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Abstrakt
Předložená diplomová práce se zabývá filosofickým dílem rakouského myslitele Rudolfa
Steinera (1861–1925). Soustřeďuje se přitom především na jeho epistemologické myšlení,
neboť si za hlavní cíl klade vyložit jeho teorii poznání. Práce je strukturována do čtyř kapitol.
Nejprve seznamuje čtenáře se Steinerovým životem, myšlenkovým vývojem a dílem, a to
zejména tím, jež spadá do první, tj. právě filosofické (a nikoli ještě theosofickoanthroposofické) fáze jeho tvůrčího života. Poté pojednává o jeho vztahu k J. W. Goethovi,
jehož myšlenkový (a zvláště přírodovědecký) odkaz mu byl hlavním pramenem inspirace,
a zároveň také načrtává základní podobu Goethovy vědecké metody a jejího epistemologického
pozadí, totiž jeho empirického a současně objektivního idealismu, který Steinera hluboce
oslovil a motivoval k sepsání prvního svého filosofického spisu: Grundlinien einer
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung (1886). Tomuto dílu, v němž vlastně
popsal a pojal svou teorii poznání zároveň jakožto teorii poznání Goethovu, je věnována třetí
kapitola. Analyzovány a interpretovány jsou jeho hlavní tři na sebe navazující oddíly, ve
kterých formuluje své pojetí zkušenosti, myšlení a poznání. Poslední kapitola pak podává
výklad noetické části Steinerova filosofického operis magni: Die Philosophie der Freiheit
(1893). Důraz je kladen zejména na objasnění jeho veskrze idealistických názorů a tezí
o (duchovní) podstatě myšlení, neboť převážně na nich stojí nejen jeho koncepce poznání, ale
vlastně celá jeho (monistická) filosofie, a v jistém smyslu dokonce i jeho anthroposofie.

Klíčová slova: Rudolf Steiner, teorie poznání, J. W. Goethe, objektivní idealismus, Die
Philosophie der Freiheit (Filosofie svobody), monismus, zkušenost, myšlení

Abstract
This thesis deals with the philosophical works of Austrian thinker, Rudolf Steiner (1861–1925).
Focusing mainly on his epistemological thinking, its main objective is to interpret Steiner’s
Theory of Knowledge. This work is structured in four chapters. After giving the reader insight
into Steiner’s life, it goes on to deal with the development of his thinking and work, with
particular attention paid to the substance of his first and truly philosophical (not yet theosoficalanthroposofical) phase of working life. Following from this is a passage on his relationship with
J. W. Goethe, whose intellectual (and especially scientific) legacy served as Steiner’s main
source of inspiration, while also laying out the basic form of Goethe’s scientific methodology
and its epistemological background, namely its empirical and simultaneously objective
idealism, which deeply spoke to Steiner and motivated him to write his first philosophical work:
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung (1886). The third
chapter approaches this particular work, in which Steiner presents and describes the theory of
knowledge, as aligned with that of Goethe. Analysed and interpreted are the three main
successive sections of his work, in which he expresses his notion of experience, thinking and
knowledge. The final chapter contains an interpretation of the noetic part of Steiner’s
philosophical magnum opus: Die Philosophie der Freiheit (1893). Particular emphasis is placed
on clarifying his rather idealistic opinions and theses on the (spiritual) substance of thinking,
because it is predominantly on that, that not only his approach to knowledge stands, but
basically his whole (monistic) philosophy and, in a certain sense, even his anthroposophy.

Key words: Rudolf Steiner, theory of knowledge, J. W. Goethe, objective idealism, Die
Philosophie der Freiheit (The Philosophy of Freedom), monism, experience, thinking
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Seznam použitých zkratek
GA = Rudolf Steiner Gesamtausgabe.1

1

Podrobnější informace k vydání Steinerových spisů a formě jejich citování jsou na str. 23–24. Pokud není
uvedeno jinak, jsou přeložené citáty z německých originálů mé vlastní.

Der Mensch kann keine andere Erkenntnis verlangen als eine solche, die er selbst
hervorbringt. Wer hinter den Dingen noch etwas sucht, das deren eigentliches Wesen
bedeuten soll, der hat sich nicht zum Bewußtsein gebracht, daß alle Fragen nach dem
Wesen der Dinge nur aus einem menschlichen Bedürfnisse entspringen: das, was man
wahrnimmt, auch mit dem Gedanken zu durchdringen. Die Dinge sprechen zu uns,
und unser Inneres spricht, wenn wir die Dinge beobachten. Diese zwei Sprachen
stammen aus demselben Urwesen, und der Mensch ist berufen, deren gegenseitiges
Verständnis zu bewirken. Darin besteht das, was man Erkenntnis nennt.
Rudolf Steiner, Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften2

Es gibt Menschen, die glauben, mit den Grenzen der Sinnesanschauung seien auch die
Grenzen aller Einsicht gegeben. Würden diese aufmerksam darauf sein, wie sie sich
dieser Grenzen bewußt werden, so würden sie auch in diesem Bewußtsein die
Fähigkeiten entdecken, die Grenzen zu überschreiten.
Rudolf Steiner, Anthroposophische Leitsätze3

2

STEINER, Rudolf. Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften (GA 1). 4. Aufl.
Dornach/Schweiz: Rudolf Steiner Verlag, 1987. ISBN 978-3-7274-0011-7. S. 333.
3
STEINER, Rudolf. Anthroposophische Leitsätze (GA 26). 10. Aufl. Dornach/Schweiz: Rudolf Steiner Verlag,
1998. ISBN 3-7274-0260-1. S. 14-15.

Úvod
Rudolf Steiner byl jednou z nejpozoruhodnějších a nejtajuplnějších osobností evropského
duchovního života v období přelomu 19. a 20. století, osobností, kterou vzhledem k obrovské
šíři jejích znalostí, aktivit, dovedností a rozsahu díla takřka polyhistorického formátu, jemuž by
v moderních dějinách mohl konkurovat snad jen český, žel však fiktivní génius Jára da
Cimrman, lze právem označit jako „renesanční“.4 Byl filosofem, pedagogem, sociálním
myslitelem, literárním kritikem, všestranným umělcem, dramatikem, básníkem, architektem,
charismatickým řečníkem a vizionářem, jehož ideje stály za zrodem celé řady nových či
alternativních směrů v mnoha oborech a oblastech lidské činnosti, z nichž nejznámější
a světově nejrozšířenější jsou nepochybně waldorfské školství a biodynamické zemědělství.
Přesto však jeho jméno v akademických kruzích dodnes nezřídka vzbuzuje kontroverzní nebo
přinejmenším rozpačité reakce. Proslul totiž především jako zakladatel jisté – řečeno ovšem
velmi obecně – spirituální nauky, tzv. anthroposofie (a stejnojmenné společnosti), jež mu
v očích moderního intelektuálního světa vysloužila pověst myslitele, který svými názory
a postoji jaksi natolik vybočuje z všeobecně přijímaného paradigmatického (tj. převážně
materialistického) rámce „oficiální“ vědy, ale i náboženství, že ho lze jen stěží akceptovat.
Zkrátka a jednoduše: Získal pomyslný cejch mystika, theosofa, či dokonce esoterika, cejch,
jenž pak v mnohých vzdělaných (a přirozeně zvláště skeptických) myslích téměř automaticky
evokuje představu, že musel být – v tom lepším případě – nějakým blouznivcem nebo
minimálně fantastou,5 v každém případě však někým, koho nelze řadit mezi seriózní západní
filosofy či intelektuály. Jenže nakolik je tato představa, kterou, jak se zdá, mlčky přijímá i drtivá
většina současných filosofů či historiků filosofie, oprávněná? Opravdu byl Steiner spíše
jakýmsi novodobým mystikem a duchovidcem než filosofem sensu stricto?
Jistě, povrchní náhled do jeho anthroposofických neboli „duchovně-vědeckých“6 spisů
(resp. stenograficky zaznamenaných přednášek, kterých je nad 6000) skutečně může v leckom
vzbudit k podezření, že filosofii byl tento rakouský učenec na hony vzdálen (neboť určitá
blízkost mystickým, theosofickým, ale také gnostickým a hermetickým proudům je v nich
mnohdy přeci jen docela očividná). Nicméně na druhou stranu mu ale zase žádný poctivý
4

Srv.: NEJEDLO, Michael. Rudolf Steiner. Muž, který uměl všechno. Praha: Krásná paní, 2010. ISBN 978-8086713-67-0.
5
Tak kupř. čeští skeptikové ze známého klubu Sisyfos mají za to, že „převážná většina jeho názorů jsou buď
náboženské nebo okultní představy a především vlastní absurdní fantazie“. HEŘT, Jiří. Slovník esoteriky a pavěd
[online]. Heslo „Anthroposofie“. Český klub skeptiků Sisyfos, 6. 9. 2007 [cit. 12. 5. 2020]. Dostupné z:
https://www.sisyfos.cz/clanek/1130-antroposofie
6
Steiner svou anthroposofii velmi často označoval také termínem duchovní věda – die Geisteswissenschaft.

9

badatel nemůže upřít titul filosofa, a to nejen proto, že jím formálně vzato disponoval,7 ale
především proto, že jeho jméno nese také řada spisů a statí, jež jsou svým obsahem i formou
výhradně filosofického rázu, tzn. neobsahují nic, co by kohokoli mohlo přimět k tvrzení, že jde
o literaturu theosofickou, esoterickou apod. Je sice pravda, že tyto veskrze filosofické spisy
a statě pocházejí (převážně) z raného, tzn. „před-anthroposofického“ období jeho tvorby (tj. cca
od r. 1882 do r. 1900), což může působit, jako by filosofickým ergo racionálně uvažujícím
myslitelem byl pouze tehdy, a po přelomu století již nikoli (protože snad buď prošel nějakou
transformativní vnitřní zkušeností, anebo se možná, lidově řečeno, pomátl na rozumu). Proti
tomu ovšem hovoří minimálně ta skutečnost, že se i v pozdním čili theosofickoanthroposofickém období (1900 až 1925) ke svým raným filosofickým spisům mnohokrát
vracel, vydával je stále znovu a připojoval k nim četné poznámky a komentáře, nehledě k tomu,
že je dokonce v jistém smyslu pokládal za teoretický základ a východisko své anthroposofie.
Navíc je třeba říci, že i v samotném jeho anthroposoficky orientovaném díle lze hlubším
studiem snadno odhalit celou řadu textů, na nichž lze explicitně doložit, jak vskutku povrchní
je názor všech, kdo by jej chtěli obviňovat z iracionalismu nebo jakéhosi nefilosofického
mysticismu.8
Summa summarum: Představa, že Rudolf Steiner není takříkajíc „hoden“ toho, aby byl
akademickým světem přijímán a uznáván (i) jako filosof, je lichá; je prostě důsledkem
neznalosti jeho díla a myšlení, v tomto ohledu zejména raného. A bude právě posláním této
práce, aby, jak její autor doufá, alespoň zčásti odpomohla od této neznalosti, jež je, nakolik je
mu známo, v českém filosofickém prostředí poměrně rozšířená, a stala se tak příspěvkem
vyzývajícím k přehodnocení onoho dnes víceméně etablovaného pojetí Steinera jako
nebulózního mystika s pavědeckými zájmy, jehož jediným rozumným nápadem byla nová
pedagogická koncepce. Klade si totiž za cíl seznámit českého čtenáře se základní povahou jeho
(raně) filosofického myšlení, speciálně pak tou jeho (dominantní) částí, jež svým zaměřením
a celkovým charakterem spadá (převážně) pod disciplínu tradičně označovanou jako teorie
poznání (noetika, epistemologie).
Hlavní těžiště předkládané práce tedy bude spočívat – jak ostatně avizuje sám její název –
v prozkoumání Steinerovy teorie poznání. To bude realizováno prostřednictvím textové
analýzy a intepretace dvou jeho raných spisů (resp. přesněji těch jejich pasáží, jež jsou pro toto
téma nejrelevantnější): Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung

7

Steiner byl promovaným doktorem filosofie. (K tomu viz níže, str. 15.)
Takové tvrzení si autor této práce troufá pronést proto, že se studiu Steinerova díla – a anthroposofie obzvlášť –
věnuje již řadu let.
8
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(1886) a Die Philosophie der Freiheit (1893). K tomuto stěžejnímu úkolu budou vyhrazeny dvě
samostatné obsáhlejší kapitoly, z nichž jedna pojedná o díle prvním, druhá o druhém, přičemž
oběma těmto hlavním kapitolám budou ještě předcházet rovněž dvě kapitoly, které však budou
svým rozsahem kratší a svým obsahem do jisté míry úvodní a propedeutické. V první z nich se
totiž nejprve seznámíme se Steinerovým filosofickým životem a dílem; v druhé pak
s důležitým a v této práci přímo neopomenutelným tématem (už jen s ohledem na samotný
název onoho prvního spisu), tj. s jeho vztahem k myšlenkovému odkazu „knížete básníků“
a všestranného génia Johanna Wolfganga von Goetha, jehož přírodovědecké dílo a především
pak jeho svébytná vědecká metoda, založená na snaze „poznat v jevící se přírodě působící
ideje“,9 byla pro Steinerovo filosofické myšlení jedním z nejhlavnějších pramenů inspirace.

9

PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha. Živá příroda v přírodovědných spisech Johanna Wolfganga Goetheho. Praha:
OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-148-X. S. 295.
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1. Přehled Steinerovy filosofické biografie a díla
Rudolf Joseph Lorenz Steiner se narodil v roce 1861 na severu dnešního Chorvatska ve městě
Kraljevec, jež tehdy bylo součástí území rakousko-uherské monarchie.10 Navzdory chudým
poměrům (jeho otec byl železniční úředník) se Steinerovi dostalo kvalitního vzdělání.
Navštěvovat klasické gymnázium mu sice bylo odepřeno, a proto nejprve absolvoval reálnou
školu ve Vídeňském Novém Městě, avšak poté jeho cesta vedla na Technische Hoschschule ve
Vídni. Steiner byl nadaný student. Již na reálce dosahoval nadprůměrných výsledků
(absolvoval ji s vyznamenáním), což mu také umožňovalo vylepšovat svou (i rodinnou)
finanční situaci jednak tím, že pobíral stipendium, a jednak soukromým doučováním, jemuž se
věnoval už od patnácti let.11 Měl zájem především o přírodní vědy a matematiku (zvláště
geometrii), která ho již jako chlapce zcela uchvátila.12 Leč velmi brzy si jeho pozornost získala
právě nejušlechtilejší věda, kterou se lidský rozum může zaobírat: filosofie.
Své (samo)studium filosofie započal četbou hned takového filosofického díla, o němž lze
říci, že je jedním z nejtěžších, jaké kdy byly napsány: Kantovy Kritiky čistého rozumu. Teprve
jako šestnáctiletý student si na jaře roku 1877 v jednom knihkupectví ve Vídeňském Novém
Městě zakoupil tuto knihu, právě vydanou nakladatelstvím Reclam. Ve své autobiografii pak
vzpomíná, jak si v extrémně nudných hodinách dějepisu tajně četl namísto předepsané učebnice
Kantovu první Kritiku. Líčí, jak ho toto dílo zaměstnávalo celé prázdniny, avšak jeho obsah se
10

Monografií podrobně mapujících Steinerův život a dílo je celá řada. Patrně nejznámějším Steinerovým
životopiscem je Christoph Lindenberg (1930–1999). Napsal velice podrobnou biografii o dvou svazcích:
LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner – eine Biographie. 2. Bände. Stuttgart: Verlag Urachhaus, 1997. ISBN
3-7725-1551-7. V češtině od něj vyšla také kratší verze Steinerova životopisu: týž, Rudolf Steiner. Košťálov:
Opherus, 1998. ISBN 80-902647-0-0. Je možno si však také přečíst Steinerovu vlastní autobiografii Má cesta
životem (Mein Lebensgang, 1925, GA 28), je rovněž velice významným zdrojem pro pochopení vývoje jeho
filosofických postojů a názorů a jeho následné cesty k theosofii a anthroposofii (vyšla v češtině: STEINER,
Rudolf, Má cesta životem. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 2000. ISBN 80-86340-08-2). Jako další
významné biografické knihy lze uvést např. tyto.: SELG, Peter. Rudolf Steiner 1861–1925. Lebens- und
Werkgeschichte. 3 Bände im Schuber. Arlesheim: Verlag des Ita Wegman Instituts, 2012. ISBN 978-3905919271;
WEHR, Gerhard. Rudolf Steiner. Leben – Erkenntnis – Kulturimpuls. Mnichov: Kösel-Verlag, 1987. ISBN 9783466341597. Velice zdařilý přehled Steinerova filosofického vývoje pak vypracoval SIJMONS, Jaap.
Phänomenologie und Idealismus. Struktur und Methode der Philosophie Rudolf Steiners. Basel: Schwabe, 2008.
ISBN 978-3-7965-2259-8. S. 15–66.
Vzhledem k tomu, že většina autorů píšících o Steinerově životě a díle jsou zároveň anthroposofové, a tedy –
mohl by někdo namítnout – nemůže být jejich líčení zcela nestranné a objektivní, je třeba uvést, že existují
i životopisné monografie od kritiků Rudolfa Steinera a jeho anthroposofie. Mezi ně patří především: ZANDER,
Helmut. Rudolf Steiner: Die Biografie. Mnichov: Piper, 2011. ISBN 978-3-492-05448-5; ULLRICH, Heiner.
Rudolf Steiner: Leben und Lehre. Mnichov: Verlag C.H.Beck, 2010. ISBN 978-3406612053.
11
Srv.: LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 7–11; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 7–33.
12
Steiner ve své autobiografii například líčí, jak působivým dojmem na něj v dětství působila ta skutečnost, že
pravdy geometrie je možno poznávat nezávisle na smyslovém vnímání. Vzpomíná: „To, že je možné duševně
prožívat vnitřně nazírané formy bez vjemů, poskytovaných vnějšími smysly, mne navýsost uspokojovalo. Nacházel
jsem v tom útěchu pro náladu, kterou ve mně vyvolávaly nezodpovězené otázky. Moci něco chápat čistě v duchu
mi poskytovalo vnitřní štěstí.“ Tamt., s. 17.

12

mu tehdy – pochopitelně – jevil tak komplikovaný, že „mnohé stránky jistě četl snad více jak
dvacetkrát“.13 Již v té době v něm prý vyvstávaly otázky, které později formovaly stěžejní
témata jeho teorie poznání, totiž např. „v jakém vztahu je myšlení člověka k tvůrčí činnosti
přírody“14 nebo jaký je „dosah schopností lidského myšlení“.15 Cítil však, že ho Kantova
filosofie v odpovědích na tyto otázky vůbec neuspokojuje, což se nezměnilo ani v pozdějších
letech, a proto také se právě Kant stal jedním z hlavních terčů jeho kritiky.
Dalším krokem bylo studium Johanna Gottlieba Fichta (1762–1814). Jeho spisy začal číst
již těsně před počátkem vysokoškolského studia, kterým začíná „vídeňské období“ jeho života
(1879–1890). Opět popisuje, jak horlivě se pustil do studia Fichtových Základů všeho vědosloví
(1794), které si pro sebe dokonce opisoval „stránku po stránce“.16 Studoval i jeho „populární“
spisy,17 které na něho i později měly značný vliv. Na Fichta pak vcelku logicky navazovalo
studium dalších dvou velikánů německého idealismu: F. W. J. Schellinga (1775–1854) a G. W.
F. Hegela (1770–1831), jejichž myšlenky se mu posléze staly v mnohých ohledech významným
inspiračním zdrojem. V téže době se postupně dostal i k dalším dílům známých německých
filosofů, jako byli např. Johann Friedrich Herbart (1776–1841), Karl Leonard Reinhold (1757–
1823) nebo Wilhelm Traugott Krug (1770–1842).18
Zájem o filosofii jej však rozhodně neopustil ani během studia na Vysoké škole technické
ve Vídni, kde studoval matematiku, fyziku, mechaniku, zoologii, mineralogii, chemii, botaniku,
geologii, ale také dějiny literatury a státní právo.19 Brzy využil možnosti navštěvovat také
filosofické kurzy na univerzitě, kde v té době přednášel například pražský rodák a přívrženec
Herbartovy filosofie Robert von Zimmermann (1824–1898), a především pak jeden
z nejznámějších a nejvlivnějších filosofů té doby: Franz Brentano (1838–1917). Víme, že
Steiner byl nejenom pravidelným posluchačem jejich přednášek, ale rovněž i intenzivně
studoval jejich díla, obzvláště Brentanovo.20
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Tamt., s. 30.
Tamt.
15
Tamt.
16
Tamt., s. 39–40.
17
Míněny jsou spisy: Určení člověka (Die Bestimmung des Menschen, 1800), O bytnosti učence (Ueber das Wesen
des Gelehrten, 1806), Promluvy k německému národu (Reden an die deutsche Nation, 1807) a Návod k blaženému
životu (Die Anweisung zum seligen Leben, 1807).
18
Srv.: STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 40, 46 n.
19
LINDENBERG, Ch. Rudolf Steiner, s. 23.
20
Ve své autobiografii barvitě líčí, jak na něj zapůsobily osobnosti obou filosofů. Zvláště pak „filosofické
charisma“ Franze Brentana na něj učinilo mocný dojem (viz STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 41–44). Stojí
za zmínku, že Brentanovou filosofií se zabýval i v mnohem pozdější době a v roce 1917, tj. v roce Brentanovy
smrti, mu ve svém spise O záhadách duše (Von Seelenrätseln, GA 21, s. 78–128) věnoval dlouhý článek, který
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Zajímavé ovšem je, že patrně nejvýznamnějšího impulzu pro jeho další intelektuální vývoj
se mu nedostalo ze strany profesora filosofie, nýbrž profesora lingvistiky a literatury, Karla
Julia Schröera (1825–1900). Tento muž byl mimořádným znalcem německé klasiky, který se
ve svém bádání specializoval zejména na jednu výjimečnou osobnost tohoto období: Johanna
Wolfganga von Goetha (1749–1832). Steiner nejenže navštěvoval jeho kurzy, ale velmi brzy
s ním dokonce navázal silný přátelský vztah. Díky němu se podrobně seznámil s díly velkých
klasiků německé literatury, především pak právě s dílem Goethovým, což pro jeho další životní
období mělo naprosto rozhodující význam.21 Jakožto studenta přírodních věd se zájmem
o idealistickou přírodní filosofii („naturfilosofii“) jej brzy upoutaly Goethovy přírodovědecké
práce. Nejprve se zabýval jeho Naukou o barvách (Zur Farbenlehre, 1810) a Goethovy závěry
o povaze světla a barvy se dokonce pokoušel ověřovat vlastními experimenty, což ho prý
přivedlo k přesvědčení o oprávněnosti jeho námitek vůči Newtonově teorii barev.22 Následně
se pustil do studia Goethových pojednání o biologii.23 Schröer byl nadšen ze Steinerova zájmu
a schopností, a protože sám již delší dobu spolupracoval na vydávání Goethových dramat
v rozsáhlé edici Deutsche National-Literatur, rozhodl se doporučit svého tehdy teprve
jednadvacetiletého studenta ke zpracování Goethových přírodovědeckých spisů.24 Steiner tuto
nabídku přijal a již v roce 1884 vydal první svazek, opatřený úvodními studiemi a rozsáhlým
poznámkovým aparátem. Další svazky vycházely postupně v dalších letech, poslední čtvrtý
svazek až v roce 1897.25 Právě mezi tato léta také spadají Steinerovy nejdůležitější filosofické
práce, které tu postupně uvedeme.
Od roku 1883 se Steiner živil především jako domácí učitel. Během této doby se intenzivně
zaobíral dílem Eduarda von Hartmanna (1842–1906), zvláště jeho Filosofií nevědomí (1869),
Fenomenologii mravního vědomí (1878) a spisy o teorii poznání.26 Tohoto filosofa si velmi
vážil, dokonce s ním vedl korespondenci a později ho i osobně navštívil.27 Především se však
neustále zabýval Goethem, a to zejména jeho epistemologickými názory a postřehy. Ty jej
upoutaly natolik (v čem a proč pokusíme se přiblížit v následující kapitole), že se posléze

byl zároveň nekrologem a v němž se také pokusil vystihnout poměr své filosofie (resp. tehdy již anthroposofie)
k jeho psychologii.
21
Srv.: LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 23 n.; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 41, 43, 68 nn.
22
Srv.: STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 73.
23
Tamt., s. 74 n.
24
Srv.: LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 27; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 82.
25
Všechny úvodní studie k těmto svazkům jsou obsaženy v GA 1 (Einleitungen zu Goethes
Naturwissenschaftlichen Schriften, 1884–1897).
26
STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 80 nn.
27
Své setkání s Hartmannem vylíčil zde: tamt., s. 111 nn.
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rozhodl věnovat svůj první filosofický spis právě Goethově teorii (a metodě) poznání, k čemuž
ho motivovala i ta okolnost, že básník sám svou teorii poznání nikdy uceleně a systematicky
nepopsal a ani v té době neexistovala žádná podrobnější studie zabývající se tímto tématem.
Řeč je o onom již v úvodu zmíněném spisu z roku 1886, jemuž se budeme věnovat ve třetí
kapitole: Základní rysy teorie poznání Goethova světového názoru (Grundlinien einer
Erkenntnistheorie der goetheschen Weltanschauung), s podtitulem: Se zvláštním ohledem na
Schillera (Mit besonderer Rücksicht auf Schiller).28
V roce 1890 opouští Rakousko a stěhuje se do Výmaru. Přijal totiž nabídku pracovat
v tamějším Goethově a Schillerově archivu a podílet se tak na výmarském vydání Goethových
spisů (tzv. Sophien-Ausgabe). Zde měl možnost nahlédnout do mnoha dosud nezveřejněných
Goethových textů z pozůstalosti a zdokonalit tak svou interpretační činnost. Setkal se tu také
s mnohými zajímavými osobnostmi, jež byly s tímto archivem spojeny, např. s Hermannem
Grimmem (1828–1901). Pracoval zde necelých sedm let.29
Výmarské období bylo pro Steinera mimořádně filosoficky plodné. V roce 1891 získává
doktorát z filosofie, a to na univerzitě v Rostocku u prof. Heinricha von Steina (1883–1896),
v té době rektora univerzity a autora třísvazkového díla Sedm knih k dějinám platonismu.30
Téma jeho disertace znělo: Základní otázka teorie poznání se zvláštním zřetelem k Fichtovu
Vědosloví. Prolegomena k dorozumění filosofujícího vědomí se sebou samým (Die Grundfrage
der Erkenntnistheorie mit besonderer Rücksicht auf Fichte's Wissenschaftslehre. Prolegomena
zur Verständigung des philosophierenden Bewußtseins mit sich selbst). Tento spis byl později
vydán pod názvem Pravda a věda (Wahrheit und Wissenschaft), s doplňujícím podtitulem
Předehra k filosofii svobody (Vorspiel einer Philosophie der Freiheit).31 Hned o dva roky poté,
tj. v roce 1893, vydává své hlavní filosofické dílo: Filosofie svobody (Die Philosophie der
Freiheit), s ambiciózním podtitulem: Základy moderního světového názoru (Grundzüge einer
modernen Weltanschauung).32 Jeho první, noeticky orientovanou částí se budeme zaobírat
ve čtvrté kapitole.
Tato díla však nebyla jediná, jež v tomto období publikoval. Je třeba zmínit, že mezi
významné filosofy, jimiž se intenzivně zabýval a kteří jej do velké míry ovlivnili, patřil také
28

GA 2 (Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, 1886). Goethovou teorií poznání
se Steiner zabýval také v již zmíněných Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften, konkrétně ve
druhém svazku z roku 1887; viz GA 1, s. 121 nn. a 141 nn.
29
LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 41 nn.; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 143–152.
30
STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 140–142.
31
GA 3 (Wahrheit und Wissenschaft, 1892).
32
GA 4 (Die Philosophie der Freiheit, 1893). Vyšlo v češtině: STEINER, Rudolf. Filosofie svobody. Přeložil O.
Glos a revidoval J. Dostal. Svatý kopeček u Olomouce: Michael, 1999. ISBN 80-86340-01-5.
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Friedrich Nietzsche (1844–1900). Steiner se s dílem tohoto svérázného myslitele, tak
protikladného všem ostatním, začal seznamovat již na konci svého vídeňského období. Tehdy
měl z jeho „filosofování kladivem“ poněkud ambivalentní dojem. Jak sám vzpomíná: „Způsob
jeho úvah současně poutal i odpuzoval moji pozornost. Jen těžce jsem k němu nacházel cestu.
Měl jsem rád jeho sloh, měl jsem rád jeho odvahu; naprosto jsem však neměl rád způsob, jakým
Nietzsche mluvil o nejhlubších problémech, aniž by se do nich duševním prožíváním vědomě
ponořil svou duší.“33 Přesto si k němu onu cestu našel, a dokonce lze říci, že se stal do jisté
míry jeho zapáleným obhájcem, a to (mj.) proto, že v něm spatřoval především filosofa svobody
a individualismu – tj. témat, jimiž se vedle teorie poznání sám intenzivně zabýval. Výsledkem
tohoto zájmu byla (mimo několika článků a recenzí)34 jeho publikace Friedrich Nietzsche,
bojovník proti své době (Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit),35 která vyšla
v roce 1895 (tedy ještě za Nietzschova života). Stojí rovněž za zmínku, že tento spis Steiner
napsal v blízkosti Nietzscheho samotného. Rok před jeho vydáním se totiž seznámil s jeho
sestrou, Elizabeth Förster-Nietzsche, která právě zakládala v Naumburgu Nietzscheho archiv.
Steinera požádala o spolupráci na tomto projektu. Měl mimo jiné za úkol uspořádat
Nietzscheho knihovnu a vytvořit katalog všech jeho spisů. Díky této spolupráci Steinerovi
přináleží řada prvenství v rané recepci, intepretaci a popularizaci Nietzscheho díla.36 Ve svému
několikatýdenním pobytu v Naumburgu se mu také naskytla možnost setkat se s Nietzschem
osobně. Ten byl však již velmi nemocný, byl upoután na lůžko a patrně ani nevnímal, že před
ním Steiner stál. I tak na něho ovšem jeho osobnost, jak vzpomíná, učinila mimořádně silný
dojem.37 Když se Elisabeth a s ní celý Nietzscheho archiv v roce 1896 přestěhoval do Výmaru,
stal se Steiner na její žádost jejím soukromým učitelem Nietzscheho filosofie, neboť filosofické
názory jejího bratra jí byly v podstatě neznámy. Jak vyplývá z dochované korespondence,
Steiner se úkolu zhostil naplno a Elisabeth byla s jeho lekcemi navýsost spokojena, a to
dokonce do té míry, že jej chtěla dosadit na pozici vydavatele Nietzscheho spisů namísto
stávajícího germanisty Fritze Koegela. Steiner sám však o toto místo vůbec neusiloval a celá
záležitost vedla personálním konfliktům. Ačkoli se s Koegelem usmířili, odmítl již jakoukoli
další spolupráci s Nietzscheho sestrou a tím také spoluúčast na vedení archivu.38 Dodejme pro
33

STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 131–132.
Viz GA 31 (Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte, 1887–1901), s. 453–549.
35
GA 5 (Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit, 1895). Vyšlo ve slovenském jazyce: STEINER,
Rudolf. Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe. Přeložila P. Elexová. Bratislava: Kaligram, 2012. ISBN
978-80-8101-598-4.
36
Srv.: tamt., s. 119–127 („Doslov“ Patrície Elexové).
37
STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 178 n.
38
Tamt., s. 183.
34
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zajímavost, že Steinerův spor s Elisabeth měl později ještě svou dohru. Je známo, že Elisabeth
se po smrti svého bratra velmi zasloužila o dezinterpretaci jeho myšlenek a postojů, a tím
posléze také o zprostředkování jeho díla nacistům. Steiner, který toto překrucování Nietzscheho
filosofie s nelibostí sledoval, se proti tomu ozval v článcích časopisu Magazin für Literatur
(který sám redigoval) a pravděpodobně tak vůbec jako první upozornil na to, „v jakých rukách
se nachází Nietzscheho pozůstalost“.39
Je skutečně obdivuhodné, kolika oblastem se Steiner dokázal věnovat najednou. Mimo
práce v Goethově-Schillerově archivu, zpracovávání svazků pro edici Deutsche NationalLiteratur, psaní obrovského množství článků, literárních kritik, recenzí a esejí v časopisech,
věnovaných nejrůznějším tématům, myslitelům, vědcům a umělcům,40 se věnoval také
editorské činnosti sebraných spisů Arthura Schopenhauera a vybraných spisů Jeana Paula pro
Cotta'sche Bibliothek der Weltliteratur.41 A v roce 1897 vydává monografii Goethův světový
názor (Goethes Weltanschauung),42 kterou v podstatě uzavřel svou intenzivní čtrnáctiletou
badatelskou činnost v oblasti Goethovy přírodovědy. Tato kniha je zajímavá nejenom tím, že
v ní přehledně a komplexně představil básníkovo přírodovědecké, přírodně-filosofické
a metodologické smýšlení, ale i výklad „Goethova místa ve vývoji západního myšlení“,43 jeho
vztah k platonismu, ke Kantovi, Schillerovi, a nakonec i k Hegelovi.44 Zároveň jde o jeho
poslední dílo napsané ve Výmaru. Ještě v tomtéž roce se přesouvá do Berlína.
Tam se aktivně pohybuje v prostředí literární moderny a stává vydavatelem a redaktorem
již zmíněného časopisu, týdeníku Magazin für Literatur, a je jím až do roku 1900. V této době
se však podílel i na jiných činnostech, např. přednášel na „Škole pro vzdělávání dělníků“ a byl
aktivním členem několika umělecky, politicky i filosoficky orientovaných spolků či
společností.45 Usiloval také o místo docenta filosofie na univerzitě v Jeně, později na
Humboldtově univerzitě, avšak z jistých důvodů, které zde nebudeme rozebírat, se mu místo
získat nepodařilo. Stojí za zmínku, že se také jednu dobu intenzivně zaobíral spisy filosofa
radikálního individualismu Maxe Stirnera (1806–1856), přičemž tento zájem jej přivedl do
39

GA 31, s. 528 (článek se jmenuje: Zur Charakteristik der Frau E. Förster-Nietzsche; publikován byl v: Magazin
für Litteratur, 69. Jg., Nr. 6, 10. Februar 1900).
40
Srv. tyto svazky: GA 30 (Methodische Grundlagen der Anthroposophie. Gesammelte Aufsätze zur Philosophie,
Naturwissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde, 1884–1901); GA 31; GA 32 (Gesammelte Aufsätze zur Literatur,
1884–1902); GA 33 (Biographien und biographische Skizzen, 1894–1905).
41
STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 160.
42
GA 6 (Goethes Weltanschauung, 1897). Vyšlo v češtině: STEINER, Rudolf. Goethův světový názor. Svatý
Kopeček u Olomouce: Michael, 2013. ISBN 978-80-86340-46-3. (Překlad ovšem není příliš spolehlivý.)
43
GA 6, s. 19.
44
Srv.: tamt., s. 21 nn., 205 nn.
45
LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 58 nn, 67 n.; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 237 nn.
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krátkého přátelství s básníkem a Stirnerovým životopiscem Johnem Henrim Mackayem (1864–
1933), jenž byl zase nadšen ze Steinerovy koncepce tzv. „etického individualismu“, který
formuloval ve druhé části své Filosofie svobody.46 Mackay se však hlásil k individualistickému
anarchismu, od kterého se ale Steiner – stejně jako od tehdy se rozšiřujícího marxismu – rázně
distancoval. Jeho „etický individualismus“ totiž s politickými ideologiemi neměl nic
společného.47
V roce 1900 vydal knihu s názvem Světové a životní názory v 19. století (Welt- und
Lebensanschaungen im 19. Jahrhundert), kterou pak o čtrnáct let později rozšířil o druhý
svazek a celý spis vydal znovu pod názvem Záhady filosofie (Die Rätsel der Philosophie).48
V této knize se Steiner vlastně pokusil podat jakési dějiny filosofie, přičemž hlavní zřetel bral
především na myslitele 19. století. Nešlo mu však o pouhý popis názorů či systémů, ale zároveň
o vylíčení toho, jak se v dějinách filosofie projevuje duchovní vývoj (západního) lidstva.
Největší pozornost věnoval filosofům německého idealismu, především Hegelovi
a samozřejmě také svému oblíbenému Goethovi. Do svého líčení však nezahrnul jen čistě
filosofické, ale rovněž i významné přírodovědecké myšlenky a představy té doby. Tak
například věnoval nemálo místa Ernstu Haeckelovi (1834–1919), známému představiteli
darwinismu působícímu v Jeně, s nímž se rovněž osobně setkal a vedl s ním korespondenci.49
Pozoruhodné je, že se Steiner jakožto převážně idealisticky smýšlející filosof nestavěl
k Haeckelovi pouze kriticky. Evoluční teorii totiž považoval za velmi významnou a plodnou
myšlenku (kterou ostatně v určité podobě nacházel již v Goethově nauce o metamorfóze), což
jej vedlo k tomu, aby Haeckela mnohdy bránil před útoky některých filosofů. Jeho
materialistický monismus však rozhodně odmítal.50
Nyní je třeba zmínit, že rok 1900 je pro Steinera také rokem, v němž se sbližuje
s Theosofickou společností, založenou v roce 1875 Helenou Petrovnou Blavatskou (1831–
1891). S tímto hnutím se Steiner setkal již za svého vídeňského pobytu, ale tehdy jej ničím
nezaujal. Od té doby zastával spíše distancovaný postoj k této společnosti a její členy nikterak
46

Svůj „etický individualismus“ (der ethische Individualismus) Steiner formuluje v deváté kapitole Filosofie
svobody (viz tamt., s. 160 nn.). Vzhledem k našemu zaměření výhradně na jeho teorii poznání se mu však věnovat
nebudeme.
47
LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 61 n.; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 262 nn.
48
GA 18 (Die Rätsel der Philosophie, 1914). Vyšlo v češtině: STEINER, Rudolf. Záhady filosofie. Svatý Kopeček
u Olomouce: Michael, 2008. ISBN 978-80-86340-29-6.
49
Srv.: STEINER, Rudolf. Záhady filosofie, s. 169–176.
50
Srv. například jeho článek Haeckel a jeho protivníci (Haeckel und seine Gegner, 1900, GA 30, s. 152). Steiner
o svém přístupu k Haeckelovi píše zde: týž, Má cesta životem, s. 154–156, 287 n. Steinerův vztah k Haeckelovi
a darwinismu (resp. evoluční teorii obecně) je však poněkud složitější, a věnovat se mu zde není ani nutné ani
žádoucí. Ke vztahu Steinera a Haeckela srv. např.: HEMLEBEN, Johannes. Rudolf Steiner und Ernst Haeckel.
Stuttgart: Freies Geistesleben, 1965.
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nevyhledával.51 V tomto roce se však rozhodl přijmout pozvání do theosofické knihovny
v Berlíně, aby zde přednesl přednášku o Nietzschovi, a protože se setkal s velkým
ohlasem, přednesl posléze několik přednášek o Goethovi a později také o vývoji německé
mystiky (od Mistra Eckharta k Jakobu Böhmovi).52 Tyto přednášky o mystice vzápětí sepsal
do knihy Mystika na úsvitu novodobého duchovního života (Die Mystik im Aufgange des
neuzeitlichen Geisteslebens),53 jež vyšla v roce 1901. O mystice však theosofům přednášel dále
a v následujícím roce vydal spis s názvem Křesťanství jako mystická skutečnost a mystéria
starověku (Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums).54
V souvislosti se Steinerovým příklonem k Theosofické společnosti, a konečně i z názvů
posledně jmenovaných děl lze snadno nabýt dojmu, že Steiner v tomto období prošel nějakou
radikální světonázorovou proměnou. Zkrátka, že se z filosofa a uznávaného goethovského
badatele55 stal náhle theosofem či mystikem. Na to lze říci: ano i ne. Věc je totiž poněkud
komplikovanější, a proto je třeba, abychom v závěrečné části tohoto biografického úvodu
alespoň stručně poukázali na následující skutečnosti.
Je pravda, že Steiner se v Theosofické společnosti postupně více angažoval, stal se jejím
členem a zastával v ní určité funkce (dotáhl to dokonce až na generálního sekretáře její
„Německé sekce“). Přesto se však s jejím učením, které bylo převážně eklektickou směsicí
různých esoterních směrů s důrazem na východní spiritualitu (jógu, buddhismus),56 nikdy zcela
neztotožnil, ba dokonce se k některým věcem stavěl naprosto odmítavě (například se ostře
vymezoval vůči jakýmkoli spiritistickým či okultistickým praktikám, které byly v některých
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Srv.: LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 32 n., 71; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 278.
V roce 1897 napsal do Magazin für Litteratur dokonce poměrně dosti kritický článek o členech Theosofické
společnosti, ve kterém uvedl, že člověk od nich neslyší „nic než fráze, které jsou převzaty z východních spisů, beze
stopy po obsahu. [Jejich] vnitřní prožitky nejsou nic než pokrytectvím.“ A pokračuje: „Je laciné převzít jen fráze
z nějaké hlubokomyslné literatury a s nimi prohlásit celé západní úsilí o poznání za bezcenné. Jaká hloubka, jaká
niternost tkví v údajném povrchním rozumování, ve vnějších pojmech západní vědy, o tom nemají tito theosofové
žádné ponětí.“ GA 32, s. 195.
52
STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 278.
53
GA 7 (Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen
Weltanschauung, 1901). Vyšlo v češtině: STEINER, Rudolf. Mystika na úsvitu novodobého duchovního života.
Přeložil M. Horák. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3180-3.
54
GA 8 (Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums, 1902). Vyšlo v češtině:
STEINER, Rudolf. Přeložil M. Horák a K. Dolista. Křesťanství jako mystická skutečnost a mystéria starověku.
Březnice: Ioanes, 1998. ISBN 80-902100-6-6.
55
O veskrze pozitivních recenzích k Steinerovým goethovským studiím (GA 1) píše SIJMONS, Jaap.
Phänomenologie und Idealismus, s. 20.
56
Nutno však dodat, že Steiner neměl problém s těmito jógickými či buddhistickými naukami jako takovými, ale
spíše s formou, v jaké byly mezi theosofy prezentovány. Steiner o východních filosofických a duchovních směrech
pronesl mnohý příznivý úsudek a jejich vliv na jeho anthroposofii je patrný v mnoha směrech. Vadilo mu však
jejich povrchní a nekritické přejímání, spojené navíc s určitým opovržlivým postojem k západní vědě a filosofii.

19

kruzích Theosofické společnosti dosti populární).57 Šlo mu totiž vždy o poněkud jinou formu
theosofie, než jakou zastupovala a prezentovala tato společnost, a to totiž takové theosofie,
která by vycházela primárně z evropské filosofické a spirituální (křesťanské) tradice a která by
navíc usilovala o co nejstřízlivější, racionální, takřka vědeckou podobu. Na tomto úsilí
o vědeckost si Steiner skutečně velmi zakládal a zdůrazňoval to snad ve všech svých dílech
i přednáškách. V Theosofické společnosti však nacházel stále méně porozumění pro své
názory, a proto ji také v roce 1913 opustil a založil společnost, kterou nazval Anthroposofickou,
jejímž cílem bylo pěstovat tzv. duchovní vědu (die Geisteswissenschaft).58 Již samotný termín
duchovní věda také implikuje, že Steiner nemohl a nechtěl stavět na mystice, resp. na té formě
mystiky, která, stručně řečeno, spočívá na bázi citových, a tedy subjektivních prožitků či
jakýchsi extatických stavů apod. Proti takovéto formě „mysticismu“ se vždy důrazně
vymezoval.59 Byl ale toho názoru, že existuje typ mystické praxe, která vede nikoli (jen)
k nějakým „hlubokým“, iracionálním a nesdělitelným vnitřním prožitkům a zkušenostem
s čímsi, co tzv. člověka „přesahuje“, nýbrž k opravdovému, objektivnímu poznání nadsmyslna,
které je „v sobě křišťálově jasné jako matematická ideová stavba“.60 V tomto směru se mu stali
určitou inspirací ti evropští mystici, u nichž nacházíme silné propojení s filosofií, jako je tomu
např. u Mistra Eckharta či Mikuláše Kusánského.
Steiner se tedy po roce 1900 sice stále více přikláněl k určité formě theosofie a mystiky,
avšak nelze říci, že by zcela opustil půdu filosofie a že by se stal nějakým slepým vyznavačem
synkretických „esotericko-buddhisticko-spiritistických“ nauk Theosofické společnosti. Proto
nelze udržet představu o jeho radikální proměně v názorové a myšlenkové orientaci. Sám často
zdůrazňoval – neboť byl právě z této proměny často podezříván –, že nešlo o nějaký zlom,
nýbrž o plynulý přechod, který nevedl k odklonu od (jeho) filosofie, ale spíše k jejímu dalšímu
rozšíření. Byl dokonce toho přesvědčení, že jeho filosofické dílo „anthroposofie nevyvrací, ale
rozšiřuje a dále rozvádí“.61 To, že filosofii „neopustil“, svědčí rovněž fakt, že své filosofické
spisy až do konce života v téměř nezměněné podobě (nebo jen s nepatrnými úpravami
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LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 76; STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 206.
Termíny „anthroposofie“ a „duchovní věda“ Steiner používal prakticky jako synonyma.
59
Srv. např. předmluvu k prvnímu vydání Mystiky na úsvitu novodobého duchovního života: „Pravou mystiku
nesmíme zaměňovat s ,mysticismem‘ pomatených hlav“ (týž, Mystika na úsvitu…, s. 10). Ve své autobiografii zase
vysvětluje: „Začne-li někdo jako mystik popisovat duchovní svět, je každý plně oprávněn mu říci: ,Ty mluvíš
o svých osobních zážitcích. To, co líčíš, je subjektivní.‘ Jít takovouto duchovní cestou však nebylo mým úkolem.
[…] Můj úkol spočíval v tom, vytvořit pro anthroposofii takový základ, aby byla tak objektivní jako vědecké
myšlení, které nezůstává jen při zaznamenávání smyslových skutečností, ale postupuje dál až k souhrnným
pojmům.“ Týž, Má cesta životem, s. 291.
60
STEINER, Rudolf. Záhady filosofie, s. 250 (kap. „V nástinu podaný výhled na anthroposofii“).
61
STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 291.
58
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a dodatky) vydával, a i ve svých theosoficko-antroposofických pracích a přednáškách na ně
častokrát odkazoval. Nejen však „jeho“ filosofie, ale filosofie obecně (a zejména teorie
poznání) byla pro něj něčím, k čemu se i v pozdějším anthroposofickém období neustále vracel
a vyjadřoval. Velmi mu totiž záleželo na tom, aby anthroposofie právě nebyla jen nějakou
mlhavou mystickou naukou, ale aby ji bylo možno filosoficky, tj. racionálně uchopit
a zdůvodnit. Lze uvést řadu příkladů, článků a přednášek, které tuto snahu dokumentují.62
Třebaže si je autor této práce vědom, že zde již předkládá informace, které jsou s ohledem
na hlavní cíl jeho diploma thesis (tj. představit a analyzovat noetickou část ryze filosofického
díla raného Steinera) poněkud nadbytečné, přesto si je dovoluje uvést, protože by – jak avizoval
v úvodu – svou prací zároveň rád přispěl k vyvrácení či alespoň zpochybnění onoho poměrně
rozšířeného (zvláště v akademické sféře) obrazu Steinera jakožto nějakého fantastického
mystika či okultisty, tedy někoho, koho rozhodně nelze začleňovat do „seriózních“ dějin
filosofie, maximálně snad jen do religionistických pojednání o novodobých náboženských
hnutích.63 Osobně je toho přesvědčení, že takový pohled je velmi povrchní a že plyne především
z toho, že se vůbec (nebo jen zcela nedostatečně) nebere v úvahu jeho dílo filosofické, jež
anthroposofii předchází, a vůbec celá teoretická základna, na níž ji vybudoval a do konce života
neustále reflektoval a zdokonaloval. Jestliže k tomuto není přihlíženo, potom se, pravda, může
stát, že vezme-li si filosoficky či vědecky vzdělaný člověk do ruky některou z jeho
anthroposofických knih, že na něho mnohá témata (kupř. reinkarnace, působení duchovních
inteligencí v přírodě a kosmu apod.) budou působit natolik bizarním dojmem, že ho ihned
zařadí – v tom lepším případě – do pomyslné škatulky „poblouzněný esoterik“, a vůbec mu
nepřipadne na mysl, že by mohlo jít také o filosofa, jehož dílo jeho hodno podrobnějšího studia.
Měli bychom si však přinejmenším uvědomit, že s takovýmto přístupem bychom pak přece
mohli „vyřadit“ z dějin filosofie rovněž mnohého (novo)platónského či křesťanského filosofa.
Tezi, že Steinerovo dílo jako celek (tedy i jeho anthroposofie nebo přinejmenším její
myšlenkové základy, které jsou do jisté míry obsaženy už ve spisech, jež zde budeme probírat),
si zasluhuje pozornosti filosofů, podporuje i ta okolnost, že jedním z nejvýznamnějších zdrojů
62

Jeden příklad za všechny: V roce 1911 se Steiner účastnil IV. Mezinárodního kongresu filosofie na Boloňské
univerzitě a přednesl zde přednášku s názvem: „Psychologické základy a epistemologické postavení
anthroposofie“ (Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnistheoretische Stellung der Anthroposophie).
Celá přednáška je v písemné podobě obsažena ve svazku GA 35 (Philosophie und Anthroposophie, Gesammelte
Aufsätze, 1904–1923), s. 111. Jen pro zajímavost doplňme, že tohoto kongresu (a pravděpodobně tedy i jeho
přednášky) se zúčastnily takové osobnosti jako např. Henri Bergson (1859–1941), Hans Vaihinger (1852–1933),
Émile Boutroux (1845–1921) nebo třeba Henri Poincaré (1854–1912). K tomu viz SIJMONS, Jaap.
Phänomenologie und Idealismus, s. 57 n.
63
Např.: ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Na nových stezkách ducha. Přehled a analýza současné religiozity. Praha:
Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-060-2. S. 152 nn.
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pro jeho myšlení byla filosofie německého idealismu. Tohoto názoru je například současný
fichtovský badatel Hartmut Traub, který ve své knize Philosophie und Anthroposophie (2011)
předložil jak konkrétní argumenty pro toto tvrzení, tak také velice podrobný a kritický rozbor
Steinerových děl Pravda a věda a Filosofie svobody.64 V souvislosti se svým odborným
změřením se přitom soustředil zejména na to, jaký měla na Steinera vliv filosofie J. G. Fichta.65
Holandský badatel Jaap Sijmons, autor knihy Phänomenologie und Idealismus: Struktur und
Methode der Philosophie Rudolf Steiners (2008), zase podrobně poukázal na mnohé styčné
body s filosofií G. W. F. Hegela (a částečně Schellinga).66 Navíc, dodejme pro zajímavost,
i samotný termín „anthroposofie“ si Steiner nevymyslel, ale má kořeny právě u německých
filosofů.67 Nalezeme jej minimálně u čtyř myslitelů: F. W. J. Schellinga (1775–1854),68 I. P. V.
Troxlera (1780–1866),69 I. H. Fichta (1796–1879)70 a již zmíněného herbartovce R.
Zimmermanna, jehož přednášky Steiner ve Vídni navštěvoval.71 Bez důkladné analýzy pojmu
anthroposofie u zmíněných myslitelů, do níž se tu nemůžeme pouštět, je samozřejmě obtížné
64

TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie. Die philosophische Weltanschauung Rudolf Steiners.
Grundlegung und Kritik. Stuttgart: Kohlhammer, 2011. ISBN 978-3-17-022019-5. Traubova kniha je rozsáhlou
(konkrétně tisícistránkovou), detailní a kritickou (dle mého názoru až příliš kritickou) studií ke Steinerovým raným
filosofickým spisům (ovšem mimo spis Grundlinien), a představuje proto cenný příspěvek a zároveň protiváhu
k intepretacím některých anthroposofických autorů, kteří z jakési úcty ke Steinerovi přistupují k jeho
filosofickému dílu mnohdy až příliš nekriticky a přehlížejí jeho argumentační nedostatky.
65
Traub ovšem není jediným autorem, jenž se pokusil ukázat Fichtův význam pro Steinerovu filosofii. Srv. např.
tuto zajímavou komparativní studii: GREUEL, Marcelo da Veiga. Wirklichkeit und Freiheit. Die Bedeutung
Johann Gottlieb Fichtes für das philosophische Denken Rudolf Steiners. Dornach: Gideon Spicker Verlag, 1990.
ISBN 3-85704-245-1.
66
Sijmonsova monografie, kterou jsme již výše citovali, patří v současnosti bezesporu mezi nejpřehlednější
sekundární literaturu ke Steinerově filosofii jako celku (věnuje se podrobně nejen jeho základním spisům, ale
i goethovským studiím nebo také méně známým tématům, jako je např. jeho filosofie matematiky). Podobně jako
Traub se vyhýbá jednostranně apologetickému přístupu „ortodoxních“ anthroposofů, avšak na rozdíl od něj je
méně polemický.
67
Abychom byli přesnější, slovo samo je mnohem starší. Jeho kořeny lze vysledovat až do raného novověku.
Poprvé se objevilo v hermetickém spisu „Arbatel de magia veterum. Summum sapientiae studium“, který vyšel
v roce 1575 v Basileji a jehož autor je sice neznámý, nicméně někdy je připisován renesančnímu lékaři, mágovi
a filosofovi Heinrichu Corneliu Agrippovi von Nettesheim (1486–1535). K tomu viz např.: FAIVRE, Antoine.
Theosophy, Imagination, Tradition. Studies in Western Esotericism. Albany: State University of New York Press,
2000. ISBN 0791444368. S. 12. Historii termínu „anthroposofie“ se věnuje také studie v: GA Beiträge 121
(„Anthroposophie“. Quellentexte zur Wortgeschichte).
68
Schelling jej použil ve svých Würzburgských přednáškách z roku 1804. Srv.: SCHELLING, F. W. J. Das System
der gesamten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere. In: Ausgewählte Schriften in 6 Bänden, Band
3: 1804–1806. Ed. Manfred Frank. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985, s. 498.
69
Troxler na vícero místech použil termín „Anthroposophie“ v tomto spisu: TROXLER, I. P. V. Vorlesungen
über Philosophie. Über Inhalt, Bildungsgang, Zweck und Anwendung derselben auf’s Leben, als Encyclopädie
und Methodologie der philosophischen Wissenschaften. Bern: Fischer, 1835.
70
I. H. Fichte vylíčil svou představu o „povýšení“ antropologie do anthroposofie ve spisu Anthropologie. Die
Lehre von der menschlichen Seele. Srv.: FICHTE, Immanuel Hermann. Anthropologie. Die Lehre von der
menschlichen Seele. 2., vermehrte und verbesserte Aufl. Leipzig: Brockhaus, 1860.
71
Zimmermann napsal knihu, jež tento termín nese přímo ve svém názvu: ZIMMERMANN, Robert.
Anthroposophie im Umriß. Entwurf eines Systems idealer Weltsicht auf realistischer Grundlage. Braumüller:
Wien, 1882.
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určit, který z nich Steinera nejvíce inspiroval k užívání tohoto označení. Je možné, že všichni.
Lze však vyslovit domněnku, že u jeho kořene stojí především Schelling, neboť jak Troxler,
tak I. H. Fichte byli ovlivněni jeho filosofií (Traub však na základě svého historickosystematického zkoumání dospěl k názoru, že největší význam mělo pro Steinera pojetí
anthroposofie u I. H. Fichta).72
Další Steinerovu životní epochu, v níž budoval svou anthroposofii (s jejími mnohačetnými
aplikacemi do různých oblastní lidské činnosti),73 zde již – z důvodů výše uvedených – sledovat
nebudeme. Avšak vzhledem k obrovskému množství textů, které vyšly a vycházejí pod jeho
jménem, je ještě vhodné něco alespoň obecně říci k jeho spisům a jejich vydávání.
Steiner se až do konce svého života (30. března 1925) věnoval mimo psaní knih,
uměleckých a jiných aktivit,74 především velice intenzivní přednáškové činnosti. V různých
městech po celé Evropě (včetně Prahy)75 přednášel na nejrůznější témata ať už v rámci
Anthroposofické společnosti či mimo ni. Přednesl více než 6000 přednášek a většina z nich
byla stenograficky zaznamenána,76 zpracována do svazků a poté průběžně – zpočátku pod
vedením jeho manželky Marie Steiner-von Sivers – vydávána nakladatelstvím Rudolf Steiner
Verlag sídlícím v centru Anthroposofické společnosti ve švýcarském Dornachu. Práce na tomto
vydávání není ještě zcela u konce. Počet takto zpracovaných přednášek dnes činí 5611. Spolu
s jeho spisy, dochovanou korespondencí a jinými dokumenty z pozůstalosti jsou součástí
souborného vydání děl Rudolfa Steinera, tzv. Rudolf Steiner Gesamtausgabe, které
v současnosti obsahuje 354 svazků, přičemž prvních 28 z nich tvoří jeho nejhlavnější
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Srv.: TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie, s. 983 nn.
Z anthroposofie vychází nejenom v úvodu zmíněné waldorfské školství a biodynamické zemědělství, ale také
např. tanečně-pohybové umění eurytmie, firmy Weleda a Wala vyrábějící přírodní léčiva a kosmetické přípravky,
léčebná pedagogika, náboženské hnutí Obec křesťanů aj. Z toho je mimochodem také vidno, jak velmi Steinerovi
záleželo na tom, aby anthroposofie nebyla jen pouhou intelektuální, teoretickou doktrínou. Chtěl dokázat, že stejně
jako poznatky materialisticky orientované vědy, mají i „duchovně-vědecké“ poznatky své praktické využití
v běžném životě člověka a že mohou kvalitativně obohatit a zlepšit jeho život jak po stránce tělesné, tak i duševní
a duchovní. K aplikacím anthroposofie z historického hlediska srv.: LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s.
98–146. O současných plodech anthroposofie v oblasti medicíny, fyziky, biologie, pedagogiky, sociologie a umění
pojednává např. tento sborník: HEUSSER, Peter – WEINZIRL, Johannes (Hrsg.), et al. Rudolf Steiner: Seine
Bedeutung für Wissenschaft und Leben heute. Stuttgart: Schattauer, 2014. ISBN 978-3-7945-2947-6.
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Věnoval se např. malířství a poezii, napsal čtyři tzv. mysterijní dramata a také se zabýval architekturou
a designem (sám navrhl stavbu jménem Goetheanum ve švýcarském Dornachu, která je dodnes sídlem
Anthroposofické společnosti).
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O Steinerových pražských pobytech, přednáškách a setkáních s různými osobnostmi tehdejšího kulturního
života (např. s F. Kafkou) pojednal: ZDRAŽIL, Tomáš. Rudolf Steiner a Praha. Hranice: Fabula, 2015. ISBN
978-80-87635-28-5.
76
Je třeba říci, že vzhledem k tomu, že nebylo v časových možnostech R. Steinera všechny takto zaznamenané
přednášky prohlédnout, mohou se v nich vyskytovat chyby či nepřesnosti. Sám na to také upozorňoval, srv.: týž,
Má cesta životem, s. 316.
73
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filosofické a anthroposofické spisy.77 V poznámkovém aparátu této práce jsou uvedeny vždy
pod zkratkou „GA“, za níž následuje číslo svazku a číslo strany (pouze u první citace je navíc
v závorce uveden celý název díla, popř. přednášky a přednáškového cyklu a rok prvního vydání
či pronesení přednášky).
Ke svazkům GA slouží jako doplněk ještě tzv. „příspěvky“ čili Beiträge zur Rudolf Steiner
Gesamtausgabe. Představují cenný studijní materiál, neboť obsahují jeho další knižně
nepublikované texty, přednášky, dopisy, zápisky nebo třeba jen poznámky z různých období
jeho života. Tyto „příspěvky“ jsou obsaženy ve 122 sešitech. V poznámkovém aparátu je
uvádíme jako: GA Beiträge, číslo sešitu, číslo strany.

77

Podrobnější informace lze získat zde: Rudolf Steiner Archiv [online]. Dornach/Schweiz: Rudolf Steiner
Nachlassverwaltung [cit. 10. 5. 2019]. Dostupné z: http://www.rudolf-steiner.com/
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2. Goethe vzorem a inspirací aneb Básníkovo oko ducha
a idea jako zkušenost
V předchozí kapitole jsme viděli, že Steiner nemalou část svého života působil jako goethovský
badatel, specializující se zejména na přírodovědeckou část Goethova díla, o němž napsal celou
řadu odborných studií a článků. Vzhledem k tomu, že však od počátku své badatelské kariéry
nacházel v básníkových vědeckých, uměleckých a celkově i životních názorech a postojích
značný soulad s názory a postoji vlastními, nebylo pro něj jeho dílo nikdy jen objektem čistě
vědeckého zájmu, ale i východiskem a inspirací pro vlastní filosofické myšlení, čehož
dokladem je zvláště jeho první noetický spis Grundlinien einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung (dále jen Grundlinien), kterým se budeme zabývat v příští
kapitole. Před tím se však ještě pokusíme poněkud více ozřejmit, čím vlastně si vůbec získalo
přírodovědecké dílo tohoto osobitého a mnohostranného génia jeho pozornost a obdiv,
a zároveň s tím také alespoň rámcově přiblížit základní principy a aspekty Goethova
epistemologicko-metodologického uvažování.
Jednu z hlavních příčin Steinerova enormního zájmu o Goethovo vědecké smýšlení lze
spatřovat v jeho nespokojenosti s dobovým vědeckým diskurzem, jehož základní tón určovalo
materialistické vidění světa, ústící na straně jedné v pozitivismus a na straně druhé
v atomismus. Právě atomismus, který tehdy nebyl ničím více než metafyzickou hypotézou
vytvořenou na základě extrémně redukcionistického způsobu myšlení, se stal jedním
z výrazných terčů Steinerovy kritiky, s níž započal dokonce ještě před svým „goethovským
obdobím“.78 Obecně Steiner v materialistickém paradigmatu viděl nebezpečně jednostranný
přístup ke zkoumání světa, který lze sice do jisté míry úspěšně uplatnit ve vědách o anorganické
přírodě (ve fyzice), ale např. v biologii se jeho nedostatečnost stává již více než zřejmou.79
Goethe, jehož hlavní doménou byla vedle proslulé a kontroverzní nauky o barvách právě
78

Ještě jako student napsal Steiner v roce 1882 článek s názvem Einzig mögliche Kritik der atomistischen Begriffe,
ve kterém se pokusil o kritiku atomismu z epistemologické perspektivy. Tento článek tehdy sice nevydal, avšak
zaslal jej filosofovi a estetikovi Friedrichu Theodoru Vischerovi (1807–1887), od něhož posléze obdržel
v podstatě kvitující odpověď. Nepovažujeme za nutné zabývat se tu jeho obsahem. Celý tento článek je dnes
otištěn zde: GA Beiträge 63 (Rudolf Steiner über den Atomismus. Zwei Aufsätze aus dem Frühwerk), s. 5–10.
Steiner svou kritiku atomismu později také propojil se svou interpretací Goethovy vědy, viz GA 1, s. 302–329
(kap. Goethe gegen den Atomismus). Podrobně se Steinerově kritice atomismu věnuje SIJMONS, Jaap.
Phänomenologie und Idealismus, s. 80–93.
79
V nekrologu věnovaném fyziologu Rudolfu Heidenhainovi Steiner píše: „Přírodovědecký způsob myšlení se
dnes velmi vychvaluje. Mluví se o tom, že žijeme v přírodovědeckém věku. Ale tento přírodovědecký věk je
v podstatě tím nejubožejším, co v dějinách nacházíme. Je pro něj charakteristické, že lpíme na pouhých
skutečnostech a na mechanickém způsobu vysvětlování. Myšlení tohoto druhu nikdy nepochopí život, protože
k takovému pochopení náleží vyšší způsob představování, než jaké potřebujeme k vysvětlení stroje.“ GA 30, s. 551.
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biologie, se totiž ve své době taktéž ostře vymezoval vůči materialistickým a redukcionistickým
tendencím v této vědě, jaké tehdy reprezentoval např. C. Linné.80 Pro Goetha bylo typické, že
zastával holistický přístup k živým organismům a vlastně i k celé přírodě, o níž lze v jeho pojetí
nakonec uvažovat také jako o jakémsi oduševnělém „superorganismu“.81 Konkrétně se pak
tento celostní přístup promítal především do jeho nauky o podobách a tvarech (Gestalt,
Bildung) organismů, pro kterou zavedl termín morfologie, v níž Steiner, spolu s jeho naukou
o metamorfóze viděl možnost pro oživení – jak často říkal – „mrtvého“, tj. na mechanomorfních
pojmech založeného zkoumání organické přírody. Právě v Goethově nauce o organičnu, jejíž
analýze a intepretaci se věnoval především v úvodech k prvnímu svazku Goethových
přírodovědeckých spisů (1884; dále jen Einleitungen),82 spatřoval jeden z největších přínosů
básníkových vědeckých aktivit. Přičemž tento přínos podle něj nespočíval ani tak v tom, co
konkrétně objevil (mezičelistní kůstka u zvířat, zákonitosti rostlinné metamorfózy), jako spíše
a hlavně v jeho metodě a v tom, co bychom mohli souhrnně označit jako jeho osobitý „vědecký
styl“.83 Steiner si brzy všiml, že tato metoda a styl pramenily z filosofického, ba přímo
i metafyzického pozadí Goethova myšlení, pozadí, kterého si však básník sám – přinejmenším
zpočátku – ani nebyl zcela vědom. Filosofická reflexe, jak sám Goethe přiznával, nepatřila
k silným stránkám jeho jinak bezesporu geniální a renesanční osobnosti.84 Ačkoli je bezpečně
jisté, že se filosofií, a to nejen dobovou, zabýval a vyznal se v ní,85 a dokonce se s mnohými
filosofy osobně přátelil (Jakobi, Herder, Schelling, Hegel, Schopenhauer aj.), sám nebyl
schopen (nebo možná ani nechtěl) systematicky zformulovat teoretické základy a východiska

80

Podrobně se Goethovu pojetí živé přírody věnuje PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha. Živá příroda v přírodovědných
spisech Johanna Wolfganga Goetheho, zejm. s. 75–245. Ke Goethově vztahu k Linnému srv.: tamt., s. 40, 79 nn.
81
Srv.: tamt., s. 312–314.
82
GA 1, s. 9–120.
83
Tento termín užívá např. Pleštil a Goethově „metodě a stylu“ věnuje celou jednu kapitolu. Viz týž, Okem ducha,
s. 246–372.
84
V článku „Einwirkung der neueren Philosophie“ Goethe píše: „Pro filosofii ve vlastní smyslu jsem neměl žádný
orgán.“. GOETHE, J. W. Einwirkung der neueren Philosophie. In: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I.
Leipzig: Insel Verlag, 1923. Sämtliche Werke, Bd. 16. S. 39.
85
Navzdory svému prohlášení v uvedeném článku se Goethe již od mládí filosofií zabýval. Víme, že intenzivně
studoval Spinozu, později Kanta, zčásti i Fichta. Zabýval se Plótinem a se zájmem sledoval filosofii raného
Schellinga a Hegela. Ke Goethově vztahu ke zmíněným filosofům srv.: GOETHE, J. W. Studie nach Spinoza, in:
Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 59-61; GOETHE, J. W. Z mého života: báseň i pravda. Praha: Mladá
fronta, 1998. ISBN 80-204-0712-X. S. 486–489; PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 58, 71, 112–113, 284 nn.
Goethově vztahu ke Kantovi se podrobně věnují HATA, Kazunari. Phantasie als Methode der Poietischen
Wissenschaft Goethes. Wiesbaden: Springer VS, 2016. ISBN 978-3-658-16166-8. S. 89–162; také: MOLNÁR,
Géza von. Goethes Kantstudien: Eine Zusammenstellung nach Eintragungen in seinen Handexemplaren der
„Kritik der reinen Vernunft“ und der „Kritik der Urteilskraft“. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1994.
ISBN 3-7400-0917-9; také: HEYNACHER, Max. Goethes Philosophie aus seinen Werken. Leipzig: Meiner, 1922.
S. 34–45. K novoplatónským prvkům v Goethově myšlení srv.: BEIERWALTES, Werner. Platonismus
a idealismus. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-18-6. S. 105–111.
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svých přírodovědeckých snah.86 O to se právě cca šedesát let od jeho smrti jako první pokusil
Steiner. Ten si vytyčil jako svůj hlavní úkol odhalit a explikovat ono „filosofické jádro“ jeho
vědecké metody a zároveň s tím poukázat na to, jak povrchní je mínění těch, kteří v Goethovi
vidí či viděli jen pavědce a filosofického analfabeta, stavícího na nějakých neurčitých
romatických představách o přírodě.87 To, že se mu to do velké míry povedlo, svědčí vznik
dodnes existujícího přírodovědeckého (a v širším smyslu i kulturně-uměleckého) proudu
označovaného jako goetheanismus, o němž sice lze, pravda, v určitém smyslu říci, že existoval
již před Steinerem, avšak je jisté, že teprve díky jeho práci se mu dostalo konkrétnější podoby
a jasného ideového založení.88 Goetheanismus se tak později stal úzce spjatým
s anthroposofickým hnutím.89
Dále: Steiner byl svou, řekněme, světonázorovou orientací od počátku jednoznačně
idealista, a to dokonce idealista objektivní.90 Je proto logické, že materialistické pojetí světa
dominující v tehdejších vědách jej nemohlo uspokojit. Přesto by však bylo chybou myslet si,
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Podle Steinera v sobě Goethovo vnímání přírody ukrývá hluboký „filosofický smysl“: „V jeho osobnosti nechybí
žádný element, který by nepatřil k nejvyššímu výrazu všeobecně lidského. Ale všechny tyto elementy se v něm
spojují do celistvosti, která působí sama o sobě. Tím pádem v základech jeho názorů o přírodě spočívá hlubší
filosofický smysl, přestože tento filosofický smysl se v jeho vědomí neprojevuje ve formě určitých vědeckých tezí.
Kdo se do oné celistvosti pohrouží, ten může, pokud má filosofické založení, onen filosofický smysl oddělit a vyložit
ho jako Goethovu vědu. Musí ale vyjít od Goetha samotného, a ne k němu přistupovat s již hotovým názorem.
Goethovy duchovní síly neustále působí ve způsobu, který je přiměřený nejpřísnější filosofii, ačkoli po sobě
nezanechal žádný filosofický systém.“ GA 2, s. 20–21.
87
Mezi takovéto přírodovědce patřil např. německý lékař a fyziolog Emil Heinrich du Bois-Reymond (1818–
1896). Ten ve své rektorské řeči Goethe und kein Ende (1882) označil Goethovu vědu jako „mrtvě narozenou
hračku autodidaktického diletanta“, protože mu „zcela scházel pojem mechanické kauzality“. BOIS-REYMOND,
Emil du. Goethe und kein Ende. Leipzig: Verlag von Veit & Comp., 1883. S. 29. Materialista du Bois-Reymond
byl jedním z těch, které Steiner nejvíce kritizoval. Například jeho kritika atomismu byla věnována zvláště jeho
pojetí atomů. Srv.: GA 1, s. 306–322; SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 86, 104.
88
Poprvé termín „goetheanismus“ použil švédský diplomat Karl Gustav Brinkmann (1764–1847), který byl
velkým obdivovatelem německé klasiky. Podruhé jej použil právě Rudolf Steiner, a to mnohokrát (například
v přednášce Anthroposophie und Naturwissenschaft (Curych 1917; GA 73, s. 150–152)). Tento termín v nejširším
smyslu označuje způsob a styl přírodovědeckého myšlení, který – navazujíc na Goetha – usiluje o střední cestu
mezi materialistickým a naturfilosofickým (ryze idealistickým) přístupem k přírodě. Mezi ty, které lze v tomto
smyslu označit za goetheanisty, patřila i řada vědců (převážně biologů) a myslitelů z první poloviny 19. století
(mezi nimi např. Jan Evangelista Purkyně (1787–1869)). Podrobné charakteristice a proměnám goetheanismu se
ve své knize věnuje Dušan Pleštil. V kapitole „Goetheanismus“ probírá jednotlivé goetheanisty jak 19., tak 20.
století, přičemž velkou pozornost věnuje právě zásadnímu vlivu R. Steinera (viz PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha,
s. 373–422). K tomto tématu existuje celá řada studií. Nebudeme je zde ovšem vyjmenovávat, abychom zbytečně
nepřetěžovali poznámkový aparát (většinu z nich uvádí Pleštil ve zmíněné kapitole).
89
Tuto propojenost symbolizuje samotné centrum Anthroposofické společnosti v Dornachu u Basileje, jehož
ústřední monumentální stavba organických tvarů (kterou Steiner sám navrhl) je nazvána Goetheanum. K historii
této stavby srv.: LINDENBERG, Christoph. Rudolf Steiner, s. 98–104, 132 nn.; HASLER, Hans. Das
Goetheanum: Eine Führung durch den Bau, seine Umgebung und seine Geschichte. Dornach: Verlag am
Goetheanum, 2005. ISBN 3723512585.
90
Jako objektivní idealismus (objektiver Idealismus) Steiner své stanovisko explicitně označil např. ve svém
životopise (viz týž, Má cesta životem, s. 70 n.). Rovněž v Einleitungen sděluje, že „v objektivním idealismu
[nachází] jediný uspokojivý názor na svět“ (GA 1, s. 129). Jakou měl jeho objektivní idealismus podobu in
concreto, bude postupně ukázáno v následujících (pod)kapitolách této práce.
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že se snad stal nějakým zavrhovatelem moderní vědy jako takové, jejím odpůrcem, který by
chtěl znovu rehabilitovat idealismus Schellinga či Hegela (jakkoli s nimi v mnoha ohledech
sympatizoval). Stejně tak se odmítal přidat k těm myslitelům, kteří se pokoušeli čelit expanzi
materialistické

(resp. pozitivistické)

vědy

pod

heslem

„zpět

ke

Kantovi“,91

tedy k novokantovcům. Steiner si spíše vytkl vlastní cíl, který bychom mohli stručně
formulovat takto: propojit objektivní idealismus s empirismem. Ve svém životopise tento cíl či
ideál z raného období vyjádřil: „Chtěl jsem svůj objektivní idealismus uvést do souladu
s přírodním poznáním.“92 A právě u Goetha nalezl vhodné podněty a inspirace pro jeho
naplnění. Zpozoroval u něj také objektivně-idealistické pojetí světa (přírody), podložené však
nikoli nějakými metafyzickými spekulacemi, nýbrž zkušeností přírodního badatele. Abychom
to trochu více osvětlili, pokusíme se nyní vyložit východiska a základní rámec Goethova
vědecko-metodologického uvažování.
Není pochyb o tom, že Goethe byl pečlivým a soustavným pozorovatelem přírody, přísným
empirikem, bazírujícím na principu zkušenosti natolik, že nejenom racionalisticko-metafyzické
spekulování, ale dokonce i vymýšlení vědeckých teorií a hypotéz bylo něčím, co v něm
vzbuzovalo téměř odpor.93 Oddanost zkušenosti šla u něj ruku v ruce s důvěrou ve smyslový
svět, resp. v to, že v jevech (fenoménech), v nichž se nám příroda ukazuje, ukazuje se také
pravdivě a skutečně. Řídil se maximou: „Jen nehledejme nic za fenomény: ony samy jsou
naukou.“94 V tomto smyslu lze základní bázi jeho vědeckého přístupu označit za
fenomenologickou.95 Z této báze se pak odvíjelo jeho zaměření téměř výhradně na kvalitativní,
nikoli kvantitativní aspekty přírody,96 tedy, stručně řečeno, nešlo mu primárně (resp. vůbec)
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Srv.: HOLZHEY, Helmut – RÖD, Wolfgang. Filosofie 19. a 20. stol. II., Novokantovství, idealismus, realismus
a fenomenologie. Praha: OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-178-1. S. 35. Podrobně se Steinerovu vztahu
k novokantovství věnuje SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 419–435.
92
STEINER, Rudolf. Má cesta životem, s. 71.
93
Srv.: např.: GOETHE, J. W. Beobachten und Denken, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 112:
„Teorie plynou obyčejně z ukvapenosti netrpělivého rozvažování, jež by se rádo zbavilo fenoménů, a proto na
jejich místo vsouvá obrazy, pojmy, ba často jen slova.“ Pleštil poznamenává: „Goetheho přísné a soustavné
empirii není často věnována dostatečná pozornost, a proto je třeba zdůraznit, že měla velmi daleko
k neoprávněným a nepodloženým fantaziím a myšlenkové ukvapenosti.“ PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 98.
94
GOETHE, J. W. Maximen und Reflexionen. In: Aufsätze zur Kultur, Theater und Literatur Geschichte,
Maximen, Reflexionen. Leipzig: Insel-Verlag, 1923, s. 527–688. Sämtliche Werke, Bd. 13. S. 595.
95
Goethe sám termín „fenomenologie“ či „fenomenologická věda“ nepoužíval, ale později se tento termín stal
právě díky Steinerovi (a dalším anthroposoficky orientovaným přírodovědcům) pro Goethovu vědu hojně
užívaným, často dokonce i jako synonymum pro goetheanismus. K tomu podrobněji srv.: SIJMONS, Jaap.
Phänomenologie und Idealismus, s. 3–6. Ke Goethově fenomenologii srv. také.: SEAMON, David – ZAJONC,
Arthur (eds.). Goethe's Way of Science. A Phenomenology of Nature. Albany: State University of New York Press,
1998. ISBN 0791436810. S. 1–2, 84–90.; BÖHME, Gernot. Goethes Naturwissenschaft als Phänomenologie der
Natur. In: Über Goethes Naturwissenschaft. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2017, s. 7–16. ISBN 978-3-8498-12515.
96
K tomu např.: PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 369.
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o to, přírodu měřit, vážit apod., ale zkoumat ji právě již v té podobě, v jaké ji kvalitativně (tedy
smyslově) „zakoušíme“, když pozorujeme její fenomény. Byl totiž toho přesvědčení, že lze
pěstovat cosi jako „kvalitativní vědu“,97 která je s to dosahovat stejně exaktních výsledků jako
věda založená na kvantitativním (matematickém) a mechanistickém popisu světa, tj. věda
novověká, a dokáže tak tuto vědu jednak doplnit v těch oblastech a projevech přírody, které
zjevně nedokáže (nebo přinejmenším ne uspokojivě) vysvětlit a vůbec uchopit pomocí
matematických a mechanomorfních pojmů (jako je např. život), a jednak také i dopomoci
k překonání neblahých důsledků (jako je „denaturace“ přírody, její „zvěcnění“, eo ipso odcizení
se člověka přírodě) jednostranně – řečeno s Pierrem Hadotem – „prométheovského přístupu“,
jenž je novověké vědě vlastní, tj. přístupu založeném na odhalování přírody pomocí techniky.98
Toto jeho přesvědčení pak zase úzce souviselo s tím, že na rozdíl od novověkého modelu
vnímání přírody (jehož kořeny jsou samozřejmě v dobách starších), v němž jsou smyslově
vnímané jevy či fenomény pojímány obvykle vlastně jako něco, co – obrazně řečeno – zakrývá
„pravou tvář“ přírody, tedy její „pravou podstatu“ či pravou (objektivní) skutečnost, a proto
tedy jako „překážka“, kterou je třeba odstranit nebo jako „závoj zdání“, jenž je třeba (pomocí
experimentů) odhalit, chápal Goethe veškerou jevovou skutečnost („vnějšek“ přírody) jako to,
v čem se vždy manifestuje i její podstata („nitro“ přírody).99 Jinými slovy: Příroda nám podle
něj nic neskrývá; není v ní nic skrytého, nic, co by nezjevovala pozornému oku.100 V každém
svém projevu, v každém tvaru, formě, barvě atd. zjevuje nám neustále svou podstatu, své
zákonitosti, principy – svá „tajemství“. Jakožto celek je proto „zjeveným tajemstvím“
(offenbares či öffentliches Geheimnis).101 To, že jej nevidíme a nechápeme, resp. že nám
podstata jevů uniká, je pouze náš problém. Nevyřešíme ho však podle něj tím, že budeme hledat
něco za fenomény, snažit se (ať už spekulací či experimentem) rozkrýt, co asi za nimi vězí,
nýbrž spíše tím, že je přijmeme takové, jaké jsou, budeme je důkladně a bedlivě pozorovat, ba
spíše kontemplovat, abychom pak nahlédli, co se v nich ukazuje, resp. abychom vytvořili
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Tamt.
Srv.: HADOT, Pierre. Závoj Isidin. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 970-80-7429-013-8. S. 97–104. V souvislosti
s tímto tématem stojí za to poznamenat, že jedním z těch, kdož poukazovali na to, že právě Goethův přístup ke
zkoumání přírody může být velkou inspirací, ba přímo impulzem k proměně vědecko-technického způsobu
myšlení, a tím i vodítkem k odstranění jeho nedostatků a možných negativních důsledků, včetně těch
ekologických, byl známý kvantový fyzik (a zároveň filosof!) Werner Heisenberg (1901–1976). Srv. např. jeho
článek: HEISENBERG, Werner. Das Naturbild Goethes und die technisch-naturwissenschaftliche Welt.
Physikalische Blätter. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1968, 24 (5), s. 193–200. ISSN 15213722.
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Výstižně tento základní rys Goethova vnímání přírody popsal Pierre Hadot (viz týž, Závoj Isidin, s. 233–245
(kap. „Isis bez závoje“)).
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Srv.: PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 126.
101
K této Goethově hojně užívané metafoře srv.: HADOT, Pierre. Závoj Isidin, s. 239 nn.
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podmínky, v nichž by se jejich podstata či niterná zákonitost sama vyjevila. Tím je již naznačen
směr a cíl Goethovy vědecké metody: jde v ní o nahlédnutí zjevující se podstaty (čili nitra)
jevové (čili vnější) skutečnosti (přírody). To však není triviální a způsob, jak si Goethe toto
„nahlédnutí“ představoval a co pak podle něj vlastně nakonec bylo onou „nahlédnutou“
podstatou, je právě tím, co Steinerovu idealistickému myšlení nesmírně imponovalo.
Goethe sice vychází ze smyslové empirie, tj. pozorování jevů, následně pak postupuje
k jejich „uspořádávání“ (ordnen), zkoumání jejich vztahů a podmínek za nichž se jeví,102 ba
i provádění pokusů,103 ale to je pro něj pouze počátkem celého metodického pohybu, jehož
smyslem je posléze dospět k bodu, „v němž se lidský duch může nejvíce přiblížit předmětům
v jejich všeobecnosti, aby je tak přivedl k sobě a na racionální způsob s nimi […] jaksi
amalgamoval“.104 Tzn.: cílem není zůstat na stanovisku nezúčastněného pozorovatele, ale –
řečeno ovšem dosti zjednodušeně – takříkajíc se duchovně „propojit“ a „splynout“ s tím, co je
pozorováno neboli, jak to rovněž vyjádřil, „duchovně se účastnit na produkcích přírody“,105
protože jen tak je právě možno získat přístup k onomu niternému, podstatnému,
primordiálnímu. Goethe tomuto procesu také říká „jemná empirie“ (zarte Empirie)106 a pro
moment nazření, který se na jeho vrcholu dostavuje, pak používá např. franc. slovo aperçu, jež
má vyjadřovat náhlý intuitivní vhled a „uvědomění si toho, co vpravdě vězí v základu jevů“.107
To znamená: metodický postup, jenž začíná smyslovým pozorováním je u Goetha nakonec
završen intelektuálním zřením neboli – řečeno jeho vlastní terminologií – nazíráním „očima
ducha“ (Augen des Geistes).108 A nyní se dostáváme k tomu podstatnému: Tím, co je podle něj
duchovně nazřeno v onom základu jevů (fenoménů), je totiž vposledku vždy určitá ideální
skutečnost neboli jedním slovem: idea. Ano, Goethe byl skutečně přesvědčen, že svým
„duchovním zrakem“ nahlédl a poznal, že tím, co se ve smyslové přírodě manifestuje, co působí
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Srv.: GOETHE, J. W. Erfahrung und Wissenschaft, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 37. K tomu
také viz PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 368.
103
Srv.: GOETHE, J. W. Beobachten und Denken, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 110 a týž, Der
Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt, in: tamt., s. 33.
104
GOETHE, J. W. Erfahrung und Wissenschaft, in: tamt., s. 37.
105
Srv.: GOETHE, J. W. Anschauende Urteilskraft, in: tamt., s. 44–45.
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„Existuje jemná empirie, která se činí s předmětem nerozlučně identickou, a tím se stává vlastní teorií.“
GOETHE, J. W. Beobachten und Denken, in: tamt., s. 111.
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Citováno podle PENTER, Reiner. Goethes naturwissenschaftliche Methode – Zur Einheit von Natur und
Forscher. Medizinische Inaugural-Dissertation. Albert-Ludwigs-Universität. Freiburg, 1996. S. 40. Celý Goethův
citát zní: „Alles kommt in der Wissenschaft auf das an, was man ein Aperçu nennt, auf ein Gewahrwerden dessen,
was eigentlich den Erscheinungen zum Grunde liegt. Und ein solches Gewahrwerden ist bis ins Unendliche
fruchtbar.“ K aperçu podrobněji srv. tamt.; také PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 298–299.
108
Někdy Goethe užívá jen singulár: „oko ducha“ (Auge des Geistes). K tomuto termínu srv.: PLEŠTIL, Dušan.
Okem ducha, s. 280–305.
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v jejích zákonech, co zevnitř (jako entelechie)109 formuje všechny rozmanité tvary živých
organismů a způsobuje jejich metamorfózy,110 ba dokonce tím, na základě čeho příroda
jedná,111 jsou ideje. Je tedy jasné, že tyto tedy nejsou v jeho pojetí jen nějakými regulativními
principy subjektivního charakteru, ale reálným obsahem světa,112 a to reálně v tom smyslu, že
jsou objektivní.
Co se týče jeho užití pojmu „idea“, nedržel se vždy jen tohoto termínu. Někdy jej užíval
explicitně platónsky, jakožto praobraz (Urbild) či praformu (Urgestalt), ale také (hlavně
v ranějších studiích) jej jaksi přizpůsoboval druhu zkoumané přírodniny. Známé jsou v této
souvislosti jeho termíny prarostlina (Urpflanze) a prazvíře (Urtier).113 Nejvíce se u něj však
setkáme s výrazy „typus“114 (v morfologii) a „původní fenomén“ či „prafenomén“
(Urphänomen) (v pracích o anorganické přírodě a Farbenlehre),115 který má podle něj
v podstatě rovněž povahu ideje, totiž ideje působící ve fyzikálních zákonech a celkově
zákonitostech neživé přírody.
A stran metafyzické otázky, zda v jeho pojetí leží v základu všech jednotlivých idejí nějaká
duchovní jednota (duch, absolutno, bůh), z mnohých jeho výroků je zřejmé, že ano, ovšem
systematicky o tom nikde nepojednává. Dokonce se od něj dozvíme, že ani žádné jednotlivé
ideje vlastně nejsou, nýbrž je pouze – takřka v hegelovském smyslu – jedna jediná manifestující
se (absolutní) idea:
„Idea je věčná a jediná; není dobré, že také používáme plurál. Všechno, co můžeme vnímat a o čem
můžeme hovořit, jsou jen manifestace ideje; vyslovujeme pojmy a potud je idea sama pojmem.“116
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Srv.: GA 1, s. 83, 85, 234 a PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 127 a 259.
O Goethově pojetí metamorfózy (nejen rostlin) podrobně pojednal D. PLEŠTIL, viz tamt., s. 169–220. Ke
vztahu ideje („typu“) a metamorfózy srv. zejména: tamt., s. 215 nn.
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GOETHE, J. W. Physiologische Bemerkungen, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 328. Pleštil
uvádí také tento Goethův citát: „[…] Poté, co jsme dospěli k tomuto náhledu, nejsme již nadále schopni stavět při
pojednání přírodních věd zkušenost proti ideji, spíše si zvykáme vyhledávat ideu ve zkušenosti, protože jsme
přesvědčeni o tom, že příroda si počíná podle idejí.“ PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 295.
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Srv.: tamt., s. 299, 369.
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Podrobně k těmto Goethovým pojmům viz tamt., s. 75–99.
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Srv.: tamt., s. 128–168. Steiner se interpretaci Goethova pojetí „typu“ věnuje zejména v: GA 1, s. 30–116 a GA
2, s. 95–114. K této interpretaci srv.: SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 107–117, 149–172
a také PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 390–410.
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Srv.: GOETHE, J. W. Erfahrung und Wissenschaft, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 37; nebo:
GOETHE, J. W. Zur Farbenlehre. In: Naturwissenschaftliche Schriften, Band II. Leipzig: Insel-Verlag, 1923, s.
7–643. Sämtliche Werke, Bd. 17. S. 83–84. Ke Goethově pojmu „prafenomén“ srv.: PLEŠTIL, Dušan. Okem
ducha, s. 253 nn. Steinerova interpretace je zde: GA 1, s. 185, 189, 313 n. a GA 2, s. 91.
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„Tak řečená idea je to, co se neustále zjevuje a s čím se tedy setkáváme jakožto se zákonem všech
jevů.“117

Nyní se však ještě vraťme k onomu výše zmíněnému Goethovu přesvědčení, že ideje jsou
nazíratelné „okem ducha“, protože v souvislosti s tím je nutno zmínit jednu, řekněme,
„noetickou zvláštnost“, jež právě měla velký význam pro Steinerovu gnoseologii (jak uvidíme
hned v následující kapitole). Spočívá v tomto: Nejenomže byl Goethe zjevně přesvědčen, že
člověk, resp. tedy lidské myšlení či intelekt má nazírací (tj. intuitivní) schopnost (neboť to chtěl
nesporně vyjádřit metaforou o „oku ducha“), tzn. vlastně disponuje intelektuálním názorem,118
nýbrž byl také přesvědčen, že akt bezprostředního nazření ideje má charakter zkušenosti.
Stručně: že idea je předmětem zkušenosti. Nejde však přirozeně o zkušenost smyslovou, ale
nad-smyslovou, duchovní či – jak to sám vyjádřil – „zkušenost vyššího druhu“ (Erfahrung der
höheren Art).119 Goethe zkrátka neredukoval pojem zkušenosti pouze na oblast smyslové
danosti; smyslová zkušenost je podle něho „pouze polovinou zkušenosti“120 – a jako taková
proto také vede k jen „polovičnímu“ čili vlastně „povrchnímu“ poznání skutečnosti, protože
smysly přece vnímáme jenom vnější projevy její ideové (duchovní) podstaty, jejího „nitra“.121
Abychom měli poznání celistvé skutečnosti, nestačí k tomu tedy jen zkušenost s tím, co je nám
smyslově dáno, ale také s tím, co je nám „dáno“ čistě duchovně, tedy na základě „nazírajícího
myšlení“. Steiner, který pak právě tuto myšlenku přijme a bude s ní – jak uvidíme – dále
pracovat, to ve svém článku Goethes Erkenntnis-Art vyjádřil stručně takto:
„Objektivně dané (das objektiv Gegebene) se vůbec nekryje se smyslově daným. […] Smyslově
dané je jen polovinou daného. Jeho druhou polovinou jsou ideje, které jsou právě tak předmětem
zkušenosti, i když samozřejmě [zkušenosti] vyšší, jejímž orgánem je myšlení.“122

117

GOETHE, J. W. Z maxim a reflexí. Přeložil O. Fischer. Brno: Zvláštní vydání, 1995. ISBN 80-85436-39-6. S.
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Propast mezi zkušeností a ideou, jakou nacházíme zejména v Kantově filosofii, tedy pro Goetha
prostě neexistovala. Ne že by si nebyl vědom toho, že – jeho slovy – „stařec z Královce“123
viděl věc poněkud jinak. Jeho kritické spisy četl a studoval, zejména pak Kritiku soudnosti,
o níž dokonce pronesl mnohý příznivý úsudek.124 Ovšem lze zjednodušeně říci, že více než na
teorii poznání mu záleželo spíše na „praxi poznání“,125 a ta jej přivedla k názoru, že zkušenost
s ideálním neboli „vyšší empirie“ (höhere Empirie)126 je nejen možná, ale přímo nutná k tomu,
abychom mohli hovořit o poznání celistvé skutečnosti. A právě tento Goethův názor Steinera
velmi ovlivnil. Spatřoval v něm most mezi empirismem a idealismem: „Tento názor je schopen
sjednotit dvě věci, které se dnes považují za zcela neslučitelné: empirickou metodu a idealismus
jako vědecký světonázor.“127 Z toho důvodu je podle něj také nejvhodnější označení pro
Goethovo konečné stanovisko „empirický idealismus“,128 což je jeho slovy takový „idealismus
[…], který nepátrá po nějaké mlhavé, vysněné jednotě věcí, nýbrž takový, který hledá konkrétní
ideový obsah skutečnosti právě tak přiměřeně zkušenosti, jako dnešní hyperexaktní bádání
[hledá její] faktický obsah“.129
Takovýto způsob idealistického myšlení, který jsme tu načrtli, byl tedy tím, co Steinera
oslovilo v Goethových přírodovědeckých spisech, ba přesněji, s čím se plně ztotožňoval,
a v čem tudíž spatřoval vhodnou půdu pro rozvinutí své vlastní teorie poznání.130 Její první
podobu můžeme spatřovat ve spisu Grundlinien, na který se nyní zaměříme.
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Viz GOETHE, J. W. Anschauende Urteilskraft, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 45.
Srv.: např. tento jeho článek: GOETHE, J. W. Einwirkung der neueren Philosophie, in: Naturwissenschaftliche
Schriften, Band I, s. 41.
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Srv.: PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 280.
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Srv.: GOETHE, J. W. Beobachten und Denken, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 111.
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Tamt., s. 126
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Tamt., s. 296–297.
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Tamt.
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3. Zkušenost (a) myšlení ve spisu Grundlinien
Grundlinien je Steinerovou filosofickou prvotinou. Pokusil se v ní v „základních rysech“
představit takovou teorii poznání, jež by co nejvíce odpovídala Goethovu způsobu poznávání,
resp. celkově jeho „světonázoru“ (Weltanschauung). Jak bylo řečeno, motivoval ho k tomu
především ten fakt, že Goethe sám svou teorii poznání nikdy systematicky a uceleně nepodal
(napsal pouze několik esejí a článků, v nichž představil své metodologicko-epistemologické
úvahy, jež ale mají víceméně jen fragmentární charakter).
Steinerovým úmyslem tedy vlastně bylo formulovat teorii poznání, kterou by šlo pojmout
jako Goethovu vlastní. Otázka, zda se mu to podařilo, totiž zda či nakolik je skutečně adekvátní
Goethovu světonázoru, je pro nás však zcela irelevantní, neboť nám nepůjde o zkoumání
správnosti Steinerových interpretací Goethových názorů, ale právě o Steinerovy názory, a ty
zde – i když prozatím jen v „základních rysech“ – samozřejmě obsaženy jsou. Koneckonců
Steiner se zcela zjevně cítil být s Goethem zajedno, a proto je to i jeho, a především jeho teorie
poznání, kterou zde předložil. Lze říci, že v Grundlinien můžeme spatřovat téměř všechny jeho
stěžejní teze, které pak již nezávisle na Goethovi rozvinul v dalších spisech.
Je třeba se také vyjádřit k podtitulu díla, který ohlašuje, že se jedná o teorii poznání
Goethova světového názoru „se zvláštním ohledem na Schillera“. Proč? Friedrich Schiller
(1759–1805), Goethův blízký přítel a rovněž básník, ale na rozdíl od něj také opravdu
erudovaný kantovec, byl jednak prvním, kdo jej podnítil k hlubšímu reflektování své metodiky
poznání a jednak se jí také sám pokusil filosoficky uchopit, jak víme zejména z jejich
korespondence.131 Jeho způsob či metodu poznání v jednom dopise označil jako racionální
empirismus,132 a to zhruba řečeno z toho důvodu, že postup, jímž dospíval k poznání
prafenoménů (přírodních zákonů), v sobě dle jeho mínění (dialekticky) sjednocoval
jednostranný empirismus a racionalismus.133 Steiner tedy zvolil onen podtitul pravděpodobně
proto, že chtěl Schillera v této intepretaci následovat. Říkáme pravděpodobně, protože důvody,
které ho prý vedly k tomu, aby bral „zvláštní ohled“ na Schillera, zde nevysvětluje příliš jasně.
V prvním oddíle spisu (A. Vorfragen) čtenáři sice oznamuje, že chce nahlížet na Goethovu vědu
Schillerovou metodou, aniž by řekl, v čem tato metoda vlastně spočívá. V podstatě pouze
konstatuje, že mu Schiller bude vzorem v jeho pojednání proto, že „nikdo nenahlédl velikost
131

Srv.: GOETHE, J. W. – SCHILLER, F. Goethe – Schiller: korespondence. Přeložil V. Zamarovský. Praha:
Odeon, 1975. S. 371. O vlivu Schillera na Goethovo myšlení podrobně pojednává PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha,
s. 99–103.
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Goethova génia tak jako on“.134 Jeho termín „racionální empirismus“ pak jen letmo zmiňuje až
ve druhé části, v kapitole pojednávající o poznávání neživé přírody.135 Přesto se domníváme,
že jeho „zvláštní ohled“ na Schillera a jeho intepretaci se zračí v rozdělení prvních tří hlavních
oddílů díla, jimiž jsou (po úvodním oddíle „A“) tyto: B. Zkušenost, C. Myšlení, D. Věda. Jak
uvidíme, první dva oddíly mu mají připravit půdu pro třetí, ve kterém pak uchopí podstatu
poznání právě jako syntézu zkušenosti (čili empirie) a myšlení (čili racionality). A v tomto
smyslu skutečně do jisté míry následuje Schillerovu „metodu“, neboť ten ve zmíněném dopise
také nejprve popsal pojem všeobecné zkušenosti („vulgárního empirismu“), následně
racionalismu, aby posléze ukázal, že „jedině plné působení svobodných myšlenkových sil
spojené s nejčistším a nejširším působením smyslových vnímacích schopností vede
k vědeckému poznatku“.136
Na zmíněné tři hlavní oddíly pak ještě následují další dva, z nichž první je věnován metodě
vědeckého zkoumání anorganické a organické přírody (oddíl „E. Poznání přírody“),137 a druhý
metodologii humanitních věd („F. Humanitní vědy“).138 Steiner zde v podstatě hájí, vysvětluje
a dále rozpracovává Goethovu myšlenku „přirozené metody“, totiž, že metoda poznávání
nemůže být u všech předmětů zkušenosti stejná, ale musí vždy odpovídat přirozenosti toho, co
se poznává.139 Chtít aplikovat na organické bytosti stejné metody a postupy jaké používáme
k poznávání neživých jsoucen a vůbec zákonitostí fenoménů čistě materiálního světa znamená
nerespektovat a zastírat jejich specifickou – především právě živoucí – přirozenost. Steiner však
nehovoří pouze o odlišnostech v samotné metodice, ale rovněž v návaznosti na Goetha
o kvalitativní proměně našeho myšlení a našich pojmů, máme-li být schopni proniknout
hlouběji do podstaty a zákonitostí živé přírody (jež stojí na vyšší stupni než příroda neživá). Ve
vědách o člověku, tj. vědách humanitních (v německém prostředí dodnes označovaných jako
die Geisteswissenschaften), se pak podle Steinera musí postupovat a vůbec uvažovat zcela jinak
než ve vědách přírodních, protože zde „má duch co do činění se sebou samým“.140 Ačkoli jde
o téma jistě zajímavé, představovalo by v našem pojednání o prvotní podobě Steinerovy teorie
poznání nadbytečnou část. Nás bude zajímat jeho epistemologie obecně, bez ohledu na
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konkrétní vědy a jejich metody, a proto se zaměříme pouze na ony první tři oddíly spisu
Grundlinien.
Na závěr této „předmluvy“ k třetí kapitole je nutno ještě předeslat, že vzhledem k tomu, že
Steinerův vyjadřovací styl je v tomto spisu nezřídka poněkud úsporný, doplníme některé pasáže
o relevantní myšlenky nacházející se v jeho Einleitungen a v Pravdě a vědě (Wahrheit und
Wissenschaft, 1892). Tento spisek, jenž je v podstatě knižním vydáním jeho disertační práce141
a který má podle svého podtitulu představovat „předehru k Filosofii svobody“ (Vorspiel zu
einer „Philosophie der Freiheit“), se sice liší od Grundlinien v metodickém postupu142 (a také
se v něm již explicitně neopírá o Goetha), avšak co se týče hlavní intence a báze jeho teorie
poznání, není od Grundlinien tak zásadně odlišný, abychom se mu v naší práci museli obšírně
věnovat v samostatné kapitole.143 V obou spisech si klade za cíl „překonání subjektivismu
ulpívajícího na těch teoriích poznáních, jež vycházejí z Kanta“144 a zdůvodnění „objektivního
idealismu jako nutného následku sobě samé rozumějící teorie poznání“.145
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Viz výše. Pravda a věda má však na rozdíl od původní disertace novou „předmluvu“ a tzv. „praktickou
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3.1 Čistá zkušenost
Steiner velmi často zdůrazňuje, že Goethe šel „vždy cestou zkušenosti v nejpřísnějším
smyslu“.146 Proto musí teorie poznání, jež má odpovídat jeho způsobu poznávání, začít tím, že
stanoví, kde tato „cesta zkušenosti“ začíná a jakou má základní podobu.147 Tuto základní
podobu či formu chce Steiner popsat v oddíle „B“ a označí ji termínem „čistá zkušenost“ (reine
Erfahrung).
Čistou zkušenost lze nejstručněji charakterizovat jako pouhé vnímání toho, jak se nám svět
jeví s „naprostým vyloučením našeho Já (Entäußerung unseres Selbstes)“,148 což jinými slovy
znamená: bez přispění naší myšlenkové aktivity.149 Jedná se tedy o „stav“, v němž takříkajíc
pouze bezmyšlenkovitě vnímáme rozmanitost světa. Steiner jej popisuje například takto:
„Předměty v prostoru a čase před námi vyvstávají; vnímáme různorodě rozčleněný, obrovsky
rozmanitý vnější svět a prožíváme více či méně bohatě rozvinutý svět vnitřní. První podoba, v níž
k nám to všechno přistupuje, stojí hotová před námi. Na jejím vzniku nemáme žádný podíl.
Skutečnost se našemu smyslovému a duchovnímu vnímání zpočátku nabízí jako by vyvěrala
z nějakého nám neznámého, jiného světa (Jenseits). Zprvu můžeme náš pohled nechat jen potulovat
po této před námi vystupující rozmanitosti.“150

Čistá zkušenost je zakoušení rozmanitosti světa před tím, než se v nás objeví potřeba
„prostoupit [tuto rozmanitost] pořádajícím rozumem (Verstand)“.151 Svět se pak jeví jako
pouhý „shluk (Aggregat) pouhých nesouvislých jednotlivostí“,152 které nemají vůbec nic
společného, jsou si navzájem naprosto lhostejné. Protože my nemáme žádný podíl na vzniku
toho, co se nám takto ukazuje, označuje Steiner obsah čisté zkušenosti také jako „to
bezprostředně dané“ (das unmittelbar Gegebene).153 V Pravdě a vědě toto označení, popř.
označení „bezprostředně daný obraz světa“ (das unmittelbar gegebene Weltbild), používá
výlučně.154 V obou spisech tím však míní zcela totéž: má se jednat o první podobu světa, která
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se člověku „dává“ bez jeho aktivního (duchovního) přičinění, bez aplikace jakékoli myšlenkové
operace (souzení, rozlišování, vypovídání atd.), tedy vlastně: před započetím samotného
poznávacího procesu.155 V této prvotní formě zkušenosti se:
„nic [neukazuje] jako substance, nic jako akcident, nic jako příčina nebo účinek; předměty materie
a ducha, těla a duše zde ještě nejsou vytvořeny. […] Nemůže být pojat ani jako skutečnost ani jako
zdání, ani jako subjektivní ani jako objektivní, ani jako náhodný ani jako nutný; zda je ,věcí o sobě‘
nebo pouhou představou, o tom nelze na tomto stupni rozhodnout.“156

Rovněž nelze rozhodnout, jestli to, co vnímáme, je pravda či omyl, neboť určení omylu (klamu)
a pravdy je již myšlenkové určení, tedy naše aktivní intervence do smyslům daného „obrazu
světa“. Stejně tak je tomu ale i s určeními „subjektivní“ a „objektivní“ či „vnitřní“ a „vnější“.
Zda to, co se mi ukazuje či „dává“, má svůj původ mimo mě či nikoli, v čisté zkušenosti zkrátka
ještě nevím.157 Vše je si rovnocenné: „Pocit se mi vnucuje právě tak jako dojem světla.“158
Dokonce je podle Steinera třeba uznat, že „také samo myšlení se nám nejprve zjevuje jako
předmět zkušenosti (Erfahrungssache)“.159 Důležité je však slůvko „nejprve“ (zunächst), neboť
– jak uvidíme vzápětí – právě myšlení se stává tím, co formu čisté zkušenosti překonává.
V prvním kroku (goethovské či goetheanistické) teorie poznání, jež má být důsledně
vybudována na principu zkušenosti, je však třeba stanovit, že uvnitř proudu všech nesouvislých
jevů se nám jeví či „dává“ také samo myšlení (myšlenky). Není zprvu žádný důvod pokládat
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jej za něco odlišného od „bezprostředně daného obrazu světa“. Steiner dokonce říká, že je
součástí „nesouvislého chaosu zkušenosti“.160
V Pravdě a vědě uvádí konkrétní výčet toho, co všechno prý náleží do bezprostřední
danosti: „city, vjemy, názory, pocity, snové a fantastické obrazy, představy, pojmy a ideje.“161
A dále dokonce i iluze a halucinace, které kvůli tomu, že jsme vyloučili veškerou rozlišující
činnost, „stojí na tomto stupni zcela rovnoprávně s jinými částmi světového obsahu.“162 Máme
si tedy představit, že bez výjimky vše, tedy dokonce i výtvory našeho myšlení: pojmy, ideje
(!),163 se nám dává v tomto prvotním zakoušení světa a není ničím více než pouze snůškou
chaotických jednotlivostí. Přičemž tyto jednotlivosti zde mají naprosto stejnou hodnotu.
V Grundlinien to také přirovnává k nazírání rovné plochy, která sice obsahuje kvalitativně
různé části (např. vnímáme různé barvy, tóny, pocity atd.), avšak jak se k sobě tyto „části“ mají,
jaké jsou mezi nimi vztahy a souvislosti, jestli je jedna důležitější než druhá, zda jedna druhou
podmiňuje nebo zapříčiňuje, nevíme. A rovněž nevíme, jak se naše vlastní osobnost (Já)
vztahuje k této chaotické rozmanitosti, neboť i „sami sebe nacházíme jako jeden z nesčetných
vjemů, jenž postrádá vztah k předmětům, které ho obklopují“.164
Steiner se domnívá, že jeho charakteristika čisté zkušenosti (resp. „bezprostřední danosti“)
je zároveň nejlepším „čistým začátkem“ teorie poznání, neboť nestaví na žádném předpokladu,
kterým by např. bylo tvrzení, že obsahy vnímání jsou jen naše subjektivní představy. Jak
v Grundlinien, tak v Pravdě a vědě (a tam dokonce ještě mnohem více) se vymezuje vůči
teoretikům poznání (zejména novokantovcům, ale také Schopenhauerovi), kteří svá zkoumání
staví na před-pojatém názoru, že svět jevů je jen „představou uvnitř našeho individuálního
vědomí“.165 A na tomto názoru, který se dle jeho mínění stal pro mnohé filosofy téměř
axiomem, pak budují své teorie o nemožnosti přístupu epistemického subjektu k objektivní
realitě. Má-li však být poznání vysvětleno skutečně kriticky, pak je podle Steinera třeba vyjít
nikoli z nějakého tvrzení, ale naopak z pouhé bezprostřední danosti, která je všech
myšlenkových určení prosta. V tomto ohledu by se mu ovšem dalo namítnout, že když
vysvětluje čistou zkušenost, tak k tomu přece také používá celou řadu myšlenkových určení,
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predikátů, pojmů. Steiner se vůči této námitce však brání tím, že říká, že všechny tyto pojmy
(jako „rozmanitost“, „nesouvislost“, „danost“ atp.) mají v jeho popisu pouze vést čtenářovu
pozornost k „oné formě skutečnosti, která je zcela bez pojmů“.166 Jinými slovy, nemají prý
o této „formě skutečnosti“ (resp. zkušenosti) nic vypovědět, neboť jsou použity pouze v tom
smyslu, že upozorňují na to, v jaké situaci se nacházíme v prvotní fázi poznání, resp. před tím,
než vůbec začneme poznávat.167 Tuto situaci bychom snad mohli také označit jako „situaci
chaosu“, neboť, jak bylo řečeno, svět se tu jeví jako pouhá změť jednotlivých fenoménů bez
jakýchkoli souvislostí.
Co nyní musí v dalším kroku následovat, je nalezení a prozkoumání nějakého –
Steinerovými slovy – „elementu zkušenosti“, který nás z tohoto „chaosu“ vyvede a „který
osvětlí sebe sama i ostatní skutečnost“.168 Jak jsme již naznačili, tímto „elementem“ nebude nic
jiného než právě myšlení.

166

GA 2, s. 40.
V Pravdě a vědě říká, že „pojmům na tomto stupni nenáleží žádná poznávací hodnota, mají čistě negativní
úkol: odstranit ze zorného pole vše, co patří k poznání, a vést [naši pozornost] tam, kde poznání teprve začíná.
Tyto úvahy jsou ukazatelé k onomu počátku, na němž se akt poznání objevuje, avšak k tomuto aktu samotnému
ještě nepatří.“ GA 3, s. 48–49.
168
GA 2, s. 30.
167

40

3.2 Myšlení jako vyšší zkušenost ve zkušenosti
Další oddíl Steiner začíná kapitolou, která čtenáře již svým názvem jasně zpravuje o tom, že
myšlení nelze považovat za nějakou „obyčejnou“ zkušenost. Je totiž vyšší zkušeností ve
zkušenosti.169 A to především z následujících důvodů.
Z předchozího líčení víme, že v čisté zkušenosti se svět jeví jako změť nesouvislých
jednotlivostí.170 To však v případě myšlení, resp. obsahů myšlení, nelze říci: „Když […] pojmu
myšlenku příčiny, potom mě tato myšlenka sama svým vlastním obsahem dovede k myšlence
účinku.“171 Souvislost je zde bezprostředně (intuitivně) zřejmá, není třeba ji hledat. V myšlení
zkrátka okamžitě evidujeme zákonité souvislosti a vztahy mezi jednotlivostmi, tj. myšlenkami.
Podle Steinera stačí „jen myšlenky zachytit v oné formě, v níž se vyskytují v bezprostřední
zkušenosti a ony se již zjeví jako zákonitá určení“.172 Tato „zákonitá určení“ se v případě
zkušenosti s čímkoli jiným nikdy „nezjeví“ současně už s touto zkušeností. Vnímáme-li např.
nějaký děj ve smyslovém světě (Steiner uvádí příklad s přecházením kapaliny do plynného
stavu), tak nikdy nenajdeme zákonitou souvislost v tomto ději ukrytou zůstaneme-li pouze
u toho, co nám nabízejí smysly.173 Můžeme se dívat sebedéle, uvidíme vždy jen to, že jeden jev
následuje druhý, ale jaký je mezi nimi vztah čili jaká je podstata a zákonitost (což pro něj
znamená totéž) tohoto děje, nevíme. To v nás také přirozeně probouzí pocit, že smyslové jevy
nám v bezprostřední zkušenosti buďto nezjevují všechno nebo jsou dokonce clonou, kterou je
třeba překonat či odstranit, abychom se k oné podstatě dostali. U zkušenosti myšlení však právě
tento pocit nevzniká. Vnímám-li myšlení (myšlenku), vím, že nemusím „nejprve proniknout
slupku (Hülle), abych přišel k jádru (Kern), [neboť] zde je slupka a jádro nedílnou jednotou“.174
Jinými slovy: u myšlení nemá smysl rozlišení na jev a podstatu, protože se nám přímo a cele
ukazuje tak, jak je175 – musíme jej „pouze přijmout; stačí se do něj pouze pohroužit“.176 V tom
spočívá zásadní rozdíl oproti smyslově vnímanému jevu: pokud ten „pouze přijmeme“,
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zůstaneme v čisté zkušenosti a nedostaneme se k žádnému poznání jeho podstaty (zákonitosti).
Musíme s ním naopak něco udělat, chceme-li jej poznat; Steinerovými slovy: musíme překonat
formu, v níž jej bezprostředně zakoušíme. U myšlení je však právě tuto formu třeba ponechat
a jen se na ní pozorně zaměřit, protože „již v této první formě výskytu má onen charakter, který
mají ostatní [zkušenosti] teprve získat“.177 A právě to z něj dělá výjimečnou zkušenost neboli
– řečeno s Goethem – zkušenost vyššího druhu. Steiner tuto výjimečnost shrnuje v této větě:
„V myšlení se to, co hledáme u ostatní zkušenosti, stává samo bezprostřední zkušeností.“178
To jej pak ještě přivádí k následující úvaze. Jestliže základním metodickým požadavkem
vědy je držet se principu zkušenosti, pak by se mělo nahlédnout, že tento princip lze vlastně
v jeho „nejextrémnějším významu“ použít nikoli u smyslového vnímání, nýbrž u myšlení.179
Tento princip sám o sobě přece nic nevypovídá o tom, zdali má být obsah zkušenosti smyslový
nebo ideový, říká jen, že za účelem vědeckého vysvětlení je třeba předměty ponechat v té
formě, v níž je bezprostředně vnímáme, tj. v níž jsou nám dány. To je však – jak jsme viděli –
možné pouze u myšlení.180 Ergo: jen o myšlení (myšlenkách) lze dle Steinera říci, že je
empirickou skutečností katexochén, neboť jen zde máme evidentní jistotu, že „zakoušíme“
něco, co nám nic neskrývá a co tedy také skutečně poznáváme. Jinak řečeno, prvotní
bezprostřednost čisté zkušenosti zde nemusí být kvůli poznání překonána, protože „u myšlenky
vím přesně, že to, co mi podává, je zároveň její všechno, že do mého vědomí vstupuje jako
v sobě uzavřený, dokonalý celek“.181
Nyní se můžeme otázat: Z čeho vlastně pramení tato jistota, že myšlení (myšlenky)
poznáváme bezprostředně v jeho (jejich) nejvlastnější podstatě, a nikoli jako fenomén něčeho
jiného, neznámého, co teprve musíme odhalit? Podle Steinera právě z toho, že vznik myšlenky
není pochopitelně možný bez naší vlastní (duchovní) aktivity:
„Když pojmeme nějakou myšlenku, pak při vší bezprostřednosti, s níž vstupuje do našeho vědomí,
víme, že jsme důvěrně spjati s jejím způsobem vzniku. […] Vnější hybné síly, které musíme
u smyslového objektu vždy předpokládat, u myšlenky odpadají. Právě jim musíme připsat to, že
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k nám smyslový jev přistupuje už jako něco hotového; jim musíme přičítat jeho vznik. U myšlenky
je mi jasné, že bez mojí činnosti nemůže vůbec vzniknout.“182

Myšlenka je jediný fenomén, jehož vznik je zcela určitě podmíněn naší vlastní činností, a to i v
případě, kdy se nám myšlenka takříkajíc náhle zjeví v mysli jako třeba nějaký nápad. Říkáme
sice: Dostal/a jsem nápad, což znamená: pojmul/a jsem určitou myšlenku a vlastně ani nevím
jak či odkud. Avšak ihned jistě vím, že se objevila v mém vědomí a že má-li pro mě vůbec mít
nějaký význam, musím sám/sama přispět svou mentální činností, musím ji – jak říká Steiner –
„propracovat, musím její obsah vždy znovu tvořit, musím jí vnitřně prožít až do nejmenších
podrobností“.183 Stručně řečeno: musím nehlédnut její podstatu, její obsah, což ale mohu právě
proto, že jsem s jejím vznikem (projevem) spojen tak, jako u žádného jiného předmětu
zkušenosti. Vše ostatní se mi v prvním okamžiku jeví jako hotová danost, na jejímž vzniku se
nikterak nepodílím, pouze u myšlení nikoli.184 Lze tedy říci, že zakoušet myšlení vždy současně
znamená zakoušet výkon sebe sama, svého ducha, resp. Já (což je pro Steinera totéž).
Tu se ovšem nabízí otázka, zdali tato „vyšší zkušenost“ myšlení nakonec není ve svém
jádru jen zkušeností čistě subjektivního charakteru, totiž pouze zkušeností s produkty naší
duševní činnosti. S touto otázkou či námitkou se Steiner vypořádává ve zbylých dvou
kapitolách oddílu „C. Myšlení“, z nichž první nese název „Myšlení a vědomí“ (Denken und
Bewußtsein) a druhá „Vnitřní přirozenost myšlení“ (Innere Natur des Denkens).185

182

Tamt., s. 46.
Tamt., s. 47.
184
Podobně také v Pravdě a vědě čteme: „Všechno ostatní v našem obrazu světa nese právě takový charakter, že
to musí být dáno, pokud to chceme zakusit. Jen u pojmů a idejí to nastává ještě obráceně: musíme je vytvořit
(hervorbringen), pokud je chceme zakusit (erleben).“ GA 3, s. 55.
185
Viz GA 2, s. 49 a 54.
183

43

3.3 Objektivita myšlení
Lze obecně říci, že Steiner chce v Grundlinien vlastně rozvinout objektivní idealismus na
základě pojmu zkušenosti. Prvním krokem k tomu bylo, že myšlení v souladu s Goethem pojal
jako zkušenost vyššího druhu, protože jen u myšlení bezprostředně zakoušíme (vnímáme) to,
co všem ostatním jevům v první fázi poznání (v čisté zkušenosti) chybí a co u nich tedy teprve
musí být nalezeno: jejich vnitřní zákonitost, jejich podstata. Podle Steinera je tak zkušenost
myšlení vlastně už poznáním myšlení. Otázkou ovšem je, zda je toto poznání objektivní, neboť
víme, že myšlení je naší vlastní duševní či mentální činností a myšlenky samozřejmě nejsou
žádnými předměty v běžném slova smyslu. Jak Steiner podotýká, myšlenkový obsah můžeme
jaksi nahlížet ze dvou stran: „Jednak se nám jeví jako činnost našeho vědomí, jednak jako
bezprostředně vnímaná, ve své celistvosti dokonalá zákonitost, sám sebe určující ideový
obsah.“186 První hledisko musíme označit jako subjektivní, druhé jako objektivní. Vzhledem
k výše zmíněnému záměru jeho spisu je poměrně jasné, které hledisko či „stranu myšlenky“
bude chtít zdůraznit jako podstatnější. Musí ovšem vysvětlit, jak se k sobě obě „strany“ mají
čili jak se k sobě vztahuje myšlenkový akt a myšlenkový obsah a vyvrátit námitku
subjektivismu, že myšlenkový obsah je jen a pouze subjektivním produktem tohoto aktu. O to
usiluje v oněch dvou kapitolách, které jsme zmínili v závěru předchozí pasáže. V první z nich
argumentuje nejprve následujícím způsobem:
„Tato námitka spočívá v záměně jeviště našich myšlenek s oním elementem, od něhož myšlenky
získávají svá obsahová určení, svou vnitřní zákonitost. Myšlenkový obsah v žádném případě
nevytváříme tak, že bychom při tom určovali, jakým způsobem se bude daná myšlenka spojovat
s ostatními. Dáváme pouze příležitostnou příčinu (Gelegenheitsursache), aby se mohl myšlenkový
obsah rozvíjet podle své vlastní přirozenosti. Uchopujeme myšlenku ,a‘ a myšlenku ,b‘ a
poskytujeme jim příležitost, aby vstoupily do zákonitého spojení tím, že je společně přivádíme do
vzájemného působení. Nikoli naše subjektivní organizace je tím, co tuto spojitost ,a‘ a ,b‘ určuje
jistým způsobem, nýbrž samotný obsah ,a‘ a ,b‘ je toliko tím určujícím. Že se ,a‘ vztahuje k ,b‘
právě tímto určitým způsobem a ne jiným, na to my nemáme nejmenší vliv. Náš duch uskutečňuje
spojení myšlenek jen podle jejich obsahu.“187
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Smysl jeho argumentace je zřejmý. Chce říci, že myšlení se sice odehrává na půdě našeho
vědomí, avšak to neznamená, že vědomí (subjekt) také určuje zákonité vztahy mezi jeho
obsahy. Tyto obsahy samy jsou tím, co je určuje, a myšlenkový akt je aktem „poskytnutí
příležitosti“ k tomu, aby se uskutečnily podle vlastní přirozenosti. Jinak řečeno, konstituujícím
prvkem myšlení jsou samotné myšlenkové obsahy, tj. myšlenky samy, nikoli naše „subjektivní
organizace“. Nicméně, lze namítnout, nejsou právě tyto obsahy jen čistě naším subjektivním
produktem? Na to Steiner odpovídá takto: „Pokud by [tato námitka] byla odůvodněná, pak
bychom obsahy svých myšlenek spojovali podle zákonů, o kterých bychom vskutku nevěděli,
odkud pochází.“188 To znamená, vztahy mezi myšlenkami bychom potom sami určovali, avšak
nevěděli bychom proč ani jak.
Jak Steiner dále poznamenává, mohli bychom také říci, že to, že spojujeme myšlenky
(pojmy) určitým způsobem, je prostě způsobeno tím, že „pociťujeme jistý vnitřní (logický)
nátlak (Zwang)“.189 Tím bychom vlastně tvrdili, že zákony myšlení jsou někde mimo naše
vědomí, odkud nás jaksi nutí myslet tak, a ne jinak. To však zavrhuje jako nesmyslné.
Považovat myšlenkovou činnost za určovanou „logickým nátlakem“ je zcela v rozporu
s „průhlednou jasností“ (durchsichtigen Klarheit),190 s níž se myšlení jeví v našem vědomí.
Myšlení je svobodnou činností, totiž svobodnou v tom smyslu, že můžeme svobodně operovat
s myšlenkami, jejichž podstatu intuitivně nahlížíme:
„Ve světě neznáme vůbec nic přesněji než naše myšlenky. Má nyní být ustavena určitá souvislost
na základě nějakého vnitřního nucení tam, kde je všechno tak jasné? K čemu nátlak, když povahu
toho, co spojuji, skrz naskrz znám a mohu se tedy podle ní řídit? Všechny naše myšlenkové operace
jsou procesy, které se uskutečňují na základě vhledu do esencí (Wesenheiten) myšlenek, a ne pod
vlivem nějakého nátlaku. Takovýto nátlak odporuje přirozenosti myšlení.“191

Touto stručnou argumentací chce Steiner docílit prokázání toho, že ve zkušenosti myšlení
máme zkušenost s něčím, co, přestože evidentně závisí na naší subjektivní činnosti, má v jádru
objektivní povahu. Sám přiznává, že to může znít paradoxně či neobvykle, avšak není to
nepřípustné, oprostíme-li se prý od představy, že objektivní (jev) musí být jen to, před co „se
stačí pouze postavit a pasivně pozorovat“.192 V případě myšlení jsme totiž v situaci, kdy „jev

188

Tamt., s. 50.
Tamt., s. 53.
190
Tamt.
191
Tamt.
192
Tamt., s. 51–52.
189

45

nejenom vnímáme, ale zároveň produkujeme“,193 to znamená, kdy sami vytváříme něco, co je
objektivní. Mohli bychom souhrnně říci, že v myšlení se podle Steinera objektivno projevuje
skrze subjektivno, tj. skrze naše myšlenkové akty. Vyjadřuje to např. v této větě:
„Musíme si představit dvojí: zaprvé, že přivádíme ideový svět svou činností k projevu (zur
Erscheinung), a zároveň, že to, co takto činně povoláváme do bytí (rufen ins Dasein), spočívá na
svých vlastní zákonech.“194

To je pro pochopení Steinerovy koncepce poznání velmi důležitá teze. Díky myslící činnosti
subjektu se projevuje to, co by bez této činnosti zůstalo ve skrytosti: „ideový svět“, který je
ovšem pro něj (jakožto objektivního idealistu) skutečně podstatou světa smyslového, jak ještě
uvidíme. Myšlení má odkrývat to, co je smyslovému vnímání odepřeno: ideje působící
v přírodě. Nebo také jinak řečeno: vytvářet jim „subjektivní podmínky“ k tomu, aby se
projevily, což je podle něj právě to, co dělal Goethe, když hledal prafenomény.195 Avšak
nepředbíhejme. K ontologickým konsekvencím jeho teorie poznání se ještě dostaneme.
Mylná představa, že myšlení je jen subjektivní činností podle Steinera nakonec prostě
pramení z nedostatečného vhledu do „vnitřní přirozenosti myšlení“. Kdybychom prý nahlédli,
že myšlení je „plně na sobě samém vybudovanou podstatou (Wesenheit), v sobě samé
uzavřenou, v sobě dokonalou a završenou celostí“,196 tvořící „myšlenkový svět“
(Gedankenwelt), pak bychom museli uznat, že prohlašovat ho za subjektivní ztrácí smysl.
Většina filosofů druhé poloviny 19. století však dle jeho mínění tento vhled postrádá, protože
opomněli „proputovat jednou říši myšlenek uvnitř její vlastní oblasti“.197 Myšlenky (pojmy)
zkoumají vždy jen v závislosti na vnější skutečnosti, a tak mají za to, že jsou pouhým „obrazem
uvnitř našeho vědomí, kterým získáváme vysvětlení o nějakém mimo něj ležícím předmětu“.198
Posledním velkým filosofem, v jehož díle se podle Steinera „nejjasněji vyskytuje tento vhled
do vnitřní ryzosti a dokonalosti myšlení“199 a který také dokázal nahlédnout „objektivní stranu
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myšlenky“,200 byl Hegel. Dodejme pro zajímavost, že nejen zde, ale také v jeho pozdějších
anthroposofických spisech (resp. zaznamenaných přednáškách) lze nalézt řadu míst, kde
takříkajíc oslavuje Hegela právě v tomto smyslu, totiž jakožto myslitele par excellence:201
„Nikdo neměl důvěru v dokonalou moc myšlení v takovém stupni jako on.“ 202 Zejména
Hegelovo pojetí kategorií neboli čistých myšlenkových určení v jeho Wissenschaft der Logik,
tvořících ve svém úhrnu vnitřně provázanou a dynamickou (dialektickou) strukturu „logična“
(jemuž ovšem odpovídá ontologická struktura skutečnosti samé) bylo Steinerovi velmi
blízké,203 a snad i právě proto jej zde zmiňuje.
V první části kapitoly „Vnitřní přirozenost myšlení“ Steiner sděluje, že chce výše zmíněnou
vnitřní dokonalost a celistvost myšlenkového světa prozkoumat.204 Je však třeba podotknout,
že způsob jeho prozkoumání je více než stručný, a ne zrovna pečlivě argumentačně podložený.
Dokonce lze říci, že tu spíše jen vybízí čtenáře, aby si jej provedl sám. A to tím způsobem, že
se nepředpojatě, odhlédnuvše od veškerého vnějšího světa jaksi meditativně pohrouží do svého
myšlení „jako by bylo veškerou skutečností“,205 a bude pozorovat, co objeví.206 Měl by tak
zjistit, že nachází „mnohost myšlenek, které jsou navzájem nejrozličnějším způsobem
propleteny a organicky propojeny“.207 Podle svých obsahů se jedny vzájemně doplňují či
podpírají, jiné se omezují, další spolu přímo splývají v jednu jedinou myšlenku (pojem) atp.
Některé z jeho příkladů (není jich bohužel mnoho): k obsahu pojmu „organismus“ se nutně
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připojují pojmy „zákonitý vývoj“ a „růst“;208 k pojmu „kauzalita“ se přidružují pojmy „příčina“
a „účinek“;209 pojem „těleso“ („rozlehlost v prostoru“) se rozdvojuje buď do pojmu „tělesa,
které nemůže změnit svůj stav bez vnějšího podnětu“ (tj. těleso neživé), anebo pojmu „tělesa,
které může změnit svůj stav z vlastního podnětu“ (tj. živé).210 Každopádně platí, že všude uvnitř
myšlení nacházíme sounáležitosti a vazby, z nichž některé jsou tak silné, že vytvářejí určité
relativně uzavřené celky, v nichž má každý pojem své specifické místo a určení. Tyto celky
Steiner

někdy

označuje

jako

„myšlenkové“

či

„pojmové

systémy“

(Gedanken-,

Begriffssysteme).211 Takovéto „pozorování myšlení“212, je-li provedeno důkladně, nás má
ujistit, že konečně „všechny jednotlivé myšlenky jsou částmi jednoho velkého celku, který
nazýváme svým pojmovým světem (Begriffswelt)“.213 Přirozeným psychologickým
indikátorem toho, že jsme si tento celek neboli „vnitřně založenou harmonii všech myšlenek“214
skutečně uvědomili, je podle něj pocit spokojenosti. Disharmonii v myšlenkách totiž přece vždy
doprovází pocit nespokojenosti. Objeví-li se v našem vědomí myšlenka (pojem) stojící jaksi
osamoceně, odloučeně od všech ostatních, je to pro nás – tvrdí Steiner – zcela nesnesitelné (gar
unerträglich)215 a nenajdeme klid dříve, dokud ji neuvedeme do souladu s ostatními. Zároveň
si také uvědomujeme, že je to něco nepřirozeného a nepravdivého. Máme-li naopak
v myšlenkách soulad, harmonii, potom se cítíme nejen vnitřně spokojení, ale také prý se „cítíme
v hájemství pravdy“.216
V druhé části kapitoly „Vnitřní přirozenost myšlení“ chce Steiner zpochybnit představu, že
myšlení získává veškerý obsah jedině ze smyslové zkušenosti a že samo o sobě žádný vlastní
obsah nemá. Jinými slovy mu jde vlastně o uznání možnosti čistého pojmového myšlení,
nezávislého na empirických obsazích. Názor, že pojmy musí svůj obsah přijímat jenom ze
smyslů, jinak zůstanou jen „prázdnými schématy bez jakéhokoli obsahu“217 (patrně narážka na
Kanta), ba že jsou dokonce jen jakousi „mentální fotografií“ vnějšího světa, Steiner odmítá
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a označuje jej jako „popření pojmu“.218 Kdyby tomu totiž tak bylo, potom by pojmy byly
důsledně vzato z epistemického hlediska vlastně nadbytečné, neboť veškeré poznání by bylo
umožněno už pouhým smyslovým vnímáním. Sloužily by nám maximálně k tomu, abychom
měli „v nějaké sobě přiměřené formě to, co zde již jinak je“.219 Jinak formulováno: pojmy by
byly jen našimi subjektivními „přídavky“ k vnějšímu světu; pouze by reprodukovaly celý jeho
obsah v jiné formě a tento „svět by tu stál ve své dokonalosti, i kdyby žádné pojmy
neexistovaly“.220 Situace by nebyla lepší, ani kdybychom tvrdili, že pojmy neodrážejí smyslový
svět zcela, ale jen zčásti. Totiž, že reprezentují pouze určité vlastnosti či znaky nějaké skupiny
pozorovaných věcí, které se nám u nich jeví jako stejné a které pak proto nazýváme věcmi
stejného druhu. Steiner však upozorňuje, že samotné smyslové vnímání nám přece neposkytuje
žádnou oporu pro takovéto stanovisko, protože ani „ve dvou věcech stejného druhu není vůbec
nic skutečně společného, zůstane-li se u smyslové zkušenosti“.221 V textu to ilustruje na
jednoduchém příkladu s obrazci dvou zcela různých trojúhelníků. Pojem trojúhelníku
nemůžeme získat tím, že je – či jakékoli jiné konkrétní trojúhelníky – pouze pozorujeme, nýbrž
tím, že čistě myšlenkově uchopíme objektivní zákonitost, podle níž je každý trojúhelník
konstruován, tzn. když právě pouhou „smyslovou zkušenost překročíme“.222 To, co je ve všech
možných trojúhelnících skutečně identické, tedy to, co tvoří obsah našeho pojmu „trojúhelník“,
není přímo vnímatelné na žádném konkrétním trojúhelníku, ať nakresleném či jen
představovaném. Obsah tohoto pojmu tedy nemůže být získán smyslově, nýbrž je produkován
silou samotného (čistého) myšlení. Proto Steiner toto své velmi stručné exposé uzavírá
tvrzením, že „myšlení není žádnou bezobsažnou nádobou, nýbrž že vzato čistě pro sebe samo
je plné obsahu (inhaltsvoll) a že se jeho obsah nekryje s obsahem žádné jiné formy jevu“.223
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3.4 Myšlení a vjem
Probrali jsme první dva oddíly spisu Grundlinien. První z nich byl věnován vymezení pojmu
(čisté) zkušenosti, druhý analýze myšlení. Nyní navazuje oddíl třetí (D), který Steiner nazval
jednoduše jako „věda“ (die Wissenschaft). Rozdělil ho do čtyř kapitol, z nichž první pojednává
o vztahu myšlení a vnímání, druhá o rozvažování (Verstand) a rozumu (Vernunft), a poslední
dvě o samotné podstatě poznání.224 Podívejme se nyní na první z nich.
V úvodu kapitoly „Myšlení a vjem“ nejprve kritizuje moderní vědu za přílišné lpění na
smyslové zkušenosti. Vytýká ji, že neprávem „pokládá vjem smyslů již za něco ukončeného,
hotového“,225 co stačí jen zaznamenat a popsat. Pokud by toto mělo být jediným cílem vědy,
pak by se vědci vlastně mohli zcela vzdát myšlení, neboť k čemu ještě myslet, když je nám celá
skutečnost dána už vnímáním? To je samozřejmě absurdní, protože opravdová věda začíná
právě myšlením, které jediné umožňuje vědět, co je nám dáno vnímáním. Věda, která si klade
za cíl jen zaznamenávat jednotlivá pozorovaná fakta (pozitivismus) se tak vlastně dostává do
rozporu sama se sebou a neměla by se vůbec nazývat vědou.226
Zásadním neduhem v moderní vědě (i filosofii) podle Steinera je, že potenciál mysli či
myšlení je až příliš podceňován; že se považuje jen za nástroj ke zpracování smyslových dat,
nikoli za výjimečnou lidskou mohutnost určenou k nahlížení toho, co je právě přesahuje, co je
nad-smyslové:
„Znevažuje se myšlení, když se mu odpírá možnost vnímat (wahrnehmen) v sobě samém esence
(Wesenheiten), jež jsou smyslům nepřístupné. […] Myšlení je orgánem člověka, který je určen
pozorovat (beobachten) cosi vyššího, než co nabízejí smysly. Myšlení je přístupná ona strana
skutečnosti, o které by se pouze smyslová bytost nikdy nic nedozvěděla. Není zde k tomu, aby
smyslovost přežvykovalo, nýbrž aby proniklo k tomu, co je jí skryto. Smyslový vjem poskytuje jen
jednu stranu skutečnosti. Druhá strana je přístupná myslícímu uchopení světa.“227

Zde Steiner poprvé v tomto spisu jasně vyslovuje své anti-kantovské (zato však zcela
goethovské) přesvědčení o vnímající (nazírající) schopnosti mysli, které jsme již mohli dříve
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tušit za jeho výkladem o myšlení jako vyšší zkušenosti.228 Představa o nazírajícím myšlení je
anti-kantovská samozřejmě proto, že předpokládá formu ne-smyslového (intelektuálního)
názoru, který Kant člověku odpíral. Steiner sice nikde v Grundlinien (ani v Einleitungen)
termín intelektuální názor (intellektuelle Anschauung) přímo nepoužívá, ale je implicitně
přítomen všude, kde hovoří o myšlení jako „orgánu vnímání“. Explicitně jej použije až
v Pravdě a vědě, kde čteme: „Jen pojmy a ideje jsou nám dány ve formě, který se nazývá
intelektuálním názorem.“229 Ve výše citovaném úryvku sice o pojmech a idejích zatím nic
neříká, nýbrž o vnímání jakýchsi „Wesenheiten“, aniž by objasnil, co tím míní. Nicméně
v dalším výkladu se ukáže, že tím nemá na mysli žádné metafyzické entity, nýbrž právě pojmy
a zejména ideje, v nichž se člověku (resp. skrze jeho vědomí) zjevuje či „vyslovuje“ samotná
podstata přírody.
Další pasáž Steiner začíná poukazem na možný problém vyplývající z jeho předchozího
líčení „vnitřní přirozenosti myšlení“. Myšlení pojaté jako „vnitřně dokonalý organismus“
v němž „je všechno v nejpřísnější souvislosti“230 se totiž může jevit jako něco cizího, ba
protikladného smyslové zkušenosti. Píše: „Na první pohled se zdá, jako by vnitřní
bezrozpornost myšlení, jeho soběstačnost, znemožňovala jakýkoli přechod k vjemu.“231
Vzápětí však podotýká, že myšlení právě nemůže být v sobě zcela uzavřené (abgeschlossen),
neboť obecným myšlenkovým určením (Bestimmungen des Denkens) „může být učiněno
zadost rozmanitými způsoby“.232 Patrně to myslí tak, že myšlení, které se – smíme-li se vyjádřit
hegelovsky – vždy pohybuje v „živlu obecnosti“ a nemá samo o sobě přístup ke zvláštnímu,
musí právě dát prostor jinému „elementu“, který to umožňuje. A tím je smyslový vjem. Jeho
příklad:
„Vezmeme-li myšlenkové určení: Země přitahuje všechna tělesa, tak si ihned všimneme, že tato
myšlenka nechává otevřenou možnost být naplněna nejrůznějšími způsoby. Tato rozmanitost však
již není pro myšlení přístupná. Je tu místo pro jiný element, a tím je smyslový vjem
(Sinneswahrnehmung). Vjem nabízí specializaci myšlenkových určení tam, kde sama tato určení
nechala otevřený prostor.“233
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Z toho pak vyplývá, že veškerá rozmanitost světa, která se nám dává smyslovým vnímáním
(vjemy), je podle Steinera vlastně „specializací“ obecných myšlenkových určení, pojmů
(v tomto případě by to byl pojem gravitace). Zůstáváme-li pouze u (čisté) zkušenosti, jsou tyto
„specializace“ právě tím, co ve světě vnímáme. To však pochopitelně nemůžeme vědět bez
myšlení, které by je právě určilo jakožto speciální (zvláštní) případy něčeho obecného. Toto
určování se podle Steinera prostě uskutečňuje ve vjemovém soudu (Wahrnehmungsurteil),
v němž je subjektem konkrétní vjem a predikátem pojem. Např.: „Toto určité zvíře – které mám
před sebou – je pes.“234 Odpověď na ono „co?“, jež se v nás objevuje jako nutkání pochopit
konkrétní vnímaný předmět, je v tomto soudu artikulována a zprvu „němý vjem náhle hovoří
nám srozumitelnou řečí“.235 Jinými slovy, „toto určité něco“, které vnímáme, nyní poznáváme
jako speciální případ obecného pojmu, který je však podle Steinera právě jeho podstatou:
„Skrze vjemový soud je poznáno, že se určitý smyslový předmět podle své podstaty shoduje
s určitým pojmem.“236 Nicméně abychom však tento soud mohli vykonat, musíme již určitým
pojmem disponovat, musíme ho mít alespoň jako „předobraz“ vjemu, jemuž chceme
porozumět.237 Co když se ale setkáme s něčím naprosto neznámým, o čem jsme si dosud nikdy
žádný pojem neutvořili? Pak si jej samozřejmě můžeme utvořit ihned na místě, tváří v tvář
neznámému jevu, záleží prý pouze na tom, zda jsme schopni „nechat vzejít (hervorgehen) určitý
pojem z fondu myšlenkového světa“.238 Jestliže to nedokážeme, to znamená: jestliže naše
duchovní schopnosti nestačí k tomu, aby vstříc neznámému jevu získaly odpovídající pojmový
obsah z myšlenkového světa (tj. ze světa „všech možných myšlenek“ 239), zůstane nám jeho
podstata skryta. Že tomu tak je, totiž že při poznání vždy záleží na našich individuálních
duchovních schopnostech, dokládá podle Steinera skutečnost, „že osoby, které vedou bohatší
duchovní život, pronikají také mnohem hlouběji do zkušenostního světa, než jiné, které jsou
niterně chudší. Mnohé, co přejde kolem duchovně chudého člověka beze stopy, učiní na
člověka duchovně bohatého hlubší dojem“.240 Výše (či hloubka) empirického poznání je tedy
234
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podmíněna výší „duchovní úrovně“ poznávajícího, což je představa, kterou rovněž nalezneme
v určité podobě i u Goetha.
V žádném případě však podle Steinera pojmy nezískáváme smyslovým vnímáním, neboť
„ze smyslového objektu do tohoto [pojmového] obsahu přece nic nevtéká“; 241 obsah pojmu
musíme vždy aktivně „vynést ze svého nitra“.242 Vnímané objekty nás pouze „vyzývají“,
„podněcují“ k tvoření pojmů, které v nich poté znovupoznáváme:
„Pouze znovupoznávám ve smyslovém objektu myšlenky, které jsem vynesl ze svého nitra. Tento
objekt mě sice podnítil v určitém okamžiku vynést právě tento myšlenkový obsah z jednoty všech
možných myšlenek, ale nedodává mi k tomu v žádném případě stavební základy (Bausteine). Ty
musím vytáhnout (herausholen) sám ze sebe.“243

Toto znovupoznání pojmu ve vnímaném objektu je pak vlastně poznáním toho, že podoba, v níž
se nám ukazuje ve vjemu, je v podstatě „derivátem“ tohoto pojmu, jeho zvláštním
(specializovaným) projevem. Zjišťujeme, že „psychologicky je tato [specializovaná podoba]
tím prvotním, věcně vzato je už však něčím odvozeným“.244 Smyslově vnímaný předmět (či
událost) nám dává pouze podnět k poznání tím, že se před nás nejprve staví jako záhada a teprve
díky myslící aktivitě našeho ducha získává jasné obsahové určení, které se k nám poté ve vjemu
„zrcadlí“ nazpět a my jej poznáváme jako specializovaný pojem. Proto zde Steiner prohlašuje,
„že obsah skutečnosti je jen zrcadlovým obrazem (Spiegelbild) obsahu našeho ducha a že
z vnějšku přijímáme jen prázdnou formu“.245 Smyslový vjem sám o sobě tedy není něčím
určitým, obsažným, nýbrž právě naopak: je zcela prázdný.246 Až myšlením (pojmem) se mu
dostává obsahu, díky čemuž „se zjeví jako průhledný a jasný“,247 což podle něj rovněž
znamená: vyjeví podstatu („nitro“) vnímaného, a my poznáváme celistvou skutečnost, nejen
její „vnější stranu“. Na závěr této kapitoly proto Steiner posílá empirickým vědám jakýsi
idealistický „vzkaz“:
„Všechny vědy mělo proniknout přesvědčení, že jejich obsah je jen a pouze myšlenkový a že
s vjemem nesouvisí jinak, než že ve vnímaném objektu spatřují zvláštní formu pojmu.“ 248
241
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Steiner zde píše: „Lidé jsou tak zvyklí považovat svět pojmů za prázdný, bezobsažný, a svět vjemů naproti tomu
klást jako to obsažné, skrz naskrz určité, že bude těžké, aby si pravý stav věci vydobyl náležité postavení. Úplně se
přehlíží, že pouhý názor (Anschauung) je tím nejprázdnějším, co lze jen myslet a že získává veškerý obsah teprve
z myšlení.“ Tamt., s. 66–67.
247
Tamt., s. 67.
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3.5 Rozvažování a rozum
Před tím, než Steiner dovysvětlí své (resp. tedy „goethovské“) pojetí poznání, věnuje jednu
krátkou kapitolu dvěma hlavním funkcím naší racionality, které v návaznosti na klasickou
německou filosofii označuje jako rozvažování (Verstand) a rozum (Vernunft). Podívejme se,
jak je charakterizuje.
„Naše myšlení má vykonávat dvojí úkol: první, tvořit pojmy s ostře narýsovanými konturami;
druhý, takto vytvořené jednotlivé pojmy sloučit do jednotného celku. V prvním případě se jedná
o rozlišující činnost, ve druhém o spojující.“249

První z těchto „úkolů“ připisuje rozvažování, druhý rozumu. Hovoří o nich také jako o dvou
komplementárních „duchovních tendencích“ (geistige Tendenzen).250 Rozvažování dává
pojmům jasné určení a vymezenost tím, že jeden odliší od druhého a v tomto odlišení jej pevně
uchopí. Jeho úkolem je tedy fixovat jednotlivá myšlenková určení a také vytvářet protiklady.251
Upozorňuje, že ačkoli je tato činnost samozřejmě velmi důležitá – „je nutným předstupněm
každé vyšší vědeckosti“252 –, nesmí se u ní zůstat, neboť „rozlišení je něco uměle vytvořeného,
nutný průchozí bod pro naše poznání, nikoli jeho závěr“.253 Překonávat tato rozlišení je pak
úkolem rozumu, který má jednotlivé pojmy převést do jednotných vyšších celků a „ukázat, že
to, co rozvažování drží v přísném rozdělení (Trennung), je vlastně vnitřní jednotou“.254 Tím prý
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Tamt.
Tamt. Steiner na začátku této kapitoly uvádí, že se „obě tyto duchovní tendence ve vědě netěší v žádném případě
stejné péči“ (tamt.), čímž chce říci, že se rozvažování přeceňuje na úkor rozumu. Podle Steinera je totiž
rozvažování spojeno s analytickou metodou, kdežto rozum se syntetickou. Přílišný důraz na rozvažování, tedy na
analýzu, stojí za veškerým vědeckým redukcionismem a obecně touhou – vystupňovanou někdy až ad absurdum
– „rozpitvat“ skutečnost do nejmenších částeček. Takové vědě uniká vědomí celku a celistvosti světa, a zvláště
kritická je v tomto ohledu situace ve vědě o živých jsoucnech, tj. v biologii. Proto tu v této souvislosti zmiňuje C.
G. Linného, s jehož až téměř pedantickým přístupem k třídění rostlinných druhů nesouhlasil již Goethe (viz tamt.).
Právě Goethovo pojetí analýzy a syntézy je zde také bezpochyby pro Steinera vzorem pro tuto kapitolu, neboť i u
něj nalezneme v náznacích uvedený vztah k funkcím rozvažování a rozumu (k tomu viz SIJMONS, Jaap.
Phänomenologie und Idealismus, s. 122–125). V článku Analyse und Synthese (1829) Goethe vyjádřil svůj názor,
že každá z těchto metod vede sama o sobě k jednostrannému, a tedy nepřirozenému pohledu na realitu. Podle něj
„jen obě společně, jako nádech a výdech, vytvářejí život vědy“ (viz GOETHE, J. W. Analyse und Synthese, in:
Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 57). V eseji Einwirkung der neueren Philosophie (1820) je zase je
metaforicky označuje jako „systolu a diastolu lidského ducha“, tedy jako procesy „nikdy nerozdělené, vždy
pulsující“ (viz GOETHE, J. W. Einwirkung der neueren Philosophie, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band
I, s. 40.). Ke Goethovu pojetí analýzy a syntézy srv. také: PLEŠTIL, Dušan. Okem ducha, s. 266–280; HATA,
Kazunari. Phantasie als Methode der Poietischen Wissenschaft Goethes, s. 107–114.
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Jako příklady pojmů vytvořených rozvažováním zde Steiner uvádí pouze tyto: „Příčina a účinek, mechanismus
a organismus, svoboda a nutnost, idea a skutečnost, duch a příroda atd. atd.“ (GA 2, s. 69). V Einleitungen k nim
ještě přidává „substanci a vlastnost“ a „duši a tělo.“ Viz GA 1, s. 172.
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vznikají „myšlenkové útvary“, které jsou už uchopitelné pouze rozumem. Steiner je – částečně
v souladu s Kantem – nazývá ideje. Ovšem k tomu, jak přesně se toto slučování pojmů do idejí
uskutečňuje, nám tu Steiner příliš mnoho neříká. Uvádí jen toto:
„Pojem je jednotlivá myšlenka, jak je zachycena rozvažováním. Přivedu-li vícero takových
jednotlivých myšlenek do živoucího toku tak, že do sebe vzájemně přecházejí a spojují se, vznikají
myšlenkové útvary, které jsou tu pouze pro rozum. Rozvažováním jsou nepostižitelné. Výtvory
rozvažování se pro rozum vzdávají své oddělené existence a žijí dál už jenom jako část totality.
Tyto rozumem vytvořené útvary budeme nazývat idejemi.“255

Jistě by k lepšímu pochopení toho, který „myšlenkový útvar“ bychom mohli považovat za ideu,
pomohl nějaký konkrétní příklad. Ten však Steiner přímo na tomto místě nedává. Teprve až
o mnoho stran dále, v kapitole pojednávající o poznávání organické přírody, předkládá jako
příklad ideje všeobecný pojem organismu, tedy Goethův „typus“.256 U něho právě uvádí, že je
získán jakýmsi „živoucím“ spojením všech pojmů, které si jsme utvořili o jednotlivých
(zvláštních) formách organismů, rostlinných či živočišných, a je rozumem uchopen (nahlédnut)
jako archetyp či praforma organismu (která se ve vztahu k živočichům stává „prazvířetem“
a k rostlinám „prarostlinou“). Zároveň dodává, že takto získaný typus (idea) není něčím pevně
ohraničeným a statickým, nýbrž je to „něco naprosto tekutého (Flüssiges), z čeho se dají
odvodit všechny zvláštní druhy a rody, na něž lze pohlížet jako na podtypy, specializované
typy“.257 Zde se však můžeme ptát: Jsou tyto „podtypy“ (rody a druhy) také idejemi, nebo jsou
to už „jen“ pojmy? Do probírání takových distinkcí se ovšem Steiner nikde nepouští. Ani
v pozdějších spisech se o nějakém přesném vymezení pojmu a ideje příliš mnoho nedozvíme.
Jediné o čem hovoří, je rozdíl v obsažnosti nebo intenzitě. Například v Pravdě a vědě
konstatuje: „Idea je jen pojem s větším obsahem.“258 Nebo ve Filosofii svobody: „Ideje nejsou
od pojmů kvalitativně odlišné. Jsou to jen obsažnější, nasycenější a rozsáhlejší pojmy.“259
Nicméně přihlédneme-li k tomu, že Steiner se nakonec přiklání ke Goethově názoru, že
v podstatě pro rozum existuje jen jedna jediná (absolutní) idea,260 která je totalitou všech pojmů
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„Idea je věčná a jediná; není dobré, že také používáme plurál. Všechno, co můžeme vnímat a o čem můžeme
hovořit, jsou jen manifestace ideje; vyslovujeme pojmy a potud je idea sama pojmem.“ (GOETHE, J. W.
Aphorismen: Idee und Erscheinung, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 86). Steiner málo užívá
termíny „absolutní idea“ či „absolutno“, nicméně na jednom místě v Einleitungen, konkrétně ve druhém svazku
z roku 1887 v kapitole Goethes Erkenntnistheorie, se můžeme dočíst, že pro něj tyto termíny (včetně slova „Bůh“)
vlastně splývají (podobně jako u Hegela) s pojmem ideje: „V ideji poznáváme to, z čeho vše ostatní musíme
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a idejí „myšlenkového světa“, ukáže se být otázka co je „ještě“ pojem a co „už“ idea jako
nepodstatná. I všechny jednotlivé ideje se pak vzhledem k absolutní ideji vlastně stávají „jen“
pojmy s různým stupněm obecnosti. Uchopit tuto absolutní ideu a poznat v ní duchovní základ
veškeré skutečnosti, jednotu všeho bytí, je nejvlastnějším úkolem rozumu, cílem vší jeho
syntetické činnosti. Že tato jednota existuje, a to „už před veškerým myšlením“, podle Steinera
prý všichni nějak tušíme, cítíme.261 Abychom ji však také jasně poznali, musíme nejprve použít
rozvažování, tedy vytvořit určité pojmy, „protože jinak by se nám jinak svět jevil jako
splývající, temný chaos, který by tvořil jednotu pouze v tom smyslu, že by pro nás byl zcela
neurčitý“.262 To je ale pouze nutnou první fází poznávacího procesu, která nás má přechodně
odvést od skutečnosti, aby nás k ní pak rozum ve vyšším smyslu opět přivedl zpět.263 Rozum
má hledat a nacházet v rozličných, protikladných pojmech vnitřní sounáležitost, jednotu, která
v nich již objektivně existuje, avšak pouhým rozvažováním ji „nevidíme“.264 Nesmí tak ale činit
jaksi „násilně“, nýbrž spíše má dát možnost (příležitost) pojmům samotným projevit či – jak
zde přímo říká – „vynést na denní světlo“265 jednotu v nich ukrytou. Pojmy se totiž dokonce
„v rozumu samy sdružují do idejí“.266 Tím vlastně navazuje na to, co již řekl výše ve vztahu
k objektivitě myšlení, totiž že myslíce přivádíme „ideový svět činně k projevu“.267

odvodit: princip věcí. Co filosofové nazývají absolutnem, oním věčným bytím, světový základem, co náboženství
nazývají Bohem, to my na základě našich epistemologických rozborů nazýváme ideou.“ GA 1, s. 162.
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Steiner zde píše: „Mnoho lidí, jejichž myšlení není tolik vzdělané, aby si dokázali vytvořit nějaký ucelený názor
na svět, jenž by uchopili v plné pojmové jasnosti, jsou ale velmi dobře schopni vnitřní harmonii světového celku
proniknout pocity. Srdce jim dává to, co vědeckým vzdělancům poskytuje rozum.“ GA 2, s. 70.
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Tamt., s. 70. Steiner tu přímo říká, že rozvažování „ztrácí z očí duchovní pouto (das geistige Band), které části
skutečnosti propojuje“. V užití výrazu „das geistige Band“ mohl být inspirován jedním místem z Fausta, kde
Goethe prostřednictvím postavy Mefistofela vyjadřuje neblahou tendenci novověké vědy analyticky zkoumat vše
živé tak, že jej nejprve usmrtí:
Cos živého poznat a popsat-li zkusíš,
dřív ducha z toho vyhnati musíš,
abys částice všechny v svých rukou měl;
jen ztratil se pohříchu duševní tmel.*
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GOETHE, J. W. Faust. Přeložil O. Fischer. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1675-1. S. 98, s: GOETHE,
J. W. Faust: Der Tragödie erster Teil. Stuttgart: Reclam, 2007. ISBN 978-3-15-000001-4. S. 54.
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má, ale není ji schopno vidět.“ Podobně Steiner píše také v GA 1 (2. sv., X. Wissen und Handeln im Lichte der
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Souhrnně řečeno: rozum je pro Steinera mohutností našeho ducha, která překonává jinakost
pojmů. Nikoli ovšem tak, že by – jak zdůrazňuje ve svých Einleitungen – „rozmazal“
(verwischen) rozdíly vytvořené rozvažováním, že by „jasnost rozvažování mysticky
zatemnil“,268 nýbrž spíše tuto rozlišenou mnohost obsáhne v sobě ve vyšší jednotě (ve smyslu
Hegelova termínu „aufgehoben“). Úkolem rozumu je tedy nahlédnout jednotu v mnohosti,
identitu v diferenci. Přičemž důležité právě je, že tato jednota je podle něj objektivní povahy,
kdežto mnohost (rozdělenost, diferencovanost) je povahy subjektivní (je pouze „umělou“
konstrukcí našeho rozvažování). Lze říci, že rozvažování (rozlišování, analýza) je u Steinera
vždy spojeno se subjektivním pólem našeho myšlení,269 rozum pak s pólem objektivním. Tzn.,
chápeme-li pojmy pouze v jejich zvláštnosti a jinakosti, můžeme je potud nazvat
subjektivními.270 Uchopíme-li je ovšem rozumem jakožto dílčí momenty vyšších celků (idejí),
resp. absolutní ideje, teprve pak skutečně pronikáme k jejich objektivní podstatě a znovu se
přibližujeme jednotné skutečnosti. Tento postup od rozvažování k rozumu také vyjadřuje
Steinerova nejstručnější definice „vědecké cesty“ (metody), jež zní: „pozvednout se k ideji
skrze pojem“.271 Přičemž v tomto „pozvednutí se“ má nakonec dojít k překrytí subjektivna
a objektivna, protože „podstata, to o sobě věcí (das Ansich der Dinge)“ je „v idejích rozumu
[…] bezprostředně prožívána“,272 jak později napíše ve spisu Goethes Weltanschauung.
Tady jasně vidíme, jak je Steinerovo pojetí ideje naprosto opačné pojetí Kantovu. Patrně
by se shodli jen na tom, že schopností idejí je rozum. U Kanta však ideje nemají (v teoretickém
ohledu) žádný jiný význam než posloužit k systematizaci našeho vědění, a v tomto smyslu jim
náleží jen a pouze regulativní funkce pro naše poznání. Mezi ideou a zkušeností je pro něj
nepřekonatelná propast. Jsou to tedy pouhé subjektivní myšlenky, ba dokonce transcendentální
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„Je patrné, že rozdělení (Trennung) má jen subjektivní trvání, je vytvořeno jen skrze naše rozvažování.“ Tamt.,
s. 173.
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(Verstandeswelten): „Rozdílnost [našich názorů na svět] spočívá v různosti našich rozvažovacích světů“. Tamt.,
s. 173.
271
GA 1, s. 172: „[…] cesta vědy jest: pozvednout se k ideji skrze pojem“. Srv.: SIJMONS, Jaap. Phänomenologie
und Idealismus, s. 115 a 126.
272
GA 6, s. 55. Citováno z této pasáže, která docela pěkně vystihuje celé „goethovsko-steinerovské“ stanovisko
k otázce subjektivity a objektivity poznání: „Poznávací schopnosti se člověku jeví jen tak dlouho jako subjektivní,
dokud si neuvědomí, že to příroda sama je tím, co skrze tyto schopnosti hovoří. Subjektivní a objektivní se
překrývají, když v subjektu ožívá objektivní ideový svět, a v duchu člověka žije to, co je v přírodě samo činné.
Pokud je tomu tak, potom ustává veškerý protiklad subjektivního a objektivního. […] Kant a kantovci neměli žádné
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kantovskému způsob myšlení v ostrém protikladu.“ Srv. též GA 1, s. 333.
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iluze. Steiner – ve shodě s Goethem – v nich naopak vidí podstatu věcí, přímo duchovní „jádro“
přírody,273 které je myslícímu člověku jakožto nejdokonalejšímu (nejduchovnějšímu) článku či
projevu přírody přístupno ve formě vyšší, nadsmyslové zkušenosti, resp. vnímání (což je pro
Kanta samozřejmě nemyslitelné, resp. neproveditelné).
Dokážeme-li ideje působící v přírodě vnímat, pak to podle něj vede až k jakémusi
mystickému splynutí s prazákladem bytí, jak to píše například o rok později po vydání
Grundlinien v druhém svazku Einleitungen (1887), konkrétně v eseji Goethes Erkenntnis-Art:
„Kdo přiznává myšlení vnímající schopnost (Wahrnehmungsfähigkeit), jež přesahuje smyslové
vnímání, ten mu musí nutně také přiznat objekty, které jsou nad pouhou smyslovou skutečností.
Tyto objekty myšlení jsou však ideje. Tím, že se myšlení zmocní ideje, splyne (verschmilzt)
s prazákladem světového bytí; to, co působí ve vnějším světě, vstupuje do ducha člověka:
sjednocuje se s objektivní skutečností v její nejvyšší potenci. Vnímání ideje ve skutečnosti je
pravým [svatým] přijímáním člověka (Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre
Kommunion des Menschen).
Myšlení má vůči idejím tentýž význam jako oko vůči světlu, ucho vůči zvuku. Je to orgán
vnímání.“274

Jak to Steiner myslí s oním „kommuniem“ je nyní vedlejší. Důležité však je, že zde zřetelně
vidíme, že: 1) myšlení je pro něj orgánem nadsmyslového vnímání, 2) objekty tohoto vnímání
jsou ideje, 3) ideje jsou reálné (působí ve světě)275 a 4) jejich vnímáním se člověk (subjekt)
sjednocuje s objektivní skutečností. Kdybychom k těmto čtyřem bodům přidali ještě pátý, totiž
že vnímáním idejí se člověk stává spolutvůrcem skutečnosti (přírody), neboť se tím – řečeno
s Goethem – duchovně účastní na jejích produkcích,276 měli bychom před sebou základní jádro
Steinerova objektivního idealismu. Tento poslední bod ještě ozřejmíme v následující
podkapitole.
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Viz např. GA 1 (2. sv., IX. Goethes Erkenntnistheorie), s. 163: „Tím, že se zmocňujeme ideje, dosahujeme
jádra světa. Co zde uchopujeme (erfassen), je tím, z čeho všechno pochází. Tvoříme s tímto principem jednotu;
proto se nám jeví idea, která je tím neobjektivnějším, zároveň jako to nejsubjektivnější.“
274
Tamt., s. 125–126. Poslední dvě věty nalezneme v Grundlinien téměř ve stejném znění, akorát zde neříká, že
„orgánem vnímání“ je myšlení, nýbrž přímo náš duch: „Náš duch je právě tak orgánem vnímání jako oko nebo
ucho. Myšlenky se nevztahují k našemu duchu jinak než jako světlo k oku, tón k uchu“ (GA 2, s. 77). Viz násl.
podkapitola.
275
Z mnoha míst Steinerových textů, zvláště právě z jeho Einleitungen, jasně vyplývá, že v otázce obecnin (idejí,
universálií) zastával stanovisko realismu.
276
Srv.: GOETHE, J. W. Anschauende Urteilskraft, in: Naturwissenschaftliche Schriften, Band I, s. 44–45.
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3.6 Poznání a skutečnost
S veskrze platónským pojetím mysli (ducha, vědomí) jakožto nazírající mohutnosti se v tomto
spisu setkáme ještě v předposlední kapitole oddílu „věda“, nesoucí prostý název: „Poznání“.
Steiner zde vehementně odmítá představu, že myšlenky naše vědomí vytváří a následně si je
v sobě nějak uchovává:
„Našeho ducha nelze považovat za nějakou nádrž ideového světa (Behälter der Ideenwelt), která
by v sobě obsahovala myšlenky, nýbrž za orgán, který je vnímá.“277
„Naše vědomí není schopností myšlenky vytvářet a uschovávat jak se často věří, nýbrž myšlenky
(ideje) vnímat.“278

Přičemž toto „duchovní vnímání“ myšlenky (ideje) zjevně chápe analogicky k vnímání
smyslovému: Jako se má světlo k oku nebo tón k uchu, tak se má myšlenka k našemu duchu
(vědomí).279 A stejně tak, jako je nějaká barva či tón zcela nezávislý na tom, kolik bytostí jej
vnímá, je tomu i s myšlenkou:
„Myšlenkový obsah je takový, že je k jeho projevu (Erscheinung) celkově nutný jen jeden duchovní
orgán, že ale počet bytostí nadaných tímto orgánem je lhostejný. Proti jednomu myšlenkovému
obsahu tudíž může stát neurčitě mnoho duchem nadaných individuí.“280

Všimněme si, že vnímání myšlenkového obsahu Steiner zároveň chápe jako jeho projevení
neboli učinění ho zjevným. Je to totiž zároveň naše duchovní aktivita (oproti smyslové
zkušenosti, která je čistě pasivní); je to současně produktivní výkon našeho vědomí, které
Steiner patrně – jak to z vícero míst v textu vyplývá – chápe jako „médium“, jímž se myšlením
manifestuje ve své čisté podobně ideový obsah světa (Ideengehalt der Welt), který zde
explicitně prohlašuje za podstatu (Wesen) světa smyslového. Znovu zde připomíná, že tento
„ideový svět je určen sám ze sebe“,281 tedy, že nepramení z naší subjektivity, ale je strukturován
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Tamt., s. 77.
Tamt., s. 78.
279
Tamt. Setkáváme se zde vlastně – bohužel zatím bez hlubšího zdůvodnění – s představou „nazírajícího vědomí“
(schauendes Bewußtsein), kterou Steiner později koncipuje ve spisu O lidských záhadách (Vom Menschenrätsel,
GA 20), jenž pochází z roku 1916, tedy již z jeho „theosoficko-anthroposofického“ období. „Nazírající vědomí“
tu líčí jako rozvinutou (vystupňovanou) schopnost ducha, kterou Goethe popsal jako „nazírající soudnost“
(anschauende Urteiskraft) a která převyšuje „obyčejné vědomí“ (das gewöhnliche Bewußtsein). Na rozdíl tedy od
námi probíraného spisu, v němž, jak se zdá, nazírající schopnost připisuje i „obyčejnému vědomí“ jaksi
automaticky, je pro něj později něčím, co je třeba teprve rozvinout. Srv.: GA 20, s. 166, 170–175, 182.
280
GA 2, s. 78.
281
Tamt.
278
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objektivními obsahy (jež my právě duchovně vnímáme). Vlastně můžeme říci, že jde o vnitřní,
logickou strukturu světa tvořenou zákonitostmi ovládajícími smyslové jevy, jež se projevuje
skrze člověka:
„Kdyby svět obývaly pouze smyslové bytosti, zůstala by jeho podstata (jeho ideový obsah) navždy
skrytá; zákony by sice vládly světovým procesům, ty by se však nikdy neprojevily. Mají-li se
projevit, musí mezi formu jevu a zákon vstoupit bytost disponující jak orgány, jimiž vnímá onu
smyslovou, na zákonech závislou formu skutečnosti, tak také schopností vnímat zákonitost
samu.“282

Tento dvojí druh „orgánů vnímání“, jimiž my, lidské bytosti, disponujeme a které můžeme
spolu s Goethem jednoduše označit jako „oko těla“ a „oko ducha“, způsobuje, že se nám
skutečnost jakoby štěpí do dvou částí: smyslové a myšlenkové. Jedna se nám zjevuje zvnějšku,
druhá zvnitřku (z naší duše). Zdá se nám tak, že stojíme proti dvěma světům, z nichž ten první
obvykle považujeme za reálnější než druhý, totiž, pokládáme ho za objektivní a skutečně jsoucí.
Jinak řečeno, „svět vjemů“ povyšujeme na svět jako takový, na plnou skutečnost, a „svět pojmů
a idejí“ za jeho vybledlou, abstraktní reprezentaci, kterou jsme si vytvořili pouze ve svých
hlavách. Viděli jsme již poměrně jasně (a uvidíme to ještě jasněji ve Filosofii svobody), že
Steiner tento „naivní“ postoj odmítá a jako správný idealista klade do popředí – a to jak
v noetickém, tak ontologickém smyslu – právě pojem, resp. ideu nahlédnutou „okem ducha“
(tedy intuicí, jak to později vyjádří ve Filosofii svobody). Tato idea se nám v tomto nahlédnutí
zjevuje totiž jako podstata smyslově vnímaného fenoménu (čili vlastně jako Goethův
prafenomén) způsobující to, co smyslově vnímáme. Proto také říká: Myšlením nevnímáme již
jen to, co je způsobené (das Bewirkte), ale rovněž to, co působí (das Wirkende).283
Teprve tehdy podle Steinera člověk získává právo hovořit o plné skutečnosti (Wirklichkeit),
uskuteční-li ve vědomí (tj. vědomě) syntézu toho, co se mu zjevuje tělesným a duchovním
zrakem čili myšlením. To je také hlavním smyslem vědy: úsilí o sjednocení obou „světů“:
„Jako občan dvou světů, smyslového a myšlenkového, z nichž jeden na něj doléhá zdola, druhý
k němu září shora, zmocňuje se člověk vědy, skrze kterou oba světy spojuje do nerozdělené jednoty.
Z jedné strany se nám ohlašuje vnější forma, z té druhé vnitřní podstata; my musíme obě
sjednotit.“284
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Tamt., s. 77.
Tamt., s. 87: „[V myšlení] nám není dán pouze dokončený proces, tedy to, co bylo způsobeno (das Bewirkte),
nýbrž to, co působí (das Wirkende).“ Srv. také: tamt., s. 115.
284
Tamt., s. 79.
283
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Toto sjednocení se uskutečňuje v poznávacím aktu. Poznat tak neznamená jen myslet, nýbrž
sjednotit obsah myšlení s obsahem smyslového vnímání neboli, jak bude řečeno ve Filosofii
svobody, provést syntézu vjemu a pojmu. Myšlení je však samozřejmě v poznávacím procesu
tím hlavním faktorem, neboť – jak bylo řečeno výše – od něj a skrze něj teprve získávají
konkrétní vjemy svůj bytostný obsah, totiž svá pojmová určení. Tato určení (kategorie) ovšem
stricto sensu nemají svou genezi přímo v našem individuálním subjektu, ale jsou již sama
obsažena ve struktuře jsoucna, jsou ve světě,285 a „jen“ se skrze naši subjektivitu (nazírající
vědomí) manifestují – v závislosti na našich individuálních duchovních schopnostech – ve
formě „vyšší zkušenosti“. Smyslem poznání je pak vlastně aktivně nalézt a vědomě uchopit
souvislost této „vyšší zkušenosti“ se zkušeností „nižší“, tedy smyslovou empirií. Tuto
syntetizující aktivitu, kterou naše Já vykonává svobodně,286 zde Steiner také označuje jako
„myslící pozorování“ (denkende Betrachtung), což v Pravdě a vědě definuje jako totéž co
„proniknout (durchdringen) daný svět pojmy a idejemi“.287 Samozřejmě že se toto proniknutí
či prostoupení realizuje skrze „brýle subjektivity“, avšak to neznamená, že se tím „vzdalujeme
objektivitě, jak je o sobě a pro sebe (an und für sich)“.288 Právě naopak: „Věci musíme
pozorovat těmito brýlemi, chceme-li se dostat k jejich podstatě.“289 Můžeme tedy říci, že
poznání je tu podle Steinera aktivním výkonem lidského ducha, který svou myšlenkovou
aktivitou umožňuje manifestaci vnitřní podstaty vnějšího (smyslového) světa. Ontologickým
důsledkem (či spíše předpokladem) toho je, že tato podstata sama nemůže být jiná než ideová,
než být myšlením:
„Naše teorie poznání vede k pozitivnímu výsledku, že myšlení je podstatou světa (Wesen der Welt)
a že individuální lidské myšlení je jednotlivou formou projevu (die einzelne Erscheinungsform) této
podstaty.“290
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Steiner skutečně zastával názor (a to v raném i anthroposofickém období), že myšlenky (pojmy, ideje) jsou
reálně obsaženy ve světě, proto také často hovoří o myšlenkovém či ideovém obsahu světa (Gedanken-,
Ideengehalt der Welt). Myšlenky nejsou pouze produktem lidského vědomí, a už vůbec ne mozku, ale přímo nitrem
věcí; „vládnou (walten) ve věcech“ (GA 2, s. 10) a jevech kolem nás, jsou to „světu vládnoucí síly
(weltbeherrschenden Kräfte), které jsou rozprostřeny všude v kosmu“ (GA 222, Die Impulsierung des
weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte, datum přednášky: 16. březen 1923, s. 46). Běžná
představa, že myšlenky jsou uzavřeny v našich hlavách (podporovaná navíc materialistickou doktrínou o myšlení
a vědomí jako produktu vysoce organizované hmoty) je podle něj zcela mylná; ve skutečnosti je to pouhé
subjektivní zdání (Schein) (srv. kupř.: GA 2, s. 10 a 140), které je třeba překonat právě správným uchopením
podstaty toto, co jest poznání. Dostaneme se k tomu ještě v kapitole o Filosofii svobody.
286
K tomu srv.: GA 3, s. 67.
287
Tamt., s. 59.
288
GA 2, s. 85.
289
Tamt. Protože se podle Steinera podstata věcí zjevuje skrze člověka, nazývá Sijmons jeho stanovisko jako
„ontologický antropomorfismus“ (viz SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 269).
290
GA 2, s. 79.
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Stran vztahu individuálního a „světového“ myšlení nám toho Steiner poví o něco více až ve
Filosofii svobody, proto jej nyní nebudeme řešit. Důležité však je – a to je vlastně hlavním
sdělením spisu Grundlinien –, že teprve syntéza vnitřně zakoušeného myšlení a vnějšího
vnímání (zkušenosti), tj. ono „myslící pozorování“, nám podle něj zpřístupňuje skutečnost tak,
jak opravdu jest, nikoli jen tak, jak se nám jeví.291 Jinými slovy, skutečnost se nám ukazuje či
zjevuje ve své úplnosti teprve v syntéze vnímání a myšlení, neboť:
„Smyslový svět, tak jak se jeví lidskému nazírání, není skutečností. Získává svou skutečnost teprve
ve spojitosti s tím, co se o něm člověku ukazuje myšlením.“292

Steiner často říká – a opět to uvidíme ještě zřetelněji ve Filosofii svobody –, že svět jevů (resp.
našich vjemů) je pouze polovinou celistvé skutečnosti, mohli bychom snad také říci: pouze
povrchem reality, a že druhá polovina (tj. nitro, podstata) se manifestuje v lidském myšlení
a jeho produktivně-nazírající činnosti. Někdy také dodává, že je-li skutečnost redukována na
svou pouze jevovou stránku, je pouhým zdáním (Schein).293 Stručně řečeno: svět pouze
nazíraný, svět bez aktivního myšlení o nazíraném (daném) – čili bez poznávání – není úplnou
skutečností, tedy není vlastně vůbec skutečností. Skutečností (Wirklichkeit) se stává až díky
„noetickému působení“ (wirken) lidského ducha (Já), v jehož individuálním myšlení, přesněji
řečeno v rozumu, se „základ bytí“ (Seinsgrund) […] ukazuje ve své nejdokonalejší podobě,
takový, jaký je sám o sobě a pro sebe“.294 Tím se lidskému poznávání (a vědě speciálně) dostává
takřka světového významu: svět totiž zůstává jaksi nehotový, nedokončený, není-li
poznáván.295 Poznání podle Steinera prostě není čistě lidskou záležitostí; člověk nepoznává jen
pro sebe, neboť poznání je činnost, proces, kterým svět, ba kosmos jako celek (jehož jsme
součástí) teprve dospívá ke své dokonalosti.296 Je to tedy zároveň tvůrčí proces, jímž se člověk
duchovně podílí na procesech odehrávajících se ve světě, v přírodě, stává se takříkajíc jejím
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Tamt., s. 85: „Svět nám není znám jenom tak, jak se nám jeví, nýbrž jeví se tak, jak je, ovšem jen myslícímu
pozorování (denkenden Betrachtung).“
292
Tamt., s. 140 (Steinerova poznámka k textu z roku 1924).
293
Např. tamt., s. 138 (Steinerova poznámka k textu z roku 1924).
294
Tamt., s. 84. Chtěli-li bychom se vyjádřit řečí starší filosofie, mohli bychom snad říci, že jde o logos světa, jenž
se projevuje v lidském myšlení.
295
Tamt. na s. 155 vzletně prohlašuje: „Věda má roli světového významu. Je dokončením tvůrčího díla, završením
stvoření. Příroda se jejím prostřednictvím na jevišti lidského vědomí potýká a vypořádává sama se sebou. Myšlení
je posledním článkem z řady procesů, které vytvářejí přírodu.“
296
Srv.: tamt., s. 138 (Steinerova poznámka k textu z roku 1924): „[…] Takto se poznávací proces zapojuje do
utváření skutečnosti světa. Člověk se na [tvorbě] této skutečnosti podílí tím, že poznává. A podobně jako není
kořen rostliny myslitelný bez završení její zárodků v plodu, není dokončen nejen člověk, nýbrž celý svět, není-li
poznán. V poznání člověk netvoří něco jen sám pro sebe, nýbrž spolupracuje se světem na zjevování skutečného
bytí.“
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spolutvůrcem, což byl, jak jsme již uvedli, rovněž Goethův ideál poznání. Pregnantně se o tom
také vyslovuje v předmluvě k Pravdě a vědě:
„Úlohou poznání není zopakovat v pojmové formě něco, co již existuje někde jinde, nýbrž vytvořit
zcela novou oblast, která teprve společně se smyslově daným světem dává plnou skutečnost. Tím
je nejvyšší činnost člověka, jeho duchovní tvorba, organicky včleněna do všeobecného světového
dění. Bez této činnosti by světové dění vůbec nebylo myslitelné jako v sobě uzavřený celek. Člověk
není vůči běhu světa nečinným divákem, který uvnitř svého ducha obrazně opakuje to, co se bez
jeho přičinění uskutečňuje v kosmu, nýbrž činným spolutvůrcem (der tätige Mitschöpfer)
světového procesu; a poznání je nejposlednějším článkem v organismu universa.“297

Steinerova koncepce poznání jako duchovní tvorby a s tím související představa poznávajícího
člověka jako spolutvůrce světa (přesněji: skutečnosti), jež se objevuje snad ve všech jeho
filosofických textech (a lze mimochodem poznamenat, že je také v určité, i když poněkud
rozvinutější podobě přítomna i v jeho anthroposofické duchovní vědě, v níž je člověk pojat –
vskutku velkolepě – jako duchovní bytost tvořivě ovlivňující průběh evoluce přírody, a v širším
měřítku dokonce i celého kosmu298) patří mezi témata, která by zasluhovala samostatnou
a obšírnější analýzu. Té se již věnovat nemůžeme. Ovšem nabízí se v přímé souvislosti s tímto
tématem, a zejména tedy s jeho důrazem na aktivně-tvůrčí (produktivní) aspekt poznání,
představit závěrem jeho sice stručnou, leč zajímavou idealistickou úvahu nad vztahem mezi
poznávací (vědeckou) a uměleckou činností, kterou nalezneme v poslední kapitolce
Grundlinien: „Poznání a umělecká tvorba“ (Erkennen und künstlerisches Schaffen).299
Jakožto věrný následovník Goethův poukazuje zde Steiner na principiální podobnost obou
těchto činností (eo ipso vědy a umění), protože obě prý „spočívají na tom, že se člověk pozvedá
od skutečnosti jako produktu ke skutečnosti jako producentu; že stoupá od stvořeného k tvoření,
od nahodilosti k nutnosti“.300 Tím chce v podstatě říci: V obou případech se člověk jaksi mění
(resp. měl by se podle něj změnit) z pouhého pasivního diváka vnějšího světa, jehož tělesnému
zraku se skutečnost (resp. příroda) jeví jako cosi již hotového, stvořeného čili ve formě
„produktu“, v aktivního ducha, který svým duchovním zrakem dokáže nazírat to, co tvoří
a utváří („produkuje“) její smyslovou (zjevenou) podobu neboli, můžeme vlastně říci: vnímat
nejen stvořenou (geschaffene), nýbrž i tvořící přírodu (schaffende Natur čili natura naturans).
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Opravdu takto to Steiner míní, neboť jak sám dále – ač poněkud poetickou formou – sděluje:
„Každý předmět skutečnosti nám představuje jednu z nekonečna možností, které jsou skryté
v lůně tvořící přírody. Náš duch se pozvedá k nazírání onoho pramene (Anschauung jenes
Quelles), v němž jsou obsaženy všechny tyto možnosti.“301 Čili toto duchovním nazírání, tato
intuice „nekonečné potenciality“ v nitru přírody (a dodejme: i v nás) je podle něj tím, co musí
uskutečnit jak ten, komu jde o (pravé) poznání a vědu, tak ten, komu jde o (pravé) umění, neboť
obojí jsou pak pouze dva odlišné způsoby, jimiž člověk to, „co mu tento názor nabízí“,302
vyjadřuje:
„Ono nekonečné (das Unendliche), které věda hledá v konečném a které se snaží vyjádřit v ideji,
vtiskuje umění do látky vzaté z vnímatelného světa. Co se ve vědě ukazuje jako idea, je v umění
obrazem. Je to totéž nekonečno, které je předmětem vědy i umění, pouze se v každé z těchto oblastí
projevuje jinak. Způsob vyjádření je rozdílný.“303

Toto vyjádření či znázornění (Darstellung) je tedy tím, čím se od sebe věda a umění liší. V obou
činnostech jde sice, obecně řečeno, o překonávání smyslovosti duchem, tedy konečného
nekonečným, ovšem ve vědě má být toto překonání totální, neboť „věda překonává smyslovost
tím, že ji zcela rozpouští v duchu“.304 Ze smyslové látky pak zbývá pouze její podstata – idea.
Poznávající činnost se proto odehrává „v bezprostředně duchovním mediu“.305 Naproti tomu
v umělecké tvorbě tato látka zůstává jakožto substrát, jemuž pravý umělec (což je dle Steinera
takový umělec, který „čerpá bezprostředně z prazdroje všeho bytí“306) vtiskuje duchovně
pojatou ideu, čímž takříkajíc produchovňuje smyslovost. Umělecké dílo je potom smyslovým
výrazem ideje neboli: skrze člověka zduchovnělou přírodou. Jinými slovy, v pravém
uměleckém díle jde o projev přírody a jejích zákonů na vyšším stupni, protože když umělec
podle své (tj. svým vlastním způsobem pojaté) ideje zpracovává látku vzatou z přírody, očišťuje
ji podle Steinera od veškeré nahodilosti a vkládá do ní nutnost, určitou zákonitost, která by se
jinak neprojevila. Je to ideální zákonitost manifestovaná skrze svobodný tvůrčí akt umělcův –
a z toho také pochází jeho krása. Steiner zde tak opět vyjadřuje svůj souhlas s Goethem, podle
něhož je „vše krásné manifestací skrytých přírodních zákonů, které by nám bez jeho projevení
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zůstaly navždy utajeny“.307 A velká umělecká díla spolu s ním chápe zároveň jako „nejvyšší
díla přírody [vytvořená] podle pravých a přírodních zákonů“.308
Zde naše pojednání o spisu Grundlinien ukončíme. Intepretace vybraných oddílů tohoto
spisu nám posloužily jako uvedení do Steinerova gnoseologického myšlení. Nyní přistoupíme
k rozboru dalšího díla, kterým je již vícekrát zmiňovaná Filosofie svobody. V ní nás Steiner –
už nezávisle na Goethovi – uvede do své teorie poznání (a tím i „teorie myšlení“) poněkud
hlouběji a v některých ohledech i precizněji.
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GOETHE, J. W. Maximen und Reflexionen, in: Aufsätze zur Kultur, Theater und Literatur Geschichte,
Maximen, Reflexionen, s. 544.
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vyjádřil těmito slovy: „Tato velká umělecká díla byla lidmi vytvořena zároveň jako nejvyšší díla přírody podle
pravých a přírodních zákonů. Všechno svévolné a domnělé se hroutí: zde je nutnost, zde je Bůh.“ GOETHE, J. W.
Italienische Reise. In: Goethes autobiographische Schriften, Band II. Leipzig: Insel-Verlag, 1923, s. 7–584.
Sämtliche Werke, Bd. 4. S. 419.
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4. Noetika ve Filosofii svobody
„Prvním cílem mé ,Filosofie svobody‘ je poukázat na to, že smyslový svět je ve skutečnosti
duchovní podstaty, a že člověk jakožto duševní bytost díky pravému poznání smyslového světa žije
a tvoří v duchovnu. Druhý cíl je obsažen v charakterizování mravního světa jako takového, jenž
svou jsoucnost rozzařuje v tomto světě ducha, který duše prožívá, a tím umožňuje člověku přiblížit
se svobodně k sobě samému.“309

Takto se Steiner ve své autobiografii Mein Lebensgang zpětně vyjádřil o dvou hlavních cílech
svého filosofického operis magni, jež sepisoval přesně od října roku 1891 do října 1893. Při
datování prvního vydání, které opatřilo berlínské nakladatelství Emila Felbera, panuje někdy
trochu zmatek, protože na jeho titulním listě je z nějakých důvodů uveden letopočet 1894,
ačkoli oficiálně spatřilo toto dílo světlo světa již v listopadu téhož roku, v němž měl Steiner
hotov jeho manuskript. Máme-li být tedy korektní v určení data prvního vydání, je rok 1893
správnější variantou.310 Ještě za jeho života se dílo dočkalo vydání druhého, a to v roce 1918,
jež opatřil novou předmluvou, několika kratšími i delšími doplňkovými pasážemi (téměř za
každou kapitolou) a dvěma dodatky v závěru, ve kterých se mj. vypořádal s námitkami Eduarda
von Hartmanna.311
Filosofie svobody (dále jen FS) je vybavena dvěma podtituly. První zní: Základní rysy
moderního světového názoru (Grundzüge einer modernen Weltanschauung); druhý: Výsledky
duševního pozorování podle přírodovědecké metody (Seelische Beobachtungsresultate nach
naturwissenschaftlicher Methode).312 Z toho můžeme vyvodit předně následující: Autor
v knize předkládá výsledky svého filosofického zkoumání svobody, o nichž oznamuje, že jsou
založeny nikoli na spekulativních tezích, nýbrž na „duševním pozorování“, které se drží
309
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„přírodovědecké metody“, tzn., že jejich základní báze je empirická.313 Pohlédneme-li na obsah
spisu, shledáme jej rozdělen ve dva hlavní oddíly po sedmi kapitolách, k nimž je připojen kratší
závěrečný oddíl, tzv. „Poslední otázky“ (Die letzten Fragen), obsahující (v druhém vydání)
jednak ony výše zmíněné dva dodatky a jednak kapitolu „Důsledky monismu“ (Die
Konsequenzen des Monismus). Názvy oněch dvou hlavních oddílů jsou tyto: „Věda o svobodě“
(Wissenschaft der Freiheit) a „Skutečnost svobody“ (Die Wirklichkeit der Freiheit).314 Ústřední
téma spisu zdá se být tedy evidentní: svoboda, přesněji: lidská svoboda.315 Ovšem podíváme-li
se blížeji na obsahy obou oddílů, zjistíme, že tímto tématem se Steiner explicitně zabývá až
v oddíle druhém, zatímco první je orientován výhradně noeticky. „Vědu o svobodě“ totiž podle
něj lze založit jedině na správném uchopení toho, co je ve své podstatě myšlení a jakou má roli
při našem poznávání světa i sebe sama. Pak je také možné hledat odpověď na onu základní
otázku, totiž zda a za jakých podmínek je člověk ve svém jednání svobodný, či nikoli. Proč?
Důvody pro to Steiner vysvětluje hned v první kapitole „Vědomé lidské jednání“ (Das bewußte
menschliche Handeln),316 v níž se především pokouší ukázat, že dosavadní filosofické pokusy
o řešení otázky, zda „je člověk ve svém myšlení a jednání bytostí duchovně svobodnou, nebo
je ovládán silou neúprosné nutnosti, danou pouze přírodní zákonitostí“,317 byly i přes veškerý
důvtip filosofů318 neuspokojivé, a to zejména proto, že prý nedostatečně přihlíželi k rozdílu
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mezi jednáním, jehož příčiny (důvody, motivy) si zcela jasně uvědomujeme, a jednáním,
u něhož tomu tak není, a které tudíž nelze označit v pravém slova smyslu za svobodné. A dále,
soudí Steiner, v tázání se po možnosti lidské svobody se myslitelé až příliš zaměřovali pouze
na svobodu volních aktů, ale málo si pokládali primárnější otázku „Co znamená vědět
o důvodech svého jednání?“319, protože:
„[…] bylo bohužel vždy roztrženo ve dvě části, co je nerozlučným celkem: člověk. Byl rozlišován
člověk jednající a poznávající, a naprázdno přitom vyšel pouze člověk, na němž záleží především:
ten, který jedná z poznání.“320

A právě položením této otázky si Steiner vymezuje směr svého pojednání o svobodě: Jak je
tomu se svobodou u jednání takového člověka, jenž ví o důvodech (neboli motivech) svého
jednání, tzn. určuje své jednání na základě poznání? Nicméně právě hledání odpovědi na tuto
otázku vyžaduje nejprve nalezení odpovědi na otázku jinou: „Jaký je původ a význam
myšlení?“321 „Neboť“, odůvodňuje dále, „bez poznání myslící činnosti duše není možný pojem
vědění o něčem, tedy také o jednání. Poznáme-li, co myšlení znamená všeobecně, pak bude
také snadné, aby se nám objasnilo, jakou roli hraje myšlení při lidském jednání.“322 A navíc,
otázka po svobodě našeho jednání se vždycky musí stočit k otázce po úloze a podstatě myšlení,
protože „jakmile se naše jednání pozvedne z oblasti uspokojování čistě animálních žádostí, jsou
naše pohnutky (Beweggründe) vždy prostoupeny myšlenkami“.323 Na případnou námitku, že
člověk se přece ne vždy řídí ve svém jednání a rozhodování na základě střízlivé, studené
rozumové úvahy, ale např. na základě citů či emocí, odpovídá Steiner: „Srdce a cit nevytvářejí
pohnutky k jednání. Předpokládají je a přijímají do svého oboru.“324 Například soucit nebo
láska k nějaké osobě – „není-li pouhým projevem pohlavního pudu“325 – dostavují se až na
základě představy, kterou si o dané osobě utvoříme, tudíž, shrnuje Steiner racionalisticky:
„Cesta k srdci vede hlavou.“326
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Těmito argumenty, které jsme však pro naše účely částečně zjednodušili,327 tedy
odůvodňuje, proč se v prvním oddílu svého spisu bude věnovat nejprve tématu myšlení (a spolu
s tím samozřejmě jeho úloze v procesu poznávání), a úvodní kapitolu nakonec uzavírá
rozhodnými slovy:
„Můžeme tuto věc uchopit jakkoli chceme, stále nám musí být jasnější, že otázka po podstatě
lidského jednání předpokládá jinou: po původu myšlení (nach dem Ursprünge des Denkens). Proto
se nejprve obracím k této otázce.“328

V následujících podkapitolách budeme tedy sledovat a zkoumat, jakým způsobem si Steiner
tuto otázku po původu (či podstatě) myšlení v prvním oddílu svého spisu klade, jak na ní
odpovídá a jaké závěry vyvozuje pro teorii poznání.
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4.1 Touha poznávat aneb Dualita „já a svět“ (kap. II.)
Druhá kapitola FS, kterou Steiner jaksi otevírá svůj noetický výklad, je orientována na téma,
jež bychom po přečtení onoho závěrečného sdělení v úvodní kapitole jaksi neočekávali. Otázka
„po původu myšlení“ zdá se být totiž poněkud odsunuta stranou a namísto ní je nastolena otázka
po původu či spíše důvodu (Grund) toho, proč se v nás vůbec objevuje touha, resp. „pud“
(Trieb) po poznání a vědění. Der Grundtrieb zur Wissenschaft – tak zní název této kapitoly.
Výchozím tématem tedy ve FS není hned myšlení, ani (jako v Grundlinien) „čistá zkušenost“
nebo (jako v Pravdě a vědě) „bezprostřední danost světa“, nýbrž: „základní (po)pud k vědě“.
Zároveň – nutno předeslat – nejde Steinerovi také hned o nějaký důkladný a přísně
vědecký/filosofický rozbor (nakolik ovšem vůbec lze v jeho případě o něčem takovém hovořit),
ale spíše prý jen o „prostý popis toho, co každý ve svém vědomí prožívá“.329 Pojďme se tedy
podívat na tento jeho „prostý popis“.
Můžeme jej rozdělit do tří fází. V první (jež má právě objasnit onen „Grundtrieb“) nejprve
načrtává jakousi skicu člověka jakožto bytostně nespokojené bytosti, resp. živočicha. Jako
každý živočich má i člověk pochopitelně své potřeby, pudy, žádosti, touhy. Ovšem na rozdíl
od jiných tvorů „žádá stále více, než mu svět dobrovolně dává“.330 Naše žádostivost je bohatší,
než „dary, které nám příroda přidělila“.331 Z toho pak tedy vyplývá naše téměř neustálá, takřka
existenciální ne(u)spokojenost (Unzufriedenheit) – a „pouze zvláštním případem této nespokojenosti je [právě] naše touha po poznání (Erkenntnisdrang)“.332 Ale proč vlastně? S čím
konkrétně jsme v tomto případě nespokojeni? Steinerova stručná odpověď: „S tím, co příroda
rozprostírá před našimi smysly“.333 Jinými slovy řečeno: my lidé se prostě nespokojíme pouze
s tím, co se ukazuje našim smyslům; nestačí nám přírodu a vůbec okolní svět jen pozorovat.
Chceme také vědět, proč se děje to, co pozorujeme nebo jak to, že se to děje právě tak, a ne
jinak. Zkrátka, nutně se v nás objevují otázky, toužíme po odpovědích a nejsme (u)spokojeni,
dokud je nenalezneme:
„Pohlédneme dvakrát na strom. Jednou vidíme jeho větve v klidu, podruhé v pohybu. S tímto
pozorováním se nespokojíme. Proč se nám strom ukazuje jednou klidný a podruhé v pohybu? Tak
se tážeme. Každý pohled do přírody v nás vytváří řadu otázek. Každým jevem, s nímž se setkáváme,
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je nám zároveň dán úkol. Každý zážitek se nám stává hádankou. […] Všude hledáme to, co
nazýváme vysvětlení skutečností.“334

Dobrá, můžeme ale říci, proč se v nás vůbec objevuje ona nespokojenost plodící touhu – někdy
vskutku nutkavou – poznávat svět a porozumět mu? V čem spočívá ten pravlastní důvod toho,
že nám lidem nestačí přírodu a veškeré její rozmanité (pro)jevy přijímat jen tak, jak se nám
dávají, ale chceme poznat a vědět, co ještě za nimi vězí? Odpověď podle Steinera nalezneme
snadno, zaměříme-li se tam, odkud onen „Erkenntnisdrang“ vychází: do nás samých. Zde prý
totiž shledáme jakousi rozpolcenost naší vlastní bytosti, projevující se v tom, že si na jedné
straně „uvědomujeme svůj protiklad ke světu“,335 tzn. sebe sama jakožto samostatné
individuum, jemuž říkáme „já“, avšak na straně druhé zároveň hluboko v sobě cítíme, že jsme
a vždy byli součástí celku světa (přírody, vesmíru). Zjišťujeme tedy v sobě protikladnost našeho
jáství a světa – a to nutně, protože „přehradu (Scheidewand) mezi námi a světem stavíme,
jakmile v nás zazáří vědomí“336 –, ale naproti tomu i pocit či tušení, že není absolutní,
definitivní, a že tedy musí existovat něco, co ji umožní překonat:
„Vesmír (das Universum) se nám projevuje ve dvou protikladech: já a svět. […] Avšak nikdy
neztrácíme pocit, že přece patříme ke světu, že existuje pouto (Band), které nás s ním spojuje, že
nejsme bytostí mimo vesmír, nýbrž uvnitř něj.“337

A v tom právě, jak vyplývá z jeho úvahy, spočívá onen prapůvodní kořen naší ne(u)spokojnosti
neboli důvod toho, proč nám nestačí jenom pasivně, bez otázek, vnímat a přijímat svět pouze
v té podobě, jak se ukazuje či dává našim smyslům, tzn. v jeho vnějškovosti. Pocit původní
jednotnosti či celistvosti protikladu, resp. polarity „já a svět“, a tím i existence něčeho
zprostředkujícího, vytváří v našem nitru čili v našem „já“ touhu po jeho překlenutí, touhu, která
se manifestuje v kladení otázek. Ptáme se „proč?“, „jak?“, z jakého důvodu a příčiny se děje to
a ono atp. Zkoumáme svět a hledáme odpovědi. Uvědomujeme si nepoměr mezi tím, „co ve
věcech hledáme [a tím], co je nám v nich bezprostředně dáno“.338 A poznáváním pak vlastně
chceme tento nepoměr vyrovn(áv)at.
Nicméně, doplňuje Steiner svou úvahu vzápětí, není to jen činnost poznávací (vědecká),
kterou chceme onen fundamentální protiklad překlenout. Nejen věda, ale i ostatní základní
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projevy lidského duchovního života a snažení, jako jsou hlavně umění a náboženství, směřují
totiž, dle jeho názoru, právě k tomuto cíli:
„Na překlenutí (Überbrückung) tohoto protikladu se nakonec zakládá celé duchovní úsilí lidstva.
Dějiny duchovního života jsou neustálým hledáním jednoty mezi námi a světem. Náboženství,
umění a věda sledují ve stejné míře tento cíl. Nábožensky věřící hledá ve zjevení, jehož se mu
dostává od Boha, rozřešení světových záhad, které mu ukládá jeho s pouhým světem jevů
nespokojené ,já‘. Umělec se snaží vtisknout látce ideje svého ,já‘, aby smířil (versöhnen) s vnějším
světem to, co v žije v jeho nitru. Také on se cítí neuspokojen pouhým světem jevů a pokouší se,
vycházeje nad jeho danou podobu, přetvářet jej tím, co skrytě přebývá v jeho jáství. Myslitel pátrá
po zákonech jevů, usiluje, aby pronikl myšlením, co se dozvídá pozorováním.“339

Tím končí první fáze Steinerova „prostého popisu“. V další fázi chce prý poukázat na to, jak se
„celý vztah, který […] zde vylíčil, představuje v jednom úkazu světových dějin: v protikladu
jednotného pojetí světa čili monismu a teorii dvou světů čili dualismu“.340 Jinými slovy chce
ukázat, že v dualismu a monismu jakožto dvou protikladných ontologických koncepcích odráží
se naše ambivalentní vnímání vztahu „já a svět“ (na jedné straně vědomí oddělenosti našeho
„já“ od světa, na straně druhé pocit propojenosti a jednoty se světem), a následně také krátce
upozornit na to, že a proč ani jedno z nich nepřináší uspokojivé řešení.
Obě koncepce či stanoviska původně reflektují tuto „základní záhadu [naší] vlastní
bytosti“,341 avšak vyvozují z ní něco jiného. Dualismus, resp. dualistický myslitel „upírá pohled
pouze na rozdvojení já a světa, uskutečňující se ve vědomí člověka“;342 to znamená: zaměřuje
se na vztah jáství a světa výhradně jako na vztah dvou protikladů, které si pak „nazve hned
duch a hmota, hned subjekt a objekt, hned myšlení a jev“.343 Celé jeho úsilí je potom
„bezmocný zápas o smíření těchto protikladů“,344 který si zkomplikovává hlavně tím, že si pro
ně vymýšlí zcela odlišnou podstatu, substanci, z nichž jednu pojme jako duchovní (na straně
„já“, resp. subjektu) a druhou jako materiální (na straně „světa“, resp. objektu), a pak se diví,
že i přes veškeré své spekulativní úsilí „nemůže pochopit, jak na sebe mohou vzájemně
působit“,345 nebo s tím má přinejmenším četné problémy (viz Descartova res extensa a res
cogitans). Protiklad, s nímž se tedy dualista původně potýkal pouze ve svém vlastím vědomí,
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přenáší nakonec na protiklad dvou reálně oddělených entit, a v tomto smyslu se skutečně stává
jakousi – jak to Steiner vyjadřuje – „teorií dvou světů“. Nikdy sice neztrácí onen „pocit, že
musí existovat most mezi oběma světy“,346 ale zachází tak daleko, že již „není s to, aby jej
nalezl“.347
Naproti tomu monismus jde opačným směrem, protože „upírá pohled výhradně na
jednotu“,348 a tak se snaží protikladnost „já a svět“, potažmo z ní vyvozenou protikladnost
ducha a hmoty (tělesnosti) „popřít nebo setřít“.349 Jinými slovy, domnívá se, že když jeden
z těchto protikladů neguje, „zruší“, resp. upře mu samostatnou existenci, vyhne se tak
problémům, do nichž se zaplétá dualismus. Z toho pak logicky vyplývají dvě základní možné
varianty ontologického monismu: jedna, co popírá ducha – monismus materialistický; druhá,
co popírá hmotu – monismus spiritualistický. Obě varianty Steiner následně podrobuje krátké,
leč výstižné kritice, kterou tu netřeba dopodrobna rozebírat.350 V zásadě mu jde především o to,
ukázat, že ať už se oba monismy (resp. tedy jejich obhájci) snaží sebevíc, zmíněnou
protikladnost nikdy nedokáží zcela vymýtit, protože jejich „negovaný element“ (a spolu s ním
i celý problém) se vždy znovu vynoří – a to v jejich vlastním vědomí. Svou kritiku pak ještě
doplňuje upozorněním, že marná musí být nakonec i taková forma metafyzického monismu,
která „spatřuje již v nejjednodušší základní složce (Wesen) světa (atomu) obě esence, hmotu
i ducha, sjednoceny“,351 a to právě z toho důvodu, „že otázku, jež vlastně vzniká v našem
vědomí, překládá na jiné jeviště“.352 – Pak je nutno se tázat: „Jak přichází tato jednoduchá
částice k tomu, aby se projevovala dvojím způsobem, když je sama nedílnou jednotou?“353
A jaké řešení tedy Steiner nabízí? Respektive jakou cestou je třeba se podle něj vydat,
abychom správně uchopili a rozřešili „záhadu“ duality či protikladnosti „jáství a světa“? To zde
naznačuje ve třetí a poslední fázi svého „prostého popisu“. A musíme zdůraznit, že opravdu jen
naznačuje. Dokonce by bylo lze říci, že jeho „popis“ je v této závěrečné pasáži druhé kapitoly
nejenom prostý, ale místy i více poetický než filosofický.354 Nedává zcela jasnou odpověď. Ani
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výslovně neříká to, co bychom mohli vzhledem k obsahu následujících kapitol očekávat, totiž
že je třeba celý problém řešit z pozice teorie poznání, nikoli metafyziky. Nebo že „správnou“
cestou není monismus ontologický (resp. metafyzický), nýbrž vlastně noetický, resp. – jak jej
sám později označí – „myšlenkový“355 (jelikož – dovolíme si tu předeslat – oním zde výše i níže
zmiňovaným „spojujícím prvkem“ (Band), resp. vůbec principem jednoty světa, bude pro něj
nakonec – samozřejmě – myšlení). Ne, to se tu nedozvíme. Místo toho se však dozvíme
následující:
„Proti všem [výše zmíněným] stanoviskům je třeba zdůraznit, že s oním základním a prvotním
protikladem se setkáváme nejprve ve svém vlastním vědomí. Jsme to my sami, kteří se odlučujeme
od mateřské půdy přírody a stavíme se jako ,já‘ proti ,světu‘. […] Jako je pravda, že jsme se přírodě
odcizili, tak je pravda, že cítíme: jsme v ní a patříme k ní. Může to být jen její vlastní působení,
které žije i v nás. Musíme zase najít zpáteční cestu k ní. Jednoduchá úvaha nám může ukázat tuto
cestu.“356

Co nám chce tedy říci? Především, že je třeba si uvědomit, že protiklad „já a svět“ jsme si
vytvořili my sami. Sami jsme rozevřeli svým sebe-uvědoměním propast mezi námi a světem,
resp. přírodou, a proto také neexistuje nikde jinde než v našem vlastním vědomí. To znamená:
tam se musíme zaměřit, máme-li jej řešit. Dále pak sděluje, resp. naznačuje, že toto řešení může
spočívat jen v tom, nalezneme-li „zpáteční cestu“ k přírodě, neboť ona je tou základní bází,
z níž jsme se odloučili, vydělili, což také znamená: z ní pocházíme – a nepochybně stále jsme
zobrazení každodenního stavu věcí. Nezáleželo mi na tom, jak věda dosud vysvětlovala vědomí, nýbrž jak se vědomí
každou hodinu prožívá. […] Proto jsem také nepřikládal žádný význam tomu, abych jednotlivých výrazů, jako ,já‘,
,duch‘, ,svět‘, ,příroda‘ a tak dále, užíval tak precizním způsobem, jak je to obvyklé v psychologii a filosofii.“
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její součástí. Cítíme, že tato „cesta“ musí existovat, totiž, že musí být nějaký – řečeno
samozřejmě obrazně – most přes onu „propast“ čili něco, co nás spojuje, a tedy vlastně ruší naši
odcizenost. K jejímu nalezení nám prý dopomůže „jednoduchá úvaha“, jež pak vypadá
následovně:
„Sice jsme se odtrhli (losgerissen) od přírody; avšak spolu s tím jsme přece museli něco [z ní]
převzít do své vlastní podstaty. Tuto přírodní podstatu (Naturwesen) v sobě musíme vyhledat,
potom také znovu nalezneme souvislost. To dualismus opomíjí. Pokládá lidské nitro za duchovní
podstatu přírodě zcela cizí a pokouší se jí k přírodě nějak připojit. Není divu, že nemůže najít
spojovací článek (Bindeglied). Přírodu mimo sebe můžeme najít jen tehdy, pokud ji poznáváme
nejprve v sobě. To, co je v našem vlastním nitru stejné [podstaty] jako ona, bude naším vůdcem.
Tím je naznačena naše cesta.“357

Takto je tedy třeba dle Steinera uvažovat, má-li být smysluplně a úspěšně rozřešena „základní
záhada člověka“. Naše vydělení se z přírodního bytí v důsledku uvědomění si sebe sama
jakožto samostatného individua (já) stojícího naproti „světu“ (ne-já) nemůže být totální; něco
z přírody, resp. z její podstaty, musí v nás, v naší bytosti či podstatě (Wesen), dále žít a působit
– vždyť to právě pořád cítíme. Abychom však nezůstali pouze u pocitu, musíme toto „něco“
sami v sobě nalézt a pevně uchopit, neboť jestliže je to „přírodní podstaty“, pak bude logicky
právě oním „spojovacím článkem“ čili tím, skrze co znovu nalezneme jednotu s ní. Jak to ale
poznáme? Tak – naznačuje Steiner –, že to budeme na jedné straně vnímat jako intimní součást
svého „já“, své „Geisteswesen“, ale zároveň i jako „prvek“, jenž nás přesahuje, nebo jinak
řečeno, jenž nás vyvádí nad horizont naší individuální osobnosti a spojuje nás s podstatou
přírody (Wesen der Natur). To pak bude ona „Naturwesen“ působící v nitru naší
„Geisteswesen“. Vnímavý čtenář již tuší, že to podle něj bude nepochybně myšlení, ačkoli to,
jak jsme výše zmínili, na tomto místě zatím explicitně neříká. Svou „jednoduchou úvahu“, a tím
i vlastně celou tuto, řekněme, výchozí kapitolu, uzavírá pouze těmito větami:
„Nechceme provádět žádné spekulace o vzájemném působení přírody a ducha. Chceme však
sestoupat do hlubin naší vlastní bytosti, abychom zde nalezli ony elementy, jež jsme uchránili při
našem útěku z přírody. Prozkoumání naší bytosti (Wesen) nám musí přinést rozluštění [oné] záhady.
Musíme dojít k bodu, kde si můžeme říci: Zde již nejsme pouhé ,já‘, zde je něco, co je více než
,já‘.“358
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Protože jakýkoli další komentář by zde již působil poněkud redundantně, přesuneme se nyní
k další, tedy třetí kapitole FS, kterou teprve takříkajíc naplno začíná Steinerovo noetické
zkoumání. Její název zní: „Myšlení ve službě chápání světa“ (Das Denken im Dienste der
Weltauffassung).
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4.2 Pozorování (a) myšlení (kap. III.)
Obsah třetí kapitoly FS soustřeďuje se především na popis a analýzu dvou základních
a výchozích „komponentů“ poznávacího aktu: pozorování (Beobachtung) a myšlení (Denken).
Aby Steiner čtenáři objasnil, v čem se od sebe navzájem liší, začíná nejprve líčením rozdílů
mezi situacemi, kdy nějaký předmět či děj ve světě pouze pozorujeme a kdy o něm také
přemýšlíme. Podobně jako v Grundlinien ukazuje, že pozorování samotné vede nanejvýš
k pouhé pasivní registraci toho, co se před našimi zraky odehrává: můžeme danou skutečnost
či událost zaznamenat, můžeme posléze popsat její průběh, ale o souvislostech, vzájemných
vztazích předmětů (jevů) a jejich částí nevíme nic. Jinak je tomu samozřejmě v případě, kdy
aktivizujeme myšlení a utvoříme si pojmy s daným předmětem či dějem souvisejícími, což je
prý vůbec „účelem [našeho] přemýšlení“.359 Uvádí tu jednoduchý příklad. Máme před sebou
tento děj: Jedna pohybující se kulečníková koule naráží do druhé. Jsem-li360 v roli pouhého
pozorovatele, pak „vidím, jak se první kulečníková koule pohybuje v jistém směru a určitou
rychlostí ke druhé; co se stane po nárazu, na to musím čekat a pak to také mohu opět jen sledovat
očima“.361 Kdyby mi někdo zakryl oči v okamžiku nárazu, potom bych – jakožto „bloßer
Beobachter“ – nevěděl, co se pak stane. Ovšem v případě, kdy jsem si před tímto zakrytím
vytvořil pro danou „konstelaci vztahů“ pojmy (tj. „koule“, „pohyb“, „rychlost“, „náraz“ apod.)
a uvedl je v jisté spojení, potom již mohu nahlédnout, co se bude dít s druhou koulí, přestože je
mi možnost přímého pozorování odepřena. Zkrátka, teprve „pojmový proces“, jenž se
uskutečnil v mé mysli na základě mé rozumové činnosti, umožňuje mi vědět, co nastane po
nárazu. Odhalil mi totiž zákonité souvislosti děje, které jsou pouhému pozorování skryty. Je
tedy zásadní rozdíl mezi tím, zda věc či děj jen pasivně (tj. vlastně bezmyšlenkovitě)
pozorujeme, nebo své pozorování pronikáme myšlenkovou aktivitou.362 (Vidíme, že nám tu
říká něco velmi podobného jako v Grundlinien, akorát místo termínu „čistá zkušenost“ používá
termín „pozorování“.)
Po tomto vcelku až triviálním příkladu Steiner sdělí, proč se vlastně na toto téma zaměřuje:
„Pozorování a myšlení jsou obě prvotní východiska všeho duchovního úsilí člověka, pokud si je ho
vědom. Úkony prostého lidského rozumu i nejsložitější vědecká zkoumání spočívají na obou těchto
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základních sloupech našeho ducha.“363

A jeho odůvodnění tohoto tvrzení zní zhruba takto: Máme-li stanovit cokoli jako základní
princip, pak jej musíme buďto opřít o své pozorování čili prokázat jej empiricky, nebo „jej
musíme vyslovit ve formě jasné myšlenky, kterou může každý myšlenkově uchopit tak jako
my“.364 Pravda, není to zrovna vyčerpávající vysvětlení na to, že má odůvodnit, proč jde
o prvotní východiska veškerého lidského (vědomého) duchovního úsilí. Pokud bychom se jej
však pokusili trochu rozvést, pak bychom asi mohli říci, že chce prostě sdělit: Ať už chceme
smysluplně hovořit o čemkoli, a to jak v běžném životě, tedy na úrovni „prostého lidského
rozumu“, tak ve vědě, pak musíme buď prokázat, že jsme to „něco“ někde pozorovali, nebo své
tvrzení opřít pouze o racionální argument. A protože ve filosofii obvykle platí to druhé, tak
Steiner dále ještě dodává: „Každý filosof, který začíná mluvit o svých základních principech
(Urprinzipien), musí použít pojmové formy, a tím myšlení, [čímž] nepřímo přiznává, že pro
svou činnost již předpokládá myšlení“.365 Tím chce říci: I když filosof stanovuje jako základní
princip třeba něco myšlení cizího či přímo protikladného, např. nějaký látkový princip, musí to
vždy nejprve myslet a artikulovat ve formě myšlenky. Myšlení je tedy absolutním prius
filosofování.
A jak je tomu s pozorováním? Co zde Steiner vlastně chápe pod tímto druhým „základním
sloupem našeho ducha“? Především je třeba říci, že na rozdíl od myšlení, u něhož stále
zdůrazňuje, že jde o aktivní a tvůrčí mohutnost ducha, je pozorování „mohutnost“ pasivní
a receptivní. Při pozorování totiž nic aktivně nevytváříme, pouze věnujeme pozornost
(Aufmerksamkeit) tomu, co je nám „dáno bez našeho přispění (ohne unser Zutun)“.366 V tomto
smyslu jsou pozorování a myšlení protiklady, a to prý dokonce „pro člověka nejdůležitější“.367
Abychom totiž mohli poznávat, potřebujeme nutně obojí: jak nic neprodukující, pasivní
pozorování daného, tak myšlenkovou aktivitu ducha, produkující pojmy (a ideje). Steinerův
příklad:
„Naše myšlení o koni a předmět kůň jsou dvě věci, které pro nás vystupují odděleně. A tento
předmět je nám přístupný jen pozorováním. Tak, jako si pouhým upřeným pohledem na koně
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nemůžeme utvořit jeho pojem, právě tak nejsme s to vytvořit pouhým myšlením příslušný
předmět.“368

Nyní je nutno zdůraznit, že pozorováním Steiner nemíní pouze smyslové vnímání. Pozorováním
totiž postřehujeme (gewahr werden) „všechno, co vstupuje do okruhu našich zážitků
(Erlebnisse)“,369 tedy nikoli pouze „obsah počitků, vjemů, názorů“,370 ale dále též „city, volní
akty, útvary snové a fantazijní, představy, pojmy a ideje, všechny iluze a halucinace“.371 Znovu
vidíme, že Steiner tu pouze změnil terminologii – v Grundlinien toto vše (v prvotní fázi)
začlenil do oboru „čisté zkušenosti“ a v Pravdě a vědě do „bezprostřední danosti světa“. Nyní
nám tedy říká, že se s tím setkáváme (je nám to „dáno“) v modu pozorování. A podobně jako
v Grundlinien tvrdil, že myšlení samotné jeví se nám být zprvu součástí čisté zkušenosti, říká
teď, že „i myšlení musíme nejprve poznat (kennenlernen) pozorováním“,372 což znamená, že
vlastně pozorování časově (zeitlich) předchází myšlení. V tomto ohledu má tedy pozorování
jistou prioritu před myšlením. Avšak ihned tu lze Steinerovi namítnout, že máme-li poznat
(uvědomit si, „pozorovat“), co si myslíme, pak ale přece musíme nejdřív myslet; myšlení tu již
musí být. Myšlení tedy zase musí předcházet pozorování co do bytí – musí nejprve být něco
myšleno, aby myšlení vůbec mohlo být pozorováno. Pozorování myšlení tedy zase naopak
předpokládá myšlení jakožto svůj předmět, což ale vlastně znamená, mou intelektuální (tj. dle
Steinera duchovní) aktivitu. Uvidíme však dále, že náš filosof toto samozřejmě ví a že právě
touto a dalšími zvláštnostmi a konsekvencemi, které s sebou přináší problematika „pozorování
myšlení“ (Beobachtung des Denkens), se zaobírá na několika dalších stranách třetí kapitoly.
Podívejme se teď podrobněji, co všechno k tomu říká, neboť se jedná o jedny z nejdůležitějších
a interpretačně nejnáročnějších pasáží noetické části FS.
Nejprve upozorňuje, že pozorování myšlení je v jistém smyslu „výjimečným stavem“
(Ausnahmezustand).373 Myšlení samotné totiž v běžném (každodenním) životě nikdy
nepozorujeme, a to jednoduše proto, že nás stále zaměstnávají předměty, jevy a děje
„vystupující v horizontu [našich] zážitků“.374 Tyto předměty pozorujeme, tyto předměty
myslíme, avšak své myšlení o nich nepozorujeme současně. Např. „stůl pozoruji, myšlení
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o stolu uskutečňuji, ale nepozoruji je v témže okamžiku“.375 Abych mohl/a vedle stolu
pozorovat také své vlastní myšlení o stolu, musím se nejprve vlastně „přenést na stanovisko
mimo svoji [aktuální] činnost“,376 totiž odvrátit se od pozorovaného předmětu k samotnému
svému myšlení o předmětu, které mě normálně (v „běžném stavu“) nezaměstnává, na které
„zapomínám“, když jej vykonávám:
„Je to zvláštní povaha myšlení, že myslící zapomíná na myšlení, zatímco jej vykonává.
Nezaměstnává ho myšlení, nýbrž předmět myšlení, který pozoruje.
První, co pozorujeme na myšlení, je tedy to, že je nepozorovaným elementem našeho obyčejného
duchovního života.“377

Může se vyskytnout námitka, že toto se přece neděje pouze u myšlení, ale také třeba při cítění.
Cítíme-li například radost, kterou v nás vyvolal nějaký předmět, pak rovněž nepozorujeme svůj
pocit radosti, ale pouze onen předmět. Steiner ovšem upozorňuje, že v tomto ohledu nelze klást
cítění (nebo i jakýkoli jiný projev lidského ducha) na roveň s myšlením, a to proto, že pocit
„naprosto nemá stejný poměr ke svému předmětu jako pojem, který je vytvořen myšlením“.378
Pocit, např. radost, vzniká ve mně totiž jako subjektivní účinek předmětu či děje, který pozoruji;
nevytvářím jej já (vědomě), ale je ve mně ne zcela vědomě vyvoláván nějakým předmětem.
Oproti tomu pojem vytvářím vědomě a svobodně svou myšlenkovou aktivitou a nejde o žádný
účinek (kauzální působení) pozorovaného předmětu (děje či události) na mě, na mou osobu.379
Proto zde vzniká úplně jiný „poměr“ (Verhältnis) k pozorovanému předmětu. Vznikne-li ve mě
na základě pozorování předmětu nějaký pocit, pak zde vždy vstupuje do hry můj osobní vztah
k danému předmětu, který ve mně tento pocit vyvolal. Jinými slovy, pocit je prostě vždy
výrazem mé vlastní osobnosti, vypovídá zároveň něco o mně samotném, nikoli pouze
o pozorované věci. Ne tak u myšlení, ne tak u pojmu. Pojem nevypovídá nic o mém vztahu
k dané věci, ale pouze o povaze oné věci (děje či události):
„Nemohu se dovědět nic o sobě tím, že budu znát příslušné pojmy pro pozorovanou změnu, kterou
způsobí v okenní tabuli kámen hozený proti ní. Avšak zajisté se dozvím něco o své osobnosti, známli pocit, který ve mně vyvolá (erweckt) určitý děj. Říkám-li o pozorovaném předmětu: toto je růže,
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tak nevypovídám naprosto nic o sobě samém; pokud ale o tomtéž předmětu řeknu: působí mi pocit
radosti, pak jsem charakterizoval nejen růži, nýbrž také sebe sama ve svém vtahu k růži.“380

Rozdíl je patrný právě i ve způsobu, jakým se vyjadřujeme o věcech na základě pocitu, oproti
tomu, jak se o nich vyjadřujeme na základě myšlenkové úvahy. O oné růži právě neřekneme:
„toto je růže“, ale: „těším se z růže“ nebo „mám radost z té růže“. Jak vidno, není to stejné jako
u myšlení. Nelze tu hovořit o tom, že cítící subjekt je zde jaksi „upozaděn“, že „zapomíná“ na
své cítění, zatímco cítí, protože ho zajímá pouze pozorovaný předmět. Totéž by se podle
Steinera dalo vyvodit pro všechny ostatní činnosti lidského ducha (např. volní akty), které proto
„ve srovnání s myšlením patří do jedné řady s ostatními pozorovanými předměty a ději“.381 Jen
myšlení lze přiznat tu zvláštnost, „že je to činnost, která směřuje pouze k pozorovanému
předmětu, a nikoli k myslící osobnosti“.382 Jinými slovy, jen myšlení je plně u věcí, neboť je
vždy myšlením něčeho (čili má intencionální povahu)383 a toto „něco“ jej zcela zaměstnává,
zatímco samotná myšlenková činnost neboli ono „já myslím“ je upozaděno, tedy vlastně
neuvědomováno. Nebo ještě jinak: myšlenková činnost, která je bytostně naší duchovní
tvorbou, „činným vytvářením“ (tätiges Hervorbringen),384 prostě uniká naší vědomé
pozornosti, protože pozornost (Aufmerksamkeit) věnujeme pouze tomu, co vstupuje do pole
našeho pozorování (Beobachtungsfeld) jako něco předmětného, tedy již hotového, daného.
Proto, tvrdí Steiner, „zatímco myslím, nedívám se na své myšlení, které sám vytvářím, nýbrž
na objekt myšlení, který nevytvářím“.385
Tak je tomu tedy s naším myšlením u „všedního“ duchovního života neboli „obvyklého“
stavu vědomí. A co v případě onoho „nevšedního stavu“, kdy se předmětem našeho pozorování
stává samo naše myšlení? A co to vlastně vůbec znamená pozorovat myšlení? Předběžná,
jednoduchá odpověď by mohla znít: Znamená to prostě vědomě zaměřit pozornost na své
myšlení, na svou myšlenkovou činnost odehrávající se v mé mysli, a tuto činnost pozorovat.
Nicméně pokud to chceme provést, zjistíme dle Steinera, že toto své nyní, totiž in actu
probíhající myšlení vlastně pozorovat nemůžeme:
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„Musel bych se rozštěpit ve dvě osobnosti: v jednu, která myslí a v druhou, která při tomto myšlení
pohlíží sama na sebe, kdybych chtěl pozorovat své přítomné myšlení. To nemohu. Mohu to provést
pouze ve dvou oddělených aktech. Myšlení, jež má být pozorováno, není nikdy myšlení, které je
přitom v činnosti, nýbrž jiné.“386

Objevuje se tedy tato komplikace: samotná myslící činnost právě znemožňuje, abychom k této
činnosti zároveň zaujali stanovisko pozorovatele. V průběhu vykonávání myšlenkové činnosti
nemůžeme totiž tuto činnost současně, v tomtéž okamžiku, pozorovat, tzn. nemůže se stát
předmětem našeho pozorování. Museli bychom se rozdvojit. Akt myšlení tedy musí předcházet
aktu pozorování, z čehož ovšem vyplývá, že při pozorování myšlení pozorujeme myšlení jaksi
už „jiné“, tj. vlastně minulé, dřívější. Jinak řečeno: pozorujeme až určitou (výslednou) podobu
myšlenkového procesu, nikoli však přímo tento (tvůrčí) proces samotný.387
Nyní by se mohlo zdát, jako by snad chtěl Steiner říci, že ona „výjimečnost“ stavu
pozorování myšlení spočívá vlastně nakonec v tom, že nás přivádí k uznání nepoznatelnosti
myšlení samotného. Opak je ovšem pravdou, i když to vypadá paradoxně. Má nás přivést
k uvědomění, že myšlení je nám vždy již známé, ba dokonce je tím nejznámějším
(nejpoznatelnějším), a to právě proto, že se zakládá na naší vlastní činnosti, činnosti našeho
ducha, resp. Já, které má již před oním „výjimečným stavem“, tedy – můžeme říci –
v prereflexivní stavu, dokonalý (bezprostřední) vhled do této své aktivity:
„Důvod, který nám znemožňuje, abychom pozorovali myšlení, které probíhá právě teď,
v přítomnosti, je tentýž jako ten, který nám dovoluje ho poznat bezprostředněji a intimněji než
každý jiný proces ve světě. Právě protože ho my sami vytváříme, známe to charakteristické v jeho
průběhu, způsob, jak se uskutečňuje dění, které přitom přichází v úvahu.“388

Steiner vzápětí tento argument opírá de facto o totéž, s čím jsme se setkali již ve spisu
Grundlinien: o důraz na průhlednou jasnost (durchsichtige Klarheit) myšlení, umožňující
bezprostřední (tedy vlastně intuitivní) vědění o podstatě myšlení a o zákonitostech pramenících
z myšlenkových obsahů (pojmů). V Grundlinien to byl důvod, proč myšlení představuje „vyšší
zkušenost ve zkušenosti“: V myšlení vždy máme bezprostřední zkušenost s tím, co u jiných
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zkušeností máme jen zprostředkovaně: se zákonitou souvislostí mezi strukturními prvky.389
Nyní nám říká něco velmi podobného: „Co může být v ostatních oblastech pozorování nalezeno
pouze zprostředkovaně: věcně odpovídající souvislost a vztah jednotlivých předmětů, to víme
u myšlení zcela bezprostředně.“390 Například proč následuje po blesku hrom, nevíme z pouhého
pozorování, ale proč myšlení spojuje pojem hromu s pojmem blesku, víme bezprostředně
z obsahu obou pojmů: „Souvislost těch pojmů, které mám, je mi jasná, a to skrze ně
samotné.“391 A vím to, je mi to „jasné“ právě proto, že na základě mé vlastní duchovní činnosti
tato souvislost vyvstává. Smíme říci: Já klade tuto činnost a také stojí vždy uvnitř ní.392 Akorát
v jejím průběhu na ní jaksi musí „zapomenout“, aby se mohlo zaměřit jen na dané předměty,
resp. myšlenkové obsahy, jimiž se při svých myšlenkových operacích řídí. Leč učiní-li to, co
prý „při dobré vůli [může] každý normálně organizovaný člověk“,393 totiž obrátí-li cíleně na ní
svou pozornost (uvědomí-li si plně: „já myslím“), vstupuje do onoho „výjimečného stavu,
v němž se činí předmětem pozorování něco, co je vždy spoluobsaženo v [jeho] duchovní
činnosti, avšak nikoli jako pozorovaný objekt“.394 Pozoruje pak své myšlení, sice z časového
hlediska „jiné“, avšak přesto jistojistě své, neboť ví, že jej vždy vytváří; „ví, jak se uskutečňuje
to, co pozoruje, prohlédá (durchschaut) poměry a vztahy“.395 Mohli bychom říci: Je to stav, ve
kterém si lidský duch „rozpomíná“ na svou vlastní duchovní činnost. Nebo slovy jednoho
z interpretů, Sijmonse: „Výjimečný stav [pozorování myšlení] je tedy anamnézou prereflexivní
obeznámenosti (Bekanntheit) s vlastní [tj. duchovní] činností.“396
Nyní se však musíme otázat: Proč se tu vůbec Steiner tolik zabývá tímto „pozorováním
myšlení“? O co mu vlastně jde?
Lze říci, že v první řadě o totéž, jako v Grundlinien, tzn. dovést čtenáře k uvědomění, že
nic nezná důvěrněji, jasněji a dokonaleji než své myšlení, protože jen ono nejen pozoruje
(„zakouší“, „vnímá“), ale rovněž aktivně vytváří, ba nachází se přímo uvnitř této aktivity. Jinak
řečeno: že cokoli jiného pozoruje, objevuje se v horizontu jeho vědomí jako hotová danost
a může pouze konstatovat, že to tu nějak je. Pouze u myšlení to neplatí, u něj může každý
s jistotou nahlížet také jeho původ, jeho genezi, protože evidentně ví, že je to děj či proces,
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Srv.: GA 2, s. 44: „V myšlení se to, co hledáme u ostatní zkušenosti, stává samo bezprostřední zkušeností.“
GA 4, s. 44.
391
Tamt.
392
Srv.: tamt., s. 56 (Steinerův dodatek z roku 1918).
393
Tamt., s. 46.
394
Tamt., s. 42.
395
Tamt., s. 46.
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SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 330. Upřesňující text v hranaté závorce V. K.
390
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který se neuskutečnil bez něj, bez jeho aktivního „přičinění“ (Zutun). Něco takového, jak jsme
viděli, zmiňoval již v Grundlinien, když líčil myšlení „jako vyšší zkušenost ve zkušenosti“.
Avšak na rozdíl od onoho spisu, kde se ihned poté pustil do vyvracení představy o čistě
subjektivním charakteru myšlení, jde mu nyní o zdůraznění a vyzdvižení právě toho momentu,
ve kterém se myslící Já obrací samo k sobě a uvědomuje si, že nazírá svou bytostně vlastní
činnost, tedy to, „co při každé jiné duchovní činnosti zůstává nevědomé“.397 Předpokladem toho
však je (jak zde Steiner stručně poznamenává), že člověk překoná materialistické stanovisko
k myšlení a dovede uchopit „pojem myšlení v jeho čistotě (Reinheit)“, což prý ale „v současné
době bude pro velmi mnoho lidí obtížné“.398 Pokud je toho schopen a dokáže se skutečně
přenést do onoho „výjimečného stavu“, pak vykonává „to nejdůležitější pozorování, jaké může
učinit“,399 neboť tím – a k tomu právě v této kapitole směřuje především – získává „pevný bod
(fester Punkt), ze kterého […] může s odůvodněnou nadějí pátrat po vysvětlení ostatních
světových jevů“.400 Proč? A v jakém smyslu je tak získán „pevný bod“? Na to pak odpovídá
(víceméně) v posledních odstavcích této kapitoly, z nichž se jako klíčový jeví patrně ten, na
který se nyní podíváme. Pro zodpovězení této otázky je sice důležitý až jeho závěr, avšak
nebude ku škodě, analyzujeme-li jej celý, neboť přestože se v něm Steiner vyjadřuje – jako
téměř vždy – stručně, není zcela triviální:
„Když se myšlení stane objektem pozorování, přidává se k ostatnímu pozorovanému světovému
obsahu něco, co jinak uniká pozornosti; nemění se však způsob, jak se člověk chová také vůči jiným
věcem. Rozmnožuje se počet pozorovaných objektů, avšak nikoli metoda pozorování. Zatímco
pozorujeme (beobachten) ostatní věci, vměšuje se do světového dění – ke kterému nyní
připočítávám i pozorování (Beobachten) – proces, který je přehlížen. Je zde něco odlišného od
všeho ostatního dění, k čemu není přihlíženo. Pokud ale pozoruji (betrachte) své myšlení, tak tu
není žádný takový přehlížený element. Neboť co se nyní vznáší v pozadí, je zase jen samo myšlení.
Pozorovaný předmět (der beobachtete Gegenstand) je kvalitativně tentýž jako činnost, která se
k němu obrací. A to je zase charakteristická zvláštnost myšlení. Když jej učiníme objektem
pozorování (Betrachtungsobjekt), necítíme se nuceni provést to pomocí něčeho kvalitativně
odlišného, nýbrž můžeme zůstat v témže živlu.“401
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Tamt., s. 45. Sijmons dodává, že lepší by bylo říci, že „zůstává téměř nevědomé (nahezu unbewusst)“, protože
zcela nevědomé myšlení evidentně není. Viz SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 335.
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GA 4, s. 45.
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Tamt., s. 46.
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Tamt.
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Tamt., s. 47–48.
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Nejprve nás Steiner v prvních dvou souvětích vlastně jen ujišťuje, že pozorování myšlení
a pozorování „jiných věcí“ spočívá na stejné „metodě“. Učiníme-li myšlení, které v „běžném
životě“ zůstává nepozorováno (přehlíženo), objektem pozorování, tak prostě jen pozorujeme
něco dalšího. Je to tedy sice – jak stále říká – „výjimečný stav“, avšak způsob, kterým jej
dosahujeme, nijak výjimečný není.402 Jestliže např. pozorujeme letícího ptáka a potom své
myšlení o ptáku, činíme tak na základě stejné duchovní schopnosti – pozorování. Že první
vyžaduje tělesný orgán zraku a druhé se děje čistě duchovně, není s ohledem na metodu
rozhodující: v obou případech něčemu věnujeme pozornost, zaměřujeme se na něco.
V dalších dvou souvětích se vlastně znovu vrací k popisu „běžného stavu“. Říká nám, že
„zatímco pozorujeme ostatní věci“, tedy během (während) pozorování všeho jiného než
myšlení, je toto myšlení zde jakožto přehlížený proces, který „se vměšuje do světového dění“
(mischt sich in das Weltgeschehen), do kterého ale prý nyní počítá i samo pozorování. To
znamená: myšlení je nepozorovaně (nereflektovaně) „smíšeno“ s naším pozorováním
„ostatních věcí“. Tedy, je tu vlastně přítomno (vorhanden), ale jako něco odlišného
(verschiedenes) od všeho ostatního (dění), totiž odlišného z hlediska kvality. Pozoruji-li
letícího ptáka, „mísí se“ do tohoto celého „dění“ mé myšlení o ptáku (tedy, pokud o něm
přirozeně vůbec myslím) jako kvalitativně odlišný proces, k němuž přitom nepřihlížím,
„nevšímám si ho“, neboť mě zajímá onen intencionální objekt – pták.
Smyslem posledních vět tohoto odstavce je ukázat, že při pozorování myšlení právě toto
nenastává, že vždy, když svou pozornost obrátíme právě k němu, tak zde již žádný přehlížený
či nepovšimnutý (unberücksichtigt) a kvalitativně odlišný proces (nebo „element“) není, „neboť
co se nyní vznáší v pozadí, je zase jen samo myšlení“. Je však třeba si všimnout, že Steiner
najednou namísto slovesa „beobachten“ volí sloveso „betrachten“, které neznamená jen
pozorovat, ale i uvažovat, zkoumat či třeba posuzovat, tedy vlastně činnost, která v sobě již
inherentně zahrnuje účast myšlení (zatímco pozorování „ostatních věcí“ se může dít i zcela bez
něj). Chápeme to tak, že tím chce vyjádřit, že pozorovat myšlení nikdy neznamená pouze
pasivně „sledovat“, „hledět“ či snad „zírat“, ale je to vlastně vždy zároveň zkoumající
a uvažující akt, je to nutně „myslící pozorování“ (denkende Betrachtung)403; možná by se hodil
i výraz meditace či kontemplace.404 Lze vlastně říci: Pozoruji-li myšlení, tak zároveň i myslím
402

Říká to i na jiném místě: „Musí nám být jasno, že při pozorování myšlení používáme na toto myšlení postupu
(Verfahren), který je při zkoumání (Betrachtung) celého ostatního světového obsahu normálním stavem, který však
v průběhu tohoto normálního stavu pro myšlení samotné nenastává.“ Tamt., s. 40.
403
Steiner sám termínu „denkende Betrachtung“ používá. Viz např.: tamt., s. 43.
404
Domnívám se, že chápat Steinerův zde popisovaný „výjimečný stav“ jako v jistém smyslu „stav meditační“,
není vůbec nepatřičné. Zvláště přihlédneme-li k tomu, že v jeho anthroposofických textech se téma „pozorování“
či „nazírání“ (Anschauung) myšlení mnohdy objevuje právě v souvislosti s meditací, či dokonce přímo jako
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myšlení.405 Mé myšlení se obrací samo k sobě a pozoruje samo sebe. Že to tak Steiner míní,
potvrzuje následující věta, která by tu jinak nedávala příliš smysl: „Pozorovaný předmět je
kvalitativně tentýž jako činnost, která se k němu obrací.“ Tato zvláštnost (Eigentümlichkeit) se
objevuje jen při pozorování myšlení, jen ono je objektem pozorování/zkoumání
(Betrachtungsobjekt), který má tutéž kvalitu, jako na něj zaměřená činnost (tedy vlastně kvalitu
duchovní). Jak bylo řečeno výše, u všech ostatních objektů pozorování hraje myšlení roli
něčeho

kvalitativně

odlišného

(Qualitativ-Verschiedenen),

totiž

procesu,

který

se

„nepozorovaně“ přidává k našemu „normálnímu“ pozorování (Beobachtung), resp., jsme
„nuceni“ ho k němu přidat, chceme-li tyto pozorované objekty vůbec také myslet, zkoumat
(Betrachtung) – a eo ipso poznávat je. Zde, ve „výjimečném stavu“, však zůstáváme „v témže
živlu“. Není tu „nic cizího“ (nichts Fremdes), nic „přehlíženého“ – a především nic, co by nám
bylo dáno bez našeho přispění (Zutun). Tudíž – jak potom Steiner praví v ihned následujícím
odstavci – odpadají otázky, které „si musí položit každý člověk, jenž přemýšlí o svých vlastních
myšlenkových pochodech“,406 totiž např.: Jak je možné, že mé myšlení má vztah k předmětu,
který je mi dán bez mého přičinění, tj. který pouze pozoruji? Co mi dává právo k tomu, abych
do svého myšlení takový předmět vůbec „zapředl“ (einspinne)? „Proč nenechávám předmět
jednoduše na sebe působit?“407 Tyto otázky prostě „odpadají, přemýšlíme-li (nachdenken)
o samotném myšlení“.408 A právě proto zde podle Steinera získáváme onen „pevný bod“,
stabilní noetický fundament, na němž můžeme stavět budovu všeho dalšího poznání.409
Metaforicky to vyjadřuje také tak, že „při myšlení držíme světové dění za cíp (Zipfel), kde
musíme být přitom má-li se něco uskutečnit“.410
Celá tato Steinerova poměrně spletitá argumentace, jejíž jádro jsme se tu ovšem pokusili
co nejpřehledněji představit a snad i věrně interpretovat,411 kulminuje pak ve větách tohoto
odstavce:

meditační metoda, jejímž cílem je – v konečném důsledku – poznání, resp. prožitek sebe sama jakožto duchovní
bytosti.
405
Že „pozorovat myšlení“ podle Steinera znamená v podstatě nakonec totéž jako „myslet myšlení“, ukazuje se
již na str. 43. „Výjimečný stav“ tam totiž najednou charakterizuje jako „přemýšlení o myšlení“ (nachdenken über
das Denken) namísto „pozorování myšlení“. Buď je nedůsledný, nebo to míní takto.
406
Tamt., s. 48.
407
Tamt.
408
Tamt.
409
Zevrubnou kritiku celé Steinerovy argumentace, jež by měla vést k určení myšlení jakožto „pevného základu“
filosofování (resp. poznávání vůbec) provedl TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie, s. 339–347.
410
Tamt., s. 49.
411
Některé méně podstatné pasáže (odstavce), tj. takové, ve kterých Steiner poněkud odbočuje od hlavního tématu,
jsme záměrně – z úsporných důvodů – vynechali. Ke kompletnímu rozboru všech pasáží této kapitoly lze odkázat
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„Tím pokládám za dostatečně ospravedlněné, jestliže ve svém zkoumání světa (Weltbetrachtung)
vycházím z myšlení. Když Archimédés vynalezl páku, věřil, že by s její pomocí mohl pohnout
celým vesmírem, kdyby by jen našel bod, o který by mohl svůj nástroj opřít. Potřeboval něco, co
nese samo sebe a není neseno něčím jiným. V myšlení máme princip, který spočívá na sobě samém
(durch sich selbst besteht). Pokusme se odtud pochopit svět. Myšlení můžeme uchopit (erfassen)
jím samým. Je jen otázka, zda jím můžeme uchopit také ještě něco jiného.“412

Podívejme se ještě krátce na poslední dva důležité odstavce této kapitoly, v nichž se Steiner
vlastně dále snaží podpořit svou tezi o myšlení jakožto „pevného“, a tedy výchozího „bodu“
také z jiných hledisek.
V prvním z nich začíná tím, že odpovídá na námitku, o níž se (celkem oprávněně) domnívá,
že by ji vůči jeho dosavadnímu postupu vznesla „většina filosofů přítomnosti“,413 totiž, jak
může vycházet z myšlení, když přece prvotnější než ono, je vědomí. Vždyť není-li vědomí, není
ani žádné myšlení; je nutně jeho předpokladem. Je tedy třeba vycházet spíše z vědomí nežli
z myšlení. Steinerova odpověď je vcelku prostá a vychází z premisy, že úkolem filosofie je
pochopení a vysvětlení světa, resp. obecněji: vší skutečnosti. To znamená, jde-li nám
(filosofům) o takovouto činnost, musíme nejprve pro ni vyhledat bezpečný základ, východisko.
Tím se však vždy ukazuje být jedině myšlení (neb „jen ono můžeme uchopit jím samým“),
a nikoli vědomí, neboť i ono přece teprve vyžaduje vysvětlení, které se uskutečňuje – jako právě
u čehokoli jiného – prostřednictvím myšlení. Steiner: „Chci-li vysvětlit vztah mezi myšlením
a vědomím, musím o tom přemýšlet. Tím předpokládám myšlení.“414 Námitka, že aby vůbec
mohlo být myšlení, musí být nejprve vědomí, měla by podle něj smysl leda tehdy, kdybychom
snad byli v pozici stvořitele světa (resp. člověka) a potřebovali bychom vytvořit „nositele“ pro
myšlení: „Filosofu však nejde o stvoření světa, nýbrž o pochopení světa. Proto také nemusí
hledat východiska pro stvoření [myšlení], [nýbrž] bezpečný základ, z něhož může pochopit to,
co existuje.“415
V následující pasáži Steiner navazuje na tuto úvahu nejprve upozorněním, že myšlení je
právě třeba pozorovat/zkoumat (betrachten) „beze vtahu k myslícímu subjektu nebo

zejména na tyto dva hlavní interprety a komentátory FS: SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s.
325–336; TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie, s. 317–380.
412
Tamt., s. 51.
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414
Tamt., s. 52.
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myšlenému objektu“,416 totiž prý „zcela neutrálně“ (ganz neutral)417 neboli vlastně – můžeme
patrně říci – právě v jeho čistotě (Reinheit), jak tvrdil výše. Vměšovat v této fázi do tohoto
zkoumání téma subjektu a objektu (které by s sebou vlastně přineslo ono téma vědomí) by
ničemu neprospělo, neboť subjekt a objekt jsou již pojmy, které jsou vytvořeny (gebildet)
myšlením.418 Zkrátka: „Dříve než může být pochopeno jiné (anderes), musí být pochopeno
myšlení.“419 Vzápětí pak přechází k dalšímu důvodu, proč tomu tak musí být a proč je nutno
pojmout myšlení jako principium veškerého filosofování. Jde o důvod, resp. argument, který
můžeme označit jako evoluční. Vychází totiž z toho, že filosof si přece musí uvědomit, že
„jakožto člověk není počátečním článkem stvoření, nýbrž článkem koncovým (Endglied)“,420
a dále, že to, co se u člověka vyvinulo jako poslední, je právě racionalita čili schopnost myslet.
Lidské myšlení je – dle jeho mínění – dosud nejposlednějším (což znamená i nejdokonalejším)
vrcholem evoluce.421 Z toho zároveň prý vyplývá, že jen ono „je nám dáno jako to nejbližší,
jako to nejintimnější“,422 čímž chce vlastně opět říci: jen ono nejlépe (nejdokonaleji) známe.
Kde jinde tedy stanovit bezpečný počátek (filosofického) zkoumání všeho ostatního (tj.
z hlediska vývoje dřívějšího), než zde? Odsud musíme podle něj vyjít, nemáme-li se ztratit
v říši pustých spekulací:
„Dokud geologie hovořila o vymyšlených převratech, aby vysvětlila přítomný stav Země, potud
tápala v temnotě. Teprve když začala tím, že zkoumala, jaké děje se ještě v přítomnosti na Zemi
odehrávají a z nich zpětně usuzovala na minulost, získala bezpečnou půdu. Dokud bude filosofie
předpokládat všechny možné principy, jako atom, pohyb, materii, vůli, nevědomí, bude se vznášet
ve vzduchu. Teprve když filosof bude pokládat to, co je absolutně poslední, za své první, může dojít
k cíli. Toto absolutně poslední, k čemu dospěl světový vývoj, je však myšlení.“423
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Tamt.
Tamt.
418
Tamt., s. 52–53. K tomu viz níže, str. 93.
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Podobně též v Grundlinien (GA 2, s. 155): „Myšlení je posledním článkem z řady procesů, které vytvářejí
přírodu.“
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4.3 Pojem, vědomí, vjem (kap. IV.)
Čtvrtou kapitolu FS Steiner nazval „Svět jako vjem“ (Die Welt als Wahrnehmung). Věnuje v ní
totiž nejvíce místa tématu vnímání a jeho obsahům, vjemům. Před tím se ovšem také již začíná
zabývat pojmy, totiž konkrétně tím, jak vznikají a v jakém jsou vztahu k pozorování, a následně
otázkou, co jest vědomí. Pojem, vědomí, vjem – to jsou tedy v chronologickém pořadí hlavní
témata (větvící se ovšem, jak uvidíme, v několik pod-témat) Steinerova výkladu v této kapitole,
resp. v její první části (cca dvě třetiny). V její druhé části se pouští do kritiky „kritického
idealismu“. (Rozboru této jeho kritiky se ovšem již věnovat nebudeme, protože by to extrémně
rozšířilo rozsah této práce.)
Bez jakéhokoliv úvodního nastolení problematiky staví zde Steiner ihned před čtenáře toto
sdělení:
„Myšlením vznikají (entstehen) pojmy a ideje. Co je pojem, nelze říci slovy. Slova mohou člověka
jen upozornit na to, že má pojmy. Vidí-li někdo vidí strom, tak jeho myšlení reaguje na jeho
pozorování (Beobachtung); k předmětu připojuje ideový doplněk (ideelles Gegenstück), a pozoruje
(betrachtet), že předmět a ideový doplněk patří k sobě. Když předmět zmizí z pole jeho pozorování,
zůstane z něho jen tento ideový doplněk. To je pojem předmětu.“424

Vidíme, že poté, co nám sdělí, že pojmy a ideje mají svůj původ v myšlení, tak velmi stručně
upozorňuje, že pojem (Begriff) nesmíme zaměňovat se slovem (Wort). Vlastně nám tím říká,
že musíme jasně rozlišovat mezi rovinou myšlení a rovinou řeči (resp. jazyka). Slovo (jazykový
výraz), kterým označujeme předmět, není totéž, co pojem předmětu. Pojem je něco čistě
myšleného; je to myšlenkový útvar, a jako takový je plně uchopitelný jen a pouze myšlením
a v myšlení. Zde o něm (zatím) hovoří jako o „ideovém doplňku“, který vzniká v reakci na
pozorování nějakého předmětu, např. stromu, a přetrvává v nás i poté, co od předmětu
odvrátíme pohled. Slovo „strom“ není s tímto „ideovým doplňkem“ totožné, pouze nás může
(ale také nemusí) upozornit, že jej máme. Můžeme obecně poznamenat, že Steiner je zastáncem
toho názoru, že slova jsou jen pomůckou, nástrojem (Werkzeug),425 jenž nám umožňuje
vyjadřovat pojmy (myšlenky), ale že samotné myšlení ve slovech neprobíhá. Skutečné myšlení
se vymyká řeči, a proto vlastně ani nelze slovy vystihnout, co jeho produkty, pojmy a ideje,
jsou.426
424

Tamt., s. 57.
K tématu vztahu slovo – myšlenka (pojem) podle Steinera srv. zejména: SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und
Idealismus, s. 175 nn.
426
Nabízí se tu podotknout, že tomuto tématu se ještě později a hlouběji věnuje v některých svých
anthroposofických přednáškách, a to zvláště v souvislosti s problémem nominalismu a realismu. Srv. zejména:
425
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Na výše citovaný úryvek pak navazuje pasáž, v níž nacházíme v podstatě totéž, co Steiner
líčil i ve svých Grundlinien, konkrétně v kapitole o vnitřní přirozenosti myšlení. Máme opět
nahlédnout, že pojmy se nikdy nevyskytují osamoceně, izolovaně, ale vždy „se slučují
v zákonitý celek“ neboli v „uzavřený pojmový systém (Begriffssystem), ve kterém má každý
své zvláštní místo“,427 a že dokonce některé pojmy „vytvořené o jednotlivých věcech zcela
splynou do jednoho“.428 Například všechny pojmy, které jsme si utvořili o lvech, „splynou do
obecného pojmu ,lev‘“.429 A co se týče idejí, říká nám zde (bohužel) jen a pouze to, co jsme již
uvedli výše, totiž: „Ideje nejsou od pojmů kvalitativně odlišné. Jsou to jen obsažnější,
nasycenější a rozsáhlejší pojmy.“430
Dále se zde dočteme tuto pro jeho epistemologii významnou tezi:
„Pojem nemůže být získán z pozorování. To vyplývá již z té okolnosti, že dítě si pomalu a postupně
tvoří pojmy k předmětům, které ho obklopují. Pojmy jsou k pozorování připojovány.“431

Opět již v Grundlinien jsme mohli vidět, že pojmy podle Steinera vůbec nejsou získávány
smyslovým vnímáním, nýbrž že toto (resp. předmět vnímání) jest pouze stimulem pro naše
myšlení nebo obecněji pro našeho ducha, jenž pojmy musí aktivně „vynést ze svého nitra“432

GA 151 (Der menschliche und der kosmische Gedanke), s. 9–26. O tématu nominalismus vs. realismus v pojetí
Steinera podrobně pojednal SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 193 nn.
V jeho anthroposofických přednáškách se od něj vždy dozvíme něco v tom smyslu, že nominalismus je
pokleslou formou filosofie, neboť jestliže jeho zástupci prohlašují obecniny za pouhá slova či jména, znamená to
jen, že postrádají schopnost intelektuální intuice, „oko ducha“, potřebné k nahlédnutí jejich objektivněnadsmyslové (a tedy i nad-jazykové) reálnosti. Nejsou potom schopni povznést se ke skutečnému myšlení
v pojmech či – jak Steiner praví v „Druhém dodatku“ k FS – „do éterické říše pojmů“ (GA 4, s. 269) a myslí
pouze ve slovech. Filosofii samotnou takto v konečném důsledku degradují na pouhou intelektuální „hru se slovy“,
jež má s „láskou k moudrosti“ již pramálo společného a stává se spíše jen „láskou ke slovu“ čili filologií. Zkrátka,
můžeme souhrnně říci: Vlastní doménou skutečné filosofie je pro Steinera pojem, nikoli slovo. A skuteční
filosofové jsou potom ti, kdo pojmům (a idejím) nejen přiznávají živoucí (nikoli jen abstraktní) reálnost, ale
dokonce s prý nimi umí umělecky „pracovat“, aneb jak čteme rovněž v onom „Druhém dodatku“: „Všichni skuteční
filosofové byli pojmovými umělci (Begriffskünstler)“ (tamt., s. 270). Poznamenejme navíc, že s tímto
„uměleckým“ zacházením s (čistými) pojmy pak také souvisí to, co později Steiner označuje jako schopnost živého
(lebendiges) nebo též pohyblivého myšlení (bewegliches Denken), tj. myšlení, které – velmi obecně řečeno –
neulpívá na abstraktních, „strnulých“ myšlenkových formách, ale pokouší se tyto formy – zčásti po vzoru
Goethovy „exaktní fantazie“ – „dynamizovat“, takříkajíc do nich „vnést život“, a tím v nich nazřít to obecné,
univerzální, podstatné... K tomu srv.: GA 151, s. 12–18; SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und Idealismus, s. 193.
427
GA 4, s. 57.
428
Tamt.
429
Tamt. Také zde nacházíme naprosto stejný (Steinerův zjevně oblíbený) příklad s pojem „organismus“: „Pojem
,organismus‘ se například spojuje jinými: ,zákonitý vývoj, růst‘.“ Srv. GA 2, s. 57.
430
GA 4, s. 57. Srv. výše, s. 56. O rozdílu mezi pojmem a ideou se ve FS skutečně nedozvíme více než to, že je
mezi nimi rozdíl čistě kvantitativní (jak vyplývá z uvedené citace). Rovněž s tím související rozdíl mezi
(analytickým) rozvažováním a (syntetizujícím) rozumem zde také vůbec netematizuje. Musíme tedy konstatovat,
že v tomto ohledu byl Steiner v Grundlinien preciznější. K problémům jeho pojetí pojmu a ideje srv.: TRAUB,
Hartmut. Philosophie und Anthroposophie, s. 384–387.n
431
GA 4, s. 58.
432
GA 2, s. 66.
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nebo je odvodit „z myšlenkového světa“.433 A takto získaný pojem (myšlenkový obsah) je
připojován k vnímanému, čímž je získáno poznání celistvé skutečnosti předmětu, tedy nejenom
jeho strany fenomenální, ale i esenciální (neboť pojem je podstatou – esencí – jevu). Podobně
hovoří (a bude hovořit) i zde. Pojem nikdy nezískáváme z či skrze pozorování, nýbrž vždy
vlastní niternou myšlenkovou aktivitou, a poté jej spojujeme s tím, co pozorujeme. Aby to více
objasnil, popisuje tu příklad. Představme si tuto situaci: Jsme na procházce v přírodě a slyšíme
pár metrů od sebe šelest ve křoví. Nejsme-li lhostejní a probudí-li se v nás zvědavost (resp.
onen „Erkenntnisdrang“), chceme zjistit, co ji způsobuje. Pak se děje podle Steinera to, že
„nejprve hledám[e] pojem proto toto pozorování“,434 tj. pro onu šelest. Pokud dále přemýšlíme
(což přirozeně nemusíme, je-li nám to jedno), ukáže nám samo myšlení cestu k dalšímu pojmu,
totiž k pojmu účinku, neboť „je [nám] jasné, že šelest musím[e] chápat jako účinek“.435 Když
poté spojíme pojem účinku s vjemem šelestu, budeme podníceni (veranlaßt) k tomu „překročit
rámec jednotlivého pozorování a pátrat po příčině“,436 přičemž pojem příčiny je vyvolán
(hervorrufen) samotným pojmem účinku. Pátráme tedy po „zapříčiňujícím předmětu, který
[následně] nacházím[e] v podobě koroptve [jež náhle vzlétla ze křoví]“.437 Naše zvědavost je
uspokojena – porozuměli jsme celé události tím, že jsme poznali její příčinu. Tolik Steinerův
příklad. Důležitý je pak ještě jeho dovětek:
„Tyto pojmy, příčina a účinek, nemohu však nikdy získat pouhým pozorováním, i kdyby
zahrnovalo sebevíce případů. Pozorování vyvolává myšlení, a teprve ono je tím, co mi ukazuje
cestu, abych jednotlivý zážitek (Erlebnis) připojil k jinému.“438

Po této části věnované pojmu, resp. vztahu pojmu a pozorování, přechází Steiner náhle
k dalšímu tématu: vědomí; přesněji: vědomí a jeho funkce vůči myšlení a pozorování.439
Vědomí je totiž podle něj vůbec charakterizováno, ba definováno tím, čím jest vůči oběma
těmto hlavním, na sobě nezávislým (avšak na sebe navzájem vztaženým) pramenům poznání.
A jaká že je to tedy funkce? Především zprostředkující: „Vědomí je prostředníkem (Vermittler)
mezi myšlením a pozorováním.“440 To pak znamená, že ve vědomí (resp. skrze něj) se (obsahy)
433

Tamt.
GA 4, s. 58–59.
435
Tamt., s. 59.
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Tamt.
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Tamt.
438
Tamt.
439
Tento přechod k tématu vědomí zprostředkovává pouze jediná věta, a sice: „Nyní je na místě, přejít od myšlení
k myslící bytosti, neboť ta spojuje myšlení s pozorováním“ (tamt., s. 59). Přičemž termín „myslící bytost“ je v ihned
následující větě prostě nahrazen termínem „vědomí“.
440
Tamt.
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myšlení a pozorování čili vlastně aktivita a receptivita našeho ducha setkávají a spojují. Má
tedy i zároveň funkci integrující: „Lidské vědomí je jevištěm (Schauplatz), kde se pojem
a pozorování vzájemně setkávají a na němž jsou spolu navzájem spojeny.“441
V navazujícím kroku pak Steiner poukazuje na to, jak z tohoto setkávání myšlení
a pozorování ve vědomí vzniká naše vědomí něčeho (nějakého předmětu) jakožto objektu
a vědomí sebe jakožto subjektu čili v stručně: subjekt-objektová diference. Přičemž chce
doložit, že rozhodující roli zde má právě – jak jinak – myšlení. Původcem, pramenem toho, že
„člověk pokládá předmět za objekt, sebe sama za myslící subjekt“,442 je jedině jeho myšlenková
aktivita, jež generuje oba tyto pojmy (objekt i subjekt) a tím vědomí objektivity (vědomí
o předmětu) a subjektivity (vědomí sebe sama), a to podle toho, na co, resp. kam se zaměřuje
(richtet): „Protože [člověk] své myšlení zaměřuje k pozorování, má vědomí o objektech;
protože zaměřuje své myšlení na sebe, má vědomí o sobě samém čili sebevědomí.“443 Pokusme
se Steinerovu tezi vyjádřit jinými slovy: Je-li naše myšlení „vedeno“ pozorováním, tzn. je-li
obráceno k předmětům, které se mu skrze pozorování dávají, potom toto myšlení generuje
pojem objektu a dané předměty určuje jakožto objektivní.444 A proto, že se toto zprostředkování
uskutečňuje ve vědomí, máme vědomí o předmětech jakožto objektech. Je-li naopak naše
myšlení obráceno samo na sebe, totiž ke své činnosti, nikoli k tomu, co mu poskytuje
pozorování, potom generuje pojem subjektu, a tímto určuje vědomí jakožto sebevědomí. To
znamená, že sebevědomí čili vědění o sobě samém vzniká vlastně reflexivně. Zdá se tudíž, že
Steiner zastává reflexivní teorii sebevědomí. Nicméně při četbě vět, jimiž zakončuje pasus
věnovaný vědomí, se toto zdání opět jaksi rozpouští, neboť – domníváme se – připouští i výklad
opřený o pojem intelektuálního názoru:
„Lidské vědomí musí být nutně zároveň sebevědomím, protože je myslícím vědomím. Neboť
jestliže myšlení zaměřuje pohled (Blick) na svou vlastní činnost, potom je jeho předmětem jeho
pravlastní bytnost (ureigene Wesenheit), tedy jeho subjekt, jakožto objekt.“445

Nebudeme se tu však pouštět do intepretace Steinerovy teorie sebevědomí, a to jednak proto,
že to není naším hlavním záměrem,446 a jednak i proto, že on sám na tomto místě tuto
441

Tamt.
Tamt., s. 59–60.
443
Tamt. Podrobně toto místo analyzuje TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie, s. 392 n.
444
Všimněme si dobře: objekt podle Steinera vlastně není totéž co předmět. Předmět je dán pouhému pozorování,
ale objektem se stává až poté, co jej uchopí a takto – jakožto objekt – určí myšlení. K tomu srv.: TRAUB, Hartmut.
Philosophie und Anthroposophie, s. 392.
445
GA 4, s. 60.
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Kdybychom měli představit Steinerovu teorii sebevědomí (subjektivity) či vůbec jeho pojetí „Já“, vydalo by to
nejspíše na samostatné pojednání, a to jednak proto, že bychom museli systematicky prozkoumat a porovnat
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problematiku nijak dále nerozvádí. Jde mu vzápětí o něco jiného, totiž (opět) o vyvrácení
názoru, že myšlení je činností svou povahou pouze subjektivní. Podívejme se, jak argumentuje
tentokrát:
„Nyní však nesmí být přehlédnuto, že pouze pomocí myšlení se můžeme určit jako subjekt
a postavit se proti objektům. Proto nesmí být myšlení nikdy chápáno jako pouze subjektivní činnost.
Myšlení je mimo subjekt a objekt. Vytváří oba tyto pojmy právě tak jako všechny ostatní. Jestliže
tedy jako myslící subjekt vztahujeme pojem k nějakému objektu, nesmíme tento vztah chápat jako
něco pouze subjektivního. Není to subjekt, co způsobuje tento vztah, nýbrž myšlení. Subjekt
nemyslí proto, že je subjektem, nýbrž jeví se sobě jako subjekt, protože dovede myslet.“447

Mínění, že myšlení je pouze subjektivní, tzn., že je to činnost a produkt subjektu, vzniká tedy
podle něj v důsledku přehlížení té – již výše zmíněné – skutečnosti, že subjekt je především
(reflexivní) pojem, a jako takový již předpokládá myšlení. Tudíž klást subjekt před myšlení,
a poté toto myšlení prohlašovat za jeho výtvor, znamená vlastně zaměňovat produkt za
producenta. Bez myšlení by nebyl subjekt, nikoli opačně. Ovšem totéž platí i o objektu –
a stejně tak o každém jiném pojmu. Pojmy subjekt a objekt jsou pojmy sice epistemicky
významné, takřka kategoriální, ale stejně jako všechny ostatní je prostě generuje myšlení.
A proto ono samo musí být pojato jako něco, co jest mimo (jenseits) ně, nebo, řečeno patrně
lépe, co je (i jejich vztah) přesahuje, transcenduje, tedy vlastně jako činnost, která je svou
povahou jak transsubjektivní, tak transobjektivní:
„Činnost, kterou člověk jakožto myslící bytost vykonává, není tedy pouze subjektivní, nýbrž taková,
jež není ani subjektivní ani objektivní, [ale] přesahuje oba tyto pojmy. Nesmím nikdy říci, že můj
individuální subjekt myslí; [nýbrž že] spíše subjekt sám žije z milosti myšlení. Myšlení je proto
elementem, který mě vyvádí nad mé Já (Selbst) a spojuje mě s objekty. Ale zároveň mě od nich
odděluje tím, že mě staví jako subjekt naproti nim.“448

Příčina rozdělení světa na subjekt a objekt tedy podle Steinera leží jedině v myšlení. Mohli
bychom říci, že myšlení působí v našem vědomí jako „generátor“ subjekt-objektové diference.

všechna místa ve FS (i v její druhé části), která se k tomuto tématu vztahují, a jednak i prostě proto, že jde už na
první pohled – přiznejme upřímně – o jednu z nejtemnějších oblastí jeho filosofie. Steiner vskutku není systematik
Kantova či Fichtova ražení, nenajdeme u něj nikde žádné analýzy empirického a transcendentálního sebevědomí
apod. (což znalce oněch filosofů může docela iritovat). Nakolik jde o téma problematické či přinejmenším
nejednoznačné je vidno zejména z kritických analýz, jež provedl H. Traub. Ten například na jednom místě svého
tisícistránkového spisu poznamenává, že právě „jeden z [hlavních] problémů filosofického světonázoru Rudolfa
Steinera spočívá v tom, že své pojetí Já, myšlení a vědomí dostatečně systematicky nerozvíjí a nevysvětluje“
(TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie, s. 403). S tím nelze než souhlasit.
447
GA 4, s. 60.
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Nikdy bychom se nemohli pojmout jako subjekt stojící proti objektům, kdybychom byli
nemyslícími bytostmi. Jen díky „milosti myšlení“, které – smíme-li tu poněkud využít jeho
pozdější anthroposofické představy – do nás jako světlo ducha září z duchovního světa
a způsobuje, že naše lidské vědomí je právě vědomím myslícím, chápeme (ve spojení
s pozorováním) svět bezprostředně nám daný jako objektivní a nás samotné, vědomé bytosti
žijící a pohybující se v tomto světě, jako individuální subjekty. Bez něj by tento základní
protiklad neboli – řečeno s Jaspersem – subjekt-objektový rozštěp449 vůbec nevznikl a my
bychom se neustále a spokojeně cítili být nedílnou součástí světového bytí. Potom by se v nás
ovšem také nezrodila žádná touha po poznání, jak Steiner pravil v druhé kapitole. Toto
rozštěpení, resp. od-štěpení nás samých od světa či přírody je tedy vlastně nutnou podmínkou
poznávání, a to podmínkou ryze subjektivní, neboť má platnost pouze pro nás, pro naše lidské
vědomí, v němž jej myšlení vytvořilo. Avšak právě proto, že jej vytvořilo, je ono samo také
tím, co jej může zase zrušit, totiž co nás, myslící bytosti, uvědomělé jakožto subjekty, opět
spojuje s tím, co chápeme a pozorujeme jakožto objekty čili jednoduše: se světem. Aneb jak
jednou napsal Hegel: „Je to myšlení, jež zasazuje ránu, a také ji hojí.“450 Jen jej nesmíme
redukovat na subjektivitu, na „funkci“ subjektu, nebo jinak řečeno, podléhat omylu, že „subjekt
myslí právě proto, že je subjektem“, a musíme nahlédnout, že i přesto, že pozorujeme myšlení
jako naši niternou duchovní činnost, jako aktivitu našeho Já, ono samo jej ve skutečnosti vždy
přesahuje.451
Nyní se již zaměřme na ono třetí hlavní téma, jež Steiner probírá v této kapitole, tj. na téma
vjemu.
Nejprve zde nastoluje otázku, jež mu poslouží jako prostředek k přesunutí těžiště výkladu
směrem ke zmíněnému tématu. Zní: „Jak přichází do vědomí onen druhý prvek, který jsme
dosud označovali pouze jako objekt pozorování a který se ve vědomí setkává s myšlením?“452
Přičemž ihned dodává, že k zodpovězení této otázky „musíme vyloučit z pole svého pozorování
449

Srv.: JASPERS, Karl. Úvod do filosofie. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80–86005–05–5. S. 23.
HEGEL, G. W. F. Malá logika, s. 80. Jedná se větu z pasáže náležející do § 24, v níž Hegel hovoří (v souvislosti
s biblickým mýtem o stromu poznání) o vydělení „duchovního života“ člověka z „přírodního (zvířecího) života“
a o poznání jakožto překonání tohoto vydělení (rozdvojení). Jde sice samozřejmě o jiný kontext, ale věta, kterou
jsme citovali, nanejvýše souzní se Steinerovým pojetím myšlení jakožto stěžejní duchovní mohutnosti, na jejímž
základě se člověk ze světa (přírody) na jedné straně vyděluje, ale na straně druhé se s ním zase (v aktu poznání)
spojuje. Uveďme alespoň úryvek z této pasáže: „Toto stanovisko rozdvojení je pak třeba rovněž překonat a duch
se má skrze sebe vrátit k jednotě. Tato jednota je potom duchovní jednotou a princip onoho návratu tkví v myšlení
samém. Je to myšlení, jež zasazuje ránu, a také ji hojí.“
451
Srv.: GA 4, s. 137: „Myšlení se zprvu jeví vázáno k tomu, co vnímáme jako své Já. Svým vnitřním významem
však toto Já přesahuje.“ Poznamenejme, že ačkoli to na tomto místě ještě explicitně neříká, můžeme tu jasně vidět,
že oním (v II. kapitole zmiňovaným) sjednocujícím prvkem (Band), totiž tím, co nás spojuje se světem či, řečeno
šířeji, vesmírem, je dle něj právě myšlení.
452
Tamt., s. 61.
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vše, co do něho již bylo vneseno myšlením, neboť každý obsah našeho vědomí je vždy již
proniknut pojmy nejrůznějším způsobem“.453 Tedy, řečeno jinými slovy, musíme zastavit
během pozorování veškerou svou myšlenkovou aktivitu a omezit se jen na toto pouhé, tj.
vlastně bezmyšlenkovité (gedankenlos) pozorování. A co tím podle něj získáme? To je vcelku
jasné. Stejně jako v Grundlinien chce totiž i zde přesvědčit čtenáře, že svět bez jeho aktivního
myšlení, tedy svět pouze pasivně pozorovaný (zakoušený), není pro něj ničím jiným než
rozmanitým, ba přímo chaotickým shlukem nesouvislých jevů (resp. právě vjemů),
bezprostředně se mu dávajících. V Grundlinien toto stanovisko, tento výchozí nebo, můžeme
snad říci, prekognitivní stav vědomí, charakterizoval jako čistou zkušenost. Nyní jej označuje
jako „čisté“, tj. bez-myšlenkovité pozorování. Obojím zjevně míní totéž. Ovšem zdá se, že je
zde jeden důležitý rozdíl. Oproti spisu Grundlinien, kde čistou zkušenost líčil jako takovou
formu zkušenosti, kterou skutečně máme, resp. kterou můžeme mít, když se takříkajíc pasivně
oddáme smyslovému světu, nám nyní – byť nepřímo – říká, že takováto naprosto čistá, tedy
myšlení prostá zkušenost (resp. pozorování) je nám vlastně nedostupná. Pokračuje totiž takto:
„Musíme si představit, že by nějaká bytost s dokonale rozvinutou lidskou inteligencí vznikla
z ničeho a předstoupila před svět. Co by zde postřehla, dříve než uvede v činnost myšlení, to je čistý
obsah pozorování (der reine Beobachtungsinhalt). Svět by pak této bytosti ukazoval jen pouhý
nesouvislý shluk (Aggregat) počitkových objektů: barvy, tóny, tlakové, chuťové a čichové počitky;
dále pocity libosti a nelibosti. Tento shluk je obsahem čistého, bezmyšlenkovitého pozorování.“454

Tedy nikoli my, nýbrž nějaká hypotetická bytost s lidskou inteligencí (a smyslovými orgány),
náhle stvořená z ničeho, měla by podle Steinera zážitek čistého zakoušení, resp. pozorování
světa. Sám se k tomu (bohužel) již dále nevyjadřuje, ovšem zdá se logické, že jej nemůžeme
mít, přinejmenším ne v této extrémní formě. Ostatně i z jeho (výše uvedené) věty, totiž že
„každý obsah našeho vědomí je vždy již proniknut pojmy nejrůznějším způsobem“, vyplývá
podezření, že „prekognitivní stav“ dokonale čistého pasivního pozorování či vnímání těžko
uskutečníme. Můžeme se sice pokusit „vyloučit z pole svého pozorování vše, co do něho již
bylo vneseno myšlením“, můžeme svou vůlí nebo snad třeba nějakou „zenovou“ meditační
technikou na nějakou dobu „vypudit“ všechny myšlenky, pojmy a představy ze své mysli, nebo
se i mimovolně ocitnout ve stavu „bezmyšlenkovitého pozorování“ (v tomto případě spíše
„zírání“), avšak nikdy se nám svět před očima nepromění v totální „vjemový chaos“, nikdy se
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Tamt. (Pozn. k citovanému úryvku: V originále je před slovem „neboť“ čárka, nikoli tečka čili jde
o samostatnou větu.)
454
Tamt. Téměř stejný příklad Steiner použil již ve své Pravdě a vědě, srv.: GA 3, s. 46–47.
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neocitneme ve stavu naprosté dezorientace (míněno samozřejmě v normálním, bdělém stavu
vědomí), v jakém by se pravděpodobně ocitla výše zmíněná bytost, zničehonic vystavená všem
dojmům světa. Musíme si tedy vypomoci takovýmto myšlenkovým experimentem, chceme-li
postihnout „obsah čistého pozorování“. A tímto obsahem je podle Steinera, jak vidno
z citovaného úryvku, „nesouvislý shluk počitkových objektů“, které jsou nám, jak doplňuje
vzápětí, bezprostředně dány.455
Nyní se již konečně dostáváme k jeho koncepci vjemu. Oznamuje totiž: „Bezprostřední
počitkové objekty (die unmittelbaren Empfindungsobjekte), které jsem výše jmenoval, pokud
se o nich vědomý subjekt dozvídá pozorováním, budu nazývat vjemy. Tedy nikoli průběh
pozorování, nýbrž objekt tohoto pozorování označuji tímto jménem.“456 To by však nebyl
Steiner, aby se pro něj rozsah pojmu „vjem“ vyčerpával jen nějakými „počitkovými objekty“.
Ihned totiž zdůrazňuje, že vjemy nemusí být jen povahy smyslové, ale rovněž duševní,
a dokonce i intelektuální (mentální): „Také o svém pocitu se dovídám tím, že se pro mě stane
vjemem. A způsob, jak se pozorováním dozvídáme o svém myšlení, je takový, že můžeme také
myšlení v jeho prvním výskytu (Auftreten) v našem vědomí nazvat vjemem.“457 Zde se nabízí
poznamenat, že podle jeho pozdějšího theosoficko-anthroposofického učení může mít člověk
(přesněji: vědomý subjekt) i vjemy rázu čistě duchovního (resp. nadsmyslového), to znamená
takové vjemy, které mu nejsou dány prostřednictvím smyslového, nýbrž čistě duchovního (resp.
nadsmyslového) nazírání či obecněji vnímání. Tímto duchovním nazíráním (geistige
Anaschauung) ovšem pozdní Steiner již nemíní pouze „intelektuální intuici“ (ta je k němu
vlastně jen, řekněme, prvním krokem), nýbrž jakousi výrazně vyšší duchovní schopnost
umožňující přímo zakoušet a poznávat vyšší roviny bytí (neboli tzv. vyšší či nadsmyslové
světy), schopnost, kterou se někdy nezdráhá označovat také jako „jasnovidnost“ (Hellsehen,
nebo i franc. Clairvoyance) a kterou je dle jeho mínění třeba získat či, řečeno lépe, vědomě
rozvinout (neboť je prý latentně přítomna v každém člověku) intenzivní duchovně-duševní
prací, zahrnující jak určité meditační a koncentrační metody, tak zdokonalování charakteru.458
Toto nadsmyslové vnímání a nadsmyslové poznání (což není zcela totéž), jež Steiner probírá –
a to dosti podrobně – ve svých anthroposofických spisech, ve FS tematizuje jen velmi okrajově,
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Tamt., s. 62.
Tamt.
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Tamt. V jedné doplňující poznámce z roku 1918 Steiner shrnuje, že vjemem je „všechno, co k člověku
přistupuje smyslově i duchovně dříve, než to uchopí aktivně získaným pojmem“. Tamt., s. 133.
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O duchovním či nadsmyslovém zření a poznání (včetně metod údajně vedoucích k jeho dosažení) Steiner
detailně pojednává zejména ve spisech: Theosophie (1904, GA 9), Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten? (1904/05, GA 10), Die Stufen der höheren Erkenntnis (1905–1908, GA 12) a Die Geheimwissenschaft im
Umriß (1910, GA 13; zejm. s. 299–397).
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a to ve (dvou) dodatcích připojených v druhém vydání.459 Tím jsme však poněkud odbočili.
Vraťme se nyní zpět k textu páté kapitoly, v níž je řeč téměř výhradně o vjemech smyslových.
Po výše uvedené charakterizaci vjemu věnuje náš myslitel nemálo místa tomu, aby
poukázal na subjektivní povahu vjemů, o nichž zde však náhle (bez vysvětlení) hovoří jako
o „vjemových obrazech“ (Wahrnehmungsbilder). Podoba každého „vjemového obrazu“, který
získávám pozorováním, je totiž evidentně „závislá na určení, jež nezávisí na objektu, nýbrž
která přísluší mě, vnímajícímu“.460 Jednak je tu závislost na místě, odkud předměty
pozorujeme. Například stromořadí vnímáme jinak, stojíme-li blízko, a jinak, stojíme-li daleko
od něj. Pro stromořadí samotné je však zcela lhostejné, kde stojíme. Lze snadno nahlédnout, že
tak je tomu samozřejmě s každým smyslovým vjemem. Tuto závislost na stanovišti pozorování
Steiner označuje jako matematickou, neboť „určuje poměry velikostí a vzájemných vzdáleností
[našich] vjemů“.461 Dále je tu závislost na našem tělesném, ale i duchovním (duševním) stavu
neboli na naší – jak Steiner často říká – „organizaci“. Ta určuje kvalitu našich vjemů, a proto ji
označuje jako kvalitativní. Jakou kvalitu mají naše zrakové vjemy samozřejmě závisí na tom,
jak zdravé máme oči. Totéž přirozeně platí o zvuku a našem sluchu etc. Zkrátka, vnímající
(subjekt) má evidentně rozhodující vliv na to, jaké jsou jeho „vjemové obrazy“. Proto musíme
uznat, že jsou „tedy zprvu subjektivní“.462
Dále Steiner (po krátkém exkurzu do filosofie G. Berkeleyho) postupně přechází k tématu
sebe-vnímání (Selbstwahrnehmung) a následně představy, a nutno přiznat, že jeho myšlenkový
postup v této přechodné pasáži není zcela srozumitelný. Její interpretace by vyžadovala
podrobnou textovou analýzu, kterou si zde však již nemůžeme dovolit.463 Nicméně podívejme
se alespoň krátce na to, co tu posléze sděluje k těmto dvěma tématům.
Nejprve v podstatě říká pouze to, že naše vnímání čili recepce vjemů děje se buď tak, že
jsme svým vědomím zaměřeni výhradně na tyto vjemy, čímž máme vědomí jen o předmětném
světě, anebo tak, že při něm vnímáme rovněž sami sebe, čímž máme vědomí nejen
o předmětech, ale i o sobě jakožto vnímajícím „Já“:
„Vjem Já (Wahrnehmung des Ich) může se vždy dostavit v mém vědomí, zatímco mám jiné vjemy.
Jsem-li pohroužen do vjemu daného předmětu, tak mám prozatím vědomí jen o něm. K tomu pak
může přistoupit vjem mého Já (Selbst). Nyní si již nejsem vědom pouze předmětu, nýbrž také své
459

Srv.: GA 4, s. 132 n. a 256 n.
Tamt., s. 64.
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Tamt., s. 65.
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Tamt. Jsou zprvu subjektivní zřejmě proto, že později – tj. jakmile myšlení uchopí v pojmu jejich podstatu – je
tato subjektivita překonána, resp. zrušena.
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Téměř slovo od slova tuto pasáž rozebírá TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie, s. 413–418.
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osobnosti, která stojí naproti předmětu a pozoruje ho. Nevidím pouze strom, nýbrž vím také, že
jsem to já, kdo jej vidí. Poznávám také, že se něco děje ve mně, zatímco pozoruji strom.“464

A cože se to v nás děje? Naše „Já“, tedy subjekt vnímání, do sebe prý přijímá „nový prvek“,465
totiž obraz (Bild) předmětu (v tomto případě stromu), který, zmizí-li pak předmět z našeho
„zorného pole, zůstává pro [naše] vědomí [jako] zbytek (Rückstand) tohoto děje“.466 Tento
obraz, který „se v průběhu pozorování spojil s [naším] Já“467 a jímž se tedy toto Já
„obohatilo“,468 není podle Steinera nic jiného než to, čemu říkáme představa (Vorstellung).
Představa je tedy vlastně reliktní vjemový obraz předmětu, který se v nás utvořil při vnímání,
a to takovém, při kterém jsme rovněž vnímali (tj. uvědomovali si) sami sebe a který v nás nějak
(Steiner zjevně necítil potřebu detailněji objasnit jak) nadále zůstal jako součást obsahu našeho
„jáství“. Tudíž, jak vysvětluje dále, nemohli bychom nikdy hovořit o tom, že máme nějaké
představy, kdybychom neměli vjem sebe sama čili vědomí „já vnímám“, resp. „vnímal/a jsem“:
„Nikdy bych se nedostal do situace, abych mluvil o představách, kdybych je neprožíval při vjemu
svého Já (Selbst). Vjemy by přicházely a odcházely; nechal bych je míjet. Jen tím, že vnímám své
Já a všímám si, že s každým vjemem se také mění jeho obsah, cítím se nucen, uvést pozorování
předmětu do souvislosti se změnou svého vlastního stavu a hovořit o své představě. […] Představu
vnímám jako součást svého Já, v tom smyslu, jako barvu, tón atd. vnímám na jiných předmětech.“469

Nelze nepoznamenat, že celý tento úsek páté kapitoly, v němž Steiner tematizuje vztah vjemu,
představy a „Já“, je poněkud vágní a přímo vybízí k řadě otázek.470 Musíme ale zároveň
upozornit, že své pojetí představy ještě důkladněji vyloží později. Nyní se toto téma objevuje
v jeho výkladu především proto, že mu slouží jako odrazový můstek pro následnou kritiku
„kritického idealismu“, který má podle něj chybné řešení vztahu mezi vjemem a představou
(resp. mezi nimi dostatečně, či dokonce vůbec nerozlišuje). Analýzu této jeho kritické
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Tak především: Jak to, že najednou je vědomí o sobě získáno vnímáním sebe sama, když ještě před chvílí bylo
v téže kapitole řečeno, že vzniká zaměřením myšlení na sebe sama? Jaký je potom rozdíl a vztah mezi sebevnímáním a sebe-myšlením? Dále: Co to přesně znamená, že se s každým vjemem, resp. z něj odvozeným obrazem
čili představou mění (modifikuje) obsah mého Já? Jsem snad nějakou „nádobou“ na představy? Copak se já sám
nějak měním tím, že mám představy? Nezůstává snad tento obraz prostě jen v mé paměti? A o jakém „Já“ (Selbst)
je tu vlastně vůbec řeči? Atd. atd. Na žádnou z těchto otázek Steiner v textu nedává odpověď. K této pasáži srv.
především Traubovu kritickou kapitolu: „Was ist das Selbst? Oder: Über die unvermitteltheit von Selbstdenken
und Selbstwahrnehmung in Steiners Theorie des Ich“, in: Philosophie und Anthroposophie, s. 418–424.
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(a rozhodně ne zcela neproblematické – jak ukázal H. Traub471) argumentaci, směřující hned
proti několika autorům současně (O. Liebmann, J. Volkelt, E. von Hartmann, Schopenhauer)
a rovněž proti dobovému fyziologickému výkladu geneze vjemu v našem smyslovém ústrojí
a mozku,472 však, jak bylo řečeno výše, ponecháme stranou a přesuneme se k rozboru další, pro
explikaci jeho pojetí poznání patrně nejdůležitější kapitoly FS, jejíž název zní: „Poznávání
světa“ (Das Erkennen der Welt).

471

S precizností německému učenci vlastní interpretuje a kriticky reflektuje H. Traub Steinerovu kritiku
„kritického idealismu“ zde: týž, Philosophie und Anthroposophie, s. 426–436. Zejména si všímá Steinerova velmi
podivného pojetí „kritického idealismu“, který podle něj v jeho podání představuje spíše „konglomerát
senzualismu, fyzikalismu a neurobiologie s kulisami idealismu“ (tamt., s. 430) než skutečnou filosofickou pozici
(jejímž praotcem je samozřejmě Kant).
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Viz GA 4, s. 69–79. Rozboru této Steinerovy kritiky, kterou ve velmi podobném provedení nalezneme i v jiných
jeho filosofických spisech (srv.: GA 1 a zejména GA 3), se věnuje rovněž SIJMONS, Jaap. Phänomenologie und
Idealismus, s. 90–93, 97–99 a také 339.
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4.4 Poznání jako syntéza vjemu a pojmu (kap. V.)
Steinerův vlastní noetický výklad v páté kapitole, jejímž centrálním tématem je – jak patrno
z jejího názvu – samo poznání, začíná nejprve pasáží,473 ve které argumentuje proti způsobu,
jakým „naivní vědomí“ neboli „naivní člověk“ přistupuje k myšlení, resp. jak chápe vztah
myšlení a světa. Naivní člověk je takový člověk, který „pokládá věci za tak skutečné, jak se mu
ve zkušenosti nabízejí“;474 jinak řečeno: bezmezně důvěřuje svým pěti smyslům, a to, co jimi
vnímá, pokládá (resp. právě naivně předpokládá) za objektivní, na něm nezávislou skutečnost,
za reálný svět, který by tu byl i bez něj. Jde tedy vlastně o stanovisko, jež se obvykle označuje
jako „naivní realismus“. Vcelku přirozenou součástí tohoto stanoviska je pak mínění, že
myšlení je něčím, co se odehrává a vůbec „existuje pouze v hlavě člověka“,475 tudíž něčím od
tohoto skutečného, protože smyslově vnímatelného světa odděleným, izolovaným, něčím, co
v zásadě „s věcmi nemá nic do činění“.476 Pojem či idea je pouhá naše subjektivní myšlenka,
neskutečné abstraktum, které má význam jen pro nás, protože „reálný“ svět „tam venku“ je
přeci nezávislý na tom, zda si o něm něco myslíme či nikoli. Z takového mínění pak podle
Steinera pramení představa, že svět (příroda) je bez nás, myslících bytostí, vlastně již plně
„hotový“, že svým myšlením o něm k němu nic nepřidáváme: „Svět je [z hlediska naivního
vědomí] zcela a naprosto hotov (fix und fertig) ve všech svých substancích a silách; a člověk
[myslíce o něm] načrtává obraz tohoto hotového světa.“477 A právě tato představa je tím, co tu
náš monistický filosof, jenž v myšlení člověka spatřuje nejvyšší a nejdokonalejší manifestaci
„světového bytí“, napadá. Jeho námitka zní: „Těch, kteří tak uvažují, je třeba se jen otázat:
Jakým právem prohlašujete, že svět je hotov bez myšlení? Nevytváří svět v hlavě člověka
myšlení se stejnou nutností, jako vytváří květ na rostlině?“478 Jinými slovy bychom mohli jeho
námitku vyjádřit rovněž takto: Na základě čeho se vy, naivní realisté, domníváte, že myšlenky,
pojmy, které si o věcech tvoříte, jsou něčím méně, než věci, jež vnímáte ve světě? Z čeho
usuzujete, že to, co vaše vědomí eviduje vnímáním, je něčím již o sobě a pro sebe jsoucím
(„hotovým“), kdežto pojem je něčím jen pro vás, že je to „pouhá“ subjektivní myšlenka, která
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nemá s věcí samou nic společného? Není to spíše tak, že pojem teprve dává vnímané věci
úplnost, totiž že teprve tehdy nabývá plné skutečnosti? Následně pokračuje tímto příkladem:
„Zasaďte semínko do země. Vyžene kořen a stonek. Rozvine se v listy a květy. Postavte se sami
naproti rostlině. Spojuje se ve vaší duši s určitým pojmem. Proč by tento pojem patřil k celé rostlině
méně než list a květ? Říkáte: Listy a květy jsou zde bez vnímajícího subjektu; pojem se objeví
teprve tehdy, postaví-li se člověk naproti rostlině. Dobře. Ale také květy a listy vznikají na rostlině
jen tehdy, když je zde země, do níž může být vložen zárodek, když je tu světlo a vzduch, v nichž se
mohou rozvíjet listy a květy. Právě tak vzniká pojem rostliny, přistupuje-li k rostlině myslící
vědomí.“479

Je zřejmé, že Steinerova výtka naivnímu realismu v podstatě vyrůstá z jeho specifického
objektivně-idealistického (a tím i pojmově-realistického) náhledu. Vlastně by se i dalo říci, že
tu naznačuje, že naivní realista není právě ve svém realismu dostatečně důsledný. Jednotlivou
rostlinu, kterou pozoruje (resp. má její vjem), ihned pokládá za objektivní skutečnost, za reálný
objekt (věc – res), avšak pojem rostliny naopak automaticky chápe jako něco neskutečného,
ireálného, co je jen pouhým jeho, z oné rostliny odvozeným, mentálním schématem
(konceptem) či subjektivním obrazem, protože se objevuje v jeho myslícím vědomí, a co tudíž
k celé, „hotové“ – tedy reálné – rostlině patří jaksi méně než její listy a květy. Avšak proč?
Jestliže jsem realistou, což také zároveň znamená, že se držím empirie, pak ale důsledně – jako
Goethe! Tento „objevitel prarostliny“ byl realistou tak důsledným, ano, až – jak sám pravil –
„tvrdošíjným“,480 že ani Schillerovy námitky kantovského ražení jej neodradily od přesvědčení,
že jeho idea je stejně skutečná (reálná) a objektivní jako jednotlivé rostliny, jež v přírodě
pozoruje, ba dokonce že právě ona (jakožto universalia in re) je vlastně tím, co jim pravou
skutečnost uděluje. Příčinou toho ovšem bylo jednak to, že se tak striktně držel empirie, že byl
přesvědčen i o možnosti „vyšší empirie“, a měl tudíž odvahu nepřijmout, že – obecně řečeno –
„ideálno“ je něčím nezkušenostním jen proto, že nemá smyslovou povahu a že takový náhled
nezapadá do Kantova systému; a jednak to, že byl schopen nahlédnout, že přestože se toto
„ideálno“ objevuje za jistých podmínek, totiž že zde především musí být přítomno nějaké
„myslící vědomí“, aby se vůbec projevilo, neznamená to hned, že má význam jen subjektivní,
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tedy jen pro toto vědomí, chápající se jako epistemický subjekt, ale už žádný skutečný význam
pro vnímané objekty, v tomto případě rostliny, jež, jakožto organická jsoucna, ke svému vzniku
a projevu evidentně také potřebují jisté podmínky (půdu, vodu, vzduch atd.). Zkrátka, kdyby se
naivní realista zbavil své naivity, spočívající v jeho základním přesvědčení, že realita
(skutečnost) je jen to, co pasivně smyslově vnímá a může vnímat, avšak přitom se nadále
důsledně držel svého realismu, musel by nakonec uznat, že i „ideálno“ (obecné pojmy, ideje,
zákonitosti), byť se objevuje v jeho vědomí, je součástí „reálna“ neboli celé skutečnosti (jako
je její součástí on sám), a že bez něj má tedy co činit jen se skutečností poloviční, takříkajíc
nekompletní. Jeho pojem a vjem rostliny neměly by se pak k sobě jen jako odvozený,
sekundární obraz rostliny k rostlině samé, ale jako dvě části jednoho jsoucna, jež k sobě patří
stejně „organicky“, jako patří list a květ k celku rostlinného organismu. Ovšem nutno
poznamenat, že tak tomu ze Steinerova pohledu bude jedině tehdy, když se dokáže „naivně
myslící vědomí“ nejenom zbavit své naivity, ale spolu s tím také ve „vyšší zkušenosti“ vnitřně
nazřít a opravdu jasně uchopit živý obsah tohoto jejího pojmu, a nebude myslet jen nějakou
„strnulou“, „mrtvou“ abstrakci rostliny. Pojem v pouze abstraktní formě je – jak dodává ještě
na jiném místě – prý totiž vskutku subjektivním, nereálným myšlenkovým obrazem (das
unreale Gedankenbild).481 Ne tak ovšem jeho obsah, jenž patří inherentně ke skutečnosti samé:
„Subjektivní však není obsah pojmu, který je k vjemu získán myšlením. Tento obsah není vzat ze
subjektu, nýbrž ze skutečnosti. Je částí skutečnosti, jíž nemůže dosáhnout vnímání. Je zkušeností,
ale nikoli zkušeností zprostředkovanou vnímáním. Kdo si nedovede představit, že pojem je něco
skutečného (ein Wirkliches), ten myslí jen na abstraktní formu, v níž jej podržuje ve svém
duchu.“482

„Smyslovou jistotou“ naivního vědomí pokládající „souhrn toho, co se o věci dozvídáme
pouhým vjemem, za totalitu, za celek“,483 totiž za úplnou skutečnost, a to, co získáváme
myšlením, totiž pojem, „za něco dodatečně připojeného (Hinzugekommenes), co se samotnou
věcí nemá nic do činění“,484 lze podle Steinera snadno otřást, protože je to mínění, jež vyvěrá
z čiré svévole, a které, přestože se tváří jako realistické, tj. na věci orientované, je v podstatě
„zcela nevěcným (ganz unsachliche), na nahodilosti se upínajícím míněním“.485 Neboť když
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například „prohlašuje o [vjemovém] obraze, jenž se mu naskýtá v určitém čase: to je ona věc
(Sache)“,486 neuvědomuje si přitom, že tak činí vždy jen o určitém, „pouze náhodném výseku
(Ausschnitt) z […] předmětu“,487 který se mu v daném okamžiku a na daném místě nabídl
a který již za chvíli – zvláště je-li živé povahy – může být úplně jiný,488 nebo tu také nemusí
být vůbec. V sedmé kapitole FS, v níž se Steiner pouští do ještě obšírnější kritiky naivního
realismu (a následně i metafyzického realismu, jenž je dle něj „rozporuplnou směsicí naivního
realismu s idealismem“489), k tomu uvádí mj. tento příklad:
„Naivní realismus s jeho zásadou, že vše vnímané je skutečné, vyvrací zkušenost, která učí, že
obsah vjemů je pomíjivé povahy. Tulipán, který vidím, je dnes skutečný; po roce z něho nezbude
nic. Co se udrželo, je rod tulipánu. Tento rod je však pro naivní realismus ,jen‘ idea, nikoli
skutečnost. Tak se tento světonázor dostává do situace, že vidí své skutečnosti přicházet a mizet,
kdežto to, co je dle jeho mínění neskutečné, se proti skutečnému udržuje.“490

Bylo by jistě zajímavé sledovat dále jeho kritiku naivního realismu, ústící pak v oné sedmé
kapitole do kritiky realismu metafyzického, a to včetně všech konsekvencí, jež z toho vyvozuje
(mezi které patří zejména to, že jediným uspokojivým „světovým názorem“ je nakonec
monismus, a to takový, který „sjednocuje jednostranný realismus s idealismem ve vyšší
jednotu“491), avšak domníváme se, že to není nutné ani potřebné.492 Důležité je, o co mu jde
především, totiž ukázat, že pasivně získaná smyslová danost (vjem), kterou naivní vědomí
prohlašuje za totální skutečnost, je vpravdě jen skutečnost poloviční, neúplná, a tedy vlastně
jen zdánlivá, a že právě její druhá polovina (ta podstatná) se zjevuje myšlením čili
prostřednictvím naší duchovní aktivity. Pravá skutečnost je tedy podle Steinera jednotná (proto:
monismus), je to – můžeme patrně říci – jednota (identita) reálného a ideálního, smyslového
a nadsmyslového, avšak jako taková, ve své úplnosti, nám není bezprostředně dána. A to proto,
že se (jak bylo nastíněno již v Grundlinien) pro nás vlivem toho, jak jsme my lidé uzpůsobeni,
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tedy na základě naší – jak Steiner stručně říká – „organizace“, rozdvojuje ve dvě části či strany,
z nichž jedna se nám zjevuje formě vjemu a druhá ve formě pojmu. Zkrátka: „Naše organizace
způsobuje, […] že se nám plná, totální skutečnost, včetně našeho subjektu, jeví nejprve
rozdvojeně (als Zweiheit)“,493 totiž jako polarita vnímaného (pozorovaného) a myšleného.
Proto naivní vědomí žije v omylu, když už na základě pouhého vjemu nebo i několika různých
vjemů či „souhrnu vjemových znaků (Wahrnehmungsmerkmale)“494 nějaké věci prohlašuje tuto
věc za plně skutečnou. Nepozoruje, že tím zachycuje jen část jejího skutečného bytí, totiž tu
část, jíž můžeme nazvat jevovou, kterážto je však sama o sobě pouhým zdáním (Schein).495
Nepřihlíží dostatečně k obsahu onoho druhého prvku, tedy pojmu, který se objevuje v jeho
myslícím vědomí, a ihned mu platí za něco sekundárního, pro věc samu nepodstatného, což je
ale způsobeno i tím, že ona první část věci (věc jakožto jev) je nám dána jaksi sama od sebe,
kdežto pojem nemáme (obvykle) okamžitě spolu s vjemem, ale musíme jej teprve získat – což
také závisí na individuálních intelektuálních (resp. – jak Steiner posléze upřesní – intuitivních)
schopnostech, jimiž je obdařena naše „duchovní organizace“:
„Nezáleží to na předmětech, že jsou nám zprvu dány bez odpovídajících pojmů, nýbrž na naší
duchovní organizaci. Celá naše bytost (unsere totale Wesenheit) funguje tím způsobem, že jí
u každé věci skutečnosti přitékají (zufließen) prvky, které pro věc přicházejí v úvahu, ze dvou stran:
ze strany vnímaní a ze strany myšlení.“496

Pokusme se nyní vylíčit Steinerův celkový náhled na tuto záležitost poněkud obrazně. Můžeme
říci, že jsme podle něho bytostmi stojícími jaksi uprostřed jednotného proudu bytí, které k nám
(do našeho vědomí) z jedné strany přitéká smyslově (zkušeností, vnímáním) a z druhé
duchovně (myšlením, intuicí). Nebo lépe: V našem vědomí se tento proud rozdvojuje ve dvě,
zdánlivě různé formy bytí, z nichž jedna k nám proudí – v nekonečně rozmanitých podobách –
zvnějšku, druhá pak vychází z našeho nitra. My však tomuto zdání podléháme, a to zejména
právě proto, že jsouce okouzleni rozmanitostí předmětného světa onen z nás vycházející „proud
bytí“, tedy myšlení, v běžném životě přímo nepozorujeme, a tudíž jej nejsme schopni (ve
všedním stavu vědomí) zachytit v jeho bytostné podstatě. Žijeme tak – jak praví v jedné
poznámce v Grundlinien – ve „zdání (Schein), jako by myšlenka a smyslový vjem byly
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dvojností“,497 a neuvědomujeme si, že ve skutečnosti „jsou jedním bytím (Sein)“.498 Toto zdání
čili tato dualita, jež vzniká vždy, když se jakožto pozorovatelé postavíme před věci, 499 je náš
subjektivní problém, tedy problém, který každý „člověk musí vyřešit sám se sebou“.500 A jeho
řešením není nic jiného než právě (akt) poznání, neboť základní princip poznání v pravém slova
smyslu spočívá dle něj (jak jsme již anticipovali v kap. o Grundlinien) v syntéze vjemu
a pojmu, tzn. vlastně ve zrušení a překonání onoho rozdvojení celistvé skutečnosti, jež vyvolala
naše „duchovní organizace“. – „Pak můžeme říci: Svět je nám dán jako dvojnost (dualisticky)
a poznání jej zpracovává v jednotu (monisticky).“501
Než se ovšem Steiner dostane v páté kapitole k této své „definici“ poznání jakožto syntézy
vjemu a pojmu, rozvine nejprve v několika krátkých odstavcích téma, které bychom mohli
souhrnně nazvat: „Omezenost lidské individuality a univerzalita myšlení“. Podívejme se na něj.
Začíná stručným a vcelku samozřejmým tvrzením: „Člověk je omezená bytost
(eingeschränktes Wesen).“502 Jsme totiž především „bytostí mezi jinými bytostmi“ a naše „bytí
(Dasein) náleží času a prostoru“.503 Nikdy nemůžeme vnímat svět (vesmír) jako celek, nýbrž
„může [nám] být dána vždy jen omezená část celého vesmíru“.504 „Proud světového dění“
(Strom des Weltgeschehens) nevnímáme v jeho plynulosti, ale je pro nás vždy někde přerušen;
nutně se nám svět jeví fragmentárně; pozorujeme jednotlivosti tam, kde ovšem „vpravdě
[žádná] jednotlivost není“.505 Jednotlivostmi zde Steiner nemíní jen jednotlivé věci
(Einzeldinge), nýbrž i smyslové kvality nebo i jednotlivé pojmy, jež uchopujeme
rozvažováním:
„Nikde například neexistuje odděleně pro sebe jednotlivá kvalita červeně. Je ze všech stran
obklopena jinými kvalitami, k nimž patří a bez nichž by nemohla být. Pro nás je však nutností
vyjmout jisté výseky (Ausschnitte) ze světa a tyto pro sebe pozorovat. Naše oko může zachytit jen
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jednotlivé barvy po sobě z mnohačlenného barevného celku a naše rozvažování (Verstand) jen
jednotlivé pojmy ze souvislého pojmového systému.“506

Toto vyčleňování (Absonderung) z celku, ať už smyslového či ideového, má přitom vždy pouze
subjektivní význam, protože je to „subjektivní akt, podmíněný okolností, že nejsme identičtí se
světovým procesem (Weltprozeß), nýbrž bytostí mezi jinými bytostmi“.507 V přímé návaznosti
na tuto větu pak Steiner přechází k určení postavení (Stellung) naší bytosti vůči jiným bytostem,
přičemž ihned upozorňuje, že „toto určení musí být [nyní] odlišeno od pouhého uvědomění si
našeho Já (Bewußtwerden unseres Selbst)“,508 které se zakládá na vnímání, tj. vjemu sebe sama
(Selbstwahrnehmung). Vjem sebe sama (o kterém již krátce hovořil v předchozí kapitole) je prý
takový vjem, resp. komplex vjemů, jenž „mi ukazuje sumu vlastností, které shrnuji v celek své
osobnosti“,509 a vytváří ve mně dojem o pevných hranicích této mé osobnosti, neboť mě
„nevyvádí z oblasti toho, co ke mně patří“.510 Od toho je však nutno odlišit myslící sebeurčení
(denkenden Selbstbestimmen) čili určení sebe sama myšlením, neboť myšlení nás prý naopak
právě nad tyto hranice (jež jsou vlastně totožné s hranicemi našeho těla)511 vyvádí, a to nejen
proto, že je – jak již víme – nadsubjektivní, ono je přímo univerzální (universell), čímž chce
patrně říci: nadindividuální. Individuálním se stává teprve ve vztahu k našemu citovému životu.
Podívejme se na toto místo:
„Mé vnímání sebe sama mě uzavírá uvnitř určitých hranic; mé myšlení nemá s těmito hranicemi
nic společného. V tomto smyslu jsem dvojitá bytost (Doppelwesen). Jsem uzavřen do oblasti,
kterou vnímám jako svou osobnost, ale jsem nositelem činnosti, která určuje mé ohraničené bytí
z vyšší sféry. Naše myšlení není individuální jako naše cítění a pociťování. Je univerzální.
Individuální ráz získává v každém jednotlivém člověku jen tím, že je vztaženo k jeho
individuálnímu pociťování a cítění. Tímto zvláštním zabarvením univerzálního myšlení odlišují se
od sebe vzájemně jednotliví lidé.“512

506

Tamt.
Tamt. O kus dále k tomu ještě dodává: „Neexistuje věc, která by byla oddělena od světového celku (Weltganze).
Všechno oddělování má pouze subjektivní platnost pro naši organizaci. Pro nás se světový celek rozkládá v:
nahoře a dole, před a po, příčinu a účinek, předmět a představu, látku a sílu, objekt a subjekt atd.“ (tamt., s. 96).
To, že veškeré oddělování či rozdělování má subjektivní platnost (neboť je způsobeno rozvažováním), Steiner
zdůrazňoval, jak jsme již zmínili, ve svých Einleitungen (srv. např.: GA 1, s. 173).
508
GA 4, s. 90.
509
Tamt.
510
Tamt.
511
Na začátku VI. kapitoly se mj. dočteme: „Úsekem (Ausschnitt) světa, který vnímám jakožto svůj subjekt,
prochází proud všeobecného světového dění. Pro své vnímání jsem zprvu uzavřen v hranicích kůže svého těla.
Avšak co zde tkví v této tělesné kůži, patří ke kosmu jako celku.“ Tamt., s. 104.
512
Tamt., s. 90.
507
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Jinakost, odlišnost či osobitost způsobu myšlení každého jedince pramení tedy podle Steinera
převážně z jeho citové (tj. vlastně psychické) oblasti, která je zcela individuální. Každý jinak
cítíme, disponujeme různým citovým „naladěním“ a „rozpoložením“, a tím v nás nabývá
univerzální (čisté) myšlení zvláštního, specifického „zabarvení“. Nebo lze říci, že myšlení je
skrze naše (po)city individualizováno (a tím vlastně i subjektivizováno). Pokud je pak
přihlíženo pouze k této individuální podobě (formě) myšlení, vzniká zdání či spíše předsudek,
který Steiner napadal již v Grundlinien a který je dle něj tak typický právě pro naivního
člověka, totiž že „existuje tolik myšlenkových světů jako lidských jedinců“.513 Nebo jinými
slovy: že tentýž myšlenkový obsah (pojem) je v hlavě každého člověka jiný; stručně: že „každá
osoba má své vlastní pojmy“.514 Přičemž hlavní příčina tohoto předsudku spočívá v tom, že
„naivní člověk se pokládá za tvůrce svých pojmů“.515 Proto nedokáže dospět k pochopení, že
např. „trojúhelník má jen jediný pojem“516 a že se „nestane mnohostí tím, že je myšlen
mnohými [lidmi]“.517 Ve skutečnosti může být uchopen libovolným počtem „nositelů vědomí“
(Bewußtseinsträger), aniž by to jakkoli ovlivnilo („rozmnožilo“) jeho obsah, který je
„zakotven“ ve struktuře jednoho jediného, univerzálního myšlenkového (ideového) světa518
a který zůstává univerzální, i když jej každý „uchopí individuálním způsobem“.519
Překonání uvedeného „naivního předsudku“ je dle Steinerova přesvědčení „základním
požadavkem filosofického myšlení“,520 neboť zakaluje náš duchovní zrak a brání nám vidět, že
ačkoli jsme – pro tělesný zrak – bytostmi omezenými, tak „se v nás [tj. v našem myšlení]
uskutečňuje (zum Dasein kommen) zcela absolutní síla, síla, která je univerzální“,521 jež nás
právě vynáší nad omezenou perspektivu našeho „zvláštního bytí“ (Sondersein), do něhož se
sami uzavíráme svým (sebe)vnímáním a (sebe)cítěním,522 a umožňuje nám chápat se či, lépe
513

GA 2, s. 52.
GA 4, s. 91.
515
Tamt.
516
Tamt., s. 90.
517
Tamt., s. 91.
518
V kapitole „Důsledky monismu“, kde se Steiner k tomuto tématu ještě vrací, píše: „Pro monismus je pojmový
obsah světa tentýž pro všechny lidské jedince. […] V jednotném pojmovém světě neexistuje tolik pojmů lva, kolik
je jedinců, kteří lva myslí, nýbrž jen jeden. A pojem, který A připojuje k vjemu lva, je tentýž, jako u B, jen je chápán
jiným subjektem vnímání. Myšlení vede všechny subjekty vnímání ke společné ideelní jednotě vší rozmanitosti.
V nich jakožto v mnohosti individuí se vyžívá jediný svět idejí.“ Tamt., s. 249.
519
Tamt., s. 90.
520
Tamt., s. 91.
521
Tamt. Upřesňující text v hranaté závorce V. K.
522
O tom, že cit či cítění v nás působí jako jakýsi „princip individuace“, a v tomto smyslu tedy opačně než myšlení,
jež nás díky své „univerzalitě“ právě naopak vynáší nad naše individuální ego a umožňuje nám duchovní propojení
se světem („univerzem“), resp. s jeho podstatou, Steiner krátce pojednává ještě v šesté kapitole FS. Píše zde např.:
„Myšlení a cítění odpovídají podvojné povaze naší bytosti (Doppelnatur unseres Wesens) […]. Myšlení je prvek,
kterým se účastníme všeobecného kosmického dění; cítění je prvek, jímž se můžeme stáhnout do úzké oblasti vlastní
514
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řečeno, prožívat se jako součást univerzálního („kosmického“) bytí, ba dokonce – jak naznačuje
v poslední kapitole FS – prožívat vše-pronikající prapodstatu všeho (Urwesen) (již patrně chápe
jako Boha),523 neboť při skutečném myšlení se prý sami stáváme vše-pronikající, vše-jedinou
bytostí (das all-eine Wesen):
„V myšlení je nám dán prvek (Element), který naši zvláštní individualitu sjednocuje
(zusammenschließt) v celek s kosmem. Tím, že cítíme a vnímáme, jsme jednotliví lidé, tím, že
myslíme, jsme vše-jedinou bytostí (das all-eine Wesen), která všechno proniká.“524

Vidíme opět, že Steiner myšlení vskutku nepodceňuje (a je samozřejmě – jako ostatně vždy –
otázkou, zda jej zase příliš nepřeceňuje). Každopádně po těchto vzletných frázích o univerzalitě
a absolutnosti myšlení a spojování s vesmírem, které – ačkoli by to patrně sám popřel – jsou
povahy dosti spekulativní, vrací se znovu k tématu dvou „stran“ skutečnosti čili vjemu a pojmu,
čímž se konečně dostává k oné výše zmíněné „definici“ poznání. A činí tak takovým způsobem,
že nejprve ještě znovu a nově vysvětlí vznik „pudu po poznání“ (Trieb der Erkenntnis), kterýžto
v nás prý vzniká „kvůli tomu, že myšlení v nás přesahuje (übergreift) naše zvláštní bytí
a vztahuje se k všeobecnému světovému bytí (das allgemeine Weltensein)“.525 Kdybychom byli
bytostmi bez schopnosti myslet čili zkrátka bez inteligence, tak by v nás tento (po)pud vůbec
nevznikl. Stojíce vůči věcem světa neobjevily by se v nás žádné otázky. Věci by pro nás prostě
zůstávaly něčím vnějším (äußerlich) a my bychom se s tím spokojili. Jenže myšlení nás právě
takříkajíc nenechává klidnými s touto vnějškovostí; reaguje na pozorování a v našem nitru
ihned vyvstávají otázky po skutečném stavu věcí. V myslících bytostech se „tváří v tvář vnější
věci vynořuje pojem“,526 který tuto ryzí vnějškovost ruší, neboť „je tím, co z věci nepřijímáme
zvenčí, nýbrž zvnitřku“.527 Pojem je tedy vnitřní stránkou („nitrem“) věci, vjem její vnější
stránkou, a naše touha poznat skutečnost je pak vlastně touhou po vyrovnání (Ausgleich)
a sjednocení (Vereinigung) obou těchto stran jednoho celku:
„Vyrovnání, sjednocení obou prvků, vnitřního a vnějšího, má poskytnout poznání. […] Vjem tedy
není nic hotového, uzavřeného, nýbrž jedna strana úplné skutečnosti (totale Wirklichkeit). Druhou

bytosti. Naše myšlení nás spojuje se světem; naše cítění nás vede zpět do nás samotných, činí z nás teprve
individuum.“ Tamt., s. 108–109.
523
Srv.: tamt., s. 250: „Společnou prapodstatu, která proniká všechny lidi, uchopuje […] člověk ve svém myšlení.
Myšlenkovým obsahem naplněný život je ve skutečnosti zároveň životem v Bohu.“
524
Tamt.
525
Tamt., s. 91.
526
Tamt., s. 92.
527
Tamt.
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stranou je pojem. Akt poznání je syntézou vjemu a pojmu. Vjem a pojem určité věci však teprve
[dohromady] tvoří celou věc.“528

Nyní, abychom mohli s klidným svědomím prohlásit, že jsme představili to nejpodstatnější
z páté kapitoly FS a mohli se přesunout k dále, zbývá ještě zmínit, že krátce za touto „definicí“
(aktu) poznání nacházíme důležitou pasáž, v níž se objevuje Steinerem doposud nepoužitý
termín: intuice. Dosud nám řekl, že vjemy získáváme „zvenčí“, tj. pozorováním a pojmy
„zvnitřku“, tj. myšlením. Nyní se setkáváme s novým zpřesněním a prohloubením, a to na
straně pojmu, tj. určitého myšlenkového obsahu. Způsob, resp. „formu, v níž [myšlenkový
obsah] zprvu vystupuje (auftritt)“ neboli v níž se „zjevuje (erscheint) v našem nitru“,529 tj. jako
fenomén v našem vědomí, zde právě nazývá intuicí. Chápeme to tak, že tím chce říci, že
myšlenkovému aktu uchopení určitého myšlenkového obsahu a jeho vymezení v pojem
předchází akt intuice. Jednoduše řečeno: nejprve máme určitou intuici (vyvolanou nějakým
vjemem) a až poté, co ji svým myšlením uchopíme, „zformujeme“,530 máme konkrétní pojem.
Na straně myšlení podle něj intuice funguje stejným způsobem, jako pozorování na straně
vjemu. Intuicí získáváme myšlenkový obsah, pojem, jako pozorováním získáváme obsah
vjemový: „Pro myšlení je [intuice] tím, čím je pozorování pro vjem.“531 Tím Steiner zpřesňuje
své pojetí dvou základních pramenů poznání. Nikoli myšlení a pozorování, nýbrž intuice
a pozorování jsou nyní představeny jakožto prameny našeho poznání:
„Intuice a pozorování jsou prameny (Quellen) našeho poznání. Vůči pozorované věci ve světě
stojíme tak dlouho jako cizinci, dokud nemáme ve svém nitru odpovídající intuici, která nám doplní
onen ve vjemu chybějící díl (Stück) skutečnosti. Kdo nemá schopnost nacházet věcem odpovídající
intuice, tomu zůstává nepřístupna plná skutečnost. Jako barvoslepý vidí jen rozdíly světlosti bez
barevných kvalit, tak může člověk bez intuice pozorovat jen nesouvislé úlomky vjemů
(Wahrnehmungsfragmente).“532

Do konce první oddílu FS nám toho Steiner k intuici (bohužel) již více nepoví. Tento termín
sice ještě párkrát použije (viz např. násl. podkapitola), avšak s žádným podrobnějším výkladem

528

Tamt.
Tamt., s. 95: „V protikladu k obsahu vjemu, který je nám dán zvnějšku, zjevuje se myšlenkový obsah v nitru.
Formu, v níž zprvu vystupuje, nazveme intuicí.“ Podrobně toto místo analyzuje TRAUB, Hartmut. Philosophie
und Anthroposophie, s. 483–490.
530
Možná by bylo lze také říci, že zde Steiner popisuje proces získávání informace. Jestliže je intuice „prvotní
forma projevu myšlenkového obsahu“ v našem vědomí (v našem „nitru“), pak, je-li naším (diskurzivním)
myšlením tento obsah uchopen, „pojmut“, stává se in-formací čili z-formovanou, konkrétní myšlenkou – pojmem.
531
GA 4, s. 95.
532
Tamt.
529
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a precizací pojmu intuice se v textu nesetkáme. Kdybychom chtěli do jeho pojetí intuice ve FS
hlouběji proniknout, museli bychom sáhnout do druhého, etického oddílu spisu, neboť tam se
tento termín objevuje podstatně frekventovaněji (hovoří zde např. o tzv. morální intuici jakožto
pramenu svobodného a zároveň i vpravdě etického jednání).533 Tím bychom se ovšem vystavili
nutnosti zabývat se i praktickou částí jeho filosofie, čímž bychom již překračovali hlavní
tematický rámec této práce. Pouze jediné místo z druhého oddílu FS si zde můžeme dovolit
alespoň krátce uvést, aniž bychom se této nutnosti vystavili. Nachází se na začátku deváté
kapitoly, kde ještě znovu tematizuje pozorování myšlení. Intuici tu však vystihuje zase poněkud
jinak, než pouze jako „prvotní formu projevu myšlenkového obsahu“, a sice jako niterný,
duchovní prožitek, nebo téměř jako kontemplativní zkušenost, jíž získáváme poznání duchovní
podstaty (Wesenheit) myšlení. Praví zde například, že intuicí se „ve vědomí zpřítomňuje [čisté
myšlení jako] na sobě spočívající duchovní podstata (auf sich ruhende geistige
Wesenhaftigkeit)“.534 Že tomu tak je, může si (prý) každý ověřit v aktu nepředpojatého
pozorování myšlení, během něhož „žije […] přímo uvnitř duchovního, sebe sama nesoucího
bytostného tkaní (Wesensweben)“,535 protože jen zde spadá v jedno „to, co jinak vždy musí
vystupovat odděleně: pojem a vjem“.536 Nakonec tu také formuluje jakousi svou definici intuice
(kterou však již dále neobjasňuje): „Intuice je v čistém duchovnu probíhající vědomé prožívání
čistě duchovního obsahu.“537

533

Srv. např.: tamt., s. 158 nn. Vyložení Steinerova pojetí intuice celkově, tedy nejen ve FS, ale i v ostatních
spisech (i anthroposofických), bylo by úkolem vskutku nesnadným, neboť se totiž o intuici vyjadřuje v každém
svém spise dosti odlišně. Bylo by tudíž zapotřebí prozkoumat a porovnat všechny tyto odlišnosti a pokusit se
dobrat nějakého společného jádra. Například: V druhé části Grundlinien intuici líčí v souvislosti s metodou
poznání organických jsoucen (srv.: GA 2, s. 109 nn.), a o tom ve FS není vůbec řeči. Ve spise Theosofie se pak
sice kupodivu setkáme s podobným pojetím jako ve FS (tedy intuice jakožto druhý základní pramen poznání
a forma prožívání duchovního obsahu myšlení; srv.: GA 9, s. 52 n.), avšak v dalších anthroposofických spisech
(např.: Die Stufen der höheren Erkenntnis (GA 12) či Die Geheimwissenschaft im Umriß (GA 13)) je intuice líčena
zase jinak, a to jako nejvyšší ze tří stupňů duchovního (nadsmyslového) poznání, jemuž předchází imaginace (1.
stupeň) a inspirace (2. stupeň). Srv.: GA 12, s. 67 nn., GA 13, s. 357 nn.
534
GA 4, s. 146.
535
Tamt., s. 145.
536
Tamt., s. 146.
537
Tamt.
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4.5 Představa čili individualizovaný pojem (kap. VI.)
V předchozích dvou kapitolách se Steiner dotkl dvou témat, které zatím ponechal bez dalšího
a vůbec hlubšího vysvětlení. Ve čtvrté kapitole to bylo téma představy, v páté téma citu či cítění
a jejich vztahu k myšlení a vnímání. Tento nedostatek nyní napravuje v centrální části šesté
kapitoly, kterou nazval „Lidská individualita“ (Die menschliche Individualität).538 My se tu
však nyní zaměříme pouze na explikaci jeho chápání představy, neboť hlediska noetického jde
o téma důležitější.
Viděli jsme, že ve čtvrté kapitole Steiner líčil představu v podstatě pouze jako jakýsi
zbytkový mentální obraz vnímaného předmětu, totiž obraz, který vznikl ve vědomí sebe-siuvědomujícího pozorovatele (vnímajícího a přitom i sebe-vnímajícího subjektu) a nadále zůstal
součástí obsahu jeho Já neboli jeho „vnitřního světa“.539 (V závěru páté kapitoly ještě
nacházíme místo, které jsme nezmínili, kde krátce hovoří o tom, že vjemový obraz předmětu
se vlastně udržuje v paměti člověka a je-li později znovu vybaven, re-prezentován ve vědomí,
potom je tzv. vzpomínkovou představou (Erinnerungsvorstellung)).540
Docela jinak ovšem vykládá představu v šesté kapitole, v níž je jeho záměrem „blížeji určit
pojem představy“541 (jak avizuje na konci kapitoly páté). Představa zde má sice opět status
něčeho, co zbývá či zůstává poté, co předmět vnímání (resp. vjem) zmizí z našeho zorného
pole, avšak že by to byl pouze nějaký reliktní „obraz vjemu“, o tom tu již není vůbec řeči.
A není o tom řeč proto, že (si) nyní Steiner neklade otázku, co pozorujícímu subjektu zůstává
po samotném (pouhém) vjemu, nýbrž co zůstává po vjemu již – prostřednictvím myšlení, resp.
intuice – spojeném s pojmem čili vlastně: po vjemu poznaném. Pohleďme na tento úryvek:
„V okamžiku, kdy se vjem vynoří na horizontu mého pozorování, aktivizuje se ve mě také myšlení.
Nějaký člen v mém myšlenkovém systému, určitá intuice, pojem, spojí se s vjemem. Když potom
vjem zmizí z mého zorného pole: co zůstává? Má intuice se vztahem k určitému vjemu, která se

538

Tato kapitola svým názvem a zčásti i obsahem (tj. hlavně tou částí, v níž se skrze analýzu vztahu myšlení
a cítění Steiner dopracovává k jakési své „teorii lidské individuality“) zvěstuje již pomalu, ale jistě přechod do
druhého oddílu spisu, v němž bude formulovat svůj „etický individualismus“. K jeho „teorii lidské individuality“
a úloze této kapitoly v celkové výstavbě spisu viz podrobně TRAUB, Hartmut. Philosophie und Anthroposophie,
s. 504 nn., 522 nn.
539
Srv.: GA 4, s. 68.
540
Tamt., s. 99.
541
Tamt., s. 100. K tomu zde dodává: „Co jsme o představě dosud vyslovili, není její pojem, nýbrž ukazuje pouze
cestu, kde ji nalézt ve vjemové oblasti.“
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utvořila v momentě vnímání. S jakou živostí si pak mohu později tento vztah znovu zpřítomnit, to
závisí na způsobu, jakým funguje můj duchovní a tělesný organismus.“542

Steiner tu tedy hovoří o tom, že když jednou vzniklo spojení mezi naší intuicí (resp. pojmem)
a vjemem, pak, zmizí-li onen vjem z našeho zorného pole, přetrvává po tomto spojení nadále
určitý vztah (Beziehung) mezi oběma členy (a to patrně v naší paměti). Nezůstává tedy vlastně
(jen) pasivně získaný obraz vjemu, nýbrž celé, skrze intuici realizované vztažení pojmu
k vjemu, nebo, lze také říci, obsahové určení vjemu, jeho „co“,543 tedy pojem, jehož se mu
v minulosti dostalo skrze intelektuálně–intuitivní výkon našeho ducha. Tento vztah, toto
pojmové určení vjemu, můžeme si později – v závislosti na svých individuálních schopnostech
– re-prezentovat ve vědomí, čímž si ho vlastně jakoby znovu „stavíme před sebe“ čili máme
představu:
„Představa není nic jiného než na určitý vjem vztažená intuice, pojem, který byl jednou s vjemem
spojen a jemuž vztah k tomuto vjemu zůstal.“544

Tak zní první ze dvou Steinerových „definic“ představy. K druhé přechází prostřednictvím
stručného ilustrativního příkladu, který můžeme přeformulovat takto: Předpokládejme, že
chceme někoho, kdo nikdy neviděl lva, přivést k tomu, aby si utvořit jeho představu. Povede se
nám to, aniž bychom mu lva – nebo třeba jen jeho fotografii – ukázali? Zcela určitě nikoli.
Můžeme jej přivést k pojmu lva, neboť „pojem lva není utvořen z […] vjemů lva“.545 Nicméně
abychom jej také přivedli k „živé představě [lva], bez jeho vlastního vnímání se [nám] to
nepodaří“.546 Je jasné, co tím chce Steiner říci: Představa není, na rozdíl od samotného pojmu,
který je univerzální, nezávislá na vjemu, který je vždy individuální, můj vlastní. Jestliže je tedy
představa „pojem svázaný s vjemem“, pak to právě znamená, že to již není pojem univerzální,
nýbrž vlastně pojem (z)individualizovaný. Tím zde přichází ke své druhé „definici“ představy
(a dalšímu vysvětlení):
„Představa je tedy individualizovaný pojem (ein individualisierter Begriff). […] Plná skutečnost
věci vyplývá pro nás v okamžiku pozorování ze sloučení vjemu a pojmu. Pojem získává vjemem
individuální podobu, vztah k tomuto určitému vjemu. V této individuální podobě, která v sobě nese
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Tamt., s. 106–107.
Na s. 99 Steiner píše, že otázka „Co je vjem?“ čili otázka po jeho konkrétním obsahovém (esenciálním) určení,
má smysl jen ve vztahu „k pojmové intuici, která mu odpovídá“. K tomu srv.: TRAUB, Hartmut. Philosophie und
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jako charakteristickou zvláštnost vztah k vjemu, žije v nás pojem dále a tvoří představu příslušné
věci. […] Představa tedy stojí mezi vjemem a pojmem. Je to pojem určitý, poukazující na určitý
vjem.“547

Z tohoto určení představy jakožto „individualizovaného pojmu“, který v nás po uskutečnění
syntézy vjemu a pojmu, tzn. poznání, „dále žije“ (a v tomto smyslu se stává „subjektivní
reprezentací skutečnosti“548), pak následně Steiner dovozuje dva důsledky.
První: Získali-li jsme jednou představu nějaké věci, potom platí, že setkáme-li se s touto
věcí kdykoli znovu, tzn. vynoří-li se v horizontu našeho pozorování znovu tentýž vjem, „pak
nenajdeme v našem pojmovém systému jen všeobecně jí odpovídající pojem, nýbrž pojem
individualizovaný, s oním jemu vlastním vztahem k témuž předmětu, a předmět znovu
poznáme“.549 Mohli bychom tedy vlastně říci, že poznání, tj. syntéza vjemu a pojmu, je
v takovém případě snazší a rychlejší, resp. spontánní, protože již byla jednou uskutečněna
a právě v naší představě zachována. Nyní bychom se mohli ptát: Co se však stane, setkáme
s nějakým předmětem či jevem, který je onomu původnímu pouze podobný? Jinými slovy: Co
když máme jiný vjem, ale kvůli jeho určitým obsahovým podobnostem (třeba podobným
znakům a vlastnostem předmětu) s ním intuitivně spojujeme tentýž pojem, jako s vjemem
předchozím? Na to Steiner prostě odpovídá, že „pak poznáváme, že [tento vjem, resp. tento
předmět] patří s tím prvním k témuž druhu“,550 a – můžeme ještě doplnit – rozsah původního
„individualizovaného pojmu“ se díky tomu rozšiřuje o spojení s dalším vjemovým obsahem.
Druhý: Existuje přímá úměra mezi množstvím získaných „individualizovaných pojmů“
a bohatstvím naší zkušenosti: „Člověk, který má větší počet individualizovaných pojmů, bude
mít bohatší (reichere) zkušenost.“551 Tedy, stručně řečeno, čím více představ jsme si o světe
utvořili, tím budou podle Steinera naše zkušenosti bohatší. Proč? Protože naše zkušenost je
určena „souhrnem toho, o čem si [můžeme] utvářet představy“,552 to znamená množstvím
vjemů, k nimž jsme dokázali – smíme-li se tak vyjádřit – „silou intuice“ získat a vztáhnout
pojmový obsah. Právě individuální výkonnost naší intuice je klíčová pro získávání zkušeností:
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Tamt. K tomu se ještě nabízí krátce poznamenat, že proces „individualizace pojmu“ je dle Steinera jaksi
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„Člověk, jemuž chybí jakákoliv schopnost intuice (Intuitionsvermögen), není uzpůsoben
k tomu, aby získával zkušenost. Ztrácí předměty ze svého zorného pole, protože mu chybí
pojmy, které má s nimi uvést do vztahu.“553 Nicméně na druhé straně však také platí, že ten,
kdo sice „má dobře vyvinutou schopnost myšlení, avšak [disponuje] špatně fungujícím
vnímáním v důsledku hrubých smyslových nástrojů, bude moci nasbírat právě tak málo
zkušeností“.554 Takový člověk se třeba může stát „učencem žijícím v abstraktních pojmových
systémech“,555 racionalistickým metafyzikem, avšak proto, že jeho „intuicím chybí živý vztah
k určitým věcem“,556 bude v podstatě „stejně neschopný získat bohatou zkušenost [jako nějaký]
bezmyšlenkovitý cestovatel“.557
Závěrem se nabízí poznamenat, že v těchto posledních větách, jimiž Steiner zakončuje
pasus o pojmu představy, jako by opět zazníval vliv Goethův. Neboť jestliže tu praví, že
k získání co nejplnější, nejbohatší zkušenosti je zapotřebí jak síly intuice, tak bystrosti smyslů,
reprodukuje pouze jinými slovy základní badatelskou zásadu Goethovu: Vyhýbat se
jednostrannostem a udržovat vždy vyvážený vztah mezi smyslovým a duchovním nazíráním –
aneb: „[…] oči ducha musí pracovat v neustálém živoucím svazku s tělesnýma očima, jinak
nám hrozí, že uvidíme, ale přesto přehlédneme“.558
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Závěr
Tato diplomová práce si kladla za cíl obeznámit českého čtenáře s filosofickým myšlením
Rudolfa Steinera a prostřednictvím analýzy a interpretace příslušných textů představit jeho
teorii poznání. Tento cíl byl postupně naplněn ve čtyřech kapitolách.
V první kapitole byl podán „přehled Steinerovy filosofické biografie a díla“. Smyslem
této kapitoly bylo nejenom nejprve informovat o jeho životě a díle, nýbrž také hned na začátku
prezentovat a exponovat ne vždy akceptovaný – leč touto prací právě obhajovaný – názor, že
tohoto známého a mnohdy kontroverzně vnímaného tvůrce anthroposofie neboli duchovní vědy
lze plným právem pokládat (i) za filosofa sensu stricto, jakož i poukázat na to, že filosofické
prozkoumání jeho myšlenkového odkazu (zejména raného) je velké desideratum.
Druhá kapitola s názvem „Goethe vzorem a inspirací aneb Básníkovo oko ducha a idea
jako zkušenost“ měla z hlediska struktury práce dvojí účel: 1) více objasnit v první kapitole
zmiňovanou důležitou skutečnost, že nejvýznamnějším inspiračním zdrojem pro Steinerovo
(rané) filosofické myšlení bylo (vedle klasiků německého idealismu) přírodovědecky
orientované dílo Goethovo, tzn. vysvětlit, proč vlastně a čím konkrétně se mu právě „poietická
věda“ tohoto výmarského génia stala vzorem a inspirací; 2) přiblížit – v bazálních rysech –
Goethovo vlastní vědecko-metodologické, potažmo epistemologické myšlení a názory, a tím
vytvořit předpoklady pro snazší porozumění obsahu bezprostředně následující kapitoly,
zaměřené na interpretační rozbor Steinerova prvního filosofického spisu o „goethovské teorii
poznání“. Bylo zde tedy např. ukázáno, jak mladému Steinerovi jakožto idealisticky
smýšlejícímu studentovi přírodních věd imponoval Goethův ne-materialistický, nemechanomorfní a holistický přístup k – především živé – přírodě, který v moderní vědě
postrádal, a dále pak hlavně jeho objektivně-idealistické pojetí přírody, vycházející ovšem
z přísně empiricky (a fenomenologicky) založené metody poznání. Dále bylo uvedeno pro
Steinerovu epistemologii významné Goethovo přesvědčení o nazírací schopnosti mysli, kterou
básník vyjádřil metaforou o „oku ducha“, a na ní založené možnosti intuitivního vhledu
(aperçu) do podstaty jevové (smyslové) skutečnosti, resp. do „nitra“ přírody, jež mu bylo
ideové čili duchovní povahy. A v přímé souvislosti s tím bylo také nastíněno Goethovo pojetí
ideje jakožto nikoli něčeho pouze subjektivního a zkušenosti protikladného (neempirického),
nýbrž vlastně jako objektu „vyšší zkušenosti“, totiž právě nazírajícího myšlení.
V třetí kapitole (rozdělené do šesti podkapitol) pak byly představeny a interpretovány
stěžejní teze, klíčové argumenty a myšlenkové postupy z hlavních tří na sebe navazujících
oddílů („B. Zkušenost“, „C. Myšlení“, „D. Věda“) onoho prvního Steinerova noetického spisu
115

Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, o kterém se jednou
vyjádřil jako o „noetickém základu“ pro vše, co řekl a uveřejnil v pozdějších letech.559
Zrekapitulujme.
Nejprve byl vylíčen koncept tzv. „čisté zkušenosti“ (kap. 3.1), který je jádrem prvního
oddílu a který lze označit za metodické východisko Steinerovy (re)konstrukce „goethovské“ –
tj. na „principu zkušenosti“ se zakládající560 – teorie poznání. Čistá zkušenost je primární forma
zkušenosti vůbec, která se vyznačuje naprostou pasivitou lidského ducha čili jde o pouhé bezmyšlenkovité zakoušení (vnímání) toho, co se nám bezprostředně dává či jeví (smyslově, ale
i duchovně). Neúčast myšlení způsobuje, že svět se ukazuje jako nesouvislý, nekonečně
rozmanitý, ba přímo chaotický shluk jednotlivostí (resp. fenoménů). Tím je zároveň myšlení
uchopeno jako faktor, který čistou zkušenost dovoluje překonat (neboť „teprve ono zjednává
souvislost“561), ačkoli se ale – jakožto „duchovní fenomén“ – zprvu také jeví jako její součást
čili rovněž jako zkušenost (bylo by prý totiž zcela „negoethovské“ (ungoethesch)562 zastávat
názor, že myšlení není zkušeností). Paradox, že myšlení je jak zkušeností, tak i více, než pouhou
(čistou) zkušeností, řešil Steiner následně tím, že jej – v souladu s Goethem – pojal jako „vyšší
zkušenost ve zkušenosti“ (kap. 3.2). Již na první pohled je totiž evidentní, že „jakožto
zkušenostní fakt uvnitř zkušenosti zaujímá výjimečné postavení“,563 neboť už v té prvotní
(bezprostřední) formě, v níž se objevuje v našem vědomí, zjevuje to, co u každé jiné zkušenosti
právě postrádáme (a co tudíž musíme vypátrat, máme-li nejen zakoušet, vnímat, ale i poznat):
zákonité souvislosti a vztahy, obecné struktury či zkrátka podstatu toho, co vnímáme. Myšlení,
resp. jeho obsahy (myšlenky, pojmy) stačí jednoduše přijmout a „zachytit v té formě, v níž se
vyskytují v bezprostřední zkušenosti, a ony se již zjeví jako zákonitá určení“.564 Jen u myšlenky
nemá smysl hovořit o diferenci podstaty a jevu; na rozdíl od jakéhokoli jiného předmětu
zkušenosti je zcela transparentní, a proto také jen zde je přímá zkušenost zároveň přímým
a jistým poznáním. Přičemž tato transparentnost a z ní pramenící jistota (evidence) je dána tím,
že myšlenka jakožto předmět zkušenosti objevuje se samozřejmě jedině díky činnosti našeho
ducha (Já). To však neznamená, že má subjektivní charakter (kap. 3.3). Bližším zkoumáním
(jež Steiner provedl v druhé kapitole druhého oddílu) se totiž ukazuje, že jak samotné
myšlenkové obsahy, tak zákonitosti myšlení nemohou být pouhým produktem naší
559
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subjektivity: myslící subjekt či vědomí není jejich tvůrcem, nýbrž spíše místem („jevištěm“),
na němž (resp. skrze jehož duchovní aktivitu) se zjevují a působí „podle své vlastní
přirozenosti“.565 A je to právě tato přirozenost, totiž „vnitřní přirozenost myšlení“ samého, co
podle něj každého, kdo ji dokáže nepředpojatě nahlédnout, resp. prohlédnout, musí přivést
k přitakání názoru o objektivitě (patrně lépe: transsubjektivitě) myšlení neboli k uvědomění si
toho, že existuje jeden jediný a jednotný myšlenkový svět, jenž „spočívá na svých vlastní
zákonech“566 a který, jak se pokusil ukázat dále, má svůj svébytný, tj. na smyslové zkušenosti
nezávislý (nadsmyslový) obsah; totiž obsah, z něhož pak – viz rozbor první kapitoly oddílu
třetího (kap. 3.4) – náš duch (individuální myšlení) čerpá na základě podnětů (vjemů) vnějšího
předmětného světa odpovídající obecná myšlenková určení, tedy pojmy, v nichž se mu posléze
(prostřednictvím vjemových soudů) odhaluje nitro neboli podstata jevů (tj. vnější strany
skutečnosti), a v důsledku toho získává poznání, že jevy nejsou jen pouhé jevy, nýbrž vlastně
pojmy ve zvláštní formě. Nicméně, jak jsme viděli dále (kap. 3.5), byl však podle (raného)
Steinera také rozdíl, zda je pojem uchopen pouze rozvažováním (Verstand), tj. jako jednotlivá,
prostřednictvím analýzy ostře vymezená myšlenka, či také rozumem (Vernunft), tj. jako
podmnožina vyššího (obecnějšího a obsažnějšího) „myšlenkového útvaru“: ideje, a tato pak
jako součást jednotného, totálního „světa idejí“, resp., jak vyplynulo z jistých jeho výroků, ideje
absolutní. V prvním případě (rozvažováním) se prý totiž od pravé skutečnosti vzdalujeme,
v druhém (rozumem) se s ní spojujeme, sjednocujeme, neboť teprve „v idejích rozumu je
bezprostředně prožívána podstata, to o sobě věcí (das Ansich der Dinge)“.567 Toto bezprostřední
prožívání má pro Steinera zároveň charakter noetického (intelektuálního) zření (kap. 3.6), tzn.:
ideje nejsou rozumem jen myšleny, jsou nazírány, jsou objektem intelektuálního názoru (jímž
rozhodně disponujeme – vždyť naše myšlení jako takové je především „orgánem vnímání“
nadsmyslna, opravdovým „okem ducha“, nikoli jen nástrojem na „přežvykování
smyslovosti“568). Avšak nejen to, totiž nejenomže v idejích (resp. ideálnu vůbec, jehož součástí
jsou i přírodní zákony) náš duch podstatu věcí (nitro jevové přírody) nazírá a propojuje se s ní,
on ji tím zároveň plně manifestuje neboli, řečeno jinak, dává ji skrze sebe projevit ve své pravé
a nejdokonalejší – tj. duchovní – formě bytí, jejímž obsahem je: myšlení. Proto tu Steiner
nakonec pravil, že jeho „teorie poznání vede k pozitivnímu výsledku, že myšlení je podstatou
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světa a že individuální lidské myšlení je jednotlivou formou projevu této podstaty“.569 A jedním
z důsledků toho pak je, že poznávací činnost člověka, tj. „myslící pozorování“ světa (přírody),
nemá pouze subjektivní význam, neboť „v poznání člověk netvoří něco jen sám pro sebe, nýbrž
spolupracuje se světem na zjevování skutečného bytí“.570
Poslední tedy čtvrtá kapitola této práce byla věnována interpretačnímu rozboru
noetického (tj. prvního) oddílu Steinerova hlavního filosofického díla Die Philosophie der
Freiheit. Ačkoli jsou východiska i cíle tohoto spisu odlišné od Grundlinien a Goethe v něm již
nehraje (téměř) žádnou roli, lze říci, že jeho základní náhled na podstatu a strukturu poznání se
nijak zásadně neproměnil. Dosahuje však v mnoha ohledech větší hloubky a propracovanosti
(zvláště co se týče tématu myšlení, jež má i zde centrální význam), a třebaže mu lze v některých
pasážích vytknout vágnost či přinejmenším argumentační nedotaženost, přeci jen je oproti
prvnímu spisu jeho noetický výklad namnoze jasnější a srozumitelnější. Opět stručně
zrekapitulujme.
Po obecném představení díla a Steinerových důvodů, proč své pojednání o svobodě započal
obratem k otázce po „původu a významu myšlení“,571 byla podána intepretace II. kapitoly FS
(kap. 4.1). V ní si prostřednictvím „prostého“ (a místy i poněkud poetického) „popisu toho, co
každý ve svém vědomí prožívá“572 vlastně připravil půdu pro způsob, jakým na onu otázku
později získal odpověď. Zamyšlení se nad příčinou lidské touhy po poznávání a vědění jej
přivedlo k tématu fundamentálního protikladu „já a svět“, s nímž se člověk setkává ve svém
vědomí a jenž prý vyvstal v důsledku vydělení se z přírody. Paralelně s uvědomováním si
tohoto protikladu však máme pocit či tušení jednoty, a to v nás probouzí touhu po jeho
překlenutí, jejíž jednou formou je právě touha po poznání (kterážto je vždy současně
ne(u)spokojeností

s pouhým

smyslovým

vnímáním

předmětného

světa).

Řešení

ambivalentního vnímání vztahu „já a svět“ čili této podle něj „základní záhady člověka“
nepřinesou metafyzické (dualisticky či monisticky orientované) spekulace o duchu a hmotě, ale
nalezení a poznání toho, co je v našem nitru stejné podstaty jako „vnější“ příroda, totiž
spojovacího článku (Bindeglied), jímž onu dualitu překonáme. Po těchto v podstatě úvodních
či vstupních úvahách se pak již Steiner pustil do vlastního epistemologického zkoumání.
Nejprve – tj. v III. kapitole – se zaměřil na rozdíl a vztah mezi pozorováním a myšlením (kap.
4.2). Pozorování a myšlení tu zprvu obecně charakterizoval jako „prvotní východiska všeho
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Tamt., s. 138 (Steinerova poznámka k textu z roku 1924).
571
GA 4, s. 24.
572
Tamt., s. 34.
570

118

duchovního úsilí člověka, pokud si je ho vědom“,573 a jako „základní sloupy našeho ducha“.574
Následně vymezil pozorování jako pasivně receptivní schopnost, neboť při pouhém (čistém)
pozorování jen trpně – tzn. bez aktivně-tvůrčí součinnosti našeho ducha – evidujeme, co je
bezprostředně dáno. Myšlení pak přesně opačně: jako aktivní, tvůrčí činnost ducha, jíž se
pozvedáme nad oblast bezprostřední danosti a zjednáváme si tak přístup k tomu, co je
pozorování skryto. Z časového hlediska však pozorování předchází myšlení, neboť cokoli
chceme zkoumat, musíme nejprve pozorovat. Výjimku netvoří ani myšlení samo. Máme-li ho
zkoumat, resp. poznat v jeho vnitřní podstatě a „čistotě“ (Reinheit) (což je pro Steinera
netriviální a naprosto klíčové), musíme jej pozorovat. Analýza pozorování myšlení byla proto
jádrem III. kapitoly. Poukázal na to, že pozorování myšlení je „výjimečným stavem“, protože
v běžném životě myšlení uniká naší pozornosti (neuvědomujeme si ho in actu), a především,
že jde o „to nejdůležitější pozorování, jaké může [člověk] vykonat“,575 neboť tím, že pozoruje
něco, co své vysvětlení (svůj pojem) obsahuje inherentně v sobě samém, a co tudíž zároveň
bezprostředně poznává (poněvadž nejde o jemu cizí předmět, nýbrž o jeho pravlastní –
duchovní – činnost), získává „pevný bod, z něhož může s odůvodněnou nadějí pátrat po
vysvětlení ostatních světových jevů“.576 Vztah mezi pozorováním a myšlením pak ještě více
konkretizoval v kapitole IV., kterou sice nazval „Svět jako vjem“, nicméně, jak bylo ukázáno,
témat, jimiž se v ní zabýval, bylo vícero (kap. 4.3). Nejprve se zaměřil na určení povahy pojmu
jako čistě myšlenkového (nikoli verbálního) útvaru, tzn. útvaru, který není získáván
z pozorování (resp. smyslového vnímání), nýbrž právě jedině myšlením (tj. vlastně
nadsmyslově). Pozorování – podobně jako v Grundlinien zkušenost – popsal zde jako to, co
myšlení „stimuluje“ k aktivitě, a pojem (či ideu) čili výsledek této aktivity jako to, co je teprve
k obsahu pozorování připojováno, a to v našem vědomí, neboť ono jest „jevištěm, kde se pojem
a pozorování vzájemně setkávají a na němž jsou spolu navzájem spojeny“.577 Vědomí má tedy
podle něj zprostředkující funkci mezi myšlením a pozorováním. Z toho se potom odvíjelo jeho
vysvětlení subjekt-objektové diference, resp. toho, jak vzniká naše uvědomění předmětů světa
jakožto objektů a sebe sama jakožto subjektů vůči nim stojících. Ukázal, že klíčovou roli má
v tom myšlení, neb ono generuje pojmy „subjekt“ a „objekt“ (jako všechny ostatní pojmy)
a z nich ustavuje subjekt-objektový rozštěp v našem vědomí. Zároveň pak tímto způsobem
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argumentoval proti obvyklému (naivnímu) pojetí myšlení jako činnosti svou povahou pouze
subjektivní. Nemůže být subjektivní (a přísně vzato ani objektivní) právě proto, že subjektivita
(ergo i objektivita) jakožto myšlenkové určení má v něm a skrze něj svůj původ; je tedy ve
skutečnosti nad-subjektivní, ale vlastně i nad-objektivní povahy (což z něj v zásadě činí onen
v II. kap. hledaný „spojovací článek“ mezi námi a světem). Teprve po těchto úvahách se Steiner
zaměřil na téma vjemu, a to mnohem důkladněji než v Grundlinien. Vjemy tu zpočátku
charakterizoval jako „bezprostřední počitkové objekty“,578 které se člověku dávají
pozorováním, avšak protože pozorování nemusí probíhat pouze prostřednictvím fyzických
smyslů, upřesnil poté, že vjemy mohou být také duševního či přímo duchovního rázu. Charakter
vjemu má v jeho teorii poznání nakonec zkrátka „všechno, co k člověku přistupuje smyslově
i duchovně dříve, než to uchopí aktivně získaným pojmem“.579 Neučiní-li tak, stojí vůči
neúplné, poloviční čili vlastně zdánlivé skutečnosti, jak se posléze snažil ukázat v kapitole
V. „Poznávání světa“ (kap. 4.4). Tuto pro svou koncepci poznání zásadní tezi, totiž že vjem
sám o sobě „není nic hotového, uzavřeného, nýbrž jedna strana úplné skutečnosti“,580 tezi, která
je de facto obsažena již v Grundlinien (a lze ji nalézt v určité podobě i u samotného Goetha),
dokazoval zde prostřednictvím kritiky naivního realismu čili názoru, že už v samotných
smyslových vjemech se člověku ukazuje celá („hotová“) skutečnost (realita), tedy taková, jaká
opravdu a objektivně jest. Jednoduše, leč výstižně poukázal na čirou svévolnost tohoto mínění
a otřásl jeho domnělou – řečeno s Hegelem – „smyslovou jistotou“. Především ale napadal
„naivní vědomí“ proto, že neoprávněně připisuje myšlení, resp. pojmům, status něčeho
subjektivního, totiž pouze v hlavě člověka se vyskytujícího, abstraktního, a tudíž neskutečného
(ireálného). Opak je podle něj pravdou, kterou ovšem toto vědomí právě kvůli své „naivitě“
nedokáže nahlédnout: pojem (potažmo idea) je „druhou stranou“ skutečnosti, totiž právě tou
podstatnou, esenciální, niternou. Že se zjevuje člověku jakožto myslícímu vědomí, a to – jak
pravil ke konci V. kapitoly – původně ve formě intuice, neznamená, že je něčím ontologicky
„méně“ než smyslové věci; ve skutečnosti jsou vnímaná věc a pojem věci jedním jsoucnem.
Pouze naše lidská „organizace“ podle něj způsobuje, že se nám celistvá skutečnost jeví
rozdvojeně, totiž z jedné strany (zvnějšku, vnímáním) jako vjem, z druhé strany (z nitra, intuicí)
jako pojem. A tuto rozdvojenost překonáváme právě poznáním, neboť „akt poznání je syntézou
vjemu a pojmu“.581 Nicméně provedení této syntézy, resp. hloubka poznání či míra porozumění
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skutečnosti však přirozeně také závisí na individuálních (a též momentálních) dispozicích
a schopnostech každého jednotlivce.582 Stejně jako nemáme všichni stejně dokonalé smyslové
orgány, nemáme též všichni stejně rozvinuté duchovní (intelektuálně-intuitivní) schopnosti.
Sice má každý člověk jakožto nositel činnosti, jež je ve své podstatě univerzální, ba dokonce
prý absolutní, tj. myšlení, přístup k nadsmyslovému světu idejí, avšak ne každý dokáže
„nacházet věcem odpovídající intuice“,583 nebo přinejmenším ne se stejnou, řekněme, duchovní
hbitostí.584 Na určení poznání jakožto spojení vjemu a pojmu pak následně stálo jeho pojetí
představy, jež bylo představeno v poslední podkapitole (kap. 4.5). Představu totiž definoval
jako „pojem, který byl jednou s vjemem spojen a jemuž vztah k tomuto vjemu zůstal“,585 tzn.
vlastně jako zůstatek po poznávacím aktu. Protože tímto spojením nabyl pojem, který je sám
o sobě – tj. jakožto čistý pojem – univerzální, individuální podoby, je představa tzv.
individualizovaným pojmem. Jinak řečeno: je pojmem, vyplněným konkrétním vjemovým
(empirickým) obsahem, který se naskytl Já (subjektu) v horizontu jeho pozorování a zůstal
nadále jeho součástí jako jeho subjektivní (mentální) reprezentace skutečnosti.
Z rozboru obou textů lze snadno nahlédnout, že ve středobodu Steinerovy idealistickomonistické (nabízel by se i přívlastek „empiricko-idealistické“586) teorie poznání stojí
především otázka podstaty („přirozenosti“), významu, a tím také, lze říci, epistemických
možností lidského myšlení. K tomu se v závěru nabízí poznamenat, že právě tato ústřední
otázka, resp. obsah a vůbec celková podoba jeho výpovědí (jež nejsou záměrně vždy uzavřené,
definitivní, ale zahrnují v sobě často i jakýsi apel na čtenáře, aby se sám pokusil aktivovat
k plnému životu svůj myšlenkový potenciál, povznesl se do „éterické říše pojmů“587 a jaksi
kontemploval, co přitom ve svém duchu – nikoli mozku – prožívá) je vlastně i tím hlavním, co
jej v pozdějším období vedlo k tomu, aby o svých raných noetických spisech (zejména o FS)
hovořil jako o „filosofickém základu“ pro anthroposofii588 nebo přesněji: pro tzv.
582
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anthroposofickou „stezku“ (tj. metodu) vyššího poznání.589 Byl totiž toho přesvědčení, že
v oněch spisech jednak již do značné míry vybudoval teoretické předpoklady tomu, aby toto
vyšší, tzn. nadsmyslové poznání (a na něm stojící věda o nadsmyslnu, kterou chce
anthroposofie být590) bylo lze racionálně uznat jako možné, a jednak i vyznačil jeho elementární
východisko, totiž základní schopnost, kterou si podle něj musí osvojit každý, kdo by se chtěl
onou „stezkou“ vydat, a sice schopnost čistého (intuitivního) neboli tzv. „na smyslovosti
nezávislého“ myšlení (sinnlichkeitsfreies Denken)591 – protože právě v něm „již máme zážitek,
jenž má čistě duchovní charakter“592 čili vlastně zkušenost mající toliko nadsmyslový obsah.
Téměř v každém jeho primárním anthroposofickém textu vskutku nalezneme pasáž(e), kde
tematizuje tuto schopnost (a velice často právě s odkazem na své rané filosofické spisy)
a vykládá o jejím významu pro rozvinutí dalších, „běžnému“ vědomí sice neznámých, avšak
v něm latentně obsažených duchovně-poznávacích sil člověka, jakož i referuje o – řečeno
ovšem jen velmi náznakově – „transformativních“ účincích, které (údajně) má čisté myšlení na
duševní život člověka tehdy, je-li systematicky cvičeno a vědomě (meditativně) rozvíjeno.593
Samozřejmě, důkladnější objasnění Steinerova specifického chápání čistého myšlení
v souvislosti s jeho anthroposofickou teorií (i praxí) nadsmyslového poznání je již úkolem pro
jiné pojednání. Pisatel tohoto pojednání chtěl tu však na tuto souvislost alespoň poukázat, a to
i proto, že se domnívá, že dosud nikým neprovedená hlubší filosofická reflexe jeho filosofickoanthroposofického pokusu o prokázání možnosti člověka poznávat nadsmyslové čili duchovní
úrovně skutečnosti mohla by být velice přínosná a snad i dnes inspirativní (přirozeně zvláště
pro ty, kdo ještě zcela nezlomili hůl nad možností metafyzického poznání). Koneckonců – není
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snad stále platná Schellingova otázka z jeho Věků světa: „Kdo může zcela popřít možnost
takového přesazení člověka v jeho nadsvětský princip, a tudíž povýšení sil mysli ve zření?“594
Na úplný závěr pokládá autor za vhodné poznamenat, že si je plně vědom jistých nedostatků
či obsahových nedokonalostí své práce. Dokáže si představit, že by nějaký znalec Steinerovy
filosofie mohl kupř. namítnout, že v práci postrádá důkladnější rozbor spisku Pravda a věda
(původně jeho disertace), obsahující mj. jeho kritiku Kanta a Fichta. Nebo že není samostatně
probrána VII. kapitola FS, zabývající se otázkou (ne)existence hranic lidského poznání. Nebo
že chybí v tomtéž díle se nacházející Steinerova kritika Schopenhauerova voluntarismu či
Hartmannova transcendentálního realismu, na jejímž základě by se patrně lépe vyjevilo, co
mínil svým „myšlenkovým monismem“. Připouští, že mnohé by bylo třeba ještě či důkladněji
vyložit, objasnit a interpretovat, aby bylo možno konstatovat, že práce prezentuje teorii poznání
R. Steinera ve zcela komplexním světle, včetně všech nesrovnalostí a záhadností. Na druhé
straně však musí upozornit, že toto nebylo a ani – snad z pochopitelných důvodů – nemohlo být
jeho ambicí. Smyslem celé studie bylo spíše, jak bylo již řečeno, poskytnout úvod do Steinerovy
noetiky, potažmo jeho filosofie vůbec, a spolu s tím rovněž ukázat tohoto svérázného
idealistického myslitele v jiném světle, než jak je v našich akademických kruzích obvykle
etablován. A v tomto ohledu věří, že se mu cíl práce naplnit zdařilo.
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