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Následující text je úryvkem z proslovu, který Rudolf Steiner pronesl pozdě večer 5. dubna 1909 
při položení základního kamene k „modelové stavbě v Malschi“, které se zde konalo v souvislosti se 
založením nové pobočky Theosofické společnosti.  
        Tato malá budova byla zamýšlena jako model „chrámu“, o jehož stavbě se uvažovalo. 
Stavitelem byl E. A. Karl Stockmeyer, který v této věci požádal Rudolfa Steinera o směrnice. Jádro 
návrhu tvořilo dvakrát sedm sloupu, nesoucích oválnou kupoli. Hlavice sloupů představovaly 
metamorfózu sedmi planetárních stadií ve vývoji Země. Steinerovy návrhy sloupových hlavic byly 
později použity v prvním Goetheanu.  
     Malá stavba v Malschi nedaleko Karlsruhe byla později restaurována a dnes je možné ji 
navštívit.  
      Slova, která Rudolf Steiner pronesl při položení základního kamene, mají ráz modlitby. Jedna z 
přítomných, kterých bylo asi 24, je bezprostředně po slavnostním aktu zpaměti zapsala. 
        Rudolf Steiner v tomto fragmentu zcela osobitým způsobem vyslovuje, co je úkolem 
rosikruciánského proudu s ohledem na proměnu Země. 
      Tento textový fragment pochází ze svazku Bilder okkulter Siegel und Sčiulen, GA 284, Dornach 
1977, str. 112-113: 
        
Vnořme základní kámen tohoto chrámu do lůna naší Matky Země, před paprsky úplňku, jež nás 
osvěcují, vprostřed zeleně rostlinného světa, rašícího kolem této stavby. A jako Měsíc zrcadlí jasné 
světlo Slunce, zrcadleme my světlo duchovně-božských bytostí. S důvěrou se obraťme na naši 
velkou Matku Zemi, která nás láskyplně nese a chrání, a svěřme jí rodný list této stavby... [následuje 
popis tohoto rodného listu]. 
        Současně s tímto rodným listem do ní vnořme naše přání, naše požehnání - my všichni, kteří 
jsme se zde shromáždili a často si budeme vzpomínat tuto chvíli a to, co žhnulo v našich duších a 
srdcích. Naše smýšlení pak bude působit dál a bude podporovat a chránit stavbu tohoto chrámu, 
patřícího lóži v Malschi. Chceme též vyprosit pro tento kámen a pro lóži v Malschi požehnání 
Mistrů moudrosti a souznění citů i požehnání všech vznešených a nejvznešenějších bytostí, všech 
duchovních hierarchií, spojených s evolucí Země. Prosíme, nechť svou sílu vlijí do tohoto 
základního kamene a nechají ji v něm dále působit, aby vše, co nad tímto základním kamenem 
budou lidé myslet, cítit, chtít a konat, bylo v souladu s nimi a proniknuto jejich duchem. 
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Nechť na tuto stavbu 
září světlo duchů východu; 
duchové západu nechť ho zrcadlí; 
duchové severu nechť ho zpevňují  
a duchové jihu prohřívají,  
aby tak duchové východu, západu,  
severu a jihu proudili touto stavbou. 
 
S bolestí se naše Matka Země zpevnila. Naším posláním je znovu ji zduchovnit a vykoupit, když ji 
silou a prací svých rukou proměňujeme v duchem naplněné umělecké dílo. Nechťje tento kámen 
zároveň i prvním základním kamenem k vykoupení a proměně naší planety Země, nechť se síla 
tohoto kamene ztisícinásobí.  
      Dokud jsme ještě spočívali v luně božství, obtékáni a chráněni božskými silami, tkal v nás vše 
pronikající a halící otcovský duch. Dosud jsme však byli nevědomí a neměli jsme v rukou sami sebe. 
Proto jsme sestoupili do hmoty, abychom se zde učili rozvíjet vědomí sebe sama. Tu přišlo zlo, tu 
přišla smrt. V hmotě však působil i Kristus a pomáhal nám zvítězit nad smrtí. A když v Kristu 
umíráme, pak žijeme. Přemůžeme smrt a svou velkou silou zbož- štíme, zduchovníme hmotu. Tak 
v nás procitne síla posvěcujícího, svátého Ducha. 
Tak nechť na tomto místě zazní tato slova pravdy: 
 
Ex Deo nascimur,  
in Christo morimur,  
per Spiritám sanctum reviviscimus. 
 
Z Boha jsem zrozen,  
v Kristu umírám,  
Duchem svátým znovu povstávám. 
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