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Během svého pozemského bytí střídá člověk stavy vědomí, kterými jsme se v těchto dnech již z různých 
hledisek zabývali, mezi stavy úplného bdění, spánku a snění. A já jsem se právě vtom malém 
přednáškovém cyklu během shromáždění delegátů pokusil celý význam snění rozebrat. Dnes bychom si 
nejprve položili otázku, zda patří k podstatě člověka, že jako pozemská bytost žije v těchto třech stavech 
vědomí. 
       Musíme si uvědomit, že v těchto třech stavech vědomí žije v rámci pozemského bytí jenom člověk. 
Zvíře, jak známo, žije v podstatně jiném střídání. Onen hluboký bezesný spánek, kterým člověk spí velkou 
většinu času mezi usnutím a probuzením, zvíře nemá, na druhé straně nemá zvíře ani úplnou bdělost, kterou 
má člověk mezi probuzením a usnutím. Stav bdění u zvířete je vlastně poněkud podobný lidskému snění. 
Jen s tím rozdílem, že zážitky vědomí vyšších zvířat jsou určitější, abych tak řekl nasycenější, než prchavé 
lidské sny. Na druhé straně však zvíře nikdy není v tak vysokém stupni bezvědomé, jako je bezvědomý 
člověk v hlubokém spánku. 
       Zvíře se proto neodlišuje stejnou měrou od svého okolí jako člověk. Zvíře nemá takovým způsobem vnější a 
vnitřní svět, jako je má člověk. Zvíře si vlastně, přeložíme-li to do lidské řeči, počítá to, co jako tlumené vědomí 
žije ve vyšších zvířatech, s celou svou vnitřní bytostí k vnějšímu světu. 
       Když zvíře vidí rostlinu, pak zpočátku nemá pocit: tady venku je rostlina a já jsem v nitru uzavřená 
bytost, nýbrž zvíře má silný vnitřní zážitek rostliny, bezprostředně promlouvající sympatii nebo antipatii. 
To, co rostlina projevuje, zvíře jaksi spolupociťuje ve svém nitru. Fakt, že v dnešní době dovedou lidé tak 
málo pozorovat to, co není pro pozorování zjevné velmi hrubým způsobem - jenom tato okolnost to je, co j 
im brání, aby prostě z toho, co zvířata dělají ajak se chovají, viděli, že je tomu tak, jak jsem řekl. 
       Jenom člověk má toto ostré, zřetelné rozlišování mezi svým vnitřním světem a světem vnějším. Proč člověk 
uznává vnější svět? Díky čemu dojde člověk k tomu, aby vůbec mluvil o vnitřním a vnějším světě? Díky tomu, že ve 
spánku je svým Já a svým astrálním tělem pokaždé mimo své fyzické a éterné tělo, že své fyzické a éterné tělo, abych 
tak řekl, přenechá ve spánku samy sobě, a je u věcí, které jsou vnějším světem. Během svého spánku sdílíme osud 
vnějších věcí. Tak jako jsou stoly a lavice, stromy a oblaka ve stavu bdění mimo naše fyzické a éterné tělo, a myje 
proto označujeme za vnější svět, náleží naše vlastní astrální tělo a naše vlastní Já ve spánku vnějšímu světu. A když 
svým Já a svým astrálním tělem ve spánku náležíme vnějšímu světu, tehdy se něco děje. 
      Abychom poznali, co se tu děje, vyjdeme nejprve z toho, co se děje, stojíme-li před světem ve zcela 
normálním bdělém stavu. Tehdy jsou předměty mimo nás. A vědecké myšlení lidí to pozvolna dotáhlo tak 
daleko, že jako jisté pro tyto fyzické věci vnějšího světa uznává jen to, co lze změřit, zvážit a spočítat. Obsah 
naší fyzické vědy je určován podle váhy, podle míry a podle počtu. 
      Počítáme početními úkony, platícími pro pozemské věci, vážíme věci, měříme je. A to, co váhou, mírou 
a počtem určíme, dává vlastně fyzický svět. Těleso bychom neoznačili za fyzické, kdybychom ho nějakým 
způsobem nemohli pomocí vah dokázat jako realitu. Avšak to, čím jsou například barvy, čím jsou tóny, čím 
jsou i samotné pocity tepla a chladu, čím jsou tedy vlastní smyslové vjemy, to se jen tak vznáší nad 
těžkými, měřitelnými, počitatelnými věcmi. Chceme-li určit nějakou fyzickou věc, pak je tím, co dělá její 
vlastní fyzickou povahu, prostě to, co se dá zvážit a spočítat a s čím jediným chce mít vlastně fyzik co do 
činění. O barvě, o tónu atd. říká: Inu, i tady se zkrátka venku děje něco, co má co dělat s vážením nebo 
počítáním. - Dokonce i o barevných jevech fyzik říká: Venku existují kmitavé pohyby, které v člověku 
vyvolávají dojem, a tento dojem, pokud ho 
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určí oko, pak člověk označuje jako barvu, pokud ho určí ucho, jako tón atd. - Vlastně bychom mohli říci, že 
se všemi těmito věcmi - tónem, barvou, teplem a chladem - si dnes fyzik vůbec neví rady. Považuje je 
prostě za vlastnosti toho, co se dá určit pomocí vah, měřidla nebo počítáním. Barvy jaksi ulpívají na 
fyzických věcech, tón uniká z fyzických předmětů, teplo či chlad vycházejí ve vlnách z fyzických věcí. 
Říká se: co má váhu, to má červenou barvu, nebo to je červené. 
       Když se ovšem člověk nachází ve stavu mezi usnutím a probuzením, je tomu s Já a s astrálním tělem 
jinak. Tehdy tu především věci co do míry, počtu a váhy vůbec nejsou. Podle pozemské míry, počtu a váhy 
tu věci nejsou. Tehdy kolem sebe nemáme věci, když spíme, které se dají zvážit, a jakkoli podivně to 
vypadá, nemáme kolem sebe ani věci, které se dají spočítat, anebo které se dají bezprostředně změřit. 
Měřidlo by člověk jakožto Já a astrální tělo ve spánku nemohl použít. 
       Co tu však je, to jsou, mohu-li to tak vyjádřit, volně se vznášející, volně působící smyslové počitky. Až 
na to, že člověk v současném stavu svého vývoje nemá schopnost onu volně se vznášející červenou barvu, 
ony vlny volně působícího tónu atd. vnímat. 
       

 
 
       Pokud bychom to chtěli nakreslit schematicky, mohli bychom to udělat takto. Mohli bychom říci: tady na 
Zemi máme vážitelné pevné věci [fialové oblouky], a na těchto vážitelných pevných věcech jaksi ulpívá červená 
barva, žlutá barva, tedy to, co smysly u těles vnímají. Když spíme, je žlutá barva volně se vznášející podstatou, 
červená je volně se vznášející podstatou, neulpívají na takových podmínkách tíže, ale volně působí a vznášejí se. 
Stejně tak je tomu s tónem: nezní zvon, nýbrž působí znění. 
       A není-liž pravda, když tak chodíme v našem fyzickém světě a něco uvidíme, tak to zvedneme; pak 
teprve je to vlastně věc, jinak by to mohl být také zrakový klam. Musí se k tomu přidat váha. Proto má 
člověk také takový sklon považovat za zrakový klam něco, co se objevuje ve fyzickém světě, aniž by to 
pociťoval jako těžké - tak jako barvy duhy. Když dnes otevřete knihu o fyzice, zjistíte, že je tam toto  
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vysvětlení: Je to zrakový klam. - Za skutečně reálnou je považována dešťová kapka. A pak se tam nakreslí 
čáry, které vlastně vůbec nic neznamenají pro to, co tu je, ale které si člověk představuje, jak jdou takto 
prostorem; nazývá je pak paprsky. Jenomže tyto paprsky tady vůbec nejsou. Pak se řekne: Oko si to 
promítá ven. - Toto promítání je vůbec něco, co se dnes velmi zvláštním způsobem ve fyzice používá. Mám 
tedy tuto představu: Vidíme červený předmět. Abychom se přesvědčili, že to není zrakový klam, zvedneme 
ho, a předmět je těžký: tím ručí za svou reálnost. 
       Ten, kdo si začne uvědomovat v Já a v astrálním těle mimo fyzické a éterné tělo, přijde také konečně 
na to, že něco takového je už i tady uvnitř v této volně se vznášející a volně působící barevnosti, ve znění; 
je to však jiné. V takto volně se vznášející barevnosti je tendence vzdálit se do dálek světa; ona má opačnou 
tíži. Tyto věci chtějí dolů ke středu Země [viz nákres str. 178, šipky dolů], tamto [šipky nahoru] chce volně 
ven do světového prostoru. 
       A je tu také něco podobného jako míra. Člověk totiž přijde na to, bude-li mít někde, řekněme, malý 
načervenalý oblak, a tento malý načervenalý oblak bude obklopený, řekněme, takovým mohutným žlutým 
útvarem: potom člověk měří, nikoli však měřidlem, ale měří kvalitativně červenou barvou, tedy tou silněji 
zářící barvou měří slaběji zářící žlutou. 
       A tak jako vám měřidlo řekne: „toto je pět metrů“, řekne vám tady červená barva [viz nákres]: 
„kdybych se roztáhla, šla bych pětkrát do žluté. Musím se roztáhnout, musím zmohutnět, pak budu také 
žlutá.“ - Tak zde probíhá měření. 
       Ještě obtížnější je vysvětlit zde počítání, protože u pozemského počítání počítáme většinou jen hrášky 
nebo jablka, které leží lhostejně vedle sebe. A vždycky máme pocit, že když z jedné uděláme dvě, je té 
jedné vlastně úplně lhostejné, že vedle ní je ještě dvojka. V lidském životě už to bývá jinak; tam tomu bývá 
tak, že jednička je na dvojku odkázaná. To ale jde i do duchovní oblasti. Ovšem ve vlastní fyzické 
matematice je výsledkům dělení vždycky lhostejné, co se k nim přidruží. Zde tomu tak ovšem není. 
Je-li zde někde jednička [viz nákres] určitého druhu, pak to vyžaduje nějakých, řekněme, tři nebo pět 
jiných, podle toho, jaké 
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to je. Vždycky to má vnitřní vztah k těm ostatním, tady je číslo realitou. A začne-li tu být vědomí toho, jaké 
to je, když je člověk svým Já a astrálním tělem venku, dospěje také k tomu, že bude určovat něco jako 
míru, počet a váhu, ale opačným způsobem. 
       A pak, když vidění a slyšení venku už pro člověka není pouhým třepotáním se červené a žluté barvy a 
tónů, ale když začne pociťovat i tady uvnitř věci takto uspořádané, pak začne vnímat duchovní bytosti, 
které se v těchto volně se vznášejících smyslových vjemech uskutečňují, realizují. Pak vstoupíme do 
pozitivního duchovního světa, do činění se duchovních bytostí. Tak jako zde na Zemi vstupujeme do činění 
se pozemských věcí, když je určujeme vahami, měřidlem a naším počítáním, pak tím, že si osvojíme onu 
pouze kvalitativní, opačnou tíži, to znamená onu vůli s lehkostí se rozpínat ve světovém prostoru, měření 
barvy barvou atd., vstupujeme do pojímání duchovních bytostí. Takové duchovní bytosti teď prostupují 
také všechno, co je venku v přírodních říších. 
       Bdělým vědomím vidí člověk jen vnější stranu nerostů, rostlin, zvířat. Avšak u toho, co ve všech těchto jevech 
přírodních říší žije jako duchovno, u toho je člověk, když spí. A když se pak při probuzení opět vrací do sebe, získávají 
jeho Já a jeho astrální tělo určitou příchylnost, afinitu k vnějším věcem a podněcují ho k tomu, aby uznával vnější svět. 
Kdyby měl člověk ústrojnost, která by nebyla zařízena ke spánku, pak by vnější svět neuznával. Nezáleží samozřejmě 
na tom, že někdo trpí nespavostí. Neříkám totiž, když člověk nespí, nýbrž kdyby člověk neměl ústrojnost, která by byla 
zařízena ke spánku. Jedná se o to, že je k něčemu zařízen. Proto také člověk onemocní, trpí-li nespavostí, protože to 
prostě neodpovídá jeho podstatě. Ty věci se ovšem mají tak: právě díky tomu, že člověk ve spánku prodlévá u toho, co 
je ve vnějším světě, u toho, co pak při bdění nazývá svým vnějším světem, díky tomu se dostává k vnějšímu světu, k 
nazírání vnějšího světa. 
      Tento vztah člověka ke spánku udává pozemský pojem pravdy. Jak? Inu, nazýváme to pravdou, když v 
nitru dokážeme správně napodobit něco vnějšího, když něco vnějšího správně v nitru prožíváme. K tomu 
však potřebujeme instituci spánku. Neměli bychom vůbec pojem pravdy, kdybychom neměli instituci 
spánku. Takže můžeme říci, že spánku vděčíme za pravdu. Abychom se oddali pravdě věcí, musíme s nimi 
také po určitý čas trávit svou existenci. Věci nám o sobě řeknou něco jen díky tomu, že během spánku s 
nim jsme svou duší. 
       Jinak je tomu se sněním. Sen je, jak jsem vám vyložil v tom malém cyklu během shromáždění 
delegátů, příbuzný vzpomínce, vnitřnímu duševnímu životu, tomu, co žije přednostně ve vzpomínce. Je-li 
sen volně se vznášejícím světem tónů a barev, pak jsme ještě napůl venku ze svého těla. Když se do něj 
ponoříme úplně, stanou se tytéž síly, jejichž působnost rozvíjíme ve snu, silami vzpomínání. Tady se už 
stejným způsobem neodlišujeme od vnějšího světa. Tady se naše nitro shoduje s vnějším světem, tady 
žijeme se svými sympatiemi a antipatiemi tak intenzivně ve vnějším světě, že věci nepociťujeme jako 
sympatické nebo antipatické, ale že se obrazně ukazují sympatie a antipatie samotné. 
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Kdybychom neměli možnost snít a kdybychom pokračování této síly snění neměli ve svém nitru, neměli 
bychom krásu. Ze vůbec máme vlohy ke kráse, je dáno tím, že dovedeme snít. U prozaického bytí musíme 
říci: síle snění vděčíme za to, že si vzpomínáme; u uměleckého bytí člověka vděčíme síle snění za krásu. 
Čili: snění souvisí s krásou. Způsob, jakým vnímáme krásu a jakým krásu vytváříme, je totiž velmi 
podobný působící síle snění. 
        Při prožívání krásy a při vytváření krásy se chováme podobně - jen s tím rozdílem, že používáme své 
fyzické tělo - jak se chováme mimo své fyzické tělo, nebo napůl spojeni se svým fyzickým tělem během 
snění. A vlastně je mezi sněním a životem v kráse jen malý krůček. A jenom proto, že v dnešní 
materialistické době jsou lidé založení tak hrubě, že si tohoto krůčku nevšimnou, panuje tak malé povědomí 
o celém významu krásy. Člověk se tomu musí ve snu nutně oddat, aby toto volné vznášení se a působení 
prožil. Zatímco oddá-li se volnosti, vnitřnímu svévolnému počínání, tedy žije podle toho, kam ho to táhne, 
nemá už pocit, že to je totéž co snění, protože je to zkrátka totéž jen za použití sil fyzického těla. 
       Dnešní lidé budou dlouho přemýšlet o tom, co bylo v dřívějších dobách míněno, když se řeklo „chaos“. Existují ty 
nejrozmanitější definice chaosu73. Ve skutečnosti lze chaos charakterizovat jen tak, že řekneme: dostane-li se člověk 
do takového stavu vědomí, kde právě končí prožívání tíže, prožívání pozemské míry, a věci začínají být napůl lehké, 
avšak ještě nechtějí ven do vesmíru, ale dosud se uchovávají v horizontále, v rovnováze, roz- plynou-li se pevné 
hranice, vidí-li tedy ještě fyzickým tělem, přitom však už duševní konstitucí snění vznášející se neurčito světa, pak 
člověk vidí chaos. A sen je pouze stinným přibližováním se vznášejícího se chaosu k člověku. 
       V Řecku ještě měli lidé pocit: učinit fyzický svět krásným vlastně nelze. Fyzický svět je zkrátka přírodní 
nutnost, je takový, jaký je. Učinit krásným lze jen to, co je chaotické. Promění-li člověk chaos na kosmos, vzniká 
krása. Proto jsou chaos a kosmos střídavé pojmy. Kosmos - což vlastně znamená krásný svět - nelze vytvořit z 
pozemských věcí, ale jen z chaosu, tím, že se chaos formuje. A to, co se dělá s pozemskými věcmi, je pouhé 
hmotné napodobování zformovaného chaosu. 
       Tak tomu je u všeho uměleckého. O tomto poměru chaosu ke kosmu měli lidé v Řecku, kde měla 
mysterijní kultura dosud jistý vliv, ještě velmi živou představu. 
       I když se ale člověk prochází všemi těmito světy - světem, v němž je nevědomý, když se nachází ve 
stavu spánku, světem, v němž je polovědomý, když se nachází ve stavu snění - i když tady všude putuje: 
dobro nenajde. Bytosti, které tam jsou, jsou od prapočátku svého životního běhu moudře předurčeny. 
Najdeme v nich panující, působící moudrost, najdeme v nich krásu. Avšak nemá smysl - jedná-li se o to, 
seznámit se s těmito bytostmi, kterých jako pozemští lidé můžeme dosáhnout - mluvit u nich o dobru. O 
dobru můžeme mluvit teprve tehdy, je-li tu rozdíl mezi vnitřním a vnějším světem, takže dobro může 
následovat duchovní svět, nebo ho následovat nemusí. 
       Tak jako spánek pravdě, jako snění kráse, tak je bdění přičleněno dobrotě, dobru. 
 
spánek: pravda 
snění: krása, chaos 
bdění: dobro 
 
       To však neodporuje tomu, co jsem v těchto dnech řekl, že opustíme-li pozemskost a vyjdeme do 
kosmu, je to pro nás podnětem k tomu, abychom se vzdali i pozemských pojmů, máme-li mluvit o 
morálním světovém řádu. Neboť morální světový řád je v duchovnu zrovna tak předurčen, nutně předurčen, 
jako zde na Zemi kauzalita. Jen s tím rozdílem, že je tam duchovní: ono předurčení, ono určení v sobě 
samém. Čili není to v rozporu. 
      U lidské povahy nám však musí být jasné, že chceme-li mít ideu pravdy, musíme se obrátit na spánek; 
chceme-li mít ideu krásy, musíme se obrátit na snění; chceme-li mít ideu dobra, musíme se obrátit na bdění. 
To znamená, že člověk, pokud bdí, nemá určení ke svému fyzickému a éternému organismu podle pravdy, 
ale podle dobra. Zde tedy musíme tím spíše přijít na ideu dobra. 
      Nuže se vás ptám: Oč usiluje současná věda, chce-li vysvětlit člověka? Nechce stoupat - když chce vysvětlit  
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bdělého člověka - od pravdy přes krásu k dobru, ona chce všechno vysvětlit podle vnější kauzální nutnosti, která 
odpovídá pouze ideji pravdy. Zde se vůbec nelze dostat k tomu, co v žije v bdícím člověku, lze se zde dostat jenom k 
tomu, čím je nanejvýš člověk spící. Budete-li dnes proto číst antropologie a budete-li to činit bdělým zrakem, bdělým 
vůči duševním vlastnostem a silám světa, získáte následující dojem. Řeknete si: To je všechno vskutku hezké, co nám 
tu dnešní věda vypráví o člověku. Ale jaký je vlastně tento člověk, o kterém nám věda vypráví? Ten člověk leží 
ustavičně v posteli. On totiž nemůže chodit. Nemůže se hýbat. Pohyb se například absolutně nevysvětluje. Ten člověk 
leží ustavičně v posteli. 
      Člověk, kterého vysvětluje věda, může být vysvětlen jen jako člověk ležící v posteli. Jinak to vůbec 
není možné. Věda vysvětluje jenom spícího člověka. Kdybychom ho chtěli uvést do pohybu, museli bychom to 
udělat mechanicky. Proto je to také vědecký mechanismus. Do tohoto spícího člověka musí být vpraveno strojní 
zařízení, které toho nemotoru, pokud má vstát, vyhodí z postele a večer ho do ní zase uloží. 
       Tato věda nám tedy neříká vůbec nic o člověku, který chodí po světě, který žije a pracuje, který bdí. 
Neboť to, co ho uvádí do pohybu, je obsaženo v ideji dobra, nikoli v ideji pravdy, kterou získáváme 
především z vnějších věcí. To je skutečnost, která se bere velmi málo v úvahu. Jeden má pocit, že když mu 
dnešní fyziológ nebo dnešní anatom popisuje člověka, tak by se mu chtělo říci: Probuď se, probuď se, 
vždyť ty spíš, ty spíš! Lidé prostě pod vlivem tohoto světového názoru přivyknou spánku. A to, co jsem 
vždycky musel charakterizovat, že totiž lidé všechno možné zaspí, je tak proto, že jsou posedlí vědou. Dnes 
už je - protože populární časopisy všechno všude vynášejí - i nevzdělaný člověk posedlý vědou. Nikdy 
nebylo tolik posedlých lidí jako dnes, lidí posedlých vědou. Je velice zvláštní, jak musí člověk mluvit, máli 
popisovat reálné poměry dnešní doby. Musí propadnout do zcela jiných tónů než do těch, které jsou dnes na 
denním pořádku. 
       Tak je tomu i tehdy, když materialisté staví člověka do okolního světa. Když materialismus kulminoval, 
psali lidé takové knihy, jako je například jedna, která končí kapitolou, v níž se píše: člověk vlastně o sobě není 
nic. Je výsledkem vzdušného kyslíku, je výsledkem míry chladu či tepla, za kterého existuje. Člověk je vlastně - 
takto pateticky končí tento materialistický popis - výsledkem každého pohybu vzduchu. 
       Jestliže se člověk takovým popisem blíže zabývá a představí si člověka, který je skutečně tím, co tu ten 
materialistický badatel popisuje, pak je takový člověk na nejvyšší míru neurastenický. Jiné lidi materialisté 
nikdy nepopisovali. Když už si nevšimli, že vlastně popisují spícího člověka, když takříkajíc vypadli z role 
a chtěli jít dál, nepopisovali nikdy jiné lidi než lidi maximálně neurastenické, kteří by již příštího dne 
museli samou neurastenií zemřít, kteří by vůbec nemohli žít. Živého člověka totiž tato epocha vědy nikdy 
nepochopila. 
       Zde leží velké úkoly, které musí lidi zase vyvést ze současných stavů do takových stavů, za nichž je 
další život světových dějin jedině možný. Čeho je třeba, je proniknutí do duchovnosti. Musí být nalezen 
druhý pól k tomu, čeho bylo dosaženo. Čeho vlastně bylo dosaženo právě v průběhu pro materialistický 
světový názor tak slavného 19. století? Čeho bylo dosaženo? 
      Úžasným způsobem - to můžeme říci zcela upřímně a otevřeně - se podařilo určit vnější svět podle 
míry, počtu a váhy jako svět pozemský. V tom podalo 19. století a začátek 20. století obrovský, velkolepý 
výkon. Avšak smyslové vjemy, barvy, tóny, ty se jen tak třepotají v neurčitu. Vždyť fyzikové úplně přestali 
o barvách a tónech mluvit; mluví o kmitání vzduchu a kmitání éteru, to ale nejsou barvy a ani tóny. 
Kmitání vzduchu přece nejsou tóny, nanejvýš médium, na němž se tóny šíří. A vůbec tu není chápáno to, 
čím jsou smyslové kvality. K tomu je třeba teprve znovu dojít. Člověk dnes vlastně vidí jen to, co lze určit 
váhami, měřidlem, počítáním. To ostatní mu uniklo. 
       A když pak teorie relativity vnese do toho, co lze měřit, vážit a počítat, onen velkolepý nepořádek, 
který jsem vám včera popsal74, pak se všechno rozpadne, všechno se rozsype. Avšak nakonec, u určitých 
hranic tato teorie relativity ztroskotá. Nikoli vzhledem k pojmům - s pozemskými pojmy člověk teorii 
relativity neunikne; to jsem už jednou na jiném místě vysvětlil - avšak s realitou člověk pojmům relativity 
vždycky unikne. Neboť co lze měřit, počítat a vážit, vstupuje skrze míru, počet a váhu do zcela určitých 
vztahů ve vnější smyslové skutečnosti. 
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       Bylo to ve Stuttgartu, kde byl jednou jeden fyzik, nebo řada fyziků pohoršena pojednáním o teorii 
relativity ze strany anthroposofů. V diskusi pak předvedl onen jednoduchý experiment, že je vlastně zcela 
lhostejné, mám-li zde krabičku zápalek a škrtnu na ní zápalkou: zápalka hoří; anebo zda podržím zápalku a 
škrtnu přes ni krabičkou: zápalka hoří také. Je to relativní. 
       Jistě, tady je to ještě relativní. A vzhledem ke všemu, co se vztahuje k newtonovskému prostoru, nebo i 
k prostoru euklidovskému, to je všechno relativní. Jakmile však připadne v úvahu ona realita,  
která vystupuje jako tíže, jako váha, už to nejde tak snadno, jak si Einstein představoval; tady pak totiž 
nastupují reálné poměry. Musíme tu zase mluvit skutečně paradoxně. Relativitu lze zkrátka uplatnit tehdy, 
zamění-li ělověk celou skutečnost za matematiku a geometrii a mechaniku. Jakmile se však člověk zabývá 
opravdovou skutečností, už to není možné. Ono to totiž koneckonců není pouze relativní, jestli ělověk jí 
telecí pečeni, nebo jestli jí telecí pečeně jeho! S krabičkou zápalek to možné je, pohybovat sem a tam, ale 
telecí pečeni musí člověk sníst, nemůže se jí nechat sníst. Jsou tu prostě věci, které těmto pojmům relativity 
kladou meze. Tyto věci se mají tak, že když se vyprávějí navenek, tak se řekne: Není tu ani nejmenší 
pochopení pro tuto vážnou teorii. - Nicméně logika té věci je taková, jak říkám: Není to jinak, nemohu to 
udělat jinak. 
      Jedná se tedy o to, abychom si uvědomili, že budeme-li brát: v potaz váhu - tedy to, co vlastně dělá 
fyzická tělesa - tak se nám barvy, tóny atd. ve skutečnosti nikam, abych tak řekl, nevejdou. S touto tendencí 
se ovšem člověku ztrácí něco neobyčejně důležitého. Ztrácí se mu totiž uměleckost. Jak jsme čím dál fyzi- 
kálnější a fyzikálnější, uměleckost od nás odchází. Nikdo dnes v tom, co popisují knihy o fyzice, nenajde 
ani stopu umění. Tam už není z umění vůbec nic; všechno, všechno musí ven. Je to příšerné studovat dnes 
vůbec nějakou knihu o fyzice, má-li člověk ještě zbytek citu pro krásu. Tím, že se všechno, z čeho je 
spřádána krása, z barvy a tónu, tím, že se to všechno stává zcela volným, že je to uznáváno jenom tehdy, 
pokud to ulpívá na těžkých věcech, právě tím lidé ztrácejí umění. Dneska člověk umění ztrácí. A čím jsou 
lidé fyzičtější, tím jsou neumělečtější! Jen si to uvědomte: Máme velkolepou fyziku. K tomu není nutné, 
aby nás kárali naši protivníci, má-li být na anthroposofíckém poli řečeno: Máme velkolepou fyziku. - Tato 
fyzika však žije ze zapírání uměleckosti. V každém jednotlivci žije ze zapírání uměleckosti, neboť dospěla 
k tomu, že o světě pojednává způsobem, při němž se umělec o fyzika už vůbec nestará. 
      Nemyslím si například, že pro hudebníka je dnes nějak zvlášť důležité studovat fyzikální teorie 
akustiky. To je pro něj nuda, nezajímá ho to. Malíř také nebude rád studovat tu příšernou nauku o barvách, 
která je obsažena ve fyzice. Zpravidla, pokud se vůbec stará o barvy, se obrací ke Goethově nauce. Taje 
však podle názoru fyziků nesprávná. Fyzikové přivírají oči a říkají: Budiž, to není až tak podstatné, jestli 
má malíř správnou či nesprávnou nauku o barvách. - Je tomu zkrátka tak, že mezi fyzikálními světonázory 
dneška musí umění zahynout. Musíme si tedy položit otázku: Proč zde ve starších dobách bylo umění? 
Vrátíme-li se do velmi starých dob, do dob, v nichž lidé měli dosud původní jasnozření, tak tomu bylo tak, 
že si míry, počtu a váhy v pozemských věcech příliš nevšímali. Na míře, počtu a váze jim nijak zvlášť 
nezáleželo, více se oddávali barvám, tónům pozemských věcí. 
      Vždyť si uvědomte, že chemie počítá s váhou teprve od Lavoisiera; to je o něco víc než sto let! Váha byla ve 
světovém názoru použita teprve na konci 18. století. U dřívějšího lidstva tu totiž nebylo vědomí toho, že všechno 
musí být určováno podle pozemské míry, počtu a váhy. Člověk byl svou duší oddán barevnému koberci světa, 
chvění a spřádání tónů; nikoli kmitání vzduchu, nýbrž chvění a spřádání tónů - těm byl člověk oddán. Člověk v 
tom žil, i když žil ve fyzickém světě. 
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       Jakou možnost však měl díky tomu, že žil v tomto beztížném smyslovém vnímání? Měl díky tomu 
možnost, přistoupil-li například k člověku, nedívat se na něj tak, jak se na něj díváme dnes, nýbrž díval se 
na něj jako na výsledek celého vesmíru. Člověk byl spíše splynutím kosmu. Byl spíše mikrokosmem než 
tím, co tu uvnitř jeho kůže stojí na tom malém kousku země, kde člověk stojí. Člověk byl považován spíše 
za obraz světa. Barvy se tu stékaly ze všech stran, dávaly člověku barvy. Byla tu světová harmonie, zněla 
člověkem, dávala mu podobu. 
       A ze způsobu, jakým staří učitelé mystérií promlouvali ke svým žákům, může už dnes lidstvo stěží 
něčemu porozumět. Neboť chce-li dnes někdo vysvětlit lidské srdce, vezme embryo a vidí, jak se tu 
vychlipují cévy a jak tu vzniká zprvu jakási trubice a pak se zvolna formuje srdce. Inu, takto staří učitelé 
mys

 
 
terií ke svým žákům nemluvili! To by se jim nezdálo být o mnoho důležitější, než když se plete punčocha, protože ten 
děj vypadá koneckonců vcelku podobně. Zato jako něco nesmírně důležitého vyzvedli cosi jiného. Řekli: Lidské srdce 
je výsledkem zlata, které žije všude ve světle a které sem proudí z vesmíru a vlastně lidské srdce utváří. Měli 
takovouto představu: vesmírem proudí světlo a toto světlo nese zlato. Všude ve světle je zlato, zlato žije a činí se ve 
světle. A když člověk stojí v pozemském životě, není jeho srdce - víte, že se to po sedmi letech mění - vystavěno z 
okurek a ze salátu a z telecí pečeně, které mezitím snědl, nýbrž tenkrát tito staří učitelé věděli: je to vystavěno ze zlata 
světla. A okurky a salát jsou jen podnětem k tomu, aby ve světle žijící zlato z celého vesmíru vystavělo srdce. 
       Ba, lidé mluvili jinak, a tento protiklad si musíme uvědomit; musíme se totiž znovu naučit mluvit tímto 
způsobem, ovšem na jiném stupni vědomí. Například to, co tu kdysi bylo v oblasti malířství a co se pak 
vytratilo, kdy se ještě malovalo z vesmíru, protože lidé ještě neměli onu tíži, to zanechalo poslední stopy 
řekněme například u Cimabua a zejména u ikonomalby Rusů. Ikona je ještě malovaná z vnějšího světa, z 
makrokosmu; je svým způsobem výsečí z makrokosmu. Pak se však lidé dostali do slepé uličky. Tady už 
nemohli dál, protože lidstvo už prostě toto nazírání nemá. Kdyby člověk býval chtěl malovat ikonu s vnitřní 
účastí,  
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nejen z tradice a z modlitby, pak by býval musel vědět, jak se zachází se zlatém. Zacházení se zlatém na 
obraze, to bylo jedno z největších tajemství starého malířství. Nanést to, co je u člověka utvářeno, z pozadí 
zlata, to bylo ono staré malířství. 
      Mezi Cimabuem a Giottem leží obrovská propast. Giotto už totiž začal s tím, co pak Raffael dovedl na 
neobyčejně vysokou úroveň. Cimabue to měl ještě díky tradici, Giotto byl již napůl naturalista. Viděl, že 
tradice už vnitřně v duši nežije; nyní je třeba vzít fyzického člověka, vesmír teď už není k dispozici. Nelze 
už malovat ze zlata, je třeba malovat z masa. 
       To došlo tak daleko, že malířství nakonec přešlo k tomu, co mnohdy mělo v 19. století. Ikony nemají 
vůbec tíži, jsou „vesví- cené“ ze světa; ikony nemají tíži. Dnes už se ovšem malovat nedají, kdyby je však 
člověk namaloval v původní podobě, neměly by vůbec žádnou váhu. 
       Giotto začal poprvé malovat věci tak, že mají váhu. Z toho pak vzniklo to, že všechno, co se maluje, 
má i na obraze váhu, a člověk to pak nanáší zvenčí; takže barvy se k tomu, co je namalované, mají tak, jak 
to vysvětluje fyzik, totiž že barva vzniká na povrchu nějakým zvláštním kmitáním vln. Umění nakonec 
počítalo i s váhou. Giotto s tím jen začal esteticko-uměleckým způsobem a Raffael to pak přivedl k nej 
vyššímu vrcholu. 
      Takže můžeme říci: Vesmír tu z člověka ustoupil a těžký člověk se stal tím, co už teď bylo jenom vidět. 
A protože tu ještě byly city staré doby, bylo maso co možná, abych tak řekl, nejméně těžké, ale bylo těžké. 
A tehdy vznikla madona jako protiklad ikony: ikona, která nemá váhu, madona, která váhu má, i když je 
krásná. Krása se dosud zachovala. Avšak ikony už vůbec není možné malovat, protože člověk je neprožívá. 
A je to nepravda, domnívají-li se dnes lidé, že ikony prožívají. Proto se také ikonová kultura ponořila do 
určité sentimentální nepravdy. Je to slepá ulička v umění, je to už jen schéma, tradice. 
      Malířství Raffaelovo, malířství, které vlastně staví na tom, co udělal Giotto z Cimabua, toto malířství 
může zůstat uměním jenom dotud, dokud na něj svítí starý jas krásy. Svým způsobem to byli slunní malíři 
renesance, kteří ze zlata žijícího ve světle ještě něco pociťovali a přinejmenším svým obrazům dávali jas, 
nechávali je zvenčí zalít zlatém žijícím ve světle. 
       Avšak i to přestalo. A tak vznikl naturalismus. A tak dnes sedí lidstvo umělecky na zemi mezi dvěma 
židlemi, mezi ikonou a madonou, a je odkázáno na to, že objeví, co je čirá působící barva, čirý působící 
tón, s jejich opačnou váhou, opačnou vůči měřitel- nosti, vůči vážitelné počitatelnosti. Musíme se naučit 
malovat z barvy. I když se nám to dnes při našich pokusech podaří jen v náznaku a špatně, je naším úkolem 
malovat z barvy, prožívat barvu samotnou, barvu samotnou odpoutanou od tíže. V těchto věcech musíme 
dokázat postupovat vědomě, a to i umělecky vědomě. 
      A když se podíváte, oč bylo usilováno v jednoduchých pokusech našich programů, uvidíte, že zde byl - 
třebaže je to jen začátek - učiněn skutečně začátek toho, aby barvy byly zbaveny tíže, aby barva byla 
prožívána jako živel nesoucí sám sebe, aby barvy promlouvaly. Podaří-li se to, bude oproti neuměleckému 
fyzikálnímu světovému názoru, který nechá vyprchat veškeré umění, vytvořeno z volného živlu barvy, z 
volného živlu tónu umění, které bude opět prosto tíže. 
      Ba, sedíme na dvou židlích, mezi ikonou a madonou, musíme však vstát. K tomu nám fyzická věda 
nepomůže. Říkal jsem vám přece, že musíme vždycky zůstat ležet, použijeme-li na člověka jenom fyzickou 
vědu. Nyní však musíme vstát! K tomu potřebujeme skutečně vědu duchovní. Ta obsahuje prvek života, 
který nás zanese od tíže k beztížné barvě, k realitě barvy, od připouta- nosti dokonce už i v hudebním 
naturalismu ke svobodnému hudebnímu umění atd. 
       Ve všech oblastech vidíme, že se jedná o vzchopení se, o procitnutí lidstva. O to jde: abychom přijali 
tento impuls k procitnutí, k vyhlédnutí, ke spatření toho, co je a co není, a kde všude leží výzvy k tomu, 
abychom pokročili dál. Proto tomu bylo tak, že jsem teď před letní přestávkou, která je podmíněna mou 
cestou do Anglie, vlastně musel chtít zakončit jak shromáždění delegátů, tak i teď v těchto dnech právě 
takovými úvahami, jaké jsem vám 
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zde přednesl. Tyto věci se skutečně dotýkají jádra naší doby. A je nutné, abychom to druhé nechali zářit do 
našeho hnutí tak, jak jsem se vám pokusil naznačit. 
       Popisoval jsem, jak filosof novověku dospěl k tomu, že si přiznal: K čemu vede tento intelektualismus? 
Postavit obří stroj, který se umístí do středu Země, aby odsud byla Země rozmetána do všech prostorů 
vesmíru! Přiznal si, že je tomu tak. Ti druzí si to nepři znávají! 
       A tak jsem se pokusil ukázat na nejrůznějších místech - například když jsem vám včera ukazoval, že 
pojmy, které tu byly ještě před třiceti, čtyřiceti lety, se dnes v důsledku teorie relativity rozplývají, prostě 
tají jako sníh na slunci - pokusil jsem se ukázat vám, že všude leží výzvy k tomu, aby se skutečně spělo k 
anthro- posofii. Neboť filosof Eduard von Hartmannm říká: Je-li svět takový, jaký si ho musíme 
představovat - to znamená jak se představuje podle smyslu 19. století - pak ho musíme, protože to v něm 
nemůžeme vydržet, rozmetat do vesmíru, a jedná se jenom o to, abychom jednou byli tak daleko, že to 
budeme moci provést. Musíme toužebně očekávat dobu, kdy budeme moci rozmetat svět do všech končin 
univerza. - A předtím se ještě relativisté postarají o to, aby už lidé neměli žádné pojmy! Prostor, čas, pohyb 
se rozplývají; pak si člověk i bez toho může zoufat, že za určitých předpokladů spatřuje někdo nejvyšší 
uspokojení v onom rozmetání do celého univerza. Je však třeba jasným způsobem se seznámit s tím, co 
jako určité impulsy spočívá v naší době. 
 
 
Dornach, 29. července 1923 
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