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Do mysterijních dramat, která vznikala postupně rok po roce, byly prú běžně uváděny 
postavy, jež mají jako duchovní bytosti velký význam v ži votě, zejména však na cestě 
duchovního školení: obě odpůrci síly Lucifer a Ahriman včetně světů, k nimž náleží. Třetí 
drama ukazuje Capesia, přítele pohádek, jenž po svém zpětném pohledu sklouzl do 
luciferských oblastí - což se ve fyzickém světě označuje jako „pomatenost" - a musel se učit, 
jak mezi těmito dvěma silami nalézt znovu rovnováhu, a tím se uzdravit. 
       Nalezení středu mezi těmito dvěma mocnostmi, jež člověka neustále vedou k 
jednostrannosti, je základním motivem přednáškového cyklu Tajemství prahu (GA 147), 
jenž doprovázel letní zasedání v roce 1913. Jedna přednáška v tomto cyklu je opět věnována 
pohádkovému tématu; a stalo se, že se konala právě 28. srpna 1913, v den narozenin J. W. 
Goetha. Přesně o 14 let dříve napsal R. Steiner k tomuto datu do časopisu Magazín fúr 
Literatur článek o Goethově Pohádce, jejž označil za počátek svého esoterního působení. 
V této přednášce nechá R. Steiner vyprávět paní Baldovou Capesiovi pohádku, jež není v 
mysterijních dramatech vůbec obsažena: „Pohádku o hradu". Jako všechny jeho pohádky je 
i ona jen málo podobná pohádkám lidovým. Jedná se o to, že spoluprožíváme, jak tento sled 
imaginativ- ních obrazů ožívá v Capesiově duši, působí v nijako setba a dopomáhá mu k 
duchovně-vědeckým poznatkům, jež pro něj byly předtím, čistě rozumově, těžko 
uchopitelné. Tyto poznatky mu následně objasňuje Benedictus, jeho duchovní učitel. 
     Člověk by se snad mohl domnívat, že druhý díl přednášky, jenž pojednává o těchto 
poznatcích, již nemá s pohádkovým tématem bezprostředně co do činění. Mně se ale jeví, že 
právě tato přednáška je pro každého vypravěče pohádek tím nejkrásnějším stvrzením jeho 
konání. Jde v ní totiž o slovo jako střední stav mezi luciferskou jednostranností osamělého 
myšlení a ahrimanskou pevnou daností písma. 
 
Chtěl bych udělat vše pro to, abychom si ohledně poměrů v duchovních oblastech, jež si 
chceme v průběhu tohoto přednáškového cyklu objasnit, dobře porozuměli. Z tohoto důvodu 
bych do cyklu našich úvah jakožto určitou epizodu rád zařadil nejprve jeden krátký příběh, 
příhodný k vyjasnění mnohých otázek, o nichž máme uvažovat a o kterých jsme již i 
uvažovali: 
       Profesor Capesius byl v jeden čas samým hloubáním duševně vskutku usoužený. K tomu 
došlo z následujících příčin. Zejména z Brány zasvěcení víte, že Capesius je typ vzdělance, 
historika. Nyní mi okultní bádání vyjevilo, že určité množství současných význačných 
historiků se jimi stalo proto, že byli nějakým způsobem spojeni s egyptským zasvěcením třetí 
poatlantské kulturní epochy. Tito historici měli s principem zasvěcení něco do činění buď 
přímo, nebo nějakým způsobem vešli do kontaktu s chrámovými tajemstvími. Víte, že 
Capesius je historikem, jenž se nespoléhá pouze na vnější písemnosti, nýbrž se zároveň 
pokouší proniknout historické ideje hrající roli ve vývoji lidstva a v kulturním rozvoji. 
Zatímco jsem se v Bráně zasvěcení, Zkoušce duše a Strážci prahu pokoušel Capesia 
charakterizovat, musím doznat, že mi před očima neustále vyvstával jeho poměr k 
egyptskému principu zasvěcení, jenž je blíže vyjádřen v sedmém a osmém obraze Procitnutí 
duší. Dokonce je možno konstatovat, že prožitky, jaké zažívala Capesiova duše během své 
egyptské inkarnace, tvoří základ všech pozdějších osudů, jež pro ni i v současnosti přicházejí 
v úvahu. 
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Capesius je tedy historikem, znalcem dějin. Během svého badatelského života se zabýval 
zejména dějinami a vším, co podněcovalo vývoj a povahu národů, kultur i jednotlivých lidí v 
postupně jdoucích epochách. 
       Jednoho dne se však ke Capesiovi dostalo něco z literatury haeckelismu. Seznámil se s 
celým tímto světovým názorem, jímž se předtím zabýval jen málo, a v návaznosti na to přečetl 
všemožné spisy o atomi- stickém světovém názoru. To bylo důvodem jeho sklíčenosti a 
pozoruhodného rozladění, jež ho ovládlo, když takto v poměrně pozdním věku poznal 
atomistický haeckelismus. Rozum mu říkal: Člověk si vlastně nedovede pořádně poradit s 
přírodními úkazy kolem sebe, pokud si je nechce vysvětlovat takto z atomů prostřednictvím 
mechanistického světového názoru. Jinými slovy, Capesius začal určitým způsobem stále více 
uznávat jednostrannou oprávněnost atomismu, mechanistický světový názor. Nepatřil k těm, 
kdo takovou věc hned zkraje fanaticky odmítnou, neboť se musel spoléhat na svůj intelekl; a 
tu se mu mnohé z tohoto názoru jevilo jako nutné k tomu, aby doká zal vysvětlit přírodní 
úkazy kolem sebe. Ale přesto jej to trýznilo, neboť si říkal: Jak prázdný a pro lidskou duši zase 
neuspokojivý je tento světový názor! Jak se zlou se při něm potáže každá myšlenka o duchu, 
duchovních bytostech a duši, již si chce člověk vydobýt! 
       Capesius se cítil zmítán pochybnostmi a v ten okamžik se vydal, řekl bych, zcela 
instinktivně na cestu, na niž se vydával často, když se mu duševně přitížilo. Navštívil domek 
Baldových, aby si pohovořil s těmi dobrými lidmi, kteří jeho duši často poskytovali krásné a 
dob ré služby. Přečasto jej občerstvilo to, co mu paní Baldová podávala ve svých zázračných 
pohádkových obrazech. A tak se tam vypravil. 
       Když k nim dorazil, paní Baldová se právě zabývala něčím uvnitř domu, takže se nejprve 
setkal pouze s Felixem Baldem, tedy s otcem Felixem, jehož si v průběhu času tolik zamiloval. 
Jemu svěřil své trápení a své pochybnosti, jimž byl skrze poznání haeckelismu a atomi srnu 
vystaven. Nejprve mu vyložil, jak se rozumu jeví nutné použít něco takového na přírodní 
úkazy; na druhé straně dobrému otci Felixovi svěřil, jak je takový světový názor pustý a 
neuspokojivý. Když přišel za otcem Felixem, hledaje takříkajíc duševní pomoc, byl vskutku 
znepokojen. 
       Otec Felix je úplně jiné povahy než Capesius, sleduje svou vlastní cestu. Podobné věci 
jako haeckelismus a atomistický světový názor okamžitě odmítá, přičemž dobrému profesoru 
Capesiovi vykládá, jak se to s nimi má: „Zajisté, atomy musí existovat, je zcela oprávněné o 
nich hovořit. Ale člověk si musí uvědomovat, mají-li atomy nějak tvořit svět, že se na sebe 
musí vzájemně vrstvit a ukládat tak, aby jejich vrstvení odpovídalo počtům a mírám; aby 
atom jedné substance tvořil celek v poměru ku čtyřem, druhé ku třem, další k jedné, dvěma 
atomům jiné substance; aby tímto způsobem vznikaly látky obsažené ve světě.“ 
       Capesius, jenž je dobře vzdělán historicky, v tom nalézá cosi pythagorejského; cítí, že ve 
Felixi Baldem vládne pythagorejský princip. Felix Baldě mu chce vysvětlit, že nelze začínat s 
atomy, ale že všude uvnitř moudře vládnou čísla a míry. Čím dál komplikovaněji mu  
vykládá stále složitější číselné vztahy, podle nichž seskupuje vesmírná moudrost atomy k sobě 
a jež mezi nimi uplatňuje jako duchovní princip. Vzorce konstruované otcem Felixem jsou 
čím dál složitější. Vtom ovládne dobrého profesora Capesia pozoruhodná nálada, již je možno 
charakterizovat takto: Musel se tolik namáhat, aby udržel ony komplikovanosti pohromadě, 
že ačkoli byl věcí mimořádně zaujat, přece musel potlačovat zívání, neboť téměř upadl do 
jistého stavu snění. 
       Dříve než se dobrý profesor Capesius dočista propadl do stavu snění, dostavila se i paní 
Baldová a také si chvíli musela vyslechnout výklad o číslech a vzorcích. Trpělivě se posadila. 
Měla jednu osobitou vlastnost: Byla-li v kontaktu s něčím, co jí nebylo tak docela sympatické 
- v dobrém smyslu sympatické - a potřebovala si pomoci v dobře míněné dlouhé chvíli, složila 
dlaně k sobě a točila palci; takto dokázala zadržet zívání. Po chvíli točení palci se dočkala 
odmlky, a mohla tedy spustit, aby svým občerstvujícím vyprávěním Capesia opět probudila. A 
paní Felicia vyprávěla dobrému profesoru Capesiovi toto: 
       V jedné docela osamělé krajině byl jednou jeden veliký hrad. Žilo v něm množství lidí, 
staří i mladí, od těch nejmladších po ty nejstarší; všichni byli ale více či méně příbuzní, takže 
patřili nějakým způsobem všichni k sobě dohromady. 
           Tito lidé tvořící určité do sebe uzavřené společenství byli i jistým způsobem odděleni od 
ostatního světa, neboť široko daleko se nenacházeli žádní další lidé ani lidská sídla. A tak 
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jednou nastal čas, kdy určité množství zdejších lidí začalo pociťovat jakousi stísněnost. 
Následkem toho se z některých z nich stali vizionáři a dostavovala se jim vidění, jež se podle 
způsobu, jak přicházela, mohla vztahovat k něčemu reálnému. 
       Dále paní Felicia vyprávěla, že určité množství lidí mělo stejné vidění. Nejprve viděli, jak z 
oblaků sestupuje mocná světelná postava a poté se hřejivě zanořuje do srdcí a duší obyvatel 
hradu. A při tom bylo skutečně cítit - vyprávěla paní Felicia - cosi osvěcujícího, jež do nich 
vstupovalo jako z nebeských výšin prostřednictvím oné světelné postavy sestoupivší shůry. 
Brzy se ale všem, kdo onu světelnou bytost zřeli, dostavilo ve vidění ještě něco dalšího. 
Spatřili, jako by se kolem dokola hradu vynořovaly ze země všemožné načernalé, nahnědlé, 
ocelové šedé postavy. Světelná postava shora byla pouze jedna jediná, zato dole obklopovalo 
hrad stále víc a víc temných postav. A zatímco světelná bytost vstupovala spíše dovnitř srdcí a 
duší, tyto bytosti - mohli by chom je nazvat elementárními - se jevily spíše jako obléhatelé 
hradu. A tak tyto osobnosti - a bylo jich docela velké množství - žily dlouho uvnitř hradu mezi 
tím, co přicházelo shůry, a tím, čím byly obklopeny zvenku. 
       Jednoho dne se ale ukázalo, že se postava shůry zanořila hlou běji než kdy jindy a také 
obléhatelé se více přiblížili. Mezi vizionáři v hradu se rozšířila stísňující nálada. (Musíme brát 
ohled na to, že paní Baldová vypráví pohádku.) Tehdy vizionáři společně s ostatními 
hradními obyvateli upadli do jakéhosi snivého rozpoložení. Postava shůry se rozdělila do 
jednotlivých světelných oblaků; ty zachytili ob léhatelé hradu a zatemnili je. Následkem toho 
přešli hradní obyvatelé pozvolna v sen a délka jejich pozemského života se prodloužila na 
staletí. 
       Po staletích se znovu shledali, ovšem tentokrát se ocitli rozdělení do menších společenství 
rozesetých po nejrůznějších místech na Zemi. Znovu obývali menší hrady, jež vypadaly jako 
kopie onoho velkého, jejž obývali před staletími. A ukázalo se, že co prožili ve starém hradu, 
to se nyní v jejich duších nalézalo jako duševní síla, duševní bohatství a duševní zdraví. Ve 
svých hradech dokázali řádně provozovat všechno možné: zemědělství, chov dobytka atd.; 
stali se zdatnými lidmi, pilně obdělávali pole, vlastnili zdravé duše i těla. 
       Když paní Felicia domluvila, byl dobrý profesor Capesius, jak se mu to při jejím vyprávění 
vždycky stávalo, velmi příjemně dotčen. Ale otec Felix pocítil nutnost doplnit něco k 
vysvětlení obrazu, jejž tehdy paní Felicia vyprávěla poprvé: „Ano, ta postava, která sestoupila 
shůry z oblaků, je luciferský princip; a postavy, jež přicházely zvenku jako obléhatelé, jsou 
ahrimanský princip...“ A výklad otce Felixe se stával čím dál složitějším. Paní Felicia nejprve 
poslouchala, pak složila ruce a začala točit palci, ale když byl výklad čím dál komplikovanější, 
řekla: „Nu, teď se musím jít podívat do kuchyně; dnes budou chlupaté knedlíky, mohly by se 
rozvařit“. A vytratila se do kuchyně. Capesius byl výkladem dobrého otce Felixe naladěn tak, 
že už mu dál nedokázal náležitě naslouchat, ačkoli jej měl rád. A co otec Felix vykládal ještě 
dál, to už Capesius ve skutečnosti pořádně neposlouchal. 
       Musím teď dodat, že to, co vyprávím, se Capesiovi stalo v době, kdy už se znal s 
Benedictem, jehož byl takříkajíc dobrým žákem. Od Benedicta často slýchal vyprávění o 
luciferském a ahrimanském principu. A ačkoli byl profesor Capesius velice inteligentní 
člověk, s Benedictovými výklady o luciferském a ahrimanském principu si nikdy příliš 
nevěděl rady, vždycky zůstalo něco nedokončeno; nedokázal si s nimi nic kloudného počít. A 
tak teď odešel a podržel si v duši vyprávění o hradu, který se zmnožil, na něž musel často, 
takřka denně myslet. 
       Tak přišel jednou opět k Benedictovi a hle, ten si povšiml, že se v Capesiově duši něco 
událo. Capesius sám zaznamenal: Pokaždé, když si vzpomněl na vyprávění o hradu, který se 
zmnožil, jeho duše byla zvláštním způsobem podnícena. Bylo mu, jako by to vyprávění 
vytvářelo v jeho duši síly, jako by jím duše byla posilována. Proto si jej opakoval neustále 
dokola jako meditaci. A Benedictus, jehož nyní opět navštívil, si povšiml, že tyto Capesiovy 
duševní síly zesílily. Poté mu Benedictus začal svébytným způsobem podávat následující 
výklad. A zatímco dříve by profesor Capesius, možná právě pro svou učenost, Benedictovým 
výkladům dobře nerozuměl, měl pro ně nyní mimořádné porozumění. Co mu skrze vyprávění 
paní Felicie padlo do duše, bylo jako setba, jež oplodnila jeho duševní síly. 
       Benedictus pravil: „Pohleďme nyní na tři věci! Zaprvé na lidské myšlení a představování, 
myšlenku, již v sobě člověk může nést a skrze niž si ve vší osamocenosti činí svět 
pochopitelným. Mít myšlenky, ve vší osamocenosti si je vnitřně vykládat, to dovede člověk 
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zcela sám pro sebe. Kvůli tomu se nepotřebuje spojovat s jiným člověkem. Dokonce úplně 
nejlépe to činí tak, zavře-li se sám ve své komůrce a zde se v klidném, do sebe uzavřeném 
myšlení pokouší silou, jíž v některém okamžiku jeho myšlení disponuje, rozumět světu a jeho 
dějům.“ A Benedictus pokračoval: „Když se takto zachází s myšlenkou, je tomu u jednotlivého 
člověka vždycky tak, že cítící prvek duše začne působit uvnitř myšlenek, do představování. A v 
důsledku toho se v člověku vždy dostaví pokušení, svod luciferského principu. Není vůbec 
myslitelné, že by člověk osamoceně hloubal, teoretizoval, filosofoval a ujasňoval si světové 
záležitosti, aniž by došlo k onomu proniknutí z pocitové duše do myšlení a aniž by skrze něj v 
ono osamocené myšlení vstoupil luciferský impulz. Jednotlivým člověkem pojatá myšlenka je 
vždy proniknutá, z velké části uchopená a pronik nutá luciferským principem.“ 
       Zatímco dříve Capesius rozuměl jen málo, když Benedictus hovořil o luciferském a 
ahrimanském principu, nyní pro něj bylo samozřejmostí chápat, že v osamocené myšlence, již 
člověk drží v sobě, vždy musí spočívat pokušení luciferského principu. Nyní i rozuměl, že v 
izolovaném lidském myšlení má vždy Lucifer nějaký záchytný bod, skrze nějž člověka 
odděluje a svádí od pokroku světového vývoje - neboť člověk se v izolovaném myšlení od světa 
odpojuje - směrem k osamocenému ostrovu, jejž si, odloučený od ostatního světového řádu, 
touží Lucifer zřídit, aby se na něm určitým způsobem usadilo všechno, co se oddělilo. 
Benedictus tedy nejprve vede Capesia k osamocenému, osobnímu, vnitřnímu myšlení. 
„A nyní,“ řekl, „upřeme zrak na něco jiného, co se nám ukazuje v písmu. V písmu se nachází 
pozoruhodný prvek kulturního vývoje lidstva. Zaměříme-li se na to, co je v myšlence 
podstatné, musíme říci: Myšlenka tak, jak zprvu existuje, žije v jednotlivém člověku. Je 
přístupná Luciferovi, neboť ten se snaží vyvést všechno duševní z fyzického světa a zavést do 
odloučení. Tato jednotlivá myšlenka však není přístupná Ahrimanovi, neboť je podřízena 
normálním zákonům vznikání a zanikání fyzické roviny. U písma však jde o něco jiného; v 
něm je to, co je myšlenkou, ze zanikání vyňato a učiněno trvalým.“ 
       Poukázal jsem nyní na to, jak Ahriman dbá, aby z proudu zanikání vyňal všechno, co žije 
v lidském myšlení, a zadržel to ve fyzicko-smyslovém světě. To je typický průběh, jak vzniká 
vše, co je psáno. Lidská myšlenka, jež by jinak v čase zanikla, je takto v čase upevněna a 
zachována. A právě tudy Ahriman proniká do lidské kultury. 
       Ačkoli profesor Capesius není žádným zpátečníkem a nemíní držet s těmi, kdo chtějí 
zrušit písmo či je zakázat ve školách, přesto uznává, že hromadí-li všude lidstvo neustále další 
a další knihy, do kulturního vývoje tady pronikají ahrimanské impulzy. Takže nyní ví: V 
osamocené myšlence je obsažen luciferský svod; v písemnostech, ve všem, co je fixováno 
písmem či tiskem, je obsažen ahrimanský prvek. Také ví, že lidský vývoj ve vnějším fyzickém 
světě již vůbec nemůže existovat, aniž by do něj odevšad zasahoval ahrimanský a luciferský 
princip. Nyní i rozumí, že právě s pokročilou kulturou, v níž písmo nabývá stále většího 
významu - aby to člověk rozpoznal, nepotřebuje být jasnovidný, postačí sledovat vývoj 
několik století nazpět - musí také na stále větším významu nabývat ahrimanský prvek. 
Ahriman získává stále víc a víc proto, že písmo získává v lidském vývoji stále větší důležitost. 
A právě v dnešní době, kdy písmo nabylo tak velké důležitosti - to je Capesiovi jasné - zde 
máme přímo ahrimanské pevnosti. Zatím se nestalo běžným - tak dalece zatím duchovní věda 
nepo- kročila, aby se člověk vyjadřoval pravdivě ve veřejném životě - že by student jdoucí do 
knihovny říkal: „Jdu se šprtat na ahrimanský hrad!“ A přece je to pravda. Ony velké i malé 
knihovny jsou ahrimanskými hrady, pevnostmi, ze kterých zasahuje Ahriman do kulturního 
vývoje nejintenzivněji. V takové souvislosti je pouze zapotřebí hledět skutečnostem směle do 
očí. 
        Pak Benedictus vysvětlil Capesiovi ještě něco jiného: „Nyní máme myšlenku osamocené 
osobnosti na jedné straně a na opačné straně písemnost náležící Ahrimanovi. A mezi tím se 
nachází střední stav. V luciferském principu se nalézá cosi jednotícího - člověk usiluje o 
jednotu, chce-li si v myšlence ujasnit svět. V písmu se nalézá cosi atomizujíčího.“ Poté 
Benedictus předestřel Capesiovi něco, čemuž následkem oživení své mysli díky vyprávění 
paní Felicie dobře porozuměl: „Mezi oběma póly, mezi izolovanou myšlenkou a písmem, se 
nachází slovo. S ním nelze být o samotě jako se svými myšlenkami; skrze slovo žije člověk ve 
společenství. Myslet může oddělen, osamocen. Má to svůj význam, když člověk osamocen 
myslí; ale kdyby chtěl žít v ústraní pouze sám pro sebe, nepotřeboval by jediného slova. Řeč 
má význam ve společenství. Tak je slovo vyneseno z osamocenosti lidské osobnosti a rozvíjí se 
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ve společenství. Slovo je vtělenou myšlenkou, avšak pro fyzickou rovinu je zároveň něčím od 
myšlenky zcela odlišným.“ 
       Zde není třeba pohlížet na výsledky jasnozření - v různých přednáškách jsem již 
upozorňoval, že tu lze postupovat ryze vnějškově, historicky; a protože Capesius byl 
historikem, rozuměl tomu velmi dobře. I skrze vnější dějiny lze pochopit, že se slovo či řeč 
měly původně k lidstvu vztahovat docela jiným způsobem, než jak je tomu v dnešní době. 
Postupujeme-li totiž v jazycích stále více nazpět, zjis tíme, že jednou musíme dojít - tak to 
prokazuje okultní pozorováni - k jednotnému lidskému prajazyku, jenž obýval celý svět a 
pouze se rozrůznil. Už když dojdeme nazpět k Hebrejcům - a v této souvislosti je hebrejština 
obzvlášť pozoruhodná - najdeme v jejich slovech něco zcela jiného než ve slovech [jazyků] 
západní Evropy. Hebrejská slo va jsou mnohem méně konvenční, mají takříkajíc duši, takže 
člověk v nich vycítí smysl; vyslovují jakýsi vlastní naléhavý smysl více než v 
západoevropských jazycích. Čím více postupuje člověk vývojem na zpět, tím více nachází 
jazyky podobné onomu společnému prajazyku. 
       Příběh, jenž se vypráví o babylónské věži, je symbolem pro skutečnost, že vskutku 
existoval jediný prajazyk, jenž se rozlišil do jednotlivých národních a kmenových jazyků. 
Rozdělením společné prařeči do národních a kmenových řečí vyšlo slovo takříkajíc na půl 
cesty vstříc osamocenosti myšlenky. Nehovoří každý člověk svým vlastním jazykem - to by řeč 
neměla smysl - pouze lidské skupiny hovoří společným jazykem. Tím se slovo stalo 
prostředníkem mezi osamocenou myšlenkou a prajazykem. V prajazyku rozuměl člověk 
konkrétnímu slovu skrze hlásku v něm obsaženou, skrze to, čím slovo podle významu hlásky 
bylo. Ohledně významu hlásek nebylo zapotřebí se vzdělávat konvenčním způsobem, neboť v 
prařeči člověk nalézal duši slov. A ta jsou, jak řečeno, rozdílná. 
        Všechno, co působí rozdělujícím způsobem, pracuje také ve prospěch Lucifera. A tak 
zatímco si lidé utvářeli rozdílné jazyky, přijímali tím i rozdělující princip, to znamená, ubírali 
se proudem, který Luciferovi usnadňuje odvést člověka ze všeobecného světového řádu (jenž 
byl ustanoven ještě před Luciferem), tedy izolovat jej na osamoceném ostrově a oddělit jej od 
ostatního postupujícího proudu vývoje lidstva. 
        Tak se v živlu řeči, respektive slova nachází střední stav. Kdyby slovo zůstalo tím, čím být 
mělo, kdyby nebylo Luciferem zneužito, odpovídalo by střednímu božskému stavu, bez 
Lucifera i Ahrimana, stavu, jímž by se člověk mohl nechat vést způsobem zcela odpovídajícím 
postupujícímu božsky-duchovnímu světovému řádu. 
        Tak bylo slovo z jedné strany ovlivněno Luciferem. Zatímco myšlenka, je-li pojímána 
osamoceně, mu podléhá takřka úplně, slovo je luciferským principem uchopeno jen částečně 
z jedné strany tak, jak jsem zde vyložil. Na druhé straně je slovo zpětně ovlivňováno písmem, 
a čím je lidstvo pokročilejší, tím je pro řeč písmo důležitější. To je základem skutečnosti, že se 
postupně vytrácejí nářečí, jež s písmem dosud nemají nic společného, a jako 
upřednostňovaný prvek často nastupuje něco, co dokonce nazýváme spisovnou řečí. To 
dosvědčuje, že je řeč písmem ovlivňována, a je možné to zcela zřetelně spatřit v jednotlivých 
končinách. 
       Často si musím vzpomenout na něco, čeho jsem si povšiml sám na sobě i na svých 
spolužácích. V Rakousku, kde existovala velká směsice nářečí, byl ve školách kladen značný 
důraz na to, aby se žáci učili spisovné řeči, kterou dříve, alespoň z velké části, vůbec 
nemluvili. Takové osvojování si spisovné řeči má dokonce svůj zcela obzvláštní účinek. Mohu 
o tom hovořit zcela otevřeně, neboť jsem sám byl onomu zvláštnímu působení spisovné řeči, 
rakouské školní němčině, po dlouhý čas svého života vystaven a odvykal jsem tomu jen s 
námahou - dodnes se občas projeví. Tato zvláštnost spočívá v tom, že člověk vyslovuje 
všechny krátké vokály dlouze a dlouhé krátce, zatímco nářečí, tedy řeč zrozená ze slova, je 
vyslovuje správně. Má-li například člověk na mysli slunce stojící na nebi, pak nářečí řekne 
„ďSunn“ [ďzun]. Ale ten, kdo prošel rakouskými školami, má sklon říkat „die Soone“ [dý 
zóne]. „Syn“ se nářečím řekne „der Sun“ [derzůn], zatímco rakouská školní němčina říká „der 
Sonn“ [derzon]. Takže se říká „die Soone“ a „der Sonn“. To je samozřejmě extrémní příklad, 
ale na člověku to ulpívá, nebo přinejmenším ulpívalo. 
         Zde vidíme, jak písmo takříkajíc zpětně působí na řeč. Jenže ono působí zpětně obecně. 
Představme si nyní kulturní pokrok; shledáme, jak s postupující kulturou ztrácí řeč právě ono 
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životaschopné, elementární a organické ze svého základu, jak lidé stále více hovoří knižní 
řečí. Tak působí na řeč z druhé strany ahrimanský princip, jenž je vždy přítomen v písmu. 
Kdo se chce vyvíjet přirozeně, pozoruje na příkladu právě oněch tří věcí, jež Benedictus zvolil 
pro Capesia, jak nesmyslné by bylo chtít vyloučit Ahrimana a Lucifera z vývoje. 
        Tři věci, jak ukázal Benedictus, přicházejí v úvahu: osamocená myšlenka, slovo a písmo. 
Nikdo, kdo zdravě přemýšlí a kdo chápe pravdu, že základem osamocené myšlenky je 
luciferský vliv a písma vliv ahrimanský, teď nebude chtít vymýtit Lucifera odněkud, kde tak 
zjevně působí, neboť by to znamenalo zákaz individuálního myšlení. Pro leckoho - to musíme 
uznat - by to sice bylo velmi pohodlné, ale otevřeně by to člověk zcela jistě zastávat nechtěl. 
Na druhé straně nebude chtít člověk vymýtit ani písmo, neboť si musí říct: Stejně jako kladná 
a záporná elektřina tvoří protiklad ve vnější fyzické přírodě, tak tvoří protiklad ahrimanský a 
luciferský prvek, a ten zde přítomen být musí. Jedná se o dva póly, o nichž nelze rozhodovat, 
ale jež musí být vzájemné uváděny v poměr podle míry a počtu. Pak se člověk může 
pohybovat ve střední linii, ve stavu slova. 
        Slovo je tedy určeno k tomu, aby obsahovalo moudrost, poznání, myšlenky, představy. 
Tak si člověk například může říci: Musím se natolik vyvinout v rámci slova, že všechno 
svévolné a čistě osobní nechám právě jím korigovat - tím, že přijmu do duše, co bylo ve slově, 
v moudrém slově po všechny časy vytvořeno. - Tedy úcta nejen k vlastnímu mínění, nejen k 
tomu, čemu člověk sám věří a ze své vlastní síly uznává za správné, ale respekt i k tomu, co se 
prostřednictvím kultur a usilování rozličných národů k moudrosti událo v historickém vývoji. 
Na jedné straně to znamená takříkajíc uvést Lucifera do správného poměru ke slovu. Nikoli 
vyloučit osamocené myšlení, ale také vzít na vědomí, že slovo náleží ke společenství a že je 
nutno je sledovat v průběhu věků. Čím více to člověk dělá, tím více dává Luciferovi správný 
vliv na slovo. Člověk pak pouze nepropadá autoritě slova, nýbrž chrání slovo, jež v sobě nese 
pozemskou moudrost od jedné kulturní epochy k druhé. 
         Na druhé straně je povinností člověka, jenž správně nahlíží stav věci, aby nepropadal ani 
strnulému autoritativnímu principu nalézajícímu se v písmu, neboť tím, ať už písmo obsahuje 
to nejsvětější či to nejprofánnější, propadá Ahrimanovi. Je třeba mít jasno v tom, že pro 
vnější materiální kulturu člověk písmo zkrátka mít musí a že je písmo něčím, pomocí čehož 
chce Ahriman vyjmout myšlení z proudu zanikání, aniž by toto bylo jeho úkolem. Nechce 
myšlení dovolit vplynout do proudu smrti. Tak máme v písmu tu nejlepší příležitost, jak 
myšlení zadržet ve fyzické rovině. 
       S plným vědomím stát vůči tomu, že se v písemnostech nachází ahrimanský prvek, a 
nikdy nepřipustit, aby to, co je psáno, získalo vládu nad člověkem, tedy zachovávat slovo ve 
středu tak, že současně zprava i zleva - z myšlení i z písma - na něj působí oba opačné 
protiklady Lucifer i Ahriman, tak si musí člověk počínat, chce-li stát správně na zemi. Jestliže 
to náležitě pojmeme duševním zrakem, jestliže je nám jasné, že všude musí působit 
protiklady, pak stojíme správně na zemi. 
       Když to Capesius od Benedicta uslyšel a obsáhl svými duševními silami posílenými díky 
paní Felicii, měl náhle k tomu, co mu Benedictus vyložil, zcela jiný vztah než dříve, kdy mu 
luciferský a ahrimanský prvek také již objasňoval. Díky stále silnějšímu působení pohádek 
oplodňujících jeho duševní síly a inspirovaných z duchovního světa, dospěl Capesius sám k 
prožitku toho, že jeho duševní síly vnitřně sílí, že jeho duševní schopnosti vnitřně mohutní. 
Tak je to vylíčeno ve třináctém obraze Probuzení duší, kde jedna Capesiova duševní síla, jež je 
míněna postavou Philie, před něj předstupuje v duchovně uchopitelné podobě, nikoli jako 
pouhá abstraktní duševní síla. Stejnou měrou, jakou Philia vyrůstá uvnitř Capesiovy duše v 
bytost, rozumí on stále lépe tomu, co od něj Benedictus chce. 
        Tehdy vyslechnuté mimořádně oplodňující vyprávění o hradu, jenž se zmnožil, jehož 
počet prudce vzrostl, na něj nezapůsobilo hned na počátku - téměř si tehdy lehce zdříml, a 
zejména usínal tenkrát, když otec Felix vyprávěl o atomech. 
      Capesiova duše, poté co takto uzrála, nyní poznala, že se ve veškerém proudu světového 
vývoje nachází trojnost: na jedné straně luciferský prvek - osamocené myšlenky; na druhé 
straně ahrimanský prvek - písmo; třetí, střední stav - to, co je čistě božské. Tuto trojnost 
Capesius právě poznal na význačném faktu kulturního vývoje fyzické roviny - a vytušil, že ji 
lze hledat ve všem. Jinak než dříve se nyní stavěl k zákonu počtu; díky Philii procitnuté v jeho 
nitru nyní vnímal bytost počtu v procesu světového vývoje. Také bytost míry se mu již 
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objasnila: že v každé trojnosti se dva chovají jako protipóly a oba musí být vzájemně úměrně 
uváděny v harmonii. Capesius poznal velký, mocný světový zákon, o němž nyní věděl, že musí 
být možné najít ho nějakým způsobem nejen ve fyzické rovině, nýbrž i ve vyšších světech 
O tom všem budeme ještě hovořit při podrobných výkladech o božsky-duchovním světě. 
Capesius tušil, že pronikl do zákona, jenž se ve fyzickém světě jeví jako skrytý pod závojem, a 
že skrze něj získává něco, díky čemu dokáže překročit práh. A jakmile překročí práh, vejde do 
duchovního světa, v němž bude muset zanechat za sebou vše, co bylo podníceno čistě 
fyzickou zkušeností. Počet a míra, naučil se je vnímat, prociťovat, prožívat. Nyní i rozuměl, 
když mu Bene- dictus předkládal další věci, zpočátku také ještě jednoduše, aby mu onen 
princip zcela zpřístupnil. Řekl Capesiovi například: Tutéž vládu trojnosti, polarity či 
protikladu uvnitř trojnosti a jejího úměrného vyrovnávání lze nalézt i v dalších bodech 
existence. Tutéž věc, myšlení, vnitřní představování, lze pojmout ještě z jiného úhlu: Vnitřní 
představování, niterné zpracovávání světových tajemství, je jedna věc, a druhá je čisté 
vnímání, kupříkladu poslouchání. Někteří lidé jsou založení spíše tak, že v sobě vše hloubavě 
promýšlejí. Jiní myslí neradi, všude poslouchají, přijímají autoritu poslechem; a existuje také 
autorita přírodních jevů, neboť existuje i dogmatika vnější zkušenosti, kdy si člověk nechá 
vnější přírodní jevy vnutit. 
       Nyní mohl Benedictus profesoru Capesiovi snadno ukázat: V osamoceném myšlení tkví 
opět luciferský svod; v ryzím poslouchání, čirém vnímání, spočívá ahrimanský prvek. 
Můžeme si ale podržet střední stav, postupovat takříkajíc, střední cestou. Není nutné 
prodlévat ani v čistě abstraktním, hloubavém myšlení, v němž se člověk osamoceně duševně 
uzavírá, ani se oddávat pouhému poslouchání a hledění na to, co dovedou vnímat naše uši a 
oči. 
       Můžeme udělat ještě něco jiného, jestliže to, co myslíme, vnitřně natolik oživíme a 
posílíme, že budeme mít před sebou onu myšlenku jako něco živého; živě se do ní 
zahloubáme jako do něčeho, co člověk slyší a vidí venku, a tím se tato naše myšlenka stane 
stejně konkrétní jako to, co slyšíme nebo vidíme. To je onen střední stav. V pouhé myšlence, 
která je základem hloubání, tkví luciferské působení na člověka; v pouhém poslouchání, ať už 
skrze vnímání či skrze lidskou autoritu, tkví ahrimanský prvek. Jestliže člověk vnitřně zesílí a 
procitne v duši tak, že svou myšlenku jakoby slyší nebo vidí, pak medituje. Meditace  
je středním stavem, není ani myšlením, ani vnímáním. Je myšlením, které je v duši stejně 
živé jako vnímání, a je vnímáním, jež nevnímá něco vnějšího, ale myšlenku. Mezi luciferským 
prvkem myšlenky a ahrimanským prvkem vnímání proudí duševní život v meditaci jako v 
božsky-duchovním živlu, jenž v sobě jediné nese pokrok světových jevů. Meditující člověk 
žijící ve svých myšlenkách tak, že se v něm stávají stejně živými jako vnímání, žije v božském 
plynutí. Napravo má pouhou myšlenku, nalevo ahrimanský prvek, pouhé poslouchání - a 
nevylučuje ani jedno, ani druhé, ale ví, že žije v trojnosti, že život je uspořádáván podle počtu. 
A ví, že existuje polarita, protiklad, protiklad dvou věcí, mezi nimiž proudí meditace. A ví 
také, že se luciferský a ahrimanský prvek musí v oné meditaci udržovat vzájemně úměrně v 
rovnováze. 
        Ve všech oblastech se člověk učí poznávat onen vesmírný princip počtu a míry, jejž se 
Capesius, když byla jeho duše připravena, naučil rozpoznávat díky Benedictovu učení, lak se 
duše, jež se chce připravit na poznávání duchovních světů, do těchto světů pozvolna vžívá 
tím, že všude ve světě, v každém bodě, jehož lze dosáhnout, hledá počet, především počet tří; 
že vidí polární protiklady, skrze něž se všechno musí projevovat, i nezbytnost, aby se 
protiklady jakožto polarity udržovaly vzájemně v rovnováze. Střední stav nemůže být pouhým 
prouděním vpřed, ale všude tento proud prožíváme tak, že musíme vést svůj duševní zrak 
doleva a doprava a svůj člun směřovat jako onen třetí prvek mezi levým a pravým polárním 
protikladem. 
          Capesius to cítil a díky Benedictovi se naučil zamířit správným způsobem do 
duchovních světů, překročit práh duchovního světa. A tak se tomu bude muset naučit každý, 
kdo chce proniknout do duchovní vědy tak, aby se mu ke skutečnému porozumění dostavilo 
pravdivé poznání vyšších světů. 


