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To všechno neříkám proto, abych jakkoli agitoval, ale jen proto, abych na základě impulzů 
světových dějin objasnil to, co je. Jen poznání toho, co je, může vést lidi k tomu, aby se chovali 
náležitě správným způsobem. To je také důvodem, proč ona evropská mapa světa dopadla v 
jistých okultních společnostech právě tak, jak jsem vám ji včera nakreslil na tabuli. Výslovně 
poznamenávám, že tuto mapu mohu sledovat zpětně až do osmdesátých let 19. století. Jak daleko 
do minulosti jinak sahá, nevím. Říkám jen to, co vím; jen to, co mohu říci s jistotou. Proto jsem také 
nic neřekl o skandinávských státech, protože nevím, jestli o tom padla také nějaká rozhodnutí. 
Striktně se omezuji na to, co vím, a zdůrazňuji to zvláště při této příležitosti, ačkoli je to zásada, 
kterou se řídím pokaždé. 
        K tomu si připočtěte skutečnost, že tato mapa, tedy toto rozdělení evropských poměrů, má 
tendenci sloužit vytvoření komerčně-univerzální monarchie. Evropa má být zřízena tak, aby 
mohla být založena komerčně-univerzální monarchie. Neříkám, že se to má stát již zítra; vidíte 
však, že jsou již požadovány splátky. Porovnejte si jen nynější nótu Wilsonovi s mapou Rakouska 
a budete to mít velmi přesně [před očima]. O Švýcarsku se tam dnes ještě neříká nic; tyto splátky 
budou vyžadovány později. Ale to, jak se budou postupně objevovat, bude bezpochyby odpovídat 
mapě, kterou jsem včera ukázal. 
       Abyste viděli, co mám na mysli, chtěl bych vám na jednom příkladu ukázat, jak se na vlnách 
současné civilizace vzdouvá a dme nejen frázovitá lež, nýbrž lež skutečná, a jak zasahuje do života. 
Můžeme se teď podívat zpětně na lecjaké události, otřásající celou Evropou. Chceme-li si vůbec 
učinit úsudek o tom, co v současnosti otřásá světem, musíme se vrátit o desítky let a v těchto 
desetiletích přesně poznat podstatné charakterové rysy událostí; musíme však mít oko pro 
skutečnosti. 
       Upozornil jsem vás, že v jistých západních okultních bratrstvech se o současné válce mluvilo 
pro mě prokazatelně v devadesátých letech [19. století], a že žáci těchto okultních bratrstev byli 
tenkrát vyučováni prostřednictvím územních map, na nichž bylo vyznačeno, jak se má Evropa 
touto válkou změnit. Zvláště v anglických okultních bratrstvech se poukazovalo na válku, která 
musí přijít, která byla doslova zesnována, která byla připravena. Poukazoval jsem při tom naprosto 
na skutečnosti; a jen z jistých důvodů upouštím od toho, abych vám nakreslil mapy, které bych 
vám snadno nakreslit mohl a které opravdu v západních okultních bratrstvech figurovaly. 
       Tato okultní bratrstva, se vším, co se k nim pojilo, počítala s velkými převraty, které se mají 
odehrát v souvislosti s velkou evropskou válkou, na niž poukazovala - každou větu říkám zcela 
uváženě - mezi Dunajem, Egejským, Černým a Jaderským mořem. A jedna z vět, které tam 
figurovaly a kterou chci v jistém smyslu citovat doslova, zní takto: Až o něco dále pokročí sny 
panslavistů, uskuteční se na Balkáně leccos, co je ve smyslu evropského vývoje - čímž mínili ve 
smyslu těchto okultních bratrstev. 
 
R. Steiner, přednáška ze 4. prosince 1916 v Dornachu, in: Zeitgeschichtliche Betrachtun- gen. Das 
Karma der Unwahrhaftigkeit, I. díl, 
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GA 173, str. 22n. 
 
 
Poukázali jsme na to, že to není jen rozumové, na rozumu založené myšlení, které se chápe 
instinktivního spojování částí [světa], ale řekl jsem vám, že v posledních desetiletích 19. století tu byli 
také jistí příslušníci okultis- tických proudů, kteří se nejen za pomoci běžného vědomí, nýbrž za 
pomoci okultního vědomí pustili do budování britského impéria, když před svou duši a duši svých 
posluchačů, svých žáků postavili přímo územní mapy, které ukazovaly, co musí vzniknout, bude-li 
britské impérium vyzařovat své síly do světa. V těchto okultních kruzích byla vědomě zastávána 
myšlenka: Páté poatlantské údobí patří anglicky mluvícím lidem. A z této perspektivy byla 
provedena veškerá rozdělení a vytvořeny všechny detaily. 
 
R. Steiner, přednáška ze 7. ledna 1917 v Dornachu, in: Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma 
der Unwahrhaftigkeit, II. díl, GA 174, str. 63n. 
 
 
Podívejme se na skutečnosti. Toto by bylo zhruba dnešní Rakousko-Uhersko [přednášející kreslí]. 
Tady zhruba by byl Dunaj, tady zhruba by se nacházela Vídeň. Předpokládejme nyní, že by se 
uskutečnilo to, co požaduje nóta Dohody. Praví se v ní, že Italové - myslí se tím rakouští Italové - 
se chtějí osvobodit. Čím tato nóta Dohody trpí nejvíc, je ona vnitřní nepravdivost, která vyvěrá z 
naprosté nevědomosti. Proto je těžké udělat nákres, který teď chci udělat. Proto tu bude, jak 
vzápětí uvidíte, několik obtíží. Předpokládejme však, že by italští Rakušané byli osvobozeni. Nuže, 
také Jihoslované mají být osvobozeni. To je samozřejmě těžké, neboť osvobození Ji- hoslovanů by 
mělo za následek zhruba toto; tady všude totiž žijí. 
      Komicky se tu však praví: Osvobození Čecho-Slováků. Známe Čechy, známe Slováky, ale 
Čecho-Slováky zná samozřejmě jen Dohoda. Zřejmě jsou tedy míněni Češi a Slováci. Jejich 
osvobození by pak mělo za následek toto - podle pojetí, které panuje mezi Čechy samotnými. 
Potom osvobození Rumunů. To by přineslo toto. Potom musí být osvobozeni ještě - jak se tu píše: 
„z vůle jeho veličenstva cara“ - Poláci žijící v Haliči, to však má provést Rakousko samo. Toto by 
pak bylo zhruba Uhersko a toto Rakousko. 
      Takto vypadá mapa, uskuteční-li se to, co se o Rakousku praví v notě Dohody. A to se tu 
zároveň říká, že národům střední Evropy nemá být učiněno nic zlého! 
 
R. Steiner, přednáška z 13. ledna 1917 v Dornachu, in: Zeitgeschichtliche Betrachtun- gen. Das 
Karma der Unwahrhafiigkeit, II. díl, 
GA 174, str. 120n. 
 
 
Upozornil jsem vás, že jistá okultní bratrstva použila okultní vědění k tomu, aby udala směr, který 
pak byl určitým způsobem zhodnocen, a že tedy pomocí okultních impulzů nemělo být dosaženo 
cílů obecné lidských, nýbrž skupinově egoistických. Říkal jsem vám, že v jistých okultních 
sbratřeních se vyskytovaly názory, jak by měla být utvářena Evropa, jakého utváření Evropy by 
mělo být dosaženo. Jestliže k tomu, co již bylo řečeno, dnes doplním něco jiného, co dosud 
řečeno nebylo, činím tak z toho důvodu, že se mi jeví jako dobré, aby jednou alespoň někde, byť v 
jakkoli malém kruhu, bylo řečeno to, co se v budoucnosti objeví stejně tak, jako se v notě, která 
byla odpovědí prezidentovi Wil- sonovi, objevilo rozdělení Rakouska. Neboť kdo ty věci zná, ten 
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mohl na základě zmíněné mapy zaznamenat rozdělení Rakouska již v devadesátých letech - dále 
do minulosti jít nechci. 
       Nuže, to, co se vždy zveřejňuje, jsou dílčí části; do vnějších, exoterních věcí to plyne v době, 
kdy se zkrátka [jistí lidé] domnívají, že tím mohou působit; to ostatní si nechávají pro sebe. 
Nemluvím o tom, o čem chci nyní mluvit, skutečně ani v nejmenším proto, abych působil jakkoli 
agitačně nebo politicky, ale jen proto, abych vám sdělil skutečnosti, které jsou výsledkem poznání. 
Ve světě to prostě existuje. A jsem skutečně velmi dalek toho, abych chtěl někomu nahánět strach 
nebo abych chtěl na někoho zapůsobit tak, aby tomu či onomu uvěřil nebo aby se v tom či onom 
směru začal bát; nýbrž má se zde jednat jen o poznatky. A v tomto smyslu bych vám chtěl 
nakreslit něco z budoucí mapy Evropy, která se v jistých okultních společnostech objevila zhruba v 
té podobě, v jaké vám ji popíšu. Jenom to všechno, aby to bylo rychlejší, nakreslím pouze 
přibližně. Jak říkám, jedná se o to, jak si v těchto okultních společnostech představovali utváření 
Evropy ve vzdálené budoucnosti [přednášející kreslí]. 
       Prvním, co se pevně stanovilo, byla jihoev- ropská, balkánská konfederace; ta měla tvořit  
cosi jako předsunutou pevnost, val proti ru- sismu. Rusismus byl totiž na Západě považován 
samozřejmě za opačný pól, rozhodně tedy ne za něco, s čím by se chtěli navěky spojit, nýbrž s čím 
je v jistém smyslu potřeba také vždycky bojovat. Tato konfederace - jelikož by chtěli slepit 
dohromady dnešní italské království s balkánskými a jižními Slovany patřícími dnes k Rakousku - by 
zahrnovala velkou část Apeninského poloostrova, italsky mluvící části Švýcarska, jižní části 
Rakouska, Chorvatsko, Slavonii a Dalmácii. K tomu se připojí část Řecka, ovšem pouze severní. Tato 
konfederace by zahrnovala také Uhersko a dunajskou deltu. Toto by tedy byla balkánská 
konfederace. 
       K ní by se směrem na východ mělo přičlenit vše, co si představujeme jako Rusko v širším slova 
smyslu. V programu spojeném s touto mapou - výslovně to zdůrazňuji - se vždy, a sice důrazně, 
prohlašovalo: Ať se Polsko zachová jakkoli, světově historickou nutností je, aby tato země byla za 
všech okolností jako celek nakonec opět začleněna do ruské říše. Byl to tedy od samého začátku 
program: aby Polsko, včetně částí patřících dnes k Prusku, bylo opět začleněno do ruské říše. Podle 
tohoto programu by tedy ruská říše zahrnovala dnešní Polsko a také Halič až na druhou stranu 
přes Slováky. Takovým vnořujícím se poloostrovem by bylo všechno, co tu šrafuji. Toto by byla 
Bukovina [přednášející kreslí]. 
       Následovala by Francie, která by s vyloučením rýnské delty zahrnovala oblast až sem k Rýnu a 
dnešní francouzský mluvící část Švýcarska, tady by byla ohraničena Pyrenejemi a tady zhruba takto. 
O skandinávských národech nic zvláštního řečeno nebylo; těm bude zřejmě poskytnuta značně 
dlouhá lhůta z milosti. 
       Dále by tu bylo německy mluvící Švýcarsko s Německem a německá území Rakouska; ta by 
tedy zahrnovala tuto oblast. A to, co tu je teď obtažené barvou, by mělo více méně spadat do tak 
či onak utvářené sféry vlivu britské říše: Holandsko, Belgie, pobřeží, Portugalsko, Španělsko, dolní 
část Itálie - o ostrovech si můžeme promluvit jindy - a jižní část Řecka. 
       Máme tu mapu, která zřetelně ukazuje, že to, co jsme se včera pokusili zaznamenat na tabuli, 
je jakousi splátkou z této mapy; pro střední Evropu z ní totiž vyplývá přibližně totéž, srovnáte-li 
tuto mapu s tím, co teď již stojí v notě Dohody Wilsonovi. Je to něco, co bylo považováno za 
ideální rozdělení Evropy. Abych se nedopustil křivdy: Řím by se nacházel zde; samozřejmě by 
zůstal součástí Itálie. - Ještě jednou říkám: Není to ani v nejmenším nic, čím bych chtěl někoho 
ovlivňovat, nýbrž chci tím pouze říci, že toto se jako určité utváření Evropy, pro mě zřetelně 
dosledovatelné až do devadesátých, osmdesátých let, vyučovalo v jistých okultních společnostech. 
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R. Steiner, přednáška z 14. ledna 1917 v Dornachu, in: Zeitgeschichtliche Betrachtun- gen. Das 
Karma der Unwahrhaftigkeit, II. díl, GA 174, str. 145nn. 


