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Jak nyní probíhá další vývoj nadsmyslové bytosti, kterou popisujeme v této práci? Ze 
schématu uvedeného na straně vyplývá, že od roku 2100 - a v určitém smyslu to už začalo v 
našem století, neboť každý skutečný vývoj neprobíhá skokem, ale postupně - nadsmyslová 
bytost, která nyní předstihne celkový vývoj lidstva, přejde ve svém vlastním vývoji od duše 
vědomé k dalšímu článku své (a lidské) bytosti, k duchovnímu Já, prvnímu článku duchovní 
triády. Celé lidstvo bude vyvíjet duši vědomou ještě až do konce páté kulturní epochy a 
duchovní Já teprve v šesté epoše, která začne kolem roku 3573. Moderní člověk ale může už 
dnes díky anthroposoficky orientované duchovní vědě nastoupit cestu moderního 
duchovního školení, která vede od duše vědomé vzhůru k duchovnímu Já.  
         Že se v naší době námi pozorovaná nadsmyslová bytost také chystá k vývoji duchovního 
Já, o tom svědčí, kromě jiných věcí, také následující vyjádření Rudolfa Steinera: Jednou byl 
učiněn pokus napsat biografii této bytosti, která prožívala svou pubertu v době Tháletově, v 
době Anaxagorově, a nyní dospěla k používání svého sebevědomí, která v 16. století jaksi 
dosáhla svých čtyřicátin: biografii této bytosti poskytly dějiny filosofie.“ A na jiném místě 
téže přednášky se praví: „Filosofie skutečně dosáhla čtyřiceti let, jenže ona je bytost, která má 
mnohem delší trvání života. To, co je pro člověka jeden rok, to je u této filosofické bytosti 
jedno století.“  
        Na Zemi vyvíjí individuální člověk svou duši vědomou v době mezi 35. a 42. rokem života 
a duchovní Já mezi 42. a 49. rokem. A tak znamená vstup do čtyřicátých let přechod (nebo 
přípravu) k vystoupení duchovního Já jako cíle moderního zasvěcení. V tomto procesu 
přechodu se dnes nachází také nadsmyslová bytost, jejíž biografie se odráží v dějinách 
filosofie. A to znamená, že se od naší doby (od 20. století) stala vůdcem lidstva na cestě 
duchovního školení (zasvěcení), jeho učitelem v moderních mystériích. 
        Dříve, než ale budeme pozorovat působení této nadsmyslové bytosti v naší době a v 
nejbližší budoucnosti, je třeba odpovědět na otázku, kdo tato bytost ve skutečnosti je. Z 
kosmického hlediska jsme ji charakterizovali jako poslední a nejmladší článek Nebeské Sofie. 
Nyní je třeba na ni pohlédnout z pozemského a - což je totéž - z lidského hlediska. 
Už výše jsme vylíčili, jak se skládá pozemský vývoj této bytosti stejně jako vývoj každého 
individuálního člověka ze tří velkých stupňů, přičemž se každý z nich ještě dělí na tři menší: 
epochu tělesného vývoje (fyzického, éterického a astrálního těla), duševního vývoje (duše cí- 
tivé, duše rozumové neboli uvažující a duše vědomé) a konečně epochu duchovního vývoje 
{duchovního Já, životního ducha a duchovního člověka). V přednášce z 3- února 1913 
charakterizoval Rudolf Steiner první ze tří velkých epoch (tělesné, duševní a duchovní) ve 
vývoji této nadsmyslové bytosti na příkladě vztahu starých Řeků k ní: „Řekové, když něco 
popisují, pak líčí,Sofii“, nikoli,Filosofii“. A podávají to tak, že i my ji také cítíme jako 
bezprostředně živoucí bytost. Ano, cítíme tuto,Sofii', tuto řeckou Sofii jako bezprostředně 
živoucí bytost.... Tak stál Řek vůči své Sofii, ztělesněné moudrosti, jako vůči bytosti, která tu 
takřka stála, a on stál před ní.... Sofie stála před Řekem jako zcela objektivní bytost.“ Zcela 
objektivně, tak jako stojí jeden předmět naproti druhému nebo také jedno tělo naproti 
druhému, tak prožívali v oné epoše Sofii nadsmyslově-tělesně prostřednictvím oné 
nadsmyslové bytosti, která v té době vyvíjela mezi lidmi své tělesné schrány. 
       Zcela jiný charakter měl vztah lidstva k této nadsmyslové bytosti v druhé velké epoše, v 
epoše, během níž vyvíjela své duševní články. Slovo „filosofie“ se sice poprvé objevuje ve 
starém Řecku, ale vnitřní obsah, který odpovídá duchovní realitě, získává tento vztah teprve 
asi kolem pátého století: „Potom vidíme, asi od pátého století po založení křesťanství, jak 
začíná být .filosofie' zobrazována - nejprve je líčena básníky oděna do nejrůznějších rouch: 
jako chůva, jako dobrodinec, jako vůdkyně a podobně. Potom ji o něco později začínají 
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zobrazovat i malíři a tak dále. A pak můžeme dojít až do doby, která se nazývá dobou 
scholastiky, v níž mnohý filosof středověku k ní skutečně pociťoval bezprostředně lidský 
vztah, když cítil, jak krásná vznešená paní Filosofia k němu přichází na oblacích.“ Odlesk 
tohoto vztahu k „paní Filosofii“ můžeme najít v postavě opěvované Beatrice v Dantově 
„Božské komedii“, a dokonce v Raffaelově „Sixtinské Madoně“. - „Miluji Sofii!“, to byl 
přirozený pocit středověku, kdy ještě museli lidé přistupovat k bytosti, jež byla označována 
jako Filo-Sofie, ale který byl ještě dobou, kdy se připravovala [během epochy scholastiky] 
duše vědomá.“ 
       Takový vztah k „Filo-Sofii“ jakožto živoucí bytosti se ale změnil, a to velmi radikálně, v 
poslední třetině této epochy (od počátku epochy duše vědomé), když člověk, poté co přijal do 
své vlastní bytosti substanci kosmické inteligence, začal sám vytvářet své myšlenky, bez 
jakékoli souvislosti s živoucí bytostí „Filo-Sofií“. Tento způsob myšlenkové činnosti dosáhl, 
jak jsme viděli, své kulminace ve filosofii Hegelově, jenž vytvořil sám ze sebe celý myšlenkový 
kosmos. Proto také tvořila jeho filosofie v určitém smyslu jak vrchol, tak i konec celého vývoje 
filosofie. Neboť Hegelova myšlenka se proměnila, odloučena od živoucího spojení se Sofiinou 
sférou, v „čistou myšlenku, ale jen v myšlenku, která může být uchopena nástrojem fyzického 
těla, která ale odumírá v okamžiku smrti“. To mělo za následek, že od té doby byly pro 
filosofii otevřeny už jen dvě cesty - buď padnout z výšin myšlenkové spekulace do hmoty (a 
tento „pád do hříchu“ nastal u filosofie při přechodu od Hegela k Marxovi), nebo nalézt cestu 
v čisté myšlence k spirituálnímu uchopení světa, jež modernímu člověku umožňuje jen 
duchovní věda. V prvním případě vede tato cesta k úplné ahrimanizaci lidského myšlení, k 
tomu, že by se Ahriman zmocnil pokladu kosmické inteligence, jež se stala lidskou, v druhém 
případě by to ale znamenalo, že by se inteligence vrátila zpět Michaelovi v epoše jeho vlády, 
jež začala v roce 1879. (Tím se budeme dále zabývat podrobněji.) „Proto“, říká Rudolf Steiner, 
„dnes stojíme i na přelomu vnějšího filosofického myšlení, proto musí toto filosofické 
myšlení, aby nepropadlo Ahrimanovu svodu, aby nebylo mefistofelskou moudrostí, přijít za 
touto bytostí, musí ji přijmout a musí ji přivést do duchovní vědy.“ 
        Tak musí moderní člověk, aby nepropadl vnitřně ve svém myšlení Ahrimanovi, 
především následovat jmenovanou nadsmyslovou bytost, která dnes prochází od vývoje duše 
vědomé k duchovnímu Já a která chce vzít s sebou také člověka. Ale jaká je vlastně tato bytost 
a jaké je její jméno? Viděli jsme, že na prvním stupni, tedy na stupni, kdy vyvíjela své tři 
tělesné články, byla nazývána „Sofie“. (Můžeme ji také nazvat „Theo-Sofií“, neboť v této první 
epoše jejího vývoje lidé prožívali její spojení s Nebeskou Sofií zcela bezprostředně, to 
znamená její spojení se světem bohů neboli božsko-duchovních hierarchií.) Na druhém 
stupni vývoje svých duševních článků pak byla nazývána „Filo-Sofií“. Ale dnes se uskutečňuje 
přechod této bytosti k třetímu stupni jejího vývoje a lidé stojí před volbou, zda zůstanou stát 
na předcházejícím stupni (a tak propadnou ve svém nitru nejkrajnější ahrimanizaci), nebo 
zda budou vědomě následovat tuto bytost, a uskuteční tak přechod od „filosofického“ 
myšlení k duchovní vědě. Pak se tato bytost lidem znovu ukáže a sdělí jim své nové jméno, 
moderní jméno, jméno, které dnes vyjadřuje začínající epochu jejího duchovního vývoje. 
Na nové jméno této bytosti poukázal Rudolf Steiner v nadpisu poslední kapitoly své knihy 
„Záhady filosofie“. V této knize podrobně popsal - samozřejmě ve formě určené pro 
neanthroposofické čtenáře - biografii této bytosti, pokud ji lze vysledovat v historickém vývoji 
lidského myšlení. A tuto „biografickou knihu“ uzavírá kapitola „V nástinu podaný výhled na  
Anthroposofii“. 
       O této závěrečné kapitole řekl Rudolf Steiner v přednášce z 10. ledna 1915: „Zde [v této 
kapitole] uvidíte, jak Filosofie dnes sice podává ve svobodném, emancipovaném 
myšlenkovém životě něco, co stoupá až do duše vědomé, ale jak tato filosofie musí v životě 
uchopit v duši vědomé to, co přichází od duchovního Já - nejprve filosoficky - jinak by 
musela filosofie upadnout do dekadence, musela by se rozplynout.“ 
       A tak zní jméno této bytosti v dnešním stádiu jejího vlastního vývoje Anthropos-Sofia 
neboli Anthroposojia. Na to poukazuje Rudolf Steiner ve své přednášce z 3. února 1913 
následujícími, hluboce významnými slovy: „Víme, že žijeme v období, v němž se připravuje 
duchovní Já, že sice ještě stále žijeme v době vývoje duše vědomé, že se ale už připravuje 
vývoj duchovního Já. V podobném smyslu dnes žijeme v období duše vědomé a pohlížíme na 
přípravu období duchovního Já, jako žili Řekové v době duše rozumové neboli uvažující a 
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pohlíželi k červánkům duše vědomé. A jako Řekové založili v období vývoje duše rozumové 
neboli uvažující filosofii, jež vznikla teprve v Řecku a lidé ještě žili v bezprostředním dozvuku 
objektivní Sofie [1. stupeň], jak tu vzniká Filo-Sofie [2. stupeň] a vyvíjí se tak, že ještě Dante ji 
mohl vnímat jako skutečnou, reálnou bytost, jež mu přinášela útěchu, poté co mu byla jeho 
Beatrice vyrvána smrtí, tak dnes žijeme uprostřed období duše vědomé, pohlížíme na 
červánky období duchovního Já a víme, že se znovu od člověka něco odděluje, ale ponese si 
to v přicházející době jako plod, jenž si člověk získal tím, že prošel dobou duše vědomé.“ 
Co se ale „odděluje“ v tomto případě „od člověka“? Není to nic jiného než nadsmyslová bytost  
procházející jeho duší vědomou, bytost, která dnes usiluje o duchovní Já a jejíž jméno je 
„Anthropos-Sojia“. 
       O tomto duševně-duchovním procesu řekl Rudolf Steiner: „Poté co [Sofie] vstoupila do 
člověka, musí s sebou vzít bytost člověka a znovu ji objektivně postavit před člověkem.... Ona 
se zase oddělí [přechází od svého vlastního vývoje duše vědomé v člověku k duchovnímu Já 
mimo člověka] - ale bere s sebou to, čím člověk je a objektivně se staví - nyní nejen jako 
,Sofie“, ale jako Anthroposofia, jako ona Sofie, která v sobě nese dále tuto bytost člověka, 
poté co prošla lidskou duší, bytostí člověka [a k tomu jí slouží její nejmladší „lidský“ článek], 
a staví se před tohoto poznávajícího člověka - jako kdysi Sofie, kterou Rekové prožívali jako 
objektivní bytost.“ 
       Jak se ale jeví vnitřnímu pohledu člověka tato nadsmyslová bytost Anthropos-Sofia, která 
dnes může znovu, poté co prošla lidskou duší, vystoupit jako objektivní duchovní realita před 
lidmi? Zjevuje se ve dvojí postavě: současně jako božská bytost (jako nejmladší článek 
Nebeské Sofie) a jako bytost podobná člověku, i když také v nadsmyslové formě, která 
prodělává vývoj článků lidské bytosti jako všichni lidé na Zemi, to znamená prochází 
pozemským vývojem jako neviditelný člověk. 
       Obě nadsmyslové tváře Anthopos-Sofie popsal Rudolf Steiner ve svých přednáškách. O 
jejím božském aspektu řekl: „... takže k nám z mlhy dějin filosofie vystupuje bytost, na niž 
pohlížíme jako na bohyni, která sestupuje z božských nebeských výšin, kterou vidíme mladou 
ve starých dobách, kterou vidíme vyrůstat, i když pomalu, protože jedno století u ní odpovídá 
jednomu roku člověka.“ Tak se zjevuje tato bytost našemu vnitřnímu pohledu jako bohyně, 
jako velký posel Nebeské Sofie, s níž se spojuje pozemský člověk prostřednictvím působnosti 
slunečního zákona v Anthroposofii, toho zákona, který se projevil ve společné kosmické 
činnosti duchů moudrosti a archandělů na starém Slunci. A tak pokračuje Rudolf Steiner: 
„Ale to všechno ožívá. Vychází nám Slunce, podobně jako Slunce v samotném pozemském 
bytí. Neboť tak jako vychází Slunce na fyzické rovině, tak vidíme, jak staré Slunce ještě září do 
pozemského světa v bytosti, která má delší trvání života než člověk.“ 
        S tímto kosmickým (slunečním) aspektem Anthroposofie je také spojen její pozemský 
(„lidský“) aspekt: U této bytosti „se všechno vyvíjí asi tak, jako se vyvíjí sám člověk: od 
éterického těla k vnímajícímu duševnímu tělu, k duši cítivé, k duši rozumové, k duši vědomé. 
Sledujeme určitý průběh jako průběh lidského vývoje, jen je jinak uspořádán. ... Neboť jsme 
viděli, jak se zde vyvíjí něco dalšího, co je jako člověk, jenže to má delší trvání života než 
člověk.“ Ještě zřetelněji hovořil Rudolf Steiner o tomto „lidském“ aspektu Anthroposofie na 
konci přednášky z 3- února 1913: „Neboť to je podstatou anthroposofie, že v ní spočívá její 
vlastní bytostná podstata, která je bytostí člověka-, a to je podstatou její působnosti, že 
člověk to, čím sám je, přijímá v anthroposofii a musí si to postavit před sebe, protože musí 
cvičit sebepoznání.“ 
        Z toho vyplývá, proč právě anthroposofie dokáže v naší době učinit člověka člověkem v 
plném slova smyslu. Neboť právě ona, poté co prošla jeho duší a znovu před ním vystupuje 
jako objektivní kosmicko-pozemská bytost, „se stala bezprostředně bytostí, která vysvětluje 
člověka jako takového“, Tak odhaluje člověku svým zjevením tajemství a smysl jeho 
vlastního vývoje jako cestu k realizaci jeho pravé bytosti na Zemi, když staví před jeho duši 
tento vysoký ideál jako kos- micko-pozemský vzor. Proto také Rudolf Steiner odhaluje v 
přednášce z 13. února 1923 vnitřní smysl jména „anthroposofie“ následujícími slovy: „V 
podstatě nechce být anthroposofie ničím jiným než onou Sofií, to znamená oním obsahem 
vědomí, oním vnitřním prožitkem v lidském duševním rozpoložení, které dělá z člověka 
plného člověka. Nikoli moudrost o člověku* je správná interpretace slova anthroposofie, 
ale,uvědomění si svého lidství“. Toto „uvědomění si svého lidství“ chce Anthroposofia jako 
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živoucí nadsmyslová bytost dnes probudit v každém člověku, který se na ni obrací, když se 
ona stává jeho vůdcem na moderní cestě zasvěcení, jež vede do chrámu nových mystérií. 


