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Malé ohlédnutí za eurytmií 

   

V nedávných dnech se v Praze konala série eurytmických představení. Jedno z nich se 
odehrálo i v sále Anežského kláštera – poprvé v těchto nadčasově důstojných prostorách 
ze 13. století. Eurytmie byla vypracována a předvedena na skladby Bacha, Beethovena, 
Brahmse, Brucknera, Chopina, Janáčka, Schuberta, Skrjabina, Suchoně, Suka,  a na 
básně mj. Borziče, Goetha, Hviezdoslava, Neradilové, Nietzscheho, Steinera aj. 

Na pozvánce (otisknuté předem na těchto stránkách) bylo mj.: 

  

Eurytmické představení 
 
 ROZ’HRANÍ 
 Die Nahtstelle 
 
 vzniklo vzájemným setkáním a spoluprací 
 německých, českých a slovenských jevištních umělců. 
 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 Znějící duše, tvořivá otázka v nás? 
 
 Jedním jsme spojeni v lidství sami o sobě …  a tím je Umění. 
 
 Zde se naše duše obrozuje. 
 
 Je naším přáním vyjádřit setkávání člověka s vlastní duší skrze Eurytmii, 
 jakožto výrazovým projevem zpěvu duše 
 v souladu s živou mluvou a klasickou hudbou. 
 
 Zároveň chceme podpořit začínající umělce v těchto formách umění. 
 
 Tam, kde se setkáváme jako lidé, 
 nezůstáváme vůči sobě němí, 
 na . . .  ROZ’HRANÍ 



 Vysvětlující poznámka  pro ty, kteří se s pojmem eurytmie ještě nesetkali: Je to 
pohybové umění, skloubené s výtvarnou stránkou, osvětlením a textem nebo hudbou. 
Vychází z anthroposofie Rudolfa Steinera, obsahuje tedy svět esoterních křesťanských 
mysterií. Není ani tancem, ani baletem ani patomimou, ale vyjadřuje pohybem niterné 
stavy a pocity, vyvolané příslušnou skladbou nebo básní. Mimika tváře zde nehraje roli, 
tvář zůstává nepohnuta, odváděla by pozornost k náladě subjektu. Protože zde jde o 
přímý živý prožitek souladu jeviště a hlediště, rozeznívající a obrozující duši,  není 
eurytmie "konzervovaná" nahráváním na film, video apod. Lze ji tedy spatřit a 
prožít pouze v živém provedení. Zážehy umění jsou dílem okamžiku, vznikají a ihned 
zanikají. Její provozování vyžaduje dlouhodobého studia, prožitkového prohloubení a 
porozumění slovům či hudbě, která jednotlivé kusy provázejí. Bylo to pojato přesně 
podle různých instrukcí dr. Steinera, například že roucho vyjadřuje pohyb, a závoj 
vyjadřuje cit. 

Eurytmie byla vypracována nejen jako umění, ale v jiné podobě je s úspěchem 
využívána i k léčení a ve waldorfské pedagogice. 

Nezdá se to, ale je významné i to, že na takovouto akci byla většina publika patřičně 
důstojně oblečena: vše by mělo být v souladu. Oblečení je naší odpovědí na to, co umělci 
předvádějí, je naším výrazem, jakou hodnotu návštěvě přikládáme. Ono to může 
vypadat  snad staromilsky,  ale tady jde o vkus či nevkus, úctu či neúctu, poznání a 
procítění nějaké věci (i v oblékání) nebo nepoznání, poctivost nebo nedbalost..., ledacos 
bývá vizitkou, aniž si to člověk uvědomí.  Ale i vizitkou směrem nahoru či do světového 
éteru, protože vše se otiskuje a dál ovlivňuje. (Malá vsuvka: Napadá mne porovnání s tou 
částí referátu dr. R. Z. o slavnostním anthroposofickém shromáždění v Dornachu, kde se 
zmiňuje o oblečení /viz text "Nejprve vyráží plevel" na těchto web. str./: "Mezi účastníky 
měli někteří na hlavách klobouky a byli kostýmováni jako trhani, bezdomovci, tuláci či tak 
nějak: špinavé košile vytaženy z kalhot, rance atd..  Kdo nemá žádné originální, tvůrčí 
myšlenky, nahrazuje to „nekonvenčním“, šupáckým oblečením a kloboukem na (prázdné) 
hlavě. Kdo originální, plodné myšlenky má, nemá zapotřebí nahrazovat je puberťáckými 
provokacemi. Komu chybí plodné myšlenky, tomu zbývají neplodné maškary (otrhanců či 
nestoudnic). Kdo nedovede nic dobrého evokovat, může vždy ještě provokovat…  Svobody 
oblékání zneužívají exhibicionistické nestydy či nositelé bezdomoveckých, otrhaneckých 
kostýmů." ) 

  

Jedna z návštěvnic mi sdělila tyto své dojmy z představení: Při pohledu na takovéto 
eurytmické ztvárnění hudby, básně... nelze nepomyslet na hlubokou souvislost člověka s 
Bohem a na dokonalé stvrzení jeho původu v Něm. Toto je zde vhněteno do formy i harmonie 
eurytmického pohybu tak mistrně, že každý, kdo je toho jako vnímavý divák svědkem, 
přešťasně strne údivem nad jiskřícím zpřítomněním Jeho tvoření v nás. 
Hledíc na ni, jsem se přiblížila pochopení, že z vesmíru, z Božství kolem nás se 
rozprostírajícího k nám nepřetržitě doléhají pohyby, formy, tvary vznikání ... a vtělují se v 
nás. A i když si to neuvědomujeme, neustále nás obklopují, znějí v nás, rozšiřují, oživují, 
ochraňují...  a onen dokonalý eurytmický „tanec“ se jich zhošťuje, ujímá, předkládá je před 
naše oči a pak i duši a zdokladovává tím jejich blízkost. Tajil se mi dech z toho, s jakou 
lehkostí pro nás zviditelňuje pokračování božského tvoření, kterým je neustálý pohyb a 
přivedlo mě to k myšlence, že i takovýmto naším zvědomováním se v Bohu a sycením 



takovými hodnotami, může být naše éterické tělo síleno a aurou takové poznání nenásilně 
předáváno našemu okolí. 
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