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PRAČLOVĚK A OKO NA TEMENI 
 

 
 
Existují pověsti, v nichž byl v obrazech vylíčen stav vědomí pravěkého atlantského 
lidstva. Jednu z nich vyprávěl R. Steiner 21. října 1907 při přednášce o zanikání a 
vznikání orgánů lidského těla (GA 101) a podal k ní vysvětlení podle nauky o 
člověku. Jednalo se o mongolskou pohádku vyprávějící o bytosti, jež měla pouze 
jediné oko vprostřed hlavy v místě, kde se u kojenců nachází fontanela. Dozvuky 
téže ústní tradice existují i u nás, v pověstech o jednookých obrech - například o 
obru Polyfémovi ze světa řeckých pověstí, jenž byl přemožen Odysseem - nebo v 
pohádkách. Většinou se pojednává o vítězství nad těmito bytostmi, neboť v době 
vyprávění již představovaly atavismus. 
      Také pohádka bratří Grimmů o Jednoočce, Dvojočce a Trojočce vypráví o něčem 
podobném, jen by se v ní mělo počítat nikoli 1, 2, 3, ale 1, 3, 2. Neboť původně měl 
člověk pouze jedno jasnovidné oko, poté se vyvinuly dvě oči uzpůsobené pro 
smyslový svět a nakonec oko na čele zaniklo, a tak zůstala jen „Dvojočka". Jedině ta 
odpovídá naší době, ona může dosáhnout na zlaté ovoce poznání a zasnoubit se se 
silou Já, svým krásným rytířem. 
 
Existuje prosté vyprávění, jež žije mezi asijskými Mongoly a jež se dále rozšířilo až do 
té části východní Evropy, kde přežívají mongolské pověsti a příběhy. Necítíme snad 
něco hluboce dojemného, slyšíme-li - dokonce i když ještě netušíme, jaká v tom 
spočívá moudrost - co nám říká tato mongolská pověst: 
        Jedna matka má nahoře na hlavě jen jedno jediné oko. Žene se bezútěšně světem, 
protože ztratila své jediné dítě. Chvátá světem, sebere každý kámen, zdvihne ho 
nahoru k oku na hlavě a hned ho zase zklamaně odhodí zpátky na zem, až se roztříští 
na tisíc kusů - protože se musela přesvědčit, zda to není její ztracené dítě. S každým 
předmětem udělá totéž, neboť doufá, že v něm nalezne své ztracené dítě; uchopí ho, 
přidrží před okem a znovu jej zklamaně odhodí. Bez oddechu se žene světem a tuto 
proceduru neustále opakuje. 
      Toto vyprávění není ničím jiným než vzpomínkou onoho nejdále na východ 
puzeného lidského kmene, jenž měl doposud povědomí o dávné Atlantidě, o 
pradávném stavu lidstva, ve kterém měl ještě člověk blízko k duchovním světům a 
sám do nich dovedl nahlížet. 
       Všichni víte, že se u narozeného dítěte zavírají kosti nahoře na hlavě jen pomalu. 
U lidí pravěkých dob existovalo v těchto místech ještě propojení s okolním světem. 
Kdyby tehdejší člověk viděl tak jako ilnes, viděl by na onom místě hlavy vyčnívající 
orgán jako zářící těleso, jehož paprsky pronikají přes hranice člověka a pomalu mizí v 
okol ním světě. Mohli bychom vidět něco podobného zvláštní lucerně, kterou člověk 
jen neprávem nazývá okem, neboť onen orgán žádným okem nebyl. Byl to citlivý, 
vnímavý orgán lidí oněch pradávných časů, jímž mohl člověk ještě volně a otevřeně 
pohlížet v to, co nazýváme as- Irálním světem, jímž mohl vidět nejen těla, ale i duše a 
to, co v duších v jeho okolí žilo. 
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      Tento orgán je nyní scvrklý v takzvanou šišinku a je překrytý lebeční kostí. Jako 
dědictví po tomto dávném orgánu, se kterým bylo možno prožívat okolní duchovní 
světy, si dnešní člověk nese ve své duši touhu po světech, k nimž se mu zavřela brána, 
brána jeho vlastní hlavy. Touha po oněch světech zůstala, nikoli ale možnost do nich 
nahlížet. Tato touha žijící v lidských duších se vyjadřuje v náboženstvích. Jestliže 
člověk dříve viděl v duchovních oblastech kolem sebe hřejivé, cítící bytosti, vidí dnes 
svýma očima, že je obklopen fyzickými, ohraničenými postavami. 
       Nepůsobí snad dojemně ono vyprávění o ženě, matce všeho lidstva, jež prochází 
světem a hledá, co utiší její touhu, a nenachází to v žádné z vnějších věcí, protože už 
nedovede vidět, co kdysi vnímala, když její oko nahoře na hlavě ještě fungovalo? V 
žádné z vnějších věcí, jež jsou dnes prostřednictvím smyslů dány lidstvu, to nelze 
znovu nalézt. Tak hluboce k nám skrze pověsti a pohádky hovoří ústa vesmírného 
ducha; a jejich hlubokému smyslu porozumíme teprve tehdy, přistupujeme-li k nim z 
hlediska pravé duchovní vědy. 
 
Rudolf Steiner pak podrobně mluvil o vývoji různých lidských orgánů. Přednáška 
končí následovně: 
 
Tak se síly, nacházející se vně bytostí, přesouvají do jejich nitra, aby pak v člověku 
nalezly možnost působit opět ven, až si osvojí schopnost sjednotit se znovu s celým 
vesmírem, s tím, co je mimozemské. Velké pravdy, které lidé tak dojemně vyjadřovali 
ve starých pověstech a pohádkách - jako v oné mongolské pohádce o ženě s jedním 
okem - bude budoucí lidstvo vyjadřovat jinými formami. Síla duchovního zření v 
lidech znovu ožije. Tato síla duchovního zření, která je vlastností oka na temeni, 
nedovolí člověku při pohledu na fyzické věci, jež nás ve světě obklopují, dál cítit 
nespokojenost, jako ji cítila žena z legendy, jež zahodí každou bytost, která se ocitne v 
její blízkosti. Ona síla pronikne dnešní bytost člověka, jenž pak uzří na věcech nejen 
jejich vnější, fyzickou stránku, ale i to, co se ve vnějších předmětech projevuje 
duchovně. Co je dnes hmotné, bude pro něj duchovní; jeho nyní ztuhlé fyzické tělo 
bude pak znovu produchovněno. Žena z mongolské legendy znovu ožije a bude opět 
zřít do světa. A zatímco tato žena dnes bytosti odhazuje, protože v nich nenachází to, 
co hledá, neboť jí ukazují pouze svou smyslovou stránku, člověk budoucnosti bude 
zřít ve hmotě opět ducha a v bytostech bude nacházet to, co k němu patří; bude to 
moci uchopit a láskyplně přivinout k srdci. Bude na oněch bytostech nalézat ducha 
světa, něco, co může s láskou obsáhnout. 
       Vývoj člověka bude vývojem pomalého vrůstání do vesmíru. Velmi pomalý být 
musí, nelze jej uchvátit v trysku. Pokud by s ním člověk nechtěl trpělivě 
spolupracovat, síla oka spočívajícího na temeni stařeny by nepřestoupila jako fluidum 
lásky celou jeho bytost, všechny jeho orgány. Vyčerpala by se a on by se musel v 
nelásce uzavřít vnějšímu světu a vyprahnout. Člověk je ale povolán, aby vše, co se 
nachází na jeho planetě, pronikl láskou, planetu vzal s sebou a vysvobodil. 
Vysvobození nitra se nemůže uskutečnit bez vysvobození toho, co je vně nás. 
Společně se sebou samým musí člověk vysvobodit i svou planetu. Takové vysvobození 
může nastat jedině tehdy, vylévá-li člověk své síly do vesmíru; musí se stát nejen 
vysvobozeným, ale také vysvoboditelem. 


