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Rudolf Steiner 
 
 
 
V létě roku 1910 bylo uvedeno první mysterijní drama, v srpnu roku 1911 následovalo 
druhé. To obsahuje jako vsuvku zážitek zpětného pohledu, kdy Capesiovi proběhne před 
očima dřívější pozemský život v období středověku v prostředí templářského hradu. Scény 
se odehrávají těsně před úplným zničením řádu. Velmistr na to své řádové bratry 
připravuje, přičemž je upomíná, že se patří zemřít s radostí. Připomíná jim cíle, jimž je 
jejich dílo věnováno: pěstovat duchovní zárodky v lidských duších. 
 
Ty mají potom uzrát, až tito lidé  
naleznou cestu zpět z duchovní říše  
k pozdějšímu pozemskému životu. 
 
Myšlenka reinkarnace byla tím, co pomohlo rytířům mysterijního dramatu unést krutý 
osud zániku. 
     V čem tedy spočívalo jejich duchovní působení? Oni byli veskrze i zcela prakticky, 
vnějškově činní, když se věnovali důlní činnosti. V jedné ze scén se však dozvídáme, že ti, 
kteří pracovali uvnitř hradu, odtud přinášeli pohádky a dále je vyprávěli. Říká se tu: 
 
Pohádky jsou pravým pokladem duše. 
Co dávají duchu, zůstane zachováno  
ještě i po naší smrti; a později,  
v dalších pozemských životech, plody přinese.  
Temně nám dávají tušit, co je pravdou;  
a z toho tušení tvoří naše duše  
k životu potřebné poznání. 
 
I zde nacházíme obraz zárodků, jež jsou v jednom životě zasety, aby v příštím životě 
přinesly plody. Myšlenku reinkarnace ve spojení s pohádkami použil R. Steiner již dříve - v 
přednášce z 10. června 1904 řekl:  
 
Lidský duch, do něhož dnes vtisknu pohádky, bude ve své příští inkarnaci připraven pojímat 
pravdu dokonalejším způsobem. Všechny tyto pohádky jsou utvořeny s předpokladem, že se 
duch znovu inkarnuje, aby příště pojímal pravdu o to snáze. Základem těchto pohádek není 
víra, ale poznání, zkušenost s reinkarnací. 
 
Vezmeme-li k tomu, co R. Steiner pronesl před několika lety v přednášce o templářích, pak 
lze chápat, že právě v čase příprav na druhé mysterijní drama přednesl 
přednášku„Rosikruciánské vědění v pohádkářství". Citát zní: 
 
Rosikruciáni nejsou ničím jiným než pokračovateli templářského řádu; nechtěli nic jiného, 
než co chtěli templářští rytíři a co chce i theosofie: Oni všichni pracují na velikém chrámu 
lidstva. 
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V přednášce o rosikruciánském vědění se hovořilo o tom, že vypravěči pohádek dřívějších 
časů - R. Steiner je zde nazývá rapsódy- nebyli v žádném případě nějací nahodilí jednotlivci 
z lidu, ale svému vyprávění se naučili v rosikruciánských školách, v„chrámech" 
rosikruciánů. 
 
Duchovní centra ustavičně posílají do světa své vyslance, aby to, co spočívá v hlubinách 
ducha, mohlo být v každé době přinášeno lidským duším. 
 
Když R. Steiner hovořil o rosikruciánech, měl na mysli buďv širším smyslu zvláštní esoterní 
duchovní proud, jejž lze podle něj sledovat zpětně až do doby atlantské, nebo v užším smyslu 
žáky Christiana Rosenkreutze žijícího v době pozdního středověku, jehož obvykle 
udávanými životními daty jsou 1378-1484. Někdy je rosikruciánství pro R. Steinera 
prakticky identické s anthroposofií (do roku 1913), jindy se vůči němu zřetelně vymezuje. Je 
proto zapotřebí brát vždy v potaz, v jakém kontextu se sdělení nachází. 
       V předcházejícím případě jsou téměř jistě zmiňováni středověcí rosikruciáni, o nichž v 
těch letech ještě vícekrát velice konkrétně hovořil. Zde je obzvláště třeba odkázat na 
přednášky konané v Neuchátelu v září 1911, kde v souvislosti se spisem Fama Fraternitatis z 
roku 1614 hovořil o biografii Christiana Rosenkreutze, jejž na rozdíl od historických 
výzkumů  
pokládal bezpochyby za historickou osobnost - osobnost, která skutečně žila, jejíž éterné tělo 
se však po smrti nerozptýlilo jako u běžných lidí, ale trvale a i nadále může lidi inspirovat. 
Není zde snad spojitost mezi tímto sdělením a legendou z Fámy, která je obecně považována 
za zázračnou a podle níž rosikruciánští bratři nalezli mrtvolu Christiana Rosenkreutze v 
jeho hrobce „nepoškozenou a bez známek tlení"? V tom by bezpochyby mohl být spatřován 
odkaz na okultní realitu. 
      Jak máme ale rozumět„chrámům" rosikruciánů, jež ve fyzickém smyslu jistě 
neexistovaly? O tom říká R. Steiner následující: 
 
Chrámy rosikruciánů byly vnějšímu fyzickému prožívání hluboko skryty. Mnozí skuteční 
rosikruciáni byli jejich návštěvníky, ale žádné vnější fyzické lidské oko nemohlo tyto chrámy 
nalézt. Žáci však existovat mohli, ti k těmto starým rosikruciánům, jež bylo možné tu a tam 
nalézt jako poustevníky vědění a svátého lidského činu, docházeli. [...] Rosikruciánského 
mistra člověk nalezl teprve poté, co si osvojil schopnost vnímat nebeskou řeč v jemném 
fyzickém jasu očí. V nejskromnějším prostředí, v těch nejobyčejnějších poměrech právě 14., 
15. století ve střední Evropě pak člověk nalezl tyto pozoruhodné osobnosti, jež byly ve svém 
nitru naplněny Bohem a niterně propojeny s duchovními chrámy, jež existovaly, avšak 
přístup k nim byl stejně obtížný jako přístup ke svátému grálu vylíčený ve známé legendě. 
 
Skuteční vypravěči pohádek byli tedy žáky oněch Bohem naplněných lidí. Ti pohádky jistě 
nevymýšleli - vždyť existuje množství pohádkových motivů, jež jsou výrazně starší - ale 
utvářeli je tak, „aby jejich sestavení, kompozice odpovídala duchovním tajemstvím". A - lze 
to tak říci - „naplňovali je Kristem", dávali jim takovou podobu, aby dokázaly podněcovat 
„křesťanské formy myšlení". K této věci obsahuje zmíněná přednáška o rosikruciánech i 
jeden ne zcela snadno srozumitelný náznak. Že se styl evropských lidových pohádek liší od 
pohádek z ostatních částí světa právě také s ohledem na svou strukturuje známou 
skutečností. 
Co bylo kdysi lidem zprostředkováváno v obrazech, to dnes přijalo formu myšlenkových 
duchovně-vědeckých poznatků. V uvedené přednášce postupuje R. Steiner tak, že vždy něco, 
co dnes získáváme z anthroposofie, uvádí do souvztažnosti s něčím, co „tenkrát" vykládal 
vypravěč pohádek což může být jako metoda velmi inspirativní.„Dnes říkáme..., tehdy se 
říkalo" se v přednášce často opakuje. Není tedy nejprve ukázán pohádkový obraz a ten 
následně vysvětlován, nýbrž je zvolena opačná cesta. Možná bychom tuto metodu mohli dát 
do souvislosti s přednáškovým cyklem Od Ježíše ke Kristu (GA 131) z října téhož roku, kde 
R. Steiner rozhodně odlišuje rosikruciánskou metodu zacházení s obrazy (v tomto případě 
evangelijními) od té, jež je praktikována jezuity. Ti používali obrazy z evangelií jako obsah 
meditace bezprostředně, bez myšlenkového uchopení, čímž se dosahuje silného působení na 
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vůli. K duchovní iniciaci rosikruciánů naopak patří, jak popisuje R. Steiner, že se 
prostřednictvím myšlenkové práce nejprve vytvoří cit, jenž se má teprve později zformovat 
v meditační obraz. Tuto metodu R. Steiner velmi přesně popsal ve své Tajné vědě v nástinu 
(GA 13) jako návod k provádění meditace kříže s růžemi. Začínat při zacházení s obrazy 
myšlenkovým zpracováním je pro dnešního člověka očividně obzvlášť důležité. Samozřejmě, 
že myšlenky jako takové nemají při dalším ponoření se do obrazu přetrvávat ve vědomí, 
pouze má zůstat zachována jejich pomocí získaná bdělost a jasnost. 
 
Víme, že základem theosofického života, který pěstujeme, je duchovní proud, jejž nazýváme 
rosikruciánský. Často jsme zdůrazňovali, že mistři rosikruciánského vědění od 11., 12., 13. 
století připravovali to, co se od konce 19. století začalo dít a ve 20. století bude dále 
pokračovat. To, co například Rothe v Heidelbergu označuje jako budoucnost, co očekává a po 
čem touží, pro nás má být už přítomností. A bude se to pro nás stávat přítomností víc a víc. To 
však již dlouho připravovali ti, kteří tento duchovní proud nechali vlévat do duší nejprve 
způsobem, který lidé nevnímali. To, co od 12., 13., 14. století označujeme za rosikruciánskou 
cestu, co od 11., 12., 13., 14. století proudilo do srdcí, do vědy a utvářelo ducha evropského 
lidstva, existuje ve zvláštním smyslu a vědomější formě v našem theosofickém hnutí. 
Může si tedy člověk z událostí, jež se v naší kultuře odehrávaly, udělat představu o tom, jak 
vlastně tento duch působil? Řekl jsem, že od 11., 12., 13., 14. století působil jako vlastní 
rosikruciánský duch; ale přítomen tu byl vždy, jen od tohoto časového údobí přijal nejnovější 
rosikruciánskou formu. Tento duch, jenž nyní působí jako rosikruciánský, sahá zpět až ke 
starým dobám lidstva. Svá mystéria měl již ve staré atlantské době. A to, co jeho působení 
stále vědoměji rozvíjí v novější době, to ve starších časech, jež vůbec neleží daleko za našimi, 
proudilo do lidských srdcí a duší nevědomě. 
       Utvořme si představu, jak tento duch nevědomě proudil do lidstva. Sedíte tu pospolu. 
Společně pěstujeme něco, co nám ukazuje: Tím či oním způsobem se lidská duše rozvíjí, aby 
se čím dál víc pozvedala do oblastí, kde může chápat či snad i zřít duchovní život. Mnozí z vás 
již roky usilují o to, aby do duše nechávali proudit pojmy a ideje zobrazující duchovní život, 
tak aby jim byly duchovní potravou. Znáte způsob, jakým se dorozumíváme o vesmírných 
záhadách. Často jsem hovořil o tom, jak jdou po sobě různé stupně duševního vývoje, jak se 
duše vžívá do vyšších světů. Bylo řečeno, že má člověk odlišovat horní část sebe sama od 
dolní; bylo popsáno, jak člověk přecházel od jednoho planetárního stavu k druhému, jak 
prožíval saturnský, sluneční a měsíční vývoj, během nichž se utvořilo jeho fyzické, éterné a 
astrální tělo, a jak poté nastoupil svůj pozemský vývoj. Bylo řečeno, že v nás přebývá něco, co 
tu má projít školením, aby postoupilo výše. Také bylo řečeno, že na Měsíci zaostaly určité 
luciferské bytosti, jež se později jakožto svůdcové vnutily astrálnímu lidskému tělu, aby 
člověku daly to, co mu mohly dát. Pak jsme často hovořili o tom, že má člověk přemáhat to či 
ono ve svém nižším Já [Selbst], že má to či ono porazit, aby mohl vystoupat do sfér, do nichž 
jeho vyšší Já náleží; že má naplnit Goethova slova, aby se mohl pozvednout do vyšších oblastí 
duchovního života: 
 
A když toho nepoznáš: 
„Zemři, by ses zrodil“ –  
na té tmavé zemi  
máš cizincův jen podíl.* 
 
Dále jsme říkali, že lidského vývoje, jaký je možný dnes a jaký nám dovede poskytnout sílu, 
jistotu a skutečnou životní náplň, lze dosáhnout tím, že si osvojíme například znalost členění 
lidské bytosti, naučíme se rozumět tomu, že člověk není poskládán chaoticky, ale sestává z 
fyzického, éterného, astrálního těla a Já. Zmiňované jsme nepociťovali jako pouhá slova, ale 
prostřednictvím charakteristiky různých temperamentů, prostřednictvím úvah o výchově 
člověka - jak do 7. roku probíhá v podobě vývoje fyzického těla, do 14. roku pak éterného těla 
a do 21. roku astrálního těla - jsme tyto skutečnosti dovedli ke konkrétním představám. A z 
úvah o poslání pravdy, úcty, hněvu atd. jsme vyrozuměli, že to, co jsme poznali jako fyzické, 
éterné a astrální tělo, duši pocitovou, duši rozumovou neboli hlubšího cítění a duši vědomou, 
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nezůstává v pouhých abstraktních pojmech, ale oživuje to naše nazírání života a činí naše 
okolí průzračným, jasným a obsažným. 
Tak se dorozumíváme o záhadách světa. Dnes se o nich již dovedeme dorozumět. A i když 
venku stále ještě existuje mnoho lidí, kteří vědomě či nevědomě setrvávají v materialismu, 
přece jen existuje určité množství duší, jež pociťují životní nutnost naslouchat těmto 
výkladům tak, jak je lze předložit. Mnozí z vás by tu neseděli již léta, nespoluprožívali a 
společně neprociťova- li, co zde pěstujeme, kdyby to pro ně nebylo životní nutností. Proč dnes 
existují duše, jež tomuto takto rozumí, jež dovedou v pojmech a názorech, které zde 
rozvíjíme, sledovat životní cestu člověka? Je tomu tak z následujícího důvodu: Jako jste se 
dnes vy narodili do světa s touhami, jež jsem se před chvílí snažil vylíčit, tak se i naši evropští 
předkové - to znamená velký počet duší, jež jsou zde dnes přítomny - v uplynulých staletích 
narodili do jiného prostředí, do jiného světa, než jaký je svět 19. století. Podívejme se na 6., 7., 
nebo i na 12., 13. století, kdy bylo inkarnováno množství zde sedících duší, a pohleďme na to, 
co tehdy takové duše prožívaly. 
       V oněch dobách samozřejmě neexistovala žádná Theosofická společnost, ve které by se o 
všem hovořilo tak, jako to děláme dnes; tehdejší duše slýchala ze svého okolí něco docela 
jiného. Pokusme se zpřítomnit, co tenkrát duše slýchaly - od těch, kteří necestovali po světě s 
přednáškami o duchovní vědě, ale kteří jakožto rapsódové recitovali nebo jiným způsobem 
táhli od vesnice k vesnici, od města k městu, aby zvěstovali ducha. Jaká slova tehdy lidé 
pronášeli? Ukažme si to pomocí jednoho příkladu. Tehdy ještě člověk neříkal: 
Existuje theosofie, nauka o nižším a vyšším Já; člověk má fyzické, éterné, astrální tělo atd.; 
tehdy táhli krajem rapsódové - tedy lidé povolaní k tomu, aby zvěstovali ducha - a vyprávěli 
zhruba toto (zopakuji zde něco z toho, co bylo tehdy přednášeno zejména ve střední a 
východní Evropě): 
      Byl jednou jeden královský syn. Vyjel si do kraje, až přijel k jedné strouze a tu zaslechl 
sténání, které z ní vycházelo. Jel podle strouhy, aby zjistil, co tam sténá, a nalezl v ní starou 
ženu. Zastavil tedy koně, sešplhal do příkopu a ženě, která tam dolů spadla, pomohl zpátky 
nahoru. Když zjistil, že nemůže chodit, protože si poranila nohu, vyptával se jí, jak k nehodě 
došlo. A ona mu vyprávěla: „Jsem stará žena a brzy po půlnoci se musím vždy vydat do města 
prodávat vajíčka; a tak jsem tu spadla do strouhy.“ Královský syn na to řekl: „Podívej, takhle 
domů nedojdeš, posadím tě na koně a odvezu tě.“ A tak to udělal. Tu mu žena pověděla: „Ač 
jsi vznešeného rodu, přesto jsi milý a dobrý člověk. A za to, že jsi mi pomohl, budeš ode mě 
odměněn.“ A královský syn vytušil, že nemá před sebou obyčejnou starou ženu, protože řekla: 
„Za to, že jsi byl ke mně tak laskavý, nechť se ti dostane takové odměny, jakou tvá dobrá duše 
zasluhuje. Chceš se oženit s dcerou květinové královny?“ - „Ano!“ řekl on. A ona mluvila dál: 
„K tomu budeš potřebovat něco, co ti mohu snadno dát.“ A podala mu zvoneček se slovy: 
„Když s ním jednou zazvoníš, přiletí orlí král se svými hejny a v situaci, ve které se ocitneš, ti 
pomůže; když zazvoníš dvakrát, přiběhne liščí král se svými smečkami a v situaci, ve které se 
ocitneš, ti pomůže; a zazvoníš-li třikrát, připluje rybí král se svými hejny a v situaci, ve které 
se ocitneš, ti pomůže.“ 
       Královský syn si vzal zvoneček, vrátil se domů, oznámil, že hodlá najít dceru květinové 
královny, a vydal se na cestu. Jel dlouho, předlouho, ale nikdo mu nedokázal říct, kde 
květinová královna se svou dcerou přebývá. Jeho kůň už pošel vyčerpáním a on musel 
pokračovat v cestě po svých. Vtom přišel k jednomu starci a zeptal se ho, kde by našel sídlo 
květinové královny. „Já ti to říct nedovedu,“ odpověděl stařec, „ale jdi jen pořád dál a dál a 
nalezneš mého otce, ten ti to snad říci dokáže.“ Královský syn šel tedy dál, mnoho a mnoho 
let, až potkal prastarého muže. Toho se zeptal: „Můžeš mi říct, kde přebývá květinová 
královna?“ On mu však odpověděl: „Já ti to říct nedovedu. Ale jdi jen dál a pořád dál, ještě 
mnoho, mnoho let, a najdeš mého otce a ten ti zcela jistě dovede říct, kde přebývá květinová 
královna.“ Královský syn šel tedy dál, až konečně nalezl jednoho prastarého starce a zeptal se 
ho, jestli by mu dovedl říci, kde přebývá květinová královna se svou dcerou. Tu mu stařec 
odpověděl: „Květinová královna přebývá v hoře, kterou vidíš odsud v dáli. Hlídá ji ale zlý 
drak. Teď za ní jít nemůžeš, protože toho času drak nikdy nespí; má jen určité období, kdy 
spí, a právě teď je čas, kdy je vzhůru. Musíš jít ještě o kus dál k vedlejší hoře; tam přebývá 
drakova matka; s její pomocí dojdeš svého cíle.“ 
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        Šel tedy statečně dál, došel k první hoře, došel k druhé hoře a tam nalezl dračí matku, 
pravzor vší ohyzdnosti. Věděl ale, že na ní závisí, jestli nalezne dceru květinové královny. V 
její blízkosti spatřil sedm dalších draků, kteří lačně hlídali květinovou královnu s její dcerou, 
uvězněné ve starém vězení, odkud měly být vysvobozeny královským synem. Dračí matce 
řekl: „Vidím, že chci-li nalézt květinovou královnu, musím se stát tvým sluhou!“ Ona 
odpověděla: „Ano, musíš se stát mým sluhou, ovšem služba, kterou budeš vykonávat, není 
snadná. Tady je kůň, kterého musíš první den, druhý den a třetí den vyvést na pastvu. Jestli 
ho zdravého přivedeš zpátky, pak můžeš za tři dny dosáhnout toho, co žádáš. Jestli ho ale 
zdravého domů nepřivedeš, sežerou tě draci - my všichni tě sežereme!“ 
      Královský syn na to přistoupil a příštího rána mu byl předán kůň. Chtěl ho vyvést na 
pastvu, jenže kůň se mu záhy ztratil. Hledal ho, ale nemohl ho najít a byl z toho celý 
nešťastný. Tu si vzpomněl na zvoneček, který mu darovala stará žena, vytáhl jej a jednou 
zazvonil. V tom okamžiku se slétla spousta orlů a pod vedením orlího krále vyhledali 
ztraceného koně, a tak ho dokázal přivést dračí matce nazpět. Ta mu řekla: „Protože jsi 
přivedl koně nazpět, daruji ti měděný plášť, aby ses mohl zúčastnit plesu, který se dnes v noci 
koná ve společnosti květinové královny a její dcery.“ 
       Na druhý den měl znovu vyvést koně na pastvu. Koně mu zase předali, i tentkrát se mu 
ale po chvíli ztratil a on ho nikde nemohl nalézt. Tu vytáhl zvoneček a dvakrát zazvonil. 
Zakrátko se zjevil liščí král následovaný svými zástupy, vyhledali koně, a tak ho opět mohl  
vrátit dračí matce. Ta mu řekla: „Dnes dostaneš stříbrný plášť, abys mohl znovu jít na ples, 
který se koná dnes v noci ve společnosti květinové královny a její dcery.“ 
      Na plese mu dcera květinová královny řekla: „Třetího dne žádej hříbě toho koně. S tím 
hříbětem mě dokážeš vysvobodit a budeme spolu sezdáni.“ 
      Třetího dne mu znovu předali koně, aby ho vyvedl na pastvu. Brzy se mu zase ztratil, 
neboť byl velice divoký. Tak královský syn znovu vytáhl zvoneček, zazvonil třikrát a připlul 
rybí král se svými hejny. Vyhledali koně a on ho i napotřetí přivedl domů. 
       Šťastně dokončil svůj úkol. Dračí matka mu za odměnu darovala zlatý plášť jako třetí 
roucho, aby se i třetího dne mohl zúčastnit plesu u květinové královny. A jako vysloužený dar 
obdržel ještě hříbě onoho koně, kterého hlídal. Na něm odvezl květinovou královnu s její 
dcerou do jejich hradu. A protože všichni okolo chtěli dceru uloupit, nechala vyrůst kolem 
hradu hustou hradbu z křoví, takže ho nebylo možno dobýt. Potom řekla květinová královna 
královskému synu: „Vysloužil sis mou dceru; bude nadále tvou, ale pouze pod jednou 
podmínkou: smíš ji mít pro sebe jen jednu polovinu roku. Na druhou polovinu roku se musí 
vrátit zpět pod zemský povrch a být se mnou; jedině tak můžete být sezdáni.“ 
Tak dostal královský syn dceru květinové královny za ženu a žil s ní vždy půl roku, ale 
druhého půl roku přebývala se svou matkou. 
      Do mnohých, mnohých duší se tehdy vlévaly tyto a další příběhy. Duše naslouchaly a 
přijímaly - ovšem ne proto, aby je na způsob podivných novodobých theosofů nějak 
alegoricky vykládaly, protože jako symbolické a alegorické výklady nemají tyto věci žádnou 
hodnotu. Ne, ti lidé je přijímali, protože z nich měli potěšení a radost, protože při takovýchto 
vyprávěních cítili proudit skrze duši vřelý život. A když při vyprávění o královském synu, o 
tom, co konal se zvonečkem a jak si získal dceru květinové královny, toto proudilo jejich duší, 
netoužili po ničem dalším. 
      Dnes žijí mnohé duše, jež tehdy slýchaly něco podobného a s chutí a radostí to přijímaly. A 
je-li takto něco přijímáno pro nadšení a uspokojení duše, žije to pak v ní i nadále. Ony duše 
pak v citech a pocitech přijímají myšlenkové formy a tím se proměňují v něco jiného, než čím 
byly doposud. To přináší své plody, přináší síly duším a ony síly se proměňují, stávají se 
něčím jiným. Čím se staly? Staly se tím, co žije v dnešních duších jako touha po vyšším 
objasnění oněch tajemství, jako touha po duchovní vědě. Rapsódové tenkrát nevyprávěli: „Je 
jeden člověk, jenž směruje vzhůru ke svému vyššímu Já, a proto musí přemáhat to, co jej z 
jeho nižšího Já chce stlačit dolů.“ Ale vyprávěli: „Byl jednou jeden královský syn; ten vyjel do 
světa a nalezl strouhu, ze které se ozývalo sténání, a vykonal dobrý skutek.“ Dnes říkáme: 
„Člověk musí konat něco, co je dobrým skutkem, činem lásky, činem oběti.“ Tehdy se takové 
konání vyprávělo v obraze. Dnes říkáme: „Člověk v sobě musí navodit takové rozpoložení 
ducha, skrze nějž získá ponětí o duchovním světě a o spojení s ním a skrze nějž bude schopen 
rozvinout své síly tak, že dokáže vejít do vztahu s duchovním světem.“ Tenkrát se to řeklo 
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obrazem: „Stará žena darovala královskému synovi zvoneček, na který pak zvonil.“ Dnes 
říkáme: „Člověk do sebe přijal ostatní přírodní říše; co je v nich rozprostřeno, to on v sobě 
harmonicky sjednotil. Musí ale pochopit, jak to, co se venku rozprostírá, žije v jeho nitru, a 
svou nižší přirozenost může překonat jedině tehdy, když to, co působí v přírodních říších, 
uvede do správného poměru k sobě samému - aby mu to mohlo přijít na pomoc.“ 
       Kolikrát jsme mluvili o vývoji člověka během saturnského, slunečního a měsíčního 
období, jak za sebou zanechal ostatní říše a získal z nich to nejlepší, aby mohl vystoupat do 
určité výše. K čemu se vyvinul? K něčemu, pro co již Platón, aby poukázal na to, co žije v 
lidské duši, použil obraz koně, na němž člověk jede od inkarnace k inkarna- ci. Tehdy byl 
předkládán obraz zvonečku, na který se zvonilo, aby se dostavili představitelé přírodních říší - 
orlí, liščí a rybí král - a toho, kdo se má stát vládcem oněch tří přírodních říší, uvedli do 
správného poměru. 
      Lidská duše je divoká a jen díky tomu, že ji láska a moudrost uchopují a ohlazují, se člověk 
uvádí do správného poměru. Ten tehdy před lidstvo předstupoval v obrazech. Duše byla 
vedena k tomu, aby dokázala pochopit, co dnes vyprávíme jiným způsobem. Tehdy se 
vyprávělo: „Když zazvonil jedenkrát, přiletěl orlí král, když zazvonil dvakrát, přiběhl liščí král, 
a když zazvonil třikrát, připlul rybí král; ti přivedli koně nazpět.“ To znamená, že bouře v 
lidském nitru, jimiž duše divoce burácí, je nutno rozpoznat; a když je rozpoznáme, může být 
také duše osvobozena od nižších sil a nastolen řád. 
       My říkáme: „Člověk musí rozpoznat, jak vášně, hněv atd. v jeho osobním vývoji souvisejí s 
vývojem po sedmiletích, to znamená rozpoznat v lidském životě povahu tří lidských schrán.“ 
Tehdy byl předkládán velkolepý obraz: „Pokaždé, když královský syn zazvonil, tedy opanoval 
jednu z říší, obdržel jeden plášť.“ Dnes říkáme: „Studujeme povahu fyzického těla.“ Tenkrát 
bylo zapotřebí obrazu: „Dračí matka mu darovala měděný plášť.“ My říkáme: „Učíme se znát 
povahu svého éterného těla.“ Tehdy: „Dračí matka mu podruhé darovala stříbrný plášť.“       
Říkáme dále: „Učíme se znát své astrální tělo se všemi jeho vzdouvajícími se a opadajícími 
vášněmi“ atd. Tenkrát se řeklo obrazem: „Dračí matka mu třetího dne darovala zlatý plášť.“ 
Co se dnes učíme v našich pojmech o trojí povaze člověka, to bylo tehdy podněcováno obrazy 
o měděném, stříbrném a zlatém plášti. A duším, jež tehdy přijímaly myšlenkové formy o 
měděném, stříbrném a zlatém plášti, dnes říkáme to, co v nich může probudit pochopení pro 
husté fyzické tělo, jež se k dalším schránám člověka vztahuje stejně jako měď ke stříbru a 
zlatu. 
        Dnes říkáme: „Na Měsíci zaostaly luciferské bytosti, sedmero druhů, jež lační po lidském 
astrálním těle.“ Tenkrát řekl rapsód: „Když přišel královský syn k hoře, kde se měl sezdat s 
dcerou květinové královny, natrefil na sedm draků, kteří se ho chystali sežrat, nesplní- -li 
správně své denní dílo.“ My víme: „Jestliže se náš vývoj neuděje správným způsobem, bude 
silami luciferských bytostí, jichž je sedmero druhů, zmařen.“ Dnes řekneme: „Proděláme-li 
duchovní vývoj, nalezneme své vyšší Já.“ Tenkrát člověk předestřel obraz: „Královský syn se 
zasnoubil s dcerou květinové královny.“ 
       A říkáme: „Lidská duše se musí dostat do určitého rytmu.“ Před několika týdny jsem 
pronesl: Lidská duše, ve které se probudí nějaká myšlenka, ji musí nechat dozrát v čase, 
přičemž může pozorovat určitý rytmus - neboť po sedmi dnech pronikne myšlenka do hloubi 
duše, po čtrnácti dnech, když mezitím více uzrála, může pak uchopit vnější astrální substanci 
a nechat se pokřtít duchem světa; po jedenadvaceti dnech je opět zralejší a teprve po čtyřikrát 
sedmi dnech je natolik zralá, že ji lze předat světu jako svou vlastní. Takový je vnitřní rytmus 
duše. A jen ten může tvořit příznivým způsobem, kdo nevnucuje světu, co ho napadne, ale 
ten, kdo ví, že pravidelnost vnějšího světa se v jeho vlastní duši opakuje a že je nutné žít tak, 
abychom v sobě vnější makrokosmos mikrokosmicky opakovali. Rapsód říkal: „Člověk musí 
své duševní síly uvést v soulad, musí vyhledat dceru květinové královny a vejít s ní ve svazek, 
ve kterém s ní žije jednu část toku a ve druhé části ji přenechává její matce působící v 
hlubinách.“ To znamená, že se člověk uvede do rytmu a rytmus jeho života probíhá stejně 
jako rytmus makrokosmický. 
       Tyto obrazy - a takových bychom mohli uvést stovky - podněcovaly svými myšlenkovými 
formami duševní síly, takže ony tehdejší duše jsou dnes zralé naslouchat jiné formě, kterou 
dnes pěstujeme v duchovní vědě. Ale muselo k tomu dojít, dalo by se říct, až skrze postrádání, 
kdy duševní touha narostla až do nejvyšší míry; nejprve se muselo téměř vše, co v duši z 
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duchovní touhy žilo, ztratit ve fyzickém světě. V první polovině 19. století tak mnohé 
vymizelo. Poté s druhou polovinou 19. století nadešla kultura materialismu a co se 
duchovního života týče, nastala poušť. O to víc ale narostla touha a o to významnějším se stal 
ideál duchovního hnutí. V první polovině 19. století existovalo jen malé množství lidí, kteří 
jako tiší mučedníci dosud pociťovali, jak stále ještě žijí, ale zanikají myšlenky, jež kdysi byly 
zřeny a následně vyprávěny. 
         Tak se roku 1803 narodil jeden člověk. V jeho duši ještě opravdu žilo něco z dozvuku 
starého vědění dřívějších dob. Žilo v něm něco velmi příbuzného naší theosofické myšlence. 
Jeho duše byla naplněna tím, čemu dnes říkáme duchovně-vědecké řešení vesmírných záhad: 
je to Julius Mošen. Tělesně byl po většinu života upoután na lůžko, jen tak mohla jeho duše 
přežívat. Jeho duše již nebyla v souladu s tělem, neboť kvůli způsobu, jakým tyto záležitosti 
pojímal, ale nedokázal již opětovně duchovně proniknout, se jeho éterné tělo vysunulo z 
fyzického těla, jež proto ochrnulo. Zato jeho duše se pozvedala do duchovních výšin. 
       Roku 1831 napsal pozoruhodné dílo Rytíř Klam [Ritter Wahn], Povšiml si, že v Itálii žije 
nádherná pověst, stará italská lidová pověst o rytíři Klamovi. A když tuto pověst studoval, 
řekl si: V ní přebývá duch vesmírného ducha; tato lidová pověst a její obrazy jsou utvořeny 
tak, že ti, kdo je utvářeli, byli proniknuti živoucí spiritualitou vedení světa. - A jak s pověstí 
naložil? Roku 1831 napsal dílo, podivuhodné a úchvatně veliké. Samozřejmě upadlo v 
zapomnění - jako všechny věci, jež pocházejí z něčeho tak duchovně velkého. 
       Rytíř Klam se vydává na cestu, aby přemohl smrt. A cestou potkává tři starce. Juliu 
Mosenovi se zde pozoruhodným způsobem podařilo přeložit jméno jednoho ze starců, il 
mondo, jako Ird („Zem“; pozn. překL), neboť věděl, že v něm spočívá něco charakteristického, 
co je třeba převést do německého jazyka. Zem, Čas a Prostor [Ird, Zeit und Raum] jsou tři 
starci, jež rytíř Klam potkává poté, co se vydal na cestu, aby přemohl smrt. Jenomže ony tři 
starce nemůže potřebovat, neboť podléhají smrti. Zem je vším, co podléhá zákonům fyzického 
těla, tedy i smrti. Čas, éterné tělo, podléhá pomíjivosti. A třetí, nízké astrální tělo, jež nám 
zprostředkovává vnímání prostoru, je stejně tak podřízeno smrti. Naše individualita přechází 
od inkarnace k inkarnaci; v čem ale vězíme jako v trojí schráně, to podle této italské lidové 
pověsti žije v Zemi, Času a Prostoru. 
       Kdo je rytíř Klam? Často jsme hovořili o tom, co do nás vstupuje jako májá. Jsme to my 
sami, my lidé, kdo kráčíme od inkarnace k inkarnaci, vyhlížíme do světa a dostává se nám 
tohoto velikého klamu. Každý z nás je rytíř Klam a tím, že vedeme život v duchu, vyrážíme 
všichni přemoci smrt. Tu natrefíme na tři starce, na své schrány. A ony jsou staré! Fyzické 
tělo existuje od doby Saturnu, éterné od doby Slunce, astrální od doby Měsíce, a co žije v 
člověku jako Já, to se včlenilo během doby Země. Julius Mošen to líčí tak, že rytíř Klam se 
svou duší, skrze niž hodlá smrt přemoci, chce nejprve zaútočit jako jezdec - podle 
platónského vzoru, jenž žil v celé střední Evropě i dál mimo ni. Tak se řítí rytíř Klam, 
odhodlán dobýt nebesa materialistickým myšlením - jako lidé, kteří lpí na smyslovém zdání, 
neboť zůstali zajati klamem a májou. Když ale ve smrti vejdou do duchovního světa, pak 
nastane, co Julius Mošen krásně vylíčil: Nedožili svůj život a dychtí po návratu zpět na Zemi, 
aby mohli svou duši dále vyvíjet. A rytíř Klam se znovu vrací dolů. A jakmile spatří krásnou 
Morganu, duši, jež má být podněcována vším pozemským a - stejně jako dcera květinové 
královny - má představovat sjednocení se vším, co nám může poskytnout jedině pozemské 
učení, jakmile je s krásnou Morganou spojen, tedy spojen znovu se Zemí, v tu chvíli propadne 
také smrti - to znamená, že projde smrtí, aby tuto vlastní duši vystupující jako Morgana 
během každé další inkarnace neustále pozvedal. 
       Z těchto obrazů, jež na sobě nesou známky tisíciletí, k nám proudí myšlenky, které 
přicházejí ke slovu v umělcích, jako byl Julius Mošen. Jemu vytryskly z duše, jež byla příliš 
velká na to, aby během nastupující materialistické doby dokázala žít zdravě v těle - a tak 
musel pro velikost své vroucí duše přijmout roli tichého mučedníka. To bylo roku 1831; toto 
žilo v jednom člověku v první polovině 19. století. Má to znovu povstat, ovšem tentokrát 
takovým způsobem, že to zažehne síly, vůli člověka! A ono to znovu povstane! - Získáváme tak 
povědomí o významu toho, co poznáváme jako ducha theosofie a co má jako rosikruciánský 
duch vejít v lidstvo. 
       Nyní tušíme, že to, co my sami pěstujeme, existovalo vždycky. Propadli bychom přeludu 
rytíře Klama, kdybychom se chtěli domnívat, že může cokoli ve světě prospívat, aniž by v 
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lidských žilách působil tento duch. Odkudpak se vzali rapsódové 7., 8. nebo 12. století, kteří 
se vydávali do světa podněcovat myšlenkové formy, aby dnešní duše dovedly chápat něco 
dalšího? Kde se nacházelo centrum rapsódů? Kde se naučili předkládat lidem takové obrazy? 
Naučili se to ve stejných chrámech, na něž hledíme jako na ro- sikruciánské školy. Byli žáky 
rosikruciánů a jejich učitelé jim říkali: „Dnes ještě nemůžete vyjít mezi lid a mluvit k němu v 
idejích, jako to bude později; dnes musíte vyprávět o královském synu, květinové královně a o 
trojím plášti, aby se mohly utvořit myšlenkové formy, jež v duších mají žít. Až ony duše znovu 
přijdou, pak budou rozumět, co budou potřebovat pro svůj další pokrok.“ Duchovní centra 
ustavičné vysílají své vyslance do světa, aby to, co spočívá v hlubinách ducha, mohlo být v 
každé době přinášeno lidským duším. 
       Je triviální názor, pokud dnes lidé věří, že dovedou tvořit pohádky ze svých fantazií. Staré 
pohádky, jež jsou výrazem dávných duchovních tajemství světa, vznikaly tak, že ti, kdo je pro 
svět utvářeli, naslouchali a učili se od těch, kdo jim dovedli tato duchovní tajemství vyprávět, 
takže jejich sestavení a kompozice oněm duchovním tajemstvím odpovídají. Proto lze říci: 
Žije v nich duch veškerého lidstva, mikrokosmu i makrokosmu. 
       Z týchž chrámů byli vysíláni rapsódové, aby vyprávěli smysluplné pohádky, a z týchž 
chrámů pocházejí dnešní nauky o poznání vcházející do lidských duší a srdcí, aby umožnily 
kulturu, jaká je lidstvu zapotřebí. Tak kráčí duch, jenž je základem lidstva, od epochy k epoše. 
Bytosti, jež v předkřesťanských dobách vyučovaly individuality sídlící ve svátých chrámech a 
učily je tomu, co si samy přinesly z dřívějších planetárních stadií, se podřizovaly vedení 
Krista, této jedinečné individuality, aby dále působily v jeho smyslu. Kristus se stal velkým 
učitelem a vůdcem člověka. A kdybych vám dnes ještě mohl vyprávět, že pohádky žijící již 
staletí vznikaly stejným způsobem a že podněcovaly uvnitř celé západní kultury myšlenky 
vyjadřující v obrazech totéž, co my dnes světu říkáme o Kristu, pak byste viděli, jak se v době 
po mystériu na Golgotě podřídilo duchovní vedení lidstva ve svých ústředních místech 
Kristovu vedení. Všechno v duchovním vedení tak souvisí s Kristem. 
 


