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POHÁDKA JAKO FORMA POHYBU 
 

 
 
Odpoledne téhož dne, kdy Rudolf Steiner přednášel o myšlence, slovu a písmu, se konalo 
první eurytmické vystoupení. Na úvod pronesl R. Steiner řeč, ve které stejně jako dopoledne 
nechal vystoupit paní Felicii a profesora Capesia, tentokrát v krátkém, humorném dialogu, 
jenž vyjadřuje něco nejen o pohybovém umění eurytmie, ale také o formě pohybu pohádek v 
duchovním světě. 
       Na tom si lze znovu ozřejmit, jakým způsobem by člověk měl s po hádkami zacházet - 
nikoli hloubat nad významem jejich symbolu, nýbrž pojímat je jako celek, nechat je takříkajíc 
„duševně proplout mezi prsty“, vytušit jejich stavbu a vnitřní pohyb, procítit jejich napětí a 
uvolnění. Co při tom člověk prožije, je hlubokým pohádkovým pů sobením a dá se jen stěží 
myšlenkově předat. Paní Baldová to ovšem shledává jako velice snadno uchopitelné: Je jen 
nutné na malou chvíli „nechat vstoupit srdce do hlavy“. 
 
Když jednou přišel profesor Capesius za paní Felícií, řekl jí, že díky všemu, co mu v 
pohádkách, příbězích atd. vypráví, cítí vždy veliké občerstvení. 
       Paní Baldová je upřímná žena, a tak mu poví přesně to, co si myslí: „Ano, působí mi vždy 
velikou radost vidět, jak vás občerstvuje, co vám mohu vyprávět; jenže vy dovedete jen tuze 
špatně naslouchat, což mi působí veliké obtíže!“ 
      Jak říkám, je to upřímná žena, která přímo poví, co má na srdci. 
 
CAPESIUS: Já přece naslouchám s veškerou silou svého chápání! 
 
FELÍCIA: Spíše je tomu tak, že vy onu sílu chápání, se kterou byste měl navíc naslouchat, 
vůbec nemáte. 
 
CAPESIUS: Aha, co tedy chybí mému naslouchání? 
 
FELÍCIA: Domnívám se, že mi vůbec nebudete správně rozumět! 
  
CAPESIUS: Já bych tomu ale přece rád rozuměl. 
 
FELÍCIA: Víte, kdybyste mi naslouchal správně, pak by vaše éterné tělo tančilo, jenomže ono 
netančí! 
 
CAPESIUS: A pročpak by mělo mé éterné tělo tančit? A jak to mám udělat? 
 
FELÍCIA: Podívejte, to musíte nejdřív porozumět, jak já ke všem těm pohádkám, které vám 
vyprávím, vlastně přicházím. 
 
Tu byl dobrý profesor Capesius poněkud v rozpacích a řekl: 
 
Často jste mi říkala, že získáváte ony pohádky z duchovního světa, a... Vlastně si vůbec 
netroufám vyslovit, co bych teď chtěl říct. Nedovedu pochopit, proč by ony bytosti, jež se vám 
tu sdělují, měly vždy mluvit toutéž řečí, kterou hovoří ti, kdo jim naslouchají a poté jejich 
pohádky dále vyprávějí. 
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FELÍCIA: To je právě ono! Proto se musíte právě v tomto bodě stát důvtipnějším. Ony bytosti 
totiž nevyprávějí žádnou řečí, ony se pohybují. A všemu, co se na nich pohybuje, je zapotřebí 
rozumět. 
 
CAPESIUS: Jak to děláte? 
 
FELÍCIA: Víte, k tomu je nutné umět na chvíli nechat vstoupit srdce do hlavy. Pak člověk 
získá ze všech pohybů, které ti elfové, pohádkoví princové a víly provádějí, obzvláštní pocit. A 
co člověk takto cítí, pak v proudech přechází do hrtanu: to je pak možné vyprávět. A kdybyste 
správně naslouchal, pak by tančilo i vaše éterné tělo. Jelikož to ale nedokážete, nedovedete 
taky všemu rozumět a z toho, co vám povídám, mnoho ztrácíte. 
 
Tak byla zachycena sdělení paní Baldové Capesiovi a byl učiněn pokus - alespoň my jsme se o 
to pokusili - systematicky z těchto pohybu, z elfích, gnómských i dalších andělských tanců 
vytvořit druh pohy bové řeči. 
        V mnoha hovorech s paní Felícií bylo podivuhodným způsobem zdůrazňováno, že určitou 
intimní, výrazovou řečí - smíme-li to slovo použít - je možno tančit. Existuje zkrátka jistý 
výrazový tanec, pohybové umění, jež jsme si dovolili nazvat uměním eurytmie, určitý druh 
řeči prostřednictvím pohybu, jenž se jistým způsobem může velmi krásně vztahovat k dějům 
odehrávajícím se v duchovním světě. Když totiž paní Felicia vyzářila své srdce do mozku, 
dokázala, i když nevědomě, zřít ze světa forem, jenž je světem fyzické roviny, do světa duchů 
pohybu. A zde získávala své pohádky. 
 
V tomto místě se nabízí, abychom si znovu připomněli některé věty z přednášky o 
rosikruciánském vědění, neboť v ní je vyzdvihována kompozice, stavba jako něco zcela 
zásadního. Tím jistě není míněno něco staticky formálního, ale spíše určitá pohyblivá forma 
srovnatelná s hudební kompozicí: 
 
Staré pohádky, jež jsou výrazem dávných duchovních tajemství světa, vznikaly tak, že ti, kdo 
je pro svět utvářeli, naslouchali a učili se od těch, kteří jim dovedli tato duchovní tajemství 
vyprávět, takže jejich sestavení a kompozice oněm tajemstvím odpovídají. 
 
Pohádka je utvářena podle zcela konkrétních zásad. Existuje v ní rytmické opakování 
uspořádané často přísně podle principu trojnosti, je v ní napětí a uvolnění až 
k„vysvobození" v závěru pohádky. Způsob průběhu jednání je minimálně stejně tak 
působivý jako jednotlivé symboly. 
 
Capesia pohádky podněcují k imaginativnímu poznání. V jeho duši působí a tká nikoli to, co 
je v nich obsaženo a co sdělují, nýbrž jejich průběh, jak se jeden děj pojí k druhému. Jeden 
rys nechá určité duševní síly usilovat vzhůru, druhý zase jiné dolů, další síly zase tyto vzhůru 
a dolů spějící síly křižují. Tím se Capesius dostává ve své duši do pohybu a z jeho duše je 
vyzvednuto to, co mu nakonec dává schopnost vidět do duchovního světa. 
 
Pohádky nejsou žádnými sny v dnešním smyslu, přesto v nich zákonitosti světa snů působí: 
Také v něm je to, co duše prožívá v prvcích napětí a uvolnění, důležitější než jednotlivé 
obrazy. 
 
Obrazy jsou čímsi, co je do sna vetkáno. Dochází zde k tomu, že člověk prožívá napětí, do 
něhož vstupuje pozvolna a jež zprvu nedovede uvolnit, jež se poněkud uvolní teprve při 
procitnutí. Toto blížení se napětí, tento jeho nástup, tato úzkost je tím, co se může vyjádřit v 
nejrůznějších obrazech. 
       Takže dochází k tomu, že ve snu prožíváme nastupující a vytrácející se napětí, uvolnění, 
očekávání, zklamání, zkrátka vnitřní duševní stavy, jež se mohou vyjadřovat v nej 
rozmanitějších obrazech. Ony obrazy připlouvají a odplouvají stejným způsobem. Podstatný 
je duševní stav, neboť souvisí s celkovým pojetím duše. Je lhostejné, jestli někdo v noci prožil 
ty či ony obrazy; ale jestli prožil nejprve napětí a poté uvolnění, nebo nejprve očekávání a 
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poté zklamání, již lhostejné není, neboť na tom mnohdy závisí celé jeho bytí v následujícím 
dni. Takový sen může poukazovat i na to, v jakém celkovém duševním rozpoložení se člověk 
nachází následkem osudových zážitků apod. 
      Chci říci, že záleží na zmíněné vzestupné a sestupné křivce. Co se zde projevuje, co se 
přesně na hranici procitnutí proměňuje v obraz, je pouhým oděvem, jejž sen okolo sebe 
utkává. Ale pohlédneme-li nyní do tohoto snového života, nastolíme-li otázku „Co tedy 
prožívá člověk až do probuzení?“ pak si odpovíme: Až do probuzení prožívá člověk právě 
příliv a odliv pocitů, jež se mu poté v okamžiku procitnutí odívají do odpovídajících obrazů. 
 
Napětí a uvolnění, stahování a rozpínání, zhutnění a rozvolnění jsou základními životními 
gesty, jež představují objektivním způsobem, co se v niterném duševním životě projevuje 
jako touha a lítost, radost a bolest, veselí a smutek. Děti, jež poslouchají pohádky, jsou jimi 
„zacvičovány" do rytmů duševního života. 


