí do jejich duší a znamená jejich vlastní usilovný zápas.
Nechápeme přítomnost, když nevidíme, jak to, oč se musí v současnosti usilovat
– o opětné dosažení duchovního světa – jak to právě bylo velkým problémem u
Goetha a u Schillera.

Je již tomu tak, že s tímto velkým převratem v 15. století, k němuž se
jednoduše v běžné, konvenční historiografii naprosto nepřihlíží, získal člověk
zcela jiné postavení k sobě samému. A nemáme se snažit zachytit to do
teoretických pojmů. Musíme se snažit sledovat to v pocitech lidí, jak se to
připravovalo a jak se to později vyvinulo poté, co se již převrat uskutečnil ve
smyslu své podstatné duchovní síly.
Na rozhodujících místech duchovního vývoje se také na tyto věci
kompetentně poukazuje. Povšimněte si jednou, jak toto před nás předstupuje u
Wolframa von Eschenbach v jeho „Parcifalu“. Znáte všechny příběhy Parcifalovy.
Víte, že rozhodující působení u Parcifala v jeho celém vývoji spočívá v tom, že
napřed dostává od jistého učitele ponaučení, aby šel světem, aniž se mnoho
táže. V Gurnemanzovi se nám právě ukazuje zástupce onoho starého světového
směru, který vidí ještě naprosto člověka ve styku s duchovními světy, když
Parcifalovi říká: „Netaž se; neboť otázky přicházejí v podstatě z intelektu, a
duchové před intelektem prchají. Chceš-li se přiblížit k duchovnímu světu,
nesmíš se tázat.“
Ale čas se změnil a nastal převrat. Ohlašuje se předem: I když Parcifal
musí být přesazen ještě zpět o mnoho století, asi do 7. nebo 8. století, je tomu
tak, že vše již bylo předem prožito v grálském chrámu. Zde jsou již jaksi
zařizovány věci budoucnosti; zde se musíme tázat. Neboť tím podstatným je, že
se nyní mění postavení člověka s tímto převratem ze 4. do 5. poatlantického
období, a že se lidé dříve nepotřebovali tázat, že dříve jaksi platilo‚ co Goethe
říká paradoxními slovy:
Die hohe Kraft
Der Wissenschaft
Der ganzen Welt verborgen!
Und wer nicht denkt,

Dem wird sie geschenkt,
Er hat sie ohne Sorgen.
Ta sila vznešená,
kterou, ta věda má,
je pro svět v úkrytí.
Kdo myslit přestane,
sílu tu dostane
bez všechněch starostí.
(Ve verších převedl Ratmír Zoubek)
Netázat se, neboť myšlení duchy zapuzuje! To byl dříve správný řád, ale v
intelektualistickém období musíme znovu nalézt duchovní svět pomocí intelektu,
nikoli útlumem myšlení. Zde tedy právě musí nastoupit opak, zde se tázat
musíme. Tento celý převrat, že se musí zrodit z člověka touha po duchu v 5.
poatlantickém období ve formě dávání otázek, tento celý převrat před nás
předstupuje již u Parcifala. Ale u Parcifala předstupuje před nás ještě něco
jiného, velmi pozoruhodného. To bych chtěl charakterizovat takto. Jazyky, které
dnes máme, jsou od svého původu velmi vzdáleny. Vyvíjeli se totiž stále dále.
Hovoříme-li dnes, tak nepřipomínají již – jak jsem to často uvedl – jednotlivé
hláskové souvislosti to, co je těmito hláskovými souvislostmi označováno.
Musíme si nejprve opět osvojit jemnější cítění pro řeč, abychom prožívali v řeči
to, co řeč znamená. V prařečech lidstva tomu tak nebylo. Tu lidé věděli, když
měli nějakou hláskovou souvislost, jak v ní samí spočívá již, co prožívají v tom, co
znamená. Dnes se to básník snaží napodobit, například „A valí se, vře, přitom
syčí a prská, dále pak klokotá, bublá a mumlá“. Zde jsme napodobili v básnické
řeči něco z toho, co se má venku vidět. Ale to vše je již právě již odvozeno; v
každé jednotlivé hlásce se vyciťovala kdysi nejniternější souvislost s tím, co se

venku odehrávalo. Dnes si mohou nanejvýš ještě dialekty činit jistý nárok na tok,
že cítíme ve slovech dialektů tuto souvislost se zevní skutečností. Ale naší duši je
řeč přece blízká, v naší duši vytváří řeč zvláštní element.
Že se to uložilo jako hluboký pocit v duši člověka, je opět následek
převratu od 4. do 5. poatlantického období; opět něco k čemu nepřihlíží ani
filosofie ani historie. Že lidé žili ve 4. poatlantickém období ještě více ve své řeči,
v 5. období již vůbec ne, to podmiňuje jiné postavení člověka ke světu.
Pomyslete si, když člověk ještě v řeči, když mluví, spoluprodělává také šumění
vln, spoluprodělává burácení hromu a blesku, a vše to, co tu je venku, když
člověk cítí, když uvádí své mluvící orgány do pohybu, jak se v těchto mluvících
orgánech zachvívá jakoby ohlasem vše, co se venku děje, jak je tu člověk se
svým já zcela jinak spojen s tím, co se děje venku ve světě! A to je právě to, co
se stále víc a více vytrhává s převratem ze 4. do 5. poatlantického období. Já se
stává vnitřním a řeč se stává s tímto já vnitřní, proto ale také méně signifikantní,
méně
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vůbec

nepozoruje

zintelektualizované poznání. Sotva se pomýšlí na to, aby se tyto věci
charakterizovaly. Ale abychom to, co se v lidstvu děje, opět správně chápali,
budeme je musit charakterizovat. Pomyslete si nyní, co tu může nastat.
Představte si velmi živě: 4. poatlantské období, 5. poatlantické období –
samozřejmě bude třeba, abych líčil nyní v extrémech, přechod není něčím
náhlým, ale aby se to vylíčilo, musíme se jaksi uchýlit k vyhraněnosti.
Předpokládejme, že toto je člověk ve 4. poatlantské době, toto je člověk v 5.
poatlantské době (viz kresbu):

Ve 4. poatlantické době, když zde jsou věci světa (zeleně), potom je
člověk svými slovy, které chci označit nyní jako jeho slova červeně, je svými ještě
v souvislosti s věcmi. Člověk se vžívá jaksi do věcí svými slovy. V 5. poatlantické
epoše se děje stála víc a více, že člověk má slova jako něco duševního, jaksi
vnitřně odděleného (viz kresbu, vpravo).
Uveďme si to, o co tu jde, jednou poněkud názorně, řekl bych, groteskně
názorně před duši. Když tu pohlížíme na člověka – ve 4. poatlantické epoše –
můžeme říci: Ten žije ještě s věcmi, věci venku ve světě, které sám koná, ty
budou probíhat proto podle jeho slov. Když vidíme takového člověka jednat a
současně slyšíme, jak své jednání označuje, potom to souhlasí. Tak jako jeho
slova souhlasí s vnějšími věcmi, tak také souhlasí se slovy, co činí. Mluví-li ten
člověk zde – v 5. poatlantické epoše, tu již nepozorujeme, že jeho slova dále zní
v tom, co činí. Jakou souvislost s činností cítíte, říkáte-li dnes: Sekal jsem dříví! –
S tím, co se tu venku děje, v sekání, člověk již dávno nepociťuje pohyb sekery.
Tím se ale pozvolna vzdalují hláskové souvislosti, ty potom již skutečně s
vnějškem nesouhlasí. Neshledáván potom žádnou souvislost. A když potom
někdo se pedantsky zaposlouchává do slov a přece činí to, co leží ve slovech,
potom se to stává něčím jiným. Tu člověk říká: Tluču špačky. – Kdyby někdo
skutečně tloukl špačky nebo chytal lelky, tak by to vyhlíželo groteskně, tak by se
to nechápalo.
To lidé cítili a říkali: Člověk by měl jednou to, ca má v duši, pozorovat ve
vztahu k tomu, co činí venku. To je právě takové, jako když sova hledí do
zrcadla! Jako když sově (Eule) nastavíme zrcadlo, tak by se chovalo to, co činí
člověk, který se naprosto řídí podle slov. A z tohoto pocitu vznikl v druhé
polovině 14. století Till Eulenspiegel! Eulenspiegel je to, co je lidstvu nastavováno
jako zrcadlo. Ne, že by se to mělo vztahovat na Tilla Eulenspiegela samého;
nýbrž když Eulenspiegel bere doslova, co lidé mají v suchých abstraktních
slovech, vidí lidé sama sebe, i když se jinak nevidí. On je Eulen-Spiegel (soví
zrcadlo), v němž se Eulen – sovy mohou skutečně vidět. Nastala noc. Dříve lidé

pohlíželi do duchovního světa. Také svá slova uplatňovali tak, že souhlasila se
světem. Tehdy byli lidé orly. Nyní se stali sovami. Duševní svět se stal nočním
ptákem. A v dobrodružném světě, který representuje Till Eulenspiegel se právě
sově (Eule) nastavuje zrcadlo (Spiegel).
Tak lze již pohlížet na to, co vystupuje duchovním světě. Věci mají již
ledacos v pozadí. Lidé jednoduše nepoznávají dějiny, a tím také hlavní věc v
současném lidstvu, nemohou-li pohlížet na duchovní souvislosti. Zvláště je
důležité, že lidé opouštějí všechno zevní charakterizování. Prosím vás,
nahlédněte do jakéhokoli slovníku, co vše se podává k vysvětlování pro
Eulenspiegela! Nechápe se to, když se nepohlíží na celý běh duchovního života.
U duchovní vědy jde právě o to, abychom skutečně ve věcech odkrývali ducha;
nikoli tak, že známe či neznáme pojmově několik duchovních bytostí mimo
smyslový svět, nýbrž jde o to, že se dovedeme vpravit do duchovního
pozorování skutečnosti.
Převrat, který tu nastal, když se lidé dříve cítili být blízko duchovnímu světu
a potom se cítili jako vypuzeni, tento převrat lze také vidět naprosto jinak.
Prosím vás, snažte se jednou pocítit celou hloubku impulsu, který prochází
něčím takovým, jako je báseň o Parcifalovi. Vezměte Parcifala, jak mu jeho
matka obléká šaškovský šat, aby nevrůstal do světa, který představuje svět nový.
Má setrvat u starého světa. Vyrůstá tedy ven ze světa smyslového do světa
duchovního. 17. století má také takto jistý druh Parcifala, ale komického; zde je
vše ponořeno do komičnosti. V intelektualistickém období nemůžeme, jsme-li
poctiví uplatnit nejprve duševní duktus (směřování), který vládne v Parcifalovi.
Ale takový člověk, který se musí vydat do světa, musí se ztratit, a který nakonec
přece přistane v samotě, nalézá svou duševní spásu, takový člověk je vykreslen
také v 17. století po onom převratu: je to „simplicissimus“ (prosťáček] Christoffera
von Grimmelshausena. Vezměte jednou celý děj „Simplicissima“. Musíte
samozřejmě přitom zaměřit pozornost na náladu – tam nálada čistá, řekl bych,
posvátná nálada Parcifalovská, zde nálada humoristická, komická. Ale vezměte

„Simplicissima“: syn zámožného sedláka ze Spessartu; ve Třicetileté válce je dům
vypálen. Syn musí utéci, přichází k lesnímu poustevníkovi, který ho vyučuje ve
všem možném. Ale poustevník umírá. Tu je mladý chasník vržen do světa; musí
putovat. Vrůstá do všech událostí osudových ran, které právě přináší Třicetiletá
válka. Přichází na dvůr guvernéra v Hanau. Zevně se nenaučil ničemu, zevně je
čistým bloudem; ale přitom všem je vnitřním člověkem. A protože je nyní zevně
čistým bloudem, říká si guvernér z Hanau: „Je to blázen, neví nic, je to
Simplicissimus, to je nejprostší člověk. K čemu ho mám vychovávat? Na dvorního
blázna.“ Nyní ho vychovává na dvorního blázna.
Ale nyní vnitřní člověk odtažen od vnějšího. Já se stalo vůči vnějšímu
člověku samostatným. A to je právě ukazováno v „Simplicissimu“. Nyní je zevní
člověk v zevním světě bláznem vychovaným na dvorního blázna, kterého všichni
za blázna pokládají; a vnitřní člověk u Simplicissima, který všechny ty, kteří ho
pokládají za blázna, sám za blázny pokládá, neboť on je, přestože se vůbec
ničemu nenaučil, mnohem chytřejší než ostatní, kteří jej bláznem učinili; neboť
vynáší ze sebe jinou intelektualitu, která přichází z duchovna, a intelektualita,
která přichází pouze z obyčejného rozumu, ta před něj předstupuje v zevním
světě. A nyní ho intelektualisté pokládají za blázna, a on, blázen přináší
intelektualismus z duchovního světa a pokládá za blázny ostatní, kteří ho chtějí
učinit bláznem. Potom je zajat Chorvaty, prožívá ve světě různá dobrodružství a
nakonec opět končí v poustevně, aby žil pro svou duševní spásu.
Poznali jsme již podobnost Simplicissima s Parsifalem, ale záleží na
rozdílnosti nálady. Jde o to, že to, co bylo u Parsifala ještě zcela ponořeno do
srdce (Gemüt), vynořilo se v duši vědomé tak, že zde působí sžíravě posměšný
rozum, že zde komičnost, která může mít svůj původ jen kaustický (ve sžíravě
posměšném rozumu). Máme-li ale cit pro tento převrat, potom uvidíme v
takových výtvorech, které skutečně nevznikají pouze u jednotlivců, uvidíme to,
co se vlastně stalo ve vývoji lidstva. A Christoffel von Grimmelshausen skrytě
vmísil právě jednoduše celou náladu, způsob myšlení své doby do tohoto

„Simplicissima“ právě tak, jak, řekl bych, shledáváme básnit všechen lid, aby se
sneslo dohromady vše to, co může spatřovat duše jako sova (Eule) v zrcadle
(Spiegel) a tím jsou sneseny dohromady v Till Eulenspiegelovi všechny možné
historky.
Bylo by již naprosto nutno, aby lidé jednou všem těmto souvislostem
věnovali důkladněji pozornost, ne pouze, aby tyto souvislosti charakterizovali
v jednotlivostech. Mohu vám sám dát jen jednotlivé příklady. Kdybychom říkali,
co může vlastně být řečeno, potom bychom musili o těchto věcech hovořit celé
roky. Ale nejde pouze o to, nýbrž jde o to, abychom se přibližovali ke
zduchovněnému pojetí těch věcí; poznáváme-li takové věci, které se ukazují jen
čistě zevně, také v jejich duchovních souvislostech. A tak smíme říci: Vidíme
všude, jak je duchovní vývoj lidstva prochvíván oním mohutným převratem,
který tu nastal mezi 4. a 5. poatlantickým obdobím. Je tomu tak, když se jen
poněkud vrátíme zpět od tohoto přelomu, máme hned to, co nám poukazuje ve
všech úkazech na to, jak silný byl tento přelom.
Lze jen v takové souvislosti vlastně zcela pochopit, co spočívá v postavách,
které duchovní život přinesl z minulosti do současnosti. Vezměte Lohengrina,
syna Parsifalova. Otažte se poctivě: Je tak bez dalšího pochopitelné, že se Elsa
nesmí ptát na jméno a rad Lohengrina? Lidé to tak přijímají; ale proč se vlastně
nemá tázat, to je něco, o čem se přece nepřemýšlí dosti intensivně, protože
obyčejně věci mají své dvě stránky. Zajisté, můžeme věc vylíčit také jinak, ale
důležitá je obsaženo v tom, co dále uvedu: Lohengrin je poslem Grálu, synem
Parsifalovým. S čím máme co činit zde v grálském společenstvím? Ti, kteří věděli
o tajemství Grálu, smýšleli o tomto tajemství Grálu tak, že v grálském chrámu
nejsou pouze vyvolení grálští rytíři; nýbrž každý, kdo je čistého srdce a je v
pravém smyslu křesťanem, přichází, tak se říkalo, během spánku, od usnutí až k
procitnutí, do Grálu. Lidé si myslili. Grál takřka jako shromaždiště vpravdě
křesťanských duší během nočního spánku. Chtěli být vytrženi z pozemského
života. Proto musili být vytrženi z pozemského života také ti, kteří vedli vládu v

Grálu. K nim náležel Lohengrin, syn Parsifalův. Kdo proto chtěl působit ve smyslu
grálských impulsů, ten se musil zcela cítit v duchovním světě, ten se musil zcela
cítit příslušníkem duchovního světa, ten se nesměl cítit především příslušníkem
vnějšího světa pozemského. Musil v jistém smyslu, řekněme, mít nápoj
zapomnění.
Lohengrin je vyslán grálským hradem. Spojuje se s Elsou z Brabantu, tedy
s celým národem Brabantů. Táhne v družině Jindřicha I. proti Maďarům. Tedy
vykonává na příkaz Grálu důležité světové historické impulsy. Že to může
vykonávat, vyplývá ze síly, kterou má z grálského chrámu. Ano, vrátíme-li se
zpět do 4. poatlantického období, tu se stanou také tyto věci jinými; zde
nepůsobí pouze zevní impulsy chápané rozumem, zde spolupůsobí všude právě
impulsy duchovní. Vylíčení tohoto příběhu je přece takové, že se to sotva
pozoruje.
Hovoříme dnes zcela správně opět o meditacích, průpovědích, o
jednoduchých větách, které svou jednoduchostí působí ve vědomí. Nevím, kolik
lidí dnes pohlíží se správným porozuměním na to, když jim dějiny vyprávějí, že ti,
kteří byli vyzváni připojit se ke křižáckým výpravám – a to bylo ve 4.
poatlantickém období – že byli opatřeni meditační větou „Bůh to chce“, a že
tato průpověď právě působila se spirituální silou. Byla to jaksi meditace sociální,
která byla dána touto průpovědí „Bůh to chce“. Povšimnete si takových věcí v
dějinách, najdete již víc takových věcí! Najdete původ starých hesel. Najdete, jak
jisté šlechtické rody začínaly právě svá dobyvatelská tažení pod takovými hesly,
jak působily duchovní prostředky, duchovními zbraněmi. S nejvýznamnějšími
duchovními zbraněmi působili grálští rytíři, tak působil takový člověk jako
Lohengrin. Mohl tak působit jen proto, že mu nevystoupily vzpomínky na jeho
zevní původ, na jeho zevní jméno, na jeho zevní rod. Musil se jaksi přesunout do
sféry, kde mohl být oddán duchovnu a styk s vnějším světem se omezoval
pouze na smyslové nazíraní, nikoli na nějaké vzpomínky. Musil vykonávat své
činy pod působením nápoje zapomnění. Nesměl si vzpomenout, nesmělo v jeho

duši vystoupit: Jmenuji se tak a tak, jsem z toho a toho rodu. Na to se ho nesmí
Elsa z Brabantu tázat. Je to nutné pro něho. V okamžiku, kdy je otázán, musí si
vzpomenout. Je to přesně tentýž účinek na jeho činy, jako kdyby mu někdo
zlomil jeho meč.
Jdeme-li právě do období, kdy se vše stalo intelektualistickým a kdy nyní
také lidé to, co předcházelo, odívají do intelektualistických pojmů a vše si
představují tak, jako by se to stalo takovým jako potom, když se vracíme za to,
co náleží období intelektualistickému, tu shledáme také v sociálním působení
všude spirituálno. A lidé počítali se spirituálnem, počítali proto například s
morálními věcmi jako s prostředky léčivými.
Chtěl bych vidět, jak by lidé v intelektuálním období, kdybychom náleželi
jenom intelektualismu, jak by pojímali to, kdyby měli ve své lékárně také morálku
jako lék! Ale stačí se vrátit zpět jenom o pár století za onen převrat. Čtěte
„Nebohého Jindřicha“ od Hartmanna von Aue, který náleží téže době jako
Wolfram von Eschenbach. Tu stojí před vámi rytíř, bohatý rytíř, který ale odpadl
od Boha, který ve své duši ztratil souvislost s duchovním světem, který proto
tento ateistický okamžik, který se ho zmocnil, prožívá také jako fysickou nemoc,
jako malomocenství, jako lepru. Lidé se mu vyhýbají. Žádný lékař nemůže ho
vyléčit. Přichází k chytrému lékaři v Salernu. Ten mu říká, že neexistují pro něho
fysické léky; jediným lékem je, když se čistá panna pro něho dá zabít. Krev čisté
panny může ho z toho vysvobodit. Prodá všechny své statky, žije osaměle na
svém dvorci. Šafář se o něho stará. Tento šafář má dceru. Ta se zamiluje do
malomocenského rytíře. Slyší o tom, co by mohlo jedině být jeho lékem.
Rozhodne se pro něho zemřít. Odchází s ní k lékaři ze Salerna; tu se rytíře
zmocňuje lítost, chce raději dále být malomocným, než přijmout tuto oběť. Ale
to, že existovala její vůle k oběti, již to působí.
Postupně se rytíř uzdravuje. Vidíme působení spirituálna v duchovním
živote, vidíme, jak morální impulsy léčí, jak byly pojímány jako léčivé účinky.
Dnes se říká: Ano, buď to byla náhoda, nebo to tak vůbec nebylo, to se jen tak

vypráví. Mysleme si v jednotlivém případě, co chceme – musí se však upozornit
na to, že v období, které předcházelo 15. století, působilo se ještě v podstatě
mnohem silněji z duše na duši než později, také z toho, co duše myslily,
pociťovaly a chtěly. Neboť ono sociální oddělení člověka od člověka, které
potom později nastalo, to je právě naprosto původní jev intelektualismu. A čím
dále intelektualismus prospívá, tím méně se hledá to, co musí proti němu
působit; spirituálno; tím více bude intelektualismus jednotlivé individuality
navzájem oddělovat.
To sice přijít musilo; individualismus být musí. Ale na základě
individualismu se musí nalézt sociálno. Ostatně „sociální období“ existuje v tom,
že lidé jsou nesociální a proto křičí po socialismu. Lidé křičí nejvíce po socialismu,
protože jsou v nitru duše nesociální. Ale tento sociální element, který před nás
předstupuje v takovém básnickém díle jako „Nebohý Jindřich“ od Hartmanna
von Aue, toho si musíme povšimnout. To se potom projevuje v duchovní tvorbě,
a v duchovní tvorbě nalézáme to velmi zřetelně v náladě. Právě v tomto díle
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„sentimentální“; neboť sentimentálními se lidé stali teprve později, vycházejíce
nepřirozeně z intelektualismu. Ale je to jistý způsob zbožné nálady, právě je v
tom jakási spirituální nálada. Chceme-li později v těchto věcech být poctiví,
potom se musíme stát komickými, potom musíme líčit tak, jak ta vylíčil Christoffel
von Grimmelshausen v „Simplicissimu“, nebo jak to vylíčil lid sám v „Tillu
Eulenspiegelovi“.
Toto cítění být vyvržen ze světa, to před nás předstupuje ne pouze v
lidové slovesnosti, to před nás předstupuje v podstatě všude. A nyní vidíte, jak
ve všem tom spočívá jiný postoj člověka k sobě samému. Člověk musí opět ze
zcela nového stanoviska položit otázku: Ano, co jsem vlastně jako člověk? To se
stále chvěje ve vzduchu. Proto je z nového intelektualistického stanoviska tato
otázka vždy zase nově kladena: Copak to vlastně je, člověk? Dříve se lidé
obraceli na duchovní svět. Tu lidé skutečně hledali, co Faust opět marně hledá.

Lidé se obraceli na duchovní svět, když chtěli vědět: Co je vlastně člověk?
Protože se vědělo. Mimo tento fysický, pozemský život je přece člověk duchem.
Chce-li člověk tedy poznat svou pravou bytost, která také žije ve fysickém,
pozemském životě, potom se musí obrátit na duchovní svět. Ale stále víc a více
se upouští od toho obracet se na duchovní svět.
Goethe nechává ve „Faustovi“ ještě vynořit se tušení: Musím se obrátit na
duchovní svět, chci-li jej poznat, totiž toho ducha. Ale nejde to. Duch Země se
sice zjeví, ale Faust nemůže tohoto Ducha Země vidět obyčejným poznáním.
Duch Země mu říká: „Ty duchu roven jsi, jejž chápat znáš, mně!“ Faust se musí
obrátit jinam, k Wagnerovi; ve Wagnerovi vidí potom ducha, kterého chápe.
Nechápe Ducha Země, on Faust, který byl stvořen „k obrazu božímu“. Goethe
tedy žil ještě v období, kdy se usilovalo o to, aby se nalezla bytost člověka na
základě duchovního světa. Hleďte, co potom nastává, když Goethe zemřel. Tu
chtěli lidé také opět vědět a to na základě intelektualismu, co vlastně člověk je.
Sledujte to dále: Lidé se nemohou obracet na duchovní svět, aby se dověděli, co
člověk je. Na sobě samých to také nenacházejí, neboť řeč se již stala duševní
sovou. Tak chodí k lidem, kteří poskytují starou dobu přinejmenším ještě zevně.
V 19. století – co tu nastává? 1836 Jeremiáš Gotthelf: „Rolnické zrcadlo“; 1839
Immermann: „Horní dvůr“, „Tři mlýny“, „Příběhy rolníků z černého lesa“; Georg
Sandová: La petite Fadette“; 1847 Grigorovič: „Nešťastný Anton“; 1847 – 1851
Turgeněv: „Lovcovy zápisky“.
Je to touha nalézt v jednoduchém člověku, čím se může odpovědět na
otázku: Co je vlastně člověk? Dříve se lidé obraceli na duchovní svět, nyní se
obraceli dolů k rolníkům. Během dvou staletí vzniká po celém světě touha psát
příběhy z vesnického prostředí, protože lidé chtějí studovat člověka. Jelikož se
lidé právě nemohou sami poznávat, nanejvýš hledět jako sovy do zrcadla, proto
šli k prostým lidem. To ale můžete opět doložit ve všech jednotlivých rysech –
od Jeremiáše Gotthelda až k Turgeněvovi, jak vlastně vše směřuje k tomu, aby
se poznal člověk. Z nevědomých vesnických příběhů, ve všech prostých

příbězích také u George Sandové, a tak dále, se usiluje o poznání člověka.
Duchovní život se stává průhledným teprve tehdy, když jej poznáváme z
takovéhoto hlediska.
To je to, co jsem vám chtěl v těchto třech přednáškách podat jaksi k
ilustraci přechodu ze 4. do 5. poatlantického období. Neboť nestačí, že se
charakterizuje tento přechod jakoby několika vytyčujícími kolíky zatlučenými do
země abstraktními pojmy – jak se to zprvu samozřejmě také učinilo, nýbrž jde o
to, abychom mohli prohlédat celou skutečnost duchu přiměřeně právě pomocí
anthroposofie. K tomu jsem vám chtěl dát v těchto přednáškách příklad.

Čtrnáctá přednáška
Dornach, 19. března 1922

Různé podněty nás vedly k tomu, abychom pozorovali, jak při přechodu
do 13., do 14. a 15. století začíná období intelektualismu, období které jsme tak
často označili jako období 5. poatlantské kultury. Je charakterizováno právě tím,
že v tomto období člověk dospívá k tomu pokládat intelektuálno ve všem úsilí
jako něco, co udává tón. Jak se tento intelektualismus vytvořil v různých
oblastech vnitřního života, o tom jsme často hovořili. Vše, co je charakteristické
pro vývoj lidstva, má stránku vnitřní, jíž se to více vyžívá v pocitech, v nazírání
lidí, ve vládnoucích impulsech vůle a podobně. Současně to má stránku vnější,
jíž se to vyžívá ve stavech, které vyplývají ve vývoji lidstva historicky a tu se musí
říci,

že

prozatím

je

historicky
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pro

intelektualistické období Velká francouzská revoluce, toto velké světové hnutí z
konce 18. století. Ovšem mnohé poukazovalo v životě lidstva po dlouhé doby na
to, jak se má usilovat o takový druh sociálního soužití, jak se potom vyjádřilo ve
Velké francouzské revoluci. A opět z Velké francouzské revoluce zůstalo mnohé,
co ožívá v té či oné formě tu či onde, a to ožívá v zevních sociálních poměrech
lidstva. Stačí jen uvážit, jak Velká francouzská revoluce představuje něco, co by

tím způsobem, jak se to vyžilo na konci 18. století, nebylo bývalo možné dříve a
to z toho důvodu, že pro vše to, o co člověk zde na Zemi usiloval, nehledal
vlastně plné uspokojení také na této Zemi.
Ujasněte si přece, že nebyla nikdy před obdobím Velké francouzské
revoluce v historickém vývoji lidstva epocha, v níž by si bylo lidstvo řeklo. Vše, o
co může člověk usilovat svým myšlením, cítěním a chtěním, vše to musí také
dojít zevního odpovídajícího výrazu v pozemském bytí samém. V onom období,
které předcházelo Velkou francouzskou revoluci, bylo lidem jasno, že Země
nemůže poskytnout vše, co člověk může mít jakožto potřeby svého ducha, své
duše, svého těla. Člověk se cítil stále spojen s nadsmyslovým světem a připisoval
tomuto nadsmyslovému světu, že musí uspokojit, co nemůže být uspokojeno na
Zemi.
Ovšem dlouho před tím, než Velká francouzská revoluce nalezla svůj
bouřlivý výraz, usilovali lidé v nejrůznějších oblastech civilisovaného světa, aby
zavedli sociální řád, jímž může být na Zemi co nejvíce uspokojeno lidských
potřeb. Velká francouzská revoluce ale má svůj základní charakter v tom, že měl
být jednoduše vyvolán sociální stav, který je patřičným vyjádřením pro lidské
myšlení, cítění a chtění již zde na Zemi. To je v podstatě usilování
intelektualismu.
Intelektualismus má jako svou oblast pozemské bytí. Vše, co existuje ve
smyslově-fysickém světě, to chce intelektualismus uspokojit. Chce tedy zavést
také ve fysickém pozemském řádu takové sociální poměry, které jsou výrazem
pro intelektuálno. Až ke vzývání Bohyně rozumu, čímž byla ale vlastně míněna
Bohyně intelektu, jde toto usilování, aby se vyvolalo v sociálních poměrech to, o
co může člověk usilovat. Lze tedy říci: Od velmi dávných poměrů, v nichž se lidé
řídili podle impulsů, které jim dávali zasvěcenci a mysterijní žáci, jimiž přijímali
božské duchovno samo do svého sociálního řádu, od oněch dávných poměrů
pohybovalo se usilování lidstva asi k poměrům egyptským, kdy bylo do
sociálního řádu přijato to, co se králové dověděli od kněží o vůli vývoje lidstva,

jak se tato vůle vyjadřuje třeba ve hvězdách. Později potom, ve starším Římě,
ještě v královském Římě usilovali lidé – to se naznačuje rozhovorem Numy
Pompilia s nymfou Egerií, aby probádáním duchovního světa přivodili to, čím by
měly být sociální poměry. Stále víc a více se vyvíjel potom z tohoto vzájemného
tkaní duchovna se smyslově-sociálním elementem požadavek: Vše má být na
Zemi uspořádáno tak, aby to bylo bezprostředním výrazem intelektu.
Chceme-li znázornit schematicky takový děj, tak jej musíme znázornit ve
formě sestupující křivky. V nejnižším bodě stojí potom Velká francouzská
revoluce (viz kresbu), z tohoto bodu se potom musilo opět stoupat vzhůru.

O tento vzestup bylo usilováno také hned opět jako reakce na Velkou
francouzskou revoluci, a vidíme přesně, jak byl například Schiller – můžeme to
dokonce číst v jeho „Dopisech o estetické výchově člověka“ samých – jak byl
podnícen tím, co se naprosto vyjadřovalo ve Velké francouzské revoluci zevním
způsobem, aby nyní hledal v nitru člověka opět navázání na duchovní svět. Pro
Schillera vznikla otázka: Je-li nemožné vyvolat zde na Zemi dokonalý sociální
řád, jak může člověk dospět k tomu, co ho může uspokojit vzhledem k jeho
myšlení, cítění a chtění, jak může člověk dospět na této Zemi ke svobodě?
A Schiller zodpověděl tuto otázku tak, že řekl: Když člověk logicky vyžívá
rozumovou nutnost, tak je právě služebníkem rozumové nutnosti, není bytostí
svobodnou. Následuje-li člověk své smyslové pudy, své pouhé instinkty, potom
je opět poslušen nutnosti přírodní, není bytostí svobodnou. A Schiller dospěl k
tomu říci si: Vlastně je člověk svobodnou bytostí jen tehdy, když buď umělecky
tvoří, nebo umění v prožitku přijímá. Uskutečnění svobody ve světě může
existovat jedině tím, že člověk umělecky pracuje, nebo umění přijímá. Zde je v
uměleckém nazírání vyrovnáváno, co je jinak nátlakem nutnosti rozumové nebo

nátlakem potřeby přirozené; jak se Schiller vyjadřuje. Když člověk žije v umění, je
tomu tak, že necítí v uměleckém objektu takový nátlak myšlení, jako při logickém
bádání. Také v tom, co mu vystupuje vstříc pomocí smyslů, nepociťuje smyslové
kouzlo, nýbrž smyslové kouzlo je zušlechťováno duchovním nazíráním v umění.
Člověk je tedy, pokud je bytostí schopnou umění, také schopen rozvíjet svobodu
v pozemském bytí.
Schiller tedy hledá odpověď na otázku: Jak může člověk jako sociální
bytost dospět ke svobodě? A dochází k odpovědi, že člověk může dospět ke
svobodě jen jako bytost vnímavá pro umění, že by nemohl být svoboden, kdyby
byl oddán rozumové nutnosti a rovněž tak kdyby byl oddán nutnosti přírodní.
V době, v níž Schiller psal své „Dopisy o estetické výchově člověka“,
vyjádřilo se ve vzájemném styku Goetha a Schillera právě toto velkolepým
způsobem. Ukazuje se to v tom, jak Schiller přijal, co Goethe tehdy
přepracovával na svém „Wilhelmu Meisterovi“, jak byl uchvácen tímto způsobem
líčení, tímto vnitřním líčením svobody, protože Goethe jako umělec vůbec nebyl
duchem intelektualistickým, nýbrž duchem tvořícím ve svobodných myšlenkách,
který ale na druhé straně zůstal stát v umění naprosto ve smyslovém prožívání.
To vyciťoval Schiller. Pociťoval Goethovu uměleckou činnost, jako tak
svobodnou, jako je svobodná hra dítěte. A vidíme, jak je Schiller nadšen touto
svobodnou uměleckou činností člověka, která připomíná hru dítěte. To ho
nadchlo k výroku „Umělec je jediným pravým člověkem, a nejlepší filosof je proti
němu jen karikaturou“ – jak to říká v jednom dopise Goethovi. Nadchlo ho to
také ale k tomuto výroku, člověk je zcela člověkem jen tehdy, když si hraje, a
hraje si vlastně jen tehdy, když je zcela člověkem. – Tím není míněna hra frivolní
nebo zábavná, nýbrž umělecká činnost a umělecké prožívání. Je tím míněno
mimo prodlévání člověka v uměleckém prožívání skutečné osvobození člověka.
Za jakou cenu se chtělo potom zde, kdy se opět od toho, o co se bylo
usilovalo ve Velké francouzské revoluci jako o sociální řád, usilovat vzhůru k
něčemu, co si člověk musí vydobýt vnitřně, co mu nemůže být dáno zevními

státními opatřeními – za jakou cenu si tu chtěl člověk tuto sociální svobodu
vykoupit? Chtěl si ji vykoupit za tu cenu, že by mu nemohla být dána při
logickém přemýšlení, nemohla by mu být dána zevně v obyčejném fysickém
životě, nýbrž jen ve výlučné činnosti v uměleckém prožívání.
Lze říci: „Nalézáme otisk těchto pocitů u nejlepších duchů tohoto období,
u Schillera ve formě teoretické, u Goetha, který vykonával tento život ve
svobodě prakticky.“ Pohleďme jednou na Goethovy postavy, které tvořil na
základě života a jimiž chtěl líčit pravé lidství, opravdové lidství. Pohleďme na
„Wilhelma Meistera“. Wilhelm Meister je osobnost, v níž chtěl Goethe vylíčit
pravé, opravdově lidství. Ale pro celkové pojetí života je Wilhelm Meister v
podstatě někým, kdo si jen tak bezstarostně žije. Není člověkem, který v
nejvyšším slova smyslu hledá světový názor, který by nesl duši. Není také
člověkem, který může ve vnějším životě zastávat nějaké povolání, práci. Fláká se
tak životem. V základě tomu spočívá, že vlastně onen ideál svobody, o který
Goethe a Schiller usilovali, mohl dosažen jen takovými lidmi, kteří se vytrhují ze
života myslitelského a pracovního. Chtělo by se říci, že Schiller a Goethe chtěli
poukázat na ilusi Velké francouzské revoluce, na ilusorní víru, jako by něco
zevního, stát, mohlo dát člověku svobodu. Chtěli poukázat na to, jak si člověk
může této svobody vydobýt jen v nitru.
Tím je ovšem dán onen velký protiklad mezi Střední Evropou a románskou
Evropou západní. Románská západní Evropa věřila absolutně na moc státu, a
věří na to dodnes. Ve Střední Evropě vznikla proti tomu reakce, že se ideál
člověka může najít vlastně jen vnitřně. Ale stalo se to právě na úkor plného
postavení se do života. Ven ze života musil usilovat takový člověk jako Wilhelm
Meister.
Vidíme, že při prvním pokusu nemohlo být nalezeno ve skutečném
člověku plné lidství. Samozřejmě, kdyby se měli stát všichni lidé umělci, aby se
založila, jak řekl Schiller, estetická společnost, potom bychom snad měli
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životaschopná. Nemohu si například, abych řekl dnes něco radikálního, dobře
představit, jak by se v této estetické společnosti čistily stoky. Také si nedovedu
představit, jak by se mělo v této estetické společnosti vykonat to či ono z toho,
co je třeba vykonat podle přísných logických pojmů. Ideál svobody stál zářící
před lidmi, ale člověk nemohl usilovat o uskutečnění tohoto ideálu svobody,
pokud byl plně začleněn do života. Musil se opět hledat rozmach vzhůru k
nadsmyslnu a to nyní ve vědomé formě, jako se byl dříve vykonal atavisticky
rozmach dolů; musil být opět hledán rozmach vzhůru do duchovního světa.
Ideál svobody bylo třeba udržet, ale rozmach vzhůru musil být hledán. Nejdříve
se musila získat možnost zajistit svobodu pro konání člověka, pro jeho začlenění
do praktického života. To bylo možno, jak se mi zdálo jen tou cestou, která je
naznačena v mé knize „Filosofie svobody“.
Když se člověk vyšvihne k onomu duševnímu uzpůsobení, jímž se stává
vůbec svobodným nacházet v čistých myšlenkách, jak jsem nyní vylíčil, mravní
impulsy, potom se stává svobodným člověkem, přestože zcela stojí v životě.
Proto jsem musil ve své „Filosofii svobody“ zavést pojem, který se jinak nenajde v
popisech morálky, v kázáních o morálce; pojem mravního taktu, samozřejmého
jednání z mravního taktu, pojem přechodu mravních impulsů do návykového
jednání.
Vezměte úlohu, kterou hraje takt, morální takt v mé „Filosofii svobody“, tak
shledáte, jak by měla být zavedena lidská svoboda ne pouze, jako v té estetické
společnosti, do cítění, nýbrž také do chtění, to znamená do celého lidství. Ten
člověk, který potom vůbec dospěl k tomu mít takové duševní uzpůsobení, že
mohou žít v jeho vůli čisté myšlenky jako mravní impulsy, ten se smí potom
postavit do života, jakkoli je to jinak tíživé, – bude mít možnost stát v tomto
životě jako svobodný člověk, pokud od nás život žádá jednání, čin.
A k tomu se potom musila hledat možnost nalézt také pro to, co je
rozumová nutnost, co je myšlenkové pojetí světa, nalézt to, co člověku zajišťuje
svobodu, nezávislost na zevním tlaku. To se opět mohlo stát jen působením

anthroposofické duchovní vědy. Tím, že se člověk učí chápat možnost vpravit se
do toho, co se prožívá v duchu ze světového tajemství a světových záhad,
spoluprožívá se člověk v myšlenkách svým lidstvím s celým vnitřním duchem
světa. A dostává se svobodou do vědy o duchu.
Oč tu jde, lze nejlépe spatřovat v tom, jak se lidé v této oblasti vlastně
ještě dnes strašně vzpírají, aby se stali svobodnými. To je opět hledisko, na
základě kterého lze chápat nepřátelství vůči anthroposofii. Lidé nechtějí být
svobodnými v duchovní oblasti. Chtějí být něčím nuceni, vedeni, řízeni. A
protože má každý svobodu duchovno uznávat nebo odmítat, tak je lidé právě
odmítají a volí to, vůči čemu člověk svobodu nemá uznávat to nebo odmítat.
Zda se blýská a hřmí, zda se v laboratoři slučují jistým dějem kyslík a vodík,
o tom neexistuje žádné rozhodování uznávat to nebo neuznávat. Zda existuji
andělé a archandělé, to uznávat je na svobodném rozhodnutí člověka. Může to
také popírat. Člověk ale, který má skutečný impuls svobody, ten dospívá již
působením tohoto impulsu svobody k uznávání duchovna v myšlení. Lze
dosáhnout toho, co bylo obsaženo jako první náběh v Schillerových „Dopisech o
estetické výchově člověka“, v celém uměleckém působení Goetha –
uskutečňování lidské svobody vnitřním zápasem, vnitřním usilováním, toho lze
právě dosáhnout jenom tehdy, když se uznává, že člověk může k tomu, co má
jako svobodná bytost v uměleckém prožívání, také připojit svobodné prožívání v
oblasti myšlení, svobodné prožívání v oblasti chtění, které se jen musí správně
vypěstovat.
Schiller bral jednoduše to, co poskytlo intelektuální období. V době
Schillera usilovalo ještě umění z tohoto intelektualismu ven. V tom nacházel
Schiller ještě lidskou svobodu. Co ale intelektualismus poskytuje myšlence je
nesvobodné, podléhá logickému tlaku. Schiller nepoznal možnost, že svoboda
vládne, nepoznal to právě tak v jednání, v obyčejném tvrdém životě. Toho jsme
si musili teprve vydobýt zavedením anthroposofické duchovní vědy, aby

svoboda mohla být také uznávána v oblasti myšlení a v oblasti chtění. Nebo
Schiller a Goethe ji poznávali jen v oblasti cítění.
Ale taková cesta k plnému uznání lidské svobody je možná jen tehdy, když
člověk také dospívá k vnitřnímu nazírání o souvislosti toho, co může v duši prožít
jako duchovno, s věcmi přírodními. Pokud stojí pro lidské nazírání vedle sebe
jako dva abstraktní pojmy, příroda a duch, potud nemůže člověk v takovém
smyslu pokročit ke skutečnému pojetí svobody, jak jsem to uvedl. Ten, kdo
uznává, aniž se sám vžívá meditací, koncentrací a tak dále do duchovního světa,
kdo uznává jen svým zdravým lidským rozumem, co je nalezeno imaginací,
inspirací a intuicí, ten ale při tomto uznávání rozhodně něco prožívá. Tak
například bude někdo, kdo jednoduše čte v knihách, nebo v přednáškách slyší,
aniž přitom spí, co je ze světa získáváno pomocí imaginace, bude mít již
zapotřebí, ačkoliv se vše může stát působením zdravého lidského rozumu, bude
mít zapotřebí přistupovat k těmto zjevením duchovního světa jako k něčemu, co
je napsáno v dnešní učebnici fysiky nebo chemie, nebo botaniky, nebo zoologie.
Lidé mohou, aniž vnitřně přejdou příliš k aktivitě, přijímat vše, co je
napsáno v dnešní botanice nebo zoologii. Nemohou ale, aniž se vnitřně uvedou
do činnosti, aktivity – jak je to naprosto nutné ve zdravém lidském rozumu –,
přijímat to, co je vylíčeno například v mé knize „Tajná věda v obryse“. Vše může
být pochopeno, a kdo tu říká, že prý je to nepochopitelné, ten jednoduše
nechce postupovat svým myšlením vnitřně aktivně, nýbrž chce to pojímat tak
pasivně, jak se pasivně přijímají představy nějakého filmu v kině. Zde nepotřebují
lidé ovšem uvést své myšlení do pohybu a takto by chtěli lidé dnes přijímat
všechno. Mohou také přijímat to, co se ukazuje v laboratoři, týmž způsobem.
To, co se říká v mé „Tajné vědě v obryse“, to takto přijímat nelze. Nanejvýš se
často ukazuje, že by to takto chtěly přijímat jisté profesorské duše. Potom činí
návrh, aby se ti, kteří něco takto zří, dali vyšetřit v psychologických laboratořích,
jak se to dnes nazývá. To je právě tak chytré, jako kdyby někdo požadoval, aby
se ten, kdo řeší matematické problémy, dal vyšetřit, zda je schopen matematické

problémy řešit. Tomu se řekne: „Chceš-li nahlédnout, zda jsou matematické
problémy správně řešeny, potom se musíš právě naučit umět je řešit, potom to
můžeš přezkoušet.“ – A bylo by pošetilé odpovědět: „Ne, já nechci, nechci se
naučit je přezkoušet, nýbrž dám to vyšetřit v psychologické laboratoři, zda je to
správně řešeno!“ Ano, takové jsou asi požadavky, které občas dnes stanoví
profesorské duše, podle nichž potom všelijací „generálové“ se zlým úmyslem tu
věc papouškují. Tyto požadavky jsou pošetilé, hloupé, ale to není na překážku,
aby tyto věci mohly být dnes tvrzeny s velice sebejistým důrazem.
Kdo se noří s vnitřní aktivitou do toho, co pochází z imaginace, ten má z
toho ovšem pro svou duši jistý plod. Nezůstává bezvýznamným pro duši, když
se někdo namáhá chápat věc poznanou imaginativně. Existují jisté léky, které
působí na ty nebo ony chorobné stavy člověka. Dnes je ještě mimořádné
obtížné, aby u lidí léky vůbec začali působit. Kdo se ale namáhá chápat
imaginativnost zdravým lidským rozumem, ten opět aktivizuje ze své životní síly
tak mnoho, že se léky, jsou-li ty léky správné, stávají u něho opět účinnějšími, že
je organismus neodmítá.
Pošetilost hovoří dnes o tom, že prý chce anthroposofická medicína léčit
lidi na duchovní cestě hypnózou a sugescí a tak dále, jak se to nazývá. Můžete
to číst ve všech možných časopisech v návaznosti na poznámky, které jsem
právě učinil o lékařství v posledních měsících na svých přednáškových cestách.
Ale o to zprvu nejde. Jde o to skutečně rozšířit dnes medicínu duchovními
poznatky. Nelze samozřejmě léčit vštípením myšlenky, přesto má přece
duchovní život, zcela konkrétně pojatý, tak dalece význam pro působení léků, že
ten, kdo se snaží chápat imaginativnost, činí tím svůj fysický organismus
způsobilejším, aby byl vnímavý pro správné léky, když je pro své chorobné stavy
potřebuje, než druhý se svou myšlenkovou soustavou setrvává pouze v zevním
intelektualismu, to znamená, v dnešním materialismu.
Lidstvo bude potřebovat již přijímat to, co může být uchopeno
imaginativně již z toho důvodu, protože jinak by fysické tělo člověka upadalo víc

a více do takových stavů, že by již nemohlo být vyléčeno, kdyby onemocnělo.
Neboť k tomu musí stále napomáhat duchovno-duševno. Vše to, co existuje v
přírodě jakožto procesy, nevyjadřuje se přece pouze v tom, co se děje smyslově,
nýbrž vyjadřuje se to také tak, že tento smyslově probíhající děj je všude
prostoupen duchovně-duševnem. Chceme-li proto v lidském organismu přivést
k účinku smyslovou soustavu, tak musíme mít v jistém smyslu duševnoduchovno, které přivádí tuto smyslovou substanci k působení. Celý proces
lidstva požaduje, aby lidské duševní uzpůsobení bylo opět pronikáno tím, co je
třeba chápat v duševně-duchovním smyslu.
Lze nyní ovšem říci: „Existuje dnes v lidstvu mnoho touhy po tomto
duševně-duchovnu. Ale tato touha zůstává vězet převážně v nevědomí a
podvědomí. A to, co lidé mají ve vědomí, co je přece naprosto pouhý zbytek
intelektualismu, to se vzpírá, to se brání proti spirituálnu a je to někdy groteskní,
jak se lidé brání proti spirituálnu.“ Vysvětluji většinou před eurytmickými
představeními, jak eurytmie spočívá na skutečné viditelné řeči; právě tak, jako se
vyvíjí řeč mluvená na základě uzpůsobení organismu, tak i viditelná eurytmie.
Tak jak hláska vedle hlásky, samohláska, souhláska, všechny vokály a konsonanty
se vypracovávají, opírajíce se o prožívání člověka z lidského organismus, tak se
vynáší v eurytmii hláska za hláskou viditelně a skutečně se tu nyní mluví. Musili
bychom předpokládat, že by se nyní lidé, jimž se taková eurytmie předvádí,
snažili vpravit se především do základního impulsu, že eurytmie je právě řeč.
Zajisté, snad se hned na to nepřijde, jak je to míněno. Lze se ale brzy bez
obtíží vpravit do toho, co je míněno, je-li k tomu vážně vůle. Ale prý bylo možno
nedávno číst – v Berlíně se to nazývá roztomile žertovným – něco nevšedně
žertovného jako kritiku jednoho eurytmického představení. Tu bylo řečeno: Ano,
nemožnost těchto eurytmických představení se ukázala v tom, že lidé
představují nejprve něco vážného, seriosního a potom něco humoristického, a
kupodivu – takovým to shledal duchaplný kritik – byla tato humoristická část
líčena týmiž pohyby jako část vážná, seriosní. Hleďte, on pochopil z té věci tolik,

že se domníval, že by se humoristické texty měly vylíčit jinými písmeny než to,
co je vážné, seriosní. Když někdo není schopen vážně chápat, že eurytmie je
skutečně viditelnou řečí, pak by tomu odpovídalo, že by každá řeč potřebovala
vlastní hlásky pro věci vážné a opět jiné hlásky pro věci komické. Tedy kdyby
někdo počal deklamovat v německé nebo francouzské řeči, potom by asi
používal I, U a tak dále, ale musil by potom, kdyby deklamoval věci humoristické,
mít opět jiné hlásky. Nevím, kolik lidí přišlo na to, jak tento kritik jedněch
předních německých novin napsal něco tak velehloupého; ale tak se to ukazuje,
když to vidíme ve skutečnosti. Tedy je to něco, co znamená, že v těchto hlavách
již přestala každá možnost myšlení; nedovedou již vůbec myslit. Neboť to je
výsledek, závěr intelektualismu, jak se dnes rozmáhá ve všech oblastech života,
že lidé činí ze svých myšlenek mrtvé vnitřní duševní obsahy. Jak strnulá, jak
mrtvá je většina myšlenek, které jsou dnes produkovány, jak mají málo vnitřní
pohyblivosti, jak velice se opičí po tom, co se tu nebo tam vytvořilo jako vzor!
Máme v našem období v podstatě mimořádně málo originálních myšlenek. Ale
to, co zemřelo – a myšlenky našeho období většinou zemřely –, to nezůstává v
témže stavu. Pohleďte na mrtvolu po třech dnech, pohleďte na ni za 5 let nebo
dokonce za 40 let. Umírá dále, rozkládá se. A že se něco takového nepozoruje,
jak tu již myšlenky dospěly do stavu rozkladu, když někdo říká: Nemožnost
eurytmie se ukazuje v tom, že jsou pro humoristické věci tytéž pohyby, jako pro
věci vážné, to spočívá pouze v tom, že lidé nejsou s to školit svůj zdravý lidský
rozum například na inspirovaných pravdách, jak se podávají v anthroposofii. Lidé
školí zdravý lidský rozum na inspirovaných pravdách, aniž sami prodělávají
okultní vývoj, potom dostávají jemný cit pro živoucí pravdu, pro to, co je zdravé
a nezdravé v lidském myšlení, v lidském bádání. A potom, promiňte ten výraz,
potom počínají taková tvrzení jako ta, která jsem vám právě uvedl, zapáchat.
Potom si lidé získají možnost čichat tlející zápach takových myšlenek. Tato
schopnost čichu, ta schází našim současníkům právě vysokou měrou. Ale velká
část našich současníků to nepozoruje, nýbrž bezmyšlenkovitě čte dále, jako by
se nechumelilo.

Je již nutno, aby se zcela důkladně nahlíželo do toho, čeho tu má lidstvo
zapotřebí. Lidstvo má skutečně zapotřebí také oné svobody v duševním
uzpůsobení vůči myšlence, která je možná jen tím, že se člověk pozvedne k
tomu přijímat do sebe spirituální pravdy. Jinak dospějeme samozřejmě k onomu
zániku kultury, který lze dnes velmi zřetelně vnímat ve všech oblastech. Zdravý
úsudek, bezprostřednost dojmu, to jsou věci, které se lidem skutečně již z velké
části ztratily, a které se ztratit nesmějí, které se ale neztratí jen tehdy, když člověk
najde cestu k uchopení spirituálna.
Je právě třeba mít rozhodně na zřeteli, že člověk má v anthroposofii
životní obsah, když se pustí svým zdravým lidským rozumem do toho, co může
být získáno imaginací, inspirací a intuicí. V oddanosti k tomu, co je vybádáno
imaginativně, nachází člověk například onu vnitřní živoucnost, která ho činí
vnímavým pro léky vedle jiných věcí, vedle toho například, že ho to vůbec činí
svobodnou bytostí, která není přístupná pro všechny možné veřejné sugesce.
Vžíváním se do inspirovaných pravd dospívá člověk k tomu, aby měl jistý
cit pro to, co je pravda a nepravda. Dospívá k tomu, aby vyžíval tento jisty pocit
v sociálnu. Neboť jek málo lidí například dovede ještě naslouchat! Lidé
nedovedou naslouchat, reagují vždy stejně svým vlastním míněním. Právě toto
naslouchání jiným lidem, to se krásným způsobem vyvíjí tím, že se člověk vžívá
svým zdravým rozumem do pravd inspirovaných. A to, co člověk potřebuje pro
život; jisté oddělení od svého já, jistou nesobeckost, to se velkou měrou vyvíjí
vžíváním se do pravd intuitivních. A toto vžívání se do imaginativních,
inspirativních, intuitivních pravd, to je obsah života.
Samozřejmě je pohodlnější, říká-li se, že lidé mohou takový životní obsah
obdržet z toho, co slibuje Waldo Trine, že lidé potřebují věci pročítat jen podle
jejich obsahu a tím se dostává obsah života – zatím co je těžší získat si životní
obsah anthroposofickým způsobem. Ten může být získán jen prací, když se
člověk prací vžívá do imaginativnosti nebo do toho, co bylo imaginativně
vybádáno, do toho, co bylo vybádáno inspirativně a intuitivně. Ale potom je to

také obsahem života, který se spojuje intensivně s lidskou osobností, s celou
bytostí člověka. A takový jistý obsah života dává právě to, co chce vstoupit do
světa jako anthroposofie.

