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JAKÝ VÝZNAM MÁ POHÁDKOVÉ NALADĚNÍ V DNEŠNÍ 
DOBĚ 

 
 
 
Jestliže lidé naslouchali pohádkám v některé z dřívějších inkarnací, například ve středověku, 
byly tím jejich duše připravovány na to, aby se v současném životě stali duševně pohyblivými 
a otevřenými vůči spiritualitě. Tak je to podáno v přednášce „Rosikruciánské vědění v 
pohádkářství". Neznamená to ale, že pohádky byly přiměřené dřívějšímu, dětštějšímu stavu 
vědomí a pro dnešního dospělého člověka už nemají význam? 
       Jak se R. Steiner díval na tuto otázku, je zcela zjevné z toho, že do svých mysterijních 
dramat zařadil postavu vědce, profesora Capesia, pro něhož jsou pohádky obzvláštním 
životním elixírem a ještě něčím víc. Hned v prvním obraze zpravuje Capesius své přátele 
ozvláštnim působení, jež na něj pohádky mají. 
       Je důležité, abychom plně chápali, co Capesius vypráví. Na fyzické rovině žije jedna žena, 
jíž on rád naslouchá a jež svými ústy pronáší věci plné okultních pramenů. Nedokáže je 
odívat ve zvláštní slova. Když je ale Capesius uslyší, říká pak toto: 
 
Musím se dotknout něčeho,  
mám-li už o tom vyprávět,  
co vpravdě divnější mně připadá,  
než cokoli, co jsem zde vyslechl,  
protože to víc k mé duši mluví.  
Sotva bych mohl na jiném místě  
vypravit ze svých úst slova,  
jak snadnými se mi stávají zde.  
Mé duši přicházejí chvíle,  
kdy se cítí jako vyždímaná a prázdná.  
Je mi pak, jako by pramen vědění 
ve mně se vyčerpal; 
jako bych nemohl najít slovo, 
které by stálo za to,  
aby se mu naslouchalo. 
 
Něco takového existuje; takovíto lidé, ačkoli tolik vědí, se v tu chvíli cítí, jako by to už nešlo 
dál. 
 
Cítím-li takovou vyprahlost ducha,  
pak prchám ve svěží tichou samotu  
zde těchto dobrých lidí. 
 
Nyní se jeho duše otevírá, neboť zde se pro něj nachází brána do okultních světů. 
 
A paní Felicie vypráví 
v podivuhodných obrazech  
o bytostech žijících v krajině snění,  
které v pohádkových říších  
vedou rozmanitý život. 
Tón tohoto vyprávění 
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je na způsob bájí starých časů. 
Neptám se, odkud svá slova má. 
Jen jedno je mi pak jasné,  
jak mé duši přitéká nový život  
a jak je odčarováno  
všechno mé duševní ochromení. 
 
Jak probíhá něco takového v realitě, to vidí na fyzické rovině Johannes Thomasius, jenž je 
situaci přítomen, který ale musí nejprve pohlédnout do astrálního světa, aby si mohl věc 
ujasnit. V astrálním obraze se mu proto zjeví právě paní Baldová, kterou on vidí stejně, jako 
vypadá ve fyzickém světě. A podobně jako už vyprávěla stovky pohádkových obrazů 
Capesiovi, předává teď jeden z nich elementárnímu duchu. Nyní ovšem k tomu, co probíhá 
pod prahem vědomí, přistupuje hra proměny. 
 
      Paní Baldová vypráví Capesiovi pohádky. A jakmile mu nějakou, již ona sama nerozumí, 
poví, pak vyvstanou v jeho duši síly, jež uvolní jeho duševní ochromení a on může znovu něco 
vykládat svým posluchačům. To pak zní úplně jinak, než co vyprávěla paní Felicie. Zde ovšem 
vstupují do hry tajemné síly i u Capesia. Sleduje-li je člověk, nalezne jejich prapůvod v 
astrálním světě. Tam lze poté spatřit, jak vyvolávají proudění v opačném směru. A stejnou 
ozvěnu, jakou vyvolávají slova paní Felicie v Capesiově duši, probouzejí všude tam, kde se 
nacházejí elementární mocnosti. 
 
 
Paní Baldová čerpá své pohádky z„okultních pramenů", jak je zde řečeno. Jde ale zjevně 
nejen o obsah, ale také o konkrétní průběh vyprávění, díky kterému se utváří spojení se 
zdrojem životní síly, se světem elementárních bytostí. Zde se patří vložit krátkou poznámku, 
kterou kdysi R. Steiner vyslovil o Dorothee Wildové, pozdější ženě Wilhelma Grimma. 
Rodilá Švýcarka znala ze své domoviny mnoho pohádek, jež bratrům samozřejmě 
vyprávěla. Vyprávěla - podle R. Steinera - „jako by se nacházela uvnitř elementární 
bytosti". A stejně tak tomu jistě bylo i u paní Baldové. 
       Díky tomuto podnětu ze světa živých bytostí může Capesius uvést své myšlení v pohyb. 
To mu neslouží pouze k občerstvení, ale vytváří pro něj most k nadsmyslovým zážitkům. 
Protože to R. Steiner předkládá tímto způsobem, staví tím práci s pohádkami v současnosti, 
co se anthroposofické cesty školení týče, velmi vysoko. „Pohádkové naladění" potřebuje 
člověk, aby „mohla být jeho duše vychována pro vstup do duchovních světů po novém 
způsobu". V následující přednášce z prosince 1911 hovoří R. Steiner o„světodějnosti 
pohádkového naladění v dnešní době". Titul, pod nímž ji uveřejnil, zní „Symbolika a fantazie 
ve vztahu k mystériu Zkouška duše". 
 
Dnes bychom navázali na druhé z našich mysterijních dramat, na Zkoušku duše. 
Uvidíte, že se u všech těchto představení, u Zkoušky duše ale obzvláště, jedná o pokus zasadit 
dramatické děje do našeho duchovněvědeckého světového názoru. Zejména ve Zkoušce duše 
jde o pokus reálně předvést myšlenku opětovného vtělování v jejím niterném působení na 
duševní život člověka. Nemusím jistě poznamenávat, že děje ve Zkoušce duše nejsou 
smyšlené, nýbrž určitým způsobem skutečně plně odpovídají pozorováním okultního života, 
takže ono představení je jistým způsobem zcela realistické. O čem musíme tento večer hovořit 
především, je okolnost, že bylo nutné vytvořit určitý přechod od dosavadního Capesiova 
života k pohroužení se Capesia do života z dřívějších dob, do doby, kdy prožíval svoji 
předchozí inkarnaci. 
        Od té doby, co je Zkouška duše hotova, jsem se sám sebe mnohokrát ptal, co může pro 
Capesia tvořit přechod z jeho života ve světě, v němž znal - i když také určitým duchaplným 
způsobem - pouze to, co nabízí vnější smyslové nazírání a nazírání vázané na ústrojí mozku, 
do světa, do něhož se pak pohrouží a jejž lze odkrýt jedině za pomoci okultních smyslových 
orgánů. Často jsem se ptal, proč pro něj musí být oním přechodem právě pohádka se třemi 
postavami? Neboť pohádka samozřejmě není na toto místo dána z nějakého rozumového 
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chápání či uvážení, ale protože to tak vzešlo z fantazie. Nanejvýš se můžeme zpětně ptát, proč 
byla taková pohádka nutná. A v návaznosti na Zkoušku duše se mi vyjevila hlediska, jež se mi 
jevila jako vůbec objasňující pohádkovou poezii a poezii v souvislosti zejména s an- 
throposofickým světovým názorem. 
      Zavede-li člověk prakticky do svého vlastního života skutečnost vyjadřující se 
rozčleněním duše na duši pocitovou, rozumovou neboli hlubšího cítění a duši vědomou, pak 
se mu začnou čistě elementárně- -pocitově a s ohledem na jeho postoj a vztah ke světu 
dostavovat určité citové hádanky; takové, jež nelze vůbec vyjádřit naší běžnou řečí a našimi 
běžnými pojmovými formami, a to z toho prostého důvodu, že dnes žijeme v době příliš 
intelektualistické na to, aby skrze slovo a všechno, co je skrze slovo možné, byly vyjádřeny 
ony jemné vztahy, jež žijí mezi těmito třemi duševními články. Je to možné mnohem spíše 
tehdy, zvolíme-li prostředek, jehož pomocí se vztah duše ke světu ukáže jako mnohoznačný, a 
přesto zcela určitý a jasný. Co se po celou Zkoušku duše odehrává jako vztah mezi veškerými 
ději a tím, co se vyjadřuje ve třech bytostech, Philii, Astrid a Luně, to vyžadovalo výra- zivo 
neostrých kontur, jež v sobě přesto skrze určitá působení duševních sil obsahuje něco, co 
může znázornit vztah člověka ke světu. A to nemohlo být podáno jiným způsobem, než tím, 
který ukazuje, jak je vyprávěním pohádky o oněch třech bytostech vyvoláno v Capesiově duši 
určité naléhání, zcela určitý děj, jenž jej činí zralým k tomu, aby v tu chvíli sestoupil do světů, 
které se teprve ted začínají stávat pro člověka znovu reálnými, skutečnými. 
       Uveďme si nejprve tuto pohádku, abychom k ní pak mohli připojit vlastní úvahu. 
 
Byl jednou jeden chlapec, který vyrůstal na lesní samotě jako jediné dítě chudého lesníka. 
Kromě svých rodičů poznal jen málo lidí. 
Byl chabé stavby tělesné; kůži měl skoro průsvitnou. Dlouho se mu mohlo dívat do očí; 
skrývaly nejhlubší duchovní zázraky. A i když jen málo lidí vstoupilo do jeho okolí, přesto mu 
nechyběli přátelé. Když se zlatá sluneční zář rozlila blízkými horami, vsálo zamyšlené oko 
chlapcovo do své duše duchové zlato; a bytost jeho srdce rannímu slunci se rovnala. - Ale 
když paprsek vycházejícího slunce temnými mraky nepronikal a chmurná nálada pokryla 
hory, pak zakalené bylo oko chlapcovo a jeho srdce žalostné . 
Tak úplně byl odevzdán duchovému tkaní úzkého světa svého, který mu nebyl o nic cizejší, 
než údy jeho vlastního těla. Byly mu však také přáteli stromy a květiny v lese; 
z jejich korun, kalichů a vršků mluvily k němu duchové bytosti - ; uměl jejich šepotu rozumět 
— . Zázračné věci tajemných světů se otvíraly tomuto chlapci, když jeho duše hovořila s tím, 
co bez života bývá pro většinu lidí. Ale k večeru často měli rodiče obavy o svého milovaného 
potomka. - To pak byl na místě nedalekém, kde ze skály se pramen prodíral a mnohonásobně 
rozprašovanými kapkami vody po kamenech stříkal. Když stříbrný odlesk měsíčního světla 
jiskřivou hrou barev se jako kouzlem zrcadlil v proudění vodní tříště, byl chlapec schopen u 
skalního pramene setrvávat po dlouhé hodiny. 
A v jeho vidění vznikaly podoby tajemně se tvořící ve vodním dění a v třpytu měsíčního 
světla. Staly se z nich obrazy tří žen, které k němu promlouvaly o věcech, k nimž směřoval 
pud jeho duše. - A když v létě jedné vlahé noci zas chlapec seděl u pramene, jedna z těch žen 
nabrala rosný prach z pestrého živlu vodních krůpějí a podala jej druhé ženě. 
Ta vytvořila z toho prachu rosného stříbrolesklou nádobu ve tvaru kalicha a podala ji ženě 
třetí. 
Ta ji naplnila svitem měsíčního stříbra a naplněnou odevzdala chlapci, který to všechno 
sledoval svým chlapeckým viděním. – 
Následující noci po onom zážitku měl potom sen, jak byl o ten kalich oloupen divokou saní. - 
Jen ještě třikrát po této noci prožil chlapec ten zázrak pramene. Pak se mu ženy už neukázaly, 
i když za stříbrného svitu měsíce zamyšlen sedával u skalního zřídla. - A když týdnů tři sta 
šedesát uplynulo potřetí, dávno se chlapec stal mužem, a z domu rodičů i z lesní krajiny 
odešel do cizího města. 
Jednoho večera přemítal, unaven tvrdou prací, co život by mu ještě mohl přinést, když tu 
náhle se cítil jako chlapec vytržen k svému skalnímu prameni. A zase mohl spatřit vodní ženy, 
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a tentokrát je slyšel také promluvit. První mu pravila: Na mě kdykoliv pamatuj, cítíš-li se v 
životě opuštěn. 
Lákám duševní pohled člověka v éterné dálky, až k hvězdám vzdáleným. A kdo chce cítění mít 
se mnou, tomu ze své zázračné číše podávám nápoj životní naděje. - A také druhá pravila: 
Nezapomeň na mě ve chvílích ohrožujících tvou životní odvahu. 
Vedu popudy lidského srdce do duševních hlubin a k výšinám ducha. A kdo u mě hledá síly, 
tomu svým zázračným kladivem silnou víru v život přikovám. 
Třetí pak se dala slyšet takto: Ke mně pozvedni svůj duchovní zrak, když na tě útočí životní 
záhady. 
Spřádám myšlenkové nitky v labyrintech života a v hlubinách duše. A kdo ke mně chová 
důvěru, tomu na svém zázračném stavu utkám paprsky životní lásky. — A v noci po tomto 
zážitku zdálo se tomu muži, že divoká saň se kolem něho plíží - a jemu se nemůže přiblížit: 
Chránily ho před tou saní bytosti, zřené kdys u skalního pramene, které pak z jeho domova 
táhly s ním do cizího místa. 
 
Pohádkové naladění je, jak se mi jeví, obecně něčím, co se zcela oprávněným způsobem staví 
mezi vnější svět a všechno to, co kdysi ve starých dobách prapůvodního lidského jasnozření 
spatřoval člověk v duchovních světech a co může spatřovat i dnes, dovede-li se díky 
zvláštním, abnormálním vlohám či řádně školenému jasnozření pozvednout k duchovním 
světům. Mezi tímto světem a světem vnější skutečnosti, rozumu a smyslů je svět pohádek 
snad tím nejoprávněnějším mezičlánkem. Jeví se mi jako nutné nalézt určité vysvětlení pro 
celé to postavení pohádky a pohádkové nálady mezi těmito dvěma říšemi. Ovšem vystavět 
skutečný most mezi těmito oblastmi je mimořádně složité. A pak mi vyvstalo před očima, že 
by jej bylo možné vytvořit pomocí pohádky. A jeví se mi, že mnohem lépe než veškerá 
teoretická vysvětlování dovede onen most vytvořit právě jedna docela jednoduchá pohádka, 
kterou lze vyprávět asi takto: 
       Byl jednou jeden chudý mládenec a ten měl chytrou kočku. A ta chytrá kočka tomu 
chudému mládenci, který neměl nic jiného než ji, dopomohla k velikému bohatství. Postarala 
se totiž, aby se králi doneslo, že ten chudák je vlastníkem velikého, čarokrásného a 
podivuhodného jmění, jakému by se podivoval dokonce i král. A té chytré kočce se podařilo, 
že se král vypravil na cestu a projížděl všelijakými nanejvýš podivuhodnými krajinami. Tam 
všude chytrá kočka zařídila, aby králi namluvili, že všechny ty širé polnosti a pozoruhodné 
stavby patří onomu chudému mládenci. Nakonec král přijel k velikému kouzelnému zámku. 
Jenže na poměry, jak se v pohádce odvíjejí, přijel poněkud pozdě, protože se již nachýlil čas, 
kdy se z cest vracel domů veliký obr či zloduch a chystal se vstoupit do paláce, který ve 
skutečnosti patřil jemu. 
       Král se právě nacházel uvnitř paláce a mínil si prohlédnout všechna zdejší kouzla a divy. 
Tu si ta chytrá kočka lehla přede dveře, aby se král nedozvěděl, že to všechno je majetkem 
zlého obra. A protože se obr navrátil k ránu, namluvila mu kočka, že si musí poslechnout 
jeden příběh, a začala mu ho vyprávět. A vyprávěla velice upovídaný příběh o sedlákovi, který 
orá pole, potom ho hnojí, pak ho znovu musí zorat, nato doveze osivo, které hodlá na poli 
rozhodit, a pak pole osívá. Zkrátka vyprávěla tak dlouhý příběh, až nadešlo ráno a vyšlo 
slunce. Tu řekla ta chytrá kočka obrovi, který ještě nikdy neviděl zlatou pannu na východě, 
aby počkal a prohlédl si ji; aby se podíval do slunce. Jenže podle zákona, jemuž obrové 
podléhají, když se obr obrátil a pohlédl do slunce, v ten okamžik puknul. A tak v důsledku 
obrova zdržení nakonec připadl palác chudému mládenci. Díky machinacím chytré kočky 
tudíž získal nejen veškeré jmění, které mu kočka prve pouze přislíbila, ale i skutečný obrův 
palác a všechno, co k němu patřilo. 
       Lze říci: Tu malou, nenáročnou pohádku musíme v dnešní době vskutku považovat za 
neobyčejně příznačnou, řekněme, pro světo- dějnost pohádkového naladění. Neboť skutečně, 
sledujeme-li člověka v jeho vývoji na pozemské pouti, pak mezi všemi lidmi, kteří se na zemi 
vyvinuli, ze všech inkarnací, kterými lidstvo prošlo, či mezi dnes inkarnovanými dušemi jsou 
k nalezení zejména ti, jež lze přirovnat k chudému mládenci. Ano, v současné době jsme, v 
poměru k ostatním dobám, v zásadě vskutku oním chudákem a nevlastníme nic než jednu 
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chytrou kočku. Ovšem onu chytrou kočku vlastníme zcela bezpochyby. Neboť ona chytrá 
kočka je náš rozum, intelekt. 
       A to, co současný člověk vlastní skrze své smysly, co pro vnější svět vlastní skrze svůj 
rozum vázaný na mozek, to je v poměru k veškerému kosmu a ke všemu, čím lidstvo prošlo v 
období Saturnu, Slunce a Měsíce, něco vskutku chudičkého. Tím chudým mládencem jsme v 
zásadě my všichni a jediné, co vlastníme, je náš intelekt, jenž dovede udělat dojem, aby nám 
přislíbil jisté imaginární vlastnictví. Zkrátka, v současné situaci jsme my ten chudý mládenec 
a máme chytrou kočku. Nejsme ale jen chudým mládencem - tím jsme pro své vědomí. Naše 
Já však koření ve skrytých hlubinách duševního života. Tyto skryté hlubiny duševního života 
souvisejí s bezpočtem světů a bezpočtem kosmických událostí, jež všechny zasahují do 
lidského života. Jenže současný člověk se stal chudým mládencem, ztratil o tom všem ponětí; 
nanejvýš si pomocí chytré kočky, filosofie, může nechat vysvětlit něco o smyslu a významu 
toho, co vidí očima nebo vnímá ostatními smysly. A chce-li současný člověk přece jen hovořit 
o něčem, co přesahuje smyslový svět, chce-li něco, co přesahuje smyslový svět, získat, činí tak 
- a to již po mnohá staletí - prostřednictvím umění a poezie. 
       Jenže právě naše současnost - tato po mnoha stránkách pozoruhodná doba přechodu - 
nám správně ukazuje, že se člověk nad smýšlení chudého mládence příliš nepozvedl, i když 
dovede do současného světa smyslů, jak je mu dán, vnášet poezii a umění. Neboť lidé naší 
doby tíhnou z určité nevíry ve vyšší umění a poezii k naturalismu, k čistě vnějškově pojaté 
reprodukci vnější skutečnosti. Kdo může popřít, že naše doba v sobě má něco ze smýšlení, 
které, je-li skutečnost představována v kráse umění a poezie, si přece jen pokaždé zase 
povzdechne: Ach, to všechno jsou jen výplody zdání, nic z toho přece není pravda. - 
Neobsahuje snad naše doba takovéto naladění? 
       Takže král v člověku, jenž má prapůvod v duchovním, spirituálním světě, má vskutku 
velmi zapotřebí přemlouvání chytré kočky, přemlouvání rozumu, jenž je dnešnímu člověku 
dán - aby poznal, že to, co vyrůstá z fantazie a procitá v umění, je přece jen jistým způsobem 
pravým lidským vlastnictvím. Nejprve je člověk, král v člověku, přemlouván. To ale nemá 
dlouhého trvání, to se dá dělat jen chvíli. Pak v jeden čas - teď právě žijeme na počátku 
takové doby - člověka přepadne naléhavá potřeba získat znovu přístup k vyššímu, 
duchovnímu, skutečnému spirituálnímu světu. A dnes je všude cítit, jak člověka přepadá toto 
puzení vystoupat znovu do sfér duchovního světa. 
       Zde je nutné, aby nastal určitý přechod. A toho lze stěží dosáhnout jednodušeji, než 
přiměřeným znovuoživením pohádkové nálady. Pohádkové naladění, řečeno čistě vnějškově, 
v sobě vskutku nese to, co současnému člověku nejsnáze pomáhá připravit duši k prožívání 
událostí, jež k nám září z vyšších, nadsmyslových světů. Právě způsob, kterým před nás 
pohádka bez nároků předstupuje a zprvu si nečiní nároky na to, aby v některém rysu 
zobrazovala vnější skutečnost, nýbrž směle se přenáší přes všechny vnější zákonitosti 
vnějškové skutečnosti, jí propůjčuje schopnost naladit lidskou duši ke znovupřijetí vyššího, 
duchovního světa. 
       Primitivní víra v duchovní svět, jež byla za starých časů umožněna tím, že se lidé 
nacházeli na dřívějším stupni vývoje a v jejich duších dosud žilo jisté jasnozření, musí 
splasknout stejně jako obr zloduch před vnější skutečností. Lze ji zadržovat pouze důvtipnými 
kočičími otázkami a vyprávěními, jež jsou doširoka rozpřádány přes vnější realitu. Jistě, nad 
tak chytrými kočičími příběhy může člověk dlouze mudrovat a poukazovat, jak tu a tam 
skutečnost naléhá, aby se člověk uchýlil k duchovním vysvětlením. Široce filosoficky je možno 
rozvíjet, jak může být tu a tam některá otázka zodpovězena jedině odkazem na duchovní svět. 
Tak si lze podržet něco jako upomínku na dávný čas. Tím, co pochází ze starých časů, lze obra 
na chvíli zadržet. Ovšem proti jasné řeči skutečnosti není to, co zbylo ze starých dob, schopno 
obstát, splaskne to jako obr před vycházejícím sluncem. Ale toto rozpoložení, obrovo 
splasknutí, musí člověk nejprve poznat. A zde se dotýkáme něčeho, prostřednictvím čehož 
může být určitým způsobem podána psychologie pohádky. Tyto věci nemohu rozebírat 
teoreticky, psychologii pohádky mohu vyložit jedině na základě pozorování duše a k tomu 
bych rád řekl následující: 
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       Představte si, že by tu v živé imaginaci, jak jsme také zase v nástinu vylíčili v 
přednáškách o pneumatosofii, před nějakou duší stály některé z útvarů duchovního světa. 
Jistě, v oblasti anthroposofie vykládáme mnohé z duchovních světů. Před kteroukoli duší to 
musí nejprve živě vyvstat. Pro vnější vyobrazení by toho ovšem mnoho nebylo, kdyby chtěl 
člověk vyobrazit pouze to, co se zde před duši, včetně duše jasnozřivé, dere. V duši nastává 
zvláštní disharmonie, a to nejen mají-li být do hrozivých přediv současného myšlení včleněny 
takové pravdy, jak jsme je rozebírali během posledních tří hodin naší pobočky o stadiich 
Saturnu, Slunce a Měsíce. Člověk se vůči věcem, jež tu před jeho duší slojí, cítí velmi stísněně. 
A to v člověku, jež musí takto získávat tajemství vyšších světů, se cítí jako opravdový zloduch. 
V okamžiku, kdy se člověk snaží polapit útvary duchovního světa, stává se těžkopádným 
zlomyslným obrem. Před denním sluncem pak musí nechat ony útvary jaksi dobrovolně 
splasknout, aby se přizpůsobily smýšlení přítomnosti, nechat je dobrovolně jasnovidné 
splasknout na vnější skutečnosti. Lze si z nich ovšem něco podržet; lze si z nich podržet to, co 
si ponechal onen chudý mládenec. 
      Co je pro duši žijící v naší bezprostřední přítomnosti možné získat z duchovních světů, je 
proměna, ovšem věci přiměřená proměna onoho obrovitého bohatství imaginativního světa v 
mnohoznačnosti pohádkové nálady. Pak se lidská duše cítí vskutku jako král, jenž je veden k 
tomu, co duši zprvu vůbec nenáleží, co k duši chudého mládence vůbec nepatří. K tomuto 
bohatství ovšem přijde duše tak, že obrovitý obr splaskne, že se člověk tváří v tvář realitě vzdá 
imaginativního světa a tím jej pronese do paláce, jejž dovede postavit fantazie. 
Zatímco ve starých dobách byla lidská fantazie - fantazie chudého mládence - napájena 
imaginativním světem, na dnešním stupni našeho duševního vývoje už tomu tak být nemůže. 
Nicméně vzdáme-li se nejprve veškerého imaginativního světa a to všechno vtěsnáme do 
mnohoznačného pohádkového ladění, jež se nedrží vnější skutečnosti, pak nám ve fantazii 
pohádkové hry může zůstat něco, co je hlubokou, hlubokou pravdou. To znamená, že chudý 
mládenec, jenž nemá nic než kočku, než svůj chytrý intelekt, může mít právě v pohádkovém 
rozpoložení to, co potřebuje pro přítomnost, aby jeho duše mohla být připravena na to, že 
novým způsobem vstoupí do duchovních světů. 
        Proto se mi jeví být správnou psychologií u Capesia, jenž vyrůstá ze zcela současného 
ideového světa, že z produchovnělého pojetí současnosti přechází do světa pohádek, jenž se 
mu otevírá jako něco nového, jako skutečný vztah k okultnímu světu. V místě, jež má tvořit 
přechod mezi Capesiovým přebýváním ve světě vnější skutečnosti a světem, do něhož se má 
vnořit, aby se spatřil v jedné z předchozích inkarnací, musí být tedy taktéž použito něco jako 
pohádka. 
      To, co jsem vám teď sdělil jako čistě osobní postřeh, respektive něco, co se mi ukázalo 
jako důvod, proč se tenkrát dostavil onen nezbytný nápad vložit tuto pohádku právě na toto 
místo, se shoduje s tím, co bychom mohli nazvat dějinami vzniku pohádek jako takových ve 
vývoji lidstva. Vynikajícím způsobem to souzní také vůbec se způsobem, jakým se pohádky 
objevily v lidstvu. Podíváme-li se nazpět do dřívějších dob jeho vývoje, u všech prastarých 
národů nacházíme jisté primitivní jasnozření, vhled do duchovního světa. V tehdejších časech 
proto musíme rozlišovat nejen dva střídající se stavy bdění a spánku nebo nanejvýš ještě 
snění coby chaotický stav přechodu, ale u těchto starých národů je nutné předpokládat ještě 
jeden přechodný stav mezi bděním a spánkem, jenž lidem dával možnost soužití s duchovním 
bytím nikoli jako ve snu, ale jako by hleděli do skutečnosti. Současný člověk je ve světě 
vědomý během denního bdění, ale vědomý pouze smyslově a rozumově. Je zchudlý jako onen 
chudý mládenec, jenž nevlastní nic než chytrou kočku. Poté však může také pobývat v 
duchovním světě, totiž v noci. Jenže tehdy spí a nemá o duchovních světech vědomí. Mezi 
těmito dvěma stavy měl pradávný člověk ještě třetí stav, jenž mu kouzlil před duši cosi jako 
mocné obrazy. Žil tedy v tom, co má i jasnovidec, jenž dosáhl umění jasnozření, jen s tím, že 
to nemá snově a chaoticky, nýbrž ve skutečném světě. Přesto to měl dřívější člověk takovým 
způsobem, že své imaginace dokázal obsáhnout jasným vědomím. 
        Pradávný člověk žil v těchto třech stavech. A když vnímal svou duši takto rozšířenou do 
duchovního vesmíru, všude propojenou s duchovními bytostmi jiného druhu a dotýkající se 
hierarchií a duchovních bytostí žijících v živlech, v zemi, vodě, vzduchu a ohni, když vnímal 
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svou bytost takto rozšířenou přes omezené hranice svého bytí, pak se v těchto přechodných 
stavech cítil takřka jako obr, který ovšem vždy po východu slunce splaskl a on musel přejít do 
stavu bdění. 
      Tato líčení nejsou totiž vůbec nerealistická. V dnešní době, kdy člověk již naprosto plně 
nevnímá závažnost slov, se leckdo může domnívat, že slovo „splasknutí“ zde bylo použito jen 
tak bezmyšlenkovitě, jako se zkrátka přidává jedno slovo k druhému. Jenže slovo „splasknutí“ 
obrazně odpovídá skutečnému stavu věci. Pro dávného člověka to bylo tak, jako by cítil, že 
jeho bytost vrůstá do celého množství světů, a když se pak ráno dostavila zlatá panna a jeho 
zrak musel přivyknout vnější skutečnosti, byl pro něj onen pruh vnější reality něčím, co 
rozehnalo všechno, co předtím zřel, a způsobilo splasknutí toho, čím před chvílí byl. To jistým 
způsobem vskutku odpovídá skutečnému stavu věci. 
       Ovšem to, co je v člověku činné, co je oním vlastním králem uvnitř lidské přirozenosti, 
nebylo možné zadržet, aby to do světa běžné skutečnosti nevneslo nic ze světa, v němž má 
duše kořeny. Co zde bylo vneseno, je právě projekce, stínový obraz prožitého vržený do 
našeho světa, je to svět fantazie, skutečné fantazie, nikoli oné fantastické, jež pouze spojuje 
dohromady útržky života, nýbrž skutečné fantazie, jež má sídlo v nitru duše a odtud je puzena 
ke všem jednotlivostem tvoření. Naturalistická fantastika by šla přesně opačným směrem, než 
jakým se ubírá cesta skutečné fantazie. Vzala by tu a tam nějaký motiv, ve vnějším světě by 
hledala modely pro každé umění a tyto útržky skutečnosti by spojovala dohromady tak, jak se 
to děje prostřednictvím kombinatorické fantazie, která jediná se v obdobích úpadku umění 
vyskytuje. 
       V oné fantazii, jež je stínovým obrazem imaginace, pracuje něco, co nemá jednu či 
druhou jednotlivou formu a co nejprve neví, co má tvořit ve vnějších formách, kde se zevnitř 
ven dere látka k tvoření. Poté jako určité zatemnění světelného procesu nastupuje něco, co se 
jako obrazně napodobující umění oddaně sklání k reálné skutečnosti. Je to přesně protichůdný 
proces, než je v dnešní umělecké tvorbě tak často k vidění. Z jednoho středu proudí do této 
fantazie vše, co se jako duchovno - nejprve imaginatívni skutečnosti - nachází za naší 
smyslovou skutečností. A co se zde stává skutkem, je fantazijní skutečnost. Fakticky se jedná 
o to, co může ze spirituálního světa zcela legitimně vrůstat do naší skutečnosti, co se může 
stát takříkajíc legitimním jměním chudého mládence, to znamená současného člověka, 
omezeného na chudobu světa vnějších smyslů. A ze všech forem básnictví je právě pohádka 
nejméně vázána na vnější realitu. Podívejme se na pověst, mýtus či legendu: Všude 
zjišťujeme, jak jsou rysy řídící se nadsmyslovými zákonitostmi nasáknuty zákonitostmi reálné 
skutečnosti, protože se v nich z duchovního světa přechází do vnějšího světa a protože 
historické či s historií nějakým způsobem související prameny jsou spojovány s historickou 
formou. Jedině pohádka se naprosto nedá tvořit v reálných formách, oproti nim se zcela 
svobodně proměňuje. Vše, co v realitě existuje, může libovolně použít a také to činí. Proto je 
pohádka tím nejryzejším výhonkem starého primitivního jasnozření, je něčím jako splátkou 
za dřívější jasnovidnost. Suchaři a pedanti, kteří všude dospívají jen k profesorskému 
náhledu na život, to možná cítit nebudou; nepotřebují to cítit z toho prostého důvodu, neboť 
se u každé pravdy ptají: Jak je to v souladu s veškerou realitou? 
      Postava jako Capesius usiluje přese všechno o pravdu. Nedokáže se spokojit s otázkou: Jak 
souvisí nějaká pravda s realitou? Neboť si říká: Cožpak je nějaká pravda odbyta tím, řekne-li 
se, že představuje něco, co souvisí s vnějším světem? Věci mohou být navýsost pravdivé a 
navýsost správné, a přesto mohou mít právě takovou souvislost s vnějším světem, jakou měla 
pravda onoho venkovského hocha s houskami, jenž počítal zcela správné, jenže jeho počty 
neměly s realitou nic společného; neboť počítal, že za svých deset krejcarů dostane pouze pět 
housek. Ten chlapec to udělal úplně stejně jako někdo, kdo nad realitou filosofuje. Jenže v té 
vesnici člověk dostal k pěti houskám jednu navíc a to je něco, co s žádnou filosofií, s žádnou 
logikou nepočítá, to je skutečnost. Tak pro Capesia vůbec nepřichází v úvahu otázka: Jak 
souvisí ta či ona myšlenka, ten či onen pojem s realitou? Capesius se nejprve ptá: Co prožívá 
lidská duše u nějakého pojmu, jejž si prozatím utvoří? Proto u všeho, co může být pouze 
vnější skutečností, prožívá lidská duše pustotu, vyprahlost a zárodek neustálého duševního 
odumírání. Proto Capesius potřebuje občerstvení, které mu poskytují pohádky paní Felície, 
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potřebuje právě to, co ve smyslu vnější skutečnosti může být pravdou ze všeho nejméně; 
potřebuje obsah, jenž je reálný, avšak v běžném smyslu vůbec nemusí být pravdivý. Takový 
obsah jej připravuje k tomu, aby nalezl cestu do okultního světa. 
       V pohádce zůstalo člověku něco, co v ní žije jako potomek lidského prožívání během 
starého jasnozření, ve formě, jež je právě proto legitimní, že si nikdo, komu se pohádka vlévá 
do duše, nečiní nároky na to, aby její rysy odpovídaly skutečnosti. V pohádkové fantazii 
získává chudý mládenec, vlastnící jinak pouze chytrou kočku, palác tyčící se do bezprostřední 
skutečnosti. Proto může být pohádka v každém věku úžasnou duchovní potravou. Vyprávíme-
li dítěti příhodné pohádky, podněcujeme dětskou duši k tomu, aby k realitě nepřistupovala 
pouze tak, že bude vždy jen setrvávat v určité náladě u nějakého pojmu, který odpovídá vnější 
realitě. Neboť takovýto vztah k realitě duši vysouší a pustoší; duše se naopak udržuje živoucí a 
čerstvá, takže proniká celkovou ústrojnost člověka, když to, co je realitou ve vyšším smyslu, 
pociťuje v zákonitých formách pohádkových obrazů, jež ji ovšem zcela pozvedají nad vnější 
svět. Člověk má více pevnosti pro život, živěji se chápe života, jestliže na jeho duši v dětství 
působily pohádky. 
       Capesia pohádky podněcují k imaginativnímu poznání. V jeho duši působí a tká nikoli to, 
co je v nich obsaženo a co sdělují, nýbrž jejich průběh, jak se jeden děj pojí k druhému. Jeden 
rys nechá určité duševní síly spět vzhůru, druhý zase jiné dolů, další síly zase tyto vzhůru a 
dolů spějící síly křižují. Tím se Capesius dostává ve své duši do pohybu a z jeho duše je 
vyzvednuto to, co mu nakonec dává schopnost vidět do duchovního světa. Pro mnohé dovede 
být právě pohádka tím nejpodnětnějším. Proto u pohádek vzniklých v dřívějších dobách 
najdeme vždycky něco, co nám ukazuje, jak do jejich rysů přecházejí rysy starého 
jasnozřivého vědomí. 
      První pohádky nevznikly tak, že by je někdo vymyslel; tak vznikají jedině teorie 
současných pohádkových profesorů, kteří pohádky vysvětlují. Pohádky nebyly nikde 
vymyšleny, nýbrž jsou posledními zbytky starého jasnozření, jež ve snu prožívali lidé, kteří k 
tomu ještě měli náležité síly. Co ve snu viděli, to dál vyprávěli, tak jako pohádku o kocourovi v 
botách, která je jen úpravou pohádky, již jsem vám dnes vyprávěl. Všechny pohádky nakonec 
existovaly jako poslední zbytky původního jasnozření. Proto může opravdová pohádka 
vzniknout jedině tehdy, jestliže se v duši tvůrce - ať vědomě či nevědomě - nachází imaginace 
promítající se do duše; jinak to není správně. Pohádka libovolně vymyšlená nemůže být nikdy 
správně. 
       Vznikne-li dnes ještě skrze nějakého člověka tu a tam skutečná pohádka, nestane se to 
jinak, než že v onom člověku procitne touha po starých časech, jež kdysi lidstvo prožilo. Tato 
touha tu je, jen se často skrývá ve zcela skrytých hlubinách duše a člověk v tom, co dokáže 
vědomě vytvořit, často vůbec nepozná, kolik se toho vynořuje z oněch skrytých hlubin 
duševního života a kolik je zkresleno tím, co je člověk schopen vytvořit svým současným 
vědomím. 
         Chtěl bych i tady poukázat na to, že nic z toho, co může být vtiště- no do poetické formy, 
se v zásadě nikdy nemůže zakládat na pravdě, jestliže se neobrací nazpět k pocítěné touze po 
starém jasnozřivém proniknutí světa nebo nesouvisí nějak s novým, skutečným jasnozře- 
ním, jež se ovšem nemusí plně projevit; může zářit skrytě v duševních hlubinách a pouze se v 
nich odstiňovat. Proto však tento vztah přece jen zůstává. 
        
 To jsou věci, které jsem vám dnes zcela bez nároků a bez souvislostí chtěl přednést. Měly 
vám ukázat, jak musí být jistým způsobem znovuoživeno, co člověk ztratil a co se zachránilo 
do dnešní doby, co však musíme znovu získat tak, jako to získává Capesius, abychom pak 
mohli vrůstat do epochy, jež stojí před námi a v níž se člověk bude moci znovu účastnit 
vyšších světů. 
 
To, že zde Rudolf Steiner jako příklad pro„pohádkové naladění" zvolil spíše veselou pohádku 
o chudém mládenci a jeho chytré kočce, ukazuje, že pod „pohádkovým naladěním" rozuměl 
něco zcela jiného, než co si s tím my spontánně spojujeme. Nejedná se o nic pocitového či 
dokonce sentimentálního. Nálada vyvolaná obrazem obrova splasknutí na ranním slunci je 
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spíše prozaická, řekněme jako ranní nálada. V ní spočívá ono osvobozující, jež prožíváme, 
když se probouzíme z matného, možná znepokojivého snu. Obr je přece nebezpečný, mohl by 
uplatňovat své majetkové nároky. 
        Je zajímavé, že R. Steiner v něm spatřuje nejen vzdouvající se obrazy starého snově-
atavistického pravědomí, jež stále ještě přebývá v základech naší duše, například jako sklon k 
pověrám, nýbrž veskrze také imaginace, jež se „díky řádně školenému jasnozření" derou před 
duši. Ty podle něj nemají valný význam, podává-li je člověk prostě tak, jak přišly. To je stejně 
problematické, jako když mají být „vnořeny do hrozivých přediv současného myšlení". Mezi 
těmito dvěma extrémy nás jako zprostředkující spojovací článek vede naše rozumové vědomí, 
chytrá kočka, ke správnému členění a jasným liniím skutečných pohádek. V čistotě jejich 
praobrazů se matné snové vědomí může projasňovat a tím se přibližovat dennímu vědomí. Na 
druhou stranu se prostřednictvím pohádkové ireality, jež„se směle přenáší přes všechny 
vnější zákonitosti vnějškové skutečnosti", myšlení v pojmech osvobozuje ze své strnulosti a je 
uváděno do pohybu. 
       K pochopení úplnosti souvislostí, jež R. Steiner vidí v této pohádce, nám velmi pomůže 
již dříve zmíněné cvičení: celková identifikace s pohádkou. To znamená přehrát si všechny 
vylíčené děje na jevišti vlastní duše: Jsem chudý mládenec i chytrá kočka, starý král i obr 
zloduch. Ve mně je také zámek, jenž patří nejprve obru zloduchovi, poté však přejde do 
vlastnictví chudého mládence, a to vše pouze za pomoci chytré kočky! 
      Steinerovým zdrojem pohádky o chytré kočce byl zřejmě mytický příběh Ludwiga 
Laistnera „Záhada sfingy". Laistner jej musel převzít z norské sbírky Asbjarnsen a Moe. V 
ní se jmenuje „Pan Petr" a vyplatí se uvážit i R. Steinerem nezohledněný závěr, ve kterém je 
kočce uťata hlava, následkem čehož se promění v krásnou princeznu. 
Další variantu téhož tvoří pohádka „Kocour v botách" od bratří Grimmů, jež odkazuje na 
francouzského sběratele pohádek Ch. Perraulta („Mistr kocour"). Ovšem místo o zloduchově 
splasknutí, o němž R. Steiner speciálně pojednává, se ani u Grimmů, ani u Perraulta 
nenachází. 


