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Goethova Pohádka jako podnět k duševnímu prožitku 
 
Koncem roku 1900 měl Rudolf Steiner v Berlíně přednášku, jež se ukázala jako důležitý 
přelom v jeho životě. Na pozvání hraběte a hraběnky Brockdorffových přednášel o 
Goethově Pohádce o zeleném hadu a krásné lilii. Záznam z přednášky neexistuje. Pro tentýž 
kruh lidí, jenž se sešel z nejrůznějších směrů, proslovil již dříve přednášku o Nietzschem, 
během níž zpozoroval, „že se mezi posluchači nacházejí osobnosti s velkým zájmem o 
duchovní svět"’. Pro ně zvolil za téma příští přednášky Goethovu Pohádku. „A během této 
přednášky týkající se Pohádky jsem zcela přešel do esoterní oblasti." 
       Zde se zrodilo esoterní působení R. Steinera. Do té doby se vyjadřoval výhradně 
filosofickými myšlenkami. Nyní, díky setkání s tímto kruhem lidí, spatřil možnost rozvinout 
novou řeč, která by vtiskla duchovno do slov bezprostředněji. 
       Tato vnější okolnost, pozvání k přednášce, zadala podnět, jenž se ovšem setkal s velikou 
vnitrní připraveností k tomuto kroku. Již o rok dříve, ke Goethovým 150. narozeninám 28. 
srpna 1899, uveřejnil R. Steiner článek o Pohádce v „Časopise pro literaturu" (Magazín fúr 
Literatur).v knize Má cesta životem to odůvodnil vůlí„vynést to esoterní, jež ve mně žilo, na 
veřejnost"4. Tato jeho vůle byla bezpochyby biografickou nutností. Blížil se k 40. roku 
života a cítil, že se způsob jeho vnějšího působení musí změnit. V předchozích letech prošel 
ve svém vnitřním prožívání hlubokým a náhlým obratem, jenž souvisel s tím, že se mu 
otevřel zcela nový přístup ke smyslovému vnímání. Lze se o tom dočíst ve 22. kapitole knihy 
Má cesta životem. Nyní našel cestu od pojmově-ideové sféry ke sféře duchovně-reálné. 
       Od tohoto okamžiku zpracovával krok za krokem svou duchovní vědu v jemu zcela 
vlastních myšlenkových formách a odhodlal seji předložit světu, nejprve ústně a v 
nadcházejících deseti letech zejména písemně. V této době vznikla a byla vydána zásadní 
anthroposofická díla, mezi jinými Theosofe a Jak dosáhnout poznání vyšších světů? (1904) 
a Tajná věda v nástinu (1910). K tomu bylo zapotřebí nového způsobu vyjadřování. Práce s 
Goethovou Pohádkou mu napomohla takový nový způsob nalézt. 
      Nebylo to ovšem jeho první setkání s Pohádkou. Ono malé dílko pro sebe objevil již 
během vídeňského období v 80. letech 19. století, kdy pracoval na vydání Goethových 
přírodovědných spisů v Kůrschnerově Německé národní literatuře a kdy vznikla jeho 
Filosofie svobody. Přednášel o něm již 27. listopadu 1891 ve vídeňském Goethově spolku 
(„Goethe-Verein"). 
       Obrazy Goethovy Pohádky pro něj byly již tehdy důležitou látkou k meditaci, jež 
podnítila a prohloubila jeho duševní prožívání. Vždyť právě v tom spočívá význam 
obrazově líčeného obsahu. Zatímco jednou uchopený pojem se zjevuje pevně a nevratně, 
obraz nelze jednoznačně vymezit. Člověk se musí duševně pohybovat sem a tam, 
přistupovat nejprve z jedné, poté zase z jiné strany. Tím uvede své duševní síly do pohybu. 
Duševní život„nechává své síly kořenící v hlubinách zasvitnout ve vědomí; ale poté, co v 
tomto zasvitnutí ovlivní jiné, stejně tak prchavé, opět mizí. To jsou děje, jež už při svém 
vzniku zároveň pomíjejí; zatímco abstraktní pojmy lze navázat jen na více či méně 
přetrvávající skutečnost" 
        Důležitost obrazného způsobu vyjadřování pohádek pro duševní rozvoj člověka se mu 
tedy stala zřejmou nejprve nikoli na lidové pohádce, ale na pohádce básníka. R. Steiner 
poukazuje na to, že se Goethe ve své Pohádce vztahoval ke starým okultním tradicím.Tři 
krále z Pohádky lze například porovnat s těmi, kteří se vyskytují v rosikruciánském spise 
Chymická svatba Christiana Rosenkreutze z roku 1616. Ale Goethe spojil své obrazy 
uměleckým způsobem a ztvárnil je tak, že o tom R. Steiner mohl napsat: „V této pohádce 
přivedl Goethe výtvor obrazotvornosti až k hranici, kde přechází ve vnitrní duševní děj, jenž 
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je poznávajícím prožíváním skutečných duchovních světů." Ačkoli je Goethova Pohádka 
pohádkou umělou, což se projevuje zejména ve stylu řeči, způsobem svého vzniku se velice 
blíží starým lidovým pohádkám, jejichž původ z duchovního světa později R. Steiner 
mnohokrát zdůraznil. 
      V prvních deseti letech 20. století R. Steiner o Goethově Pohádce nejprve opakovaně 
přednášel. Roku 1918 o ní dokonce napsal další článek. Ten je, stejně jako zmíněný soubor 
přednášek, obsažen ve speciálním svazku Goethovo tajemné odhalení (viz„Seznam 
použitých zdrojů" v závěru knihy). 
 
 
Přístup Rudolfa Steinera k ústní lidové tradici 
 
Můžeme si klást otázku, zda se Rudolf Steiner lidovými pohádkami, jež přece obsahují ty 
nejvýznamnější imaginace, nezabýval již v mládí a jestli mu jako dítěti byly pohádky 
vyprávěny. V knize Má cesta životem se o tom nezmiňuje. Možné by to ale bylo, neboť 
vyrůstal na venkově mezi prostými lidmi. 
         Je však také možné, že se jeho zájem o pohádky probudil až později. V jedné přednášce 
z roku 1913 hovořil o muži, jehož přednášky si směl vyslechnout a „jenž sám byl hlubokým 
přítelem pohádkových obrazů". Tento muž, „který dovedl pohádky milovat, pohádky sbírat 
a pohádky ocenit", říkával: „Pohádky a pověsti jsou jako dobrý anděl, jenž je od narození, z 
domova člověku dán s sebou na životní pouť." 
       Kdo byl onen muž? Předpokládala bych, že se jednalo o prof. Karla Julia 
Schróera,9jehož přednášky navštěvoval R. Steiner jako student ve Vídni a jemuž vděčíme za 
objevení prievozských vánočních her, jež jsou od roku 1915 pravidelně uváděny v Dornachu. 
R. Steiner jej velice ctil a pojilo ho k němu blízké přátelství. K němu by se ona vřelá vlídnost 
citovaných slov dobře hodila. 
        Emil Bock se ve svých studiích k životní cestě R. Steinera vyjádřil o Schroerovi 
následovně: 
„To bylo něco nadmíru důležitého pro jeho první vídeňská léta: mít učitele, jenž nepřednáší 
velkolepé myšlenkové obsahy, ale vlastně neustále mluví na základě cítění, navíc ze srdce, 
jež se zajímá o vše lidské a jež slyší obzvláště na zjevení duše lidu, která tu a tam ještě 
zaznívá ze svědectví starých časů. Hlavním předmětem rozmluv té doby bylo Schroerovo 
vyprávění studentům, jak všude vyhledává obzvláštní důkazy lidové tvořivosti, zejména 
pohádky, a jak touto cestou nalezl i prievozské vánoční hry. 
       Umožnil svým studentům pocítit, jak velice miluje ony projevy dřívějšího instinktivního, 
moudrého života lidu." 
       Co vlastně rozuměl R. Steiner pod pojmem „lidová pohádka"? Jedno velmi rané 
vyjádření na toto téma pochází z roku 1904, kdy hovořil o starých mystériích a poté dodal: 
„Událost, pro niž se na jihu používal název ,mystérium', byla na severu nazývána ,maere', z 
čehož později pro kratší události vzniklo slovo ,Märchen' [tj.,pohádka'].,Ve zkazkách zašlých 
věků je divů bezpočet'... Divy zde nejsou ničím jiným než znameními pro věci, jež lze ve 
vyšších rovinách pozorovat jako události."’’ 
      Z pohledu dějin jazyka lze dodat: Značí-li pro nás slovo„Märchen" takřka bezvýznamný 
či dokonce lživý příběh („Nevyprávěj mi tu pohádky!"), ve staré horní němčině slovo máři a 
ve střední horní němčině maere znamenalo přímo „veliký, významný, obsáhlý" a v důsledku 
toho i „zvěstovat, velebit".* Začátek Písně o Nibelunzích: Ne zkazkách zašlých věků je divů 
bezpočet", který R. Steiner citoval, jistě nehodlá poukazovat na nějakou drobnost, ale na 
významnou, důležitou tradici. Dnešní jazykové chápání slova „pohádka" se zavedlo zejména 
s dílem bratří Grimmů. 
       
 
Pohádky a mysterijní dramata 
 
Steinerův důvod přisoudit Goethově Pohádce takový význam nespočívá jen v tom, že dílo 
navazuje na staré okultní tradice. Následující citát pochází z tzv.„karmických přednášek", 
tedy z přednášek o karmě z roku 1924. Je možné, že to, co v nich bylo vyřčeno, si R. Steiner 

 2



plně uvědomil teprve v pozdějších letech života. Líčí zde totiž, že koncem 18., zejména ale v 
první polovině 19. století bylo možno v duchovním světě dosáhnout mocných imaginací, z 
nichž on později dokázal čerpat myšlenky | anthroposofie. Již tehdy byla anthroposofie 
duchovně k dispozici, jak vícekrát zdůrazňoval. A pak se stalo něco zvláštního: 
 
Tu se otevřela jakási - nikoli brána, ale stavidla, která sem nechala na okamžik zářit ty oblasti 
světa, v nichž se ony mohutné imaginace odehrávaly. A to, co sem vniklo nikoli branou či 
oknem, ale stavidly, se zde přeměnilo v miniaturní obrazy, jako je Pohádka o zeleném hadu a 
krásné lilii. (...) Není proto třeba zjevovat nic obzvlášť podivuhodného k tomu, že kvůli 
potřebě podat anthroposofii v uměleckých obrazech bylo taktéž zapotřebí vrátit se k týmž 
imaginacím; proto se má Brána zasvěcení svojí strukturou - ačkoli obsahově je zcela jiná - 
podobá Pohádce o zeleném hadu a krásné lilii.“ 
 
Goethova Pohádka, pro R. Steinera nejprve důležitá „meditační látka" a výrazný podnět 
začátků jeho esoterního stylu, inspirovala nyní jeho po- eticko-uměleckou tvořivou sílu. Rok 
1910 pro něj znamenal velký průlom v oblasti řečové tvorby. Zde spatřuji druhý krok toho, 
co v něm obrazná pohádková literatura podnítila, po němž měl později, na začátku 20. let, 
ještě následovat krok třetí. V dalších letech nevznikla pouze mysterijní dramata; najednou k 
němu hojně proudila i tvorba průpovědí. Nutno poukázat zejména na jeho významné dílo 
Kalendář duše.' 
        První mysterijní drama, vytvořené a poprvé uvedené roku 1910 v Mnichově, je určitou 
metamorfózou Goethovy Pohádky, jakýmsi překladem z úrovně čistě obrazové do 
dramatického ztvárnění cesty duchovního školení, která se naplňuje v současnosti. V 
prvním konceptu ještě R. Steiner zachoval dokonce označení osob podle Pohádky: „Lilie", 
„Mladík" atd. Později je nahradil jmény, která sám vytvořil. A ve třech dalších dramatech se 
od svého vzoru již zcela oprostil. 
        Steinerova mysterijní díla jsou ovšem nejen celkově odvozena z Pohádky, ale vkládal do 
nich také vlastní krátké„pohádky". Pro ten účel vytvořil postavu paní Felície Baldové*, 
lidové vypravěčky pohádek, jež se svým mužem, bylinkářem Felixem Baldem, žije na horské 
lesní samotě v blízkém společenství s elementárními přírodními mocnostmi. Hned v prvním 
obraze se dozvídáme něco podivuhodného o jejím vztahu k„profesoru Ca- pesiovi" (jehož 
předobrazem byl profesor Schroer). Ten, když se cítí vyčerpaný a vnitřně vyprahlý ze své 
vědecké práce, ji pravidelně navštěvuje v lesním domku. Ona mu pak vypráví pohádku, jež 
ho občerství a oživí. Neboť pramenem pohádek je svět života, elementární říše. 
Lidé dřívějších dob byli ke svým pohádkám a písním inspirováni přírodou, jak lze zjistit 
například z finského eposu Kalevala. V prvním my- sterijním dramatu je toto dokonce 
vylíčeno tak, že „elementární duch" požaduje od paní Felicie náhradu za síly, jež odebrala z 
jeho světa, aby je dala Capesiovi. Stejným způsobem, jakým ustavičně inspirovala lidi, má 
vyprávěním pohádky nyní inspirovat také duchy skal. 
Později se ukáže, že pro Capesia není důležitý pouze občerstvující účinek pohádky; ono 
pohroužení se do sebe na základě pohádky paní Bal- dové ho uvádí do rozpoložení, jež 
dovede utvořit most k nadsmyslovému prožívání. Jak je vylíčeno ve druhém dramatu, dojde 
u něj ke zpětnému prožitku jedné jeho dřívější středověké inkarnace. To Capesiem natolik 
otřese, že nedovede nalézt cestu zpět do normálního života. Stane se z něj „pomatený 
člověk". Avšak později - jak líčí třetí drama - se za pomoci přátel, zejména svého duchovního 
učitele Benedicta, dokáže znovu uzdravit. Při tom hraje opět roli pohádka paní Baldové. 
Dozvídáme se, že pohádky nejenže vedou do duchovního světa, ale mohou i naopak utvořit 
most zpět z nadsmyslového do smyslového prožívání. 
Ovšem „pohádky" vyprávěné paní Baldovou jen velmi málo připomínají nám známé 
pohádky lidové. Nenavazují na nic tradičního. Co jimi myslel, formuloval R. Steiner, když 
vyšly v jednom samostatném výtisku a on k nim napsal předmluvu na cestu: 
 
Následující pohádkové obrazy vznikly, když jsem ve svých dramatech cítil puzení, abych 
prostřednictvím postav říkal věci, jež by jako duševní zážitky okamžitě ztratily svou podstatu, 
pokud by je člověk chtěl vyjádřit jinak než v takovýchto obrazech. Zdá se mi také, že vyňaty z 
dramat mohou být přijaty jako obrazy samy o sobě. Neboť to, co je do oněch obrazů 
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vmalováno, se dovede v každé lidské duši projevit vnitřním zážitkem. Setkal jsem se s lidmi, 
jimž ony pohádky připadaly „těžko srozumitelné“. Věřím, že takto to pociťuje jen člověk, 
jemuž chybí dětská mysl, kterou by si měla uchovat každá duše po všechna životní údobí, aby 
v určitých chvílích prožívala, co ve své skutečné podstatě žádný „rozum rozumného“ prožít 
nedokáže. Věřím ale také, že tomu, co je obrazy míněno, neporozumí ten, kdo je chce 
vykládat rozumově. Já sám, když se mi zobrazily před duší, jsem nepociťoval nic jiného než 
jejich obsah. Ztělesňovat nějaký „hlubší smysl“, jenž by měl být chápán jako něco jiného, než 
co obrazy říkají samy sebou, mi bylo vzdáleno. Jsem ovšem toho mínění, že určitá tajemství, 
jež v sobě život přírody a lidského světa skrývá, se duši zjeví pouze tehdy, vlastní-li duše 
schopnost je v těchto obrazech nahlížet. Tato tajemství unikají lidskému duchu, chce-li je 
zachytit v pojmech. Ale citu, jenž u obrazu ožívá, se poddají. 
 
 
Imaginatívni styl řeči 
 
Zabývání se pohádkami mělo pro R. Steinera vedle věci samé i zcela osobní význam. Chtěl 
světu zprostředkovat anthroposofickou duchovní vědu a s tím byl spojen obrovský zápas o 
výrazové možnosti řeči. Naléhavě to vylíčil v článku „Řeč a duch řeči" (GA 36). To, na čem v 
anthroposofii záleží, se nedá zprostředkovávat intelektuálně, ale jen více či méně obrazně. 
Na počátku dvacátých let přicházel R. Steiner stále častěji do kontaktu s univerzitními 
vědci. Pochopil, že by bylo smrtí anthroposofie, kdyby ji chtěl vtěsnat do intelektuální řeči, 
jaká byla v těchto kruzích obvyklá. Ale přirozeněji nemohl zprostředkovat ani 
prostřednictvím pohádek. 
        V této době, kdy se vypořádával s problémem řeči jako prostředku sdělování, se 
Steinerův způsob mluvy ještě jednou od základu proměnil. Obraznou látku integroval do 
logicky-vědeckého vedení myšlenek, čímž dospěl ke zcela novému imaginativnímu stylu 
přednášení. Touto novou mluvou hovořil zejména k přírodovědcům, plně si vědom, že 
budoucnost anthroposofie je závislá na tom, že právě v souvislosti s přírodními vědami 
budou nalezeny nové způsoby vyjadřování. Přednáškové cykly, jako například Imaginace 
ročních dob nebo Člověk a vesmírné Slovo (GA 229 a 230, oba z října 1923) jsou takříkajíc 
pohádky uzpůsobené tomuto novému vědomí. V nich se rozvíjí podivuhodný svět obrazů, 
jenž se odvrací od pouhého rozumového myšlení a chce být odkrýván v meditativním 
prohlubování. 
      „Dopisy členům", psané již v době nemoci roku 1924/25 (GA 26), mají na některých 
místech přímo hymnický charakter. Tato místa jsou zcela vyvinuta z řízeného myšlení, 
přičemž ono myšlenkové úsilí je znalé umě- lecko-obrazného tvoření. Jedná se o obrazy, jež 
nemohou být„představovány" staticky, nýbrž chtějí být vykreslovány s vnitřní pohyblivostí, 
stejně jako pohádkové obrazy paní Baldové. 
        V proslovu před jedním eurytmickým vystoupením roku 1920 hovořil R. Steiner o 
tomto způsobu „myšlenkového umění" ve spojitosti s „týdenními průpověďmi", o nichž řekl, 
že „jejich základ sice tvoří myšlenky, nikoli ovšem myšlenkový element, jak je většinou za 
podstatný [považován v básnické tvorbě] ... ale kde je tím hlavním proplétání myšlenek, 
jejich plynoucí sled, objevení se myšlenky na určitém místě; není zde lhostejné, zda se 
myšlenka nalézá ve třetím, nebo ve čtvrtém řádku". 
       Pro mé chápání je tento styl řeči posledním ovocem Steinerovy práce s 
pohádkovými obrazy.„Neboťduchovní vědu si nezíská ten, kdo z ní opět dělá vědu 
rozumovou, kdo ji vyjadřuje schématy a paradigmaty, ale ten, kdo u každého pojmu, 
jejž rozvineme [...], u každého slova dovede pociťovat něco, co samo touží ono slovo, 
onu ideu rozmetat, co může vyústit nanejvýš v obrazovou mnohoznačnost." 


