ŽIVOT KASPARA HAUSERA A JEHO SEDMIČLENNÝ RYTMUS A HISTORICKÉ
DŮSLEDKY
Terry Boardman
Ve své knize Kaspar Hauser - Zápas o ducha Petr Tradowsky zkoumá aspekty
třiatřicetiletého rytmu, který vychází z osudu Kaspara Hausera, jak od jeho narození, tak od
jeho smrti. V tom, co následuje, si představíme odvíjející se film Kasparova života v
obdobích po sedmi letech na pozadí událostí 19. století s předpokladem, že by žil asi do
věku 90 let, a vždy s otázkou na mysli: co nám tyto události napovídají o duchovním původu
Kaspara Hausera?
Avšak dříve, než se podíváme na Kasparův život v sedmiletých obdobích, uvažujme o
třech konkrétních letech, kdy by Kasparovi bylo 72, 84 a 90 let, dožil-li by se pokročilého
věku.
1812 + 72 = 1884
V tomto roce Anton Bruckner začal komponovat svoji smělou 8. symfonii (do končenou
1887), jejíž Scherzo nazýval můj „německý Michel“. „Der Deutche Michel“ je tradičním
obrazným ztělesněním duše německého národa, které sahá nazpět do dob středověku, a 8.
symfonie jako celek má zajisté úžasnou michael skou a sluneční kvalitu. Symfonii věnoval
nešťastnému habsburskému císaři Františku Josefovi (vládl 1848-1916), který promeškal
úvodní provedení, protože byl někde venku na honu! Za 72 let se slunce posune o jeden
stupeň zvěrokruhu; můžeme cítit, že symfonie byla věnována nesprávnému panovníkovi.
1812 + 84 = 1896
Uran oběhne Slunce jednou za každých 84 let (7 x 12). V esoterice je 7 číslem času a 12
číslem prostoru. Uran byl objeven v roce 1871 (rok Stanhopeova narození) a byl první
planetou známou Evropanům za tradičními hranicemi prostoru a času, za Saturnem. Šest let
před rokem 1896 byl Bismarck donucen Vilémem II. k odstoupení a nyní byl v důchodu
(zemřel roku 1898); Filosofie svobody Rudolfa Steinera byla vydána roku 1894.
1812 + 90= 1902
Kdyby Kaspar žil do zralého věku 90 let, byl by naživu, když Rudolf Steiner vystoupil jako
učitel západní esoteriky v roce 1902. Vskutku by tak překlenul období od Michaelova
kosmického obřadu, který završil Michaelovu nebeskou školu, do příchodu jeho pozemského
projevu v duchovním impulsu Rudolfa Steinera - anthroposofii, ačkoliv je možno si představit,
že kdyby Kaspar byl naživu v průběhu 19. století, Rudolf Steiner by nemusel přinést
anthroposofii, protože by to vykonali Karl Julius Schóer a Friedrich Nietzsche. Steiner by se
býval mohl soustředit na to, co bylo jeho skutečným posláním - učení o karmě a reinkarnaci.
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1812 Měsíc
V tomto roce, kdy Velká kometa byla ještě viditelná na obloze a kdy se Napoleon pokusil o
osudnou invazi do Ruska, začalo měsíční období Kasparova životopisu, čas vývoje jeho
éterného těla. Byl odloučen od své matky méně než měsíc po svém narození a v polovině
svého měsíčního období, ve věku asi 3 a 14 roku byl umístěn do uzavřené osamocenosti na
hrádku Pilsach a připoután ke zdi cely, aby se nemohl postavit nebo pohybovat.
1819 Merkur
Kaspar strávil celých sedm let období vývoje astrálního těla ve své cele v Pilsachu. V tomto
roce 1819, který byl špatným rokem pro svobodu po celé Evropě (srovnej krveprolití u
Peterloo v Británii stejného roku), vydal Mettemich nechvalně známé Karlovarské dekrety,
které omezily svobodu projevu po celé kontinentální Evropě.
1826 Venuše
Na počátku tohoto období byl Kaspar ještě ve své cele a byl propuštěn na Svatodušní
pondělí, 26. května 1828, ve věku 15 let.
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1831 (březen) 1. měsíční uzel
Byl to osudový rok pro Kaspara. V té době, nyní ve věku 18 a 14 roku, žil v péči barona von
Tuchera. Rok předtím zemřel poslední z rodu Záhringerů, velkovévoda Ludvík (30. března
1830 ve 3:45 ráno) a byl nahrazen Leopoldem, nejstarším synem hraběnky Hochbergové,
která zorganizovala dynastický zločin v roce 1812 přesně za tím účelem, aby zajistila
výsledné nástupnictví svého vlastního potomka. To byl bod, ve kterém by se Kaspar sám
měl stát velkovévodou. Jeho vlastní otec zemřel v roce 1818 (s velkou pravděpodobností
otráven Hochbergy), když bylo Kasparovi pouhých šest let. Velkovévodou se potom stal
Kasparův strýc Ludvík, ale ten neměl žádné děti. 26. května 1831, na den přesně tři roky po
Kasparově objevení se v Norimberku, do Norimberku přijel lord Stanhope a poprvé trval na
tom, že chce vidět Kaspara. Zahájil svůj pokus o získáni Kasparovy přízně, který skončil tím,
že byl jmenován Kasparovým poručníkem v prosinci téhož roku. Hegel zemřel měsíc předtím
14. listopadu 1831- Goethe zemřel 22. března 1832.
1833 Slunce
Georg Friedrich Daumer v tomto roce dosáhl věku 33 let. Kaspar, ve věku 20 let žijící nyní v
Ansbachu s tyranským učitelem Meyerem placeným Stanhopem, byl konfirmován 20. května
v kapli Labutích rytířů v kostele sv. Humberta pastorem Fuhrmanem - hluboký zážitek
nejenom pro Kaspara samotného, ale pro všechny přítomné, kteří přihlíželi. To bylo několik
dní před smrtí jeho ochránce Anselma von Feurbacha.
Během zpívání Kaspar klečel na modlitebním klekátku před oltářem. Avšak v okamžiku, kdy
poklekl, pohnutí, s nímž hovořil do ticha... měl- o neobvyklý účinek na celé shromáždění.
Všechny rty se pohybovaly k odpovědi; všechna srdce se modlila s ním a za něj
Svojí konfirmací Kaspar ukázal, že objevil „živé, aktivní křesťanství1 prostřednictvím pastora
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Fuhrmanna, který byl přesvědčen o Kasparově „pohnutí a povznesení duše pro našeho
Spasitele“ a že „radostná zvěst Kristova, která oblažuje všechny věřící, zapustila hluboké
kořeny v jeho duši“. A 29. září bylo Kasparovi 21 let; znovu navštívil své přátele v
Norimberku a vyjádřil přání žít nezávislým životem. 27. listopadu jeho nepřátelé v Bádenu
pozměnili oficiální záznamy tak, že nemluvně, za které byl vyměněn v roce 1812, Kaspara
Ernsta Blochmanna, nechali oficiálně zemřít v roce 1833 (ten samozřejmě zemřel v roce
1812); toto jen podtrhlo jejich rozhodnutí zaútočit na Kaspara a zabít ho, což učinili 14.
prosince. V roce 1833 Wagner ve věku 20 let složil svoji první kompletní operu Die Feen
(Víly). Wagner později předal osobně originální rukopis Die Feen králi Ludvíku II.
Bavorskému a tento rukopis byl později věnován jako dar Adolfu Hitlerovi, který se stal
německým kancléřem v roce 1933- Byl zničen v plamenech Hitlerova berlínského bunkru v
roce 1945.
Zatímco léta 1815-1830 byla obdobím reakčního konzervativismu v evropské politice a
společnosti, 30. léta slibovala zvěstování úsvitu reformy počínaje červencovou revolucí roku
1830 v Paříži (ve 42. roce po Revoluci roku 1789).
Následovalo polské povstání proti Rusku, jež vyvolalo sympatie po celé Evropě, zvláště v
Německu a stejně tak řecká revolta proti Turkům. Poláci ve své revoltě neuspěli, ale Řekové,
kteří bojovali proti Osmanům od roku 1821, byli odměněni uznáním za nezávislou zemi v
červenci 1832 Cařihradskou dohodou. Řecký a polský příklad osmělil liberály po celém
Německu, aby protestovali proti Metternichově útisku střední Evropy. 27. května se na
hambacherské slavnosti ve Falci shromáždilo přibližně 30 000 lidí, mnozí z nich studenti, aby
požadovali liberální, sjednocené Německo, svobodu tisku, odstranění feudálních břemen,
náboženskou toleranci a dokonce německou republiku. Hnutí však nebylo ještě dostatečně
silné a po Kasparově smrti roku 1833 Metternich opět získal navrch prostřednictvím
princovských loutek německých států. V Británii naproti tomu byla 30. léta svědkem Velkého
reformního zákona roku 1832, zrušení otroctví v celém Britském impériu a Továrního zákona
(1833), jenž zaručoval následující: žádné dětské pracovníky pod 9 let, maximálně
osmihodinový pracovní den pro děti ve věku 9-13 let, dvě hodiny školního vzdělávání pro děti
a jmenování továrních inspektorů. Tři roky po Kasparově smrti vzniklo v Británii chartistické
hnutí, které vedlo kampaň za práva vynořující se, ale utiskované dělnické třídy, a za
všeobecné volební právo. Mělo ohromný účinek na britský politický život a pokračovalo rázně
až do roku 1848.
1840 Slunce
V roce 1841 začala válka v nebi mezi Michaelem a jeho zástupy a ahrimanskými anděly v
měsíční sféře. Kaspar by je ve svém druhém sedmiletém období vývoje duše rozumovémyslivé (28-35), byl osvětlil svým myšlením. Princ Albert se oženil s královnou Viktorií.
Ludvík II. Bavorský se narodil v roce 1845. Jeho slabostí bylo jeho myšlení, které se
oddávalo snění a fantaziím.
1847 Slunce
(Třetí sluneční sedmiletí: rozvoj duše vědomé.) Kasparovi by bylo 35 let. V následujícím roce
Německé revoluce 1848 mohl získat jako velkovévoda Bádenský, jehož lid byl v popředí
liberální revoluce, od frankfurtského všeněmeckého shromáždění korunu sjednoceného
Německa nebo federálního německého svazu. Ta byla namísto toho nabídnuta
arcireakčnímu Friedrichu Vilémovi IV. Pruskému, který jí pohrdl, a jehož vojska později
zmařila poslední úsilí revolucionářů v Bádenu. Jako vládce nové, z vlastní vůle zvolené
liberální monarchie v Německu, nebyl by Kaspar schopen vést Německo rozdílnou cestou ve
spolupráci s Viktórií a Albertem v Británii? O sto let později, po století nanejvýše bolestného i
traumatického vývoje, byla Německu dána federální ústava anglicko-americ- kými vítězi
Třicetileté války 20. století (1914—1945).
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1845 Mars
Vypukla Krymská válka kvůli předstíraným náboženským motivům - ochraně Svatých míst v
Palestině. Opět, jako v roce Kasparova narození roku 1812, Západ (Británie a Francie) vpadl
na Východ (do Ruska), zatímco střední Evropa bezmocně přihlížela. Západ zaútočil na
Východ opět ve druhé opiové válce v letech 1850-1860: Británie a Francie vpadly do Číny a
vnutily jí svou vůli, čímž zahájily 120 let utrpení v Číně. Byl by Kaspar, začínající své vlastní
marsické období (období duchovního Já), schopen přinést mír a poskytnout nějaký druh
zprostředkování mezi Východem a Západem, k němuž je střední Evropa ve skutečnosti
vhodná?
1861 Jupiter
Kasparovi by bylo 49 (7 x 7) let s nástupem jupiterského období (životního ducha). Třiatřicet
let po Kasparově objevení se v Norimberku roku 1828 se narodil Rudolf Steiner. V roce 1861
mladý korunní princ Ludvík Bavorský zhlédl Wagnerova Lohengrina a Tannhäusera-, v roce
1864 se stal králem a okamžitě nabídl Wag- nerovi svoji ochranu a zajistil tak skladatelovo
dílo. Šedesátá léta mohou být chápána jako desetiletí prvního „měsíčního uzlu“ lidstva,
jestliže bereme každé století (3 x 33 let) jako jeden rok v životě nového Adama,
pokřesťanštěného lidstva. Americká občanská válka (1861-1867) a zrovnoprávnění otroků v
Americe. Středoevropská neplodnost: nezdařené úsilí Habsburků o ustavení říše v Mexiku
pod vedením Maxmiliána, syna rakouského císaře. Bismarck se chopil kormidla v Prusku v
roce 1862; Lassalle zemřel v roce 1864. Pod vedením Bismarcka Prusko rozřešilo
neodbytnou otázku budoucnosti Německa (malé pod Pruskem, nebo velké s Rakouskem)
tím, že ve válce porazil nejdříve Dánsko (1864) a potom Rakousko (1866). Habsburská říše
se přizpůsobila nové situaci říšským Kompromisem (Atisgleich) roku 1867 a vytvořila
dvojvládnou monarchii, Rakousko-Uhersko. Tyto události mohou být chápány jako německá
občanská válka souběžná s tou americkou. Byl by Kaspar v období svého životního ducha
schopen vyřešit tyto problémy éterné podoby německého státního útvaru? Kdyby býval byl
úspěšný v roce 1848, takové problémy by možná vůbec nevznikly.
1868 Saturn
Kaspar Hauser ve věku 56 let; jeho satumské období (duchovní člověk) by začalo. Král
Ludvík II. Bavorský načrtl své první plány hradu Neuschwanstein; stavět se začal v roce
1869 a spolu s ním i wagnerské umělecké centrum v Bay- reuthu. V roce 1870-1871 se
odehrála francouzsko-pruská válka a po porážce Francie byla Bismarckem založena v
Zrcadlové síni paláce Ludvíka XIV. ve Versailles druhá Německá říše pod vedením Viléma I.
Pruského. V roce 1869 se poprvé setkali Wagner a Nietzsche; v roce 1871 Wagner složil
operu Siegfried, třetí část cyklu Prsten, a v roce 1874 operu Gôtterdämmerung (Soumrak
bohů). Lenin se narodil 22. dubna 1870.
1875 Uran
Kasparu Hauserovi by bylo 63 let. Válka v nebi byla přivedena k úspěšnému završení
Michaelem a jeho zástupy v listopadu 1879, do této doby byli ahrimanští andělé vyvrženi z
měsíční sféry duchovního světa do éterné oblasti Země (do myšlení) a v některých
případech do étemých těl lidí. V 70. letech Christian Rosenkreutz (ve své inkarnaci jako
hrabě St. Germain) řekl hraběnce ďAdhemar,
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že ho bude možno vidět v Paříži opět „po třech generacích“; v roce 1875 byla v New Yorku
založena Helenou P. Blavatskou Theosofická společnost. Nietzsche se v tomto období
odcizil Wagnerovi. Kongres v Berlíně v roce 1878: Bismarck bez Kaspara Hausera byl
„poražen“ Disraelim a Salisburym, kteří přesvědčili Kongres, aby stanovil balkánské
předběžné podmínky, jež se staly rozbuškou katastrofy Třicetileté války 20. století v letech
1914-1945. Lev Trockij se narodil 7. listopadu 1879, Stalin o 11 měsíců dříve 18. prosince
1878.
1882 Neptun
Kasparu Hauserovi by bylo 70 let: 101 let předtím, v roce 1781, byl objeven Uran a narodil se
Stanhope. V roce 1883 zemřel „kouzelník“ Wagner a o tři roky později byl následován
Ludvíkem II., který byl prohlášen za duševně nemocného svou vlastní vládou, jež se ho
snažila zbavit, protože jeho stavby ruinovaly jeho rodinu. Byl dobrým plavcem a jeho utonutí
v po pás hlubokém jezeře Starnberg bylo podezřelé. Koncem roku 1888 Nietzsche začal
projevovat známky upadání do svého vlastního šílenství, když se nejdříve divoce obrátil proti
mrtvému Wagnerovi ve svém Případu proti Wagnerovi.
1889 Pluto
Kasparu Hauserovi by bylo . V lednu 1889 Nietzsche podlehl duševnímu onemocnění, z
něhož se nikdy nezotavil až do své smrti v roce 1900. V dubnu se narodil Hitler. Snad, kdyby
Kaspar Hauser byl činný ve své době, Hitler by s< neobjevil, anebo by se jeho osud odvíjel
jinak, než jak ve skutečnosti dopadl.
1896
Kasparu Hauserovi by bylo 84 let. Rudolf Steiner byl již vydávaným autorem - Filosofie
svobody (1894). Bismarck (narozený roku 1815, v roce Kasparova uvěznění na hradě
Beuggen) zemřel roku 1898. V roce 1896 byl Rudolf Steinei požádán sestrou Friedricha
Nietzscheho, Elizabetou Forster-Nietzscheovou, aby uspořádal Nietzscheho archiv a byl jí
představen jejímu katatonickému bratrovi Steiner byl hluboce pohnut, a poté napsal Friedrich
Nietzsche - bojovník za svobodu. V roce 1897 se Steiner přestěhoval do Berlína, aby zde
vydával časopis Magazín fůr Literatur. Ve vydání časopisu z 28. srpna 1899 (28. srpen byly
Goethovy narozeniny) Steiner zveřejnil svůj článek „Goethovo tajné zjevení' o esoterních
aspektech Goethovy pohádky O zeleném hadu a krásné Lilii. To vedlo hraběte a hraběnku
Brockdorffovy, aby ho pozvali do svého theosofického kroužku promluvit o významu
Nietzscheho. Steiner pokračoval ve svých hovorech pro členy Theosofické společnosti a stal
se předsedou její německé sekce v roce 1902.
1903
Konec života Kaspara Hausera (?) následovaný zahájením veřejného působení Rudolfa
Steinera jako esotemího (rosekruciánského) učitele v roce 1902.
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