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/Šest přednášek proslovených od 27.května do 9.června 1923 ve
švýcarském Dornachu. Podle zápisu přednášejícím neprohlédnutého,
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Der Genius der Sprache und die welt des in der Farbe sich offen-
barenden strahlenden Scheines./



s... K Cyklům přednášek Rudolfa Steinera se obvykle pnředesflá
výňatek z jeho vlastního životopisu, v němž se vysvétluje, jak je-
no přednášky vznikaly, jak je třeba jim rozumět, a přadevšín, jak
na nich spolutvořily duševní potřeby posluchačů. Avšak v okamžiku,
kdy se takové živé přednášky stanou veřejní vytišténou kniiou,
obrací se jejicn obsan nejen k určitému kruhu posluchačů, ale ke
každému, kdo umí číst, ke každém člověku dnešní civilizace,

Je pozorunodné, že mnozí z těch, kdo se dnes zabývají umólec=
kým tvořením, nemjí nejaký hlubší zájem na tom aby se 0 uměnímluvilo. Je to kromě jiného asi tím, že abstraktní myšlenky dnešní
doby nemají v sobé nic uměleckého. Na druhé straně ti, kdo se o
umění nezajímají, považují tuto disciplínu za zbytečný obor lidské
činnosti. Jsou však také lidé, jimž umění jaksi nedá spát, kteří
nemohou uvěřit, že vznešené staré kultury, tvořící monumentílní
stavby a impozantní díla, nesoucí vývoj lidstva dloukými údobímiaž do dneška, že celá naše dávná minulost, dýchající uměním, dnes
často už jen v nepatrných troskách, a ořesto i v jejich porušení
nádheře dosud obdivovaných, že by to všechno mělo být jen pro ně-
jakou ozdobu nebo pouhé potěšení lidských smyslů. Také je nepřed-
stavitelné, aby dochované starí Y+ - nichž dodnes čerpáme
moudrost a věčné pravdy, byly nou vývlodem orimitivů nebo lite
rárních fantastů. I když nám dnes připadá, že jsme se dostali ve
svém lidském vývoji na nejvyšší stuoeň, nemižemo přehlédnout, že
jsme se vlastně vyvinuli z kultur, které vůbec nejsme schopni
svým vědoním v jejich velikosti pochonit,

  

  

Kdyby této záhady nebylo, nemuselo by se o umění mluvit, nro-
tože by každý vóděl, proč a k čemu zda bylo kdysi vmění a proč by
mělo být dnes. Dřív se to přirozene védílo, ale dnešní doba to za-
pomněla. Vědělo se to vrozeným instinkter, jako se vedlo, že se
musí dýchat, dnes však nemůžeme jinak, než si to uvedomit myšlením
Neboř i když dnes víme, že musíme d/chat, abyciom mobli žít, tak
vůbec nevíre, a dokonce vy to nékom moblo připadat absurdní, že
Člověk nemůže žít bez umění. Dostali jsme se k vysokému stupni in-
teligence jen díky tomu, že jsme myšlení osvobodili od vrozen,ch
duševních struktur starých dob. fak získaly naše myšlenky nesmírně
dokonalou a velkou pohyblivost v abstrakci, ale to monly jen proto,
že duševné osleply. Svoboda myšlení byla vykouvena duševní slepotou.

Tak je možné, že práv. někteří r těch, kdo jsou dnes na Vy 80-
kém stupni inteligence, namítnou: vždyt ře si žiju docela dotře i
bez umění, nikdo mi je nemusí doporučovat. Vyvracet takovou náritku
by bylo podobné, jako mluvit k slepém o varvách. Pozorujone-li
však dnešní dění ve světě, asi jen málo Lidí bude od srdce říkat;
já si žiju docela dobře. fu druhou část té námitky bude však slepě
opakovat velká většina dnešního lidstva. A tak by se dalo na závěr
říci, že slepé myšlení skutečně nemůže nic podstatného vypovědět
o umění, ale bude muset dospět I- tomu, aby vplném vědomí nabylo
duševního zraku. A k tomuly chtěly v jistém směru přispet tyto
přednášky.

 

Překludatsl,



I.

V souvislosti s mnohým, co jsem v poslední dobí před vámi
pozvíjel, cutěl bych se dnes ještí jednou zabývat jistým druhem
úvahy o vývoji lidstva „v době po Kristu a při tom pak upozornit
na něco, Co právě nejlépe vyplyne v návaznosti na předcházející
úvahy. /Viz: Pneumatosophie: "Die Riůtsel des inneren Mensehen"/

Když pohlédneme nazpět ve vývoji lidstva, musíme vskutku říci,
že epochy, které předpokládáme v antroposofické duchovní vědě pro
přehled lidského vývoje, p zcela vytvořeny ze zvláštního dušev-
ního a vůbec lidského uzpůsobení v těchto epochách. Toto lidské
uzpůsobení v jednotlivých epochách se však od sebe přece jen
značně liší, Jenže je dnes meláí náklonnost právé od dnešního stavu
duší a lidstva odhlédnout, a tak se konstruuje vývoj lidstva smě-
rem do minulosti, jakoby snač v historické době sledované podle
dokumentů, — i když tu byl určitý vývoj civilizace, podle zevních
dokumentů popisovaný - , jakoby přesto byl stav duší všeobecně
vědy tentýž. Tento stav duší se však vpravdě proměňoval, a známe
časové body, v nichž tento stav takřka zřetelně nabyl zevně po-
střehnutelné proměny.

Poslední z těchto časových bodů se často označoval jako doba
15. století po Kristu. Nejbližší předcházející časový bod byl ten
v 8. století před Kristem; a tak bychom pak nohli zpětně pokračo-
vat dál, V našich kruzích se také často zdůrazňovalo, jak je vlast-
ně správné, když takový umělecký historik jako He n Grimm po
zuje na to, če plné pochopení, historické pochopení lidí příto
doby sahá nazpět vlastné jen do doby Římanů. Zde zakotvují v du-
ších tytéž představy, přibližné alespon tytéž představy, které se
stále uplatnují ještě i dnes, někdy dokonce špatně, tím že se zdě-
dily, jako třeba římské pojmy orávní, s naším sociálním životem
se už vůbec nesrovnávající, atd. Ale přesto celým způsobem, jak
se člověk přítomnosti vžívá do všeobecného sociálního života, má
ještě porozumění pro to, co sahá nazpět až do doby Říma.

Půjdeme-li naproti tomu do dávného Řecka, pak se sice také 0-
dává zevně historický popis néjak podle vzoru toho, 00 následuje
později, ale do vlastní duševní podstaty Řeka se tím vůbec nepro-
nikne. A Herman Grimm tá pravdu, když říká: lidské postavy, děje-
písem obvykle popisované jako Řekové, jsou vlastně v tomto popisu
stínovité. Obyčejným vědorím se už nenahlíží, co žilo v duších, a
nemůže se tedy ani správně porozumét tehdejší sociální skladbě.

Ještě rozdílnější od našako duševního života je pak duševní
život lidí v období egypteko-chaldejském, které leží za B.stoletím
před Kristem; ještě mnonem větší odlišnostje v epoše praperské,
jak jsem ji nazval ve své "Tajné vědě", a úplně odlišné od toho,
co cítíme od rána do večera ve svém duševním životě dnes, je po-
tom duševní život epochy oraindické, první epochy, kter“ následo—
vala po velké atlantské katastrole.

Ale pomocí duchovní vedy se dí vynajít, jaké rozdíly v těch
epochách vzhleder k celkovému stavu člověka vlastné vládly. A ude
se musí říci: jořttemí člověka tak, jak to přibližné děláme dnes
to vlastně přišlo teprve ze čtvrté poatlantské epochy. Ze se mluví,
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jak je to dnes obvyklé, o tóle, duši a duchu, o Já v člověku, a že
se cítí vnitřní spojitost člověka se zemskou planetou, to má líd-
stvo přítomnosti ze čtvrté poatlantské epochy. Ale takovým se stal
život právě teprve postupem času. Dalo by se říci, že se stal te-
prve tak vá k pozemskosti, takže se člověk cítí naprosto jen
ve spojitosti se Zemí, a odcizeny se cítí kosmu, že hvězdy, pohyby
hvězd, ba mohlo by se říci, že už oblaka považuje za něco, co leží
mimo jeho pozemského bydlíště a má pro ného právě jen nepatrný
význam.

Veškeré cítění, dokonce i podně 2 ohténí byly u lidí přsd
řecko-latinskou epochou — smím=li použít toho výrazu — elementárnó
kosmické. Aby se člověk cítil jako článek celého vesmíru, k tomu
nepotřeboval předem nějakou filosofii. bylo pro něho čímsi přiro-
zeným, jako samozřejmost, že se necítil jen pozemštanem, ale člán-
kem celého kosmu. A zvláště v epoše orvní, oraindícké, jdeme-li
tedy nazpět do 7., 8. tisíciletí před Kristem, shledáme, že člověk
zcela jinak, snad nemohu ani řícismluvil, ale pociřoval, čem dnes
říkáme Já. Jistě, lidé se v tehdejší dobé ovšem vůbec tak o věcech
nevyslovovali, protože lidská řeč se takovým způsobem, jako dnes,
na věci nevztahovala. My však musíme ty věci nějak dostat do naší
řeči. A tak bych řekl, že příslušník vraindické epo
tomto Já tak, jako my dnes, že je to jakýsi drun bodu shrnujícího
duševní zážitky, nýbrž když se tehdy v vra-indické době nluvilo
o tomto Já, pak bylo něčím samozřejmým, že takové Já mí vůbec nrílo
co činit se Zemí a jejími událostmi. «dyž se človék cítil jako
takové Já, necítil se. vlastně vůbec náležející Zemi; tímto Já se
cítil především v souvislosti s nebem stálice. Z tohoto nebe stálic
pocitoval, že to mu dává pevnost jeho Já, dává mu pocit, že takové
Já vůbec má. A to Já se ani nopocitovalo jako Já lidské. Člověkem
byl člověk jen tím, že byl na Zeni obestřen fyzickým tělom. A pro
toto fyzické tělo, pokládané za jakýsi druh skořápky toho Já, byl
člověk pozemšřanem. Ale na to Já se oohlíželo v pozemskosti vlastně
š jako na něco cizíno, A č nes raz Zev ro

sob, j pohlíčelo, museli bychom řící: človšk ten-
krát vůbec necítil lidské Já, nýbrž Jí božské. /3rov.: "Der 'Wensoh
als Bild geistiger Weseon und geistigor Wirksamkeiten"./

   

 

        

      
        

 

 

Člověk se mohl dívat navenek na nejrůznéjší kameny, na skály;
mohl pohlíšeš na vše, 00 je jinak na Zemi; a když o tom všem řekl:
to všechno je, to existuje, tak současné by pociřoval v těch sta-
rých dobách, že kdyby bylo pouze toto vytí dané na Zemi v kameneoh,
rostlinách, řekách, horách, ve skalách, pak my lidé bychom nemořli.
mít žádné Já, Nebot vše, co zaručuje témto pozemským věcem a by-
tostem existenci, nemohlo by zaručit existenci tomuto Já,

Člověk v sobě necítil lidské Já,ale Já božské. božské Já nu
bylo kapkou z moře božství. Ale když chtěl o tor Já mluvit — ří-
kám to s omezeními, jež jsem práva předtím učinil — , tak přede-
vším cítil Já jako vytvořené nebem stálice. Nebe stálic pocitoval
jako to jačiné, oo má takové bytí. Ponévadž Jí ná vodobné bytí jako
nebesa stálic, může vůbec Já o sobě říci: Já jsem. <4dyky jen podla
bytí kamenů nebo světa rostlin nebo kopcůsKaInohlo Já říci;
Já jsem «.. nemčlo by Já právo říkat: Já jsem. Jen orotože je Jí
na způsob hvězd, může říci: Já jsem. Že v tom Já žije tatáž exis-
tence, kterou mají hvězdy, proto může říci: Jí jsem,

A zase, lidé této prastaré epo lidst dě jtečou řoky, jak větrem be ponybují stromy. Alé kdyby Šejnohlýnb-
vit o lidském Jí, obývajícím fyzické tělo člověka, které mů
v sobě impulssjdu sem, jdu tam, voňybuji se na zemi ... kdyby se
mohlo o tomto Já jako o aktivním v pohybu "luvit jen tak, že Pohy-
buje tělem, jako se může říci, že včtrem se pohybují stromy, nebo
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jak vůbec se mluví o něčem na Zemi, co může být v pohybu, že se to
pohybuje, pak by nebylo oprávněné připisovat tomuto Já pohybový
impuls.

Učitel v mystériíah by rluvil k svým žíkům v oné staré době
asi takto: můžete vidět,jak jsou v pohybu stromy, jak vody tečou
v řekách, jak se pohybuje moře. Ale ani od stromů, jež se pohybují,
ani od vody v řekách se pohybující, ani od vln mořem vzdouvaných,
nemohlo se Já ni naučit nout ohybové podně které

v človék. nese sv O po « To se nemůže
J o nau z po. něčeho pozemského. Naučit se to může jen
proto, že náleží pohybu planet, vohybům hvézdným. Jen od Marsu, od
Jupitera, od Venuše se miže Já učit pohybům. A když se Já libovol-
ně pohybuje na Zemi, pak prov něco, co je tím, že toto Já při-
náleží pohybujícímu se planetárnímu světu hvézd.

A dále by připadalo člověku této staré epochy lidstva úplně
nepochopitelné, kdyby někdo řekl: jen pohled, zde vystupují z tvé-
ho mozku myšlenky. Když se dnes přenssems zpět do duševního stavu,
v saje byli sami — neboť jsme přece procházeli svými životy
ve staré praindické epoše —- a porovnáne jej pak s dnešním duševním
stavem, v němž se věří, že šlenky vystupují Z mozku, dak připa-
dá tomu starém člověku, jímě jeme byli sami, že čem věří tento
nový hp je úplně nes sní, naprosto nesmyslné. Neboť starý

ni,
    člověk věděl, že šlen úzet z mozkové hmo-

tyVěděl, že je to Slunce, co vzbuzuje myšlenky, a že wěsíc je
tím, co myšlenky zase uklidňuje. Přivisoval život ryšlenek v sobě
samém vzájemnému působení Slunce a jiésíce.

A tak se poblíšželo na božské Já v orvní poettantské epoše,
y době praindické, jako na néco, co náleží nebi stílic, co náleží
planetárním pohybům, co náleží vzíjemném: působení Slunce a Měsíce,
A vlastně se bralo v úvahu, co má toto Já od Zemé, asi tak, jako
události, které kolem kosmicky-božského Jí přecházely, zatímco
podstata tohoto Já byla pro staré doby orávo naprosto Kkosmicky—
-božské povahy.

   

Druhou epochu jsem ve své "Tajné vědě" nazval oraperskou. Zde
živost v nazírání kosmického Já nebyla již taková, jako v epoše
praindické, Toto nazírání bylo zde už jisbu měrou stlumeno. Ale co
člověk v té době měl, bylo to, že intenzivně spoluprožíval běh rv-
bu o němž jsem v poslední době častěji zde mluvil. /"Daer Jahras-reislauf und die vler grossen Festeszeiten des Jahres. Wie wird
aus Naturerkenntnís Geist-3rkenntnis %"/ Člověk se dnes vlastně
stal deštovkou - je to přirozeně jsp obraz - stal se dešťovkou,
protože dál žije ani ne jako ta deš ovka, neboť ta dokonce vyleze
ze svého zemského příbytku ven, když prší; ale člověk dnes tak žije
dál, že ano. Nic zvláštního pro ného neplyne, než nanejvýš tak ab-
straktní rozdíly, jako že jsme nepříjemne dotčení když prší a ne-
náme deštníky v zimě se řídíme podle sněhu a podle slunečního svitu
v létě, jdeme na venkov a podobně. Takže orůběh roku už spolusro-
šíváme, ale hrozně stínovitým způsobem. UŽ jej společně neprožívá-
me svým celým lidstvím. Svým celým lidstvím jsme orožívali
roku v Srapereké epoše. Tenkrát tomu vylo tak, že když nastala do-
ba Vánoc, pocířoval človék: ano, nyní je zemská duše sjednocena se
Zemí. Nyní se převléká země do snélové pokrývky, která dnes není
ovšem pro lidi ničím jiným než zmrzlou vodou. Ale tenkrát to byl
oděv, jímě se Země zahaluje, aby se uzavřela před kosmem, avy vy-
víjela v kosmu individuálně gamostatný život, protože se duša Země
vnitřně spojovala za podzimních měsíců se Zemí, až právé do doby,
kterou dnes označujeme jako dobu Vánoc. Lidé také cítili, že te
je zemská duše spojena se Zemí. A člověk se svou duševností se musí
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odebrat sám k tomu, 00 v Zemi žije. Pod snéhovou pokrývkou člověkjaksi cítil se Zemí spojenou její duši. Tato sněhová pokrývka sepro člověka stala duševně průblednou. Pocitoval pod ní elementár-ní duchy, kteří síly rostlinných semen přenášejí přes zimu k příš-
tím jaru.

A když nadešla doba jara, pak člověk cítil, jak Země jistou
měrou svou duši vydechovala, jak Zemé eiroyeta otevřít svou dušev-
nost kosmu, a on sám se svým cíténín a pocitováním šel s tímto
sebsotvíráním Země před kosmem spolu s ní. Co učhem zimy vyvinulz příchylnosti, z duševní oddanosti k “emi, to začínal pozvedávat
ke kosmu.

Ovšem, člověk nemohl již v té době pouze ke kosmu vzhlížetjako v epoše bezprostředně předešlé, kdy si ujasňoval; díván-li
se nahoru ke kosmu, vidím to, co dává mému Já existenci a pohyb a

enky; ale vzhlížel pak ke kosmu v tušení a říkal si: 00 mě
vw zimě spojuje se Zemí, to mě vyzývá, abych se nyní tušením pozve-
dal do kosmu. Nevěděl už tak $ntenzivně, jeko ve starší době, o svéspojitosti s kosmem, ale vycítoval jí určitým způsobem v tušení,Jako se ve starých dobách, v dobách praindických prožívalo Já jakokosmické, tak v praperské době se prožívala astralita v člověku
jako něco, co šlo s postupem roku. ověk běh roku spoluprožíval.

Když člověk v zimě duševně spatřoval dole sněhoyo okrývku,
stával se jaksi vážnějším. Začínal mít vážnou néladuší OžZjímal ten-

át o něčem, ©o bychom dnes nazvali zkoumáním svědomí, Zdyž potom
nastávalo jaro, otvíral se kosmu s jistou radostí. A rozplýval se,
řekl bych, v jakémsi vytržení do kosmu, avšak nikoliv už jasným
Způsobem, jako v praindioké době, ale v určitém vytržení, jímž seradostně cítil vyrván lidské tělesnosti právě uprostřed Ťetní doby,
tedy v době, kterou bychom dnas nazvali dobou janskou.

Jako se cítil v zimě spojen s moudrými duchy Země, tak během
plného lóta se cítil ve spojení s ducky radostnými, neustále v kos-
mu tančícími a jásajícími, kteří obletují Zemi. Popisuji jen, jak
se právě pocitovalo.

Pak opět začínala lidská duše cítit, když nastávala doba zej-
ména dnešního srpna a září, jak se bude ruset zase vracet k Zemi,
ale jak se jí dostalo sil, které vnesla do sebe « kosmu za svého
vytržení v době léta, a které jí umožňují během zimního času šít
lidsky niternějí.

Skutečně tom [16 tak, že v téchto starých dobách s oluproží—
val člověk uplně, oelou svou bytostí, život ročního koloběhu. Tak-
že duchovost postupujícího roku se pocifovala jako véc človéku
vlastní. /Viz: "Die Anthroposophie und das menschlicha cčemůt."/

A tenkrát to právě bylo, kdy se cítilo jako důležité učit se
intenzivně spoluprožívat průběh roku v určitých bodech, v určitých
časových bodeaoh v tom roku. V této době vznikaly podněty k vlast-ním svátkům. Později ovšem pociřovali lidé svátky v průběhu roku
více méně už jen jako tradici. Něco zůstalo, jako osl slunoyra=
tu, vykazující ještě stopy, ale právě už jenom stopy Bpoluprožívání
běhu roku. Toto spoluprožívání roku bylo právě v ončeh starších
dobách mocné, intenzivní,

S tím však byla také spojena úplná změna v nejvnitřnějším
vědo. ověka.V prai: eké době se lidem jevilo skoro nemožné,
kdyby jim nékdo pluvil o národě. Dnesss to jeví lidem paradoxní,
protože si nemohou představit, že i cítění národní muselo nejprve
vzniknout. Jistě, poměry Země vyvolávaly také v oraindícké epoše



nutnost, aby lidé, přebývající spolu na jednom teritoriu, měli k so-
bě bližší vztahy, než měli s někým vzdálenějším; ale pojem národa,
pocit náležitosti k jsdnom národu, to v praina eké epoše nebylo.
Bylo zde však něco éno. By ve: vý © pro posloupnost ge-
nerací. Syn se cítil jako syn otce, jako vnuk děda, jako pravnuk
praděda. Tak se ovšem váci nebraly, jak je musíme dnes popisovat
z našich běžných pojmů, ale popisovat se tak mohou, nebot se tím
přesto vystihne to správné. Kdybychom nahlédli do způsobu myšlení
oněch starých dob, shledali bychom, že v rodiní se přísně přihnlíže-
lo k tomu, aby se mohlo určiť, až kam se d4 počítat nazpět kdo byl
děd, oraděd, prapraděd, jak se umělo vypočítávat až nahoru k někte-
rónu pink, velmi vzdáleném předku.cítilge-
nerací.

Tonkrát se také člověk cítil mnohem móně Vpřísomonti než
později. Cítil se vnitřně spojený s generačním sledem, Co zde zů-
stalo jako karikatura v principu šlechtictví, v pocitu generací .
v tomto principu šlechtioctví, v principu předků, to bylo v praindic-
ké době něčím, 00 bylo každém člověku samozřejmostí; a tenkrát ne-
bylo k tom třeba rodinných kronik. v těch starých dobách to bylo
právé proto úplně jiné, nebot lidské vědomí samo dávalo v instink-
tivním jasnozření souvislost s řadou předků, kdy sí člověk jistým
způsobem vzpomínal nejen na své vlastní osobní zážitky, nýbrž ještě

ěř tak zivě a! zpomínal na zážitky vlastní, vzponm si
enkrát na zážitky otce, děda. Tyto vzpom se sice stávaly stále
stínovitějšími, ale lidské vědomí mělo v pokrevním sledu generací
určitou souvislost,

Bylg to tedy zejména cítění v generacích ženkrát, eo hrálo vý-
oznamnou úlohu. A pojem národa, cítění sebe v náročé, přicházelo

paralelně s tím, ale pomalu. V oraperském věku to ještě vůbec ne by-
lo nějak silně zvýrazněno. přicházelo to pozvolna teprve postupem
časuj když už nebylo živé vědomí života v gensracích, tu se vědomí
naplnovalo souvislostí národní; kdežto v nejstarší době byla pod-
statnou v běhu časů souvislost pokrevní, k čem se přihlíželo.

Jak vidíte, plně vý ým se stal pojem národa teprve v tře-
tím poatlantském období, v době egypteko-ahaldejské. Ale v této
gypisko-ohaldejské epoše bylo už zase ochromeno vědomí ročního ko-
loběhu. Zato bylo ovšem v tóto epoše až do posledního tisíciletí
doby před Kristem živé vědomí, že svět je řízen myšlenkami, že všu=
de va světě žijí myšlenky,

Už v jiné souvislosti jsem naznačil: názor, který máme dnes, že
š z í

v

nás a rozprostírají se vécech venku, to by
připadalo člověku tehdej do asi tak, jako kdy dnes někdo pilze sklenice vodu a říkal: tu vodu vytváří můj jazyk. Někdo by se
nohl domýšlet, če jeno jazyk vytváří vodu; ve skutečnosti čerpá tu
vodu z celého množství vo na Zemi, a to možství vody je něčím
jednotným. Ale někdo, kdo byl obzvlášť pošetilý, že by např, ne-
viděl tuto souvislost svého množství vody ve sklenici s vodním
množstvím celé Země, takoví by mohl věřit, že voda vzniká na jeho
dazyku. Totéž by namítli příslušníci egyptsko-chaldejské apochy,
kdyby jim někdo řekl, že myšlenky vznikají v hlavě. Oni věděli, že
myšlenky žijí všude ve světě; a to, co člověk černá v nádobé své
hlavy z myšlenkového moře světa, to se právě čerpá

©

z tohoto
myšlenkového moře světa.

V této časové epoše se už nespoluprožívalo v božském Jí něco
viditelného « kosmu, ani v astrálním člověku průběh roku, ale spo-luprožívaly se světové myšlenky, Logos, v těle éterickém. © yzie-
kém těle člověka by příslušník této egyptsko-chaldejské epochy,
kdyby si vypomáhal našimi výrazy, vůbec nemluvil tak, Jak mluvíme my.
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My mluvíme o tomto fyziokém téle jako o něčem, co je u člověka tím
hlavním. Příslušník egyptsko-chaldejské e pociťoval tělo tak,
že vněm viděl jen „myšlenkově v éterickém
těle. Fyzické télo člověka bylo pro př šníka egyptsko-chal dejské
epochy ob myšlenky člověka. Nepřikládal mu takovou důležitost,
jako my e

Během této doby se pak vytvářel stále k větší a větší určitosti
právě pojem národa. A tak můžeme řící: člověk se stával všoy víc a
více občanem Země. Jeho spojitost se světem hvězd a jeho Já mu
v třetím poatlantském kulturním období již skoro mizela. V astrolo-
811 se tato spojitost ještě vypočítavala, ale už se nespatřovala
v elementárním vědomí. Průběh roku, důležitý pro astrální tělo, se
už nepocitoval vo své bezprostřednosti. Ale myšlenkovost kosmu, ta
se stále ještě pocitovala.

Člověk více již takřka přicházel k pocitu, že jeho podstatou
je zemská tíže, Myšlenku však pocifoval jako nsáco velice řšívého,
o. nedomníval, že by tato podstata byla vyčervaná zem-
skou .

   
      

 

To se uplatnilo až v kulturní epoše řecko-latinské a po čas
této kultury se to rozvíjelo stále víc, Tehdy se teprve stalo fyzio-
ké tělo člověka důležitým. Přirozeně mí v každé době všeohno své
hluboké oprávění, a vidíme právě na řecké kultuře toto plné, svěží
vžívání se do fyzického těla na všeci jednotlivých výsledcích řec-
ké kultury. Řekl bych, že obzvláště na řeokém umění vidíme toto
vžívání se dop těla. kasoeje zvlášť pro Řeky starší doby
bylo toto fyzické tělo něčím, co pocitovali jako dítě, když má ra-
dost z nových šatů, jee voitování se do fyzického těla bylo
právě mladistvě svěží. Člověk se do něho vžíval.

Když potom postupovala řecko-latinská epocha dál, a zejména
když se vytvořilo římanství, tu se už necítila svěžest vžívání do
fyzického těla, nýbrž zýssoké tělo se více cítilo, jak bych to jenřekl, jako cítí někdo, kdo má státní oblek a ví, že touto státn
uniformou něco zname Takový asi byl ten poci o němž se přiro-
zeně slovy nemluvilo, ale byl založen v celém cítění a pocitování.
Říman pocitoval své fyzické tělo jako světovým řádem jemu určený
státní oblek,

Řek měl nesmírnou radost když už byl zrozen, že se může něčím
ošatit, že m bylo přiděleno lakové fyzické tělo. To také dávalo
řeckému umění, řecké tragedii, to dávalo liomérovým básním onen
zvláštní vzlet ve vyprávění a ve znázomňow: idství, pokud toto
lidství souvisí také se zevním syrieka zjevem člověka. Pro všechny
psychologické skutečnosti je třeba najít vnitřní důvody. Pokuste
se jednou přenést do druhu radosti, jež u tonéra vyzařuje Z% líčení
Hektora, Achilla atd., jak se zde to zevní popisuje, dak se klade
na líčení toho zevního velká důležitost.

A to se usadilo v římanství. Románský živel je vibesc něčím,
kde se všechno Jaksi usazuje, kde začíná to, co ještě můžeme pochopit naším obyčejným vědomím. Nebot v této čtvrté voatlantské kul-
turní epoše se člověk teprve vlastně stává občanem Země. A 60 bylo
dříve nazíráním Já, astrálního téla, éterického téla, to ustupuje
do neurčita. Žekové mají ještě živý pocit, že myšlenka žíje ve vě-
„2ech. unůzornil jsem to ve svych "Záhadách filosofie" /Růtseln derPhilosopnie/. Pak se to poneňářlu překonává.vochází se k víře, že

šl v člověku. A vždy víc a více vrůstá pak člověk
o způsobem do svého fyzického téla.

'

V přítomné době nemáme však dosud správný pocit toho, jak se
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to vlastné změnilo v poatlantské kulturní epoše páté, která je zde
teprve,od 15, století, Vyrůstáme totiž ze svého fyzickzéno těla zase
en, jenže to ještě nepozorujems. Blouzníme ještě o tom, co takový

Řek cítil u lidské postavy, Ale naše cítění je velice temné. když
tínovitě pocitujeme rychlonohého Achilla, je tento pocit temný,
© pro Řeka to vůbec bylo néčím, co m dávalo bezprostřední, řekl

bych, bleskové nazírání na Achilla, že Achilleus tu před ním stíl
ve své bytosti, to cítíme my příliš stínovitů. A vlastné jsme vy-
rostli z proniknutí fyzického těla lidskou duší vo vztahu k celému
umění. A zatímco Řek v posledních stoletích ony před xristem cítil,
jak mu kosmická myšlenka uniká, jak se může myšlenka uchopit už jen,

Ž se ektuje na člověka, je dnas u lidí vzhledem k nyšlence
úplná nejistota.

Pohledte, takovému Řeku snad šestého století před Kristem by
připadalo strašně komické, kdyby se u něno pomýšlelo na řešení vě-
decké otázky, jak myšlenka souvisí s mozkem. Ani by nepociřtoval „že
taková otázka vůbec může být, nebot co w této větě vlastně je, je-
wilo by se mu jako něco zoela samozřejmého. Asi by mluvil nějak tak,
jako my, kdybychom řekli: beru do ruky hodiny. Zde mám nyní začít
filosoficky dodatečně promýšlet, jaký je vztah mezi hodinami a mou
rukou. Zkoumám maso ve své ruce, zkoumám sklo a kov ve svých nodi-
nách. Vyšetřuji vztahy mezi maser ve své ruce a sklem i kovem ve
svých hodinách, abych z toho získal filosofický názor, proč mí ruka
uchopila a svírá hodiny. To tedy kdybych udělal — bylo by to pro
dnešní védomí néčím šíleným, že ano.

Stejně šílené by se jevilo starém řeckému vědomí chtít toto
něco samozřejmého, že lidská bytost uchopuje mozkem myšlenku, vy-
světlovat z podstaty myšlenky nebo z podstaty mozku, neboť to právě
bylo tenkrát bezprostředním nazíráním, tak jako je tímto nazíráním,
še ruka uchopuje bodíny a nikdo přece nepoktádá za nutné dávat do
nějakého vztahu kov ho In = masem svalů. VYDLIvVĚJÍ
postupem času ze způsobu, jak se na věci nahlíží, A pro ka tomu
tady bylo tak, že mu bylo samozřejmostí, co my dnes nazýváme sou-
vislostí mezi myšlením a organismem, bylo to pro ného takovou samo-
zřejmostí, jakou je souvislost hodin a ruky, když je rukou uchopují
Nad tím vůbec nedumal, bylo to pro nóho samozřejmé. Věděl, jak má
što dostat se svým človékam dolronady. Véděl to; instinktivně
o věděl.

Kdybych se teů zeptal: ale, vždyt to je přece jen ruka, a hodi-
ny by vlastné musely spadnout; jak to, že se ty hodiny drží ? Pak
by to pro Řeka byla stejná otázka, jako když se dnes ptáme: čím se
zde ty myšlenky v mozku vyvíjejí “ To se pro nás stalo otázkou, oro-
tože již vůbec nevíme, jak už máme myšlenku uvolněnou. Jsme na Ces-
tě, abychom myšlenky od človéka zase uvolnili, a nevíme, co s těmi
myšlenkami počít, protože nemáme už fyzické tělo; jsme Zase na ces-
tě vyrůst z něho ven.

Chtěl bych použít ještě jiného přirovnání. Člověk nemí jen ša-
ty, ale má v nicř: také kapsy, kam se mžže néco vložit. Ano tak tomu
bylo u Řeků; lidské télo bylo něčím, co mohlo myšlenky, city a nod-
něty vůle jaksi vložit do sebe. Dnes nevíme, Co s myšlenkami, city
a oodnéty vůle na člověku, co s nimi počít. Je to takové, jako kdy-
bychom měli kapsy ve svýců šatech, a všechny věcí by vypadávaly,
nebo bychom se strachovali, co máme s temi všemi délat, neustále
je snad jen vláčet v ruce — protože si neuvědomujeme, že míme kapsy.
Nejsme si totiž vódomi povahy svého organismu, nevíme, jak si má
vůči tomuto organismu počínat s duševním životem, vymýšlíme nejku=
riosnější n vztahující se k osychoparalelismu atd. lo by však
bylo pro řecké vodoní něčím podobným, jako kdyby človek, který ne-
vidí, že má kapsy, vábec nepřišel na to,aby do kapes néco vložil,
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že tyto jsou zde k tomu, aby se do nich nóco dalo. Ale chci to vše
říci jen proto, abych naznašil, jak my se pozvolna svému fyzickém
tělu zase odcizujeme.

Je to také založeno v postupu vývoje lidstva. Když pohlídneme
ještě jednou nazpět k praindické době, jak člověk tak vzhlížel
v řadě generací až k některém vzdíleném předku — pochopitelně
neměl potřebu hledat bohy někde jinde než v tóto řadě generací. Pro-
tože něčím božským byl mu sám člověk, zůstal prostě stát ve vývoji
lidí, božství hledal mezi předky. Vývoj lidstva byl m polem, kde
hledal božství.

Potom nadešla doba, jejíž největší rozkvět byl v kultuře
egy pteko-chaldejské, kde se dostal zvlášt vysoko pojem národa. Zde
se spatřovalo božství v jednotlivých bozích národa, v tom, co nyní
žilo podle pokrevní spřízněnosti prostorové vedle sebe.

Pak příšla doba řecká, kdy se člověk cítil do jisté míry od-
božštěn, kdy se stal občanem Země. Teprve zde nastala nutnost hle-
dat bohy nad Zemí, vzhlížet k bohům nahoru. Starý člověk věděl o
bozích, když pohlížel k hvězdám. Řek uč potřeboval k témto hvězdám
ještě něco svého, aby pohlížel k bohům. Tato potřeba se však v lid-
stvu stále syětěnje. Lidstvo musí vždy víc a více rozvíjet sehop-
nost nehledět na fyzičnost, nehledět na fyzickou uvězdnou oblohu
nehledět na fyzický běh roku, nepřihlížet k tomu, co člověk pocitu-
je, když stojí po předmětům dnes, kdy už nemůže spatřovat u před-
mětů myšlenky. Člověk si misí vydobýt možnost odhalit božského du-
cha teprve nad a mímo smyslovou fyzičnost jako něco zvláštního,aby
ho tím mohl ve smyslové fyzičnosti zase najít.

Toto energicky konat, je právě úkolem aptroposolické duchovní
Vědy. A v tomto smyslu vy antroposofioká duchovní věda z celé=
ho vývoje lidstva na Zemí. Kusíme vždy přillížet k tomu, že antro-
posofie není něčím, 00 je sem příneseno nějakou liboválí a DOStave«
no jako program do vývoje lidstva, ale je nůčím, co vyplývá z vnit-
řních nutností lidského vývoje pro naši časovou epochu. A v podsta-
tě vzato je pouhým zaostáv. » že se v dnešní době může uolatňovat
naterialismus, Nebot skutečné potřebě doby právě odpovídá — protože
se člověk nestal jen občanem Země, jímž byl v době řecké, ale do-
konce je už zase tomuto zemskému občanství odcizen, takže již neví,
co si má počít vzhledem k tělu se svou duší a duchem — , odpovídá
to tedy potřebě doby, že člověku vyplynulo jako něco nezbytného
spatřovat duehovou duševnost v sobé bez fyzičnosti. A zatímoo vedle
této v hlubinách duše dnes žijící potřeby je zde materialismus, je

„tento materialismus ahrimanským setrváváním u toho, 00 v řectví a
také v římanství bylo ješté pro člověka něčím přirozeným. Tenkrát
se mohlo pohlížet na fyzičnost, neboť ve fyzičnosti se ještě soat-
řoval duah,

Foněvadš se zůstalo stát, není dnes už ve fyzičnosti vidět
duch, ale přijímá se jako taková jen tato fyzičnost, Tak se z toho
stává materialismas. V c se do vývoje lidstva dostal určitý proud,
který je, smím=li tak říci, nepřítelem postuoujícího vývoje. (Lidstvo
se dnes ještě ostýchá razit nové pojmy; rádo by dál vyvíjelo pojny
staré. 4 tohoto nepřátelství k postupujícímu vývoji se musíme dostat
Budeme-li k tomu vývoji přátelští, získáme také zcela ořirozený
poměr k něčemu takovém, čím je antroposofický vývoj ducha, který
právě jde od antikvarizující potřeby k dnešní vpravdě přítomné po-
řebě lidstva, totiž pozvednout se duchovnu.

Tak jsem chtěl také dnes získat hledisko, « něhož můžeme vidět,
jak antroposofie naprosto vysvítá jako nutnost ve vývoji lidstva
pro naši přítomnou dobu.



II.

Bude jedním z výsledků správné chápané a správné do časové ci-
wilizace se věívající antroposofické duchovní vědy, že bude tato
duchovní věda oplo cím způsobem uč vat na všechno umělecké,
Právě v naší dnešní dobé se musí zdůraznit, že lidské sklony k umě-
ní ve velké míře zaostaly. Dokonee by se snad mohlo říci, že ani
v kruhu antroposofickém není vždy plného pochopení pro to, že máne
snahu pokud možno 00 nejšířeji dát proudit antroposofiokým hnutím
něčemu uměleckém.

To přirozeně souvisí se zmíněným všeobecným odporem dnešního
lidstva k umění. Docela se může říci, že v té silné podobě, v níš
Goethe celý duchovní život — a v tomto jednotném duchovním životě
umění —- pocitoval jako jednolitost, že v této sílné podobě se to
v dobách Goetha pocitovalo vlastné naposledy, a že se pak vidělo
v umění stále více nóco, co vlastně néjak nutné do života nepatří,
ale jen jaksi k životu přistupuje — dalo by se skoro říci - jako
Sietí druh luxusu. Není divu, že za téchto přepokladů pak umění ta-
ké nabývá velmi často podobu čehosi luxusního, přepychového.

bylo však příznačné právé pro staré doby, které měly, jak jsem
to často popisoval, ve zbytcích jistého druhu starého jasnozření
živý vztah k duchovému světu, že v umění hledaly nóco, bez čeho
všeobecná civilizace je nemožná.

ý dnešního hlediska se ovšem může proti, řekněme, někdy se vy-
skytující ztrnulosti orientálních nebo afrických uměleckých forem
chovat antipatie, ale o to nejde. Nám nejde v této chvíli o to,
jak se my chováme k jednotlivým uměleckým formám, ale jak se umění
smýšlením lídí stavělo do všeobecné civilizace. A o tom Dyciom dnes
čhvéli promluvit jako základem oro úvahy, jimž se chceme věnovat
i v přednáškách edujících.

 

Vusíme vidět určitou spojitost nezi celým charakterem dnešního
duchovního žívota a umeleckým smýšlením, které jsem práve několika
slovy charakterizoval.

„ Pokud je zde snaha, jak je tomu práve dnes, pohlížet na člově-
ka úplné a beze zbytku jako na el přírodní bytost, jako na
bytost, jež ve vývojové řadě ostatních bytostí prostě vyplynula
v určitém časovém bodě pozemského vývoje, pak se zkresluje celé
postavení člověka k světu, Zkresluje se proto, že v pravdé nemůže
mít člověk uspokojivý poměr k zevnímu světu, když se oddává ve své
duši elementárním podnětům, které by musel nutně mít, kdy bylo
pravdou, že měl být jakýmsi jen konečným bodem ořírodního tvoření.
Kdyby se posloupnost zvíjat proste vyvíjela vzhšru + Ja nes
Školně vědecky na to pollíží véda, pak by vlastné člověk, který by
přece nemohl být ničím jiným než právě tímto nejvyšším přírodním
přoduktem, tento člověk by musel být svým postavením ve vesmíru,
V kosmu, plně UBpoko jen- Nemohl by mít nějakou zvláštní snahu vy-

řet něco ořesahujícího přírodu.

Uhoe=li se např. tvořit v umění, jak to činili Řekové v idea-
lizovaném člověku, pak tu musí být v jistém smyslu nespokojenost
st co dává příroda, Ueboťt jinak, kdyby s tím byli lidé spokoje-
ni, pak by orávě nestavěli do přírody něco, co přírodu přesahuje.
Kdyby byli hudebně dokonale uspokojeni zpěvem slavíka a skřivana,
nekouponovali by soníi; a synfonia,nebo to voci jako něco
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nepravdivého, lživého. úo je oravdivé, 00 je přirozené, to by se
muselo vyčerpat zpěvem slavíka a zpévem skřivana.

Vlastně požaduje soudobý světový názor, aby ge člověk spokojil
s napodobováním přírody, chce-li vůbec néco tvořit. ebot v ok
ku, kdy tvořením přesahuje nad přírodu, musí se toto tvůrčí přesaho-
vání pociťovat jako něco lžívého, pokud se nepřipouští ještě nějaký
svět jiný, než je ten přirozený.

To by se mělo veskrze nahlédnout. Lidé přítomnosti tuto umělec-
kou důslednost naturalismu nevyvozují. Neboť co by z toho plynulo,
kdyby se vyvodil umělecký důsledek naturalísmu 7 Nanejvýš by se
moll klást požadavek, že se smí jen napodobovat, 60 je v přírodě.
Ovšem takový Řek nebo dokonce příslušník starší oivilizace, řekně-
me, Řek doby před Aisahylem, ten by řekl, py se mu mělo něoo
znázorňovat, 60 přírodu pouze napodobuje: K čemu to je ? K čemu
dát lídem mluvit na jevišti tak, jak mluví v životě | K tomu přece
jen stačí jít na ulici. Proč si to nechávat znázornit na jevišti ?
Je to přece úplně zbytečné. vždyt co e“ v obyče ném pozemském
životě řeknou, je na ulicí mnohen lepší. se příroda jednoduše
napodobovat, $om by tento Řek staré doby vůbec nerozuměl, Nebož
když se člověk nepodílí na duchovním životě, sotva má vůbec nějaký
podnět k tvoření,které přesahuje něeo čistě přírodního. Odkud by to
také měl vzít, nemá=li na duchovním životě učast 7 Pak se to právě
musí vzít prostě z toho, co se jediné připouští, totiž z přírody.
Všechny doby, které byly pro umění vskutku prvotně mi, y
z lidské d zcela určitý vztah k duchovémusvětu, A také z tohoto
duchem laděného stavu k duchovém evětu vyplynulo umění. A nikdy
vlastně nebude mocí vzniknout umění z něčehoze
člověka k duchovému světu. Taková doba, která chce být jen natura-
Iistícká, ta by se musela stát, kdyby měla být vnitřně pravdivá,
naprosto neuměleckou, šosáckou. A k šosáctví má naše doba vskutku
nejrůznější sklony.

Vezměme si jednou samotná jednotlivá umění, « čistého natura-
lismu vytvořit umělecké stavitelské unění, smím=li uromadií slova
stejného významu /stavítelské umení zavádí dnes velice daleko od
umění, i když ae uměním nazývá/, toto stavitelské umění vytvořit
z čistě naturalistického Este bude sotva vůbec možné; neboť když
lidé nepocitují potřebu shromaždovat se v místech, kde se pěstuje
duch, a chtít stavět témto místům domy, nebudou přece pro duchovní
potřeby žádné domy stavět. budou tedy provádět stavby jen užitkové.
A 00 asi budou o těchto užitkových stavbách říkat ? Budou patrmě
říkat; Staví se k ochraně, aby se človék chránil; aby se namuselo
tábořit pod širým nebem, staví se rodiné nebo jednotlivému člověku
takové zanalení. když se mluví o stavitelském umění z naturalistic-
kého stanoviska, vědy se bude dávat do popředí více myšlenka ochra-
ny přírodní tělesnosti, /Viz také; "Wege zu einem neuen Baustil"/

, Pokud se to snad všeobecně vždy nepřipouští, protože Lidé se
ostýchají to připustit, přesto v jednotlivostech se to už připou-
ští. Dnes je nespočet lidí, kteří si vykládají ve zlém, když dům,
jeně má být k obývání, obctuje jen něco z toho, co se považuje za
učelné, principu krásy, uměleckosti. Dokonce často je dnes slyšet
rčení; umělecky stavět je drahé. Ale vždycky se tak neryslelo. A
tak se nemohlo myslet především v dobách, kdy lidé pocitovali ve
své duši vztah k duohovému světu, Neboť v tčoňto dobách se pocišo=
val člověk se svým pomóérem k světu asi takto: Já tu stojín ve světě,
ale jak tu stojím s touto lidskou postavou obývanou duší a duchem,
nesu v sohě nšco, co se v okolí čistě přírodním nenachází. Když to,
co je duchem a duší, tuto fyzickou tělesnou postavu opustí, pak
výjde najevo, jak se fyzické okolí k této fyzické tělesné postavě
achová. Potom fyzické okolí tuto tělesnou Postavu jako mrtvolu
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stráví. 1eprve jyrě je člověk aztyolou působí přírodní zákony. Do-
kud mrtvolou není, dokud na fyzické Ze e, odn: » Co sem
přinesl « duchového světa, lidskou duší a duchem, odnímá tím látky
a síly, jež potom zůstávají v mrtvole, účinkům světa fyzíokého.
 

Řekl jsem už častěji, že jídlo není něčím tak jednoduchým,
jak se dnes obvykle myslí. My jíme, ale RYBpZtohání pokrm do na=
Šeho organismu, pak je to produkt přírovy , přírodní látka a přírod-
ní síly. fy jsou nám docela cizí. Ve svém organismu Je nemžžeme
mít. omto or smu je přeměňujeme. Činíme je něčím úplně jiným
A ty síly a ty zákony, jimiž činíme pokrmy néč úplně i ým, to
nejsou zákony fyzického po=omského okolí, ale jsou to záko které
vnášíno do f$rslokého světa Země ze svéta sinění“ Tak se myslelo
vzhledem k tomuto zde, tak se také myslelo s přihlédnutím k mnoha
jiným věcem, k ávé měli lidé poměr k duchovému světu. Dnes si
lidé myslí; přece přírodní zákony, ty působí v roštěnce, když leží
na talíři, působí v roštěnce, když je na jazyku, když je v žaludku,
ve střevech, když je v krví, — vždycky přírodní zákony ! Že zde té-
to roštěnoe přicházejí vstříc zákony duchovně-duševní, jež člověk
vnesl do tohoto světa ze světa jiného, a ty ji dělají něčím uplně
jiným, to ovšem vůbec není ve vódomí pouhé naturalistické civiliZa«
ce, jakkoliv to zní paradoxně, nebot takto v té grotesknosti to
vyslovit, to se materialisticky smýšlející lidé samozřejmě ostýcha-
jí. Ale ve skutečnosti žijí tak, že toto smýšlení mají.
  A to se potom přenáší také na mýšlení umělecké. NaboŤ konec

konců — proč vlastně si dnes stavíme do ? Aby lidé byli co nejlé-
pe chránění při pojídání takových roštěnek ! Ovšem ... vybrali
jsme jen Jednu jednotlivost samozřejmě; ale všechno, 00 se v tomto
směru myslí, to už jeví sklon k tomu, ©o se právě ponisovalo.

 

 

Naproti tomu stanovili lidé v dobách, v nichž měli živé vědomí
o poměru člověka k duchovém vesmíru, pro své nejcennéjší stavby
princip ochrany lídské duše na Zemi ořed pozemským okolím.

Xdyž to říkám dnešními slovy, zní to přirozené jako paradox.
Ve starých dobách se ty věcí nevyslovovaly tím% způsobem jako dnss,
Lidé nebyli v tomtéž smyslu abstraktní. Víe ty věci cítili, nevšdo-
mě pooišovali. Ale tyto ci tyto nevědomé pocíty byly spirituální,
My Je dnes odíváme do zřetelných slov. Ale právě proto vyslovují
úplas Borávně to, co se ve starých časech prožívalo v duších, Tehdy
y se řeklo; když člověk prošel svým pozemským životem, pak msí

„odložit své fyzické tělo. A potom, když toto fyzické tělo odložíl,
pak musí jeho duševně-duchová bytost najít ze Země oestu ven do du-
chového vesmíru.

Pohledte, to byl důležitý pocit, který měli kdysi lidé: jak
tato duše, když už není tělem postavena do pozemsk okolí, jak se
ted dál vyzná ? Je zde ve surti; a msí najít cestu ze Země nazpět
do duchových světů.

Dnes se lidé přirozeně o takové věci nestarají, ale byly doby,
kdy bylo podstatnou, hlavní starostí človéka, jak duše najde cestu
ven nazpět do duchových světů. Neboť lidé si říkali; zde venku
jsou kameny, zde venku jsou rostliny, úde venku jsou úvířata,Všech-
no, co je možné mít z kamenů, z rostlin, ze zvířat, když to Člověk
přijímí, je fyzickým jeho tělem zoracovéno. Jeho fyzické tělo mí
duchovní síly k překonání minerílnosti, když např. přijímá něco sla-
ného. jiá duchovně-duševní síly k překonání čisté rostlinnosti,když
požívá něco z rostlin. |:á duchovná-ouševní síly, aby oroměnil zví-
Žeckost v lidskost, když jí néco ze zvířete. Aa fyzické tělo je
prostředníkem mezi tím, e0 vlastnímu člověku, sestupujícímu z ducho-
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vých světů, je ze Země úplné cizí, S fyzickým tělem může člověk
stát na Zemi. S fyzickým tělem může být mezi pozemskými nerosty,
rostlinami a zvířaty.

Ale když se fyzické télo odloží, pak je zde duše jako nahá,
Potom je zde duše tak, jak musí být jen ve světě duchovém. Protože
fyzické tělo odložila, musela by si potom řícis jak projdu tím, co
je ve zvířatech nečisté, abych se dostala ven z pozemské oblasti ?
Jak mohu projít tím, 00 v rostlinách zpracovává světlo, to světlo
vstřebává a zhuštuje, ja mohu z této rostlinnosti ven, nebot m-
sím přece k světelným dálkám, ale navykla jsem si na Zemi žít rost-
linamí ve světle zhuštěném ? Jak se dostanu ven přes nerosty, které
na mě všude jako na duší narážejí, nemobu=li je rozpustit svými
tělesnými št ?

To byly nábošensko-kulturní starosti ve starých dobách vývoje
lidstva. A tak lidé mjtenh? podl= pro p vykonat, zvl
ro ty, ješ jim drahé, a o duše na linie, aby naš
boohy; ků. smě lenpřijít65 dnohověkůKvěta. "3 s vyvršelí
hrobky, náhrobky, náhrobní umělecké stavby, které v podstatě měly
především ve svých tvarech znázorňovat, 60 zde musí být pro duši,
aby se bezu fyzického těla obnažena nezarážela zvítaty rostlinami
ani nerosty, ale aby podél těchto architektonických linií našla
csstu zpět do duchového světa,

Takže vidíme, jak ve starších kulturách se to charakteristioky
vyvíjelo bezprostředně z kultu mrtvých. A choeme-li pochopit, jak
se tvořily starší formy architektury, musíme všude obrátit zřetel
k pochopení toho, jak duše, když je zproštěna télesnosti, nachází
svou cestu zpět do duchového světa. Prostřednictvím nerostů, rost-
lin nebo zvířat ji najít nemůže. Věřilo se však, že pomocí forem,
které se nad ní klenuly — ne duše měla určitý vztah k odloženém
tělu - „, že tedy těmito formami, které se nad ní architektonícky
klenuly, cestu ven do duchového světa najít.

V tomto ja je jeden ze základních podnětů pro vznik sta-
rých arcohitektonickýeh Úorem. Vznik: ze staveb mrtvým, pokud to
py arohitektonické formy umělecké, nikoliv pouze formy užitkové,
Uměleckost stavebního umění souvisí úzce s kultem mrtvých, nebo
také s tím, že se stavěl, jako v řecku, ehrám pro Athénu nebo Apol-
lona. Neboť právě tak, jako se připisovalo lídské duši, že by se
nemohla rozvinout, kdyby se měla rozvíjet přírodou zvenku
ji obklo ící v nerosteoh, rostlinách a zvířatech, tak se přípiso-
valo ta žské duchovostí Apollóna, Dia, Athény, že se nemohou
rozvíjet, když jsou obklopeni pouze přírodou, když se jim z ducha
člověka nevytvoří formy, podél nichž se může rozvinout duševnost
do kosmu. Musí se studovat, jak se duše staví ke kosmu, k zevnímu
kosmu, pak se porozumí mírám v komplikovaných stavebních formáah
starého orlentu. A zároveň jsou tyto stavební formy starého orientu
živým důkazem toho, že lidé, z -jejichž fantazie tyto stavební formy
wzníkly, si říkali: člověk ve svém nitru není ze světa, který ho na
Zemi obklopuje. Je ze světa jiného. Proto potřebuje formy, které,
nakolik je on sám ze světa jiného, k něnu vatří.

Z pouhého naturalistického principu se nenochooí žádná pravdi-
vá historická forma umění. Takže se miže říci: co spočívá ve sta-
vitelských formách ? Zde tedy je, řekněme, schematicky lidské tólo;
Zde je lidská duše. Tato lidská duše se chce všestranné rozvíjet.
Jak se ohce rozvíjet, nepřihlížíne-li k tólu, jak chce svou bytost
vynést ven do kosmu, to se právě stává erohitektonickou formou,

 

Duše, když chosš opustit své fyzické tólo, abys získala poměr
k zevnímu kosmu, jak ahceš potom vyhlížet 7 — to byla ta otázka,
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Architektonické formy byly ztělesněnými odpovědmi na tuto otázku.
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Ó, může se už oftit ve vývoji lidstva, jak tento pocit působildál. Ovšem v době abstrakoí nabývá všechno jiné podoby. My si všaknechceme přát návrat starých časů, nýbrž rozumět jim; ale oňcemapřece pochopit, když ještě dnes výjdeme ven do míst, kde se dosududržel mnohý ani ne tak starý obyčej, proč např. přicházíme zdeke kostelu a kolem něj vidíme hroby. Nemohl mít nrobku nad svýmhrobem každý jednotlivec, kostel byl však s olečnou

©

hrobkou provšeohny. A tento kostel je odpovědí na otázku kterou si klade du-še: jak bych se měla nejdříve vyvíjet, abych tělu, jež jediné něsvazuje s fyzickým světem, se zemí, mohla správným způsobem unik-nout 7 rech kostela je do jísté míry touha duše ejíformě, když opustila tělo,

Kulturní dý M pocházející ještě ze starších dob, mohou sechápat jen tehdy, av se jim rozumí v souvislosti s pocity, s cí-těním, s intuicemi, které měli lidé z duchového světa. Musíme sku-tečně mít pocít pro ono cítění, které tu jednou bylo u těch, kdopůvodně stavěli kostel a kolem dokola hřbitov, musíme mít pocítpro to, že ti lidé měli u sebe toto cítění: milé duše, ve smrti násopouštějící, 00 chcete, abychom vám stavěli jako forny, abyste,když ještě obletujete své tělo, když jste ještě pobl svému tělu,abyste již měli formy, které chcete přijmout po smrti ? A zde bylaodpověd, která se chtěla jednou provždy dát tázajícím duším;forma kostela, architektonika kostela,

Takže přistupujeme-li k umění architektury, jsme odkazováníke konci pozemské života. Jistě, to všeciino se proněnuje. Co vyš-lo z kultu mrtvých, může se stát nejvyšším vypěstěním života, jakse také stalo, jak bylo snahou na Goetheanu, Ale musí se těm věcemrozumět, mmsí se oh pat, že arouitektura vůbec se vyvíjí z principuopuštění fyzického těla duší, z principu vyrůstání duše nad tělo,jak se to fakticky uskutečňuje v pozemském živo č, když člověk krá-čí branou smrti.

A pohlédneme-li k druhé straně života, ke zrození, k vstupučlověka do fyzického světa, tu bude ovšem nutné, abych vám sdělilněco, nad čím se snad, nebo alespoň mozí mezi vámi budou — snadtaké ne, pak byeh řekl, díky Bohu - budou vnitřně trochu usmívat,Přece však je to pravda. Pohle te, když duše ořichází na Zemi, abyse odebrala, smím-li to tak vyjádřit, do svého těla, pak sestupujedolů z duchovně=duševních světů. těchto duehovně=duševních svě-lech předně nejsou for xostorové. Prostorové formy zní duše jenpři opouštění svého těla, kdy prostorovost ještě dodatečno působí.Kd; duše sestupuje dolů, ab se nejprve nastěhovala do svého těla,přichází ze svě » vně prostorové formy nejsou „Vnašeho fyzického světa známé intenzit barev, barevné kvali-
 

ale ne prostorové linie, prostorov ye Ve světě, který jsemvám v poslední době častěji popisoval, orožívaném mezi smrtí a nosVým úrozením, žije člověk v Produševnělém, Produchovnělém Svétě
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avětla a barev a tónů, ve světě kvalitativním, intenzitním, na ve
světě kvantitati „» ne ve světé rozpínání. A přichází dolů, noří
se do svóho fyzického těla, pocituje — líčím ted pocit, který měly,
dějinami skoro zapomenuté, primitivní ci ce — člověk sestupu-
je dolů a cítí, že se ponořuje do svého fyzického těla. Fyzickým

nabývá okamžitě vztahu k okolí; zde vrůstámdo prostoru. Toto
fyzické tělo je již úplně laděno na prostor, ale to je mi cizí.
Y duchovně-duševním svétě tomu tak nebylo. úde jsem hned žapřešen
do tří dimenzí. —- Dokud se z duchovně=duševního světa nesestoupilo
do světa fyzického, nemají tří dimenze naprosto žádný smysl. Avšak
barevnost, barevná harmonie, tónová harmonie a melodičnost, to mí
svůj dobrý smysl v duchovém světě. Tu potom pocítil člověk v těch
starých dobách, v nichž se takové věcí právě pocitovaly, hlubokou
potřebu nenést to na sobě, co je m vlastně cizí. Vanojvýš pocito-
val jako něco daného z duchového světa svou hlavu. Nebot to, čím
bylo jeho ostatní tělo v dřívéjším pozemském životě, to se stalo
hlavou - mluvil jsem o tom častěji. Ostatn o se stane avou
až v příštím pozemském životě. Toto ostatní tělo pociťuje člověk
oněch starých dob přizpůsobeno tíži, silám, kroužícím kolem Země,
Pocituje to, jak bylo řečeno, vtlačené do prostoru. A on pocituje:
co se tu dostává do mého fyzického těla z okolí, to se ke mně všbec

dí jako k člověku, který ináší dolů něco ze světů duchových,
Musím něco učinit, aby se to ke mně hodilo. A tu vidíte, jak člo-
věk vnáší z duchových světů do fyzického světa barvu svého ošacení.
Přivádí-li nás architektura ke smrtelnému konci lidského života,
pak krejčovské umění nás vede ve smyslu starých časů, kdy se lidé
z barevné svěžestí, z uměleckosti svého ošacení radovali a veselili,
kdy měli pro to pochopení, toto krejčovské umění nás vede ke konci
zrození.

Ve starých oděvech měli lidé to, ©o do nich vnášeli z předzem-
ského bytí ze z barevnost, pro soulad z duchového světa.
A není tedy žádným divem, že v době, kdy se zahlazoval výhled na
předzemský život, vrůstala krejčovská umění do dilotantism,vždy%
v dnešních oděvech sotva asi nějak cítíte, že by je člověk rád na

d sobené, jak žil v předzemském bytí, če ano. Ale
studujte skutečně vzestupné priniti kultury v radostné barev-
nosti jejich ošacení, s gdejick často charakteristickými barvami
šatů, pak uvidíte, že máte v tomto krejčovském umění vlastně opráv=
něné „velké umění, umění, jímž chce člověk vnést předzemské tí do
bytí pozemského, tak jako architektoniokým uměním by chtěl přijmout
bytí posmrtné, kdy se vytrhává prostoru, ještě jej má, ale chce se
prostoru zbavit a vyjadřuje to v architektonických formách.

A ještě dnes, obrátíte-li se k obyvatelstvu, které má dosud
své lidové kroje, můžete si na těchto lidových krojích zodpovědět
otázku, jak se tu shledal jistý počet duší, aby ze spřízněnosti,
V níž byly v předzemském bytí a z níž se pak našly v národní pospo-
lítosti, co tedy měly v předzemském vytí, aby to vyjádřily ve
svých oděvech. Lidé ohtěli ve svém ošacení vytvořit památku na to,
jako vyhlíželi v nebi, /srov. "Anthroposophie und Kunst. Antiropo-
sopůie und Dichtung."/

budete se proto muset častokrít vracet do starších časů, chce-
te-li najít smysluplné ošacení. Ale na druhé straně můžete zase vi-
dět, jak v době, kdy nebyli jen aalíři, sochaři atd., ale umělci,
Jaz v té době bylo uchopováno uměním celé lidství, al už se člověk
stal malířem nebo něčím jiným zvláštními poměry, z niohž vyšel
nebo do nich vrůstal.

řohledte, má to svůj hluboký smysl, když si prohlédnote u
Raffaela třeba Nagdalenu anebo Marii,ž ždá je oděna úplně ji
Ale uvidíte, že šat Magdaleny zachovíví pak Raffael oro všechny
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své Magdaleny, a v podstatě také šat arie zase pro všeohny Marie,
protože měl ještě něco živého, alespoň živou tradici, že duchová-
=duševnost, Z nebe snesená na Zemi, je vyjadřovaná v ošacení,

Tím získává ošacení smysl. Dnešní člověk řekne, že získává
smysl také tím, še nás hřeje. Ovšem, to je smysl materiální; jenže
tím nevzniknou umělecké formy. Umělecké formy vznikají vždy něja-
kým vztahem k duchovnu.

Chceme-li zase proniknout ke skutečnému umění, musí se tento
vztah k duohovru právě opět najít. A jestliže antroposofie ehce
ach t ducha eho bezprostřednosti, může zároveň plodně působit   
pro umění. Neboť věcí,je třeba odhalit jako velká tajemství
života a světa z antroposofického bádání, ty vyústují nakonec do
uměleckého živlu samy.

Svorávně se musí prohlédnout toto: 00 v přesonázejícín pozem-
ském životě nebylo hlavou, to se ve svých silových poměrech přetvá-
ří, a stane se to hlavou v pozemském životě následujícím; že se to
pak vyp. e fyzickou zemskou hmotou, to je mozřejmé. To jsem u
vysvětlo častokrát, že je přirozenš nemožná klást onu slabomysl-
nou námitku, že fyzické tělo přece uplně zaniklo, a Jak se tedy
z něho mže stát hlava. Příliš chytřejší však nejsou zpravidla ani
jiné námitky, vedené proti antroposofii. přirozené je ta námitka
velmi laciná, Nejde přece o fyzickou výplň, ale o souvislost sil

sil, erá je dnesa ta právě proahází duchovým světem. Souvislost sil, která
v našem celém fyzickém organismu, v organismu nohou atd., jsou-li
ty síly vertikální nebo horizontální, drží-li pohromadě nebo se
tlačí od sebe, tato souvislost sil se zakulacuje, stává se souvis-
lostí sil pro naši hlavu v příštím vozemském životš

Zde však, když probíhá tato proměna, tato metamorfóza okonče-
nohou atd. v hlavu člověka, pracují na ton společně všachny

vyšší nierarchie, Zde s racuje celé množství nebeských duchů |
Není tedy divu, když to potom př zÍ do akové, že ava nese
především formu, v níž se jeví jako obraz dalekého orosšoru, který
8e zakulaceně klene nad nári, a že pak to další se jeví jako obraz
atmosféry a atmosférických sil kroužících kolem Zamě. %ohli bychom
říci, že v horní části hlavy máme věrný obraz oblohy; ve střední
části hlavy máme již to, co hlavu přizpůsobuje hrudi, co je tedy
přizpůsobené všemu tomu, 60 krouží kolem Země. V naší hrudi potře-
bujene Zemi obletující vzduch, potřebujeme Zemi obetkávající světlo
atd. Jak ale náš celý organismus není v žádné tvarové souvislosti,
— jen v souvislosti látkové, ne však v tvarové souvislosti - s hor-
ním klenutím hlavy, tak naše hrud je už ovšem v určitém vztahu
k tvoření nosu, ke všemu, co je střední částí hlavy.«

prtiny,
„1 ,

 

ili,„un

A sestoupíme=li dolů i ústům, jsou tato ústa již ve vutahu k třetí-
mu článku v lidském trojím členční, Z organis"u zažívání, vyživová-
ní, k ovganisnu pohybovém. Vidíme, jak to, co prošlo nebem, aby
na Zemi se to stalo hlavou « dřívějšího útvaru téla mimo blavy, jak
ve svém majestátním klenutí se to ještě plizpůsobuje nebi, jak se
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to však už ve střední části přizpůsobuje tomu, čím je človék vlast-
ním okolín Země, a jak je to pak přizpůsobeno tomy, čín je člověk
silou tíhy, pozemskými látkami, právě v utváření úst naprosto člo=
věkem pozenským,

A tak zahrnuje v sobě hlava člověka — řekl bych — choeme-li
mluvit starými výrazy evropské mytolosie: Asgard, hrad bohů, nahořej
ittgard, střední partii, vlastní lidskou domovinu na Zemi; a to,

co náloží k Zemi, Jótunheim, domov obrů, zemských duchů.
Apper,
Mittgard,
Jotunheinm.

To vše ale nebude jasné, když se to přehlíží jen v abstraktních poj
mech; ujasní se to teprve, když prohlédneme umělecky lidskou hlavu
ve vztahu k jejímu duchovnímu původu, když v této lidské hlavě vi-
díme v jistém smyslu nebe, Zemi a peklo, — při čemž peklo tu příro=
zeně není místo čistě dbsiské ale jen Jůtunheim, domov obrů. A
máme pak v lidské ilavě naprosto zase celého člověka.

Dalo by se říci, že sorávní vidíme tuto lidskou hlavu, když
v klenutí hlavy nahoře spatřujeme nejčistší vzpomínku na předešlou
inkarnaci člověka, když ve střední části, v dolní partii očí, nosu

ší, kd zde vid již zamlženou atmosférou Země, a
ý útvar vynuce ze E utvar

k Z . ve -= utvěření čela si člověk přináší jistým
způsobem Go je mu karmi zansohíno z jeho dřívějšího pozen-

aj v utváření své brady je už překonáván pozemským živo-skéhoživota;
tem v přítomnosti, zde už vyjadřuje ve zvláštním tvaru své brady
jemnocitnost nebo svéhlavost tohoto přítomného života.

Kdyby se dřívější bezhlavová či mimořlavová organizace nepře-
ménila v řítomnoy organizovanost hlavy, člověk by du neměl.
Ale při utváření ust a brady je množství přítomných zemských podně-
tů tak silné, že to dřívsjší je tu již wtlačováno, vtahováno do
přítomnosti,

Proto nikdo, kdo cítí umólecky, nebude říkat: Ten člověk Ph
nápadný svým zvláště vyčnívajícím čelem. To neřekne, když poci uje
umělecky. Vždy bude přitlížeťt ke klenutí čela, k jeho plošném utvá-
ření, také bude brát na zřetel vystupování nebo ustupování oředo-
vším tohoto klemutí. U brady se řekne; je svéhlavé špičatá jdoucí
dopředu, anebo; je fornmovaná jemné dozadu. Zde se právé začíná ro-
uumét formě na člověku « celého vesmíru, a nejen z vesmíru přítonm-
ného — tu se najde málo — nýbrž z vesmíru časového; a nakonec taká
Z mimočasového.

A zde shledáváme, jak antroposofickým pozorováním je človsk
zkrátka doháněn k umění, jak neumělecké šosáctví opravdu není :
e pravým, živým pojímáním antroposofie vlastně už vůbec slučitelné.

ře

   

 

Proto je takovou — — mize pro neumělec pov „a
Be dostaly s celou antroposofií do souladu. Docela rády by přiroze-
ně chtěly abstraktně vidět v současném životě naplnění pozemských
životů dřívějších, ale nejsou schopny skutečně také přistoupit na
formy, které zjevují tvořivě nřetvářené útvary Zde pro duchovní na-
zírání bezprostředně umělecky.

K tom se musí, když se vstupuje do skutečně živé antroooso-

fie,také

získatsmysl,
Toto je, abyci: tak řekl, první kapitola, kterou jsea ohtél po-

dat, abych ukázal, jak se v nejrůznájších oblastech ukazuje bezdu-
naší úezi jiným se ukazuje v neduchovním stanovisku,
které se zaujímá k umění, A chce-li se lidstvo Vůvec z této
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bezduchosti zachránit, bude také jedním z faktorů k záchraně při-
klonění se k umění. V umění zase pravdivý život: k tom antropo-
sofie může vést,

III.

Včera jsem se pokusil ukázat, jak antroposofické nazírání svě-
ta musí vést k tomu, aby se přijalo do oivilizace lidstva zase
něco intenzivněji uméleokého, než jak tomu e být vlivem mate-
rialism, nebo naturalismu, jak se projevuje v umění. A pokusil
jsem se včera ukázat, jak antroposofický pohled, smím=li tak říci,
ocituje díla architek „ aronitektonickou formu, a jak se poci-
uje umění, jež se dnes jako takové vlastně vůbec ani nevnímá,při
němž se lidé usmívají, když se o něm mluví jako o umění, jak se po-
cituje umění krejčovské. /VizZ: Der Dornacher Sau als Wahrzeichen
kůnstlerischer Umwandlungs-Impulse" a "Der Baugedanke des Goethe-
anunm."/

Pak jsem ještě upozornil na to, jak sám člověk se může ve svém
utváření pojímat umělecky, když jsem naznačil, jak Je lidská hlava
podmíněna kosmicky a tím ukazuje svým způsobem na celého člověka.

Pokusme se ještě jednou postavte před sebe důležité momenty
tohoto trojnásobného uměleckého nazírání světa. idyž se díváme na
architektonické formy, musíme v nich spatřovat ve smyslu včerej-
ších vývodů néoo, co lidská duše jaksi očekává, když nějakým způ-
sobem, zvláště smrtí, opustí fyzické tělo. Po čas fýzického pozem-
ského života je navyklá, řekl jsem, vstupovat fyzickým tělem do
prostorového vztahu k okolí. Prožívá formy prostorové, ale tyto
prostorové formy jsou vlastně jen formami zevního fyzlokého světa.

Když pak lidská duše opustí naoř. smrtí fyzický svět, mí snahu
jaksi vtísknout prostoru svou formu vlastní. iiledá takové linie a
plochy, vůbec všechny ty formy, jimiž může z prostoru vyrůst a
vrůstat do světa duchového, A těmi jsou vpodstatě formy architekto-
nické, pokud přicházejí v úvahu jako formy umělecké. Takže chceme-
-li pochopit v arohitektuře, co je v ní vlastně uměním, musíme vždy
obrátit pohled na duší opouštějící tělo, a po opuštění těla na její
„potřebu vzhledem k prostoru.

K porozumění vlastním umění v oblékání jsem poukázal na radost
z ošacení primitivních národů, které právě mají ještě alesnon vše-
obecný pocit toho, žes z duchového světa do světa fyzíe-kého, vnořily se do fyzického těla, ale jako duše si říkají: v tom-
tom těle nacházíme jako zahalení něco jiného, než co můžeme
pociťovat podle našeho pobytu v duchovém světě. % toho pak vzniká
instinktivní, oitová potřeba hledat toto zahalení v takových bar-
vách a v takových - smím=li se tek vyjádřit — střizích, jež odpoví-
dají vzpomínce z předzemského bytí.

U primitivních národů tedy vidíme v odívání jakési neobratné
formování, neobratné z úrnění trál idskéčlověk na'sobě, než SS lone AStnákě Sské,ey tosti, Křerop měl

Tak vidímo v architektuře vždy do jisté míry vztah k tomu,oč
usiluje lidské duše, když opouští fyzické tělo; v krejčovském uméní
pak vidíme, pokud se Piřuje jako umění, oč lidská duše usiluje
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po svém vnoření z duchového světa do fyzického.

Když se potom správně postbule: co jsem včera ke konci znázor-
nil,,jakým je člověk ve svém utváření hlavy, která je vlastně neta-
morfozou jeho utvaru tělesného mimo hlavu z předešlého pozemského
života —- když se pociťuje, jakým je vlastní výsledek toho, co takřka

ebeské domovině, v duchové domovině bylo učiněno tostmi šších
hisrarohií ze silové souvisloti FodešTéko ženského Života, pak
se t je o nej mm. přeměňo sk avy, její hor-
ní části.

Když se naprotí tomu správně rozumí všemu, Go náleží střední
části hlavy, tvoření nosu, dolní utváření očí, pak máme to, 60 sem
přichází z% duchového světa ve formování Alen,PřiSpůnobono jiš
hrudním útvaru člověka. Tvar nosu je ve vzt k dýchání, tedy
k tomu, co vlastně náleší člověku hrudi.

A když správně rozumíme dolní části hlavy, utváření úst, zná-
zornění brady, pak máme také v hlavě odkaz k přizpůsobení se
pozenskosti. Tak ale můžeme pochopit cel ověka. V m kle-
nutí horní části ilavy, ve vystupování nebo ustupování dolních par-
tií lebky, to jestě partií obličeje, v tom všem můžeme cítit, jak

tu přímo viditelně vyžívá nadanyslová bytost člověka. A můženo
pak cítit onen vz orn. ské hlavy, jejího kle-
nutí vůbec, k nebegům; můžeme cítit vztah, který má střední partie
obličeje k vlastnímu okolí Země, jistou měrou ke všemu, 00 krouží
kolen Země jako vzduch a jako tvoření éterické; a můžeme pocitovat,
jak v utváření úst a brady, které mají vnitřní vztah k celém
lidskému gystému údů, k systému zažívání, j se v tom vyjadřuje
upoutání člověka k Zemi.

Tak se může čisté umělecky vochopit celý člověk, a staví se
pak jako otisk dueha do bezprostřední přítomnosti, můžeme tedy říci:
v plastice, v sochařském umění se díváme na člověka duchovně, jak
je postaven do přítomnosti, kdežto architektura ukazuje na opou-
štění těla duší krejčovské umění ukazuje na vstupovíní duše do

 

těla. Kre jčovské um odkazuje jaksi vzhledem

k

pogemskému živo
k něčom předčasovému, kdežto architektura k tomu, co následuje po
časovosti pozemského života, Proto architektura vychází z náhrob-
ních staveb, jak jsem včera uvedl. Plastika proti tomu představuje
způsob, jak člověk ve své zemské formě má bezprostřední účast na
duchu, jak neustále překonává pozemský naturalismus, jak v každ
ze avých jednotlivých forem a svým celým vzhledem je výrazem dudha,

Tímto jsme se podívali na ta umění, jež mají 00 činit s pros-
torovými formami a mmsí tedy odkazovat na rozdělení poměru lídské
duše k světu fyzickým prostorovým télen,

Sestoupíme=li ješté o stupeň blíž do bezprostorovosti, dosta-
neme se od plast + Od sochařství k malřetví, Malířství se správ-
gě pociřuje jon tehdy, umíme-li správně počítat s malířským materi-
alem,

Dnes v pátém poatlantském véku přijalo malířství v jistém
smyslu právě nejzřetelněji, nejsilněji takový charakter, který vede
k naturalism, To se nejvíce. ukazuje v tom, že hlubší porozumění
pro barevnost se v malířství téměř ztratilo, a vlastní pochopení
malby se v novější dobé stalo takovým, že je — řekl bych — zfal

astickým. Chtěli bychom dnes vlastně namalova
na plátno člověka pocitovaného plasticky, sochařsky.

„K tomu ovšem přistoupila také prostorová persvektiva, vystupu-
jící vlastně teprve v vátém opoatlantském období; tato perspektiva
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vyjadřuje perspektivní linií, že něco je vzadu, něco jiného vpředu,
to jest chce na plátno vykouzlit utváření prostorové. Tím se už pře-
dem zapírá to první, co patří k potřebám malíře, neboť malíř netvo-

řece v prostoru, malíř tvoří na ploše, a je vlastně nesmyslem
chtít pociťovat prostorově, když jako první z malířskýeh materiálů
je plocha.

Jen se ted snad nedomnívejte, že se nějak přemršteně obracím

proti prostorovému pocitování, nebot vykouzlit něco na plochu
v prostorové perspektivě, to bylo ve vývoji lidstva nutné, a je sa-
mozřejmostí, že to jednou vystoupilo napovroh. Jenže se to musí
zase překonat. Ne snad, dakoky ohon neměli v budoucnu perspektivě

© musíme se také umět zase vrátítrozunět. posaaétdf nasíme,
k perspetivě barov, $ perspektivu v barevností,

K tomu bude ovšem nezbytností nejen pochopení teoretické, neboš
ze žádného druhu teoretick chápání nevzejde vlastní podnět
k uměleckému tvoření, ale musí tu už působit něco silnějšího, něco
elemen ěj než pouhé teoretické pochopení. Avšak i to může
být. K tomu bych vám rád nejprvo napověděl, abyste si zase někdy
prohlédli, 00 jsem právé zde jednou řekl o světě barav, a co potom
v tak obdivuhodné podobě svým způsobem znovu podal Steffřen, takže
je to jeho podání mnohem lepší ke čtení než co se tu řeklo původně,
Může se to číst v "Goetheanu". To je tedy tím prvním. /Ročník II.,
1922, čís.7-9: "Vortrůge Rudolf steiners úber das Wesen der farbe“/

Tím druhým však je to, že bych se rád jednou před vámi zabýval
následujícími otázkami: venku v přírodě vidíme barvy. Ty barvy vi-
díme na předmětech, které počítáme, vážíme na vahách, měříme, zkrát-
ka s nimi zacházíme fyzikálně; na těehto předmětech yidíme tedy bar-
vy. Ale barva — a %o ee mělo antroposofům pomalu uplně ujasnit —
barva je vlastně néčím ducho .

Barvy však vidíme dokonce na nerostech, to jest na téeh sub-
stancích přírody, které, jak se nám zprvu ukazují, vůbec nejsou ně-
čím duchovým. Fyzika si to v novéjší době stále víc a více zjedno-
dušovala. Říká, že barvy, protože jsou čímsi duchovým, nemohou být
přece na mrtvé hmotě. Jsou tedy jen uvnitř v duši; a venku, tam je
teprye naprosto něco hmotně mrtvého. vibrují tam hmotné atomy. Ty
pak účinkují na oko, na nerv nebo také ještě na něco jiného, co se
už blíše neurčuje; a v duší potom ožívají barvy.

To je však jen vysvětlení z rozpaků. Aby se nám ta věe ujasnila,
nebo si myslím, aby se objevila v určitém bodě, kde by se ales»oň
a ujasnít, pozorujme jednou barevný mrtvý svět, barevný svět

nerální.

Barvy vídíme, jak bylo řečeno, na podstatě čistě fyzikální, na
čisté fyzičnosti, kterou můžene počítat, měřit, určovat váženín ©
podle její tíhy. Na ní vidíme barvu. Ale všechno to, co vnímáme na
věcech pomocí fyziky, to vůbec nedává žádnou barvu. můžete sebevíc
přepočítávat, určovat počtem, mírou a váhou, s nimiž mí fyzik oo či-
nit, ale k barvě se nedostanete. Proto také potřeboval fyzik nějaký
prostředek k vysvětlení: barvy jsou jenom v duši.

Rád bych se vyjádřil obrazem, a ten obraz bych utvořil takto:
Představte si, že ve své levé ruce mám červený list, a v pravé ruce,
řekněme, list zelený, a s tímto červeným listem a zeleným listem
dělám před vámi určité pohyby. Jednou zakryji červeň zelení, podru-
hé zeleň červení. Tyto pohyby dělám střídavě sem a tam. A aby ten
pohyb byl trochu charaktorističtější, udělám to tak, že zeleným
listem u pohybovat takto nahoru a červeným takto dolů, že tedy
ten pohyb budu dělat kromě toho takto ..... řekněne, že jsem to
dnes před vámi předvedl. Nyní nechám uplynout tři týdny, A po třech
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týdnech přinesu sem už nikoliv list zelený a červený, ale dva listy
bílé, a stejné pohyby budu dělat s nimi, Napadne vám, že ten zda,
ačkoliv má ted bílé papíry, vyvolal před třemi týdny určité vjemové
dojmy, způsobené listem červeným a zeleným. A nyní předpokládejme...
ze zdvořilosti chci říct, že všichni z vás máte tak živou fantazii,
„ že 1 když teď pohybuji bílými listy, přesto pomocí vaší fantazie,
vaší vzpomínající fantazie máte před sebou tentýž fenomen, který
jste vid p e dny s červeným a zeleným listem, Vůbec ne-
myslíte na to, tak živá je právě vaše fantazie, že to jsou jen bílé
listy, nýbrž protože dělám stejné pohyby, vidíte stejná barevná
ladění, jež jsem vyvolal před třemi týdny červeným a zeleným listem
Máte před sebou to, 00 bylo před vámi před třemi týdny, přestože už
nemám list červený a zelený, — není mi vůbec třeba nějaké barvy
před vámi rozvíjet — ale provádím stejná gesta, stej pohyby „jako
před třemi týdny,

Pohledte, něco takového je před vámi venku v přírodě, když vi-
díte, řekněme, nějaký zelený Úrahokam, Jen není tento zelený draho-
kam odkázaný na vaší duševní fantazii, nýbrž apeluje na fantazií
soustředěnou ve Šem oku, neboř toto oko, toto lidské oko je se
svými ení. a nervovými provazoí vybudováno z fantazie je vý-
sledkem učinné fantazie, A když vidíte takový zelený drahokam, ani
nemůžete jinak, protože je vaše oko orgánem plným fantazia, beo
ani jej nemůžete vidět jinak než tak, jak před nezměrně dávnou do-
bou je duchovně vybudován ze zelené barvy z duchového světa. V téže
chvíli, kdy máte před sebou zelený drahokam, přenesete své oko na-
zpět do velmi vzdálených dob, a ta zeleň se vám jeví proto, že ten-
krát božsky-ducnové bytosti vytvořily v duchovnu tuto substanci
barvou zeleně z duchového světa,

Y okamžiku, kdy vidíte zeleň, červeň nebo žluř na drahokamech,ohlížíte zpětně do nekonečně vzdálených minulostí, My totiž, dívá-
me—li se na barvy, vůbec nevidíme pouze současnost; když vidíme
ba: » díváme se nazpět do vzdálených časových perspektiv. Nemůžemetotiž vůbec vidět zbarvený drahoranjen

v

přÍtomnostÍeprávě tak.
Jako když stojíme dole na úpatí hory, nemůženo vidět ve své bez-
prostřední blízkosti třeba nahoře Eřiceninu, která je na vroholu.
Poněvadě jsme od celého tohoto faktu vzdáleni, musíme ji právě vi-
dět perspektivně.

Máme-li před sebou topas, nemůžeme jej vidět pouze v přítomném
okamžiku, ale m: dnout do časové kti A když, pod-rníceni drahokamem, nahlédneme do o časové perspektivy, díváme se

ákladu zem V na  

    

   

  
kého oření před lemurskou epochou vývoje    

 

: 8 vn
y ního. Staví před nás tento

svět a za ním ohvějící se atomy, které v nás mají vyvolávat barvy,
zatímoo to jsou o řed nekonečně dlo mí dobami tvořící bo -

u oi v barvách kamenů, er robouzej
živou vzpomínku na své před-časové tvoření. Když spatřujeme neživou
přírodu barevně, pak uskutečňujeme stykem s touto přírodou vzpomín-
Ku na nesmírně vzdálené minulé doby. A pokaždé, když se na jaře
před námi vynořuje zeleň rostlinného koberce Země pak vidí ten,
kdo může tomuto vynoření zeleně v přírodě rozumět, nikoliv pouhou
přítomnost, e dívá se nazpět do do kdy se v průbělu starého
bytí slune t z ducha rostlinný svět, a toto tvoření z du-

a se odehrávalo v zeleni. Jak vid » správně tedy nahlížíma ba-revnost v přírodě, když nás barevnost podněcuje spatřovat v tétopřírodě před-časové božský tvoření,

K tomu však potřebujeme nejprve mít možnost žít umělecky
8 barvou. Tak např., jak jsem už častěji naznačoval, a jak můžeteO tom číst v dotyčných přednáškách v "Goetheanu", je zapotřebí mít
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nost citovat plochu jako takovou: když nanesu na oehu dř

možfAjívzdalování dozadu, když nanesu červah ne bo žlut, pocitují

přibližování dovředu. Farevná perspektiva je to, nikoliv lineární,

co si musíme zase vydobýt, pocitování plochy, vzdalování a přibli-

žování nepocitovat jen lineární perspektivou, kterí vědy chce vlast-

ně zfalšováním vykouzlit na ploohu plastičnost, nýbrž cítit na plo-

še vzdalování a přibližování barevnosti intenzivně, ne extenzivně.

Takže chci=li naznačit, že je něco agresivní, něco je na ploše,co

se cůce jaksi vrůnout proti mně, pak budu malovat žluto-červeně.

Když je něco v sobě klidné, ode mne se to vzdaluje, jde to dozadu —

- namaluji to modro-fialově. To je barevná perspektiva intenzivní |

Studujte staré malíře, všude shledáte, že ješté u malířů doby ran-

né renezanoe bylo plné cítění této barevné perspektivy. Všude se to

však nachází v době před renezancí; neboŤ na místo barevné perspek-

tivy nastoupila perspektiva lineární teprve až v pátém poatlant-

ském období.

Tím ale získává malířství vztah k duchovnu. Je to už pozoru-

hodné, pohlečte, dnes přemýšlejí lidé hlavně o tomto: jak můžeme

učinit prostor, když chceme nad néj vystoupit, deště prostorověj-

ší 7 A v tomto materialistickém způsobu používají čtvrtou čimenzí.

Jenše tato čtvrtá dimenze vůbec není v tom smyslu k dispozici ý—

brž tá dimenze je zde tak, že tu třetí ničí ako dl čí

majetek. A jakmile se dostaneme z trojdimenzlo ní prostoru ven,

Ajdeme do prostoru čtyřdinenzionálního, anebo: příjdeme, chce-

te-li, do čtvrtého dimenzionálníno prostoru, ale ten je dvoudimen-

zionální, protože čtvrtá dimenze tu třetí ničí a jako reálné zů-

stávají jen dvó; jakmile se pozvedneme z fyzických tří dimenzí

óteričnosti, je všeohno orientováno podle dvou dimenzí. A éterič-

nost vochopíme jen tehdy, když si ji mysl orientovanou podle

dvou dimenzí,

Řekne te třeba: ale já přece chodím odtud až potud také v čte-

ričnosti, tedy podle tří dimenzí. Jenže te třetí dimonze nemí pro

óteričnost žádného významu, nýbrž význam mají vždycky jon dimense

dvě. Ta třetí dimenze se vždy vyjadřuje odstupňovéním čegvení,žlutě,

modře nebo barvy fialové, jak ji nanesu na plochu, a je úplně jed-

no, mám-li tu plochu tady nebo tam, třetí dimenze se v úteričnosti

nemění, ale barva se mění, a je lhostejné, kar tu olochu postavím,

musím jen přiměřeně změnit barvu.

Zde se získává možnost žít s barvou, žít s barvou ve dvou di-
menzích, Tím ale vystupujeme z prostorových umění k tém, jež jsou

právě, jako je malířství, dvoudimenzionílní, a překonáváme pouhou

prostorovost. Všechno pak, 00 je v nás samých cítěním, nemá k pros-

torovým třem dimenzím žádného vztahu; jen vůle má vztah k třem

rosarovým dimenzím, ale cíténí ne,cit je vždy uzavřen ve dyou

menzích.

Proto shledáváme, rozumíme-li dvěma dimenzím skutečně správně,
že co je v nás citového, dé se podle rožnosti zase podat v tom, co

ve dvou dimenzfoh může zažít nalířství.

dak vídíte, člověk se musí vyprostit « trojdimenzionální ma-

teriality, chce-li z architektury, krejčovského umění a olastiky

vyrůst k malířskosti. A tak máme v malířství umění, o némž ge může
říci: malířskost může člověk oročívat vnitřně duševně. Wobot když
malířsky tvoří nebo malířskost vníná, prožívů to nejprve vnitiné
duševně. Ale prožívá vlastně néco zevního, — prožívá to v barevné
perspektivé: není jíž vůbec žádného rozdílu mezi vnitřkem a vnéjš-
kem. Zde se nedí říci, jako se musí říct u arciitektury: duše by
chtěla tvořit formy, které potřebuje, když se dívá do tóla. V plas-
tice by chtíla duše tvořit formy v sochařsky ztvárněnén člověku,
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kde se člověk přirozeným jemu způsobem staví smysluplně do prostoru
v přítomnosti. To všechno nepřichází v malířství v úvahu. V malíř-
ství vlastně nemá vůbec žádného smyslu mluvit o tom že něco je
uvnitř nebo venku, nebo že duše je vw nitru a vně. Duše, pokud žije

č, je vlastně neustále v duchovnu. Co se v malířství prožívá,
je takřka volným ponyben duše v kosmu. Nezáleží na tom, prožíváme-
=li obraz vnitřně nebo jej vidíme venku, pokud jej vidíme, nepři-

hlížíme=li k nedokonalosti zevních barevných prostředků, pokud jej
vidíme barevně.

Naproti tom vstupujeme úplně do něčeho, co prožívá duše jako
duchovost, jako něco duchovně-duševního když se dostaneme do živlu
hudby. Zde musíme z prostoru ven úplně. Hudba je lineární, jedno-
dimezionální. Také se jednodimenzionálně prožívá v časové linii,
Ale prožívá se tak, že člověk přitom prožívá svět současně jako
svět svůj. Duše nechce něco uplatňovat, co potřebuje, když se vnoří

do fyzičnosti, nebo když fyzičnost opouští; duše chce v hudebnosti

prožívat to, Co v ní ted na Zemi duševně-duchovně žije a vibruje.

A studujeme=li tajemství hudby, příjdeme na to — už jsem to
zde jednou říkal — o0 vlastné Řekové „kteří ee v téohto věcech po-

divuhodně vyznalí, mínili lyrou Apollóna. Co se prožívá hudebně,
je skrytým, ale člověku právě vlastním přizpůsobováním tomu, čím
jsou vnitřní Harnonioky-mlodické ponězy světového bytí; £ nich je
vytvořen. Podivu s „ majíc jen metamorfované půso-
bení, jsou vpodstatě vzato jeho nervové provazce, kteró vybíhají
z míchy. To je ta lyra Apollonova, tato mícha, nahoře v mozku kon-
čící, jednotlivé nervové provazce rozpínající oelým tělem. Na těah-

to nervových provazcích je hrán duševně-duchový člověk v pozemském
světě. Nejdokonalejším nástrojem tohoto světa je člověk sám, a hu-
dební nástroj venku kouzlí tony pro člověka jako umělecké tou měrou,
nakolik člověk ve znění strun nějakého nového nástroje např. oítí
něco, co souvisí s jeho vlastní konstitucí vyvinutou nervovými pro-

vazci a dráhami krve, co souvisí s jeho výstavbou.

Člověk, pokud je člověkem nervů, je vnitřně vybudován z hudby.
A umělecky pocituje hudbu, pokud to, co vystupuje hudebně, harmo—
nuje s tajemstvím jeho vlastní hude bníT

Když se tedy člověk oddává hudbě, oslovuje svou na Zemi žijící
duševnost a duchovost. A ve stejné míře, v jaké antroposofické na-
zíréní odhaluje tajemství vnitřní duchovně-duševní lidské přiroze-
nosti, budou moci tato tajemství působit plodně právě na hudbu,
ne teoreticky, ale na hudební tvoření.

Neboť uvažte, že to skutečné není teoretizování, když říkám:
pohlečme ven na nešivý hmotný svět. Když jej vidíme barevně, je to-
to vidění barev kosmickou vzpomínkou. Na bozích v pradávnu oůsobí-
cích se učíme chápat správným antroposofickým nazíráním, jak v dra-
hokamech, v barevných zevních předmětech, a vůbec v barvách,

se prapůvodním svým tvořením připomínají bohové. Když zpozorujeme,
Zo včci jsou proto barevné, že se jimi vyslovují bohové, pak to vy-
volává entuziasmus vycházející z prožívání v duchu. lo není teore-
tizování, ale neco, Co může úuši bezprostředně oronikat vnitřní
silou. Neplyne z toho teoreiizování 0 umění, nyvrž růže se tím pod-
nítit samo umélecké tvoření a umelecké vnímání. lek je oravé umění
všude hledáním vztahu človeka k duchovnu, až už je to k duchovwnu,
které očekává, když se svou duší vystupuje £ těla, nebo uledáním
styku s duchovnem, jež by si rád ucíovol ve vzpomínce, když se noří
do těla — at je to vztah k duchu, s nímě se cítí spřízněn, jelikož
se necítí spříznén 8 pouhou ořirozeností svého okolí, anebo se cítí
v duchovnu — řekl bych — více ve svétě barevnosti, kde přestává být
neco uvnitř a venku,%udy duše takřka olávmo se vunáší kosmem ,
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v barevnosti cítí svůj vlastní život v kosmu, kde touto barevností
může být všude. Nebo také cítí duše ještě v pozemskosti svou spří-
zněnost s kosmickou duší a duchem, jako v hudbě,

A když vystoupíme k básnictví — už mnohé, co jsem řekl o sta-
rých časech básnických pocitů, kdy bylo básnění ještě něčíp zcela
uměleckým, může nás upozornit na to, jak se básnictví pocitovalo,
když lidé měli ještě živé vztahy k duchovně-duševnímu světu. Mluvíl
jsem o tom už včera; jak se pohybuje Petr nebo Pavel na tršiští
v Malých Škvarkovicích, to nebylo pro doby skutečně umělecké ni-
čím rozumným, vždyt půjdeme-li na tržiště Malých Škvarkovíc a pro-
hlédneme si toho Petra a Pavla, budou jejich pohyby, jejich hovory
stále ještě bohatší než ty, které se pak mohou popisovat. U Řeků
skutečné doby řeckých uměleů, řecké doby umělecké, by se jevilo ně-
čím úplně absurdním, aby se Žakto popisovali lidé z tržiště a v je-
jich domech. Z naturalism však vyšlo zvláštní úsilí napodobovat
= divadle, dokonce i ve scensrii, naprosto jen něco naturalistio-
kého.

Právš tak málo, jak by mělo být něčím malířským, kdyby se barva
nemalovala na plochu, ale nějak by se měla utvářet v prostoru, tak
není také jevištním uměním, když se opravdu umělecky nechápou zoela
určité, jevištěm dané prostředky. Pomyslete, že kdybychom ohtělí
být skutečně naturalističtí, nemohli bychom přece udšlat z jeviště
takovou světnici a zde mít díváka; takovou světnici byolom nemohli
udělat, vždyt takové světnice vůbec neexistují; v zimě bychom v ních
přece zmrzli. Světnice se dělají ze všech čtyř stran uzavřené. A
prren chtěli hrát úplně naturalisticky, museli byohm také je-
viště uzavřít a hrát vzadu. Nevím, kolik lidí by si potom koupilo
vstupenku do divadla, ale takové by bylo jevištní unční s přihlédo
nutím ke všemu naturalisticky reálnému, kdybychom i zde měli čtvr-
tou stěnu. Je to přirozené řečeno poněkud extrémně, ale naorosto
správně.

Mohu vás teď odkázat jen k něčem, na 00 jsemčasto poukazoval.
Homér začíná svou Jlíadu tím, že říká: Zpívej mi, 0 můzo, o hněvu
poleiada Achillea.

A to není žádná íráze, ale i“ tomu tak, že Homér měl skutečně
pozitivní zážitek; má se povznést k nadpozemské božsky-duchové by-
tosti, která poučíje jeho těla k uměleckému utváření epiky.

šk i. snenené horní bohy, pooiované jako bytostiK
ože y plo pocitovaly se dy žens jako mzy, Hom

vyhledat horní bohy svou lidskou Fihotési dát k dis ozoi
horním bohům, aby tím nechal vyjádřit se o tóch událostech myšlen-
kovosti kosm. Pohledte, epickým je neciat mluvit korní bohy, když
se jim dává k službám sám člověk. llomér začíná; Zvívej mi, © muzo,
o mučí scestovalém ... — Míní Odyssea. Vůbec by mu ani nenapadlo
chtít lidem jen něco namluvit, co sám vymyslel nebo sám viděl. Ne-
bot proč by to měl dělat 7 To si přece může udělat každý sám. Homér
právě chce plně dát tento Homérův organismus k dispozici horním
božsky=duchovým bytostem, aby ony vydédiiby, jak spatřují souvislost
lidí na Zemi, Z toho vzniká epické básnictví.

A básnictví dramatické ? Inu, to prosté vyplývá — stačí si jen
vzpomenout na období před-aischylovské, na období před ilschylem —
vyplývá to ze znázorňování boha Dionýsa jehož působení vystupuje
z hlubin. Nejprve je to jediní osoba Dionýsa, potom Dionýsos a jeko
pomocníci, chór kolem sa shromažďující, aby byl tkařka reflexem
toho, co nečiní lidé, ale co vlastně činí podzemští bohové, bohové
vůle, kteří si vypoměhají lidskými postavami, aby nz. jevišl1 před-
stavovali nikoliv vůli lidkou, ale božskou. A teorve pozvolným



A4

menutím spojitosti člověka s duchovým světem se na devišti stalo
zbožského působení lidmi čisté působení lidské.

Tento proces se uskutečňoval ještě v Řecku od Aisohyla, kde
všude ještě vidíme lidmi pronikat podněty bohů, ež ČFasnípidoví,
kde Lidé vystupují už jako lidé, ale přece jen stále ještě s podně-
ty nadpozemskými, dalo by se říci, nebot vlastní naturalismus byl
možný teprve v době novější,

Ale člověk msí zase najít cestu nazpět k duchu také v básnie-
tví, Takže můžeme říci: epika se obrací k horním bohům; žpívej mi,
Ó můso, o hněvu peleiada Achillea. Dramatika se obrací k bohům dol-
ním, takže se dá říci, že skutečné drama vidí vystupovat vzhůru na
zem svět bohů, který je pod zemí. A člověk se může učinit nástrojem
pro jednání tohoto dolního světa bohů.

Když se jaksi jako člověk díváme ven do světa /viz kresbu, oko
máme v umění zcela přehlédmutelné to, co je takřka bezprostředně
venku naturalistického /v kresběrzelená/, Oproti tom v dramatice

L ©   
máme vystupující duchový svět dolní /červená/. A v epice máme se-
stupující duchový svět horní /fialová/. Můza gestupující dolů, aby
hlavou člověka si člověkem vypomohla a jako můza vyprávěla, co lidé
na Zemí ní nebo 00 se vůbec ve vesmíru jykonévá, to je opika.
Z hlubin světa vystupovat nahoru, a pomocí lidských těl necha jed-nat vůli, kteráJe Pěůsemskou vůlí bohů, to je dramatika.

Mohli bychom říci: máme-li před sebou oláně pozemského bytí,
pak jako z oblaků dolů sestupující máme božskou můžu epického umění;
Jako z hlubín Země vystupující, nahoru v kouři a dýmu se valící má-
ne dionýsovské, odzenské požnkyduchové mocnosti, vůlí působící.zdola napovrch skrze člověka. Ale všude musíme touto zemskou plání
prohlížet, jak jistou něrou vulkanicky vystupuje nahoru dramatič-
nost, jak šehnajícím deštěr se snáší shora dolů epika, A 00 se tu
děje na stejné úrovni s námi, kde jaksi v pocitu spatřujeme pejvyš-
ší posly horních bohů spolupůsobit s dolními bohy na stejné úrovni
9 námi, kde jaksi nóco kosmického — nv však pocivtovaného teoretioky
uzkoprse, ale v celé svó bytostnosti —- kde tóto kosmické zčola se
nechá dráždit, nechává se rozradostnit, piivádět k smíchu, k jásotu
nynficky duchovou ohnivostí siora, zde uprostřed se člověk stává
lyrickým. Zde nepocituje zezdola nahoru vystupující dramatičnost,
pepocituje shora dolů se snášející epiku, nýbrž s ním na stejné
úrovni žijící lyričnost, něco duchovně jennocitného, co neprší dolů
k lesu, ani učola nevyráží naloru ve vulkánu a neláme stromy, nýbrž
pociťuje něco, co šelestí v listech, co potéšuje v květech, co vane
Ve větru. Ve všem, Co na stejné úrovni nám ve hmotě dává tušit
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duchovost, že naše srdce překypuje, že náš dech je radostně vzrušen,
če naše celá duše se rozplývá v tom, pro 60 jsou příznakem něčeho
duchovně-duševního zevní přírodní jevy, co je tedy s námi na stejné
úrovni; v tom všem zde žije a tká lyričnost, která takřka s radost-
nou tváří pohlíží vznůru k norním bonům, a s tváří ponékuá zachmu-
řenou se dívé dolů k bohům dolním, která se tedy může vytříbit na
jednéEo je lyrikou, k dramatické lyričnosti, a na dru-
hé straně se že uklidnit k lyričnosti epické, která e je lyri-
kou vždy jen tím, že človék jaksi prožívá vlastní okolí Země se
svým středním člověken, se svou bytostí citovou, v níž právě vycitu=
je, (co šije spolu s ním v okruhu Zvmě. /Srov. také: "Die Kunst der
Reuitation und Deklamation."/

 

vždyt člověk vlastně nemůže ani jinak, pokud se skutečně do-
stane do ducha světových jevů, nežli dát oněm zpropadeně abstrakt-
ním představám pozvolna přecházet v živé, barevné, tvořivé řítí a
tkaní. Docela mimovolně, řekl bych, se ideové znázorňování stává
uměleckým, protoše co je kolem nás, žije právě v uměleckém živlu.
A proto naprosto vždy je zapotřebí sro t tato opovážlivě ab-
straktní pojmová určení —- fyzické tělo, éterické tělo, astrální tě-
lo - , všechno to, ©0 je tu pojmové ideové: toto impertinentně
přímočaré, toto impertinentně omezeně definovatelné, toto děsně
vědecky určující «..,to odstupňovat v uměleckou barvu a formu., To
je vnitřní, nikoliv jen zevní nezbytnost všeho antroposofického.

Proto se smí vyslovit nadéje, že se lidstvo skutečně z natura-
lismu odšosáčtí, odpedantizuje, odprimitivizuje. Vědyt s adstrakoí,
s teoretizováním, s pouhou vědeckostí, s tak zvanou praktičností
vězí lidé v šosáctví, v pedanterii, v primitíivismu, - nebot skuteč-
ně praktické to není — hluboce v tom vězí a potřebují vzlet. A do-
kud zde takový vzlet není, nemůže se vlastně antroposofii správně
dařit, naboťt v neuměleckém živlu ztratí dech. Volně může dýchat
jen v živlu uměleckém. Bude-li se antroposofie správné enápat, po-
= právě povede také k umění, aniž by sebe méně z poznání něčeho
ztratila.

ITV.

„Poslední dvě přednášky, včerejší a předvčerejší, byly v podsta«
tě věnovány různým oblastem uměleckého tvoření a uměleckého poci-
fování lidí, Přednesl jsem je tak proto, že jsem chtěl připomenout
jak zvláštní způsov pohlížení na svůt, jehož se může člověku dostat
Z aroposotického proalousení, musí Zase vést také k vnitřnímu
element mu oživení uměleckého dění v civilizaci přítomnosti a
budoucnosti. Včera, na konci, jsem chtěl upozornit zváště na to,
jak tím, že antroposofickým svétovým názoraempřichází člověk k pří-
mému získávání poméru k duonhovnu, že tím se také mohou zase získat
duchovní sí které zde msí být, máú=li vzniknouř skutečné uméní,
a které byly po ruce vždy, když z bezprostředního lidství působílo
pravé umění v té či oné době. yravé uméní může však jen vzniknout
na jedné straně vedle skutečného poznání a na druhé straně vedle
skutečného nábož kého života lidstva. Poznáním a náboženstvím seŠlovékjistémzduchovnéní myšlenek, citů a vůle,
ale tak, že právě během dovy, kterou člověk stráví na Zemi mezi
narozením a smrtí, cítí vnitřné prožívaným poznáním a vnitřně pro-
žívaným náboženstvím, jak tu jde o to, co jsem vsonckud učinil zá-
kladem včerejší a oředvčerejší úvahy 1 když totiž člověk vidí, 00
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no obklopuje v fevní ořírodé, která je stejného druhu s fyzičností
v nóm, pak pocituje, že jeho lidství se tím nevyčerpává, že si člo-
věk musí říci, — a Ve všeců uměleckých, náboženských, vpravdě ná-
boženských dobách si to říkal — stojím zde v pozemském bytí, ale
tak, že toto pozemské bytí odporuje celé podstaté mého lidství. Že
na druhé straně celá podstata mého lidství — tak si človék musí
říct - nese na sobé něco, co musí být obrazem, výsledkem jiného
světa - nebo jiných světů —, než je ten svět, který prožívám mezi
narozenín a smrtí.

Pozorujme tento citový moment, který jsem ted charakterizoval,
právé z antroposofického nlediska se zřetelem k poznání. Poznáním
chce člov at do tajemství, do světov. bytí. Novější
lidstvo je ovšem pyšné na své zevní naturalistické poznatky. M
se už říci, že vzhledem k zevní naturalističnosti to dotáhlo no-
vější lidstvo za posledních tří až čtyř století vskutku mimořádně
daleko. Před pozorujícím pohledem člověka jsou tu podivuhodné pří-
rodní souvislosti. Ale právě u těchto přírodních souvislostí sí
musí dnešní přírodní věda, když se rozpomene na svou vlastní pod-
statu, v celé intenzitě říci: vlastně se dojde v pozorování světa
s tím, Go lze poznat pomocí smyslů, pomocí pozemského těla, právě
k té bráně světových souvislostí, která člověku vlastní světová ta-
jemství a svět dy uzavírá. A 4 antroposo č ouben
víme, že k tomu, a outo branou prošlo, aby se skutečně vstou=
pilo do oblastí, kde se může získat nazírání něčeho , co leží za
zevním smyslovým světem, že zde, kde se má jít cestami, jež vedou
touto branou, jsou zprvu pro člověka určitá vnitřní nebezpečí, že
Bě člověk musí dostat jak myšlenkově, tak i ve sťéře vůle a citů
k určitó vnitřní pevnosti, Proto. ti procházení touto branou se
nazývá cestou kolem strážce prahu.

iusí se tedy upozornit na to, že má-li se dosáhnout skutečného
poznání duchovně-božského základu světa, misí se překonat různá
nebezpečí, še tedy bezprostředně s tím, čín je člověk mezi naroze-
ním a smrtí působením přirozených poměrů, je nemožné projít branou,
která vede do duchového světa.

Poukazuje se tím na nesmírnou vážnost toho, co se smí vpravdě
nazvat poznáním, To je na straně jedné. A ukazuje se tím také na
to, že do jisté . je již propast mezi čístě naturalístickým svě-
tem a tím, 60 musí člověk vyhledat, ohce-li vstoupit do své pravé
domoviny, ohce=li vědět, s čím jeho nejvnitřnější bytost, s níž sepřece musí cítit v pouhém naturelistickém světě oizí, s čím tato
bytost souvisí. Takže mezi tím, čím je lidská ba jvnífrnější bytost,
a poznáním toho, kde se to najde, leží propast. Neboť také když
vstupujeme narozením do fyziokého bytí, nesere s sebou přirozeně
do pozemského života svou věčnou božskou bytost. Ale má=li se tato
bytost poznat ve světě podle svého zřídla, pak je mezi bezprostřed-
ním pozemským životem a oblastmi poznání, do nicuž musíme vstoupit,
abychom svou vlastní bytost poznali, právě určití propast.

 

 

, Sřetelně tedy na jedné strané pravá idea poznání připomíná,
jaká vážnost je před duchovým světem a úledáním pomeru k němu. úa
druhé straně by zde nebyl náboženský človek jako takový, kdyby 10-
zemské bytí bylo vezprostředné uspokojující, kdyby tomu bylo sku-
tečné tak, jak o tom v mnoha směreon sní novější naturalisrms, že
člověk je pouze nejvyšším vrcholem ořírodnícn jevů. Nůboženský
člověk vy tu vůbec nebyl, kdyby to takové bylo, neboř člověk by nakpřece misel být spokojený se svým vytím pozemským. le náboženství
směřuje k něčem uvlně dinému, než ke spokojenosti s pozemským
bytím. Náboženství směřuje k bom, aby podávalo utěchu odklonem
od vozemského vytí, nebo aby stavělo před člověka něco, co vytváří
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k pozenskému bytí určité vyrovnání. Anebo se náboženství zaměřuje
také k touu, aby člověk z pouného pozeuského bytí procitl a v ur-
čitém způsobu ovětného probuzení cítil, jak je něčím vío, než co sa

ma můžo jevit v životě pozemském.

Antroposofické prohloubení je schopné propuolí silný cit, sil-
ný pocit na obě strany, jak směrem k pozn + tak 1 k prožívání ná-
boženském. Ve směru k poznání, když se právě ukazuje na to, že
člověk, dřív než má projít branou do duchového gvěta mapí zakusit
cestu, jež ho tříbí a čistí. A poukazuje se také na Život nábožen-
ský, když se ořipo + jak tento náboženský život musí vést nad

uhou, obyčejným pozemským vědomím sledovatelnou skutečnost. An-
roposofií sa přece opět pojímá mystérium Golgoty, zjevení Krista

Ježíše na Zemi, takovým způsobem, že se toto mystériun staví do ji-
ých, pouze slově pochopitelných dějinných událostí, jež se va

Světě Přihodily, jako událost pochopitelné nadsmyslově. a

Nyní žije tedy člověk jaksi d touto pastí, jemu se otoví-
rajícův poznání Anábošens ví, klěrá je jistépřeklojutolné, jenže
0 se týká náboženského obsahu nikoliv v době pozemské, a pokud jde
o obsah poznání nikoliv s tím vědomím, jež je člověku dáno pouhou
Zemí. A zda právě nastupuje, aby bylo něco v pozemském vývoji, 00
překlenuje tuto propast také pro bytí pozemské, zde tedy nastupuje
umění, Proto nemůže skutečné, pravé umění jinak než sí uvědomovat,

na jedné straně ná přinášet na Zemi duchovně-božský život, a na
druhé straně pozemsko-fyzický život má tvořením povýšit, aby tento
pozemsko-fyzický život ve svých formách, ve svých barvách, ve slo-

o!jakonadpozemskosti.
Nezáleží na tom, je-li umění zabarveno více idealisticky nebo více
realisticky. Jen vztah k duchu potřebuje umění, k reálném duchu,
me k duchu pouze myšlenému. A umělec by ani nemohl ve své hmotě
tvořit, kdyby v něm nežil podnět, který přichází z duchového světa.

Ale tím se zároveň také připomíná vážnost v umění, vedle váš-
nosti v poznání a vedle vášnosti v náboženském prožívání. Od této
vážnosti v umění, to nelze popřít, se v mnohém směru náš materia-
listický svět a lidstvo vzdálílo. A kašdý pohled do uměleckého tvo-
ření, zasluhujícího v pravém smyslu toho jména, nám v tom tvoření
ukazuje současně lidský zápas o soulad, o harmonii mezí duchovou
božskostí a fyzickou pozemskostí. A kde se tento zápas v uměloi ne-
ukazuje, tam právě není pravdivého podnětu uměleckého.

Mohli bychom říci, že se to ukázalo, právě kdyš přistoupila k
lidstvu jistého kulturního vývoje v celé vážnosti velká otázka umění.
Ukázelo se to, řekl vyah, naposledy velkým stylem ve světovém vývojí
tím, co žilo v době Goetna a Schillera. Tuto schillerovu a Goethovu
dovu charakterizuje orávě zápas 0 vyrovnání, o zharmonizování ducio—
vé božskosti s fyzickou smyslovostí. Stačí jen pohlédnout na zápas
Goethův, na zápolení sohillerovo, a snladáme to potvrzeno,

Z množství toho, co by se tu mohlo uvést, jsme už béhem našich
mnohaletých úvaň lecoos uyedli. Dnes chci naznačit jen něco málo,
abych tak udal základní ton. /irov.: "3ehiller und unser Zeitalter"
a "Fausts Weltwandorung und ssine Yiedergeburt aus dem deutschen
Geistesleben"./

V době Goetha a Schillsra se vynořil jako idaová orientace,
akceptován ještě samotným Goethen a Schillerem, rozdíl mezi ronan-
tickým uméním a uméním klasickým. Joetnhe sám se sobě jaksi jevil
zcela jako stoupenec umóní klasického. A cátěl sa stát sprévním
pěstitslem klasického umění, když se ohtěl vžívat do tono, co m
Ještí mohlo ukázat vlastní tajemství velkéno umění řeckého. Chtěl
se vžívat do tajenství řeckého umění na své cestě do Italie. Jeho
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italská cesta byla pro néj něčím jako naplněním touhy. Ve svém 8e-
verském okolí necítil jaksi žádnou možnost dostat umělecky do sou-
ladu to božsky-duchové, co se vznášelo před jeho duší na jedné
straně, s fyzickou smyslovostí, jež byla před jeho smysly právě na
straně druhé. Pozorováním něčeho, co se domníval tušit italskými
uměleckými díly z řeckého umění, hledal zharmonizování toho, co
před jeho odjezdem z Výmaru do Italie ještě zharmonizovené nebylo.

Je to v hlubším smyslu něčím = msím razit paradoxní výraz,
ale nemohu najít žádný jiný, chci-li jaksi naznačit, co zde Goethe
prožíval sledováním své italské cesty —- je to něčím, co působí
heroicky jímavým dojmem.

Goethe je vyznavačem klasického uměleckého zaměření. Je jím
v tom smyslu — povězme to slovy, kterí snad docela dobře reoroduku-
jí jeho vlastní ideu — Goethe je vyznavačem klasického uměleckého
zaměření v tom smyslu, že jeho pohled směřoval především k smyslo-
vé zevní skutečností. Avšak byl až příniš hlubokým duchem, než aby
necítil, že tato smyslová skutečnost neodpovídá přece tomu, v čem
by měl člověk podle své duševnosti hledat svou domovinu. o se musí
protříbit, ztvárnit k něčem vyššímu.

A tak hledal Goethe jako umělec všude v útvaroch přírody i
v jednáních lidí něco, o čem věřil, třeba se to javí vs smyslové
fyzičnosti nedokonalé, že odpovídajícím zacházením, aniž bychom
byli nevěrní smyslově-fyzické podobě, že se to dá protříbit k něče-
mu vyššímu, ztvárnit k vyšší urovni, tak aby protříbenou smyslovou
formou prozařovala božská duchovost. To bylo Goethovo celé energice
ké usilování: nebrat lehkomyslně do svých slov něco božsky-duchové—
ho, Evyatíovat božskou duchovost lehkomyslně v liniích podobně,
nebot vědy by byl přesvědčený, že když se o něčem božsky-duchovém
mluví romantickou formou, pak převádět božskou duchovost do pozem-
ského života je poměrně lehké, ale jen v náznaku, ne způsobem vy-
čerpávajícím, shrnujícím.

Goethe nechtěl říkat: bohové šijí; a já udělám nějaký více
či méně symbolický výtvor v pozemské aféře na důkaz toho, jak věřím,
že bohové žijí. To Goethe nechtěl. fakový pocit neměl. Spíše měl
tento pocit: dívám se na kameny, na rostliny, na zvířata, vnímám
jednání lidí. Jsou to pro mě něco jako podo či jevy, klaré odpad-
ly od božského ducha, které se snad od něho značně vzdálily; ale
já musím, i když vidím, jak ve formě i v barvě vystupující v pozem-
skosti přede mnou, se všude jeví odpadnutí od božského ducha, já
musím přesto uměttuto barvu, tuto formupojednat tak, že je příve-
du na vyšší stupeň, aby tak mohly znázorňovat něco božsky -dAuchového
ze své vlastní podstaty. Nemusím být nevěrný přírodě, tak cítil
Úvethe, nýbrž stačí přírodu pouze protříbit v uměleckou podobu
pak bude ve své vlastní podstatě výrazem božského ducha. lo cítil
Goethe jako klasičnost. O tom se domníval, že to byl hlavní impuls
řeckého umění. věřil, že je to vůbec tím pravým uměním. /vizibau-
formen ale Kultur- und keltempfindungs-Gedanken, "/

Taková bytogt jako Schiller nemohl s touto ideovou orientací
držet krok, neboť jeho pohled srěřoval idealisticky vzhůru do
božeky-duchového světa. A 00 bylo vo svétě smyslově-fyvickém,
s tím zacházel právé jen jako s piíležirostí, aby náznakem vyjádřil
něco božsky-duchového. -roto vyl Sehiller původcem romontiekého
básnění, jež se pak připojilo ke čoethovi.

Je mimořádně zajímavé, jek zoele opačný způsob, kter, abych
tak řekl, ztratil naději, že by se mohlo něco pozorsky-sny slového
pozvednout k božství, který se spokojuje jen s použitím fyzice
pozemské smyslovosti k tomu, aby se něco božsky-duchového vyjádřilo
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více néně náznakem, je zajímavé, jak právě toto romantické básnění
se ve střední Byropě připojilo je klasicismu, o nějž usiloval
Goethe.

Ale přihlédněme k tomuto Goethovu klasicismu samému, Goethe,
který razil onen krásný výrok: Zdo ovládá vědu a umění, mí také
náboženství; kdo tyto dvě neovládá, necht má náboženství | Goethe,
který byl tak hluboce proniknutý tím, že nemiže být žádný umělec,
nemající v sobě náboženský impuls, coethe, který byl od triviální
náboženskosti jen proto tak silně odpuzován, že hluboký náboženský
impuls byl právě v něm samém, Goethe si dal, smím-lí použít toho
až pedantického výrazu, tu nejpootivější prácí s tím, tak umělecky
tříbit smyslovou fyzícky-pozemskou formu, aby se jevila jako
otisk božské duchovostí.

Podívejme se jednou, jak si dal tuto namáhavou, poctivou práci.
Vybral si právě něco, co je jaksepatří hrubě pozemské, a necítí se
ani nucen, aby to nějak příliš k umělasckému zpracování ménil. Pro-
hlédněte si jednou v souvislosti s tím Goethovu práci na dramatu
"cůtz von Berlichingen*, Bere životopis Gůtze z jerlichingen tak,
jak je čistě zevním životopisným popisem, a zachází s ním s celou
pietou, dramatizuje jej, vyjadřuje to dokonce v titulu, nebož titul
jeho prvního přepracování zní: Příbéh Gottfrieda z berlichingen
dramatizovaný. bere tedy něco zcela pozemsky-fyzického, ale nakládá
s tím tak velioe pietně, že jen jemně to předělává, aby to převedl
do dramatičnosti. Rád by tedy jako umělec opouštěl Zemi pokud možno
co nejméně, a současně ji ohce znázornit jako projev duchovně-bož-
ského světového řádu.

A vezměte něco jiného. Třeba to, jak se Goethe pouští do svého
dramatu "Iphigenia" nebo "Tasso". Tato dramata koncipuje, ztvárňuje
látku búsnicky. Ale oo dělá potom % Vůbec se neodvažuje, mollo by
se říci, jakým je tento Goethe, který se narodil ve Vrankfurtu,
studoval v Lipaku, ve Strassburku, a přišel do Výmaru, naprosto se
neodvažuje tato dramata Jppisente a Tasso, Goethe jako rEE
výmarsko-frankfurtský Goethe, neodvažuje se tato dramata dokončit.
Musí do Italie. Musí putovat va světle řeckého umění, aby dostal
smyslově-fyzicko-pozemskou formu tak vysoko, kdy může mít za to, že
ta zase zrcadlí něco duchového. Jen si představte, jaký zápas, ja-
ké zápolení je zde v tomto Goethovi, aby překlemul propast mezi
sryslově=Lyzicko-pozemskou formou a božskou duchovostí. Byla to
v Goethovi jako nějaká němoc, když opustil Výmar takřka v mlze za
noci, nikomu o tom nic neřekl, jen aby mohl uprehnout do takového
prostředí, v němě ge mu mělo pogakit dát duchovně se zjevit formám,
které jako severský Goethe vůbec nemohl překonat, aby je pak dále
pozvedal ke zduehovnění. Tato Goethova psycholovie je něčím hluboce
uchvatným. Pozorujeme-li Goetha v této souvislosti, má to néco,
řekl bych, heroicky jímavého.

A pak pohleďte dál. Nejcharakterističtíjším pro Goetha je právě- jakkoliv vám bude připadat podivné, když vyslovím ten paradox -
nejcharakterističtějším pro Goetha je to, že nic nedotáhl do konce.Fausta začal z velké základní koncepce. ile jen filisterský
£ckermann ho mohl přimět v pozdějším věku k tomu, aby způsobem,
Jak to právě Goethovi ještě šlo, tohoto Fausta dokončil, bylo tonesnírné zápolení, čem ještě musel navoníhat někdo druhý, že Goethevůbec přive ta k umělecké tvájnosti. /Viz; Geistesvissonschaři-
liche Srlůuterungen zu Goethes Isust: svazek I.+ Faust, der stre-
bende iensch, Svazek II.: Das Faustproblen. Die romantische und
die Klassische walpurgisnacht./ Veznéte ronán willelm Weister. Jak
jej vytvořil z prvního nástinu, tak jej vůbec ani nechtel sám ze
sebe dokončit, úchiller ho k tomu piinel. Ale uvažujere=li o té
historii v dnešním světle, pak bychom řeklis kdyby to býval Schiller 
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raději nedělal. Neboť co Goethe tenkrát stvořil není vůbec na výšitoho, co by bylo dříve při návrhu zůstalo jako Žragment. A také
vezmeme-li druhý díl, jsou v něm především sosbírané epizody. Není
to jednotné umělecké dílo.

lobo si povšimněte, jak ehtél Goetne vystoupit k nejvyšším
vrcholům básnického tvoření, když měl v úmyslu právě z oblasti jemu
tak milé, z řecké oblasti, čerpat postavy jakou je "Pandora"; zůsta-
la fragmontem, nedokázal ji přivést ke konci. Jeho návrh byl tak
nesmírně velký, že se mu zaokrouhlení v celek nepodařilo. Vidíme to
na tom návrhu, ale také vidíme, jak doléhá na jeho duší tíha a váš-nost uměleckého úkolu. A pohledte, když chtěl Goethe ideálně po-
vznést lidský život, aby takřka v lesku ukázal božství ducha, tu
nouzově provedl z trilogie jen počátek, první drama; "Die natirli-
che Tochter" /Přirozená dcera/.

Mohli sa říci; všude ukazoval „úoethe své přiznání ke kla-
sičnosti; velmi silně dává najevo své ůsilí vytvořít z pozemské
fyzičností něco, 00 se tříbí do takové výše že,to zjevuje leskbožského dychovna, — ukazuje, jak všude vyvíjí úsilí, zápasí, jakje to ale úloha, která právě může lidské síly, také 1 Goethovy síly

přerůst, kdyš se pojímá dostatečně hluboko.

Proto se musí říois Tak velkolepě a mocně se člověku jeví umě-
ní ve svém vážném světovém poslání právé na takové osobnosti, ja-
kou byl Goethe. A 60 se nakonec stalo votom, právě v romantismu
Zjevilo se tím charakterističtěji, když se bo pozoruje ve spojitostí
s Goethem,

iinulý čtvrtek byl dnem stopgdesátých narozenin Ludwiga Tiecka,
Narodil se 51. května 1773. Jeho úmrtní den spadá na 28.dubna 1853,Ludwig Tieck, který je dnes bohužel už jen o známý, byl přece
v jistém směru věrným žákem Goetnhovým. Vyrostl z romantismu. Vyrůe-
tal z toho, 00 se cítilo, řekl bych, jako gosthovský problém nověj-
ší doby v devadesátých letech 15.století na vzdělávacím ústavu
v Jeně. Ludwig iieck prožil jako mladý člověk vydání Werthera, vy-
dání prvního Fausta. Ludwig Tieck zor Jeně spolu s Novalisem,
Fichtem, schellingem, Hegelem k světovým záhadám, Ludwig Tieck po-
cifoval z největší blízkosti dech celého gcethovsky klasického usi-
lování. /Viz; "Pichtes Geist mitten unter uns."/ Řekl bych, že právěna Ludwigu Tieckovi lze pozorovat, jak duchovní život ještě působilna rozhraní 18. a 19. století, v první polovině l9.století, neboť
Ludwig Tieck je nejen někým, kdo vedle Schlegela zavedl vlastněv Německu Shakespeara, nýbrž Ludwig Tieck je osobností, na níž semůže vidět, jak se onen nesmírný zápas a usilování Goethovo zrcadlí
ve významném současníku, v současníku, který právě pociřuje vážnost,vznešenost a důstojnost umění jako mohutný lidsky kulturní ideál. :

A Ludwig Tieck zhlédl kus světa. Své životní zkušenosti nesbí-—ral na malém kousku země. Ludwig Tieck, když byl nejprve seděl unohou Fichta, Gohellinga, Hegela v Jeně, konal cesty po Italii aFrancií. Ludwig Tieck znal svět. Ale když poznal filosofii a svět,
pokoušel se go9thovským způsobem umélec překlenout propast mezipozemským bytím a vytím nebesky-božským.

Vlastní síle, úderné síle Goethovy bytosti se přirozené nemohlvyrovnat. Ale pronlédněme si něco, čím je pomérně ranné dílo LudwigaTiecka; "sternbalds Wanderung /Sternbaldovo putování/, které veformě je napodobením wilhelma Meistera. Čím vlastně je toto Stern-baldovo outování ? Jsou to cesty lidské duše do kraje umění. Nesmímně tužoe doléhí na Sternbalda otázka: jak najdu ze smyslové-fyziecko--pozemské skutečnosti možnost, aby se tato pozemská skutečnos
pozvedla uměleckým způsobem do duchovního lesku ? Přitom oítil
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Ludwig Tieck /- jehož ppojzvd bychom vlastně měli být zaví-
zání v těchto dnech slavit — / cítil také onu vážnost, kterí se na
umění snáší ze sousedství poznání a ze sousedství náboženského žívo-
ta. Grandiozními jsou tu ostrá světla, která sem dopadají na umě-
lecké tvoření Ludwiga Tiecka z poznání a z nábožnosti.

Také vznikla románová báseň od pučnia Tiecka, rovněž v jeho
poměrně mladém věku; "william Lovell". Ta postava je zcela pod
dojmem, jehož se Tieckovi dostalo z vážnosti“úsilí o poznání, kte-
rou spoluprožíval, když sedával v nohou schellinga a Fichta v Jeně.

Uvažte = co na tak značně vnímavého ducha, jakým byl Ludwig
Tieck, zde působilo. Jinak, i když neméně velkolepě, to působilo
na Novalisej ale pro Ludwiga Tiecka, který v dřívějších etech ještě
rošel raoionalisticko-intelektualistickým svobodomyslným, jak se

říkalo, školením berlínského vrchního pedanta, Tajnéhove anta
Nikolaje, pro takového ducha bylo ještě něčím jiným, 60 tu musel
prožívat rbe viděl, jak se ve Fichtovi, v Schellingovi lidská
duše vpodsta č vzdala veškeré souvislosti se zevní fyzickou skuteč-
ností a jen sama ze sebe ehtěla hledat bránu do duchového světa.
Ve "williamu Lovslloví“ znázorňyje Ludwig Tieck člověka který chceprávě hledat eestu do duchovna uplně z vlastní duše úplně subjek-tivisticky, a který, — protože nemůže najít, co Goothe chtěl vř
hledat svým klasickým uměním, nemůže najít božství ve fyzíok
smyslovosti, - který to tedy jen hledá, řekl bych, postaven na ostří
svó vlastní osobnosti, proto oje zmatený nejen za světa, ale takéz této avé vlastní osobnosti. A tak ztrácí William Lovell tím nej-větším, Fichtovou i Sehellingovou filosofií všechnu oporu života.
Právě v tomto "william Lovellovi" se poukazuje osobitým způsobemna nebezpečí poznání, které však člověk nutně m žít: ta euž může Fíoi:u Ludwiga Tiecka vid me, jak do šíebké 2: :
vzařuje vážnost poznání,

A Ludwig Tieok sak už jako poměrně starý muž vytvořil básnickédílo, jakým je "Der Aufruhr in den Cevennen" /Wzbouření v Cevennách,Co vlastně toto "Yzbouření v Cevonnách" představuje 7 Démonickésíly, dostávající se na člověka, přírodní duchy, kteří člověka uaho-pují, činí bo sami sebou posedlým, dohínějí ho k náboženském Tana-tismu, zmocňují se ho tak, že člověk sám svou cestu světem už vícenenajde, Ó, tanto Ludwig Tieck na jedné straně již cítil, o0 znamenábýt postaven úplně na ostří vlast: osobnosti, a na druhé straně,být vydán na pospas duchovým bytostem žijícím v přírodě jako ele-mentární duchové, elementární bohové. Proto jsou v dílech LudwigaTiecka tóny tak úchvatné síly jako třeba v díle; "JugendlichesDichterleben" /Mladistvý živo úsníka/, v němž líčí, jak Shakespearejako veskrze básnická, umělecká povaha vstoupil do světe, jak takovéVlastní povaze básnické klade život všude do cest vřekážky, jak sebásnická povaha vůbec všude zaplétá do spárů života.de to vstup doživota, do pozemského života, poskytujícího člověku žití čistě natu-realistické, co znázornil Ludwig Tieck, když Líčil shakespearovomládí ve svém díle s"ladistvý život básníka", A cestu « pozemskéhoživota ven, cestu k bráně smrtí pro umělce, pro básníka, tu znázor-nil, když ve svém díle sDer Tod des Dichters" /Básníkova smrt/ líčilportugalského básníka Camošnse, jak odckází za života,

To jsou vesněs úchvatné véci, jak z vážnosti Goethovy doby líčilLudwig Tieck vstup umělce do života, když navazuje na Shakespeara,a bísníkovu costu ze života ven, když navazuje na Uamočnse, portu-galského básníka,
.

Přitom bylo, — jelikož Ludwig Tieck sám nebyl tak velkou osob-ností, nýbrž tím nejvétším na něm bylo zrcadlení Goethova ducha, —
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přitom tedy bylo mimořádně charakteristické jak se Tíeok stavělproti všemi, 00 chtělo stát ma zemi — řekl bych — jen jako "skuteč-ně praktičtí lidé", bez duchového vzletu,- jak se Ludwig Tieok
stavěl k tomu, když to chtělo být něčím uměleckým. V jistém směru
není snad trefnější satíry než ta, kterou dodal Ludwig Víeok ve
svém díle "Blaubart" /Modrovous/ proti všem rytířským a loupažníc-m románům. A zase není v jistém smyslu výstižnější satiry všehoNnošivého s sentimentálního, co by rádo o něčím uměleckým, alestává se pouhým naří a jenom nejasné šepotá po něčem božsky-duchovním, jak to pociťoval, také jako znamenitý deklamátor,Ludwig
Tieck u takové změkčilé povahy, jakou je Iffland, nebo u mluvky
Kotzebua; zde není nic trefnějšího než Tieckův "gestiefelte Kater"/kocour v botách/, jímž celé této lůze vykázal cestu,

Podívejte se, právě na tomto zjevu který člověku často případájako to, co pro první polovinu 19.století zroadlí ve vnímavé osob-ností goethsanismus, právě na zjevu tohoto Ludwíga Tiecka — jehož150.narozeniny, Jak bylo řečeno, bychom tej méli slavit | — vidíme,

rých časů, kdy lidstvo vzhlíželo k božskému duchu a všude v pozem-ském umění ohlálo vytvářet pro tohoto božského ducha pomníky“
Na takovém zjevu je vidět, jak od živé, alespoň ve vzpomíncev duchu ještě šivé doby nastal vlastní přechod k době, která pakbyla dočista oslepena pod dojmem pro sebe ovšem skvělého přírodově-deckého světového názoru a poněkud méně skvělé životní praxe; jaknastalo tání do této do která však ze sebe nikdy nic duchov-ního nenajde, nedostaví-li se duchovní podnět př ho duchovníhozření světa — to jest imaginace, inspirace a intuice, jak se o něusiluje antroposofif,

Vždyť se jen podívejme také z tohoto hlediska na nesmírnouvážnost, jež tyto lidi oduševňovala. Goethe a mnozí jiní pochybova-li, že najdou cestu do duchové říše v tom, 00 jim mohl dát novějšíduchovní obsah. A Goethe neměl klidu, dokud v Italii nenabyl tušenío způsobu, dek se Řekové vatkávali svými uměleckými díly do tajem-ství bytí, Často jsem citoval Goetnův výrok; "Domnívám se", říkáGoethe, "že při tvoření svých uměleckých dšl si počínali /Řakové/právě podle těoh zákonů, podle nichž postupuje příroda, a jimž jsemna stopě. /srov. "Stílformen des Organiscn-Lebendigen."/

Goethe tedy věří, že Řekové si při tvoření svých uměleckýchděl nechali oosi dávat od bohů, aby vytvořili v těchto díleoh něcoJako vyšší díla přírody a tím otisky božsky-duchového bytí,

Goethovci, ovlivněni ještě přímo samotným Goethem, ti ještě do-stali od Goetha něco z onono dechu, z onoho cítění: má-li sa přijítZase k duchu, mělo by se vlastně jít nazpět do starých dob lidstva,ne jméně do doby řecké,

Herman Grimm, který v tomto směru i v mnohém jiném — psal jsemo tom ve svém posledním článku v Goetheanu /viz "Goethe-Studien undgoetheanische Denkmethoden"/ — vyciřoval ještě něco z tohoto živénoGoethova dechu, často říkal: Pohlédnsme-li na Římany, jsou to užpříbuzní novejšímlidem, Ti chodí tak, jak chodí moderní lidé, ikdyž ještě nosí tógu, Ale když se díváme na Řeky, pak člověku připa-Já, jakoby významní Řekové měli ještě všichni v žilách proudící krevohů,

Je to krásný výrok | Především Je v ném umčlecké cítění. Ano,od l15.století — o tomto začátku pátého poatlantského včku jsem sezmínil častěji — nastalo vatupovžní lidí do materialism a natura-lismu. To bylo potřebné.Zde se nemá spílat tomu, co přinesla nová



33

doba; co ojinesla, toho bylo zapotřebí. kdyby lidstvo zůstalo jako
dřív, muselo by zůstat deterministicky závislé na božsky-duchovém
světě. Lídstvo potřebovalo toto vykročení ven do čistě hmotného svě-
ta, aby se osvobodilo, Co v tomto směru modern lověk poci e,to
jsem ostatně znázornil ve své "Filosofii svobody". Ale mohlo by se
řící: něco jako večerní soumrak doznívajícího duchovního života
sahal ještě až do Goethovy doby, až do poloviny 19.století, večerní
soumrak starého času. Proto ta Sluboká touha Goethova po Italii,
aby moil v prov podstaty starého Řecka pocítit ducha, jenož

mohl najít ve své civilizaci. Goethe nemohl ani žít, aniž by viděl
Řín, ten Řím v němž se domníval pociřovat zcela žívě, třeba anti-
kvarízovaně, přesto tak docela živě určitou kulturu, která ještě
bezprostředně v sobě chová ducha ve smyslové fyzičnosti,

A v tóto náladě ho předoházel ten, kdo tu stojí jako skutečná
perzonifikace večerního soumraku starého duchovního ž vota, Johann
Joachim wWinckelmann. A Jak Goethe této winckelmannově náladě rozu-
měl, to ukazuje úžasná, oslnivé krásná kniha, kterou napsal Goethe
právě o winckelmannovi a jeho století. Co tu Goethe uskutečnil jako
svou knihu o Winckelmannovi, je nádhorným popisem usilování člověka
toužícího po duchu. 4 té knihy se dá vycítit, tak živě pocitoval
Goothos sám se odebral nejprve dolů na jih do Říma, aby toho ducha,
jehož v přítomné době už nemohl najít, našel v tomto jižním Římě,
aby ze staré spirituality vnesl spiritualitu do přítomnosti. Zcela
onilý takovým hledáním spirituality byl právě winekelmann. A to mohl
Goethe spolucítit, Proto jeho kniha o winckelmannovi je tak velkole-
pá, protože sám byl proniknut stejnou touhou.

A oba nakonec pocítili, když byli v Římě, něco z dechu staré
duchovosti. Winckelmann, když přímo takřka vydoloval tajemství umění
z toho, 60 ne síce fyzíčky, ale spirituálně přijal ze zbytků řeckého
uměleckého chtění v Římě — coo přijal, i když ne fyzicky, přesto
však duševně.

A Goethe učinil totéž. Goethe dokázal Přepsat v Římě svou
Iohigenii. Uprchl se severskou Iphigenií do Říma, aby ji přeosal,
aby jí dal podobu, kterou jedině moll pokládat za klasickou. Tam se
mu to podařílo — u pozdějších prací, když so vrátil, už ne.

Tím však zjevuje Goethe nejnlubší vážnost v zápasu umělce o
ducha. Nemohl se vlastně uspokojit ve svém uměleckém hledání dřív,
dokud nemohl věřít, že odposlouchal z Raffaelova kladení barev,
z Michelangelova tvarování to, co je z pravého uměleckého zážitku
v kladení bareymožné, co může být v utváření forem, /viz "mMiohel-
angelo und seine Zeit vom Gesichtspunkte der Geisteswissonschaft",
— přednáška VI.řady spisů "Geisteswissenschaft als Forderung unse-
rer Zeit"./

Vrůstal do toho a představoval tak večerní řervánky, které tu
ještě byly a připomínaly spotřebovanou, pro moderní lidstvo již ne-
platnou duchovost, Smírz=li se zda dotknout něčeho osobního, pak mi
dovolte, abych snad řekl totox

Kylo to v určité chvíli, kdy jsem tak správně mohl pocítit, co
Jednou řekl winckelmann, když jel na jih za odhalením tajemství umě-ní, a kdy jsem správně rovněž moll vytušit, jak potom Goethe pokra-
čoval ve stopách winckelmannových, ale kčy jsem také musel tušit a
musel pocítit, celou silou pocítit, že pryč už je doba, kdy se smímoddávat těmto večerním červánkům, že nadešel čas, kdy oslou silou
musíme vát ření ho života, kdy se tedy ne-smíme již odevzdávat pouhému hledání něšeno starého. A to jsem monltak Opravdové pocítit v okamžiku, když mi přinesl osud, že v pro-storách, v nichž kdysi za svého pobytu v Římě žil Winckslmann,

 

   



A

v nichž čerpal své sy Lenky o italském a řeckém umění, v nichž tyto
obsáhlé ideje vyslovíl, jež potom tak nadehly Goetha «.. když jsem
v těch komnatách sám před lety ořednášel o vývoji lidstva a vývoji
světa. Měl jsem zde vpravdě nluboký pocit, že na cestě k spiri =
nímu životu se musí vyslovit něco nového.

Na týchž místech jsem to musel říci, kde Winckelmann za svého
římského pobytu pojal své ideje, o nichž pak Goethe psal ve své
knize o Wínckelmannovi. Je to zvláštní osudové zauzlení, že jsem
ty přednášky musel mít právě v paláci, v němž žil winckelmany za
svého pobytu v Římě ! Touto osobní poznámkou bych dnes tyto úvahy
zakončil.

V.

K úvahám o umění, jimiž jsme se zabývali v přednáškách minulého
týdne, ohtěl bych dnes připojit ještě několik poznámek.

Častěji jsem musel zdůraznit, jak celkový duchovní vývoj lid-
stva vyšel z něčeho, čím byly pospolu véda, umění a náboženství
v jednom. Takže máme-li dnes v našem duchovním životě na jedné Stra=
ně vědu, na druhé straně umění a náboženství na další straně, m)žeme
pohlédnout nazpět do doby, kdy tyto tři proudy lidského duchovního
života měly společnou matku. A jistě nejintenzivněji se ukazuje,jak
byla tato společná matka uzpůsobená, když se obrátí zřetel k tom
čím v prastarých dobách, řekněme snad před čtyřmi nebo pěti tisící-
letími, bylo básnění, lépe řečeno, čím bylo to, co jako básnění
dnes označujeme. Chceme-li vypátrat, co bylo básnění — ne u P -
tivních národů, u nichž se dnes zcela nesmyslně tato pra=kultura
hledá, ale u kulturnícn národů starých dob —-, pak se msíme uchýlit
k tomu, čím se stal duchovní vývoj lidstva v těchto starých dobách
wlivem mystérií. Pozorujme doby, v nichž lidé na Zemi ještě málo
hledali něco, oo by ohtěli vyjádřit jako obsah svého duchovního ži-
vota. Pozorujme takové doby, kdy se lidé, když chtěli pro nejhlubší
otřeby své t nějaký obsah, odyraceli od Země a dívali se

„kekosm, Doby, kdy lidé pozorovali ze svých jasnozřivých schopností
polohu stálice, pohyby planet, a všechno, co je na Zemí, pozorovali
Jako odlesk něčeho, co se děje v kosmickém okolí Země. stačí jen,
když uváším, jak staří šgyptané poměřovali to, čím se jím stal oro
jejich život Nil, podle objevení Siria, podle východu určité hvězdy,
Jak v tom, co jím udělal Nil « jejich života, spatřovali výsledek
toho, 00 mohli vypátrat, když se dívali ven do kosmi a mohli pozoro-
vat určitou polohu jedné hvězdy ve vztahu k hvězdá jiné.

Co měly mezi sebou yenku ve světovém prostoru jedna hvězda
s druhou, to se pro Ugyotany zrcadlilo na Žemi v tom, čím např.
byla činnost Nilu. To je příklad pro mnohé, nebož takový byl jednou
názor, že na zemi se odehrává jen to, 00 na každém jednotlivém místě
je otiskem něčeho, 00 se mlže pozorovat venku v kosmu z tajemství
hvězdného nebe. Jen si přirozeně musíme ujasnit, že v těch otarých
dobách viděli lidé na hvězdném nebi uplně jiné věci než jsou ty,
xteré se dnes vypočítávají nebo zjišťují tak zvanou nebeskou mecha-
nikou nebo nebeskou chemií. Ale dnes nás buda zvlášt zajímat, jak
se lidé v době, kdy se jim tímto způsobem dostávalo pro jejičh duše,
pro jejich mysl duchového obsahu, jak se v této době, řekněme, vy-
Jadřovali bágnioky.
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Tím poukazujeme současně nazpět do doby, kdy jiná umění kromě

básnictví byla vyvinuta méně. la zde, ale méně vyvinutá, prokoke

v těchto s oh dobách sí člověk uvědomo že ovem

nitexnějšího tajems své organizace, může vyj

smyslového, takže slovo nejlépe mohlo tedy být výrazem něčeho, 60

ze hyězdnou konstelací a pohybem hvězd, lépe neš

Boje to mohlo vyjádřit, kdyby se použilo v umění nějaké jiné látky,
která se konečně musela odejmout z bezprostřední látkové oblasti

Země. ohází z ducha člověka ... tak se cítilo v oněch sta-

rých dobách. Proto se nejúčinněji přizpůsobí tomu, 00 se z kosmíe-

kých dálek dívá dolů na Zemi, co se dolů zjevuje. Teprve na básnío-

tví, které bylo ve starých dobách přímým dítětem nikoliv pouhé fan-

tazie, ale duchovního zření, na tomto básnictví

na

BlOVŠ se pak

lidé učili tomu, 00 se vlévalo také do ostatních umění. Ale básnění,
jež nacházelo svůj výraz ve slovech, se právě naprosto pocitovalo

jako něco, z čeho se vlaetně člověk přenášel do duševního společen-

stvís

něčím

minoZemi,

A toto přenášení se do duševního společenství s mimozemskostí,

e hvězdnými sfórami, to bylo vpodstatě náladou básnění. Tímto du-

ševním společenstvím se cítilo, jak myšlenka, k rá se tě

a od věcí, získává obra výraz v lidské hlavé, v klenutí

horní hlavy podobající se obloze, jak myšlenka sama představuje

duchovníoblohu,

duchovní

nebeskouklenbu,

Co se cítilo jako nyšlen-

ka, pocitovalo se vsazeno do celého kosmu, A jednotlivé tyšlenky se

vyjadřovaly tím, v jakém vzájemném postavení k sobě byly hvězdy,

jak se hvězdy navzájem pohybovaly..V těchto starých dobách se ne-

myslelo pouze z vnitřní síly samotného člověka, To dělal teprve svo-

bodný člověk doby pozdější. V každém myšlenkovém pohybu se cítílo

napodobení pohybu hvězd; v každé myšlenkové konfigurací, vom

formě se pocitovalo napodobení hvězdného obrazu na nebi, Když Lidé
mysleli, cítili se přemesení do hvězdného prostoru. Proto sluneční

světlo ve dne, jež oslňuje před tím, co venku v kosmu udává směr a

orientací myšlence, se nepočiřovalo za něco uk: zujícího k moudrosti;

jako vlastní světlo se sice sluneční svit pocitoval, ale tak, jak

je vyzařován z Měsíce ve hvězdném světě, Člověk si říkal — to je
velice dávná mysterijní moudrost — + za dne je vidět světlo fyzio-

kým (ron) v noci však je vidět nejen sluneční světlo, nýbrž slu-

noční světlo je zachycováno stříbrným kalichem Měsíce. Měsíc byl
stříbrným kaliohem, který zachycuje v noci sluneční svótlo. A toto

světlo Slunce, zachycované noci stříbrným kalichem Měsíce, to se

soma mohla duše pojmout myšlenky, které vlastně byly výsledkem,
obrazem hvězdného nebe.

   
      

 

     

  

 

            

A tak člověk cítil, když se pocitoval jako myslitel, jakoby
síla jeho myšlení nevězela v jeho po Zemi putujícím organismu, ale

jakoby tato síla myšlení byla tam, kde krouží hvězdy a vytvářejí
hvězdné obrazce. cít svou duší rozlitý ven do celé
světa. A kdyby bádal po spojování nebo rozlučo myšlenek, nehle-
dal by logické zákony, ale cesty hvězd, obrazce hvězd na noční oblo-
78 by hledal, kdyby ohtěl vědět, jak se myšlenky spojují, jak se
myšlenky od sebe oddólují. Na nebi hledal zákony a obrazy pro své
myšlení.

A když pak pohlédl na své cítění, když vnímal své cítění, pak
to ovšem nabylo ono abstraktní cítění, o němž dnes mluvíme v naší
abstraktní době, ale bylo to cítění konkretní, které s tím, 00 dnes
abstraktně nazýváme cítěním, spojovalo vnitřní zážitek dýchání,
vnitřní zážitek zevního občhu, celé to čilý tkaní uvnitř lidského
těla.Člověk pocitoval, jak ve spojení krevního obchu a dechu v něm
duševnost. Ale aní zde se necítil pouze na fyzické Zemi, oítil

se tu v vrostoru planetárním. Neříkal, že míliony krevních kuliček
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krouží v lidském organismu, ale říkal: Merkur a Mars se kříží se
Sluncem a Měsícem. Také ve své gm se cítil rozlitý do vesmíru.
Jenže když se cítil ve svých enkách, více se pocitoval u stálio
a jejich obrazců, kdežto v oíTŠnísevío pociřoval ve sféře plane-
tární, u pobybujtoích se planet. Na Zemi se cítil jen se svou vůlí.
Zatímco vycitoval pozemskost jako obraz něčeno kosmického, říkal si,
že když síly Jupitera, Měsíce, Venuše, Slunce narazí do Země a pro-
niknou zemský povrch v jeho pevném, v jeho tekutém, v jeho vzdušném
žívlu, pak z tohoto pevného, z tekutého, ze vzdušného živlu vniknou
do člověka právě tak podněty vůle, jako do něj vniknou myšlenkové
podněty ze sálie a citové podněty z pohybů planet.

A když se cítilo tímto způsobem, pak bylo ještě možné takovým
cítěním se přenést nazpět do do k ovstalo pra=umění lidstva.
Čím je totopra-umění ? Hičín jrafm ní než samotnou lidskou řečí,
To ojtíne dnes už jen 0, že řeč je vlastním prapůvodním uměním,
neboť naše řeč je připoutaná k hmotné pozemskosti, Naše řeč už ne-
ukazuje, čím byla kdysi, když se lidé cítili přenesení do zvěrokru-
hu, když pociřováním jeho obrazů si přivtělovali dvanáct souhlásek
a v pohybu planet kolem obrazů stálic si osvojovali samohlásky. A
když potom nechtěli vyjadřovat, co prožívali na Zemi, ale řečí chtě-
li vyjádřit něco, co prožívala duše, která se cítila vytržena Zemí
ven do kosm, pak se řeč stala tím, čím bylo ve staré době bágnění.
Pak vznikal v člověku prostřednictvím řeči obraz toho, €0 prožíval
v duševní pospolitosti s duchovým kosmem. /srov.; "Das Alphabet,
sin Ausdruck des Menschengeheimnisses 1"/

A z tohoto prožívání duševní pospolitosti s duchovým kosmem
vzníkalo vlastně všechno staré básnictví. Posledními zbytky, které
tu jsou z takového básnění, je to, co třeba obsahují Védy, nebo to,
co všal: už velmi abstrahovaně obsahuje Zdda. To jsou ještě napodo-
beniny toho, co v oněch starých dobách — ale v mnohem větší glorii,v mnohem větší vznešenosti a majestátu — jssprostredně vznikalo
z utváření samotných řečí, v nichž mohli lidé cítit svůj vlastní
ní život ve vroucí pospolitosti s kosmickým pohybem a proží-
váním.

„Ú0 zůstalo básním v přítomné době ještě z oněch prastarých dob?báseň by už nebyla básní — a v naší době mnohé básně už nejsou bás-
němi —- kdyby jí přece jen nezůstalo něco ze společného života po-
zemského člověka s kosmem. To, co jí zůstalo, je právě přesahování
nad prozaloký slovní význam v rytmu, v rým, v imaginaci, v
utváření živlu řeči, které vždy musíme hledat za prozaickým slovnímvýznamem.

Habořpravé básnění není vlastně v tom, co je napsáno ve slo-vech. Bápeň, kterou máme napsanou, nebo lépe řečeno reoitovanou
či deklamovanou, zde je ta báseň ve avém slovním prozalckém znění,Do prozaického znění slov musí však zaznívat rytms nebo takt neboimaginace, Poukazuje se tím na něco, C0 prozaické slovní znění ne-obsahuje: na jakési pozadí, které se misí vytušit, uhodnout u kašdé

pravé

básně, jamiž se nemůže bezprostředné rozumět /neboť obvykle5e rozumí tomu, Co je v prozaickém obsahu slov/. Že má básnění něco,Go není ve slovech, čemu jsou slova jen prostředkem, aby měla báseň
pozadí z určité nálady, pozadí, které je jakýmsi dozníyáním harmo-nie a melodie světů, a světové imaginace, to činí básen básní 1
dnes, U Homéra se dí ještě vytušit, co to pro něho znamená: Zpívej
ni, 0 nůžo, o hněvu peleiada Achillea. iení to jeho duše, co zpívá,

brž zpívá v í itosti s by kosmu.V planetách žijí můzy. Bpická můza žije v jedné z, tégů planet, AHomér se cítí vytržen k této planetě: Zpívej mi, 0 muzo, zaznívemi nebeskou melodií planety, mluv o tom, co na Žemi vykonali lidé,
AG6amemnon, Achilleus, Odysseus, Idomeneus, Menelaos, zofvej mi tak,
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jak se na to může pohlížet, když potled nesměřuje k tomu z jednoho
bodu zde na Zemi, ale ze světa hvězd, když ponled k tomu sněřuje
mimo Zemi zvenku. Mohl by se snad někdo vášně domnívat, že obsáhle
velkolepé obrazy, načrtnuté v Iliadě, mají žabí perspektivu ? Ne,
ty nemají ani pouhou vzdušnou perspektivu, perspektivu
hvězdnou. Proto ani to, co se vypráví v Iliadě z této hvězdné per-
spektivy, nemůže se vyprávět tak, že tu má co činit člověk s člově-
kem, ný kř zde do tobo nahrávají tohové. Mezi jednajícími osobami
zde neusále poučamně vyshopu činy bohů, To není žabí perspektiva
pergpektiva :a hyěz va ne k níž se chtěla vzohopit duše
básnícího člověka, když naznačoval:

Zpívej mi, O muzo, o hněvu peleiada Achillea |

vím je však důkladně řečeno, že pozemský prostředek, jímž si
můžeme dopomoci k umění, v tomto případě k bísnění, je právě jenon
prostředkem; že vlastní umění j v tom, co v zacházení s tímto
prostředkem lze tušit z duchového pozadí, z dychových světů, do
níchž může vést slovo, ale také jen barvy a ton a forma. Chceme-li
zase probudit v lidstvu vlastní umělecké smýšlení, musíme se již
trochu přenést nazpět do starých časů, kdy byla v lidské duši bás-
nícká, nebeská nálada. A když to potom učiníme, dostane se nám ur-
čitého dojm z toho, jak lze použít i jiných uměleckých prostředků,
aby se umění přinášelo k duchového světu, jak se přinášet musí,
chce-li skuteŠně být uměním.

Vždyř naše pociřování dnes už natolík zhrublo, že co jednou
před poměrně nepříliš vzdálenou dobou dělalo umění uměním, to se
dnes už vůbec aní správně nepociřuje.

Vidíme v našem nejbližším fyzickém okolí matku, která nese dítě,
má v náručí malé dítě. Je to na Zemi jistě nesmírně povznášející
pohled. Ala my jsme zvyklí, když vidíme tu matku s dítětem, že bez-
prostřední tvarový dojem, jehož se nám dostalo, se udrží jen po krát-
kou dobu, jen na okamžík, mohlo by se říci. Jsme zvyklí, stojíme-li
ve fyzickém světě, že držení hlavy té matky je v příštím okamžiku
jiné, než v okamžiku předešlém. Jsme zvyklí, že dítě v matčině ná-
ručí se nějak pohybuje; jsme zvyklí, že v tom, co tu míme před ge-
bou ve fyzickém světě, se v každém okamžiku něco změní,

A pohlédněme na jagseslovu Sixtinskou Madonu. Vidíme zde matku
s dítětem. Vidíme ji „ vidíme ji za hodinu, vidíme ji po roce -
nic se nezměnilo. Okamžik je zadržen, nepohybuje se dítě, neoohybu-
je se matka. Co jsme zvyklí v pozemském světě na okamžik zadržet,
jeví se zadrženo, jenže zde se to jeví tak, že to v tom okamžíku
Ztuhlo. Dnes už nepocitujeme, oo docela určitě pocišoval Raffael:
smím já to vůbec ? Smím zadržet svým štťétcem jeden jediný okamžik ?
Není to v tomto svě ný <
Smím být tak nepravdivý, abyoh druhý den ješté vyvolal dojem, že
matka nese to díté stejně, jak je nesla den předtím 7 Smím se u ně-
koho domnívat, že si tento vohled po dlouhou dobu dá líbit 14

    

 

Paradoxně, snad nesmyslně se jeví tato otázka človéku přítomné
doby. Raffael ji zcela určitě pocifoval. Co povstalo v Raťfaelovi
proti tomuto pocitu ? V Raffaelovi povstala proti tomuto pocitu
určitá umělecká povinnost: čím tu hřešíš proti skutečnosti, to m-
síš duchovním způsobem odpykat. To, co má okamžik, musíš vyzvednout
Z času a prostoru, Nesmíš to v času a orostoru ponechat, nebot č   „8u a prostoru je to nepravdivé. Musíš tomu okamžiku oropějčit věč-
nost. Musíš orostřednictvím toho, co nanmaluješ na plochu, dát tušit
něčemu, co vůbec na ploše nemůže bít.

 

Vidíte, to je ono, čemu se dnes abstraktně říká Raffaslovo
idealistické malování. Toto naffaelovo idealistické malovíní je
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jeho ospravedlněním, že zadržuje okamžik. Čeho dosehuje hloubkou ba-
revného podání, svou barevnou harmonizací, toho je dosaženo tín, že
na ploše je předem vyloučena pro malířství třetí prostorová dimenze,
žato třetí dimenze je však zducnhovněna. fakše to, 00 se jinak spat-
řuje materialisticky v třetí dimenzi, pozvedl kafPael barevným podám
ním do duchovna. To tedy, co na ploše není, co je působením modré
barvy za plochou, působením červeně před plochou, co vystupuje z olo-
chy duchovním způsobem, zatímco třetí prostorová dimonze vystupuje
ve světě materialisticky, to je tedy tím, čím je okaužiku dána věč=
nost. iku věčnost dát musí, 4 unění musí působit věčnost,
jinak ne umění žádným uměním,

Znal jsem se ve svém životě s lidmi, kteří Raffaela nenáviděli;
ze jména umělce jsem poznal, kteří Raffaela neníviděli. Proč “ Proto-
še to právě naprosto nemohli pochopit, protože i zůstat stát
u přímého napodobování toho, ©o poskytuje okamžik, ale ten v příš-
tím okamžiku zde již právě není. Poznal jsem jednoho takového
Raffaelova nenávistníka, který spatřoval největší pokrok svého melo-
vání v tom, že sám, podle jeho řeči, jako první se odvážil na nahém
člověku namalovat takévšechna chlupy porostlé místa a v ničen
nehřešil proti přírodě. Je pochopitelné, že takový člověk, který to-
to pokládá za největší pokrok, může se stít nenávistníkem pRaffaala.
Ale svědčí to právě o tom, jak značně je naše doba opuštěna v unění
vlastním ducha nesoucím živlem, tín živlem ducha nesoucím, který
např. v malířství proč je třeba vidět v ološe základ, orvní zá-
klad pro malování. A perspektiva prostorovů, té je třeba rozumět, to
se prostě už stalo v naší svobodou obdařené době nutností, že v pá-
té poatlantské době tato prostorová perspektiva, která by vlastně
ráda vykouzlila na ploše plastiku, nechce malířskost, ale plastič-
nost by eitěla kouzlit na plochu, této prostorové perspektivě se
musí rozunět. Ale skutečností je persvektiva barev, která nepřekoná-
vá třetí dimenzi zkratkami, dálkovými body a podobně, ale překonává
ji duchovně-duševním vztahem nezi modří a červení nedo nezi nodří a
žlutí. barevnu persoektiva, kterí překonává prostor duchovně, t    
 

Takovými věcmi se dostáváme v umění zase k tomu, čím unění
jednou bylo+ něčím, co lidstvo bezprostředně přivádilo k duchovým
světům.

Tenkrát, když se to tak cítilo, motla se už také pocifovat har-
monie mezi vědou, náboženstvím a uměním. foiuoto pocitu musí lidstvo
zase nabýt, Skutečnou bylo něco « doznívání toloto pocitu v Goethovi
A to vylo orávě na Goethovi velké, že v něm bylo něco z doznívání
tohoto pocitu.

Jistě, člověk ve své svobodě musel tyto tři, vědu, umění a
náboženství, prožít odděleně. Avšak tím se mu u všeců bří ztratila
jejich hloubka. Především se mu ztratil sooleéný život s kosmem.

Stačí se jednou podívat na dnešní vutah mesi uměnín a vědou,
básnictvím a vědou, v extrému. snad řeknete, že jsem nemusel jít
do takového extrému, abych vám znázornil dnešní vzutah, dnešní tak-
řka zle spřízněný vztah básnického umění a védy., Ale v těchto ra-
dikálné extrémních podobách se prívé ukazuje celý ten nesp?ř fzněný
vztah.

Pohledte, v jednom městě bylo jednou -nf nšírodních
badatelů. Na tomto shromáždění přírodních se mluvilo ve-
lice seriózně o velkých materialistických orollémech vědy, Víte
sami, s jakou nesmírnou vážností se mluví o vědeckých oroblémeoh
na takových shromážděních, je to vážnost, že ji člověk většinou
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pociřuje tak velkou, že jí svou osobností nemůže ani dosánnout, že
se vůbec ani neodvažuje přiblížit svou bezprostřední osobností

k této vážnosti. Proto staví před sebe pult; zde si na něj položí

Fvýosim a pak předčítá, nebo vlastně, když jde o shromáždění, před-

taj idé po pořádku tuto vážnou vědu. Něoo osobního není objek-

tivní. Ta váčnost působí tak silně, že ji ti lidé ze své osobnosti

vybodí a položí na ten pult - nesmírně vášně. A ta vážnost je vídět

na všech obličejích v takových shromážděních. přivadají sice človů-

A obličeje jako zrcadlové obrazy toho pultu, ale jsou náležitě

vážné.

Na tomto shromáždění přírodních badatelů, o němž mluvím, se

nyní obrétil, nevím už kdo, pravděpodobně uřa ující sekretář, na

kolegium současných básníků. Ti pak měli ze svého básníckého umění

vytvořit půenárjek by se nějak uváděly rezi jednotlivými chody vři

banketu, pořádaném v době toho shromáždění, Pánové pak odešli —

snad byly už při tom i dámy - odešli pak ze svého vážného přírodně-

-badatelského shromáždění, a později se mezi jednotlivými chody

celá ta věc odehrávala; samé posměšné básně, vždy jednoho každého

na jednotlivou vědu |

Vidíte, to byl takový nespřízněný vztah mezi vědou a uněním.

Pánové nejprve probírali s nesmírnou seriozností umístění kusadel

u chrousta nebo chronologií jeho rozmnožování, a potompříšla mezi

masem a — vím já — tu pak přišla na toto bádání zesměšňující báseň,

Nejprve se ti pánové rozplývali v nesmírné vážnosti a potom se smáli.

se nedá říci, že tu byl nějaký vnitřní vztah ! Můžete jistě

namítnout, že bych neměl uvádět z naší civilizace takové extrémy,

Ale moňu to přece, naboť je to charakterizující. den právě radi Él—

ně extrémním způsobam zde vystupuje, jaký je dnes vlastně yztah

mezi poznáním a uměnín,

totiž

vůbec

žádný;

A to panstvo, které nělo

písně pro zmíněnou hostinu, přirozené nerozumělo ničemu, co si ti

pánové běnheu přírodně-badatelského shromáždění předšítali, Opačně

tomu asi tak úplně nebude, kdyby se mělo říct, že také vážení pří-

rodní badatelé ničemu nerozuměli z těch básní. To asi ti básnící

předpokládali. Domnívám se, že docela určitě neboť je mělí za velmí

hlubokomyslné, Jenže na takových básních větŠinou není oříliš mnoho

co rozumět, a tak se dí předpokládat, že i toto osvícené shromáždě-

ní většinou těm básním rozumělo, alespoň do určitého stupně:

Ale pro naši dobu je právě tím nejdůležitějším, aby se bralo

na zřetel, jak se jednotný duchovní život lidstva rozštěpil v troj-

nost, a jak se tato trojnost dnes dokonce úplně rozpadla. Je právě

nejnaléhavější nutností, aby se zase přihlíželo k jednotě,

Když dnes nějaký filosof přemítá o jednotě a dvojnosti, o mo-

nismu a-duslismu, pak se diskutuje, dá se ifci, celkem s neutrální

myslí. přinášejí ee abstraktní pojmy, jimiž se tvrdí to nebo ono.

A obojí se můře úplně stejným práver dokázat,

Když se v oněch dobách, o nicůž jsem vám dnes vyprávěl jako o

stavějících se k umění tak, jak jsem vám to načrtl, když se tenkrát

mluvilo o jednotě a yojoení např., nebo jaké je doslovné znění v té

době, ednom bez d ho jednom s d jm, pak se při tom vy-

bíjely všechny duševní síly. Ta stará rozepře, zda svět vděčí jednot-

nému utváření, nebo jsou dobro a zlo dvě v principu od sebe odděle-

né mocnosti, tato hádka mezi nismem a ausltamen byla ve starých

dobách uměleoko-néboženskou záležitostí, která všechny síly lidské

duše skrz naskrz rozrývala, na níž člověk cítil záviset ovou spésu

a blaženost. O čem dnes člověk mluví zcela lhostejně, s tím kdysi

cítil spojenou avojí spásu a blaženost, le bez toho, aby do naší

doby zase vstoupil čech oné umělscko-nábožensko-poznavací duševní
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nálady, která byla kdysi, bez toho nedosáhneme skutečného podnětu
k umění. Podnětu k umění opravdu velkému |

„Ale ještě něco pocitovaly ty doby. fohledte, mluvilo se 0 návo-
ji soma, o tom, o čem se vědělo jako o slumečním světle, které je

cováno stříbrným kalichem Měsíce se člověk duševně pro-
niká, aby tímto nápojem soma porozuměl tajemstvím kosmu. úluvilo
se o tomto nápoji soma, a vědělo se, že jím je člověk v přímém du=
ševním společenství s kosmem. Zde prožívá duše něco na Zemi, ale
současně žívá něco v kosmu, je současné v kosmu, když něco tako-
vého prožívá. A proto se cítilo: ano, bohové se projevují hvězdami,
v klidu setrvávajícími stálicemi, pohybujícími se planetami; pro-
střednioctvím obrazů, tvořících se na Zemi od seskupení stálic a
pýyva planet peošívá duše něco kosmického. když duše pije nápoj
sóma, když kult oko-uměleckým poznáním koná obět, pak soolu s vystu=
pujícím obětním dýmem, jemuž svěřuje nábožensko-umělecké básnické
slovo, opět cí duše bohům to, co bohové třebují, aby dále utvá-
řeli svět. Neboť člověk není vytvořen od bohů nadarmo, nýbrž Je tu
na Zemi proto aby bohové přidínali, co se může hotově ořipravit
„jen v něm samém, zase nazpět k dalšímu svštovém tvoření, Ano, člo-
věk je od bohů postaven na Zemi, protože bohové člověka potřebují,
aby v něm mohlo myslet, cítit a ohtít, co žije v kosmu.

Když člověk sorávným způsobem myslí, cítí a ahce to, 00 žije
v kosm, vak to bohové zase berou nahoru a vštěpují to potom dal-
ším utváření světa, takže člověk, když v oběti a v umění zase na-
vrací, Co mu poskytují hvězdnými světy se zjevující bonové, společ-
ně buduje na 0elém kosmu,

Tak je člověk ve vztahu k vývoji světa, když tento vývoj světa
prožívá v duševní spřízněnosti. Proni kneme-li se tímto lidským ná-
zorem o duševní spřízněnosti člověka s božsky-duchovně-fyzíckým
vývojem světa, pak ovšem můžeme tohoto názoru použít také na při-
tomnost.

Pak si tedy prohlédněme dnešní poznávání, které ahoe vypátrat
jen to, co je na Zemi, samu nebeskou chemii řídí jen podle Země, a
propočítávání hvězd provádí pouze podle početních operací, jež jsme
se učilí poznávat na Zemi. Toto poznání, které dnes platí za oprav-
du vědecké, má hodnotu jen pro vývo i samotné Země. Přestává mít
význan tou NĚTOU, jak má Země přejít a dál se utvářet v Junitera,
Yemší a V . se dnes nazývě vědou, má význam n pozam -
Je to zde jen proto, aby se člověk mohl stát na Zemi svobodným,
Ale bohové to nemohou pro další utváření světa potřebovat.

 

Ye svých abstraktních myšlenkách jsme se dostali k nejpovrch-
nější abstrakoi, k mrtvole duchowého světa. Co se zde vědecky roz-
vádí, je důležité jen pro Zemi, působí to na Zemi jako myšlenkovost,
ale rozpadne se to, vezme to za své, díl to už nežije.

A musí se říci, že když vyprávěla babička básníka Adalberta
Stiftera, Ursula Karin-ová, mladém stifterovi o večerních červín-
cíeh, náleželo to ke kosmu intenzivněji, než 00 se může číst dnes
jako poznání o večerních červáncích v knihách vědeckého rázu. Shro-
mážděte vše, co se dnes říká ve vědockých knihích o slunečních na-
prscích, jež se mají tak a tak chovat v oblacích k vytvoření večer-
ních červánků, všechno, co se tam popisuje z přírodních zákoni-
tostí, shrňte dobronady; význam to ní jen pozemský. Bohové to už
ze Země nečerpnají, aby o upotřevili v kosmu.

Babička adalberta Stiftera vyorávěla cfilapci: Dítě, co jsou
večerní červánky * údyž ss objoví večerní dervánky, nilé dítě,
Vyvěšuje venku Své šaty Matka boží, neboř má mnoho takových šatů,
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aby je každý večer vyvěšovala na nebeská“ Klenbě. —

Babička idalberta Stiftera poučovala ehlapce o tom, že večerníčervánky jsou vyvěšovanými šaty Matky boží. To je řeč, z níž mohoubohové čerpat oro další utváření světa |! Dnešní věda se snaží jakjen možno přesně uchopit do poj 0, co ja teď. Ale to nikdy nemábýt budoucností. To je právě přítomnost, Babička Adalberta Stiftera,která si ještě mnoho uchovala z toho, co žilo ve starých duších, vy-právěla něco, nad čím se vědec přítomné do samozřejmě jen usmívá,Bude to třeba shledávat pěkným, ale nic neví o tom, Že pro kosmosmá větší význam než celá jeho Věda, když babička Adalberta sifterapoučovala dítě, že večerní červánky jsou vyvěšenými šaty Matkyboží. Neboř to čerpají duchovně božské mocnosti, aby tím na přítom-ností kogmm tvořily d4l do budoucnosti. A z toho, co je v tomtou potřebné, co netvoř

t
al představy z času a prostoru, ale co tvo-řípředstavy věčně čimné, z toho vzmiklo všechno skutečné umění,

A právě tak, jak se mí k suchopárnému materialístiockém nazí-rání řatovýpověň Pabičky Adalberta Stftera, která ho učinila bás-
se o 60níkem, právě tak , vytvořil v sixtinské adoně Raffaeld samotný ik, když mal okamžik jako věčnost, k tomu, 00vidíme, když na fyzickém zemském povrchu spatříme sedět natkus dítětem.

To jsen vám ehtěl daště říct, abych připojil k úvahám předešlé-ho týdne, co mohla tato úvaha snad trochu prohloubit.

VI.

Dnes bych chtěl ještě něco přípojit k přednáškám, které jsemzde měl v posledních nech, abyci. pak zítra začal s cyklem oznáne-ným vám pro dobu generálních s máždění,

V dřívějších přednáškách jsem častěji mluvil o geniu řeči, Avíte již z mé knihy "Teosofie", že mluví-li se v souvislosti antro—posofické o duchové bytosti, mínf se tím skutečná duchová bytost,takše tedy také v tom, 00 se označuje geniem řeči, míní se skuteč-ná duchová bytost pro jednotlivé řeči, do níř se člověk vžívá, akterá m jistou měrou dává z dudhových světů sílu ádřit svéplenky: jež jsou v jeho pozemské bytosti zprvu mrtvým dědictvímduchov "světa. A proto bude právě v antroposofieké souvislostidocela přiměřené, aby se v tom, co vystupuje jako útvary řeči, hle-dal smysl, který, dokonce v jistém stupní na člověku nezávislý,při-ehází sem z duchových světů.

Už jsen také upozorňoval na to, jakým zvláštním způsobam ozna-čujeme vlastní elenent unční, krísy, a jeho ooak. iluvíne o kráse/das Sohčne/ a mluvíne o dejín opaku v jednotlivých řečech, o od-pornosti /das Hlissliche/. Kdybychom měli označovat krásu úolně od-povídajícím způsobem, jako označujeme Oošklivost, sak bychom muselijelikož opakem odporu br je láska /Liebe/, museli chom mluvitnikoliv o kráse, ale o nščem milóm /lieblich/. Wuseli bychom pakříci: něco nilého, a Jako opak, něco odporného. /luvíme však okrásném a o odporném, a činíme z genia řeči významný rozdíl, kdyžtímto způsobem označujeme ty dva protiklady. Krása, pokud se tímzabýváme v německé řeši, — pro jiné řeči by se muselo najít něco
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podobného — krása /Schůne/ jako slovo je příbuzné se slovam zářit
/3cheinende/. Co je krásné, to září, to jest nese své nitro na po-
vreh. To je právě podstata krásy, že se neskrývá, nýbrž nese vě
nitro na povrch, na své zevní podobě. Takže krásné je to, co své
nitro projevuje ve své zsvní podobě, je to něco zářícího, co vyzařu-
je světlo. Takže světlo, tedy něco vyzžařujícího do světa, ujevuje
podstatu bytosti. /I v české řeči le krása něčím vyzařujícím, neboť
patrně pochází z ruského slova, které znamené "červeň"; barva vy za-
řuje svou podstatu ve svém zevním zjevu bezprostředně; pozn.oř./

Kdybychom ohtěli mluvit v tomto smyslu o opaku krásy, museli
bychom Ťíci; něco, co se skrývá, co nesvítí, 00 svou podstatu zadr—
žuje a ve své zevní sohráně navenek nezjovuje, čím je samo. Wluvíne—
-li o kráse, označujeme tedy něco objektivně. kdybychom mluvili
stejně objektivně o opaku krásy, museli bychom tento opak označit
slovy, jež by právě zněla jako: skrývající se, navenek jinak vyhl íže-
jící než čím je. Jenže zde právě od objektivnosti upouštťíme; přechá-
zíme k subjektivítě a k tomu, 00 se skrývá, naznačujeme svůj poměr.
A shledáváme, že co se skrývá, nomižemo milovat, musíme to nenávi-
dět, mít k tomu odpor.

Takže to, co nám ukazuje jipou tvář než je samo, je opakem
krásy. Ale my to neoznačujeme takřka z téhož základu své bytosti,
my to označujeme ze své vlastní emoce, jako něco, 00 je nám odpor-
né, protože se to skajvíe protože se bo nezjevuje. /Tato subjekti-
vita je téměř ve všech českých výrazech, majících význam německého
slova "hiůsslich"; škaredý, ošklivý, ohyzdný, šeredný protivný, od-
porný, ohavný, hnusný, hanebný atd.; které v podsta š pramení z po-
citu nenávisti, Pozn. př./

Když tedy nasloucháme řeči, mlže se nám právě zjevit její ge-
nius. /Viz+"Die Geisteswissenschaft und die Sprache."/ A musíme se
otázat: oč vlastně, v nejširším sryslu přirozeně, usilujeme 7 K če-mu zde vlastně směřujeme ? Již v skutečnosti, že z gónia řeči
musíme pro krásu volit slovo, jímž jdeme zo seba ven, — při opaku
toho slova ze sebe ven nejdame, zůstáváme v sobě, zůstáváme u svých
emocí, u nsnávisti — již orávé v tom, že musíme jít ze seba ven,
naznačujems, že v kráse je vztah k duchovnu, které je mimo nás. Ne-
Dot oo vůbec září ? Co vidíme pomocí smyslů, to nám nemusí zářit,
to je zde. Co nám září, co tedy va smyslovosti vyzařuje ven, 00
oznamuje ve smyslovosti svou podstatu, to je duch. zdyž muvíme o
kráse jako o něčem krásném objektivně, pojímiíme tedy uměleckou krásu
již předem jako něco duchového, co se prožívá uměním, co se zjevuje
ve světě. A tak je již úkolem umění pochopit tuto svítivost, toto
vyzařování, zjevování toho, čím jako duchem je protkáván a prožíván
svět. A všechno skutečné umění hledá ducha.

Dokonce 1 když umění, jak tomu rovněž může být, chce znázornit
ošklivost, něco odpormého, pak nechce znázornit to smyslově odporné,
ale něco duehovního, 60 oznamuje v tóto slové Sdpomnovší svou
podstatu. Ošklívost se může stát krásnou, když v této ošklivosti
zářením se zjevuje duch. Tak ala tomu právě nusí být, vždy zde musí
být vztah k duahovnu, když něco uměleckého ná působit krásně.

Pozorujme jednou, vyjdeme-li « toůoto nlediska, níkteré jedno-
Vlivé umění, řekněme malířství. V posledníců dneoh jee už o něm
uvažovali, pokud malířství zjevuje něco duchovně-bytostného pocho-
penou barvou, tedy svítivostí v barvě, 'lůže se opravdu říci, že
v oněch dobách, kdy člověk měl skutečné vnitřní poznání barevnosti,
odevzdával se také správným způsobem geniu řeči, aby barevnost
dostal do správného vztahu k světu, Půjdete-li nuupět do starých
časů, kdy bylo o téchto vócech instinktivní jasnouření, skledáte
Např., že kovy pocitované tak, že va své barvě zjevují svou vnítýní
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podstatu, Seppanováváty se podle něčeho pozemského. Je spojitost
mezi názvy kovů a planetami, protože by se lidé styděli, smím=li to
tak vyjádřit, aby označovali, 00 se vyjadřuje barvou, jen za něco
pozemského.

Barva se považovala v tomto smyslu za božsky-duchovou, která
js pozemským věcem jen propůjčena, jak jsem to zde ořed několika
dny vyložil. Když se zlato vnímalo ve zlaté barvě, nespatřovalo se
ve zlatě pouze něco pozemského, nýbrž ve zlaté barvě bylo spatřová-
no z kosmu se ohlašující Slunos. Takže když se barva pociřovala i
na pozemské věci, především se widělo něco, 00 přesahuje Zemi. Te-
prve když se vystoupilo k něčemu živému, připisovala se živým tvo-
rům jejich vlastní barva, protože ti se blíží k duchu, tedy může u
nich také zářit něco duchového. A u zvířat se právě pocitovalo, že
mají své vlastní barvy, že se u nich bezprostředně objevuje duchová
duševnost.

Avšak můžete jít nazpět do starších dob, kdy se nepocitovalo
zevně, ale vnítřně ní A uvidíte, že se tu vůbec nedostanete
k nějakém malířství. Vědyt přece natřít na zeleno takový strom,že
ano, malovat strom ... — je skoro přihlouplé, když se mluví 0 malo-
vání strom: malovat strom a zeleně jej natírat, to přece není žád-
né zalffytví ! vědyt už proto není něco takového malířstvím, pro-
tože — at už se při napodobování přírody dělí nevím co — krásnější,
podstatnější je vždy přece jen příroda | Příroda je vždycky živěj-
ší. Není naprosto žádného důvodu, aby se napodobovalo, co je venku
v přírodě. Ale skutečný malíř to také nedělá. Skutečný malíř má
určitý předmět k tom, aby — řekněme- dal na něj dopadat slunci,
nebo aby na něm pozoroval mj barevný reflex z okolí, aby na něm
a kolem něj zachytil vzájemné tkaní a život světla a temnoty. Vědy
je to tedy něco, k čemu ten malovaný předmět vlastně jen dává popud.
Přirozeně se nikdy nemaluje — dejme tomu — nějaká květina, která
stojí před oknem, hýbrž maluje se světlo, které k oknu dopadá a je
spatřováno tak, jak je vidět tou květinou. Waluje se tedy vlastně
zabarvené sluneční světlo. To se zachycuje. A květina je pouze po-
pudem k zachycení tohoto světla. /"Die sehopferische welt der "arbe“

Když se dáme do malování člověka, můžeme postupovat dokonce
ještě duchovnějí. Dělat lidské čelo a natřít je, tak jako lidské
čelo, jak se někdo domnívá, že lidské čelo vidí, to je vlastné ne-
smysl, není to malování. ale jak se lidské čelo vystavuje různé do-
padajícím slunečním paorskům, jak se tu v lesknoucím osvětlení ob-
jevuje pestré světlo, jak sem nahrává kontrast jasu a temnoty, tedy
všechno, k čemu dává předmět popud, to zaenytit barvou a štětcem
je skutečnou úlohou malíře, zachytít, co v okamžíku ořejde, a co
je třeba přivést do vztahu k duchu.

Má=li umělec malířské cítění a vidí — řekněme — nějaký interi-
9r, nemůže mu jít o to, aby si prohlížel člověka, který třeba klečí
před oltářem. Jednou jsem s někým navštívil výstavu. Tam jsme vidě-
li člověka klečícího takto před oltářem. šylo ho vidět zezadu. valff
si kladl úlohu zaohytit oknem právé vnikající sluneční světlo tak,
jak se vyjímá na zádech toho človéka. Ale muž, který šel se mnou,
aby si obraz prohlédl, povídá: bylo by mí milejší, kdyby ho vylo
vidět zpředu ! To je ovšem zájem jen o látku, nikoliv zíjem unčlec-
ký, že ano. On ohtěl, aby malíř vyjádřil, co je to za človčka atd.
Ale k tomu je oorávnění jen tehdy, když se chce vyjádřit, co se
Právě dá vnínat pomocí Darvy. Chci-li znázorait člověka na loži
nějak nemocného, a studuji barvu obličeje, abycu zachytil prosvíti-
ní té nemoci smyslovostí, pak to může být něčím uměleckým; chci-li
rovněž znázornit, řeknéme v úvlnosti, jak dalece se projevuje
v lidském inkarnátu + v lidské barvu těla, celý kosmos, může
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to být také umělecké, Když ale napodobuji osana Nováka jak zde předemnou sedí — — jednak se mi to nepodaří, že ano, a za druhé to není
žádná umělecká úloha, nýbrž uměkoké je to, jak hoosvětluje slunce,jak je světlo odváděno tím, že má ten člověk husté obočí. Záleží te-dy na tom, jak celý svět působí na bytost, kterou maluji.

A prostředek, čím toho dosáhnu, je světlo a temnota, je barva,je zadržení okamžiku, který vlastně přejde, a k jehož fixování sí
získávám oprávnéní způsobem včera vylíčeným.

Tyto věci se plně pocitovaly v dovách, které ani nejsou nějakpříliš daleko ze námi, kdy vůbec nevylo předčstavitelné, že by seMaria, Matka boží znázomňovala bez zjasněné tváře, to jest bez tvá-
ře překonané světlem, jež se tímto světelným překonáním vymaňuje
z obyčejného lidského pojetí. Nebylo jinak možné si ji oředstavit,
než v červeném šatě a modrém plášti, protože jen tím je Matka boží
správným způsobem postavena do pozemského života, v červeném šatě
s celou enmocionalitou pozemskosti, v modrém plášti duševnost, která
ji obetkévá duchovnem, a ve zjasněné tváři produchovnění, překonáva-
né světlem jakožto zjevením ducha,

Ale to se nepochopí správně umělecky, dokud se to ještě cítíjen tak, jak jsen to ted vyslovil. Ted jsem to jaksi převedl do če-
hosi neuměleckého. Umělecky se to cítí teprve v okamžiku, kdy se
tvoří z červeně a z modře a ze světelnosti, prožívá-li se světlo
v jeho vztahu k barvám a k temmotě jako svět sám pro sebe, kdy se
tedy tvoří z živlu barev, takže vlastně víc už nemáme nic jinéhonež barvu, a ta barva nám říká tolik, že je možné z barvy i z jasu
a temnoty dostat Pannu Marii.

Potom však se musí umět žít s barvou. Barva se musí stát něčín,
čím člověk žije. Musí se mu stát něčím, 00 se emancipovalo od těžká
hmotnosti. Neboř těžká hmotnost se vlastně barvě protiví, má-li se
barva použít umělecky. Proto se protiví celému malířství, aby se
malovalo barvami na paletě. jsou vědy takové, že i při nanešení
na plochu vykazují určitou tíhu. Také se s barvou na paletě nedí
žít. Žít se dá jen s barvou tekutou. A v životě, který se rozvíjí
mezi člověkem a barvou, když mí barvu tekutou, a v onom zvláštn
vztahu, který má, když tekutou barvu nanáší na plochu, v tom se
vyvíjí život barev; zde skutečně začíná chápání z barvy, z barvy je
tu svět. A malířskost vzniká teorve pak, když se v barvě chápe onasvítivost, to zjsvování, vyzařování, jako něco živého, a z tohoto
vyzařujícího života se tesrve vlastně na ploše něco, 60 je k tvoře-
ní, namaluje. Svět se z toho stane už sám od sebe, jebot rozumíte-li
barvě, pak rozumíte součásti celého světa,

Podívejte, Kant jednou řekl: Dejte mi hmotu, a já vám z toho
chci vytvořit svět. Tu hmotu oyste mu mohli dívat dlouho, 9 můžete
si být zcela jisti, že by z to žádný svět neudělal, nebot svět
z hmoty se vytvořit nedá,

Spíše se dá vytvořit svět z vlnivého nástroje barev. Z toho
už se dá tvořit svět, neboť každá barva má svůj bezprostřední —
= řekl bych — osobně příbuzenský vztah k něčemu duchovému ze světa,
A dnes vlastně, s výjímkou primitivních začítků, které se dělají
V impresionismu atd. a zejména v expresionisou, ale jsou jen orávětómi začátky, se nám vůbec pojem malovéní, nalířská Činnost se nám
před všeobecným materialismem doby více réně ztratila. Dnes se totižvětšinou vůbec nemaluje, nýbrž napodobují se tvary nějakýn druhem
kresby a plocha se pak natře. Jenže to jsou prív natřené plochy,
to není malované, neurodilo se to z barvy a ze světla a temnoty.

Nesmí se to ovšem chápat špatné, xdyž nékdo zdivočí a jednoduše
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barvy maže vedle sebe a věří, že se tím strefil do toho, 00 jsem.
nazval překonáním kpesty ++. pak právě vůbec se tím ani nedotkl toho,
co jsem mínil. Neboť překonáním kresby nemyslím, že by neměla být
šádná kresba, ale aby se kresba vypracovala z barvy, zrodila z bar-
vy. A barva už dává kresbu, musí se jen umět v barvě žít.

Jento život v barevnosti vede pak skutečného umělce k tomu, že
a úplně odhlédnout od ostatního světa a svá umělecká díla zrodit
z Aarev.

Můžete např. jít nazpět , řeknéme, k Tizianovu "Nanebe-
vzetí Panny Marie“, v němž máte umělecké dílo, které je založeno
v jakémsi přesahování starého uměleckého principu. Zde už není ta-
kové prožívání barvy, jaké je ještě u Raffaela, zvláště však u
Leonarda, je tu ale určitý druh tradice, takže se z tohoto života
v barvě příliš silně nevyrůstá.

Prožijte jednou toto Nanebevzetí Panny arje od Tizíana, Když
se na to podíváte, můžete říci; tady křičí zeleň, tady červeň,modř,
Dobrá, ale pak přihlédnote k jednotlivostem. Když vezmete společné
promlouvání jednotlivých barev u samého Tiziana, máte stále ještě
pocit z toho, jak ten žil v barevnosti, a jak skutečně v tomto pří-
padě dostává ze samotné barevnosti všechny tři světy.

Jen si prohlédněte podivuhodné odstupňování těch tří světů:
dole apoštolové prožívající nanebevzetí Marie, Podívejte se, jak je
Tizian vytváří z barvy. Je vidět, jak jsou poutáni k Zemí v těoh
barvách; ale nepocituje se žádná tíže barev, jen jejich temnota
v dolní části Tizianova obrazu, — a v této temnotě je zážitek, jak
apoštolové jsou poutáni k Zemi.

Y celém barevném pojednání Marieje prožívána říše střední,
Směrem dolů souvisí Maria ještě se Zemí. Jen si prohlédněte na tom
obraze, máte=li k tomu příležitost, jak se ponurá temnota vžívá
zdola jako barva do zabarvení Marie, a jak potom světlo převažuje,
jak zcela nahoře už říše třetí v plném světle přijímá, řekl bych,
hlavu Marie — jak tu hlavu plným světlem přosate, e, pozvedá nahoru,
zatímco nohy jsou ještě barvou pout dolů. Pohledte jak dolní
říše, meziříše a nebeská horní říše, toto přijetí arie Bonem Otcem,
dak vnitřním prožíváním barvy je to skutečně odstupňované.

A pak si můžete říci: k porozumění tomuto obrazu se vlastně m-
sí na všechno ostatní zapomenout a na celou tu věc se dívat jen se
uřetelem k barvě: na všechno ostatní zapomenout, neboť z barvy je
zde vypracovaná trojstupnovost světa, ne myšlenkově, ne intelektu-
alně, ale zcela umělecky.

A tak lze říci: je tomi skutečně tak, ža k malířství je nutné
chopit se zářícího zjevování ve svétle a temnotě a v barvě, aby se
na jedné straně odlišilo to, co je pozemsky hmotné, a od tohoto po-
gemsky hmotného pozvedlo umění, ale zase ne dát mu vystouvit až
k duchovnu. Neboť kdybychom tomu dali vystoupit k duchovnu, nebyla
by to už svítivost, zdání, — pak by to byla moudrost. Ale moudrost
(r ené něčím uměleckým, moudrost se pozvedá do beztvaré říše
ožství,

Proto bychom mohli říci: u skutečného umělce, kter, znázorňuje
něco takového jako Tizian ve svém lianebevzetí Panny jiarle, máme zde
nahoře, když se díváme na toto přijetí arie, lépe řečeno, přijetí
hlavy Marie Bohem Otcem, máme zde nahoře pocit; nyní by se už nemělo
V zacházení se světlem jít dál. Došlo se orávě k nejzazší mezi, Zde
by se už nemělo pokračovat. V okamžiku, kdy se začne vostupovat dál,
upadne se do intelektualismu, to jest do neuměleckosti, úde se už
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nem í učinit ani jediný tah štětcem navíc nad to, co je naznačeno
jen ve světle, ne v obrysu, kontuře. Neboř v okamžiku, kdy se vkro-
čí příliš sílně do kontury, v té ohvíli se to stane intelektuální,
ted neumělecké. Směrem nahoru se ten obraz stává skutečně takovým,
že tone v nebezpečí být neuměleoký.

Malíři po Tizianovi také hned tomuto nebezpečí oropadli. Pro-
hlédněte s1 ještě až po fiziana třeba anděly. Když se dostaneme na-
horu do nebeské sféry, přicházíme k andělům, že ano, Pohlelte,jakpečlivě se tu střeží, aby se nevyšlo ven z barvy, Zde vždy ješ ě
můžete říci k andělům před-tizianovské doby, dokonce v jistém smys-
lu i u Tiziana, chcete-li: nemohla by tohle být také oblaka ? Když
to však nemůžete, když nemůžete mezi tímto jsoucnem a svítivým zdá-
ním být ještě alespon v nejistotě, když zcela se dostanete do Jsouc-
na, do duchového jsoucna, pak to přestává být uměním.

Přejdete-lido 17.století, hned to začíná být jiné, Zde již
působí do znázorňování duchovostí sám materialismus. Vidíte již
všechny ty, řekl bych, s jistou neuměleckou, avšak rutinovanou vers
vou ve všech možných zkratkách namalované anděly, k nimž už nemů-
žete říci: nemohla by to být také oblaka ? Jistě, zde už působí pře-
mýšlení a umění zaniká,

A zase, prohlédněte si dole ty apoštoly, potom už pocítíte,že
na tom "Nanebevzetí Panny Marie" je umělecky podaná vlastně jen
Maria. Nahoře nastává nebezpečí, že to přejde do čisté, úplné moud-
rosti, do beztvarostí. Zmocníme-li se skutečně toho, že to beztvaré
ještě udržíme, že to také beztvaré zůstane, pak se to stane k jedné
straně, k jednomu polu dovršením uměleckosti, neboř je to něco smě-
leu uměleckého, protože jsme se odvážili postouvit až k propasti,
kde umění přestává, kde dáváme barvám rozplývat se od světla, kde,
pokud chceme jít dál, mohli bychom jen začít kreslit, Ale kreslení
není malování.

Zde směrem nahoru se tedy blížíme k moudrosti. A člověk je tím
větším umělcem, čím víc dostane tuto moudrost ještě do smyslovosti,
čím víc - mám-li se opět vyjádřit konkrátně — má člověk možnost, aby
andělé, které maluje, mohli přesto být oslovení také jako nakupená
oblaka, tak či onak se třpytící ve světle, a podobně,

Jdeme-li však dolů a procnázíme zobrazením krásy, zobrazením
samotné Marie, která se nyní skutečně vznáší vzhůru do sféry moud-
rosti — ale protože se tam ještě nedostala, nýbrž právě teprve
stoupá nahoru, je Tizian schopen utvořit ji krásnou. Zde se všechno
jeví tak, že ná člověk pocit: kdyby se ještě povznesla trochu výš,
musí vstoupit do moudrosti. Tam už nemá umění co říci.

Ale sestoupíme=li ještě o něco hlouběji, pak přicházíme k apo-
Štolům, a zde u těch apoštolů jsem vám řekl; umělec se snaží podá-
ním barev znázornit upoutání apoštolů k Zemi, Ale zde se dostává do
jiného nebezpečí. Kdyby měl svou Marii ještě víc dole, nemohl by ji
znázornit v kráse, nesoucí vnitřně samu sebe, Neboť kdyby Maria byla
snad zde dole — smysl toho by ovšem nevyl jasný — ale kdyby seděla
dole mezí apoštoly, potom by nemohla vypadat tak, jakou je uprostřed
mezi nebem a Zemí. Tak by vůbec nemohla vypadat. Neboť pohladte,
Zde dole stojí apoštolové ve svém inědavém zbarvení, sen do toho se
Maria nehodí. Vždyť my vlastně nemůžeme zůstat stát u toho, že apoš-
tolové ude dole mají v sobě zenskou tíži. Zde musí nastoupit něco
jiného. Sem do toho začíní silně zasahovat živel kreslení. Io můžete
právě na charakterizovaném obraze u Tiviana vidět; sem začíní silně
zasahovat kreslení. Pročpak

Totiž ve hnědi, kterí už vlastně vychází z barvy ven, v té se
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už nemůže krása znázornit tak, jako na Marii, zde se misí znázornit
něco, 60 do krásy tak uplně nezapadá. Musí to být tedy krásné tím,
že se zjevuje něco jiného, než co je vlastně krásné, Podívejte, kdy-
by Maria seděla tam dole, nebo by šaria stála mezi těmi apoštoly
v tomtéž zabarvení, pak by to bylo vlastně urážlivé. Hrozně uráčliívé
by to bylo. Mluvím ted jen o tomto obraze; neříkám, še všude musí
n tato Maria, když stojí na zemi, umělečky urážející, ale na tomto
obraze by to byla rána pěstí do tváře pro toho, kdo by se díval umě-
leoky, jak Maria stojí tam dole. Proč 7 Pohledte, kdyby stála tam
dole v zabarvení těců apoštolů, muselo by se totiž říci: umělec
zobrazil tu Marii jako ctnostnou. Tak skutečně zobrazuje apoštoly.
Žádnou jinou pojsteva nemůžeme mít, nežli že apoštolové ve své
otnosti vzhlížejí vzhůru. Ale to nesmíne říkat o arii. U ní je to
tak samozřejmé, že nesmíme její ctnost vyjadřovat. Bylo by to právě
něco takového, jako kdybychom chtěli ctnostného znázornit boha.Kde
je něco samozřejmostí, kde se to stává něčím, Go je samotným bytím,
tam se to nesmí znázorňovat v pouhém zevním zdání, v pouhé svítivos-
ti. Proto musí Maria tomu uniknout, misí být v oblastí, kde je nad
otností povznesena, kde v tom, co se tu jeví v barvě, se nemůže o
ní říkat, že je ctnostná, stejně jako o samém lohu se nesmí říkat,
že je otnostný. Nanejvýš nůže být ctností on sám, Ale to je už ab-
straktní věta, to už zacnází do filosofie. 3 uměním to nemá nic
společného.

U apoštolů dole je to však takové, že musíme říci: zde se uměl-
ci podařilo samotným pojednéním barev zobrazit v apoštolech ctnostné
lidi. Jsou to lidé otnostní.

Pokusmo se přiblížit té věci zase vrostřednictyím genia řeči.
Otnost /Tugend/, — co to vlastně unanená, být ctnostný 3 Ctnost,
být, to znamená být způsobilý, schopný /tauglich/; neboť slovo
"Tugend" souvisí s výrazem "taugen, 00ž znamená k něčemu dorůst;
"tugendhaft" znamená něco zmoci, umět něco. /Ctnostný se v češtině
může také řící "způsobný", poznepřek./ Ale přirozeně zíleží konečně
na tom, 00 se v nějaké souvislosti tím slovem "tugendnhaft" níní,
jak to také znázornil např. Goethe, když mluví o trojnostismoudrost,
svítivost /sehoin/ a síla /Gewalt/, což v tomto smyslu znamená
"Tugendhaftigkeit". Svítivost je krésou, je uměním. Moudrost je tím,
čím se stévá poznání, bezutvaré poznání. Ctnost /Tugend/, síla /Ge-
walt/, to Je něčím, €©0 je skutečně způsobilé, co něco zmůže, jehož
vláda něco znamená.

A pohledte, tato trojice, od nepaměti uctívaná «.. cohu ohápat,
když mi jeden člověk již ořed poměrně mnoha roky řekl, že mu už
leze krkem, když lidé mluví o pravdě, kráse a dobru, neboť každý,
kdo chce říct nsbo frázi, nějakou idealistickou frázi, mluví 0
pravdě, kráse a dobru. Ale může se právě ukázat k starším dobám,kdy
se tyto věcí prožívaly s velkou lidskou účastí, s celým lidským
duševním zájmem. A potom vidíme, ale způsobem krásným, uněleckým,
na Tizianově obrazu namnalovanou nahoře moudrost, ale právě ještě ne
moudrost, nýbrž tak, jak moudrost ještě svítí, takže je dosud umě-
lecká, je malovaná; uprostřed krásu a dole ctnost, způsobilost.

Vůžeme se však trochu pozentat ns tuto upůsobilost, po její
vnitřní podstatě, po jejím smyslu. když ty věci sledujeme, nřichá-
Zíme právě geniem řeči k kloubce její duše, tvořící neni lidní.
Půjdeme=li na věc jen povrchrě, mohlo by někomu přijít na mysl, jak
byl jednou nějaký hrbáč v kostele a vyslechlkízání, v němž kazatel
povrchně frázovityým způsobem vysvětloval své obci, jak všechno na
světě je dobré a krásné a účelné. firbáč nak čekal u kostelních vrat,
a když kazatel vyšel, zeotal se no; Řekl jste, že všechno na světě
je podle svó ideje dobré; jsem také jí dobře urostlý “ Tu odpověděl
faráři Na hrbáče jsi docela dobře urostlý | — Ovšemže, když se věci
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pozorují takto povrchně, nepronikne se do hloubky. Náš současný
způsob pozorování postupuje totiž v nesčíslných oblastech tímto 50-
vrohním způsobem, Lidé se dnes zcela naplňují takovými zevníní cůa-
rakteristikamí, zejména zevními definicení, aniž by věděli, jak
svými ideami se jen točí kolem dokola.

   U toho pojmu ctnosti nejde o to, že "vůbec" jsme k n
sobilí, ale že jsme způsobilí k něčemu duchovnínu, že jako č
se stavíme do duchového světa. Ten je v pravém smyslu ctnostný,kdo
je celým člověkem tím, že v soběuskutečňuje něco duchového, niko—
liv jen zjevuje, že všLí uskutečňuje duchovost,

 

 

Jenže zde se pak dostáváme do oblasti, kterí je sice v člověku,
zasahuje také do náboženství, ale u% se nenachází ve sfsře umělecké,
a nejméně vo sféře krásy. Ale ve světě je všechno utvářeno polárně,
Proto se může říci právě u obrazu fiziana; směrem nahoru se beze
všeho vystavuje nebezpečí, že se dostane ven z krásy; kde nad Marií
vystupuje d4l nahoru, tam je před propastí moudrosti. jměrem dolů
Je před jinou propastí, Neboť jakmíle znázorníme ctnost, tedy to,
oo ná člověk jako svou vlastní bytostí z ducha uskutečnit, znovu se
dostáváme ven z krásy, Z umění. /Rudolf Steiner zde Spojujo v jeden
pojem "otnost" a "způsobilost . V češtině by to bylo podobně možné
jen když "ctnostný" se ohápe jako "upůsobný", což je výraz tóhož
původu jako "způsobilý". Ten však není možné jazykově vyvodit ze
slova otnostmý. Ctnost ukazuje k duchovosti přímo; pozn.v?./

 

Pokusfme-li se namalovat takového ctnostného člověka, můžeme
to jen tím, že nějak tu otnost charakterizujene v zevním zZíření,
třeba v kontrastu s neřestí. Avšak umělecké zobrazení ctnosti není
už vlastně uměním; pokud se tak v naší době děje, pak je to již vy=
padnutím z umění. Ale kde všude není v naší době takové vyýpa nut
Z umění, kdy se jednoduše drsně naturalisticky reprodukují životní
poměry, aniž by tu skutečně byl vztah k duchu, a baz tohoto vztahu
k duchu není umění. Proto v naší době je současné úsilí v inpresio-
nismu a expresionismu právě snahou vrítit se zase k čuchovnu. I když
je to by nešikovné, i když je to většinou pouhým začítkem, přes-
to je to c než to, co neumělecky pracuje drsně naturalisticky
s modelem,

A když pochopíte v tomto smyslu pojem umělecké krásy, pak bude-
te mocí najít místo také např. pro tragičnost, pochoríte tragičnost
vůbec v jejím uměleckém zasahování do světa. Člověk, ktery se řídí
svými myšlenkami, který vede svůj život intelektuálně, nemůže se
stát tragickým. Ani kdo Sale uplně ctnostně nemiže se vlastně stát
tragickým, Tragickým se může stát takový člověk, který mí v nějakém
emyslu sklon k démoničnosti, což znamení k duchovosti. Lidská
osobnost začne být tragická teprve tehdy, když nějakým způsobem je
v ní démoničnost, at uč v dobrém smyslu nebo ve špatném.

Dnes tedy jeme ve věku osvobozujícího se člověka, kdy člověk
jako člověk démonický je vlastně anachronismus. To je pr“vě celý

 

hr pátého poatlantského období, že člověk z démoničnosti vyrůs-
tá k člověku svobodnému. Ale když se člověk stává svobodným, vřestá-
vá takřka možnost tragičnosti. Veznete-li v úvahu staré tragické
postavy, ještě 1 většinu postav Shakespearových, máte vnitřní démo-
ničnost, jež vede k tragice. kde je člověk zjevením démonického du-
ohovna, kde něco démonicko-duchového jím orozařuje, jím se zjevuje,
kde se člověk stévá jakýmsi médiom démoničnosti, tam vyla možnost
trestky. V tomto smyslu bude muset tragičnost yíjce méně přestat,
neboť osvobozené lidstvo se musí od démoni čností odpoutat. Dnes tak
ještě nečiní, Teprve tím víc do démoničnosti padá. o však je právě
velký úkol doby, její poslání, aby lidé vyrostli z démoničnosti a
vrůstali do volnosti. Als když se zbavíme vnitřních démoni jakožto
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oněch postav, jež nás činí tragickými osobnostmi, tím méně se zbaví-
me démoničnosti zvenku. Neboť v okamžiku, kdy se člověk dostane do
poměru se zevním světem, začíná i pro novějšího člověka něco na
způsob dómoničnosti. Naše myšlenky se musí stále víc a vío8 osvobo-
zovat. A když budou myšlenky, jak jsem to popisoval ve své "Filoso-
fii svobody*, popudem pro vůli, osvobodí se také vůle,

To právě jsou rovněž polární protiklady, které mohou být svo-
bodné, svobodné myšle A svobodná vůle. Ale mezi tím je to ostatní,
co je lidské, související s karmou. A jako kdysi vedla k tragič-
nosti dómoničnost, tak právě k hluboké nejniternější tragice mýže
vést u moderního člověka protívání karmy. Tragika bude teprve moci
kvést, až budou lidé prožívat karmu. A dokud zůstaneme u svých
myšlenek, můžeme být svobodní, Ale když myšlenky oblékneme do slov,
pak nám ta slova už nepatří. Co všechno se může stát ze slova,kte-
ré jsem vyslovil | Někdo d e přijímá, Obklopí je jinými emoce-
mi, dni pooity- slovo žije dál, Když slovo proletuje li pří-

s EC rtomností, DU; e vyšla z člověka. Je to jeho
karma, jíž souvisí se světem on sám, která se může zase nazpět na
něho sesypat. Pak už může nastat tímto slovem, jež vede své vlastní
bytí, protože nepatří nám, ale geniu řečí, může už tímto slovem
nastat něco tragického.

Právě dnes vidíme lidstvo, řekl bych, všude předurčené k tra-
gickým situacím přeceňováním řeči, přeceňováním slova. Národy se
člení podle řečí, chtějí se členit podle řečí, To vytváří základ
k obrovské tragice, která se rozpoutá ne Zemi ještě v tomto století. t
/Srov.: "Wege der geistigen Erkenntnis und der rneuerung kiinstle-
rischer feltansohanung" ; "Der verlorene zinklang zwischen Sprechen
und Denken, Die Zerklůftung von Menschengruppen nach Sprachen."/
To je tragika karmy, Můžeme-li mluvit o přežilé tragice jako o tra-
gice démonologie, musíme mluvit o tragice budoucnosti jako 0 tragi-
ce karmy.

Umění je věčné, mění se jen jeho formy. A když uvážíte, že zde
všude je z umění vztah k duchovnu, pak porozumíte tomu, že umění je
přece něco, čím se člověk staví, ivořením i vnímáním, do duchového
světa.

Kdo je skutečným umělcem, může svůj obraz tvořit v liduprázdné
poušti, a je mu jedno, kdo z pozemských lidí se dívá na jeho obraz,
dívá-li se na něj vůbec někdo, neboř on tvořil v jiném společenství,
tvořil ve společenství ducnovně-vožském, Bohové mu pohlíželi přes
ramena. Tvořil ve společenství bohů. Co záleží pravému umělci na
tom, zda jeho obraz nějaký člověk obdivuje nebo ne ! Proto je možné
být umělcem v úplné osamocenosti.

Ale na druhé straně nemůže být člověk umělcem, aniž vy skuteč-
ně přinášel své dílo do světa, vnímaného pak také podle jeho ducha,
A to dílo aby v něm žilo. V duchovén světě musí to dílo žít, tam se
přínáší. Když se,na tuto souvislost zapomene, proměňuje se Ťaké
umění, ale proměňuje se více či méně v neumění.

Pohledte, umělecky se vlastně dá tvořit jen tehdy, když má člo=
věk umělecké dílo ve světové souvislosti. fo si uvědomovali staří
umělci, kteří např. malovali své obrazy na stěny chrámů; neboť zde
byly ty obrazy, jež se tu nacházely na chránovych stěních, vodítkem
Pro věřící, pro znavače, zde umělci věděli, že ty obrazy jsou
Y pozenském životě, nakolik je tento život prostoupený ducnenm,

 

Člověk si můře představit sotva něco horšího než místo tyoře-
nÍ oro něoo takového, tvořit jenom pro výstavy. V oodsta vzato je
snad tím nejstrašnějším procházet např. nějakou výstavou obrazů nebo
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soch, kde visí všechno možné dohromady nebo stojí vedle sebe, c
k sobě vůbec ne tří, kde je to vlastně beze a že je ti-jedno
vedla druhého. když malířství našlo přechod od malování oro kostely
malování obrazů pro dům, už Zde, řekl bych, ztrácí svůj pravý s —

sl. Když se namaluje něco do rámu,
představit, že se dívá nějakým oknem ven, a že to, co vidí, je venku
*.. ale není to už nic ! Což teprve malovat pro výstavy «.« O tom
se ani dál nedž mluvit | Je zřejné, že doba, která vůbec něco vidí
ve výstavách, vidí v nich nějakou možnost, la právě ztratila souvis-

+ lost s uměním, A na tom prostě vidíte, co všechno se misí stát s du-
ho kulturou, aby se zase našla cesta nazpět k něčemu duchovně
uměleckému. Výstavy např. se musí dočista překonat. Jistě, u jedno-
tlivýoh unělos už odpor k vystavování je, jenže žijeme dnes v době,
kdy jednotlivec mnoho nezmůže, není-li jeho úsudek gonořen do světo-
vého názoru, který zase prostoupí lidi v jejich plné svobodě tak,
Jako kdysí v nesvobodnějších dobách světové názory lidi prostupovaly
ve k tomu, že vznikaly skutečné kultury, zatímoo dnes nemá

skutečné kultuxy .

Na zbudování skutečných kultur, a tím také na obnovení skuteč-
ného umění musí právě oracovat duchovní světový názor, musí mít na
tom nejvyšší zájem,

     
       

 

 


