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Duchovní hrdlièka

Jsem smutná hrdlièka, mnì pustinou je svìt,
mùj milý odlétl a není na dohled...

Angelus Silesius
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Milí priatelia,

radosťou v srdci Vám oznamujeme,
že jeden z tých cieľov, ktorý sme v pr-
vom čísle Sophie sľúbili splniť Vám,
a tým bytostiam, ktoré držia nad So-

phiou ochranné krídla, je splnený. Exis-
tencia tých vznešených síl, ktoré pôso-

bia ako prapríčiny a praobrazy vo svetových
dejinách, a ktoré sa v kresťanskej tradícii na-
zývajú archanjelmi, je dokázaná.

Nech historici nájdu pre fakt, že svetode-
jinné udalosti sa odohrávajú v pravidelných
rytmoch a nezávisle paralelne (súčasne) na
rôznych miestach na Zemi, nejaké iné, lepšie
vysvetlenie, ako je naše! Ak to však svetová
odborná obec nedokáže, potom je potrebné po-
sunúť hranice ľudského poznania. Odteraz sa
už nedá hovoriť o duchovnom svete a duchov-
ných bytostiach len ako o predmete subjek-
tívneho, osobného presvedčenia či vierovyzna-
nia; ale po prvý raz aj ako o vedeckom po-
znatku, ktorý je všeobecne platný a záväzný
pre každého.

Zlé sily už nemôžu skrývať svoj čierny
úmysel – odrezať človeka od jeho duchovné-
ho pôvodu – za nálepku “serióznej vedeckos-
ti” a “triezvej racionality”. Každý ďalší pokus
ešte brániť tzv. “vedecký materializmus” ich
usvedčuje z pavedeckosti.

Osvojujte si, naši čitatelia, tieto poznatky
celou svojou bytosťou; aby neboli pre Vás iba
informáciou a slovami, ale aby sa stali aj Va-
ším poznaním; aby ste sa aj Vy smeli stať stráž-
cami prahu duchovného sveta a duchovných
hodnôt tu na Zemi; a aby ste nakoniec nemuse-
li zostať v dave, ktorý sa prizeral umučeniu
Pravdy, pretože ste boli neschopní otvoriť ústa
na Jej obranu. Lebo potom jedného dňa ani
Pravda nebude poznať Vás.                 Sophia
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Existuje vedecká astrológia? Ale-
bo je každý výskum v oblasti astro-
lógie a priori nevedecký? Dokázalo
sa v astrológii dodnes aspoň niečo
vedecky? Alebo sa nedokázalo nič?

Žiaden jasne uvažujúci človek,
napokon ani sami astrológovia, ne-
budú zrejme popierať, že v astrolo-
gických tradíciách, ktoré sa nám do-
chovali u rôznych národov, je mno-
ho rozporuplného, a teda očividne aj
mnoho nepravdivého či polopravdi-
vého balastu. Na druhej strane musí
byť jasné, že nie všetko v astrológii
je nepravdivé.

Prastarým poznatkom astrológie
napr. bolo, že Slnko súvisí so srdco-
vocievnym systémom človeka a Me-
siac s rozmnožovacou funk-
ciou.* Od čias A. L. Čižev-
ského sa úzka spätosť medzi
činnosťou srdca, krvotvorbou, imu-
nitou a zložením krvi a Slnkom po-
tvrdila takým množstvom štatistické-
ho materiálu, že o nej nikto nepochy-
buje. Bola dokázaná jednoznačná ko-
relácia medzi koeficientom úmrtia na
infarkt myokardu a maximami cyk-
lov slnečnej aktivity. 1 Konkrétne
v dňoch, kedy sa k centru slnka blíži
mohutná skupina slnečných škvŕn,
stúpa počet infarktov aj na niekoľ-
konásobok priemeru. Dnes sa stalo
samozrejmosťou, že z hvezdární po-
sielajú správy priamo na kardiolo-
gické oddelenia nemocníc o pohybe
škvŕn na Slnku; že denne v správach
o počasí hlásia stupeň zaťaženia
srdcovo-cievneho systému a že sa
tým zachraňujú životy. Nikto sa viac
nepozastaví nad tým, že tento pozna-
tok bol tritisíc rokov predtým, ako ho
objavila veda, súčasťou starej herme-

tickej tradície. Nikto sa nesťažuje, že
by bol “predurčený hviezdami”
na smrť; ani žiaden kardiak neod-
mietne kvôli svojmu “presvedčeniu
proti astrológii”  liek, ktorý ho môže
zachrániť.

Práve tak ani fakt, že rozmnožo-
vacie aktivity mnohých živočíšnych

druhov korelujú s mesačnými fáza-
mi, nikto nebude odsudzovať ako
“nadprirodzený” len preto, že je
niekdajšou súčasťou tradičného her-
metizmu a astrológie.

Malo by nám byť preto od začiat-

ku jasné, že naším cieľom nie je krie-
siť žiadnu tradičnú vieru v jej starej
podobe, ale ani to, aby sme tieto v ich
starej podobe vyvracali. Naším spo-
ločným cieľom by malo byť oddeliť
zo strusky zlaté zrnká pravdy, ktoré
– ako vidno – netvoria prázdnu mno-
žinu. Musíme sa oslobodiť od aké-
hokoľvek lipnutia na starých tradí-
ciách a vierovyznaniach, ale aj od
všetkých apriórnych predsudkov vo-
či nim. Veda nám však nebráni pra-
covať s elementami týchto starých
náuk ako s námetmi na pracovné hy-
potézy, ktoré nebudú a nemôžu byť
zavrhnuté skôr, než bude vzatá do
úvahy každá evidencia pre a proti,
ktorá je k dispozícii. Stredobodom

pozornosti skeptikov aj as-
trológov by mala byť celkom
čerstvo a novo položená

otázka: aká je súvzťažnosť
medzi človekom a vesmírom? Exis-
tujú alebo neexistujú okrem už doká-
zaných vzťahov medzi biosférou Ze-
me a Slnkom a Mesiacom ešte aj
ďalšie vzťahy k týmto a iným nebes-
kým telesám?

Michel Gauquelin a jeho
štatistika

Prispieť k odpovedi na túto otáz-
ku sa podujal francúzsky psychológ
Michel Gauquelin a vykonal syste-
matický výskum s cieľom demysti-
fikovať astrológiu a vniesť svetlo do
problému, či majú planéty vplyv na
človeka. Niektoré vzťahy medzi pro-
fesnými skupinami a znameniami
zverokruhu, o ktorých sa predbežne
myslelo, že by mohli platiť, sa poda-

EXISTUJE VEDECKÁ ASTROLÓGIA?

(MILITANTNÝ “RACIONALIZMUS” AKO REAKÈNÁ SPOLOÈENSKÁ SILA)

Emil Páleš

ALEBO SA VEDA CHCE STA� IRACIONÁLNOU SEKTOU?

GAUQUELINOVE “ZÓNY PLUS”. PÔ-
SOBENIE PLANÉTY JE NAJINTENZÍVNEJ-
ŠIE V TZV. ANGULÁRNYCH (ROHOVÝCH)
BODOCH: KEĎ VYCHÁDZA, KEĎ ZAPADÁ
ALEBO KULMINUJE V NADHLAVNÍKU (V
ZENITE) ALEBO NA OPAČNEJ STRANE OB-
LOHY (V NADIRE).

* Aztécki “zajatci sa obetúvali tak, že ich srdcia boli na oltári vytrhnuté z hrude a pozdvihnuté k slnku”. Krv, resp. srdcia
zajatcov (presnejšie éterické sily týchto orgánov) živili slnko a bez tejto potravy by nemuselo jedného rána výjsť. Keby sa
takéto náboženské predstavy boli vymýšľali a menili náhodne, na základe personifikácie miestnych životných podmienok
a prírodných síl, ako je to zvykom vysvetľovať v religionistike, neboli by sa vytvorili v Amerike a Európe, Ázii rovnako. Neboli
by mohli ani vydržať nezmenené tých 20 000 rokov, od doby ľadovej (kedy do Ameriky prišli prví ľudia cez zamrznutý Berin-
gov prieliv) keby tu nebol skutočný a trvale živý zážitok, že medzi slnkom a srdcom existuje súvislosť.
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rilo vyvrátiť. Inak to bolo v prípade
planét: Gauquelinova práca “vychá-
dzala so štatistického spracovania
16 000 časových údajov o narodení
významných európskych osobností
a priniesla nasledujúce výsledky:

- Z 3647 lekárov sa ich 724 na-
miesto 626 (vypočítaný štatistický
priemer) narodilo presne pri výcho-
de Marsu alebo jeho kulminácii. Je
pravdepodobnosť 1 ku 500 000, že
tento rozdiel je náhodný.

- Z 2088 športových šampiónov
má marsovskú dominantu 452 prípa-
dov miesto 358 (teoretický priemer),
čo znamená náhodnú pravdepodob-
nosť jednej ku piatim miliónom.

- Z 3438 známych vojenských či-
niteľov ich má 703 namiesto 572 ju-
piterskú dominantu a 680 miesto 590
marsovskú dominantu. V oboch prí-
padoch je náhodná pravdepodob-
nosť výsledku menšia ako jeden
k miliónu.

Michel Gauquelin použil tiež
údaje o časoch narodenia
“kontrolnej skupiny”
osôb, náhodne vybraných
podľa volebnej listiny:
v ich prípadoch tieto pla-
néty nehrali žiadnu zvlášt-
nu úlohu.

Bádateľ, zmätený týmito výsled-
kami, sa rozhodol zopakovať tento
úkon s inými údajmi o narodeniach.
Zhromaždil novú skupinu 508 vý-
znamných lekárov... a dospel k rov-
nakým výsledkom.

To bolo v roku 1950. Michel Gau-
quelin s manželkou následne prebá-
dali niekoľko krajín, kde zhromaž-
ďovali dodatočné údaje o narode-
niach. Výsledky boli stále rovnaké.” 2

Gauquelinove objavy boli o to za-
ujímavejšie, že sa veľmi blížili tomu,
čo bolo v astrológii známe od čias
starého Grécka, Babylonu, Egypta,
Indie a peruánskych Inkov: o Jupi-
terovi sa napr. tvrdilo, že zaujíma
dominantné postavenie v horosko-
poch spoločensky vysoko postave-
ných ľudí; a z Gauquelinovej štatisti-
ky vyšlo, že je to skutočne tak u ve-
dúcich štátnych predstaviteľov, mi-
nistrov, poslancov. O Saturne sa vždy

hovorilo, že dominuje v horosko-
poch učencov, mníchov a ľudí, ktorí
sa osamote oddávajú hlbokým štú-
diám – a Gauquelinova štatistika
ukázala, že dominuje v horoskopoch
vedcov.  Podobne Mars sa dáva od-
jakživa do súvislosti s telesnou silou
a zdatnosťou – a ukázalo sa, že je
najfrekventovanejší v horoskopoch
vojakov a športovcov. V súvislosti
s Merkúrom, Slnkom a zasaturn-
skými planétami Gauquelin k ničo-
mu nedospel.

Skeptická časť vedeckej komuni-
ty však Gauquelinove výsledky pri-
jala s rozmrzelosťou, až nepriateľ-
stvom. Až do čias Gauquelina spo-
ločenstvo vedcov nebolo konfronto-
vané s problémom svedomia; všetky

dovtedajšie tvrdenia v astrológii
mohli blamovať ako nedostatočne
vedecké a prehlasovať, že niet žiad-

nej vedeckej evidencie, ktorá by
svedčila o súvzťažnosti človeka
a planét slnečnej sústavy. Psycholo-
gicky Gauquelina exkomunikovali
zo svojho stredu medzi nekritických
sympatizantov a obhajcov astrológie.
Skeptik, ktorý dospieva k pozitív-
nym výsledkom o astrológii, nie je
dobrý skeptik. Hoci Gauquelina
osobne to veľmi mrzelo, pretože sa
sám považoval zo prísneho skeptika,
ktorý volal po ďalšom preverovaní,
a za výsledky svojej štatistiky nemo-
hol.

Belgická komisia pre vedecký
výskum paranormálnych

tvrdení

Gauquelin publikoval svoje pozo-
rovania po prvý raz v roku 1955.
V tom istom roku kontaktoval aj bel-
gickú Komisiu pre vedecký výskum
paranormálnych tvrdení (Comité
pour l´Investigation scientifique des
Phénoménes réputés paranormaux,
skrátene Comité Para), aby nezávisle

overila jeho prácu. Táto ko-
misia, utvorená v roku 1949,
hlasito proklamovala, že je
osobitne kompetentná pre

takúto prácu. Napriek týmto pro-
klamáciám sa belgický “racionalis-
tický” výbor 13 rokov zdráhal zaujať
ku Gauquelinovej práci akékoľvek
stanovisko, ani zopakovať niektorý
z jeho experimentov. Trinásť rokov
zápasil Gauquelin so stenou mlčania
a odmietaním akýchkoľvek kontrol-
ných experimentov, kým sa mu po-
darilo primäť komisiu aspoň k pre-
hláseniu, že jeho práca má vedecký
charakter, tzn. že je opakovateľná
a falzifikovateľná v Popperovom
zmysle; čiže je možné ju v každom
prípade buď dokázať alebo vyvrátiť
experimentom.

Prečo potom komisia Gauqueli-
nove práce za taký dlhý čas nepotvr-
dila ani nevyvrátila; ak boli falzifi-
kovateľné, prečo ich nefalzifikovala
hneď? Gauquelin musel čakať až do
roku 1968, kým komisia rozhodla zo-
pakovať jeden z jeho experimentov

MARSOV EFEKT A ŠPORTOVÍ ŠAMPIÓ-
NI. POROVNANIE VÝSKYTU MARSU V DVA-
NÁSTICH SEKTOROCH OBLOHY POZOROVA-
NÝ GAUQUELINOM (VONKAJŠIA KRIVKA,
REPREZENTUJÚCA 1553 ŠPORTOVCOV)
A BELGICKOU COMITÉ PARA (VNÚTORNÁ
KRIVKA, 535 INÝCH ŠPORTOVCOV). KRIV-
KA UKAZUJE, ŽE NAJVÄČŠÍ POČET ÚSPEŠ-
NÝCH ŠPORTOVCOV SA NARODILO PRI VÝ-
CHODE ALEBO HORNEJ KULMINÁCII MAR-
SU. ČIARKOVANÉ KRUŽNICE REPREZEN-
TUJÚ  MOŽ NÝ  P RIEMERNÝ  NÁHODNÝ
VÝSKYT.

** Oddávna sa verilo o kométach, že prinášajú Zemi nešťastie. Táto stará viera bola niekoľko storočí obľúbeným terčom
posmechu “osvietených racionalistov”. Súčasná paleontológia dospela k tomu, že periodicky, každých 26 miliónov rokov, prichá-
dza z kozmu ničivý zásah, ktorý vyhubí takmer všetko živé (niekedy až 96% živočíšnych druhov). Vedci sformulovali dve
neoverené hypotézy, ktoré by tento jav mohli vysvetliť. Obe sa však zhodujú v tom, že vyhubenie života je spôsobené rojom
komét, ktoré periodicky bombardujú povrch Zeme. 9
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– ten s Marsom a športovými šam-
piónmi. Comité Para zhromaždila
dáta narodenia ďalších 535-tich
úspešných športovcov, iných ako boli
tí, ktorých použil Gauquelin. Výsle-
dok pokusu dokonale kopíroval a po-
tvrdzoval Gauquelinovu prácu! Dis-
tribúcia polôh Marsu v horoskopoch
športovcov prvej aj druhej skupiny
bola rovnaká.

Jediné, čo zostávalo, bolo, aby ko-
misia výsledok svojho pokusu zve-
rejnila. Comité Para však držala svoj
výsledok ďalších 8 rokov pred ve-
rejnosťou utajený v zásuvkách! Až
v roku 1976, pod veľkým tlakom,
konečne uverejnili správu. Čo táto
tak dlho odďaľovaná správa obsaho-
vala, bolo, že výsledok ich vlastného
pokusu sa síce “zdá” opakovať Gau-
quelinov výsledok, predsa však Gau-
qelinova metóda je mylná a Marsov
efekt neexistuje. Prečo toľko čakali
s oznámením takej dobrej správy
svojim kolegom? Pretože belgická
Comité Para síce tvrdila, že v poku-
soch je chyba (vrátane ich vlastného),
nevedela však uviesť, o akú chybu
konkrétne ide! Comité Para usudzo-
vala spätne – z nemožnosti interak-
cie medzi človekom a planétami – na
to, že v pokusoch musí byť niekde
skrytá chyba – ale nevedela prísť na
to, aká!

Odkedy sa belgická Comité Para
konečne vyjadrila, a reagovala takto
iracionálne, začali otvorené nepria-
teľstvá. Komunita vedcov sa rozdeli-
la na dva tábory. Gauquelin hľadal
podporu u vedeckej obce; ale aj bel-
gickí “racionalisti” mali svojich spo-
jencov. Popredný psychológ z Lon-
dýnskej univerzity, Hans Eysenck, sa

vyjadril na Gauquelinovu
podporu: “Myslím, že možno

povedať, čo sa týka objektivity pozo-
rovania, štatistickej signifikantnos-
ti, verifikácie hypotézy a replikova-
teľnosti, existuje v rámci psychológie
len veľmi málo súborov dát, ktoré by
mohli súťažiť s presnosťou týchto po-
zorovaní.” 3 Gauquelinove výsledky
vyvolali aj “historický” výrok Jeana

Rostanda: “Ak sa štatistika púšťa do
dokazovania astrológie, tak potom
už štatistike neverím!”

Americký Výbor pre vedecké
skúmanie paranormálnych

tvrdení

Konflikt sa šíril a dospel do Spo-
jených štátov. Tu bol v roku 1975
práve čerstvo publikovaný známy
anti-astrologický manifest. Zostavi-
lo ho a podpísalo za zatvorenými
dverami 193 “vedúcich vedcov”,
medzi nimi 19-ti nositelia Nobelovej
ceny: “Tí, čo si želajú veriť v astro-
lógiu, by si mali uvedomiť, že neexis-
tuje žiaden vedecký základ pre jej tvr-
denia... Je to jednoducho chyba
predstavovať si, že sily vychádzajúce
z planét v okamihu narodenia môžu
akýmkoľvek spôsobom stvárňovať
našu budúcnosť... Niet žiadnej veri-
fikovanej základne pre astrológiu
a vskutku, existuje silná vedecká evi-
dencia dokazujúca opak.” 4

Títo vedci celkom ignorovali, že
Gauquelin mal v tom čase za sebou
už 20 rokov publikačnej práce. As-
tronóm Bart J. Bok, z ktorého inicia-
tívy bol manifest spísaný, “odargu-
mentoval” Gauquelinov výsledok
slovami: “Je nemysliteľné, aby Mars
a Mesiac vytvárali nejaké mysteri-
ózne vlny alebo vibrácie, ktoré by pô-
sobili na našu osobnosť naprosto
rozdielnymi spôsobmi.” 4

Lawrence Jerome naviac k mani-
festu pripojil článok, ktorý prezento-
val Gauquelinove výsledky ako do-
konalý príklad štatistického omylu.
Aj americkí “kritickí racionalisti” sa
bránili podobným kurióznym spôso-
bom, ako francúzski. Priznávali, že
štatistika zopakovala Marsov efekt,
konštatovali však, že je to bezvý-
znamné. Tvrdili, že metóda obsahu-
je chybu, neboli však schopní  pove-
dať akú; nevedeli ju nájsť.

Gauquelin si vymohol právo od-
povedať Jeromovi a ukázal, že Jero-
me sa nevyzná v tom, o čom hovorí.
Paul Kurtz, vydavateľ časopisu The
Humanist, začal dostávať protestné
listy upozorňujúce na Jeromovu ne-
kompetenciu. Nenaštrbilo to však
jeho presvedčenie, že Gauquelin sa
mýli. Konzultoval Marvina Zelena,
profesora bioštatistiky na Harvarde.
Zelen navrhol kontrolný test, o kto-
rom všetci súdili – najmä novoza-
ložený americký Výbor pre vedecké
skúmanie paranormálnych tvrdení
(Committee for Scientific Investiga-
tion of Claims of the Paranormal,
CSICOP) – že bude rozhodujúci.
Spor teda pokračoval “Zelenovým
testom” pod prísnym dohľadom
Kurtza, Zelena a astronóma Abella.

“Výsledky Zelenovho testu boli
naprosto jasné. Štatistiky Gauqueli-
novcov boli správne. Ich majstri
športu zodpovedali Marsovmu efektu
a cez 16 000 kontrolných vzoriek
nezodpovedalo – presne ukazovali
umiestnenie Marsu, ako to hovorili
Gauquelinovci.” 5 Výsledok bol pub-
likovaný v The Humanist v roku
1977. 6

V tábore CSICOP zavládol zmä-
tok. Kurtz, Zelen a Abell začali hľa-
dať všetky možné dôvody, prečo sa
im výsledok testu nepáči. Začali ose-
kávať údaje o majstroch športu
a okliešťovať vstupnú množinu dát
očividne neprípustným spôsobom.

POČETNOSŤ VZNIKU ZOSU-
VOV PÔDY V POROVNANÍ SO SÚ-
BEŽNÝ MI POZÍCIAMI PLANÉTY
SATURN V 10° ÚSEKOCH (DEKA-
NOCH) A V 120° ÚSEKOCH EK-
LIPTIKY . SPRACOVANÝ CH 1177
DATOVANÝCH PRÍPADOV Z EU-
RÓP Y  ZA  OBDOBIE 1800 AŽ
1969. K NAJVÄČŠIEMU NÁRAS-
TU POČTU PRÍPADOV DOCHÁDZA
OPAKOVANE V ČASE, KEĎ SA SA-
TURN POHYBUJE V ZNAMENÍ KO-
Z OROŽ CA  A  VODNÁRA , KDE
VLÁDNE.19

Až smrťou dogmy sa
 začína veda.

 Galileo Galilei
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V snahe zachovať si tvár publikovali
článok, v ktorom popreli výsledky
svojho vlastného testu ako bezvý-
znamné a spochybnili Gauquelinovu
intelektuálnu integritu. Kvôli tomu-
to článku potom boli konfrontovaní
už nielen pozorovateľmi, ktorí sa po-
lemiky účastnili zvonka, ale aj sil-
nejúcimi protestnými hlasmi z vlast-
ných radov. Stačí, ak ďalej odcituje-
me reakcie skeptikov zo samotných
radov CSICOP:

“Prvý, kto vybočil z radu, bol bý-
valý člen CSICOP Dennis Rawlins,
ktorý sa na Marsov efekt díval veľmi
skepticky, ale predsa mal pocit, že vý-
skum Kurtza, Zelena a Abella sa
vykonával nesprávne. Boli spravené
jednoduché chyby, napriek tomu, že
sa Rawlins snažil na ne poukázať.
Jeho pokusy o rozšírenie svojich ko-
mentárov o problémoch výskumu
CSICOP sústavne potlačoval, nedo-
volil mu hovoriť na zhromaždeniach
a znemožnil mu prístup k jeho vlast-
nému časopisu, ale pritom sústavne
uverejňoval mätúce správy o výsled-
koch a záveroch výskumu. Hoci
Rawlins niekoľkokrát varoval Kurt-
za, Zelena a Abella, že v ich výsku-
me sú chyby, bol ignorovaný – a na-
koniec umlčaný. Bol vyškrtnutý
z radov CSICOP...

Keď ostatní členovia CSICOP
počuli o tom, ako sa s Rawlinsom za-
obchádza, začali niektorí z nich zis-
ťovať, za čo bol vlastne kritizovaný.
Keď to urobili, prišli na to, že im je
zakázané publikovať v časopisoch
CSICOP to, čo zistili. Jedným z tých,
ktorí boli takto vylúčení, bol profe-
sor psychológie Richard Kamman,
ktorý bol spoluautorom kritických
článkov o parapsychológii. Kamma-
nova posledná správa o tom, ako
s ním zaobchádzali Kurtz, Zelen
a Abell a CSICOP, je udivujúca. Ak
si chce čitateľ prečítať len jednu kni-
hu zo všetkých, ktoré sú uvedené v bi-
bliografii, nech si prečíta Kamma-
novu knihu.

Kamman preskúmal celú aféru od
začiatku do konca. Urobil záver, že
Kurtz, Zelen a Abell “ponúkli verej-
nosti súbor falošných štatistických
argumentov proti Marsovmu efektu,
napriek štvorročnej silnejúcej kritike
ich nelogičnosti... Výrazným rysom
všetkých týchto klamných záverov
bol nielen ich odklon od kotiev logi-

ky, ale aj ich nezničiteľnosť počas
štyroch rokov kompetentného štatis-
tického bombardovania, ktoré proti
nim viedli Michel Gauquelin, Elisa-
bet Scottová, Dennis Rawlins a Ray
Hyman...

Kamman tiež zaznamenal spôsob,
akým bol on, rovnako ako Rawlins
a každý, kto kritizoval CSICOP
zvnútra, uvedený na posmech, ako
potlačovali jeho kritiku, znemožňo-
vali mu publikovať a ako ho izolova-
li.” 5

Ani Kurtz, Zelen a Abell však ne-
mohli trvať na svojom donekonečna.
Sedem rokov po Zelenovom experi-
mente, pod tlakom stále väčšieho
počtu nezávislých vedcov, konečne
publikovali v roku 1983 v Sceptical
Enquirer článok, v ktorom priznali
svoje chyby, aj to len zdráhavo a bez
ospravedlnenia Gauquelinovcom
a ostatným za bezdôvodné obviňo-
vanie a vylučovanie z CSICOP.

“CSICOP proste nie je vedecká
organizácia. Prevaha kaukliarov
a ľudí z médií vo vedúcich zložkách
naznačuje, že je to propagandistické
hnutie zamerané na “vyháňanie du-
chov” a vymycovanie “iracionál-
nej” viery. Bohužiaľ, vďaka schop-
nosti manipulovať s médiami a sym-
patizujúcemu postoju mnohých aka-
demikov, ktorí nejasne cítia, že “vy-
háňanie duchov” je dobrý nápad,
hoci naprosto nepoznajú fakty, majú
členovia CSICOP neblahý vplyv na
parapsychológiu a až donedávna sa
im darilo zdržovať jej rozvoj”, uza-
vierajú Eysenck a Sargent. 5

Po tridsiatich rokoch skončila

“Kontraverzia okolo Marsovho
efektu” v prospech Michela Gau-
quelina; a zapísala sa do dejín vedy
ako model pre historikov vedy študu-
júcich iracionálne reagovanie vedec-
kej komunity, keď je konfrontovaná
s paranormálnou evidenciou, ktorú
nemôže zničiť. 7

História nie raz potvrdila, že veda
zaobchádza so skutočnými novinka-
mi veľmi zle. Jeden z Pasteurových
vášnivých odporcov sa odmietol po-
zrieť do mikroskopu, ale prehlásil, že
je ochotný zjesť baktérie sneti slezi-
novej namazané na chlebe s maslom,
aby dokázal, že mikróby neexistujú.
Zmes hnevu, nenávisti a hanlivej kri-
tiky vyvolali priekopníci očkovania,
teórie o pohybe kontinentov... Tho-
mas Kuhn, vo svojej knihe “Štruk-
túra vedeckých revolúcií” konštatu-
je, že vedecké revolúcie sú v podstate
násilnými udalosťami: čo nás učili
v škole, že vedci sú pripravení akcep-
tovať faktickú evidenciu a podľa nej
revidovať svoju teóriu, je len mýtus.
V skutočnosti sa často budú zubami
a nechtami brániť proti každému prv-
ku, ktorý by ich teóriu mohol narušiť.
Budú používať svoju myšlienkovú
paradigmu ako apriórny argument
proti všetkému, čo sa do nej nehodí
– konštatuje Kuhn, a cituje prag-
matické pozorovanie nositeľa Nobe-
lovej ceny Maxa Plancka:

“Veľké vedecké teórie obyčajne
nedobyjú svet tak, že sú prijaté svoji-
mi oponentmi, ktorí by sa postupne
presvedčili o ich pravdivosti, a pri-
jali by ich. Bývalo veľmi vzácne nájsť
Šavla, ktorý sa zmenil na Pavla. Čo
sa deje, je to, že oponenti novej myš-
lienky postupne vymrú a nasledujúca
generácia už vyrastie pod jej vply-
vom.” 8

DISTRIBÚCIA POZÍCIÍ SLNKA V ZNA-
MENIACH ZVEROKRUHU U ČESKÝCH KRÁ-
ĽOV. POZORUHODNÁ JE NAJMÄ ANOMÁLIA
SLNKA V ZNAMENÍ LEVA, KTORÉ JE JEHO
DOMICILOM A VZHĽADOM NA VZŤAH HIS-
TORICKÝCH ČIECH KU ZNAMENIU LEVA
V ZODIAKÁLNEJ GEOGRAFII A K HERAL-
DICKEJ FIGÚRE LEVA V ZNAKU ČESKÉHO
ŠTÁTU (PODĽA M. ŠPŮRKA, 1997).

Je to smutná epocha,
 keď je ľahšie rozbiť atóm

ako predsudok.

 Albert Einstein
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Slovenská “Spoloènos�
pre podporovanie kritického

myslenia”

Do združenia skeptických organi-
zácií vo svete, ako sú CSICOP a Co-
mité Para bola pred troma rokmi pri-
jatá aj slovenská Spoločnosť pre pod-
porovanie kritického myslenia (SPP-
KM). V úvodnom čísle svojho časo-
pisu Tvrdenia a fakty sa SPPKM
osobitne odvoláva na CSICOP ako
svoju sesterskú organizáciu a vy-
zdvihuje jej oficiálny publikačný or-
gán, časopis Skeptical Enquirer ako
“veľmi zaujímavý a úspešný”. 10

V Čechách je partnerom SPPKM
Český klub skeptikov SISIFOS.

Na jeseň 1995 som bol hosťom
televíznej besedy vo VTV o astroló-
gii, kde mojimi oponentmi boli pred-
seda spoločnosti Prof. MUDr. Vla-
dislav Zikmund, DrSc. a jej sekretár
RNDr. Igor Kapišinský, CSc. Na prvú
otázku o definícii astrológie som od-
povedal, že ide o hľadanie súvzťaž-
ností medzi dianím na nebi a dianím
na zemi. Na to Dr. Kapišinský reago-
val (nijak neodôvodneným) prehlá-
sením, že žiadne takéto súvzťažnosti
neexistujú a ani existovať nemôžu.
Ako najjednoduchší dokázaný prí-
pad som uviedol Gauquelinov Mar-
sov efekt. Moje tvrdenie bolo prof.
Zikmundom pred divákmi okamžite
neutralizované protitvrdením, že
Gauquelinov Marsov efekt, ani nič
podobné sa nikdy nedokázalo. Grafy,
ktoré som predložil, vraj vyšli len
Gauquelinovi samotnému; žiadni
ďalší vedci však jeho pokus vraj ne-
potvrdili.

Viac ako jedno desaťročie po tom,
čo celosvetová diskusia bola už

ukončená v prospech Gauquelina!
Predstavitelia SPPKM nie len že sú
naprosto neinformovaní, ale očividne
nečítajú ani oficiálny časopis svojej
vlastnej organizácie, Skeptical En-
quirer, kde bolo o tomto spore infor-
mované v dlhoročnom rade článkov.
Prof. Zikmund a Dr. Kapišinský
v každom prípade klamali; buď pria-
mo, alebo vtedy, keď prehlásili pred
verejnosťou, že sú zvlášť informo-
vaní a kompetentní o tejto veci súdiť.
Ťažko uveriť, že nevedia o najväč-
šom spore medzi skeptikmi a astro-
lógmi v dejinách, ktorý sa ťahal 30
rokov; lebo potom zrejme nevedia
o dianí v tejto oblasti vôbec nič.

Nasledovali z mojej strany poku-
sy o nadviazanie vecného dialógu
osobne a prostredníctvom listu. Ne-
navrhoval som SPPKM, aby akcep-
tovali astrológiu, naopak: môj návrh
znel, že by sa mohli stať vynikajúci-
mi kritikmi a oponentmi astrológie,
ktorú by donucovali k neustálemu
zdokonaľovaniu, očisťovaniu a stále
väčšej exaktnosti, a splnili by tak na-
najvýš dôležitú a potrebnú úlohu. Na
ten účel je však nevyhnutne potreb-
né, aby astrológiu čo najlepšie pozna-
li, inak je nemožné kritizovať ju vec-
ne. Kvôli tomu som bol ochotný spo-
lupracovať v tom, že by som vysvet-
lil aspoň najzákladnejšie pojmy
a omyly o tom, čím astrológia nie je
a nemôže byť. Desať otázok, ktoré
zostavil Doc. Dr. Záviš Bochníček,
CSc. ako výzvu astrológii, totiž vy-
plývalo z veľkej časti z úplnej nezna-
losti kritizovaného predmetu. V Sop-
hii 5 a 6, 1995 bolo na všetky tieto
otázky jasne odpovedané. 11 Články
mi však boli vrátené neprečítané
s tým, že skeptici sa nepotrebujú in-
formovať o tom, čo idú kritizovať, le-
bo vedia, že je to aj tak všetko fantas-

tika. Na vecné návrhy a pripomienky
reagoval Dr. Kapišinský v liste len
tým, že ma “ľutuje ako aj všetkých,
čo sa astrológiou zaoberajú”.

Odvtedy členovia SPPKM pokra-
čujú v boji proti astrológii rovnakým
spôsobom: ničím neodôvodnenými
subjektívnymi tvrdeniami, že “to
jednoducho nemôže byť pravda”
a podsúvaním vlastných absurdných
tvrdení partnerovi v dialógu, ktoré si
sami sformulujú a vzápätí víťazo-
slávne vyvrátia ako neplatné.

Jedným z veľkých pseudo-argu-
mentov proti astrológii napr. je, že
znamenia nemôžu pôsobiť, pretože
súhvezdia sa vplyvom precesie po-
súvajú každých 2000 rokov na iné
miesto oblohy. V roku 1995 dostal
Dr. Kapišinský do ruky môj článok
“Čo je zverokruh: O rozdiele medzi
súhvezdiami a znameniami”, ktorý
som zvlášť kvôli vysvetleniu tejto ve-
ci napísal: Súhvezdia a znamenia sú
dva celkom odlišné, samostatné poj-
my. Astrológia pracuje so znamenia-
mi. Súhvezdia sú len pomyselné
spojnice medzi hviezdami; ako neja-
ké kompaktné, trvalé fyzikálne ob-
jekty vlastne neexistujú. Ide len
o hviezdy, ktoré sa náhodou do urči-
tého sektoru oblohy, zblízka či zďale-
ka, momentálne pri svojom pohybe
premietajú. Pred tisícročiami tieto
súhvezdia neexistovali; a o mnoho
tisíc rokov budú opäť tvoriť iné ob-
razce. Keby sme sa na oblohu pozre-
li z iného kúta galaxie, videli by sme
iné “súhvezdia”. Znamenia sú však
princípy, ktoré tu boli od začiatku
a podľa ktorých bol stvorený svet;
a od súhvezdí vôbec nezávisia.

Dr. Kapišinský – samozrejme –
môj článok nečítal. V septembri
1998 v rádiu Twist stále ešte vyvracia

POSTAVENIE MARSU U VOJAKOV POSTAVENIE MARSU U ŠPIČKOVÝCH
ŠPORTOVCOV

POSTAVENIE JUPITERA U POLITIKOV
(VEDÚCICH ŠTÁTNYCH PREDSTAVITEĽOV,
MINISTROV, POSLANCOV)
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astrológiu tvrdením, že žiadne zna-
menia nemôžu pôsobiť, pretože sú-
hvezdia sa posúvajú. Na moje vecné
upozornenie, že znamenia a súhvez-
dia nie sú to isté, a že je potrebné si
vyjasniť základné pojmy, reaguje len
tým, že “on si vyprosí, že by neja-
kým základným pojmom nerozumel”
– a ďalej trvá na ignorantskom tvr-
dení, že znamenia a súhvezdia sú to
isté. V akom zmysle používa pojmy
v dialógu jeho partner, ho vôbec ne-
zaujíma. Vnúti mu svoje vlastné tvr-
denia, aby ich pred ním (a pred poslu-
cháčmi) mohol vzápätí vyvrátiť ako
nezmyselné.

Presne tým istým spôsobom sa
postupuje, keď sa najprv prehlási, že
planéty nemôžu pôsobiť inak, než
prostredníctvom gravitačného alebo
elektromagnetického poľa – a vzápä-
tí sa ukáže, že prostredníctvom nich
pôsobiť nemôžu, lebo intenzita ich
pôsobenia by potom musela klesať
so štvorcom vzdialenosti. Keď sa na-
chádzame na pôde, kde skúmame, či
okrem známych štyroch fyzikálnych
interakcií existujú vo vesmíre aj ďal-
šie, nemôžeme apriórne vychádzať
z tvrdenia, že okrem známych šty-
roch interakcií vo vesmíre ďalšie ne-
existujú. Pôsobenie planét by vraj
muselo klesať so štvorcom vzdia-
lenosti “nech je povaha tohto pôso-
benia akákoľvek”, prehlasuje Doc.
Bochníček v časopise Rodina. Pra-
vidlá, podľa ktorých sa astrológia ria-
di sú “primitívne a naivné” lebo
“odporujú všetkým prírodným zá-
konom”. Ako keby Bochníček všetky
prírodné zákony poznal, a s bohorov-
nou istotou mohol prehlásiť, že ne-
existujú žiadne ďalšie okrem tých,
ktoré pozná on! Ako keby sa faktická
evidencia mala prispôsobovať teórii
– a nie teóriu bolo treba opraviť pod-

ľa faktov! To je logika vedca?
Český “kritický racionalista”

Prof. RNDr. Vladimír Vanýsek, DrSc.
z Astronomického ústavu UK v Pra-
he aspoň “netvrdí, že hranice pozna-
nia jednotlivých prírodných vied
pozná”,13 predsa je však rovnako ne-
informovaný ako slovenskí skeptici,
keď v roku 1995 píše, že Gauqueli-
nov výsledok “nie je presvedčivý”.
Vraj “môže byť skreslený nedokonale
odfiltrovaním efektom prirodzenej
dennej variácie pôrodov”. 13 Prof.
Vanýsek očividne nič nevie o tom, že
táto triviálna námietka napadla už
samotného Gauquelina ako prvého
a odfiltroval ju kontrolnými skupina-
mi ešte pred rokom 1955!

“Skeptici to vedeli
od zaèiatku”

Podobnú “nechápavosť” skepti-
kov ako vo vzťahu k astrológii za-
znamenali rovnakým spôsobom aj
v parapsychológii. Jordan S. Gruber
v článku “Skeptici to vedeli od za-
čiatku” recenzuje najnovšiu knihu
Deana Radina “Vedomý vesmír: Ve-
decká pravda o psychických fenomé-
noch”. 15 Radin opisuje, ako sa prija-
tie novej vedeckej myšlienky odo-
hráva v štyroch stupňoch:

1) Skeptici “bezpečne prehlasujú,
že myšlienka je nemožná, pretože
porušuje zákony prírody”;

2) Skeptici zdráhavo “pripúšťajú,
že myšlienka je možná, nie je však
veľmi zaujímavá a jej  efekt je ne-
smierne slabý”;

3) Hlavný prúd si uvedomí dôle-
žitosť myšlienky a to, že “jej efekt je
oveľa prenikavejší, ako si dovtedy
predstavovali”;

4) Tí, čo boli pôvodne skeptickí,

teraz “prehlasujú, že si to mysleli od
začiatku”. 14

27. októbra 1998 v Aréne rádia
Twist Prof. Zikmund priznal, že Gau-
quelinov Marsov efekt je dokázaným
vedeckým faktom, všeobecne akcep-
tovaným svetovou vedeckou obcou.
To by súhlasilo s Radinovým pozo-
rovaním, že teraz sa celkovo nachá-
dzame v bode 2) alebo tesne na jeho
prahu. Prof. Zikmund to však pred-
ložil s takou samozrejmosťou, že
Marsov efekt je všeobecne uznáva-
ný, ako keby ešte pri našom posled-
nom verejnom stretnutí nebol prehlá-
sil kvôli tomu istému Sophiu za nese-
riózny časopis a jej šéfredaktora za
hlásateľa fantastiky. Takže som mal
na chvíľu pocit, že sme už v bode 4).
Vzápätí však dodal, že Marsov efekt
má minimálny význam, a že okrem
neho sa celkom nič nedokázalo. Ha-
nebnú históriu okolo CSICOP cel-
kom poprel.

Vymenoval som rad experimen-
tov z astropsychológie, astrobiológie
a astrochémie:

- Ďalší Gauquelinov experiment
s astrologickou “dedičnosťou”, po-
rovnaním 15 000 horoskopov rodi-
čov a detí; s pravdepodobnosťou ná-
hody 1:500 000. 2

- Experiment C. G. Junga, ktorý
porovnal niekoľko stoviek horosko-
pov manželských párov. 16

- Korelácie Edwardsa, Schultza
a Spiessa medzi rytmami v rastlinnej
ríši a obežnou dobou planét.17

- Pokusy Koliskovej so zmenami
konzistencie koloidných roztokov
solí kovov pri konjunkciách prísluš-
ných planét. 18

POSTAVENIE JUPITERA U HERECKÝCH
HVIEZD

POSTAVENIE SATURNA U VEDCOV DENNÁ DISTRIBÚCIA POZÍCIE PLANÉ-
TY SATURN V ČASE NARODENIA 5 100
UMELCOV (A) A 3 647 VEDCOV (B) MÁ
KOMPLEMENTÁRNY CHARAKTER (PODĽA
GAUQUELINA, 1960).
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Namiesto vecnej odpovede, že zá-
very uvedených autorov sú mylné
z toho a toho dôvodu, alebo čestnej
odpovede napr. “neviem o týchto ex-
perimentoch nič, ale chcel by som
o nich vedieť viac” – sme boli zase
tam, kde vždy: Prof. Zikmund začal
odvíjať svoje dôvody odtiaľ, že ak
títo vedci dospeli k pozitívnym vý-
sledkom o astrológii, museli sa zrej-
me niekde zmýliť. Začal vysvetľo-
vať, že štatistika sa musí robiť po-
riadne, vedecky, pomocou dvojitých
kontrolných skupín, o falzifikácii
podľa Poppera atď. Ako keby sme
boli práve vtedy obaja spadli z hruš-
ky, ako keby celá minulosť, ktorá je
za nami, sa nebola odohrala. Člen or-
ganizácie, ktorej sme 30 rokov muse-
li tak pracne vysvetľovať, čo je to ko-
rektná štatistika, to v rozhlase začí-
na vysvetľovať nám!

Prof. Zikmund opäť zopakoval
svoj príklad spred troch rokov: “V
znamení Býka by sa mali rodiť samí
dobrí ľudia, so zmyslom pre rodinu
atď. Lenže v Býkovi sa narodil aj Hit-
ler!” Vraj čítal niekde také tvrdenie
a preto ho vyvracia. Prečo neoponu-
je v dialógu svojmu partnerovi – ale
stále len niekomu tretiemu, kto v dia-
lógu nie je prítomný? Už v roku
1995 z oboch strán odznelo, že taký-
to predpoklad, že by sa v niektorom
znamení mali rodiť len dobrí ľudia,
je teoreticky aj fakticky nezmyselný.
To, ako použije človek svoje nebeské
dary, talenty, schopnosti – či na dobré
alebo na zlé – závisí len a len od ne-
ho. Každý sa môže mýliť, alebo ne-
pochopiť niečo na prvý raz. Ale ak
niekto trvale nereaguje na obsah to-
ho, čo hovorí jeho partner, ale mono-
logicky oponuje stále akoby niekomu
tretiemu, kto tam nie je, znamená to,
že sa chce mýliť ďalej.

SPPKM sa musí naučiť pri-
stupovať k veciam diferencovane;
rozmyslieť si, či jej cieľom je pozna-
nie pravdy, alebo si vytýčila za cieľ
len všeobecné a neadresné zatraco-

vanie a vyslovovanie nedôvery; či
bude len naháňať podomové kartárky
a liečiteľov alebo sa chce stať aj kva-
lifikovaným oponentom a partnerom
pre seriózny výskum.

V èom je problém

Radin zhrnul aj doterajšie výsled-
ky celosvetovej diskusie so skeptik-
mi nad tisíckami experimentálnych
štúdií v parapsychológii. Viac ako sto
rokov udávali skeptici neustále nové
dôvody, prečo sa im výsledky experi-
mentov nepozdávajú. Experimentá-
tori neustále tieto pripomienky zo-
hľadňovali a pokusy zdokonaľovali.
Teraz sa už argumenty a fantázia
skeptikov celkom vyčerpali. O expe-
rimentoch s mikropsychokinézou, pri
ktorých sa subjekt snaží “vôľou” ov-
plyvniť náhodný generátor počítača
Radin hovorí: “Komplexná meta-
analýza spracúvajúca 832 štúdií
(597 experimentálnych a 235 kon-
trolných) ukázala celkovú výchylku
oproti náhode vyše trilión k jednej...
Informovaní skeptici dnes súhlasia,
že náhoda nie je viac prijateľným
vysvetlením výsledkov získaných ex-
perimentmi”. 15 Zdá sa, že naši skep-
tici k tým informovaným opäť nepa-
tria: “Jasnovidci nevideli nič, pre-
tože nemohli a ani nebudú môcť nič
vidieť!” – volá Dr. Kapišinský roz-
horčene v časopise Rodina.

Problémom SPPKM je už to, že
nevzniklo z opravdivej túžby po po-
znaní, s cieľom toto poznanie rozší-
riť, ale len s úmyslom “vyháňať du-
chov”. Niekto s takou negatívnou
motiváciou nikdy nevynaloží dosta-
točne veľké úsilie, nenájde v sebe
vôľu, aby prenikol hlboko do jadra
problému. Skeptici sa s oblasťou
svojej kritiky nikdy poriadne ani ne-
oboznámia, pretože ňou v podstate
pohŕdajú, nemajú k nej žiadnu úctu
a lásku. Obmedzia sa len na všeobec-
né a málo vecné spochybňovanie cu-

dzích výsledkov, ale zdá sa, že neho-
dlajú prispieť k spresneniu hraníc
ľudského poznania nejakým vlast-
ným, pozitívnym experimentom.

Ani keby sa v budúcnosti už šta-
tisticky naozaj nič nedokázalo, ne-
vysvetľuje to iracionálne správanie
sa skeptikov vo vzťahu k paranor-
málnym javom. Je nemožné pred-
pokladať, že ľudia, ktorí inak vedú
vedecké tímy, nemajú dosť základ-
nej rozumovej inteligencie na to, aby
videli, aké školácke logické chyby
robia. Musíme preto predpokladať,
že odkladajú zdravý rozum, akonáhle
prídu do styku s niečím “paranormál-
nym” – a že sú zaujatí z nejakých
osobných dôvodov.

V Sophii 5, 1995 boli vysvetlené
hlavné príčiny, prečo nie je štatistická
evidencia v astrológii taká výrazná,
rozsiahla a úplná, aby bola jedno-
značne presvedčivá. Fyzické objek-
ty nebeských telies totiž skutočne
nepôsobia na fyzické objekty a uda-
losti na Zemi. Sú to duchovné in-
teligencie, ktoré sú tvorcami planét,
ktoré pôsobia na duševnú podstatu
človeka. Bezprostredná príčinná sú-
vislosť medzi Marsom a športovými
výkonmi neexistuje. Preto nebude
nikdy celkom čistá a výrazná. Exis-
tuje súvislosť medzi duchovnou sfé-
rou, v ktorej má planéta Mars svoj
pôvod (dynameis, 5. anjelský chór)
a určitými psychickými procesmi.
Gauquelinov Marsov efekt je teda
iba druhotný; je bočným výsledkom
korelácie medzi rytmom Marsu a ur-
čitým duševným procesom, ktorý
väčšina športovcov zrejme využíva.

V takom prípade však musíme zo
štatistickej vzorky o Marse odfiltro-
vať napr. šampiónov v lukostreľbe,
ktorej základom sú úplne iné proce-
sy (presnosť, sústredenie), než po-
vedzme u maratónskych bežcov (vy-
trvalosť). Gauquelin toto v neskor-
šom období vytušil, a preformuloval
svoje testovacie hypotézy z “Mars –
šampióni” na “Mars – energickosť”

Najdokonalejším fyzikálnym prístrojom, aký môže existovať, je človek sám.
Tým najhorším zlom modernej fyziky je, že experimenty doslova oddelila od človeka a chce

 poznávať prírodu len v tom, čo ukazujú umelé prístroje. Chce tým dokonca prírodu
obmedzovať a dokazovať, čo príroda môže vykonať.”

Johann Wolfgang Goethe
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alebo “Saturn – chladnokrvnosť”.
Diferencoval športovcov podľa spô-
sobu, akým vyhrávali. Extrahoval
charakteristické povahové črty z bio-
grafií slávnych osobností. Jeho šta-
tistika sa tým výrazne zaostrila.

Gauquelin by však bol musel
urobiť ešte ďalšie a ďalšie kroky,
ktoré neurobil. Musel by si napr. uve-
domiť, že jeden a ten istý bojovný
duch, ktorý sa prejavuje u športov-
cov, sa u intelektuálnych typov sub-
limuje v rečníckych súbojoch. K šta-
tistike o zápasníkoch by musel pri-
filtrovať slávnych rečníkov! A na-
koniec by musel získať jasný vhľad
aj do najvyšších vrcholkov ľudskej
kultúry. Musel by si uvedomiť, že
jedna a tá istá sila, ktorá sa na fyzic-
kej úrovni uplatňuje u športových
šampiónov, na duševnej uplatňuje pri
majstrovsky polemickom používaní
slova a hlasu, sa po svojom naj-
vyššom zušľachtení, na čisto du-
chovnej úrovni, premieňa na celkom
určitý druh náboženskej ašpirácie
a svetonázorového postoja, ako to
bolo konkrétne napr. u sv. Augustí-
na.

Gauquelin však nebol do pôsobe-
nia nebeských hierarchií vo vesmíre
zasvätený. Toto poznanie je odhaľo-
vané len postupne tomu, kto spĺňa ur-
čité morálne podmienky; a to býva-
jú len nemnohí. Z neschopnosti na-
prostej väčšiny ľudí porozumieť
niektoré zákony vesmíru nemožno
vyvodzovať, že žiadne také zákony
neexistujú, ako to robia skeptici.

Materialis ticky zmýšľajúci
skeptici si vyhradzujú vždy jednu
požiadavku: aby sa pohyby nebes-
kých telies dávali do korelácie
s niečím “objektívnym”, “nezávis-
lým od nášho vedomia” – a tým
myslia vždy niečo fyzicky-hmotné
(napr. merateľné prístrojmi).*  Psy-
chické obsahy, duchovné zážitky, ako
sa zdá, nie sú kvantifikovateľné. Vy-
slovuje sa tu teda – pri pátraní po
nemateriálnych javoch – zo strany
skeptikov hneď od začiatku nezmy-
selná požiadavka, že ak nejaký taký
jav nájdeme, musí byť potom mate-

riálny, inak ho neuznajú.
Skeptici musia bližšie preskúmať

svoj mylný predpoklad, že všetko, čo
nie je kvantifikovateľné, nie je ani
poznateľné. V takom prípade ani
psychológia nebude nikdy vedou.
Astrológii chýba to, čo psychológii,
aby sa stala vedou v prísnom zmys-
le: schopnosť narábať objektívne
s psychickými obsahmi. Ak má byť
niečo plne kvantifikovateľné, musí
to byť hmotné. Ale duch je čistá kva-
lita. Musíme sa naučiť pracovať nie
len s kvantitou, ale aj s kvalitou. Krá-
sa ruže alebo hudobného diela sa nik-
dy nepodarí skvantifikovať a zmerať
prístrojmi – je však predsa nepo-
pierateľná a objektívne existujúca!
Tým najlepším “meracím prístro-
jom”, ktorý to môže posúdiť – ako
hovorí Goethe – je však len človek
sám. Kvalita ruže je celkom konk-
rétna, ale iná, ako kvalita ľalie. Kvali-
ta Bachovej toccaty a fugy g moll je
iná ako Beethovenovej sonáty cis
moll. Na to, aby človek pri takom po-
zorovaní dokázal nevkladať doň svoj
subjektívny postoj, aby nebolo “toľ-
ko názorov, koľko ľudí”, existuje
spôsob výchovy a očisty duše k stále
jasnejšiemu a objektívnejšiemu vní-
maniu. Duše možno zušľachťovať až
k oprosteniu od všetkého subjektív-
neho a jednostranného. To je podsta-
ta duchovnej vedy. Potom viacerí
spejú nezávisle k jednému výsledku.

Až potom sa človeku odhalia pred
jeho vnútorným zrakom skryté súvis-
losti, z ktorých mnohé, i keď nie
všetky, sa dajú spätne doložiť aj von-
kajšími faktami. Za príklad nech
slúži naše spracovanie starej kres-

ťanskej náuky, sformulovanej opá-
tom Trithemiom, o periodickom pô-
sobení planetárnych inteligencií ako
duchov času v dejinách. Je pritom
nadbytočné, aby sme tvrdili, že sme
to “práve my, kto dejiny vie zhod-
notiť najobjektívnejšie”. Stačí totiž,
ak vezmeme za pracovný základ to,
v čom sú všetci svetoví historici za-
jedno. Aj to stačí (i keď to má k ob-
jektívnemu pochopeniu podstaty de-
jín ešte veľmi ďaleko) na to, aby sa
ukázalo, že v dejinách sa periodicky
striedajú a aktivizujú v kolektívnej
psyché ľudstva a jednotlivých kultúr
určité kvality, na ktorých sa historici
zhodujú ako na symptomatických
črtách doby; myšlienkové, umelecké
a hodnotové tendencie, ktoré zhŕňa-
me pod pojem “nálada” alebo “duch
doby”. Tu sa ukáže, že rytmus
a striedanie týchto kvalít v kolek-
tívnej psyché ľudstva (a jednot-
livých kultúr) za posledných päť
či desaťtisíc rokov je v súlade
s Trithemiovým učením o strieda-
ní vládnucich planetárnych in-
teligencií. 20

Aby sme použili obľúbený prí-
klad Doc. Záviša Bochníčka: “Krva-
vý Mars prinášal vojny, choroby
a mor”. Obdobia, kedy (podľa Tri-
themiovej náuky) vládnucou inte-
ligenciou bol Mars,  boli naskutku
obdobiami prudkého nárastu úmrt-
nosti a globálneho poklesu počtu
obyvateľstva, a to periodicky a záro-
veň nezávisle na rôznych kontinen-
toch, medzi ktorými neexistovalo
spojenie (pozri str. 40). Pritom
Trithemiova náuka bola sformulo-
vaná storočia pred tým, než moder-

PERIODICITA ZOSUVOV PÔDY V POROVNANÍ S CYKLOM OBEŽNEJ DRÁHY PLANÉTY
SATURN. A – ROČNÝ SÚHRN ZOSUVOV V EURÓPE ZA OBDOBIE 1878 AŽ 1988; B –
PREDPOKLADANÝ PRIEBEH KRIVKY POČETNOSTI PODĽA DLHODOBEJ PROGNÓZY Z ROKU
1972 (ŠPŮREK, 1974); C – CYKLUS PLANÉTY SATURN VYJADRENÝ FUNKCIOU SÍNUS
JEHO HELIOCENTRICKEJ EKLIPTIKÁLNEJ DĹŽKY.

* Pravdaže sú aj takéto navonok vi-
diteľné rytmy identifikovateľné, ale sú
až druhotné; sú výraznejšie v rastlinnej
a živočíšnej ríši, menej výrazné u člo-
veka, kde sa do toho ako medzičlánok
vsúva jeho slobodné ja.
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Skepticizmus neznamená
len duchovnú

pochybovačnosť, ale
nedostatok mravného

presvedčenia, neúprimnosť
a ochromenie ducha.

Carlyle

ná historická veda vznikla; skôr, než
sme mali akékoľvek dôkladnejšie
a ucelenejšie vedomosti o dávnej mi-
nulosti ľudstva, a minulosti iných
kontinentov, nehovoriac o budúc-
nosti, ktorú Trithemius nepoznal.
Prehlasovanie Doc. Bochníčka, že
“to všetko (o Marse) bola hra fantá-
zie, ktorá postrádala akýkoľvek reál-
ny základ”, je len snaha ísť hlavou
proti múru faktov, ktorá nesluší ved-
covi.

Ak vedci neprestanú okliešťovať
pojem vedy iba na vedu materialis-
tickú, zostane im navždy pochopiteľ-
ný iba ten výsek vesmíru, ktorý je
“vnímateľný” mŕtvymi prístrojmi.
V tom výseku vesmíru však nikdy
nenájdu ani Boha, ani svoju vlastnú
podstatu, ani Zmysel stvorenia a po-
slanie človeka v ňom, ani žiadne mo-
rálne a estetické hodnoty. Ak nebudú
chcieť zušľachťovať svoje duše, ako
najlepšie “meracie prístroje”, zosta-
nú pre nich určité veci navždy trinás-
tou komnatou.

Podstatou predpojatého skepticiz-
mu je materializmus; neschopnosť
alebo neochota vyvinúť poznávacie
schopnosti vyššieho druhu zušľach-
tením vlastnej duše; je to morálny
nedostatok.

Najpodivnejšie nakoniec je, keď
niektorí členovia SPPKM korunujú
svoj svetonázor tvrdením, že sú kres-
ťania. A ak my vyslovujeme hypoté-
zu, pre ktorú sú vážne evidencie, že
Stvoriteľ pôsobí vo svete prostred-
níctvom sekundárnych inteligencií,
archanjelov, ktorí sú vládnucimi inte-
ligenciami planetárnych sfér v slneč-
nej sústave, čo je tradičné kresťanské
učenie, vyvoláva to v nich hnev
a rozčúlenie (len zo stretnutia s Prof.
Krempaským som nemal ten dojem).
Ich Stvoriteľ je len deus otiosus, kto-
rý sa hneď po akte stvorenia stiahol
do ústrania; odvtedy nezasahuje a ani
nemôže zasahovať do diania vo ves-
míre, ale toto sa odohráva zrejme čis-
to mechanicky, bezducho podľa zá-
konov fyziky.

Slovom: Ani slovenská SPPKM,
ako sa zdá, nie je vedeckou organi-
záciou; ale len propagandistickou ná-
tlakovou skupinou, podobne ako CS-
ICOP, ktorá sa usiluje – a nie vždy
to dokáže odbornou argumentáciou
- vytesniť do “intelektuálneho geta”
to, čo sa jej vidí “iracionálne”. Pri-

tom sa vylieva s vaničkou aj dieťa.
Slepo napádajú spolu so šarlatánmi
aj všetky kvalitné projekty, ktoré sú
zárodkom nových perspektív vo ve-
de, akonáhle prekračujú skostnatelú
mechanicko-materialistickú paradig-
mu myslenia. To zatieňuje aj ich zá-
služnú prácu, ktorú robia vo vzťahu
k pseudo-vedeckej, polo-fantastickej
literatúre typu Dänikena, ufológii,
komerčnej astrológii, ľudovému lie-
čiteľstvu a i.

Plne zdieľame pohnutie vedcov
nad tým, keď vidíme, ako sa dnes mi-
liónové hnutia pridávajú k bezhra-
ničným absurdnostiam v myslení.
Skeptickí “racionalisti” si však mu-
sia uvedomiť, že sú za tento stav spo-
luzodpovední. Jednostranný materia-
listický “racionalizmus” vytvára na
inom mieste v spoločnosti svoj pro-
tipól: iracionálny idealizmus. Aka-
demická obec sama najprv vylúčila

všetko duchovné zo sféry racionali-
ty. Neuspokojená túžba po duchovne
teraz bujnie ďalej mimo nej. Vyráža
na povrch z podvedomia ľudstva na
rôznych miestach živelne, chaoticky.
Samotným zatracovaním niečoho,
bez pochopenia príčin, prečo to tak
je, sa nedostaneme nikam ďalej. Vy-
tvoriť duchovnú vedu je požiadavkou
ducha doby (Michaela). Tejto úlohy
by sa vedci mali ujať, nie vzpierať
sa proti tomu, čo je do vývoja ľudstva
vložené vyššou mocou.
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Tajomstvo Grálu 4:

Parsifal a Gawain
Zdeněk Váňa

Pokračovanie zo Sophie 18

ráťme sa teraz k Parsifa-
lovi a k jeho prežívaniu
Grálu. Keď videl všet-
ko, čo sa okolo neho
dialo, mal si povedať:

Vidím najsvätejšiu
vec, obklopenú 24 svet-
lami. Vidím krvavú ko-
piu - to, čo prináša smrť,
čo borí - tajomstvo síl

Saturnu - a opäť i to, čo
tieto sily premáha, čo znovu stavia,
sily obnovy. Tu sa priblížil okamih,
keď mal preukázať svoju zrelosť: pá-
ža prinieslo nádherný meč s rubíno-
vou rukoväťou, hostiteľ ho podal Par-
sifalovi a povedal: “Tento meč mi
častokrát pomohol vo veľkej núdzi,
predtým než som utrpel toto zranenie.
Odovzdávam ho vám, nech vám po-
skytne to, čoho sa vám samotným po-
hľadom na neho ešte nedostalo.”

Teraz nastala rozhodujúca chvíľa,
lebo odovzdanie meča, ktorý bol me-
čom slova - lebo grálski rytieri sú vô-
bec rytieri slova - bolo výzvou k
otázke: “Denn da das Schwert ihm
ward gegeben, das mahnt ihn Frage
zu erheben.” (Neb tím, že meč mu
darován, vznést otázku byl vyzýván).

Parsifal mal teraz plne vstúpiť do
sféry Býka - sféry reči - a opýtať sa:
“Prečo trpíš, brat? Prečo meč, ktorý
ti toľkokrát pomohol, teraz už nepo-
máha? Prečo sa ti stratila sila slo-
va?” Všetky doterajšie zážitky
viedli Parsifala k tejto otázke
a zároveň i k odpovedi, kto-
rú si mohol dať sám:

Ja sám som vinný tým-
to utrpením, pretože mi
chýba uzdravujúca sila.
Tú získam až vtedy, keď
dosiahnem svoj najvyšší
cieľ - nielen pre seba, ale
v službe Slova. Vďaka
svojej konvenčnej výchove a osud-
nej Gurnemanovej rade nikdy sa prí-
liš nevypytovať Parsifal nechápe svo-
ju situáciu a mlčí. Nie je schopný pre-
čítať nápis na meči. Musí preto hrad
Grálu opäť opustiť. Čo to vlastne zna-
mená? Parsifal dosiahol síce na svo-
jej ceste poznania stupeň imaginácie
- vidí obrazy, ale nie je schopný toto
obrazné hviezdne písmo čítať, nie je
schopný vystúpiť k inšpirácii. Preto
mu tajomstvo Grálu zostáva skryté.

Je treba si uvedomiť, že pri vstu-

pe do hradu Grálu človek vlastne vidí
sám seba. Musí si položiť otázku: čo
spôsobilo utrpenie, ktoré vládne v
tomto hrade? - Bruder, was wirret
dich? - Na túto otázku mu nemôže
odpovedať nikto, než on sám: Som

to ja sám, ktorý spôsobil všetko utr-
penie, ktoré tu vidím! Anfortas trpí
práve preto, že Parsifal nepoznal sám
seba ako príčinu tohoto utrpenia - le-
bo v ňom trpí vlastne sám Parsifal!
Každý človek má v sebe tak hľada-
júceho Parsifala, ako i trpiaceho An-
fortasa, ktorý môže byť vykúpený len
ním samým.

Človek si musí uvedomiť, že je
to jeho vlastná nedokonalosť, ktorá
v ňom zraňuje a usmrcuje to vyššie,
najušľachtilejšie v ňom. Vykúpenie
môže priniesť otázka, ktorá pozdvi-
huje všetko do vedomia. K tomu však
dochádza až pri druhej návšteve na
hrade Grálu a medzi tým leží dlhá
cesta vnútorného vývoja.

Parsifalovo zlyhanie sa na prvý
pohľad javí ako určitá tragédia, záro-
veň sa v tom však odráža určitá zá-
konitosť v procese poznania. Človek

musí nájsť najskôr cestu k ima-
ginácii, k obraznému vide-

niu; ak má však postúpiť
ďalej, musí ju opäť stra-

tiť. Až keď ju získa
druhý krát, vidí
správne. To je skú-
senosť všetkých
pravých mystikov.
Napr. Jakub Böh-
me musel podľa
Rudolfa Steinera
všetky svoje vi-
denia stratiť a až
po dlhej ceste

blúdenia znovu prežívať, ale prenik-
nuté inšpiráciou. Na túto skutočnosť
Rudolf Steiner stále znovu poukazo-
val: inšpirácia, čiže chápanie obrazov
imaginácie (= čítanie okultného pís-
ma) spočíva vo vedomom, vôľovom
zabúdaní. Len do duše, ktorá sa vy-
prázdnila od imaginácie, zaznieva to,
čo hovoria hviezdy. Človek musí
imaginácie opäť vymazať, “zhltnúť”
- ako musel v Apokalypse Ján “zjesť”
knihu, aby si vnútorne osvojil jej ob-
sah. Potom môže imaginácie znovu

KTO CHCE PRÍSŤ KU GRÁLU, MUSÍ V
SEBE SPOJIŤ PARSIFALA S GAWAINOM.
MUSÍ MAŤ ČISTÚ MY SEĽ AKO PARSIFAL
A ČISTÉ SRDCE AKO GAWAIN, MUSÍ SPOJIŤ
ÚSILIE O MÚDROSŤ S LÁSKOU
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uvidieť
- ako

duchovné
nebesá, v kozmic-

kom aspekte Grálu.
V tom však Parsifal neob-

stál. Vystúpil síce temer na vr-
chol - do sféry Blížencov, ale mu-

sel z neho opäť zostúpiť, bez toho,
že by ho dosiahol. Všetko sa opäť
vracia späť - do znamenia Raka, ktoré
je svojimi dvoma špirálami zname-
ním obratu. Všetci postupne odchá-
dzajú - najskôr poslední, potom prví.
Panna opäť odnáša Grál a mizne s
ním v predizbe, kde odpočíva na
lôžku krásny starec. Parsifal sa ne-
dozvie, kto to je a ani Wolfram to
na tomto mieste neprezrádza.
Pokrmom starca je len hostia,
ktorú mu dáva Grál - najhlb-
šie tajomstvo Grálu, ktoré
však Parsifal nevidí: ide tu
o súvislosť s Otcom v
zmysle Jánovho evanjelia
“ja a Otec jedno sme” -
zjednotenie princípu Sy-
na a princípu Otca v sub-
stancii pokrmu v najsvä-
tejšom duchovnom akte.

Až potom sa dozvie-
me, že starcom bol Titu-
rel, ktorý vystaval hrad a
chrám, do ktorého anjeli
zniesli Grál z výšin nebies
na Zem. Tak prišlo k ľu-
ďom to, čo strážili anjeli.
Toto mystérium však Parsi-
fal vidí len v pozadí.

Hostiteľ ho potom vyzýva
aby sa odobral na lôžko. Ešte
teraz sa mohol opýtať, ale odchá-
dza na lôžko. Jeho spánok, plný úz-
kostných snov, je zážitkom smrti -
dôsledok premeškanej príležitosti.
Jeho výstup z duchovného sveta a
návrat do sveta zmyslového je preto
naplnený strachom, prežíva krízu.

Ráno opúšťa hrad a vracia sa do
zmyslového vedomia - vstupuje do
sféry Leva. Všetky obrazy zmizli, nie
je tu nikto z tých, ktorých predtým
videl. Vidí len dva meče: svoj meč
červeného rytiera a darovaný grálsky
meč, ako i purpurový plášť, ktorý mu
venovala kráľovná - v tom sa odráža
skutočnosť, že každý duchovný zá-
žitok zanecháva stopy v obyčajnom
živote.

Pred vchodom do paláca nachá-
dza svojho koňa, štít a kopiu - vracia

sa opäť do svojich schránok. Na jeho
volanie nikto neodpovedá. Zem na
nádvorí je však rozdupaná ako po
mnohých jazdcoch - rytieri odišli.
Brána je otvorená, most spustený, ale
keď po ňom Parsifal prechádza, je
náhle vytiahnutý nahor, a to tak rých-
lo, že jeho kôň skoro spadol. Tak sa
to stáva, keď človek prechádza z du-
chovného sveta do fyzického a neo-
vláda všetko svojou vôľou. Obrazový
svet, ktorým bol nesený, sa stráca,
vnútorné slnko, ktoré osvecuje člove-
ka v spánku, temnie. Neviditeľný

strážca preto volá za Parsifalom:
“Nabudúce by si mal nenávidieť
slnko, si hus” (hoci sa mal stať la-
buťou - v zmysle 2. stupňa zasväte-
nia). Jeho láska a súcit mali byť sil-
nejšie než mefistofelská konvencia,
ktorú ho naučil Gurneman - mal
vyvinúť tvorivú morálnu fantáziu.

Keď sa Parsifal otočil a žiadal
vysvetlenie (teraz už neskoro), nikto
mu neodpovedal a brána hradu sa
zatvorila. Pokúšal sa ísť ďalej po sto-
pách kopýt, ale stopy sa rozplývali -

tak sa stáva, keď sa človek po prebu-
dení snaží zachytiť miznúce obrazy.

Teraz ide o to, aby Parsifal pocho-
pil, čo sa vlastne stalo, aby došiel k
sebapoznaniu. Objavuje sa znovu
pred ním motív panny Sigune s mŕt-
vym ženíchom v lone. Pri prvom
stretnutí to bol poukaz na budúcnosť,
teraz je to prítomnosť. Mŕtvy rytier
je obrazom jeho zlyhania, premeška-
nia príležitosti k otázke. Jeho preží-
vanie sa odvíja naspäť, ale v inej po-
dobe. Musí ním prejsť, ak sa chce
očistiť. Len tak môže dôjsť k pravé-
mu sebapoznaniu. Zostal mu len meč,
ktorý ho napomína, že má nájsť pra-

vý vzťah k slovu, a plášť, ktorý je
mu ochranou.

Sigune sa ho pýta, kde strávil
noc. Parsifal rozpráva o hrade.

Sigune však hovorí, že hrad
vzdialený na 30 míľ je mož-
né uzrieť len nechtiac - kto
ho hľadá, nenachádza ho.
Nazýva sa Monsalvasch a
krajina, ktorú ovláda Terre
de Salvasch. Patrila Titu-
relovi, ktorý ju odkázal
svojmu synovi Frimutelo-
vi, ktorý mal dvoch sy-
nov: Anfortasa a Trevre-
zenta. Nástupcom sa stal
Anfortas. Keď sa Anfor-
tas previnil proti zákonom
Grálu v službe lásky, Trev-

rezent, aby vyrovnal bratov
čin, sa zriekol všetkých ži-

votných radostí a stal sa pus-
tovníkom.

Parsifal vyzýva Sigune, aby
spolu pochovali mŕtveho, neuve-

domuje si však pritom, že tento
vonkajší obraz mal v ňom vyvolať
vnútorný zážitok. Že i jeho duša je
vlastne vdovou, pretože nechal v sebe
odumrieť niečo, čo niesol v duši ako
svoj životný cieľ. Sigune však vie,
čoho je mu treba a preto obracia jeho
pozornosť na meč. Rozpráva mu o
studni v Karnaute, v ktorej vode je
meč možné sceliť, ak sa rozlomí.
Naznačuje mu, že má byť rytierom
Slova, ktoré sa mu rozlomí, ak sa
nenaučí ho obnoviť v skrytom
duchovnom zdroji. Kto prijíma
duchovné Slovo len v zlom-
koch, t.j. len z tradície, ne-
môže byť grálskym
rytierom.

K e ď
p o t o m

PARSIFAL SI NEUVEDOMIL, ŽE I JEHO
DUŠA JE VLASTNE VDOVOU, PRETOŽE
NECHAL V SEBE ODUMRIEŤ NIEČO, ČO
NIESOL V DUŠI AKO SVOJ ŽIVOTNÝ  CIEĽ.
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Parsifal rozpráva o svojom zážitku na
hrade Grálu a o svojom premeškaní,
nazve ho Sigune neblahým a odmie-
ta mu ďalšiu odpoveď. Obraz one-
mie a zmizne.

Pri spätnom prežívaní musí Par-
sifal odčiniť to, čím sa previnil. Stre-
táva sa preto znovu s Ješute, zavrhnu-
tou kvôli nemu manželom. Núka jej
svoj šarlátový plášť, t.j. to, čo získal
na svojej ceste. Ješute však odmieta
zo strachu pred manželom. Objaví sa
Orilus a ihneď zaútočí na Parsifala.
Parsifal však zvíťazí a v blízkej pus-
tovni Trevrezentovej odprisahá Ješu-
tinu nevinu a vracia jej prsteň. Orilus
sa s ňou zmieri a odchádza k Artušov-
mu dvoru. Tak sa dosiahlo vyrov-
nanie Parsifalovej viny - prejavili sa
sily znamenia Váh.

Šiesta kapitola zastihuje Parsifala
blúdiaceho v temnom lese. Uzrie tu
zatúlaného sokola kráľa Artuša.
Všetky cesty sú zasnežené. Letia di-
voké husi, sokol jednu prenasleduje
a poraní, na sneh padnú tri kvapky
krvi.

Všetky vonkajšie udalosti, s kto-
rými sa Parsifal stretáva, sú zároveň
obrazom jeho vnútornej situácie. Je-
ho duša sa podobá zatúlanému soko-
lovi - vstupuje teraz do znamenia
Škorpióna, ktorý má dvojaký aspekt:
Škorpión alebo Orol (= sokol) so vzťa-
hom buď k pudom alebo k mysleniu.
Je zranená ako hus - tak bol tiež na-
zvaný strážcom brány, pretože sa
nestal labutím rytierom. Z jeho srd-
ca vystupuje túžba po Konduiramur.

Pohľad na kvapky krvi na snehu
ho privádzajú do tranzu - hrozí mu
nebezpečie, že stratí rovnováhu me-
dzi chladným svetom myšlienok a
horúcimi pudmi krvi. Rovnováha
spočíva v tom, že chladom myšlienok
má síce človek krotiť pudy, ale na
druhej strane má tento chlad prehriať
v duševne vrúcny myšlienkový život.

To zatiaľ Parsifal nedokáže, stojí
medzi teplom a chladom a nevie ich
spojiť. Preto stráca vedomie, je ako
v spánku, s pozdvihnutou kopiou.
Tak ho zastihnú Artušovi rytieri, ktorí

sa domnievajú, že vyzýva k boju,
a preto na neho niektorí útočia -

vždy ich však premôže, ako-
náhle je jeho pohľad odvrá-

tený od krvi.
Až Ga-
wain po-
chopí, že

Parsifalova myseľ je obostretá kúz-
lom minne, zostúpi z koňa a prikryje
krv hodvábnou šatkou - Parsifal sa
ihneď prebudí.

Tento imaginatívny obraz ukazu-
je, že kúzlo minne nie je možné po-
tlačovať, ale ovládať tým, že sa po-
hľad okúzleného obráti iným sme-
rom. Pudy sú spočiatku silnejšie ako
človek, nie je možné proti nim bojo-
vať inak ako ovládnutím sveta pred-
stáv. Kto vie vymazať z mysle pred-
stavu, ktorá vzbudzuje túžbu (je to
možné, pretože človek je pánom svo-
jich predstáv), ten vie používať hod-
vábnu šatku Gawainovu. Parsifal sám
toho nebol zatiaľ schopný, musí mu
pomôcť druhý. Tým sa však stáva od
neho závislý - do deja sa vsúva príbeh
Gawainov - až do doby, keď ho Parsi-
fal premôže. Nie je to však dodatočná
vsuvka, ako sa domievajú literárni
historici - za Gawainovým príbehom
sa skrýva vlastne Parsifal sám, ako
ďalej uvidíme.

Všetci odchádzajú k Artušovmu
dvoru, kde je Parsifal radostne pri-
jatý - má sa stať Artušovým rytierom.
V tom však tkvie veľké pokušenie -
Parsifal sa nemá stať rytierom meča,
ale rytierom slova. Inak by sa už nik-
dy nevrátil na hrad Grálu a nestretol
sa s Konduiramur a svojimi synmi.

Aby sa tak nestalo, tomu zabráni
posolkyňa Grálu Kundrie, ktorá sa tu
zjaví v ošklivej zvieracej podobe a
vyčíta Parsifalovi, lebo nepatrí do
družiny Artušovej, ale Grálu a vytýka
mu zároveň bezcitnosť, ktorou sa tam
prejavil.

Toto stretnutie s Kundrie zodpo-
vedá tomu, čo R. Steiner nazýva stret-
nutím “s malým strážcom prahu”, t.j.
so sebou samým v podobe postavy,
ktorá vystupuje zo základu duše a
zhusťuje sa v imaginácii nepremene-
nej časti ľudskej bytosti, ktorá pri du-
chovnom úsilí bola len zatlačená do
podvedomia. Preto sa objavuje Par-
sifalovi práve na vrchole slávy, keď
má byť prijatý do Artušovho kruhu.
Pravé sebapoznanie však ukazuje
ničotnosť vonkajších úspechov a spô-
sobuje bolesť. V obyčajnom živote
zakrýva postavu strážcu prahu pocit
hanby, známka zdravého inštinktu a
vlastne prejav tohoto strážcu.

Usilujúci sa človek potrebuje naj-
skôr určitý naivný pocit seba samého,
hodnoty vlastnej osobnosti (pojem cti
v Artušovej družine), ale vstúpiť do

s v e t l a
duchov-
ného po-
znania znamená
vystúpiť nad všetky mera-
dlá hodnôt, ktoré človek zís-
kava vo svete. Potom musí mať
duša odvahu vedieť sa hanbiť až
do najhlbšieho vnútra.

Ako neskôr uvidíme, objavuje sa
Kundrie Parsifalovi na konci jeho
cesty v nádhernej, premenenej podo-
be. Jej prvotná ošklivosť len ukazu-
je človeku, čo v sebe má a čo môže
premeniť v pravý opak. Parsifal však
zatiaľ nechápe, že Kundrie je tu na-
priek svojej ošklivosti vlastne jeho
dobrým anjelom, ktorý ho chráni
pred omylom a pripomína mu jeho
pravý životný cieľ.

Podobnej potupy sa dostane sú-
časne i Gawainovi. Je nespravodlivo
obvinený Kingrimurselom, že zabil
jeho pána a je vyzvaný na súboj. Je
to len jedna z mnohých klebiet, kto-
rým musí Gawain čeliť. V osudoch
oboch postáv sa teraz prejavujú zjav-
ne paralely, ale zároveň i polarity.

Parsifalova cesta je cestou pozna-
nia, ktorá musí pritom prechádzať po-
chybnosťami. Gawain ide cestou srd-
ca; nepochybuje, ale je sám predme-
tom pochybností a ohovárania, musí
niesť viny druhých, zatiaľ čo Parsi-
fal musí premáhať vlastnú nedo-
konalosť.

V skutočnosti ide o dve polárne
stránky tej istej ľudskej bytosti. Obe
cesty vedú ku Grálu: nie je možné
ísť len jednostranne cestou poznania;
kto chce dospieť ku Grálu, musí ísť i
Gawainovou cestou srdca a podstúpiť
aj jeho skúšky.

Parsifal opúšťa Artušov dvor, te-
raz začína vlastné hľadanie Grálu.
Lúči sa s Gawainom, ktorý mu praje
šťastie od Boha. Parsifal sa pýta:
“Beda, čo je Boh ?”. Naplňujú ho po-
chybnosti a zrieka sa Boha. Vstupu-
je tak na 2. stupeň svojho vývoja –
zwifel (pochybnosti). Smrtiaci šíp
Strelca vyvoláva v srdci pochybnosti.
Nastupuje teraz cestu skúšok, so
smútkom v duši a odchádza i z deja,
lebo do popredia vystupuje Gawain,
ktorého cesta vedie do zámku Scha-
telmerveil - protikladu hradu Grálu:
Ako sa do hradu Grálu ťažko vchá-
dza, tak sa zo zámku Schatelmerveil
ťažko vychádza.

Gawainova cesta je cestou očisty
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a zvnú-
tornenia

duše. Aj
v tom pôsobí im-

pulz Grálu, i keď nesme-
ruje do výšin poznania. Vod-

kyňou Gawainovou je minne -
moc lásky, ktorá ho vháňa do do-

brodružstva, nebezpečia a poníženia
- zároveň ho však napĺňa nepreko-
nateľnou odvahou. Ide tu o skúšky a
premenu srdca.

Skutočná minne je mystickou
skutočnosťou, preniknutie vlastnej
duše žiariacim praobrazom druhej
duše, konaním z nebeských síl.

Siedma kapitola rozpráva o prvej
Gawainovej skúške v tomto smere -
boj o mesto Beauroche, obliehané
králom Meljanzom, ktorý miluje
Obie, staršiu sestru tamojšieho kráľa
Lippanta. Tá sa však k nemu správa
odmietavo, i keď ho v skutočnosti
rovnako miluje. Gawain bojuje na
strane obliehaných a všade víťazí.
Zatiaľčo Obie sa k nemu správa ne-
vľúdne, jej mladšia sestra Obilot, ešte
dieťa, si ho zvolí za svojho rytiera.
Súčasne vo vojsku obliehateľov sa
objavuje neznámy rytier a rovnako
víťazí - je to Parsifal. Obaja sa však
navzájom nikdy nestretnú. Boj nako-
niec končí zmierom - Obie a Meljanz
sa uzmieria. Gawain odchádza – na
veľký zármutok Obilot - ktorá by
chcela ísť s ním.

Ako chápať skutočnosť, že Ga-
wain a Parsifal stoja proti sebe, pri-
čom Gawain stojí na strane práva,
zatiaľ čo Parsifal na strane bezprá-
via? Obaja teraz prechádzajú ríšou
žiadosti, ale Gawain sa stavia proti
zlu a bojuje s ním, Parsifal sa naopak
so zlom spojuje, ale len preto, aby
ho obrátil k dobrému. Jeho cesta je
ťažšia.

Draka zla je možno premáhať
dvojakým spôsobom:

1. zvonka, skutočným bojom;
2. zvnútra tým, že sa ním človek

nechá pohltiť a rozvíja tak v jeho
vnútri sily, ktoré ho premieňajú, v
tom sa prejavuje opäť manichejský
motív vzťahu k zlu.

Ak potlačujeme zlo len zvonka,
stávame sa sami zlými, lebo použí-
vame zlé prostriedky. Ak sa však
svetlo nechá pohltiť temnotou, môže
byť drak temnoty presvietený zvnútra
- to je cesta Parsifalova, preto sa obja-
vuje na strane obliehajúcich. Ga-

wainova skúška potom spočíva v
tom, že sa nesmie dať mýliť Parsifa-
lovou prítomnosťou na druhej strane.
Parsifal tak tajomne spoluprežíva
všetky Gawainove dobrodružstvá -
stal sa od neho závislý a musí si po-
stupne znovu dobývať svoju slobodu.

Tak je to aj v ôsmej kapitole, pri
ďaľšom Gawainovom dobrodruž-
stve. Prichádza do mesta Schampf-
fanzon, kde sa má stretnúť so svojím

vyzývateľom Kingrimurselom. Je
hosťom Parsifalovej sesternice An-
tikone, ktorá je veľmi krásna. Gawain
sa uchádza o jej lásku, ktorá je opäto-
vaná. K spojeniu však nedôjde, pre-
tože Gawain je neprávom obvinený,
že chce učiniť Antikone násilie a ob-
liehaný spolu s ňou vo veži. Opäť te-
da ohováranie, ktoré spočíva v tom,
že potlačený úmysel je vydávaný za
čin - avšak i odriekaná žiadosť má
svoj účinok.

Na Gawainovu stranu sa postaví
Kingrimursel, ktorý ho pozval na sú-
boj a zaručil mu pokojný príchod. Je
uzatvorené prímerie, ale súboj sa od-
loží o rok. Antikonin brat Vergulacht
rozpráva, že sa v lese stretol z nezná-

mym rytierom, ktorý ho v boji premo-
hol, ale daroval mu život s tým, že
bude hľadať pre neho Grál. Na návrh
jedného z rytierov má túto úlohu
prevziať za Vergulachta Gawain. Ten
súhlasí a po hostine a bolestnom roz-
lúčení s Antikone, sa vydáva na ces-
tu.

Kruh sa uzatvára - Gawain sa ube-
rá rovnakým smerom ako Parsifal, i
keď cestou srdca. Obilot a Antikone
predstavovali prvé dva stupne na tej-
to ceste. Prvá bola ešte nezrelá, u dru-
hej sa Gawain síce citovo prebúdza,
ale ani ona nebola ešte pravým cie-
ľom. Musí hľadať ďalej.

V deviatej kapitole sa rozprávanie
vracia opäť k Parsifalovi. Prežil mno-
hé dobrodružstvá, pri ktorých zlomil
grálsky meč. Ponáhľal sa preto podľa
rady Sigune k studni v Karnaute, aby
ho opäť obnovil. Pri návrate sa po tre-
tí krát stretáva so Sigunou, ktorá stále
smúti po Schionatulanderovi, teraz
už pochovanom. Parsifal sa jej zveru-
je so svojou bolesťou nad tým, že ne-
našiel cestu ku Grálu. Sigune mu po-
radí, aby sledoval stopu posolkyne
Grálu Kundrie, ktorá jej nosí každú
sobotu potravu a práve teraz odišla.
Parsifal po tejto stope ide, ale tá mu
po čase mizne.

Toto tretie stretnutie je pre Parsi-
fala ďaľším stupňom sebapoznania.
Kundrie sa mu teraz javí ako hodná
nasledovania - nedokáže však ísť tou-
to cestou až do konca, ešte mu niečo
chýba.

Na ceste stretáva rytiera, ktorý ho
upozorní, že je v blízkosti Monsal-
vatsch, kde nesmie byť nikto ozbroje-
ný. Dôjde k súboju, pri ktorom Parsi-
fal zrazí rytiera z koňa, a pretože jeho
vlastný kôň taktiež padá (vlastne Ga-
wainov), ide ďalej na koni grálskeho
rytiera. Je to teda grálsky kôň, ktorý
pozná cestu.

Najskôr však dôjde ešte k jedné-
mu stretnutiu - so starým rytierom
Kahenisom a jeho dvoma dcérami.
Napadol sneh, Parsifal trpí zimou a
cíti hlboký smútok. Kahenis mu vytý-
ka, že v takú svätú dobu ide ozbro-
jený - je totiž Veľký piatok. Par-
sifal však nemá tušenie, aký je
čas a v Božiu pomoc už nedú-
fa. Ku Grálu však nie je mož-
né dospieť bez zna-
losti tajom-
s t v a
času, bez

NA VRCHOLKU STREDNEJ VEŽE HRA-
DU ŽIARI RUBÍN, KTORÝ V NOCI UKAZUJE
CESTU VŠETKÝM RYTIEROM.
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správneho prežívania jeho rytmov -
za clonou zmyslového sveta. Rozlúči
sa a ide ďalej cestou, ktorou prišiel
Kahenis. Jeho duše sa zmocňuje bez-
hraničné zúfalstvo. Z najhlbšej osa-
melosti svojej duše volá k Bohu o po-
moc - je na dne svojich síl.

Tu sa stane niečo podivuhodné -
kôň sa dá do klusu a voľne beží ces-
tou, ktorú dobre pozná - k pustovni
Trevrezentovej.

Parsifal prichádza k pustovni s po-
citom ťažkého bremena viny a prosí
pustovníka o radu. Uvedomuje si, čo
mu zatemnilo myseľ - žil so svojou
túžbou v bezčasovosti. Až teraz si
uvedomuje čas - pustovník ho upo-
zorňuje, že je to už päť a pol roka a
tri dni, čo bol u neho naposledy - tak
dlho blúdil Parsifal vo svete.

Človek musí byť bdelý pre veci
času, aby potom mohol preniknúť čas
večnosťou. Parsifal rozpráva o svo-
jom zúfalstve. Počas celého obdobia
žil len v bojoch a zápasoch. Aj voči
Bohu choval hnev, pretože sa nemo-
hol zmieriť so svojím osudom. Pus-
tovník ho však upozorňuje, že hne-
vom si na Bohu nič nevynúti. Človek
sám je síce božského pôvodu, ale
hriechom klesol do hlbín. Pán sám
však zostúpil do týchto hlbín k nemu
a stal sa vo svojej vernosti človekom,
aby ho vykúpil. Na to má Parsifal
myslieť a zmeniť svoje zmýšlanie,
potom jeho hnev vyprchá.

Parsifal sa potom zveruje, že dvo-
jaká vec mu spôsobuje smútok: naj-
vyššiu bolesť mu spôsobuje túžba po
Grále a hneď potom jeho žena, od
ktorej je tak dlho odlúčený.

Pustovník potom oboje obracia.
Právom je Parsifal smutný, že je od-
delený od toho, čo miluje, lebo je
skutočným utrpením byť odlúčený od
toho, čo milujeme (jedna z veľkých
právd Budhových). Nie je však správ-
ne túžiť po Grále! Nemá zmysel hľa-
dať Grál, zmysel má len konať s nad-
šením to, čo je jeho podmienkou.
Pracovať na sebe a slúžiť svetu. Či
potom prídeme ku Grálu či nie, mu-
síme ponechať v rukách božích - to
je vec milosti.

To je jeden z veľkých zákonov du-
chovného sveta, ktorý si musí uve-
domovať každý, kto sa usiluje o to,
svojím vedomím do neho vstúpiť.
Musí učiniť všetko, čo je v jeho si-
lách, usilovať sa vždy o nekompro-
misné sebapoznanie a morálnu očis-

Jeřabiny mají velikou magic-
kou moc. V jejich listech se ob-
jevuje životní éter, takže posilují
životní sílu v člověku. Podporují
všechny aktivní síly vůle duchov-
ního Já a spojují člověka s tvo-
řivou schopností a jejími zdroji
v saturnské oblasti ideologické.

Skupinová duše tohoto stro-
mu je soucituplná a přináší
vstříc velikou lásku všemu ptact-
vu severních krajin. Touží po-
skytnouti pomoc ptactvu v době
zimy, kdy kosmická síla Slunce
odpočívá a když Země se od-
kloňuje od Slunce, jsouc ve vládě
sil mrazu, jež jsou ztělesněním
abnormálních sil nenávisti, zá-
visti a pýchy a všeho, co ledova-
tí, tuhne, následkem vnitřního
sobectví jástevního.

S těmito silami ohrožujícími
život ptactva chce zápoliti duše
jeřabiny. Oheň své lásky vlila do
svých krásně červených plodů,
jež v zimě poskytují potravu ptá-
kům a mají i léčivou moc du-
chovních sil Slunce. Pomáhají
při čištění krve.

tu. Na tento dôležitý faktor sa v sú-
časnom výskume nadzmyslových
javov v rámci psychotroniky, trans-
personálnej psychológie pomocou
hypnózy, drog a mediálnych stavov
obvykle zabúda - výsledkom je po-
tom veľké nebezpečie omylov a kla-
mu, prípadne nadzmyslové zážitky
druhotného rádu, napriek duchapl-
ným teóriám, ktoré sa ich pokúšajú
vykladať.

Duchovný svet si však nedá nič
vynútiť. Má svoje vlastné podmien-
ky, kedy a komu sa skutočne prejaví.
A tieto podmienky vyplývajú z dvoch
základných skutočností, ktoré spolu
úzko súvisia:

1) Duchovný svet nie je svetom
abstraktných energií, vlnenia, silo-
vých či informačných polí, ani sve-
tom nediferencovaného kozmického
vedomia či “všeduše”, ale svetom by-
tostí, a to najrôznejších rádov: od
najvyššej Božskej Trojice cez hierar-
chie (= bohovia pohanov) až po sku-
pinové duše zvierat, rastlín, minerá-
lov, elementárnych bytostí a duše
zomrelých či nenarodených ľudí.

2) Na rozdiel od nášho zmyslo-
vého sveta, kde prírodné a morálne
zákony môžu existovať vedľa seba
oddelene - preto ani vynikajúci ve-
dec nemusí byť morálne na výške - v
duchovnom svete sú prírodné a mo-
rálne zákony totožné. Preto skutočné
duchovné poznanie nie je možné bez
moralnej čistoty:

Každý krok v poznaní je nutné
spájať s tromi krokmi v morálnom
zdokonalení, hovorí Rudolf Steiner.
To je podmienka “sine qua non”.

Kto sa domnieva, že sa bez toho
obíde, prichádza pri svojich experi-
mentoch, akokoľvek dômyselne vy-
myslených, do kontaktu len s nižšími
bytosťami alebo s duchmi prekážok,
ktorí predvádzajú nadzmyslové sku-
točnosti skreslene, prípadne vodia
takto pracujúcich bádateľov doslova
za nos.

Kto chce prísť ku Grálu, musí v
sebe spojiť Parsifala s Gawainom.
Musí mať čistú myseľ ako Parsifal a
čisté srdce ako Gawain, musí spojiť
úsilie o múdrosť s láskou - oboje nie
je možné bez ťažkých životných skú-
šok, ktoré opisuje vo svojom diele
Wolfram z Eschenbachu. Oboje po-
tom musí korunovať pokora, s ktorou
usilujúci sa čaká na odpoveď vyšších
duchovných mocí.

Jeøabina

Duchovní
význam
 kvìtin:

Alma Excelsior
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jòahíta stála pøed svým
stanem s rukama sepjatý-
ma na prsou a pozorovala

s úzkostí jevy kouzelného
zrcadla nebe. Náhle se za-

chvìla, jako by zahlédla dìsivé znamení
a v jejím srdci vzklíèilo pevné, odhod-
lané pøání.

Spìšnì se odebrala k domácímu
krbu, svìøila starosti svým vìrným
a pak doprovázena sedmi èleny své tì-
lesné stráže, odcválala do úzkých roklí
mohutného pohoøí.

Jízda pøes pohoøí nebyla snadná.
S nejvìtší opatrností musela si razit
cestu pustinami nebetyèných hor a za-
plavenými roklemi.

A tu, pøi pohledu na zhoubné dílo
nezkrotných živlù a na obrázkové pís-
mo èrtané rychle rukou pøírody na
baldachýn nebes, pochopila Ajòahíta
plný význam souhlasných vztahù me-
zi éternými øíšemi a pøírodou. Pozná-
vala v jejich jevech obdobu pomìrù
panujících mezi lidmi.

Její srdce bilo prudce; její tváø
se zachmuøovala, její tep se ho-
reènatì zrychloval, zpùsobuje jí
brzy mrazení, brzy chvìní; a její
bouølivì pohnutou myslí proletìly
rychlostí blesku strašné pøedsta-
vy.

,,Chápu dobøe souhlasné vzta-
hy mezi pozemským a éterným”,
šeptala Dobrému duchu, ,,ale jsem
naprosto neschopna pochopit nepøá-
telství mezi lidmi, kteøí jsou pøece urèe-
ni k tomu, aby v sobì jako v ohnisku
soustøeïovali rozum a podstatu, Boha
a pøírodu.” A nanejvýš nìžný a milý
hlas jí odpovìdìl: ,,Ajòahíto, èlovìk
není ještì na zemi tím, èím být má.
Nevyužívá-li svých schopností
a vlastností k vykoupení zemì, høeší
proti úmluvì, a rozvíjí své síly proti
zámìrùm Božím. To ruší míruplnost
tvùrèích a vývojových zákonù. Ty si
pak musí vytváøet strážce a vùdce téže
síly, jaká je  vlastní protivníku,
a vedou obì soupeøící strany do boje.
Bùh a jeho spojenci se nikdy nevmìšu-
jí do toho boje, kromì takových pøí-
padù, kdy se slepé síly ve své zuøivosti
natolik zapomínají, že již nerozlišují
mezi pøítelem a nepøítelem. Tehdy se
objevuje Mazda ve své majestátnosti
a slávì a prohlašuje: ,,Mír, mír, mír!”

,,Ale proè pøipouští Bùh takové
chování, které odporuje vší slušnosti
a všemu pokroku?”

,,Ajòahíto, Ajòahíto, což nevíš, že

všechny mysli tíhnou k osobní samo-
statnosti a uzavírají tedy smlouvu
s Bohem dobrovolnì? Kdyby mìl Maz-
da øešit všechny životní otázky jedin-
cù, nemohli by být jedinci nikdy nezá-
vislí a nemìli by svobodu volby. Uza-
vøená smlouva mùže být porušena, ale
Mazda nièeho neztrácí; ten však kdo
ji porušil, je ponechán svému vlastní-
mu osudu . . .

Kéž by èlovìk pochopil svùj pravý
cíl na zemi a poznal zámìry prozøetel-
nosti v celé pøírodì, aby všechny jeho
dobré snahy mohly být korunovány
mírem! Kéž by se øídil požadavky doby,
cvièil své nesèetné vlohy a nadání,
a tak plnil dle úmluvy svou povin-
nost. Pak bude protivník se svými zá-
stupy úèastníkù odøíznut a osamocen,
klesne do stínu no-

ci, bude zatla-
èen do nejzazších konèin zemì, jejíž
vnitønosti ho pohltí a teprve po dlou-
hém utrpení oèištìného zase vydají.”

Ajòahíta se opìt zahloubala. Tepr-
ve, když její kùò klopýtl a ona málem
vyklouzla ze sedla, zapudila všechno
další rozjímání, zatímco Dobrý duch
ji zlehka odhrnul vlající kadeøe z tvá-
øe, šeptaje pøitom:

,,Ajòahíto, je dobré uvažovat,
ale ještì lepší je umìt ostøe rozlišovat.

Pochopíme-li jednou zámìry Maz-
dovy a porozumíme-li pùsobení živlù
a jejich vztahu k èlovìku, bude v naší
moci poèínat si vždy správnì.

Nenaøíkej nad výsledky vìcí, které
nemùžeš odvrátit. Nermu� se nad ztrá-
tou vìcí, k níž jsi sama nièím ne-
pøispìla.

Netruchli nad znièením vìcí – ani
tìch, o jejichž dosažení ses nejusilov-

nìji snažila.
Nech� tvá odmìna spoèívá v ochotì

plnit svou povinnost.
A i tehdy, když není tvou povin-

ností usilovnì pracovat, pracuj pøe-
ce, žádá-li si toho nutnost nebo jeví-li
se to žádoucí.”

Dny plynuly rychle jak hodiny ruš-
ného dne, a když Ajòahíta koneènì
vstoupila do otevøeného údolí pøed se-
bou, ukrýval již Khoršed svùj oblièej
pøed lidskými zraky, nechávaje vlát
oblohou svùj purpurový talár, vzdou-
vající se v ovzduší plném bouølivých
záchvìvù, pøicházejících zdola z údolí.
Tam spolu lítì bojovala dvì vojska:
vystøelovala své kameny a šípy s ne-
obyèejnou rychlostí, jako by závodila
s nezkrotnými živly, které zpustošily
blízké pohoøí.

Ajòahíta rychle pøikázala své strá-
ži pøevléci se do bílého odìvu a sama

se zahalila do šatu míru, opása-
ného zlatými vlákny èistoty a støí-
brnou obrubou spravedlnosti.

A pak, podobni blesku  ve
svém rychlém, klikatém cvalu,
vjeli mezi obì bojující vojska.

Khoršed nemohl odolat po-
kušení, odhodil svùj pláš�
a zvedl se ze sedadla svého mo-

hutného vozu. V zrcadle nebe se
objevil sedminásobný obraz jeho

tváøe. Pøi tomto vzácném pøírodním
úkazu se Ajòahíta a její prùvodci 
náhle zastavili.

,,Mír, mír, mír!” znìl vzduchem ne-
popsatelnì líbezný hlas. ,,Mír, mír,
mír!”, zaznívalo ozvìnou sedm sil-
ných, mohutných hlasù.

Tu náhle ustalo svištìní šípù a ka-
menù a všechny nepøátelské zvuky se
utišily. Všude bylo ticho, jen z roklí
kolem se ozývala opakovaná ozvìna
èarovného poselství míru.

Pøítel i nepøítel odhodil své zbranì
a pokleknuvše vzývali Pána všeho,
prosíce o jeho požehnání.

Jasnì hoøely této noci táborové ohnì
v celém horském údolí a na návrších
vystupovaly ve vonných oblacích zá-
palné obìti vzhùru k nebesùm. Bojov-
níci z nájezdného kmene a bojovní-
ci kmene Ajòahítina otce pili krev
bratrství a uzavøeli pøátelskou smlou-
vu. Ajòahíta a její prùvodci  zmizeli
stejnì rychle, jako se objevili. A pøece
od úst k ústùm kolovalo ,,Ajòahíta,
miláèek Mazdùv . . .”

Perla pátá

 na bitevním poli
Ajòahíta

*
*

*

A
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Zaèiatok zvestovania antropo-
zofie spadá práve na prelom 19.
a 20. storoèia. Jej príchod bol však
pripravený dvoma závažnými
udalos�ami. Nedošlo k nim vo vi-
dite¾nom svete, ale v nadzmyslo-
vých oblastiach spätých s pozem-
ským životom.

Prvá z nich sa uskutoènila v po-
slednej tretine 19. storoèia. Vtedy
vládu nad duchovným vývojom
¾udstva preberá duchovná bytos�,
v kres�anskej mytológii oznaèo-
vaná ako archanjel Michael. (Nie
snáï v dôsledku nejakého revo-
luèného prevratu na nebesiach,
ale zákonite, pod¾a rytmických zá-
konov dejinného vývoja.) Zatia¾ èo
jeho predchodca Gabriel usmer-
òoval život ¾udstva tak, aby sa èo
najviac zžilo so zmyslovým sve-
tom, Michael vedie ¾udstvo “sme-
rom nahor”, k znovunadobudnu-
tiu domovského práva v ríši du-
cha. Dramatickos� najnovších de-
jín je daná tým, že Michael odní-
ma èloveku oporu v ríši zmyslov,
pocit bezpeènosti vo fyzickom
svete, aby obrátil poh¾ad jeho
duše k duchu. Èo Michaelova vlá-
da znamená priamo pre štúdium
antropozofie, o tom budeme za
chví¾u podrobne uvažova�. Nad-
viažeme pritom na základné po-
znatky, o ktorých vo svojej micha-
elskej prednáške hovoril Zdenìk
Váòa.*

Druhú udalos� zasadzuje Ru-
dolf Steiner do roku 1899. Ide o
koniec dlhého, pä� tisícroèí trvajú-
ceho obdobia, kedy sa pre ¾udstvo
zatemnil svet ducha, obdobia na-
zývaného obyèajne indickým ter-
mínom “kali yuga”. Od konca toh-
to obdobia sa pre ¾udstvo znovu
otvára oblas� nadzmyslového vní-
mania. Vývoj tohto storoèia to
presvedèivo dokladá: Ko¾ko sa
medzi nami vyrojilo prírodných
lieèite¾ov, ¾udí s tými alebo oný-
mi jasnozrivými a telepatickými
schopnos�ami, ¾udí citlivých na
blahodárne alebo škodlivé vply-
vy Zeme - ko¾ko živelného záujmu
je o rôzne východné okultné sme-
ry a o jogu. ¼udstvo sa ocitá tvárou
v tvár záplave skutoèností, s kto-

rými do minulého storoèia nepo-
èítalo, a s ktorými si v podstate
nemôže vedie� poradi�. Je kon-
frontované so sférou existencie,
kde vládnu celkom iné zákonitos-
ti, ako vo fyzickom svete. Žiadne
doterajšie skúsenosti nedávajú ¾u-
ïom oporu, aby tu rozpoznali
pravdu od klamu, objektívnu
skutoènos� od fantázie, bla-
hodárne vplyvy od zhubných.

Nad ¾udstvom sa otvorilo nebo,
ale súèasne sa z hlbín vyrojil svet
démonov a ¾udstvo nevie, kam sa
obráti�. Ako sa orientova� v prívale
nových zážitkov? Ako sa vnútorne
pripravi� pre správne prijatie a
spracovanie vyšších poznatkov?
Ako týmito poznatkami oplodni�
rozpadávajúcu sa kultúru a civili-
záciu? Antropozofia prináša od-
povede práve na tieto otázky.
Nevznikla kvôli uspokojeniu ¾ud-
skej zvedavosti, a vôbec nie senzá-
ciechtivosti, ale pretože to vyža-
dovala dejinná situácia.

Rokom zrodu antropozofie je
rok 1900. Vtedy Rudolf Steiner
prvýkrát hovoril verejne na zákla-
de svojich poznatkov o nadzmys-
lovom svete. Je dôležité si uve-
domi�, akým spôsobom si antro-
pozofia od prvej chvíle h¾adá cestu
do ¾udského sveta.

Pripomeòme si - aby sme si to
èo najzrete¾nejšie uvedomili -, že
kedyko¾vek v minulosti prenikol
do života ¾udí impulz, ktorý mal
rozhodným spôsobom ovplyvni�
ich vz�ah k božskému svetu, preja-
vil sa predovšetkým ako nový
náboženský impulz. Tak to bolo
aj u prvotného Zarathuštru, u Moj-
žiša, ale v zásade aj u Budhu (na-
priek jeho odklonu od tradièných
náboženských predstáv), tak to

Jan Dostal

O štúdiu antropozofie 2:

Cesta úcty

bolo ale aj u pôvodného kres�an-
ského zvestovania. Vždy tu najprv
bol mocný náboženský impulz, z
ktorého potom postupne vyplýva-
li tie alebo oné podnety pre ïa¾šie
oblasti života.

Inými slovami: všetky tie ve¾ké
podnety sa v prvom rade obraca-
li na nie plne vedomé vrstvy du-
ševného života, na zbožné cítenie
a na Bohu oddanú vô¾u. Bolo teda
prirodzené: V týchto vnútorných
oblastiach bol èlovek stále ešte
znate¾nejšie zakorenený vo vyš-
šom svete, v nich sa ešte nato¾ko
neodcudzil sfére svojho prapô-
vodu, z ktorej sa už pozvo¾na vy-
maòoval svojím precitajúcim ve-
domým prežívaním. V nevedo-
mých oblastiach sa duchovné im-
pulzy mohli ešte dokonca obraca�
na dohasínajúce, ale predsa ešte
tlmene svetielkujúce zvyšky dáv-
nej inštinktívnej jasnozrivosti. Ná-
boženský impulz, takto prijatý do
srdca, mohol potom odtia¾to pô-
sobi� uzdravujúcim vplyvom aj na
vedomejšie oblasti duševného ži-
vota a odtia¾ do vonkajšej pozem-
skej aktivity.

Úplne inak vstupuje do sveta
antropozofia. Výslovne a zásadne
odmieta by� novým náboženstvom
alebo zaklada� nové náboženstvo.

Plne akceptuje duchovnú situá-
* Zdenìk Váòa: Michaelovo mys-

térium. Sophia 21, 1999.
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ciu ¾udstva na rozhraní 19. a 20.
storoèia. V tom èase už dávno vy-
hasli posledné spomienky na niek-
dajšie jasnozrivé prežívanie sveta.
Èlovek už nepozná iné vnímanie
ako zmyslové. Vedúcou silou du-
chovného vývoja sa stalo abstrakt-
né logické myslenie, vz�ahujúce sa
len a len na fyzické skutoènosti a
vytrhávajúce sa z akýchko¾vek ná-
boženských tradícií. A antropozo-
fia sa obracia práve na silu bdelé-
ho myslenia. Jeho prostredníctvom
chce vojs� do ¾udského sveta. Èo
to však znamená? Veï práve dô-
sledne uplatòované myšlienkové
poznávanie rozleptalo niekdajšiu
vieru a vyústilo v posledných sto-
roèiach do rýdzo materialistickej
predstavy o svete. O èo viac ¾udia
uvažovali, o to viac sa zbavovali
predstáv o vyššom svete a vyšších
bytostiach. Preèo sa chce zvesto-
vanie, ktoré chce po novom zja-
vova� tajomstvo vyšších svetov,
obraca� práve na tú zložku dušev-
nej aktivity, z ktorej vzišiel moder-
ný materializmus a celá od¾ud-
štená a duchu tak dokonale od-
cudzená moderná civilizácia?
Na to treba odpoveda�: Antro-
pozofia oslovuje myslenie prá-
ve preto, že si uvedomuje, aké ten-
dencie v òom pôsobia, a že mysle-
nie vo svojej zdanlivo neosobnej
objektivite može by� prenikané a
usmeròované z nadzmyslového
sveta podvratnými bytos�ami, sna-
žiacimi sa pripúta� ¾udstvo k hmote
Zeme, teda takzvanými bytos�ami
ahrimanskými. Z tohoto vedomia
pre òu výplýva záver: Ak sa ¾ud-
stvo má znovu spoji� s duchom,
musí sa najprv od základu zmeni�
ráz jeho myslenia. Myslenie sa mu-
sí oslobodi� z Ahrimanových rúk.
Budúcnos� kultúry i budúcnos�
¾udstva závisí od toho, èi sa to po-
darí. Pripomeòme si aspoò nie-
ko¾kými citátmi, ako hovorí Rudolf
Steiner, z poh¾adu na skrytú du-
chovnú stránku vývoja, o dejinách
¾udského myslenia a o ich súvis-
losti s bytos�ami nadzmyslového
sveta.

“Samostatne vytvárané myš-
lienky sa za starých dôb nevysky-
tovali. So zjaveniami, prichádza-
júcimi k èloveku z duchovného
sveta, boli mu zároveò na Zem
zosielané myšlienky. Èlovek ne-

premýš¾al, ale prijímal duchovný
obsah prostredníctvom zjavenia,
prijímal ho tak, že v òom boli ob-
siahnuté aj myšlienky. Dnes o ve-
ciach premýš¾ame. Vtedy boli èlo-
veku prinášané aj myšlienky sú-
èasne s duševnými dojmami. Myš-
lienky boli inšpirované, a nie vy-
tvárané èlovekom. - Avšak ten, kto
riadil kozmickú inteligenciu, ktorá
takto prúdila s duchovnými zjave-
niami k ¾udstvu, ten, kto mal - tak-
povediac - vo zvláštnom zmysle
vládu nad touto kozmickou inte-
ligenciou, to je tá duchovná moc-
nos�, ktorú - ak použijeme kres-
�anskú terminológiu - oznaèujeme
ako archanjela Michaela. Mal v
kozme sprá- vu nad koz-
mickou in- teligenciou...

...Tak to trvalo do 8.,
9. storoèia nášho leto-
p o è t u . Potom pri-

šlo ve¾ké r o zh o d -
nutie. Priš- lo rozhod-
nutie v tom zmysle, že
Michael a tí, ktorí boli zo-
skupení okolo neho... si mu-
seli poveda�: “¼udia na Zemi
zaèínajú by� sami inteligentnými,
zaèínajú prejavova� svoj vlastný
rozum, ale kozmická inteligencia
nemôže by� ïalej riadená Micha-
elom.” Michael cítil, ako stráca
vládu nad kozmickou inteligen-
ciou. A dole, keï poh¾ad spoèinul
na Zemi,bolo vidie�, ako od 8., 9.
storoèia zaèalo toto inteligentné
obdobie, ako si ¾udia zaèali tvori�
svoje vlastné myšlienky... V tej istej
dobe, kedy inteligencia klesala z
kozmu na Zem, stále viac vzrast-
ala ašpirácia arimanských moc-
ností, aby túto kozmickú inteligen-
ciu, ktorá teraz spozemštela, vytrh-
li Michaelovi, aby ju na Zemi up-
latòovali len ony samé bez
Michaela... (ahrimanské bytosti)

sú celkom uspôsobené na to, aby
do seba vsávali všetko, èo sa ako
inteligencia odpútava od bohov.
Sú uspôsobené na to, aby zjedno-
covali so svojou vlastnou bytos�ou
súhrn všetkej intelektuality... (ale
v Ahrimanovej bytosti zostala inte-
lektualita silou), ktorá nemá niè
spoloèné so srdcom a dušou. Z Ah-
rimanovej bytosti prúdi intelektua-
lita do všetkých strán len ako chla-
diaco-mrazivý, duši odcudzený
kozmický impulz. A tí ¾udia, ktorí
sú zachvátení týmto impulzom,
potom rozvíjajú logiku, o ktorej sa
zdá, že prehovára - a to proste ná-
sledkom toho, že je taká, aká je -
spôsobom zbaveným akéhoko¾vek
z¾utovania a akejko¾vek lásky - v
skutoènosti v nej však prevráva
Ahriman -, logiku u ktorej sa ne-
ukazuje niè, èo by znamenalo
naozajstné, vnútorné spojenie so
srdcom a dušou s tým, èo si èlovek
myslí, hovorí, koná.” 1

Kde inde na svete by sme našli
slová, ktoré by s rovnakou nalie-

havos�ou upozoròovali na tra-
gicky-zlovestné pozadie zdan-
livo objektívneho moderného
myslenia? A predsa, antropo-
zofia nehovorí “nie” celému to-

muto novodobému vývoju, na-
opak, považuje ho - aspoò poten-
ciálne - za nieèo pozitívne: totiž
za predpoklad na to, aby èlovek
mohol v budúcnosti vykroèi� k ne-
uverite¾ne ve¾kolepému vývojové-
mu cie¾u - aby sa opä� vèlenil do
hierarchických sfér vyššieho sve-
ta, ale novým, bohatším a naviac
aj prozrete¾nos�ou od prvopoèiat-
ku oèakávaným a predpoklada-
ným spôsobom. Práve jasné mys-
lenie, to isté myslenie, ktoré vytvo-
rilo tú všetkoopriadajúcu pavuèi-
nu materialistického výkladu ja-
vov, doviedlo totiž èloveka v prie-
behu posledných storoèí k zážitku
vnútornej slobody. A ak sa èloveku
podarí, aby obrátil svoje myslenie
od zmyslových skutoèností k nad-
zmyslovým (tým, ako k tomu do-
chádza, sa budeme zaobera� o
chví¾u), a aby sa zo znovu získanej
vnútornej slobody priznal k jasne
poznanému zmyslu vesmírneho
vývoja a k jeho duchovným cie-
¾om, môže sa sta� z bytosti odcu-
dzenej božskému svetu, spolupra-
covníkom na Bohom chcenom vý-
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voji. ¼udstvo ako súhrn takýchto
slobodných spolupracovníkov Bo-
žích, ktorí spoznali možnosti zla,
a predsa sa slobodne rozhodli slú-
ži� cie¾om božského dobra: taký
je pod¾a zvestovania antropozofie
vývojový cie¾ našej planéty. V tej-
to podobe sa potom ¾udstvo môže
vèleni� do hierarchického poriad-
ku duchovných tvorivých bytostí
ako nová, desiata hierarchia.

Preto sa antropozofia neobra-
cia na dosia¾ stále tlejúce plamien-
ky zbožných citov v ¾uïoch 20.
storoèia, ale dôsledne na ich mys-
lenie. Tu v oblasti, do ktorej stále
hrozivejšie preniká umàtvujúce pô-
sobenie Ahrimana, sa má vznieti�
oheò najhlbšej bytostnej premeny,
aby sa smr� stala novým životom.
Antropozofia vie, že narazila na
dejinnú situáciu, kedy ¾udstvo
potrebuje viac ako èoko¾vek iné
nové poznanie. A ak chce darova�
¾udstvu samu seba, chce mu tým
darova� práve cestu k novému
poznaniu.

“Antropozofia je cesta pozna-
nia, ktorá by chcela dovies� ducha
v bytosti èloveka k duchovnej pod-
state kozmu”,2 tak ako ju charakte-
rizuje sám Steiner.

Inými slovami: antropozofia
chce by� impulzom, ktorý pomôže
vymani� ¾udské myslenie z vplyvu
protibožských mocností, ktoré ho
obracajú jednostranne k hmotné-
mu svetu. Preto antropozofia, aj
keï oslovuje myšlienkové pozná-
vacie schopnosti, sa k nim stavia
inak ako moderná veda. Oslovuje
síce práve tie myšlienkové schop-
nosti, ktoré boli vypestované ve-
deckým vývojom posledných sto-
roèí, ale ukazuje, že je možné tieto
schopnosti obráti� aj smerom, kto-
rým sa materialistická veda odmie-
ta zamera�: k odpovediam na otáz-
ky o nadzmyslových základoch
zmyslového sveta, na otázky, ktoré
vznikajú, kedyko¾vek zmyslové
poznanie dospeje v niektorej ob-
lasti až po hranicu, pri ktorej sa
musí zastavi�. Antropozofia ukazu-
je, že také hranice poznania sú len
zdanlivé, a že záleží od èloveka,
od jeho cie¾avedomého a ne-
ochvejného úsilia o pravdu, od
spôsobu jeho myslenia, aby sa
pred ním zaèali rozplýva�. Áno: od
spôsobu jeho myslenia! Dalo by

sa poveda�: Od okamihu, kedy an-
tropozofia vstupuje do dejín, zaèí-
na sa vývojový prúd poznania, do
tej doby zásadne jednoliaty, štiepi�
na dva prúdy - jeden “vzostupný”,
vedúci k vyššiemu poznaniu a je-
den “zostupný”, mechanicky po-
kraèujúci v doterajšom smere a za-
plietajúci sa stále beznádejnejšie
do siete materialisticko-matematic-
kých predstáv o svete. Antropozo-
fia neprináša totiž len nové obsahy
myslenia, ale nový odlišný spôsob
myslenia, nový prístup k pozná-
vacej èinnosti.

Lenže - akými kvalitami sa líši
vývojový prúd myslenia inšpiro-
vaný antropozofiou od toho dru-
hého, ktorý môžeme sle-
dova� všade okolo seba?
Dajme naj- prv s lovo
Rudolfovi Steinerovi.
Otvorme predslov k
j e h o “ Teo zo -
fii”, kde píše:

“ A k o ¾udia ob-
vykle v našej do-
be èítajú knihy, tak
túto knihu nemo žno
èíta�. V is- tom oh¾ade
si èlovek bu- de musie�
každú strán- ku, i mnohé
vety osvoji� energickým úsilím. O
to sa autor vedome snažil. Lebo len
potom sa môže táto kniha sta� pre
èitate¾a tým, èím by mu mala by�.
Kto ju len preèíta, bude na tom,
ako keby ju vôbec neèítal. Jej prav-
dy treba preži�. Duchovná veda
má hodnotu len v tomto zmysle.” 3

Zastavme sa pri týchto pri-
pomienkach. Snáï budeme ma�
najprv dojem: “Áno Steiner chce,
aby sme tú knihu èítali poctivo a
èo najdôkladnejšie.” Ale to nie je
to najdôležitejšie. Èítajme ešte raz,
pozorne, slovo za slovom! Èo zna-
mená “preži�” nejaké pravdy?
Akým energickým úsilím dospeje-
me k “prežitiu”, bez ktorého kniha
zostane akoby “nepreèítaná”? Na-

viac sa dozvedáme, že sa to týka
nielen uvedenej knihy, ale celého
duchovného poznania. V akom
zmysle? Nie je to zvláštne? O uèeb-
nici fyziky by sme predsa takto ne-
hovorili. U nej by predsa nebolo
podstatné, èi obsah “prežijeme”.
Iste sa aj pri štúdiu fyziky môže
sta�, že sa k rozumovému úsiliu o
pochopenie pridruží intenzívny
cit, môže sa dokonca sta�, že sa
èlovek bude vedome snaži�, aby
do èítania zapojil širší okruh svojej
osobnosti, než samotný rozum, a
že bude obsah v tomto zmysle nie-
len chápa�, ale aj “prežíva�”. Ale
budeme preto tvrdi�, že bez ta-
kýchto sprievodných zážitkov zo-
stane kniha ako keby “nepreèí-
taná”? Iste nie. Pochopenie jej ob-
sahu bude závisie� jedine od pres-
ného a jasného myslenia. Spolu-
úèas� iných duševných dejov môže
by� dokonca prekážkou myšlien-
kovej práci na knihe.

Èím sa v tomto bode líšia texty
duchovnej vedy od iných vedec-
kých kníh? Aký zvláštny druh
“úsilia” vyžadujú, preèo ich treba
pri èítaní nielen logicky “chápa�”,
ale “prežíva�”? V èom spoèíva toto
“prežívanie”? Èo sa v nás vôbec
deje, keï sa pri èítaní snažíme po-
chopi� zmysel textu? Pre orientáciu
v našej problematike bude nanaj-
výš dôležité, aby sme dokázali
uspokojujúco odpoveda� na všet-
ky tieto otázky.

Pokúsime sa o to najprv krát-
kym sebapozorovaním s pomocou
ve¾mi jednoduchého príkladu:
sledujme, èo sa v nás bude dia�,
ak sa budeme snaži� pochopi� len
názov jednej zo základných Stei-
nerových kníh. Ide o názov: “Wie
erlangt man Erkenntnisse der hö-
heren Welten?”. V preklade prib-
ližne: “Ako získa� poznatky o vyš-
ších svetoch?”. Èo vyžadujú od
nášho myslenia jednotlivé èasti
tohto názvu, ak ich chceme “po-
chopi�”? Preberme pozorne slovo
za slovom, skúsme nad každým
krátko pouvažova�: uvidíme, že
cesta k porozumeniu bude pri kaž-
dom slove trochu iná.

Najskôr teda: “ako získa�”. To
sú slová, ktorých význam nám je
iste dôverne známy. Vyvolávajú
predstavu, že by sme - snáï, za
istých okolností - mohli by� nieèím
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obdarení, obohatení, najskôr nie-
èím pre nás žiadúcim. Mohlo by
ís� - ak máme na mysli len slová
ako také - práve tak o statky hmot-
né ako nehmotné. Tie slová by
mohli v nás dokonca prebúdza�
akúsi sebeckú žiadostivos�, a od
knihy, ktorá s¾ubuje, že opíše, ”ako
nieèo získa�”, by sme mohli oèa-
káva� uspokojenie takej žiados-
tivosti. Nech je ako chce, niet dô-
vodu, preèo by sme tým slovám
nemohli na základe svojich dote-
rajších skúseností úplne porozu-
mie�. Z h¾adiska duchovnej vedy
by sme mohli poveda�, že sa obra-
cajú predovšetkým na prvý z troch
èlánkov našej duševnej bytos-
ti, na “dušu pocitovú” (Empfin-
dungsseele).

Poïme ïalej: “poznatky”. To
je slovo, ktoré sa obracia na iný
okruh našich skúseností. “Po-
znatkom” sa stáva èoko¾vek z
toho, èo vnímame, až vtedy, ak
to prenikneme svojím mysle-
ním. Vyjadrené antropozoficky:
v “poznatku” sa k duši pocito-
vej - ako sprostredkovate¾ke
dojmov zo zmyslového sveta -
pridružuje ešte druhý èlánok
duše – “duša rozumová” (Ver-
standesseele). Nespoèetnekrát
sme od detstva používali sily
svojho myslenia, aby sme sa
orientovali v tom, èo sme pri-
jali do vedomia vnímaním. Zís-
ka� “poznatok” - zatia¾ ešte ne-
vieme, o aký druh poznatkov
pôjde! - nie je teda pre nás tiež
niè nové alebo nepochopite¾-
né. Niet dôvodu, aby sme aj
obsah tohto slova neporozu-
meli bezo zvyšku.

Èo však nasleduje? Nieèo, k
èomu v prvej chvíli nedokážeme
pridruži� akúko¾vek predstavu z
okruhu nám známych skutoènos-
tí. Je to výraz “o vyšších svetoch”.
Èo sú to “vyššie svety”? Naše dote-
rajšie skúsenosti nás tu nechajú -
asi - v koncoch. Je jasné, že nejde
o svety, ktoré by ležali priestorove
niekde vysoko, dajme tomu “nad
hviezdami”. Výraz “vyšší” tu zjavne
oznaèuje vnútornú kvalitu týchto
“svetov”, ich morálnu hodnotu, a
to v porovnaní s nami samými. Ide
tu o svety, ktoré sú svojou pod-
statou, svojím morálnym obsahom
“vyššie ako my”. Lenže vo svete,
ktorý poznáme zo zmyslovej skú-
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senosti, je ¾udstvo samotné najvyš-
šie z prírodných ríš. Všetko, èo vi-
díme okolo seba je “nižšie” ako
my. Èo je “nižšie” ako my, to preto
poznáme. Ako si ale máme pred-
stavi� bytosti “vyššie” ako my, sto-
jace nad nami tak, ako my stojíme
nad ostatnými prírodnými ríšami?
– Ako vidno, narazili sme tu na
pojem, ktorý nemá možnos� spoji�
sa s akýmko¾vek nám známym
vnemom, so žiadnou našou spo-
mienkou, so žiadnou predstavou.
Èo teraz? Nie je taký pojem pre
nás nutne prázdny, bezobsažný?
Dospeli sme ku k¾úèovému bodu,
od ktorého závisí pochopenie èo-

hoko¾vek, èo nám chce antropozo-
fia oznámi�.

Výraz “vyššie svety” môžeme
chápa� ako medzník, pri ktorom
sa rozchádzajú vnútorné cesty. Kto
chce voèi tomuto výrazu zotrva�
pri spôsobe myslenia, aký pozná
z prírodných vied, zistí,že musí pre
neho zosta� prázdnou pojmovou
šupkou bez obsahu. Bude ma� už
asi pri èítaní názvu tejto knihy
dojem, že v nej ide o výmysly, o
nieèo neexistujúce. Existuje len
jediný prostriedok, ako môžu tie-
to slová nadobudnú� zmysel pre
èitate¾a, ktorý sám ešte nemá schop-
nos� vníma� nadzmyslové skutoè-

1) Viera, myslenie srdcom //
Ahriman rozvíja logiku, ktorá nemá
nič spoločný s tým, čo si človek mys-
lí, cíti a koná. Archanjel Michael
oslobodzuje myslenie z oblasti hlavy

nosti. Kúzelným prútikom, ktorým
sa to stane, je cit úcty, cit úcty,
ktorý èitate¾ dokáže v sebe prebu-
di� v spojení so slovom “vyšší”.
“Vyššie” je totiž práve to, k èomu
môžeme vzhliadnu� s úctou. Zá-
žitok úcty nám v tomto prípade
môže nahradi� chýbajúcu skúse-
nos�.

Avšak od èloveka 20. storoèia
to skoro vždy vyžaduje “energické
úsilie”, ak má v sebe vydolova�
takýto pocit. Pokia¾ nevynaloží
energické úsilie o zážitok úcty a
“neprežije” v tomto zmysle pojem
“vyšších svetov”, zostane pre neho

prázdnou šupkou. Do myšlien-
kovej aktivity musí teda vstúpi�
nový èinite¾: hnutie citu, objas-
òujúce podstatu výrazu “vyššie
svety” - zážitok úcty, objavujú-
ci sa teda ako neoddelite¾ná
súèas� myšlienkového deja.
Prostredníctvom neho može
èlovek “preži�” podstatu vyš-
ších skutoèností, bez toho aby
do nich sám nazrel. Bez tohto
zážitku nepochopí, o èo vlast-
ne ide. Ako vidíte, prenikli sme
k tajomstvu citovaných slov Ru-
dolfa Steinera z predslovu k
“Teozofii”. Pochopi� “vyššiu
skutoènos�” je možné aj pre
èloveka, ktorý sám nevidí do
duchovného sveta, avšak vy-
žaduje to viac ako len inte-
lektuálnu námahu v bežnom
zmysle slova. Práca, ktorú tu
èlovek musí vynaloži�, sa týka
nielen hlavy, ale aj srdca. Zna-
mená to rozozvuèa� pri èítaní -
a to priamo do myšlienkovej
èinnosti, nielen súbežne s òou

- rezonanciu úcty. Myslie� nielen
intelektom, ale - pri plnej objekti-
vite a vnútornom pokoji - aj srd-
com, prenika� myšlienky vnútor-
nou aktivitou, prameniacou zo
sféry citu, teda: “prežíva�” ich.

O úcte ako nástroji poznania
v budúcom èísle

1 Rudolf Steiner: Esoterische Be-
trachtungen karmischer Zusammen-
hänge III, 28.7.1924, 1.8.1924;
Anrophosophische Leitsätze, 26.10.
1924, 23.11.1924.

2 Antrophosophische Leitsätze,
17.2.1924.

3 Rudolf Steiner: Theosophie, pred-
slov k 3. vydaniu.

na prednášku
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dyž roku 1858 Charles
Darwin pronesl v Linnéově
společnosti svou památnou
přednášku o vzniku živo-
čišných druhů takzvaným
přirozeným výběrem, dal
podnět k největší změně, ja-
ká za poslední tisíciletí po-

stihla vnitřní vztah evropského lid-
stva k životu a světu. Po všechna
předcházející století člověk, když
kladl otázku po svém původu,
vzhlížel vzhůru k nebi, k Bohu
Stvořiteli. Kdežto lidstvo, kte-
ré koncem minulého století
přijalo Darwinovu teorii,
odvrátilo pohled od Boha
a začalo jej upírat dolů, k
zemi, do říše zvířat, k
lidoopům jakožto před-
kům člověka. Nikoli
Božím slovem vznikl
člověk, nýbrž, jako pro-
jekt dlouhého vývoje v
živočišné říši. Tento vý-
voj probíhal nesčíslný-
mi, malými, v podstatě
náhodnými změnami tě-
lesné organizace zvířat v
průběhu milionů let. A k
těmto změnám docházelo v
důsledku boje o život, pro-
tože v něm přežívali pokaždé
nejzdatnější jedinci, ti, kteří byli
s to se nejlépe přizpůsobit svému
prostředí. Tak se krůček za krůčkem
stále zdokonalovalo tělesné vybavení
živočichů, až nakonec vyvrcholilo
člověkem.

Až do přijetí těchto představ patři-
la mezi přirozené city člověka vděč-
nost Bohu za dar života. Nyní byla
nahrazena podvědomým přesvědče-
ním: “Co mám, to mi vybojovali
předkové. Co chci mít, to si musím
vybojovat sám.” Prosazování sebe
proti jiným bylo Darwinem vyhláše-
no za základní zákon života v přírodě,
se všemi morálními důsledky. Kon-
kurenční boj v hospodářské oblasti,
boj o úspěch a kariéru v osobním ži-
votě, boj politických stran o moc ve

státě, boj národů o lepší životní pod-
mínky, to všechno bylo nyní pova-
žováno za přirozené, neboť přírodní
věda tomu dala své posvěcení.

Je třeba vědět o těchto souvislos-
tech. Ale zároveň je třeba si uvědo-
mit, že tyto negativní důsledky vy-

plývají pouze z jedné stránky Darwi-
novy teorie. Kdyby tu nebyla ještě
jedna stránka, bylo by těžko pochopi-
telné, že koncem minulého století Ru-
dolf Steiner, tehdy hluboce angažo-
vaný goethovský badatel, autor Filo-
sofie svobody a podivuhodného,
podrobného díla o filosofii 19. stole-
tí, týž Rudolf Steiner, který pak v roce
1901 vydal svou knihu “Křesťanství
jako mystická skutečnost” se vehe-
mentně postavil na stranu nového,
evolucionistického pohledu na příro-

du jak to dokládá především jeho
kniha “Haeckel a jeho odpůrci” z ro-
ku 1890.

Abychom pochopili, v čem Ru-
dolf Steiner viděl pozitivní přínos no-
vé teorie, musíme si položit otázku:
Byly tradiční myšlenky o stvoření
světa Bohem Stvořitelem, tak jak by-

ly v 19. století uznávány velkou
většinou evropského obyvatel-

stva, - byly tyto myšlenky teh-
dy opravdu ještě života-

schopné? Byly ještě pod-
nětem pro duchovní

úsilí? Vlivem vědec-
kých postojů se v ev-
ropském myšlení po-
stupně od sebe radi-
kálně odloučily
svět smyslový (pří-
stupný vědeckému
poznání) a svět
ducha (přístupný
vlastně jenom ví-
ře). Fyzický svět
byl v 19. století už
chápán jako ob-
rovský mechanis-

mus, v jehož souko-
lí není místa pro zá-

sahy z oblasti ducha.
Z tohoto smýšlení vy-

nikla už dříve Kant-La-
placeova teorie o mecha-

nickém vzniku naší sluneční
soustavy. I dějiny lidstva byly

stále důsledněji chápány jako
projev historické nutnosti, jako ne-

přerušený řetězec příčin a následků.
Pokud se ještě uvažovalo o vztahu
Boha Stvořitele k velkému světové-
mu soukolí, bylo možné pojímat Bo-
ha leda jako první příčinu, která
uvedla všechno do pohybu, ale pak
se stáhla zpátky a už se neprojevova-
la.

Ruku v ruce s tím šlo materialis-
tické chápání bible, zejména inter-
pretace biblické správy o stvoření

Anthroposofie a darwinizmus
Jan Dostal

* Zdeněk Váňa: Stvoření světa a člo-
věka v poznání duchovní vědy. Sophia
13, 1997.
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světa. Už v minulé přednášce jsme
slyšeli od Dr. Váni,* že první kapitola
bible vůbec nelíčí hmotné děje, že v
ní jde o imaginace dějů nadsmyslo-
vých, při nichž vznikají praobrazy
věcí, ne ještě věci samy. Mohli by-
chom to doložit přímo biblickým tex-
tem. Co tam stojí o stvoření rostlin?
“Nebo Země vydala trávu a bylinu
nesoucí símě podle druhu jejich i
strom přinášející ovoce, v němž bylo
símě jeho, podle druhu jeho”. Nešlo
tedy o jednotlivé pozemské rostliny,
ale o rostlinné druhy, o éterné pra-
obrazy druhů. Obdobně mluví bible
o stvoření zvířat “podle druhů je-
jich”. A jak mluví o stvoření člově-
ka? “I stvořil Bůh člověka k obrazu
svému, k obrazu Božímu stvořil jej”.
Člověk jako obraz Boha Stvořitele -
což je na místě si představovat, že tím
je míněn tělesný člověk jak jej známe
dnes? Aby nemohlo dojít k nedorozu-
mění, uzavírá pisatel Geneze o něco
dále tuto správu slovy: “Ti jsou rodo-
vé nebes a země ... i každé chrastiny
polní, dříve než byla na zemi, i všeli-
ké byliny polní, prvé než vzcházela:
nebo ještě byl nedštil Hospodin Bůh
na zemi, aniž byl který člověk, jenžto
by obdělával zemi”. Pak teprve ná-
sledují slova: “I učinil Hospodin Bůh
člověka z prachu země.” Tady teprve
se mluví o fyzickém těle člověka. A
dále pak už čteme: “I vyvedl Hospo-
din Bůh ze země všelijakou zvěř polní
i všechno ptactvo nebeské...” (Gen
2:4-7, 9,19). Spatřujeme-li v první
kapitole bible zprávu o hmotném
stvoření, pak nejen uvádíme v po-
chybnost logiku dalšího biblického
výkladu, ale především ztrácíme
vůbec možnost chápat působnost
nadsmyslových sil v hmotném světě.
To byla situace lidstva v 19. století.
Lidé viděli v přírodě nesčíslné druhy
zvířat. Říkali si: jsou zde, protože
Bůh je kdysi na počátku stvořil. A
toto stvoření se muselo nutně jevit
jako něco na způsob gigantického,
fakirského kousku, jako “materiali-
zace ve velkém”. Bůh zhmotnil své
myšlenky a nemělo smysl se ptát:
Proč? K čemu? Vlastnosti zvířat bylo
možné leda vzít na vědomí a pečlivě
popsat, nikoli je chápat. Zvířata byla
taková, jaká jsou, prostě proto, že
Bůh si usmyslil je takto stvořit. Ani
o souvislostech, o příbuznosti mezi
jednotlivými zvířecími rody nebylo
možné si tvořit myšlenky. Co se vy-

skytovalo v přírodě, to bylo dáno, a
tím končila i možnost lidského po-
znání. A tak za viditelným světem vy-
vstávala neúprosná hranice lidského
poznání jako neprostupná zeď. To
ovšem neplatí pro zoologii: pokud
chceme chápat svět jako soukolí
velkého mechanismu, narážíme nut-
ně na všech stranách na konec všech
otázek, na hranice poznání.

Právě proto byl Rudolf Steiner tak
zaujat přírodovědným dílem Goetho-
vým, že v něm objevil prvního ba-
datele, který prorazil tyto uměle vy-
tvořené hranice. A v Darwinovi spat-
řoval myslitele, který byl v tomto
směru s Goethem spřízněn. V čem
spočívala jejich podobnost? Goethe
zavedl do botaniky pojem metamor-
fózy. Nespokojoval se konstatová-
ním, že rostlina má stonek, listy, ka-
lich, tyčinky, později plod atd., nýbrž
důvodil, že všechny tyto části jsou
metamorfózami, obměnami jediného
orgánu: listu.

Právě tak se Goethe nespokojil s
konstatováním, že existují různé rost-
linné druhy (a že existují proto, že
Bůh je stvořil právě tak a ne jinak),
nýbrž dopracoval se představy tak-
zvané “prarostliny”, archetypu rost-
linstva, z něhož je možné vyvinout
určitým směrem živý tvar každé rost-
liny a s tím objevovat netušené vzá-
jemné vztahy mezi rostlinnými podo-
bami.- Podobně se snažil zjišťovat na
základě osteologických výzkumů i
vzájemné souvislosti mezi tělesnou
podobou různých živočichů. Nevy-
tvořil sice ještě koncepci historické-
ho vývoje tvorstva, pro kterou v jeho
době ještě nebyly dostatečné podkla-
dy, ale jeho myšlenky k ní míří. Vy-
četl to z nich například jeho přítel,
básník, dramatik a filosof Friedrich
Schiller, když mu napsal v r. 1794
“Stoupáte krok za krokem od jedno-
duché organizace k složitější, abyste
nakonec tu nejsložitější ze všech, člo-
věka, vystavěl geneticky z materiálů
celého systému přírody”. Z tohoto
ocenění poznáváme, že v Goetho-
vých pracích už nacházíme reálné
myšlenkové předpoklady pro před-
stavu celkového vývoje tvorstva.

Darwin v tomto ohledu navazuje
nevědomky na Goetha. Ani on nechá-
pal podoby zvířat jako danou, nehyb-
nou skutečnost. Kladl si otázku: z
jakého jiného méně dokonalého tvaru
asi vzešla tato podoba, v jaký další,

dokonalejší tvar by se mohla změnit?
Uvažování o říši zvířat tak strácí poj-
movou strnulost, a vznikání tvarů se
neodkazuje kamsi za hranice dostup-
ného poznání, do oblasti nezbadatel-
ných Božích záměrů, ale stává se
otázkou, na kterou lidské myšlení se
může snažit najít odpověď.

Navíc si můžeme uvědomit ještě
další důsledek takového přístupu:
jde-li v minulosti Země o vývojový
proces, o stálé přetváření podoby or-
ganismů, nemusíme už předpokládat,
že tvůrčí síly Boží se po stvoření svě-
ta stáhly zpět z přírodního života, na-
opak, můžeme uvažovat o formách
jejich trvalé další působnosti v pří-
rodě. Není těžké si představit, že prá-
vě tyto momenty pociťoval před 100
lety i goethovský badatel Rudolf Stei-
ner a že proto ve vývojové teorii vítal
nový myšlenkový přístup k světu, při-
nášející pojmy, které člověku umož-
ňovaly, aby chápal dějiny Země jako
cílevědomý sled metamorfóz, podně-
covaný z vyššího světa.

 Je ovšem třeba mít na paměti, že
Darwin sám svou nauku takto nechá-
pal. I on pevně věřil ve velký vesmír-
ný mechanismus a ve vývoji lidstva
viděl také jenom velkolepý mecha-
nický proces, k němuž docela na za-
čátku dal popud Bůh. V podstatě totiž
vysvětloval vývoj působnosti dvou
základních činitelů, pojímaných me-
chanicky:

1. Boj o život. Ten podle Darwina
zajišťuje automaticky, že z potomků
určitého jedince se udrží naživu
vždycky ti nejlépe vybavení. Tak se
tělesné uzpůsobení během života
zdokonaluje, sice neznatelnými změ-
nami, ale trvale.

2. Takzvaný sexuální výběr. Pro-
tože samci - jak to vidíme u jelenů
nebo srnců - u mnoha živočišních
druhů spolu zápasí o samice, zakládá
nakonec potomstvo nejsilnější jedi-
nec. I to podle Darwina přispívá k stá-
lému zdokonalování organismů.

Změny, jimiž vývoj v obou přípa-
dech postupuje, jsou ovšem nahodilé.
Vnucuje se otázka, jak dokázat, že k
takovým změnám doopravdy dochá-
zelo? Není možné ve vývojových dě-
jích postihnout nějakou zákonitost?
V tomto směru vybojoval Darwinově
teorii všeobecné uznání teprve jeho
následník, jehož narození - 16.2.1834
- si připomínáme právě dnes: Ernst
Haeckel, který Darwinovu základní
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myšlenku podepřel formulací takzva-
ného biogenetického zákona: každý
jedinec prochází ve svém vývoji - sa-
mozřejmě, že v pozměněné formě -
základními fázemi vývoje svého dru-
hu. Haeckel poukazoval například na
to, že ve vývoji lidského embrya se v
určitém stadiu objevuje cosi jako žáb-
ry: viděl v tom důkaz, že člověk se
vyvinul z dávných předků podobných
rybám. Na základě embryologického
vývoje vyšších živočichů dokonce ta-
ké usuzoval, jak asi mohli vypadat za-
tím neznámí živočichové, kteří museli
být jejich předky. Právě tím, že se sna-
žil objevit ve vývojových procesech
zákonitost, nikoli jen náhodu, že se
snažil proniknout myšlenkově k pod-
statě vývojového dění, zaujal Rudol-
fa Steinera. Imponovala mu jeho myš-
lenková odvaha. To přirozeně nezna-
mená, že by se byl Steiner cítil vázán,
aby uznával všechny jednotlivosti je-
ho díla. Dává to najevo ve studii o nej-
známějším Haecklově spise “Die
Welträtsel”, kde v r.1899 píše: “Mu-
síme mít odvahu pronikat směle do ří-
še idejí, i s rizikem omylu. Kdo je příliš
zbabělý, aby se mýlil, nemůže být bo-
jovníkem za pravdu. Omyl, který
vzchází z ducha, má větší cenu než
pravda pocházející z plytkosti. Kdo
nikdy netvrdil něco, co je v jistém
smyslu nepravdivé, ten se nehodí za
vědeckého myslitele.”

Ještě o šest let později, kdy už
přednášel v Theosofické společnosti,
navazoval vědomě na Haeckela. Říká
tehdy: “Ten, kdo probere Haecklův
“Zrod člověka”, vidí, jak tělesná po-
doba se buduje od nejjednodušších ži-
vočichů až k nejsložitejším, od nejjed-
nodušších organismů až vzhůru k
člověku. Kdo k tomu, co říká materia-
lista, dokáže ještě přidat ducha, ten
může v tomto haeckelismu studovat
nejkrásnější elementární theosofii.”

 Ale jakou představu o vývoji zís-
káme, když k oněm materialistickým
představám “přidáme ducha”? Vez-
měme myšlenku vývoje jako takovou
a položme si ještě jednou haeckelov-
skou otázku: jaké jsou zákony vývoje?
Všimněme si, že už sama myšlenka
vývoje nás vede pryč od materialis-
tických představ a podněcuje nás k
uměleckému způsobu uvažování.
Zeptáme-li se totiž, kde v okruhu sku-
tečností nám známých můžeme co
nejzřetelněji sledovat postup vývoje,
nebude to v oblasti fyziky, nebo che-
mie, ale v oblasti umění. Vznik kaž-
dého uměleckého díla je přece sledo-
vatelný vývojový proces. Co objeví-
me, zkusíme-li jej sledovat? Skoro
každé umělecké dílo prochází při
svém zrodu obdobnými vývojovými
fázemi. Začneme hudební skladbou.
Skladatel bude mít zpravidla nejdříve
jakousi neurčitou představu, spíše jen
pocit, který se bude vlnit, měnit a růst
v jeho nitru. Zpočátku ještě nebude
jasné, jaká skladba z něho vzejde. Pak
z toho pocitu začne například poma-
lu krystalizovat melodie, pak i akor-

dický proud skladby, pak si skladatel
ujasní rozdělení hudebního proudu do
jednotlivých nástrojů. Vývoj díla pro
skladatele skončí ve chvíli, kdy dopíše
partituru, kdy každý tón bude přesně
a s konečnou platností stanoven. Po-
zorujme, že vývoj bude v každém pří-
padě postupovat od něčeho neurči-
tého, beztvarého, měnlivého k něče-
mu určitému, fixovanému, od tvárné-
ho k dotvořenému.

Nebo sledujme malíře. Když po-
mineme stadium skic, je pravděpo-
dobné, že malíř nejprve naznačí bar-
vami hlavní části obrazu, základní
plochy, zlehka nastíní základní barev-
né odstíny a tvary, pak teprve nechá
vystoupit obrysy detailů, tedy stromy,
postavy, vlny potoka atd. Jakmile jsou
vypracovány jednotlivosti, končí tvo-
řivá práce. Náznak, který zpočátku
ještě připouštěl různá řešení, se změ-
nil v něco neměnného, co už nepři-
pouští vývoj. - Podobně se pod ruka-
ma sochaře mění nezformovaný kus
dřeva, kamene nebo hlíny v postavu
nebo v lidskou hlavu. A jakmile jsou
rysy sochy zřetelné, je růst díla u kon-
ce, vývoj dosáhl cíle. Vždycky postu-
puje vývoj od nezřetelného k zřetelné-
mu, od povšechného ke konkrétní
určitosti.

Přenesme tento poznatek na vývoj
tvorstva. I tady muselo být - v kaž-
dém vývojovém období - východis-
kem něco tvárného, méně určitého, co
se pak vývojem přetvořilo v něco
přesně zformovaného, definitivního.
Na počátku byl tvar, v němž byla skry-
ta řada dalších možností, z těchto
možností se pak jedna realizovala a
ostatní byly obětovány. Uveďme pří-
klad: Z koňského kopyta, které je ně-

VÝVOJ KONSKÉHO KOPYTA. KOPYTO VZNIKLO TAK, ŽE STREDNÝ PRST ZHRUBOL
A ZROHOVINOVATEL, KÝM OSTATNÉ PRSTY ZANIKLI.

VÝVOJ KOSTRY VTÁČIEHO KRÍDLA. ZĽAVA DOPRAVA: VTÁČÍ ZÁRODOK AŽ DOSPELÝ
VTÁK. KRÍDLO SA VYVINULO Z PÄŤPRSTEJ RUKY PREDĹŽENÍM A SPOJENÍM KOSTÍ PRO-
STREDNÍKA A UKAZOVÁKA. NAJPRV BOLA ĽUDSKÁ RUKA – AŽ POTOM KRÍDLO.
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čím definitivním a jednostranným, se
jistě nemohla vyvinout lidská ruka, tj.
útvar mnohem neurčitější, a to ani
kdybychom pro takovou proměnu
měli k dispozici miliony let. Opačný
postup - od ruky ke kopytu - by se už
zdál spíše možný. Nasvědčují tomu v
tomto případě i paleontologické ná-
lezy předků koně, o kterých víme, že
měli na předních končetinách nejprve
pět, pak čtyři, později tři prsty, až jim
nakonec zbyl pro lehký běh jenom
prostřední prst, utuhlý v kopyto. Tvár-
né, méně určité, mnohoznačné tvary
jsou počátkem vývoje, tvary tuhé a

specializované pro určitou úzce vy-
mezenou funkci jsou výsledkem, kon-
cem vývoje.

Budeme-li ovšem s tímto vědo-
mím porovnávat tvary různých živo-
čišných těl, dojdeme k překvapující-
mu zjištění: že podobu nejvíce vývo-
jeschopnou má mezi všemi vyspělej-
šími zvířaty - člověk. I když se může
zdát, že to odporuje všem známým
skutečnostem z dějin vývoje, každé
porovnávání tělesných podob nás po-
vede k tomuto závěru! Představme si
například lidskou ruku a porovnejme
ji s příslušnými zvířecími končetina-
mi - se lví tlapou, s kopytem, s přední
končetinou krtka, tuleně, s křídlem,
ploutví. Všechny ty zvířecí končetiny
mají specializovanou podobu, přizpů-
sobenou určitému, úzce vymezenému
způsobu života, nutí své majitele žít
v určitém prostředí, ve vodě, ve vzdu-
chu, pod zemí atd. Lidská ruka ne-
předurčuje svého majitele k ničemu,
naznačuje sice mnoho různých mož-
ností uplatnění, ale pro žádnou čin-
nost není dotvořeným, dokonalým ná-
strojem, jako to vidíme u zvířecích
končetin. Od tvaru ruky je možné si
představit přechod k nejrůznějším tva-
rům zvířecích končetin: ale jak si má-
me představit zpětný vývoj od nich k
neurčité univerzálnosti ruky? Je tedy
důležité si přiznat - navzdory vžitým
představám - že lidská ruka je vývojo-
vě primitivnější, nedovyvinutá. (Právě
to jí ovšem propůjčuje schopnost k
vpravdě lidskému uplatnění: Když ji
doplníme nástrojem, může zvládat ne-
dohledný okruh prací.)

K podobným závěrům nás nako-
nec vede i srovnávací embryologie, o
kterou opírá Haeckel svůj biogenetic-
ký zákon. Neboť zárodky člověka,
psa, netopýra, holuba mají všechny v
ranném stadiu přední končetiny vel-
mi podobné lidské ruce. Lidské em-
bryo si tuto podobu v podstatě ucho-
vává i nadále, u zvířat se končetiny
během embryonálního vývoje postup-
ně vzdalují od původní univerzálnosti
a směřují k specializaci a tím i k vy-
hraněnému modelu budoucího života.
Zase tedy vidíme, že lidská ruka před-
stavuje vývojově starší, původní sta-
dium.

Jiný, klasický doklad o tom, že lid-
ská podoba není koncem vývojové řa-
dy, nám poskytuje srovnání stavby
chrupu. Pozorujme chrup hlodavců,
s velkými, výraznými řezáky a chybě-
jícími dalšími zuby. Nebo chrup še-

lem - lva, tygra - s mohutnými vyční-
vajícími špičáky. Nebo zase chrup
přežvýkavců, například krávy, s chy-
bějícími horními řezáky, s mezerou
místo špicáků, zato s velkými dominu-
jícími stoličkami. A pak se zadívejme
na lidský chrup, s harmonicky vyrov-
nanými proporcemi všech zubů, bez
mezer. Jak by se mohl tento chrup vy-
vinout z uvedených zvířecích chrupů?
Z lidského chrupu můžeme v myšlen-
kách vyvodit jednostranné typy zví-
řecích chrupů, nikdy však ne naopak.
Také vidíme, že vývojově primitiv-
nější sudokopytníci ještě mají všechny
zuby, teprve u pokročilejších chybějí!

 Výmluvné je v tomto smyslu srov-
nání člověka s těmi živočišnými dru-
hy, od jejichž předků ho vývojová teo-
rie bezprostředně odvozuje, tedy se
skupinou lidoopů. Dívejme se a srov-
návejme. Chrup je i u těchto opic jed-
nostranně nevyrovnaný. Opičí ruce a
nohy nám mohou připadat jako zvlášt-
ní zkreslenina nebo karikatura lids-
kých - například gibbon má ve srov-
nání s člověkem čtyři velmi protáhlé
prsty, zato zkrácený palec, tak jak to
odpovídá způsobu jeho života - ručko-
vání z větve na větev. Skoro otřesné
je srovnání lebek. Hlava novonaroze-
ného šimpanze ještě v mnohém při-
pomíná lidskou hlavu - má klenutou
lebku a tvář pod ní ustupuje směrem
dovnitř, takže hlava působí jakýmsi
nevinným, jakoby zadumaným kouz-
lem. Jak šokující zato je, když vedle
této hlavy spatříme hlavu dospělého
šimpanze a uvědomíme si, jak neuvě-
řitelně se vzdálila od lidských propor-
cí: brutálně vystupující tlama, připo-
mínající málem psí čumák, čelo sra-
žené dozadu, zakončené nahoře os-
trou příčnou hranou, jež tvoří vrcho-
lek lebky. K této změně dochází bě-
hem pouhých 4 - 5 let, tedy v době,
během které tvář novonarozeného člo-
věka sotva změnila své původní rysy.
Opět vidíme: člověk setrvává na vý-
vojovém stupni novorozeněte, zatím-
co šimpanz se od něho prudce vzdalu-
je. Lidská hlava se ve svých propor-
cích navenek skoro nevyvíjí, zato se
dává k dispozici duchovním schop-
nostem, zatímco opičí hlava se mění
v nástroj živočišných funkcí a cele se
přizpůsobuje přijímání potravy a ob-
raně.

To všechno nasvědčuje tomu, že
člověk se nemohl vyvinout z opičích
předků, naopak zdá se, jako by opice
byly vyvinuty z předků podobných

CHRUP CY NODONA, LEVA, ŠIMPANZA
A SRNCA. Z ĽUDSKÉHO CHRUPU MÔŽEME
V MYŠLIENKACH ODVODIŤ JEDNOSTRAN-
NÉ TYPY ZVIERACÍCH CHRUPOV, NO NIK-
DY NIE NAOPAK.
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člověku. A přece na druhé straně
víme, že se opice objevily na Zemi
dříve a člověk později.

Co jsme zjistili u opic, platí tím
spíše pro ostatní zvířata. I když si
představíme celé ty zástupy vyšších
zvířat, jež se nám dochovala v pale-
ontologických nálezech - od veleješte-
rů až k mamutům -, zjistíme, že žádné
z nich není výjimkou. Jejich těla jsou
vesměs jednostranně deformovaná,
specializovaná, přizpůsobená určité-
mu prostředí a určitému typu života,
bez jakékoli tvárnosti, neschopné dal-
šího vývoje. Snad bychom si je mohli
odvodit z lidské podoby, ale opačný
vývoj je jistě nemyslitelný. Člověk by
- snad - mohl po tělesné stránce být
jejich předkem, ale nemohl se sám vy-
vinout z kteréhokoli z nich! A přece
víme, že se tito živočichové vyskyto-
vali na Zemi o milióny let dříve než
lidé. Jak si máme vysvětlit tento roz-
por?

I biologové našeho století dochá-
zeli postupně k závěru, že Haeckelovy
rodokmeny nejsou reálné. Pokud měly
tyto rodokmeny náznakový, všeobec-
ný ráz, pokud obsahovaly jen obecně
celé třídy živočichů - obojživelníky,
plazy atd., zdálo se všechno v pořád-
ku. Jenomže jakmile se začalo kon-
krétně zkoumat, který z doložených
konkrétních živočišních rodů by mohl
být hledaným předkem pro další vý-
voj, ukázalo se, že žádný. Jejich podo-
ba se jevila pokaždé jako poslední vy-
ústění neznámého vývoje, ne jako vý-
chozí bod. Tak se vývojová schémata
začala krok za krokem měnit. Na
všech rozhodujících místech se místo
skutečných živočichů objevovaly roz-
pačité otazníky.

 Paleontologický výzkum, je-li
poctivý, ústí do otázek bez odpovědí,
do zdánlivě neřešitelných záhad, ne-
boť podoby, z nichž by se byla mohla
vyvinout dnešní zvířata a dnešní člo-
věk, musely mít neuvěřitelnou, přímo
nepochopitelnou plastičnost, tvárnost.
Jen považme: jak například musel vy-
padat společný předek, z něhož se vy-
vinul na jedné straně netopýr, na druhé
žirafa a na třetí velryba? Podle rodo-
kmenu tvorstva musel takový předek
existovat. Haeckel v něj věřil, dal mu
na rodokmeni dokonce jméno “prasa-
vec”. Ale ani nejbujnější fantazie ne-
vykreslí takového pozemského tvora.
Což může jakékoli hmatatelné zvíře
být tak proměnyschopné, aby se jeho
potomci mohli vyvíjet tak odlišnými

směry? Nevnucují nám
skutečnosti samy myš-
lenku, že vlastní vývoj
se musel odehrávat v
prostředí mnohem tvárnějším než je
dnešní hrubý, tuhý fyzický svět? Spo-
jíme-li tuto myšlenku s poznatkem, že
tělesná podoba člověka je vývojově
méně pokročilá, že z ní lze odvozo-
vat podoby vyšších zvířat, ne však na-
opak, otevřeli jsme si cestu k té před-
stavě o evoluci, s níž přichází anthro-
posofie. Přináší odpověď právě na ty
otázky paleontologie, na které zdán-
livě není možné odpovědět.

Nosné pilíře této představy jsme
poznali už před čtrnácti dny na před-
nášce o “Stvoření světa”.* Přistupuje-
me opět k onomu velkému vývojové-
mu panoramatu, s několikanásobnou
inkarnací naší planety, s oddělenými
kosmickými stavy, označujícími se-
stup od ryzí duchovnosti až k našemu
dnešnímu hmotnému světu. Už na sa-
mém počátku, ve světě nazvaném
“starý Saturn”, vznikají činností ne-
sčíslných duchových bytostí první
zárodky budoucího lidstva, inkarno-
vané zatím pouze do tepelného živlu,
jenž byl tehdy jedinou manifestací
hmotného bytí. Slyšeli jsme už, jak
tento svět se rodil, vyvíjel, dozrával,
aby se nakonec opět vrátil do duchové
hlubiny prvopočátku: po velikém dni
kosmické činnosti nadešla noc kos-
mického spánku.

Víme, že pak se svět znova vynořil
z hlubiny svého původu, už s výtěž-
kem celé své minulé existence, že byl
nyní obohacen o plynný, vzdušný ži-
vel, jakožto svět takzvaného “starého
Slunce”. Opět se objevují všechny
tvůrčí duchové bytosti “starého Satur-
nu”, aby podněcovaly další vývoj.
Jsou tu i zárodky budoucího lidstva.

Ale nyní dochází k nesmírně význam-
nému rozrůznění. Ne všechny lidské
zárodky jsou s to držet krok s novým
vývojem a dosáhnout tím také pokro-
čilejšího stupně vědomí. Některé zů-
stávají pozadu, uchovávají v sobě i na-
dále zákonitosti a vědomí minulého
kosmického stavu, byť v proměněné
podobě.

Něco podobného se pak odehrává
v další kosmické etapě, na “starém
Měsíci”, kdy k dosavadním živlům te-
pelnému a plynnému přibývá živel ka-
palný. I zde se setkáváme s bytostmi
směřujícími k tomu, aby se jednou sta-
ly lidmi, ale vedle toho s bytostmi, kte-
ré zůstaly na vývojové úrovni “starého
Slunce”, a stále ještě i s bytostmi, kte-
ré si v zásadě uchovávají vědomí “sta-
rého Saturnu”.

Opět se po rozsáhlých vývojových
proměnách - Rudolf Steiner o nich po-
jednává podrobně zejména v knize
“Tajná věda” - celý tehdejší svět vrací
do lůna svého původu, do hlubiny
kosmické noci, aby z ní pak znova
procitl v ranním rozbřesku našeho
současného vesmírného stavu, nazva-
ného podle naší planety – “Země”. K
někdejším živlům přibývá živel tuhý
(bible jej označuje výrazem “prach
země”). Postupně se objevují bytos-
ti z minulých vesmírných stavů. Ale
i tentokrát ještě dochází u některých
bytostí, které se až doposud vyvíjely
společně s duchovými předky bu-
doucího lidstva, k osudnému opož-
dění, zastavení ve vývoji. Dochází k
němu tím způsobem, že se tyto bytosti
předčasně spojují s novým, tj. tuhým
živlem a včleňují jej do své tělesné

NEDOZRETOSŤ (NEO-
TÉNIA) BIOLOGICKÝ CH
ŠTRUKTÚR V EVOLÚCII
ČLOVEKA: LEBKY PLODU
ČLOVEKA A ŠIMPANZA SÚ
SI VEĽMI PODOBNÉ. PO-
ČAS RASTU SA PAPUĽA
Š IMPANZ A VÝ RAZ NE
ZVÄČŠÍ V POMERE K LEB-
KE. AK MÁ BYŤ VÝ VOJ
JEDNOTLIVCA OPAKOVA-
NÍM VÝVOJA DRUHU, PO-
TOM SKÔR OPICA JE ZDE-
FORMOVANÝ M ČLOVE-
KOM, NIE ČLOVEK VYVI-
NUTOU OPICOU.
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podoby. Tím ustrnou v té podobě, jíž
tehdy ve svém nadsmyslovém vývoji
dosáhly. Tak se vyskytují v nově se
utvářejícím světě Země tři druhy by-
tostí, jež vesměs nedosáhly vývojo-
vého stupně člověka a nedospěly až k
jasnému, předmětnému vědomí, jímž
se dnes člověk liší od ostatních po-
zemských tvorů. Jsou to tři nižší pří-
rodní říše: nerosty - s vědomím hlu-
bokého transu, připomínajícím “starý
Saturn”, rostliny - se spánkovým vě-
domím připomínajícím “staré Slun-
ce”, a zvířata - se snovým vědomím
připomínajícím “starý Měsíc”, nebo i
s vědomím o něco bližším vědomí lid-
skému, pokud se tato zvířata odlouči-
la od lidského vývoje až v planetární
etapě Země. Jenom člověk se v
počátečních obdobích zemské
epochy stále ještě udržuje v tvár-
ném nadsmyslovém živlu a tak
si uchovává vývojeschopnost.

Máme-li shrnout obraz
evoluce až k počátkům zem-
ského vývoje, vidíme, že jeho
základem, osou je vývoj člo-
věka. Lidstvo je od začátku
zúčastněno v kosmickém vý-
voji. Z lidského kmene se pak
postupně oddělují bytosti, které
se opožďují ve vývoji. Ve čtvrté
planetární fázi se všechny tyto
bytosti spojují s fyzickým bytím
dříve než člověk a tím nabýva-
jí předčasně neměnné strnulé
podoby, neschopné další meta-
morfózy. I jejich vývoj se nej-
prve odehrál v nadsmyslnu, do
pozemské inkarnace vstupují
už jako rozrůzněné rody a dru-
hy. Sám člověk se spojuje s “pra-
chem země” až poslední. Jeho po-
zemský vývoj si tedy můžeme před-
stavit jako pozvolný sestup duševní a
éternou oblastí až do zhmotnění. Od
této sestupné linie odbočovaly před-
časně směrem dolů vývojové linie zví-
řecích tříd a rodů; jako poslední z
nich, tragicky, jakoby v poslední mi-
nutě před získáním lidské podoby,
vyšší opice. V době atlantské - ve 4.
velkém cyklu zemského vývoje - se
duchová bytost člověka, jeho já, spo-
juje s pozemskou tělesností.

Bylo by možné - a jistě lákavé -
sledovat, jak se to, co jsme uvedli, od-
ráží ve skutečnostech, které až dosud
odkryla geologie a paleontologie.
Rozsah jediné přednášky to nedovolu-
je. Ale zastavme se aspoň letmo u
nejdramatičtějšího, nejosudnějšího

období celého vývoje, tj. u takzvané
“měsíční krize” uprostřed doby lemur-
ské (3. velké epochy Země). Člověk
se v této době už začíná - zatím jenom
sotva znatelně, jakoby zpovzdálí -
spojovat s pevným hmotným skupen-
stvím. Nicméně je to už doba kdy je -
ve smyslu bible - stvořen po druhé,
pozemsky “z prachu země”. Ne že by
se už tehdy podobal dnešním lidem.
Včlenění tuhého živlu do těla je pro-
ces trvající dlouhé věky. K jeho do-
vršení dojde, jak jsme slyšeli, až v dal-

ším 4. velkém cyklu, v době atlant-
ské. Musíme si představit, že ani sama
Země nebyla v lemurské době na ce-
lém svém povrchu ztvrdlá. Byli v ní
sice oblasti připomínající dnešní pev-
nou zemi, ale byly v ní i – stále se
zmenšující – ostrůvky jemnější hmot-
né existence, ostrůvky kde ještě pře-
važovala působnost éterných sil nad
fyzickými. Bible nás uvádí na vývojo-
vě nejvýznamnější z těchto míst, když
mluví o “zahradě ráje” se “stromem
života”. Lemurský člověk se zatím
zdržuje v tomto jemnějším a tvárněj-

ším prostředí, ve sféře oživujících sil.
Přijímá sice už do své bytosti tuhý
živel, ale zatím v nejjemnějším roz-
ptýlení, jakoby v homeopatickém
zředění.

Kolem chráněné oblasti, v níž žije,
tuhne na všech stranách - za stálého
sopečného vření - Země do stále str-
nulejší, tvrdší podoby. A v tomto tuh-
noucím světě, vyvolány k životu dy-
namikou kosmické katastrofy - odluky
Měsíce od Země - žijí prapodivné,
strašidelné živočišné druhy, příznačné
právě pro ono období: veleještěři. By-
ly to - slovy Hermanna Poppelbauma
– “mohutné loupeživé podoby vodní,
půl ryba, půl krokodíl, zvířata sucho-

zemská, učiněné putující hory, půl
slon, půl klokan, strašidelní vzduš-
ní obři, půl jěštěr, půl netopýr”.
A Poppelbaum dodává: “svědko-
vé doby, jež propadala neza-
držitelně démonickému rázu”.

Představme si, jak lemurský
člověk se pomalu spřízňuje se
světem pevné hmoty, ale jak
tento svět je v téže době pro-
niknut démonickými silami
zjevujícími se v dračích podo-
bách veleještěrů. Člověk sice
žije v oblasti dosud chráněné
a prostoupené nebeskými vli-
vy, ale je ze všech stran kon-
frontován z těmito přízrač-
nými zjevy. A démonické
síly ohlašující se dračími
těly mu sice už nemohou
odejmout lidství, ale přece
ho strhují do sféry tuhnou-
cích tvarů rychleji, než mu

bylo souzeno. Tak dochází k
tomu, že chráněná oblast ráje

ztrácí vlivem zhmotnění člově-
ka svůj nadzemsky-éterný ráz a

mění se v kamenitou, drsnou půdu, jak
ji známe dnes. Člověk se ocitá v tvr-
dém, odumírajícím světě - zatímco ří-
še éterných sil se mu ztrácí nenávrat-
ně z dohledu. Tak asi je možné načrt-
nout paleontologický aspekt biblické-
ho příběhu o prvotním hříchu, reálné
střetnutí nadsmyslové lidské podoby
s dračími impulsy Pokušitele.

Naše líčení evoluce z anthroposo-
fického pohledu dospívá k závěru.
Zbývá už jenom doplnit jeden důležitý
rys. Řekli jsme, že hlavní melodii v
celé kosmické symfonii vývoje tvoří
nadsmyslový vývoj člověka. Jako
vedlejší motivy se od této melodie od-
dělují vývojové proudy ostatních by-
tostí. V posledních obdobích před ko-

ĽUDSKÁ POSTAVA JE HARMONICKÝM
OBRAZOM CELÉHO KOZMU, MIKROKOZ-
MOM.
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nečnou inkarnací člověka na Zemi to byly třídy a řády
vyšších živočichů. Ovšem doba, kdy se určitá třída zvířat
odděluje od ústředního vývojového proudu, není nahodilá.
Ani člověk se přece v nadsmyslnu nevyvíjí automaticky,
sám od sebe, nýbrž jeho vývoj je nesen, usměrňován a
láskyplně podněcován bytostmi duchových hierarchií. Jed-
notlivé hierarchie přitom přejímají střídavě vůdčí úlohu,
takže v každé vývojové etapě řídí růst budoucího lidstva
jiná hierarchie. Každá z nich má možnost vnášet do vývo-
je jiné kosmické impulsy. Anthroposofie mluví o dvanácti
takových základních impulsech, které ovlivňují rozhod-
ným způsobem vyvíjející se pozemský život. Jsou symbo-
lizovány dvanácti znameními zvířetníku na obloze. Každý
z těchto impulsů (tlumočený vždy určitou hierarchií) za-
sahuje do vývoje svým svérázným spůsobem, což zároveň
znamená: jednostranně. Tím, že vyvíjející se lidstvo má
možnost přijmout všech dvanáct kosmických impulsů, vy-
rovnávají se jejich jednostrannosti a lidská postava se může
stát harmonickým obrazem celého kosmu, mikrokosmem.

Jinak je tomu u zvířat. Ta se po skupinách vyčleňují z
vývoje lidstva, probíhajícího dosud v jemnějším prostředí,
a sestupují do konečného zhmotnění dříve než člověk. Kaž-
dá třída živočichů se přitom odděluje od lidského kmene
v době, kdy na pozemský vývoj působí převážně určitá
hierarchie a kdy tato hierarchie přináší z kosmu určitý zá-
kladní formující vliv. Jinými slovy: zhmotňuje se v době,
kdy je maximálně vystavena těm nebo oněm jednostran-
ným utvářejícím silám. Proto jsou zvířata ve své podobě
vždy výrazem kosmické jednostrannosti. (A proto také byla
znamení zvířetníku odedávna označována právě zvířecími
jmény.) Jenom člověk zůstal uchráněn specializace, pro-
tože prošel před svou konečnou inkarnací celým okruhem
kosmických působností.

Máme-li toto na mysli, nebudeme se pokoušet, aby-
chom si vývoj živočišstva představovali jako přímku, smě-
řující vzhůru k člověku. Vyšší zvířata, především obratlov-
ci, tvoří kolem člověka kruh: kruh, znázorňující postupnou
působnost jednotlivých sil zvířetníku. Nejsou tedy v zásadě
bytostmi nižšími než člověk, nýbrž jednostrannějšími,
specializovanými, a tím zbavenými možnosti svobody.
Člověk nepodlehl žádné z těchto jednostranností. Překonal
je tím, že je zharmonizoval. Dodejme, že nikoli svou záslu-
hou, nýbrž proto, že jeho vývoj byl veden a nesen anděl-
skými hierarchiemi. Tím, že nepropadl jednostrannosti,
zachoval si vnitřní vývojeschopnost. Kosmický vývoj nyní
pokračuje člověkem a v člověku. Anthroposofie před nás
staví perspektivu postupné vnitřní proměny člověka, který
se jednou - v dalších planetárních inkarnacích Země - má
stát spolupracovníkem duchových hierarchií a přispět i k
budoucímu vysvobození říše zvířat z jejího dnešního zakle-
tí. Tak probíhal, probíhá a bude probíhat náš vlastní, lid-
ský vývoj v úzké souvislosti s osudem zvířat a s pomáhající
působností andělů.

Vzpomeňme na 1. kapitolu Markova evangelia. Marek
nelíčí jako Matouš nebo Lukáš jednotlivé scény pokušení
Ježíšova na poušti. Místo toho přináší lapidární poukaz
na to, jak Kristus po křtu prožíval tajemství lidské existen-
ce. Říká “A ihned ho duch vypudil na poušť. I byl tam na
poušti čtyřicet dní a podstoupil pokušení Satanovo. A byl
mezi zvířaty a andělé sloužili jemu”.

Je dobře si stále připomínat, že toto je kosmický úděl
člověka.

Kniha obsahuje pred-
náškový kurz Rudolfa
Steinera konaný na pôde
teozofickej spoloènosti
pre niektorých jej aktív-
nych èlenov. Kurz bol
interným ústnym vyuèo-
vaním a mali ním dosta�
základ pre svoju vlast-
nú prácu v poboèke.

Ak sú tieto prednáš-
ky dnes opätovne pred-
kladané knižnou formou,
potom preto, lebo zachy-

távajú hodnotné aspekty duchovno-vedeckých pozo-
rovaní èloveka a sveta. A tiež preto, lebo tento roz-
siahly súbor v pravom slova zmysle ezoterných po-
znatkov sa môže sta� èloveku oporou pri jeho osob-
nom duchovnom napredovaní, základom, z ktorého
môže ïalej vychádza�.

Pre ilustráciu výber z tém:

12 stupòov vedomia: 7 èloveka, 5 tvorivých bohov. 12
apoštolov ako 12 stupòov vedomia, ktorými prešiel Kris-
tus. Èinnos�, múdros�, vô¾a: tri �ažiskové predstavy v ezo-
terike. Význam vykupite¾skej smrti Kristovej.

Stupne vedomia troch prírodných ríš a èloveka. Hádan-
ka sfingy ako poukaz na budúci vývoj èloveka. Alchýmia
a kameò mudrcov. Stavy telies a 4 druhy éteru. Poèiatok
¾udských inkarnácií: spojenie dvoch rozdielnych bytostí
s následkom zrodenia a smrti. Karma: miera vyrovnania
v pozvolnom vzájomnom prispôsobení duchovnej a fyzickej
èasti. Reinkarnácia, kultúrny vývoj a zverokruh. Príèiny
chorôb. Èítanie v akaši. Pôsobenie dévov v živote po smr-
ti. Podnety rozikruciánov pre európske dejiny od 14.
storoèia až po Francúzsku revolúciu. Tri pojmy: múdros�,
krása, sila v súvislosti s premenou ríše minerálnej, rastlin-
nej a zvieracej. O nieko¾kých druhoch elementárnych by-
tostí v astrálnom svete.

Èierna a biela mágia. Spomienkové tablo bezprostred-
ne po smrti a vízia budúcnosti pred novým zrodením.
Boj Michaela proti bohovi Mamonu v 70. rokoch 19.
storoèia. Súvislos� slobody s narodením, smr�ou a choro-
bou. Boj všetkých proti všetkým a prostriedok proti nemu
daný zásadou bratstva. Vznik a význam pitia vína. atï.

Vo vydavateľstve  vyšlo:

Rudolf Steiner:

 Základy esoteriky

Aktuálne informácie o objednávaní knihy nájdete na
internetovej stránke nadácie   (www.sophia.sk).
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Angelus  Silesius: Cherubský  Poutník

Nebe je v tobě

Stůj, kam utíkáš, vždyť nebe v tobě je,
ne tam, kam směřují tvé bludné kročeje!

Trpělivost

Jen trpělivý buď; i Boha donutíš
ti sama sebe dát a celou jeho říš.

Spravedlnost činí blaženým

Kdo chceš být blažený, dřív tělo, duši, hlavu
hleď bíle obléci a něžně do hedvábu.

Vyrovnanost

Být, bratře, vyrovnán, ten poklad v čase mít,
je blahoslaveně a nebešťansky žít.

Bůh chce, co je cenné

Buď světlem čirým, staň se pevným démantem;
pak jako vzácnost Bůh tě pojme v oku svém.

Bůh je bohatství

Mým bohatstvím je Bůh. Když v čase postačí mi,
vím, že již teď zde smím být mezi blaženými.

Největší poklad člověka

Ten poklad největší je dobrá vůle tvoje;
jí všechno povstává, když všechno ztraceno je.

Čisté srdce zří Boha

Král orel zamířil, kam samo slunce zve;
a k blesku věčna, kdo má čisté srdce své.

Možno žít jak andělé

Jak anděl chtěl bys žít? Jdi, můžeš patřit k nim:
jsi hotov čelit jak on všem nesnázím?

Co není vidět, není oceňováno

Svět luhy nebeské už proto neocení,
že jejich nádhera zde smyslům zjevna není.

Moudrý mluví málo

Když mluví moudrý, važ, co moudrého ti chtěl;
ač málo hovořil, přec mnoho pověděl.

Kde je poklad, tam je i srdce

Své srdce Nebesům a Bohu moudrý dal
a lichvář při měšci jej v světě zanechal.

Objímat páru je pošetilé

Jak pošetilé je chtít páru objímat!
Jak pošetilé je se za ctí světa hnát!
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Vzostup moci Osmanov
a Mughalov sa začal, vyvrcholil
aj skončil spolu s archanjelom
Gabrielom. Vtiahnutím mesačnej
sféry predstavivosti do hmoty
vzniká obrázkové písmo. Vzniklo
na Zemi nezávisle trikrát, vždy
v gabrielskom období. Abeceda je
inšpiráciou Rafaela-Merkúra.
Pre Židov a Arabov je samotné
písmo posvätné; pre Keltov hovo-
rené slovo. Vzťah kultúr vede-
ných Slnkom a Mesiacom k pís-
mu je protikladný.

Vzostup Osmanov
a Mughalov za Gabriela
V Sophii 18 sme si už všeličo po-

vedali o vzniku a osudoch židov-
ského národa, ako aj o duchovnom
pozadí arabskej prírodovedy a príro-
dovedeckej revolúcie v renesančnej
Európe, v súvislosti s Gabrielom,
archanjelom Mesiaca.

Isto nás teraz neprekvapí ani to,
že keď sa tento archanjel, ktorý ke-
dysi inšpiroval Korán na hore Hí-
rá, stal po roku 1525 duchom času,
boli to moslimské krajiny, čo za-
znamenali mohutný vzostup moci.
A aby nás dejiny nenechali na pochy-
bách, či to bola len náhoda, sú to
hneď tri veľké ríše, ktoré pod zásta-
vou polmesiaca žali nezávisle od seba
víťazstvá na dvoch opačných kon-
coch sveta:

“Vzostup moslimskej moci v ro-
koch 1520 až 1639”, čítame nadpis
osobitnej kapitoly v atlase svetových
dejín vydavateľstva The Times. “Pr-
vá polovica 16. storočia bola sved-
kom veľkého vzostupu moci troch
najväčších moslimských štátov tých
čias: Osmanskej ríše, Safávidskej dy-

nastie v Perzii a Mughalského impé-
ria v Indii. V polovici 16. storočia tie-
to tri mocnosti obsadili a kontrolo-
vali široký pás krajín a morí, rozpres-
tierajúci sa od hraníc Maroka, Rakús-
ka a Etiópie, až po výbežky v Strednej
Ázii, úpätie Himalájí a Bengálsky
záliv. Veľká časť centrálnej Ázie bola
vo vlastníctve ďalšej dynastie turec-
kého pôvodu, uzbeckých Šajbanidov,
ktorí vládli z Buchary. Chanáty
s moslimskými vládcami stále exis-
tovali na Kryme a na Volge v Kazani
a v Astrachani, a pretrvali po mno-
ho generácií v krajinách pozdĺž sta-

rodávnej hodvábnej cesty.” 14

V roku 1526, teda rok po nástupe
Gabriela ako ducha času, sa odohra-
la rozhodujúca bitka pri Mohácsi,
ktorá otvorila Turkom brány do Po-
dunajskej nížiny, takže sa zmocnili
Uhorska a obľahli Bratislavu a Vie-
deň.  No v tom istom roku (1526) Bá-
bur – ktorý sa zmocnil Afganistanu
už v roku 1504 – vpadol do Gang-
skej nížiny v Indii a založil Mughal-
ské impérium. V jednom a tom istom
roku – 1526 – moslimovia dobyli
Budapešť aj Dillí!

Vzostup Osmanov začal už doby-
tím Konštantinopola (1481), pripoje-
ním Sýrie a Egypta (1516-17).
Európski vyslanci s obdivom a s oba-
vami sledovali ohromujúcu nádheru
a bohatstvo mešít, kvalitnú adminis-
tratívu, silu a disciplínu armády na
dvore sultána Sulejmana I., Nádher-
ného (1520-1566).

“Pre Osmanov bol rok 1538 -
kedy armáda a flotila sultána za jed-
no leto premenila Moldavsko na va-
zalský štát, porazila slabo vedenú
kresťanskú armádu pri Perveze, a ob-
javila sa pod Portugalskými hradba-
mi pri Diu – nepochybne annus mira-
bilis (zázračným rokom).” 14  V roku
1571 pripojili k svojej ríši Cyprus,
1574 Tunis...

V tom istom čase prežívala India
vrchol moslimsko-hinduistickej kul-
túrnej syntézy za  Báburovho vnuka
Akbara (1556-1605), ktorého vnuk
Šáhdžahán dal postaviť najkrajšiu
záhradnú hrobku na svete: Tádž Ma-
hal.

Mughalské impérium sa rozrasta-
lo o nové a nové územia až do roku
1700. V 18. storočí sa začalo rozpa-
dať. V roku 1803 mughalský vladár
uznal britskú nadvládu v Indii.

“Rozpad osmanskej ríše v rokoch
1800 až 1923” je nadpis ďalšej

DUCHOVNÝ DEJEPIS 5:

 Gabriel. Rafael. Vznik písma

 PRE ŽIDOV A ARABOV JE POSVÄTNÉ
PÍSMO. PRE KELTOV HOVORENÉ SLOVO.
VZŤAH KULTÚR INŠPIROVANÝCH SLNKOM
A MESIACOM K PÍSMU JE PROTIKLADNÝ.

SEDEM ARCHANJELOV, KTORÍ SA STRIEDAJÚ AKO
 DUCHOVIA ÈASU.

Emil Páleš
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kapitoly v atlase svetových dejín.
“Obdobie v rokoch 1800-1923 bolo
svedkom rozpadu a definitívneho
kolapsu osmanského impéria... Ríša
nepretržite strácala územia... 1821
vojna za nezávislosť v Grécku kulmi-
novala vyhlásením nezávislého štá-
tu... 1881 Francúzi anektovali Tu-
nis...” V roku 1878, teda rok pred
odstupom Gabriela ako ducha času,
balkánske krajiny - Bulharsko, Ru-
munsko, Čierna Hora a Srbsko - zís-
kali nezávislosť. “Do roku 1882 Os-
mani stratili 40% impéria a strácali
ďalej... 1912 Lýbia prepadla Talian-
sko, 1913 sa museli vzdať Kréty...
v rokoch 1908-1913 osmanská vlá-
da stratila ďalších 30% svojho pan-
stva.” 14

Pád Asýrie
a mesaèný boh Sín

Iným príkladom môže byť vzo-
stup, vrchol a pád Asýrskej ríše
v predchádzajúcom gabrielskom ob-
dobí (955-600 pr. Kr.). “Najväčšiu
expanziu Asýria zaznamenala za Aš-
šurbanipala II. (883-859 pr. Kr.)
a jeho syna Šalmanassara III. (858-
824 pr. Kr.), ktorých vojská došli až
k Stredozemnému moru, k jazeru Van
a Perzskému zálivu, a začlenili Ara-
mejsko a ďalšie štáty východne od
Eufratu do svojej ríše... Sargon II.
(721-705) rozšíril ich vládu o Sýriu,
Kylíkiu a Palestínu. Za Ešarhaddo-
na (680-669) a Aššurbanipala (668-
627) Asýria dokonca vládla na krát-
ky čas v Egypte... kým nevypukol
spor medzi následníkmi trónu...
a Asýria bola vážne oslabená...

V roku 614 Médovia vtrhli do srdca
Asýrie...” 14

Právom by sme sa mohli domnie-
vať, že časová koincidencia medzi
obdobím asýrskej nadvlády a gab-
rielským časom je čisto náhodná, ke-
by nie... “Posledný organizovaný
asýrsky odpor skončil v Chárane
v roku 609.” 14 Je logické, že 9 ro-
kov pre odstupom Gabriela ako du-
cha času, Asýrčania bránili ako svoju
poslednú baštu  práve chýrne mesto
mesačného boha Sína, že boli od-
zbrojení rovno pri žriedle svojej du-
chovnej sily. Asi tak, ako keď sa oby-
vatelia hradu bránia, strácajú jednu
líniu hradieb za druhou – posledné
miesto, kde zložia zbrane, bude to
nádvorie, na ktorom je studňa; lebo
v inej časti hradu, bez vody, by sa aj
tak dlho nemohli udržať.

Akým prekrásnym, symbolickým
jazykom sa nám prihovára história –
len keď sa jej reči naučíme rozumieť!

Filozofia, láska k Sophii
Ešte veľa by sme si toho mohli

povedať o Gabrielovi. Mohli by sme
zapísať celé knihy, a jeho tajomstvo
by sa tým nijako nevyčerpalo; nao-
pak, náš obdiv a úžas by neustále len
rástol. To je práve to krásne, že tu
máme do činenia s poznávaním du-
chovnej bytosti, teda niečoho ozajst-
ného, živého, nie len s nejakým ab-
straktným, rozumovým pojmom. Zo-
berte do ruky knihu nejakého moder-
ného filozofa. Ich filozofie sú ako
stavba skonštruovaná z ohraničené-
ho súboru ideí, vytvorených rozu-
mom, ktoré keď rozoberiete, ne-
môžete z nich už vydolovať žiaden
ďalší obsah, ste na konci tajomstva.
Sú ako strojčeky, ktoré pozostávajú
z konečného počtu ozubených ko-
liesok, čo do seba logicky zapadajú.
Ale to, čo robíme tu, milí čitatelia,
to je skutočná filozofia, láska k Sofii,
láska k nebeským hierarchiám; je to
ako dívať sa do očí milovanej bytos-
ti, ktorej tajomstvo nemá dno; ktorej
čaro sa nikdy nevyčerpá. Čoho sme
sa tu dotkli sa nevyčerpáva s tými
niekoľkými myšlienkami tu napísa-
nými; ale kdekoľvek sa dotknete
života, vydá vám len ďalšie a ďalšie

svedectvá o tom, aké je toto poznanie
živé a plodné.

Náš čitateľ by napríklad mohol
uvažovať – a správne – ďalej takto:
ak súvisel archanjel Gabriel s arab-
ským sklonom k prírodným vedám
a s prírodovednými objavmi rene-
sancie, nemali by sme potom podob-
nú tendenciu k nejakým prelomo-
vým technickým vynálezom – prav-
da, na príslušnej úrovni doby – po-
zorovať aj v predchádzajúcom gab-
rielskom období (955-600 pr. Kr.),
alebo v onom ešte staršom, ktoré mu
predchádzalo (3435-3080)? Nech
potom otvorí dejiny techniky a číta
na prvej strane: “Koleso, objav zá-
sadného významu, okolo 3300
pred n.l.” 47 ...

My ešte budeme o tom, čo sa
v kresťanstve nazýva gabrielským
pôsobením, v astrológii mesačným
princípom, v alchýmii strieborným
procesom, hovoriť v iných súvislos-
tiach; ukážeme si, ako sa ten istý
princíp prejavuje v botanike, zooló-
gii, medicíne; uvidíme kvetiny a mi-
nerály, ako vyslovujú tie isté tajom-
stvá, aké vyslovuje história. Nie je
však našou úlohou podávať vyčerpá-
vajúce informácie, ale len príklady,
ktoré majú vážnemu čitateľovi po-
slúžiť ako podnet k vlastnej práci.
Spomenieme preto v súvislosti
s Gabrielom už len jeden jav: vznik
písma.

Archanjel Gabriel a vznik
písma

“Výsledky etnografických výsku-
mov v rozličných častiach sveta na-
svedčujú, že na sklonku neolitu sa ľu-
dia všade pokúšali zaznamenávať svo-
je myšlienky pomocou obrázkov.” 48

Vznik písma datuje archeológia do

VTIAHNUTÍM MESAČNEJ SFÉRY PRED-
STAVIVOSTI DO HMOTY VZNIKLO OBRÁZ-
KOVÉ PÍSMO.

 VZNIK FÉNICKEJ ABECEDY INŠPIRO-
VAL ARCHANJEL RAFAEL
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2. polovice 4. tisícročia, teda medzi
roky 3500-3000 pr. Kr. Najväčší po-
čet najstarších tabuliek (viac ako
1000) sa našiel v Uruku. O mestách
Úr a Uruk sme už hovoril ako o cent-
rách uctievania mesačného boha Sí-
na. To znamená, že písmo vzniklo
v gabrielskom období (3435-3080)
a v kultúre inšpirovanej Mesia-
com.*

Vďaka hmotnej historiografii vie-
me, kedy a ako sa to stalo. Položme
si však teraz základnú otázku du-
chovných dejín, ktorú si kladieme
vždy: prečo sa to stalo práve vtedy
a prečo tam?

Mesiac, ako je známe aj v astro-
lógii, ovláda obrazotvornosť, pred-
stavivosť, fantáziu. V období, o kto-
rom hovoríme, nielenže pôsobil Gab-
riel ako malý duch času, ale odohra-
li sa dve ešte významnejšie prelo-
mové udalosti: nástup veľkého ducha
času, arché 3. poatlantskej kultúry
(chaldejsko-egyptskej, ktorá je sama
osebe opakovaním Starého mesiaca)
a začiatok kali-jugy, temného veku
(3101 pr. Kr.). Ľudstvo vtedy urobilo
mohutný skok, posun vedomia sme-
rom od ducha k hmote. Sigismund
von Gleich to nazýva “duševnou po-
topou”: “Zatemnenie duchovného
sveta prerušilo jasnovidné snenie
vtedajších Babylončanov tak náhle
a tak silno, že mali po celé dni a týžd-
ne trvajúce stavy útlmu vedomia po-
cit duševného utopenia. Ako keď sa
dnes topiacemu jasné denné vedomie
zatemní do bezvedomia, tak sa zme-
nilo vo fyzickom tele utopeným du-
šiam svetlé jasnovidné vedomie
duchovného sveta na temnotu vedo-
mia fyzických zmyslov.”18 Vtedy bo-
hovia opustili ľudí, ako o tom rozprá-
vajú početné mezopotámske mýty.
Vnútorné obrazy, imaginácie zmiz-
li, a ľudia mali zážitok, že ich du-
ševne obklopuje temnota.

Tieto duševné obrazy, imaginácie,
zmizli z duchovného sveta – a obja-
vili sa – na tabuľkách sumerských pi-
sárov. Teda svet imaginácie, obra-
zov, bol vtiahnutý do hmoty – tak
vzniklo prvé obrázkové písmo. Je
logické, že k tomu došlo po prvý raz

práve u národov inšpirovaných Me-
siacom. Chceli zachytiť hmotne to,
čo duchovne strácali.

Od tých čias, pravda, vznikali ďal-
šie a ďalšie písma. Všetky písma
Blízkeho a Stredného Východu a Eu-
rópy však vznikli z pôvodného cent-
ra v Mezopotámii tým, že ich náro-
dy preberali jeden od druhého a pri-
spôsobovali svojim potrebám.** Pre
nás je však dôležitý onen moment in-
špirácie; okamih, kedy sa dostalo pís-
mo z neba na zem. Obrázkové pís-
mo je dar archanjela Gabriela.

Alebo bol čas vzniku písma čisto
náhodný, a toto pekné vysvetlenie
k nemu sme si len vymysleli? Či má-
me možnosť sa o tom presvedčiť opa-
kovaným pokusom? Máme! “V
Strednej Amerike bolo vynájdené pís-
mo... bez akéhokoľvek styku s civi-
lizáciami Starého sveta.” 1 Najstarší
písomný prejav v Amerike pochádza
od Zapotékov; a datuje sa do rokov
800-600 pr. Kr. – teda opäť do gab-
rielského obdobia! Ako keby za 2500
rokov nemohlo písmo vzniknúť, ale
muselo čakať opäť na toho archan-
jela,  ktorý ho inšpiroval kedysi aj
v Mezopotámii.

A ako keby ani to nestačilo, deji-
ny sú k nám také láskavé, lebo necha-
li vzniknúť písmo nezávisle ešte po
tretí raz, v oblasti tisíce kilometrov
vzdialenej od Ameriky aj Ázie: na
Veľkonočnom ostrove. Aj toto pís-

mo je obrázkové a vzniklo na začiat-
ku gabrielského obdobia – okolo
roku 1500 n.l.! “Najpravdepodobnej-
ší je názor, že rongo-rongo je skutočné
písmo, ktoré vzniklo v Polynézii ako
samostatný, originálny výtvor.” 48 Zdá
sa, že Zapotékovia aj obyvatelia Veľ-
konočného ostrova museli prežívať
podobnú duševnú náladu, ako kedysi
obyvatelia sumerských miest, ktorá
ich viedla k snahe zaznamenať svoje
predstavy obrázkami.

Práve tieto paralelné javy v his-
tórii, fakt, že určité objavy vznikajú
súčasne v rôznych oblastiach sveta
bez vzájomného kontaktu, zostanú
materialistickej historiografii na-
vždy trinástou komnatou, lebo ne-
dokáže pochopiť, že takéto význam-
né kroky kultúrneho vývoja sú in-
špirované.

Na druhej strane vidíme, ako tu
naša “duchovná archeológia” vynika-
júco dopĺňa a nepriamo potvrdzuje
niektoré výsledky archeológov a his-
torikov, ktoré sa pokladajú za pravde-
podobné, ale neisté. Duchovná veda
skutočne svedčí v prospech nezávis-
lého vzniku písma na Veľkonočnom
ostrove; ako aj v prospech sekundár-
neho pôvodu protoindického písma,
ku ktorému sa vedci priklonili len
s neistotou.

Archanjel Rafael a vznik
abecedy

Najvýznamnejším krokom v ďal-
šom vývoji písma bola tzv. fonetizá-
cia, ktorá v konečnom dôsledku vied-

TÁDŽ MAHAL. S NÁSTUPOM ARCHANJELA GABRIELA PO ROKU 1525 NASTALA
EXPANZIA A ROZKVET MOSLIMSKÝCH RÍŠÍ.

*V tom istom období, len o niečo neskôr ako v Mezopotámii, vznikli egyptské
hieroglyfy, takže okolo roku 3000 vystupujú už ako hotový systém.

**Za pravdepodobný sa pokladá len nezávislý vznik čínskeho písma; pôvod a čas
vzniku tohto písma sú však nejasné.
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la ku vzniku abecedy. Medzi obráz-
kovým a hláskovým písmom je zá-
sadný rozdiel: písmená nevyjadrujú
predstavu (piktogram), ani myšlienku
(ideogram), ale zvuk. Namiesto veľ-
kého počtu, tisícov a desaťtisícov
znakov, piktogramov, stačí 20-30 pís-
men, ktoré označujú hlásky.  Spája-
ním, kombináciou hlások sa vytvára-
jú slová, ktoré označujú veci. Ide tu
teda o celkom nový spôsob zachyte-
nia myšlienok. Vidno, že v základe
tohto nového spôsobu musela stáť
nejaká iná duševná sila, než tá,
ktorá bola základom obrázkové-
ho písma. Nie predstavivosť,
malebnosť, ale ana-
lytická a kom-
binujúca inte-
ligencia, ktorá
pôsobí zo zna-
menia blížen-
cov a panny, zo
znamení ovlá-
daných Mer-
kúrom.  Alebo
nie?

Obrat k abecede s 22 písmena-
mi uskutočnili Féničania, typický
merkurický národ obchodníkov
a cestovateľov; ako dosvedčujú
najstaršie nápisy, v 16., 15. a 14.
storočí pr. Kr. – teda v rafaelskom
období (1663-1309)! “Féničania,
ktorí brázdili všetky vtedy známe
vody, nadväzovali styky s národmi vo
východnom Stredomorí, vďaka čomu
tam priniesli aj svoju abecedu.” 49

Je to estetický zážitok, ktorý sa
rovná hudobnej symfónii, pozorovať
toto pôsobenie archanjelov. Obráz-
kové písmo je dar Gabriela, abece-
da je darom Rafaelovým. Presne
tak, ako to hovoria aj staré mýty. Áno,
človek si vydobil kultúru vlastnými
silami; ale zároveň je aj darom bo-
hov. Oboje je pravdivé! Až si to ľudia
raz v budúcnosti uvedomia, pocítia
zase nefalšovanú, pravú vďaku k du-
chovným bytostiam, bez ktorých by
sme neboli nič.

Lebo kde je naša vďaka dnes? Od-
borná historická literatúra nás poučí,
čo bolo príčinou vzniku písma. Je to
zase tá chronicky známa príčina všet-
kého (ktorá v skutočnosti nevyjadru-
je nič viac, než deformáciu našej
vlastnej doby) – peniaze: “Evidenciu
účtov nemožno viesť ústne a pre túto
celkom prozaickú príčinu vzniklo
písmo.” 49

Národy inšpirované
Slnkom  a Mesiacom.

Ich protikladný
vz�ah k písmu

Nechceme, samozrejme, tvrdiť, že
hospodársko-organizačné vzťahy ne-
stáli ako jedna z okolností pri vzniku
písma. Ale celý spôsob zmýšľania
súčasnej historiografie je prevrátený
na hlavu, príčinnosť v ňom je ob-

rátená. My sa ne-
smieme zase dívať
na neosobné hos-
podárske sily tak,
ako keby konali
samostatne, z
 vlastnej inicia-
tívy, a podnietili

človeka k vytvoreniu písma; ale na-
opak, pýtať sa, čo spôsobilo, že člo-
vek začal odrazu týmto hospodárskym
vzťahom pripisovať taký veľký vý-
znam? Len takto, z človeka, a z jeho
zmeneného vzťahu k duchovnému
svetu, k svetu hodnôt, môžeme tieto
veci skutočne vysvetliť. Lebo inak sa
veľmi rýchlo dostaneme do úzkych,
keď sa nás niekto opýta, prečo napr.
taký národ, ako boli Kelti, nikdy ne-
mali vlastné písmo? Kelti boli predsa
veľkým a vyspelým národom, ktorý
obchodoval s celým vtedajším svetom
(v keltských hroboch sa dokonca našli
kúsky čínskeho hodvábu), a títo po-
trebovali tiež medzi sebou účtovať,
alebo nie?

Áno, existovalo aj keltské písmo,
Ogham; ale toto písmo vzniklo až v
4. storočí po. Kr., teda v čase, keď
niekdajšia keltská civilizácia, ktorá v
1. tisícročí pred Kr. ovládala celú Eu-
rópu, už neexistovala - medzi posled-
nými zvyškami keltského obyvateľ-

stva na írskych ostrovoch, pod vply-
vom latinky. A aj to sa tesali len runy,
petroglyfy do kameňa a do dreva,
nikdy nevzniklo nejaké rozsiahle pí-
somníctvo alebo literatúra. Keltské
mýty sa dostali na papier až vďaka
kresťanským mníchom. “Najstaršie
mýty a legendy sa tradovali ústne
a zodpovednosť za ich uchovanie
v pôvodnej podobe a vytváranie
nových mýtov mali bardovia.” 50

Práve naopak: ešte aj potom, čo
boli Kelti už obklopení národmi pou-
žívajúcimi písmo, a mali všetky prí-
ležitosti si túto vymoženosť osvojiť,
“druidovia zanovito odmietali zve-
rovať svoje vedomosti písmu”! 24 Ako
to? Prečo?

Kelti boli typický národ inšpiro-
vaný Slnkom. Židia, Arabi, Chal-
dejci národy inšpirované Mesia-
com.  Vo vzťahu k písmu sú si tieto
kultúry protikladné.

U Židov a Arabov sa to najposvät-
nejšie, božské slovo, logos, vtelilo do
hmoty (“slovo sa stalo telom” práve
v židovskom národe!) – do kníh, do
písomného prejavu, do jazyka. Za-
tiaľčo Kelti považovali za posvätný
nie jazyk, ale reč; živé, hovorené slo-
vo. Aj u nich bolo slovo (odraz bož-
ského logu!) posvätné; ale pociťovali
ako znesvätenie, keby toto slovo
malo klesnúť až do materiálnej po-
doby:

“Galská civilizácia prisudzuje
slovu výsadné miesto. V učení drui-
dov, ktoré bolo výhradne ústne, sa ne-
ustále zdôrazňuje nebezpečenstvo
písaného slova. V náboženských ob-
radoch malo zaklínanie osobitné
postavenie. Aby sa zachoval jeho
magický účinok, muselo sa odriekať
podľa presných pravidiel, pričom
jeho forma bola rovnako dôležitá ako
jej obsah. Rytmus, spád reči, intoná-
cia museli byť podopreté určitou ges-
tikuláciou. Toto všetko bolo podmien-
kou nevšednej moci zaklínačov.” 24

Arabi, keď chceli vymedziť sebe
príbuzný kultúrny okruh, nazývali
samých seba aj Židov “národmi
Knihy”. “Národom Knihy” nazývali
aj kresťanov, lebo mali bibliu; avšak
kresťania majú k svojim svätým kni-
hám zásadne iný vzťah, ako Židia ale-
bo Arabi. Kresťania totiž uctievajú
len obsah svätého písma, zatiaľčo
Židia a Arabi uctievajú sväté písmo
samotné: “Vlastný pojem písma na-
dobúda u Arabov posvätný význam...

Okná filozofických pos-
luchární sú príliš vysoko,

než aby poskytovali
výhľad na ulice

skutočného života.
Jean Paul

OBRÁZKOVÉ PÍS-
MO JE DAR ARCHANJELA

GABRIEL A. ABECEDA  J E
DAROM RAFAELOVÝM.
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Dnešná poézia je tak zriedkakedy krásna a silná, lebo nie je pravdivá. Dnes spisovatelia
si myslia, že môžu spájať obrazy a pojmy ľubovoľne. Moc poézie pramení z toho, že obrazy

a pojmy majú v duchovnom svete svoju vlastnú zákonitosť, podľa ktorej sa spájajú; a poézia,
ktorá to vystihne, oslovuje v ľudskom podvedomí pravzory.

Poézia znáša kúsok neba na zem. V duchovnom svete Pravda znie, je zvonivá a spieva. V tomto svete sa krása formy a plnosť
obsahu rozštiepili. Preto nám poézia, dokonalá obsahom aj formou – hlboká myšlienka, ktorá znie v rýmoch, rytme – pripomína nebo,
a je taká vzácna.

Tak hovorí Cudnosť

Sú chlípnosť okovy a priepasť bezodná;
však Cudnosť hovorí: ach som, som slobodná!

Služobník Ľalie

O poézii

V Koráne je písmo samo osebe “pís-
mom Boha”, tak ako hieroglyfy v sta-
rovekom Egypte – uctieva sa bez to-
ho, aby sa čítalo alebo chápalo.” 49

Podobne Židia uctievajú zvitky Tóry
ako posvätné, nosia ich upevnené na
rozličných častiach tela atď.

Kelti sa však takému niečomu do
poslednej chvíle bránili. Prečo?
“Učení druidů nesmělo být nikdy
prozrazeno, a proto také nebylo za-
pisováno.” 50  Lenže čo znamená “ne-
prezradiť tajomstvo”? Nemohol ho,
keď sa odovzdávalo ústne, tiež niek-
to niekomu prezradiť? A keď druid
dôveroval tomu, komu ho odovzdá-
val, že ho neprezradí, nemohol mu
dôverovať aj vtedy, keby mu ho dal
písomne? Nemohli použiť napr. ne-
jaký druh tajnej abecedy, ako sa to
robilo inde?

Valentin Tomberg vo svojich
“Siedmich prednáškach o duchov-
nom vývoji človeka” výstižne vysvet-
lil, čo znamená toto “vyzradenie ta-
jomstva”: “Slnečný chrám... na usku-
točňovaní ktorého môže človek
spolupracovať len potom, keď zloží
prísahu, že neprezradí tajomstvo
chrámu... V knihe “Poznávanie
vyšších svetov” od Rudolfa Steinera
je jasne uvedené, ako rozumieť tejto
prísahe. Nejde o to, niečo zamlčo-
vať... Človek sa učí, čo môže vysloviť
v prítomnosti rozličných ľudí. Vyslo-
vené môže byť toľko, koľko morálne-
ho človek prináša ako protiváhu.
Najvyššie veci môžu byť vyslovené,

keď sú preniknuté srdečným tónom
morálnosti. Tajomstvo je prezradené,
ak sa sprostredkuje ako mechanické,
rozumové poznanie. Vtedy je niečím
iným, ako malo byť.” 51

Teda druidom išlo o to, že s kaž-
dým slovom, ktoré sa odovzdáva od
úst k ústam, sa z hovoriaceho na po-
čúvajúceho odovzdáva, prenáša aj
čosi iné, čo sa nedá zachytiť písaným
slovom. Od človeka k človeku pre-
chádza slovo, ale aj s celým duchov-
ným významom, hĺbkou zážitku, kto-
rá môže zostať len nevyslovená.

V Egypte sa nám zachovala pre-
krásna legenda spätá so vznikom pís-
ma. Boh písma a reči, tlmočník bo-
hov, ich jazyk a posol, ochranca pisá-
rov a vynálezca písma bol Thovt.
Gréci Thovta stotožnili s Hermom,
Merkúrom; no v Egypte sa uctieval
aj ako boh Mesiaca. Keď Thovt vy-
našiel písmo, predložil svoj vynález
najvyššiemu bohu, bohu Slnka, Am-
mon-Réovi. Ammon-Re však ne-
zdieľal Thovtovo nadšenie nad vy-
nálezom písma. Tento mýtus najkraj-
ším spôsobom vyjadruje, že písmo
je dar bohov podslnečných planét,
bližších k Zemi: Mesiaca a Mer-
kúra. Slneční bohovia však majú
k tomuto daru iný vzťah:

“Je to, povedal Thovt, najpozo-
ruhodnejšia zo všetkých mojich myš-
lienok. Umožní Egypťanom získať
a uchovávať nepredstaviteľné pokla-
dy vedy. Jej zásluhou sa môžu za-
chovať poznatky o všetkom. Písmo

odstráni nevedomosť a vylieči člove-
ka z nedostatku pamäti.

Ale Amon-Ra si nemyslel to isté
a odvetil mu: Ó, Thovt! Ty veľký,
osvietený duch! Myslím, že sa mý-
liš, a obávam sa, že tvoj vynález je
nebezpečný. Ak si ľudia prestanú
cvičiť pamäť, všetko pozabúdajú.
Spoľahnú sa na písmo a budú po-
važovať za zbytočné pamätať sa na
veci, ktoré možno ľahko zazna-
menať tvojimi znakmi. Navyše sa
budú cítiť doma v mnohých oblas-
tiach, o ktorých by bez písma ne-
vedeli dohromady nič. Dávaš im
teda do rúk niečo falošné, čo ich
zvedie a oni tomu podľahnú.” 24

1 Zaniklé světy. Velký atlas archeo-
logie. Baset, Praha, 1995.

14 The Times Atlas of World History.
Hammond, New Jersey, 1994.

18 Sigismund von Gleich: Marksteine
der Kulturgeschichte. Mellinger, Stutt-
gart, 1982.

24 Alain Quesnel: Mýty a legendy:
Egypt, Grécko, Galia. Gemini, Bratisla-
va, 1991.

47 Svet Techniky. Mladé letá, Bratis-
lava, 1976.

48 Viktor Krupa, Jozef Genzor: Pís-
ma sveta. Obzor, Bratislava, 1989.

49 Georges Jean: Písmo, pamäť ľud-
stva. Slovart, Bratislava, 1987.

50 T. W. Rolleston: Ilustrovaný prů-
vodce keltskou mytologií. Jota, Brno,
1986.

51 Valentin Tomberg: Sedem predná-
šok o duchovnom vývoji človeka 6. Ezo-
terné skúšky. Sophia 15, 1997.
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Piaty anjelský chór, sily, sú pô-
vodcami tzv. sporu na nebi, ktorý
súvisí so vznikom smrti a zla. Za-
loženie Ríma a Sparty inšpiroval
archanjel Samael. V samaelskom
období v stredoveku v 13. – 15.
storočí došlo nezávisle na všetkých
kontinentoch k vlnám násilia, epi-
démiám, hladomoru a drastické-
mu poklesu populácie. Aj samael-
ské obdobie staroveku v 13. – 10.
storočí pr. Kr. bolo obdobím mimo-
riadnej militarizácie a pustošenia.
Materialistická veda nedokáže
pochopiť súvislosti vo svetovom
dianí, pretože tieto súvislosti sú
duchovné.

Samael, archanjel Marsu
Samael po hebrejsky znamená

“Boží jed”. Podľa tradície je Samael
kniežaťom piateho neba, sféry Mar-
su; a vládne piatemu anjelskému
chóru, silám (dynameis). No v sta-
rých legendách sa často o ňom hovorí
aj ako o padlom anjelovi, arcikniežati
pekiel.

Jedna z najdôležitejších Samaelo-
vých úloh v židovskej tradícii je úlo-
ha anjela smrti. Samael “stojí pri hla-
ve každého zomierajúceho s obnaže-
ným mečom. Zo špičky jeho meča
padne kvapka jedu do otvorených úst
na jazyk zomierajúceho; výrazy hrô-
zy na tvárach ľudí v okamihu smrti
sa pripisovali faktu, že Samael sa pre
nich stane v poslednom okamihu
pred smrťou viditeľný.” 35

Podľa tej istej židovskej tradície
“Samael údajne pomáhal pri založe-
ní Ríma, aby si zabezpečil prostred-
níctvom Rimanov porážku Izraela
a zničenie Veľkého Chrámu v Jeru-
zaleme v roku 70 n.l.” 35

Staroslovenský názov planéty
Marsu – Smrtonos – sa zhoduje so
starožidovskou tradíciou Samaela
ako archanjela smrti. Podľa ľudovej
viery táto planéta prináša ľuďom voj-
ny, choroby a smrť.

Toľko opäť legendy. Čo by sme
vedeli o Samaelovi povedať dnes? “Z
istých dôvodov, ktoré ešte spoznáme,
dostavuje sa niečo v dobe, kedy nas-
túpili svoje poslanie, svoj úrad Sily,
Dynamis, čo sa v každej ezoterike, vo
všetkých mystérijných učeniach na-
zýva sporom na nebi. A táto náuka
o spore na nebi tvorí podstatnú, dopl-
ňujúcu časť vo všetkých mystériách;
obsahuje tiež pratajomstvo o vzniku
zla.” 52

Vieme teda povedať, ktorí to boli
anjeli, čo sa zúčastnili onoho dávne-
ho sporu na nebi, kedy – podľa báje
– tretina anjelov, pod vedením knie-

žaťa temnôt, sa vzbúrila proti bož-
skému poriadku. Bola to časť bytos-
tí 5. anjelskej hierarchie, síl, anje-
lov sféry Marsu, ktoré sa ako prvé
postavili na odpor a dostali do kon-
fliktu s najbližším nadradeným,
šiestym anjelským chórom – pan-
stvami, anjelmi sféry Jupitera.
Obrovská spúšť, trosky na bojisku po
tomto spore na nebi zostala na oblo-
he medzi obežnými dráhami Marsu
a Jupitera v podobe prstenca astero-
idov.

Samael a tajomstvo zla.
Vznik smrti

a ví�azstvo nad òou
Kresťanská teológia vie, že smrť

je následkom hriechu, ktorý nevzal
svoj počiatok u človeka, ale u vzbú-
rených duchovných bytostí. Preto ho-
vorí sv. Pavol, že “nám nie je zápasiť
s krvou a telom, ale... s duchovnými
mocami zla v podnebeských oblas-
tiach”. (Ef 6:12) A v prvom liste Ko-
rinťanom potom menovite hovorí,
v ktorých podnebeských oblastiach:
“Ako posledný nepriateľ bude zniče-
ná smrť... keď (Kristus) zruší knie-
žatstvá, mocnosti a sily”. (1 Ko 15:
26, 24) To znamená, keď budú prí-
slušné časti týchto hierarchií, ktoré
padli, zdola nahor až po sily, opäť
vradené do nebeského poriadku. Po-
tom bude zrušená aj smrť. Až potom
bude opäť “Boh všetko vo všetkom”
(15:28), keď bude rozdvojenie medzi
anjelmi prekonané.

Sú to teda bytosti 5. anjelskej
hierarchie, ktoré pôsobia v našej
krvi prostredníctvom železa, a kto-
ré do nej vniesli onen “osteň smr-
ti”, o ktorom hovorí Pavol. Nový
Zákon sa o nich zmieňuje explicitne.

SEDEM ARCHANJELOV, KTORÍ SA STRIEDAJÚ AKO

Duchovný dejepis 6:

Emil Páleš

SAMAEL
DUCHOVIA ÈASU.
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Asi márne by ste však túto zmien-
ku v Novom Zákone hľadali; pokiaľ
ho nečítate v gréčtine. Vo väčšine
prekladov je tento verš (1 Ko 15:24)
preložený takto: “potom koniec, keď
(Kristus) oddá kráľovstvo Bohu
a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo
a každú vrchnosť a moc.” 53 Alebo
takto: “Potom bude koniec, keď odo-
vzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, po
zničení všetkých vlád a všetkých au-
torít a mocí.” 54 Je teda preložený tak,
ako keby malo ísť o zrušenie všet-
kých pozemských kniežatstiev a krá-
ľovstiev, zosadenie všetkých tyranov,
cisárov a kráľov. Lenže v pôvodine,
v gréčtine sa hovorí “ótan katargese
pásan archén kai pásan exousian kai
dynamin” 55, teda o “vyčistení knie-
žatstiev (archai), mocností (exousiai)
a síl (dynameis)”! Namiesto tohto
verša, ktorý odkazuje na rýdzo du-
chovné deje, je do Nového Zákona
podsunutý verš s čisto pozemským,
materialistickým významom.

Vidíte z toho, vážení čitatelia, aké
je to plané, keď sa nás niekto snaží
ubezpečovať, že v preklade biblie nie
sú chyby. V najnovšom, jednotnom
preklade je tento verš preložený
o trochu lepšie, takže ešte ponecháva
možnosť chápať ho aspoň dvojzmy-
selne. Je však otázka, či tomu rozu-
meli prekladatelia, alebo je to len
šťastná náhoda.

Archanjel Samael
a založenie Ríma

“Podľa legendy na Palatínskom
vrchu (dnes rímska štvrť) vlčica, ktorú
poslal boh Mars, dojčila malého Ro-
mula a Rema” 2 Romulus a Remus
boli deťmi vestálky Rhey Silvie a bo-
ha Marsa; a odkojila ich vlčica zasvä-
tená Marsovi. Rímska a židovská le-
genda sa tu navzájom potvrdzujú: pri
založení Ríma stál archanjel Samael.

Nepotrebujeme ani legendu na to,
aby sme vedeli povedať, aká konštelá-
cia duchovných síl bola v hre pri za-
ložení Ríma. Lebo ťažko by sme našli
ešte nejaký iný národ staroveku (s vý-
nimkou Sparťanov), ktorý mal takého
výrazne strohého, vojenského ducha,
ako Rimania. Rimania prakticky ne-
poznali mierový stav: “Rimania nepa-
mätali, že by od Augustovho principá-
tu Jánusov chrám bol býval niekedy
zatvorený (to bol totiž znak, že v re-
publike vládne úplný mier) – iba ak
raz, v roku 235 pred n.l.” 56 Železnou
rukou vládol Rím celému vtedajšie-
mu západnému svetu. Jeho armáda
postupovala nezadržateľne, neodvrat-
ne ako osud. Rímska armáda sa stala
prototypom všetkých armád. “Ak skú-
mame trochu bližšie obdivuhodný me-
chanizmus rímskej armády, keď rozo-
beráme jeho ústrojenstvo, jeho funk-
cie, musíme priznať, že to bol taký istý
mechanizmus ako ten, čo vyrábal
a uvádzal do pohybu veľké európske
armády 19. storočia.” 56  Dlhé, úzke
kasárenské baraky stojace v rovno-
bežných radoch jeden vedľa druhého
dodnes pripomínajú tábory rímskych
légií.

Rímske dejiny však začínajú ešte
pred príbehom Romula a Rema: Trój-
skou vojnou. Keď Gréci dobyli Tróju
(1184 pr. Kr.), trójsky hrdina Aeneas
sa preplavil k brehom Itálie, do kraji-
ny Latinov, a zobral si tu za manželku
kráľovskú dcéru Laviniu. Klasické
latinské mestá Lavinia a Alba Lon-
ga boli založené Aeneom a jeho sy-
nom Askaniom v 12. storočí pr. Kr.,
teda v Samaelskom  období (1309-
955 pr. Kr.)! Tým začínajú oficiálne
dejiny Ríma podľa Vergiliovej Aenei-
dy!

Na mieste niekdajšej osady Pal-
lantea z Aeneových čias vybudoval
potomok kráľovskej línie z Alba Lon-
gy, Romulus mesto Rím. Ako legen-
dárny dátum založenia Ríma a začia-
tok rímskeho letopočtu sa uvádza rok
753 pr. Kr. Len s rozdielom 6 rokov
sa tento dátum zhoduje s nástupom
veľkého ducha času, arché 4. poatlant-
skej kultúrnej epochy, grécko-latin-
skej (747 pr. Kr.), inšpirovanej zo zna-
menia barana, ktorého vládcom je
Mars!

Archanjel Samael a Sparta
“Niet druhého príkladu v deji-

nách, kde by sa celá výchova od naj-
útlejšieho veku tak zameriavala na
vojnu, ako to bolo v Sparte. Začala
doslova od narodenia, kedy boli deti,
ktoré nemali predpoklad dobrého ras-
tu, nemilosrdne zabíjané. Fyzické
otužovanie tvorilo základ ďalšej vý-
chovy (v Sparte mali chlapci tvrdú
výchovu už od 7. roku) a už od 16-
teho roku sa musel každý mladík
podrobiť špeciálnemu výcviku. Od 20
do 30 rokov sa stal aktívnym vojakom,
po celý čas býval s druhmi v zbrani,
a to aj v prípade, že bol ženatý. Až po
tridsiatke sa mohol viac venovať
rodinnému životu, ale stravoval sa
stále u svojho oddielu. Od vojenskej
služby bol Sparťan oslobodený až
v šesťdesiatke.” 26

Áno, školský príklad Marsovho
národu sú Sparťania. Typické marsic-
ké cnosti, udatnosť, odvaha, obeť,
znášanie bolesti sa pestovali a prefe-
rovali na úkor venušanských. Sparťa-
nia nenávideli všetko zženštilé.
Vynikali zdatnosťou, ale kultúrne za-
ostávali za ostatnými Grékmi. Ume-
nie, poézia, hudba, to všetko nebolo
pripustené, dórsky stavebný štýl je mi-
moriadne striedmy.  Spartská vojenská

 VLČICA KOJÍ ROMULA A REMA. PRI
ZALOŽENÍ RÍMA STÁL ARCHANJEL SA-
MAEL.

SPARTSKÝ  HOPLITA. DÓROVIA BOLI
JEDINÝ  GRÉCKY KMEŇ, KTORÝ SA SFOR-
MOVAL POD VPLY VOM  ARCHANJELA
SAMAELA.
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diktatúra bola plným protikladom
aténskej demokracie.

Ako to, že práve tento mestský štát
bol iný? Či neboli Gréci jedni ako dru-
hí? Ktorý z archanjelov potom inšpi-
roval Grékov? Veď naše pozorovanie
u Sparťanov svedčí jednoznačne
v prospech Marsu; ale Aténčania, so
svojou vzdelanosťou, umeleckými re-
meslami, filozofiou – to by mohol byť
tak najskôr Merkúr, ale v žiadnom
prípade Mars. Tak teda zlyhala už
naša “duchovná veda”. Alebo predsa
nie?

Tri hlavné grécke kmene boli: Ió-
novia, Dórovia, Achájci. Aténčania
boli Iónovia. Sparťania Dórovia. Ión-
ske a achájske grécke kmene sa pri-
sťahovali na Balkán už pred polovi-
cou 2. tisícročia pr. Kr. A svoje mestá
– Téby, Atény, Korint – založili v ra-
faelskom období (1663-1309 pr. Kr.).
Len Dórovia prišli až v 12. storočí –
teda v samaelskom období! - a usadili
sa na južnom Peloponéze, kde boli
ložiská železa. To znamená, že Dóro-
via ako kmeň sa sformovali, zomk-
li, sebauvedomili a dali na pochod
pod vedením Samaela – zatiaľčo
národotvorný proces ostatných
Grékov sa odohral pod vplyvom
Rafaelovým. Nie, naša duchovná
veda nezlyhala. Fakty ju potvrdzujú:

“Dórovia boli poslední z gréckych
kmeňov, čo vpadli koncom druhého
tisícročia na poloostrov. Bol to bojov-
ný kmeň, ktorý používal kone, bojové
vozy a železné zbrane... vyhnali ume-
niamilovné iónske kmene, ale sami
neboli dlhý čas schopní vytvoriť novú
civilizáciu.” 2

Ku cti Sparťa-
nov treba pove-
dať, že boli náro-
dom, ktorý doká-
zal divé sily Mar-
su zušľachtiť ,
sčistiť, ukuť v al-
chymickej vyhni
svojho vnútra pra-
vé duchovné že-
lezo pevnej vôle,
odvahy a bratskej
súdržnosti. A že
tento malý národ
prispel nemalým
dielom k záchrane
celého Grécka,
a tým aj celej
našej európskej
kultúry. Keď perz-
ský kráľ Xerxes

vtrhol do Grécka s armádou, ktorú
moderní historici odhadujú na 100 000
– 300 000 mužov, zastavil spartský kráľ
Leonidas túto obrovskú armádu s tro-
ma stovkami mužov v priesmyku pri
Termopylách, a bojovali až do posled-
ného muža: “Keď pribehol spoje-
necký posol a zdesene rozprával, že
počet perzských lukostrelcov je taký
veľký, že ich vystrelené šípy zakryjú
slnko, spartský bojovník len lakonic-
ky poznamenal: “Aspoň budeme
bojovať v tieni.” Zákonom Sparťana
bolo z boja neustúpiť – veď sparťan-
ské ženy sa lúčili s mužmi a synmi slo-
vami: buď so štítom, alebo na štíte –
preto pri Termopylách padli do jed-
ného i s kráľom Leonidom. Posol,
ktorého Leonidas vyslal do Sparty
zvestovať porážku, po odovzdaní od-
kazu spáchal samovraždu – považoval
za pohanu, že nemohol zomrieť so svo-
jimi druhmi.” 26

Na náhrobku Leonida a jeho mu-
žov možno čítať tieto slová: “Pútnik,
zvestuj Lakedaimonským, že my tu le-
žíme, ako nám kázali zákony.”

Archanjel Samael a kríza
Európy v 14. storoèí

“Začiatkom 14. storočia sa začí-
na v Európe obdobie poznačené všet-
kými možnými pohromami.

Časté hladomory oslabili obyva-
teľstvo, ktoré potom ľahko podľahlo
opakovaným epidémiám, najmä čier-
nemu moru – najčastejšej príčine vy-
sokej úmrtnosti. Rovnako katastrofál-
ne pre obyvateľstvo boli časté vojny;

spôsobovali neporiadok v štátnej sprá-
ve, ľud musel platiť vysoké dane a tr-
pieť plienenie svojich dedín vojakmi.

Ekonomický rozvoj v takejto situ-
ácii zaostával, pričom najviac trpeli
obyvatelia vidieka. Preto hľadali zá-
chranu v mestách, ale našli tam len
útrapy a chudobu. Toto všetko vyústi-
lo do vzrastajúcich sociálnych nepo-
kojov.

Tieto javy sa neobmedzovali len na
jednu oblasť, objavovali sa v rôznej
forme na celom kontinente. Jednot-
nosť, ktorá charakterizovala Európu
v 13. stor., sa skončila; rozpad hrozil
tak ríšam, ako aj cirkvi...

Od r. 1316, keď sa rozšíril veľký
hladomor, až do druhej polovice 15.
stor. zažila Európa mnohé pohromy
a krízy. V mnohých oblastiach hospo-
dárstvo stagnovalo alebo upadalo...
Hladomor bol začiatkom poľnohospo-
dárskej krízy, ktorá trvala vyše sto-
päťdesiat rokov... Dôsledky hladomo-
ru boli značné: znížila sa pôrodnosť
a počet uzavretých manželstiev, opa-
kovali sa epidémie a vznikali sociál-
ne nepokoje. Počet obyvateľstva kle-
sal...

Mor zaútočil na podvýživené, a te-
da málo odolné obyvateľstvo... pus-
tošil Európu štyri roky, od r. 1347 do
r. 1351. Prejavoval sa v dvoch for-
mách: bubonickej čiže žlazovej (80%-
ná úmrtnosť) a pľúcnej (100%-ná
úmrtnosť)... Panika obyvateľstva vy-
vrcholila, keď sa bubonická forma
choroby zmenila na pľúcnu... V prie-
behu niekoľkých mesiacov zmizla tre-
tina obyvateľov Európy.

Choroba sa niekoľkokrát vrátila:
v rokoch 1360, 1369 a 1374. Demo-
grafické a sociálne dôsledky boli ob-
rovské... priemerná dĺžka života kle-
sala. V Anglicku bola r. 1348 dvad-
saťpäť rokov, ale r. 1376 už len
sedemnásť rokov... V rokoch 1150 až
1300 sa počet európskeho obyvateľ-
stva zvýšil z 50 na 73 miliónov, ale r.
1350 Európa mala opäť len 51 mili-
ónov obyvateľov a v r. 1400 už len 45
miliónov... Čierny mor bol jednou
z najväčších tragédií v histórii Euró-
py... Európa dosiahla svoju demo-
grafickú úroveň z r. 1316 až na konci
16. stor.” 2

“Živí ledva stačili  pochovávať
mŕtvych”, píše sa v dobovej kronike,
“alebo pred nimi v hrôze utekali.
Všetci boli takí vydesení, že len čo sa
u niekoho objavil vred alebo zdureni-
na... postihnutému odopreli akúkoľ-

ČIERNY  MOR (1346 – 1353). V PRIEBEHU NIEKOĽKÝCH
MESIACOV ZMIZLA TRETINA OBYVATEĽOV EURÓPY.
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POKLES POPULÁCIE V ČÍNE A V EURÓPE V SAMAELSKOM OBDOBÍ OKOLO ROKU

1348. K DRASTICKÉMU ÚBYTKU POPULÁCIE DOŠLO V TOM ISTOM ČASE PREUKÁZATEĽNE

AJ V SEVERNEJ AMERIKE A V JUŽNEJ AFRIKE.

vek pomoc, a dokonca ho opusti li
vlastní príbuzní... A tak mnohí zomreli
pre nedbanlivosť... Mnohí zas... o kto-
rých sa predpokladalo, že zomrú...
boli odvezení... a uložení do hrobu.
A tak sa stalo, že mnohých pochovali
za živa...” 57

“Ľudia, postavení pred neznáme
zlo, hľadali obetného baránka. Nie-
ktorí zvaľovali vinu na Židov a hro-
madne ich obviňovali , že zámerne
otrávili studne a pramene. Židia ute-
kali pred pogromami...

Prvé desaťročia 14. stor. boli po-
značené vzburami, ktoré však neboli
ničím novým. Podobné vzbury vzni-
kali v Európe už v 13. stor., väčšinou
však v mestách. V tomto období pre-
pukali nielen v mestách, ale aj na vi-
dieku. Navyše sa šírili takmer v rov-
nakom čase po celej Európe a stali sa
výrazom akejsi “európskej revolučnej
jednoty“...

Zvýšilo sa nájomné a nasýtil sa trh
práce... ceny sa zvyšovali... Stredove-
ká spoločnosť vstúpila do obdobia
ožobračovania. Majetkové rozdiely
medzi bohatými a chudobnými zvyšo-
vali napätie... Uprostred obrovskej
biedy vyvolávali nápadné majetkové
rozdiely davovú nenávisť.

Zároveň sa vytratila cechová soli-
darita... nedostatok obilia nútil mno-
hých roľníkov žobrať alebo páchať
zločiny... búrili sa proti neporiadku
v kráľovských financiách, proti vyso-
kým daniam, znehodnocovaniu peňa-
zí, chamtivosti šľachty a zneužívaniu
cirkevnej moci... V rokoch 1378-1382
sa nepokoje rozšírili po celej Európe.
Florentskí textilní robotníci sa zmoc-
nili vlády vo svojom meste. Podľa
príkladu gentských tkáčov Flámsko
opäť povstalo. Pod heslom “Nech žije
Gent!” zasiahla vlna nepokojov
Rouen, Béziers a Montpellier. V Lan-
guedocu sa “Tuchinovia” spojili s lú-
pežnými bandami a pustošili vidiek.
V Katalánsku sa sedliaci  postavili
proti šľachte. V Anglicku poslúchli ne-
spokojní roľníci výzvu Wata Tylera
a pochodovali na Londýn. V Svätej
ríši vznikali vzbury hlavne v mes-
tách... začiatkom 15. stor. sa vo Fran-
cúzsku, Katalánsku a v Čechách
zdvihla nová vlna nepokojov...

Takto sa začala... veľká schizma,
ktorá na 40 rokov (1378-1417) rozde-
lila európske kresťanstvo. Obaja pá-
peži... boli zosadení ako kacíri a kon-
kláva zvolila nového. Lenže ani Rím,
ani Avignon sa tomuto rozhodnutiu

nepodriadili a západná kresťanská
Európa mala až troch pápežov... Rím-
ska cirkev prekonávala najvážnejšiu
krízu vo svojej histórii...

R. 1241 mongolské drancovanie
v Uhorsku nadobudlo taký rozsah, že
takmer zničilo krajinu. Béla IV. pozý-
val osadníkov z Talianska, nemeckých
kráľovstiev a západnej Európy... R.
1356 sa tureckí vojaci preplavili cez
Dardanelskú úžinu a... r. 1435 Byzant-
ská ríša utŕžila poslednú ranu z mi-
losti...” 2

Samaelské obdobie stredoveku
(1171-1525) začalo tatárskym vpá-
dom (1237-1242) a skončilo turec-
kým vpádom (1356-1526). Nábožen-
ský život  začal kacírskymi herézami
katarov a valdéncov: “približne kon-
com 12. st.... sa veľmi rozšírili rôzne
kacírske doktríny” 2  -   a skončil re-
formáciou, ktorá “vyvolala dlhé ob-
dobie náboženských vojen, otriasajú-
cich Západom... až do začiatku trid-
saťročnej vojny r. 1618.” 2 Tento vek
zažil križiacke výpravy (1096-1254),
rekonkvistu Pyrenejského poloostro-
va z rúk Maurov (1085-1492), storoč-
nú vojnu medzi Anglickom a Fran-
cúzskom (1337-1455), Anglo-Škót-
ske vojny (1296-1385), vojnu ruží
(1455-1485), husitské vojny (1415-
1434) a vyznel až do tretiny nasledu-
júceho, gabrielského obdobia tridsať-
ročnou vojnou (1618-1648). V tomto
období bola založená inkvizícia
(1231), vynájdené strelné zbrane
a pušný prach (1308). Boli založené
stále armády (1439)... V 14. storočí
sa zmenilo zloženie stravy: znížila sa

obilná produkcia a zväčšilo chovateľ-
stvo a produkcia mäsa.

Musíme uvádzať tieto detaily, lebo
ľudia nepoznajú históriu, nemajú
predstavu, čo bolo v ktorom storočí.
Ľahko sa potom od nich dočkáme
povrchných úsudkov: “Á čo, vojny
boli vždy, a budú!”

Pravdaže vojny boli vždy. Veď aj
Mars je na oblohe vždy, a nie len
niekedy. Ale tu sa treba dívať na to,
čo je pre danú dobu charakteristické,
príznačné, čo sa v tej-ktorej dobe stá-
va všeobecnou črtou, čo nadobúda
globálne rozmery. Nikdy v Európe
nekosila ľudí smrť tak húfne, nikdy
nezomrelo toľko ľudí násilnou, nepri-
rodzenou smrťou ako v 14. storočí.
20. storočie sa so svojimi dvoma sve-
tovými vojnami – napriek ďaleko
vyspelejšej technológii ničenia – to-
muto storočiu ani zďaleka nemôže vy-
rovnať. Po prvé preto, že obe vojny
trvali dohromady len 10 rokov; a po
druhé, ani zďaleka pri tom nezahynulo
40% obyvateľstva!

Nedá sa povedať všeobecne, že by
konflikt, násilie, bieda, choroby, úby-
tok populácie boli charakteristické pre
každé obdobie. Naopak. V období,
ktoré samaelskému obdobiu predchá-
dzalo, v období archanjela Rafaela,
bol pre Európu charakteristický ne-
pretržitý hospodársky a populačný
rast, náboženská jednota, súťaživosť
a horlivosť pri stavbe gotických ka-
tedrál...

Aj v období, ktoré nasledovalo po
samaelskom, v polovici gabrielského
obdobia, zavládla v Európe celkom
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iná atmosféra: “Obdobie relatívneho
pokoja, nastolené utrechtskými zmlu-
vami (1713) prišlo veľmi vhod. Konti-
nent sa opäť otvoril cestovateľom.
Mnohí mladí aj menej mladí cestova-
li po Európe a objavovali jej čaro
v Amsterdame, vo Versailles, Floren-
cii a predovšetkým v Ríme. Európski
panovníci a šľachtici sa hlásili k rov-
nakej kultúre. Napriek tomu občasné
konflikty prezrádzali rivalitu a napä-
tie... Nešlo však o “národné vojny”,
keď je celý národ v zbrani, aby sa brá-
nil pred nepriateľom alebo naňho
útočil. Išlo skôr o miestne zrážky vy-
volané spormi medzi dynastiami, čas-
to príbuznými, ktoré si najímali žold-
nierske armády v rôznorodých unifor-
mách... život sa vrátil v podstate do
normálnych koľají... 18. storočie sa
vyhlo obrovským smrtonosným epidé-
miám...” 2

Osudný rok 1348
Oným osudným rokom , kedy “za

niekoľko mesiacov zmizla tretina
Európy”, bol rok 1348. V roku 1347
sa čierna smrť dostala na lodiach do
Marseillského prístavu; a v priebehu
nasledujúceho roka skosila temer celú
Európu. Keď vydelíte samaelské ob-
dobie dvoma, dostanete rok 1348. Rok
1348 bol presným stredom, vrcholom
samaelského času!

A nielen to. V roku 1348 ukazoval
ciferník svetových hodín na l° zvero-
kruhu, na 1° barana. Aj veľký duch

času, ktorý vládne 2160 ro-
kom, bol stále ešte vládca
barana, teda Samael (747 pr.
Kr. – 1413). K tomu menší
duch času, ktorý vládne 720
rokom, vládca prvého deka-
na barana (^

^
), bol tiež Sa-

mael (693-1413). Aj duchom
času 354-ročného obdobia
(1171-1525) bol Samael.
A na dôvažok ešte duch ča-
su,  ktorý vládne 72 rokom,
vládca 1° stupňa barana, kto-
rý nastúpil v r. 1431, bol zase
len Samael! To znamená, že
v onen osudný rok sa doslo-
va “spojili všetci čerti” – le-
bo Samael sa dostal do funk-
cie všetkých možných du-
chov času a vykonával štvor-
násobné pôsobenie!

Navyše, po r. 1413 nastú-
pil do funkcie 72-ročného
ducha času vládca 30° rýb,

čo je zhodou okolností tiež Samael;
a ako 720-ročný duch času vládca tre-
tieho dekana rýb (i

e
), opäť Samael

(1413-2133). To znamená, že trojná-
sobné samaelské pôsobenie tu bolo
od roku 1171 až do roku 1485.
Štvornásobné v rokoch 1331-1413.
Do roku 1525 dvojnásobné.

Pozrite sa, vážení čitatelia, koľkí
súčasní akademickí vzdelanci, histori-
ci, astronómovia veria, že zmúdreli
práve tým, že sa zbavili “starých po-
vier”. “Krvavý Mars prinášal vojny,
choroby a mor”, píše Doc. Dr. Záviš
Bochníček, CSc. v časopise Rodina,
“to všetko bola hra fantázie, ktorá po-
strádala akýkoľvek reálny základ...
vymyslené, ničím nedokázané
a v podstate veľmi primitívne a naiv-
né pravidlá, podľa ktorých sa astroló-
gia riadi, odporujú všetkým prírod-
ným zákonom.” 58

Samaelský stredovek v Ázii
Teraz v nás však môže začať hlo-

dať pochybnosť: Dobre, nedá sa po-
prieť, že samaelský čas bol pre Euró-
pu najkatastrofickejším obdobím v jej
dejinách. Keby sa ukázalo, že podob-
né pohromy a vyľudnenia postihli
v tom istom čase aj všetky ostatné sve-
tadiely, tak to by už bolo veľmi zá-
važné zistenie, to áno. Ale čo ak všet-
ky ostatné kultúry vo zvyšných čas-
tiach sveta v tom istom čase práve
prekvitali? Ak bol Samael duchom ča-
su, nemalo by sa to prejaviť aj v iných

svetadieloch? Diala sa azda nejaká
podobná pohroma aj v Ázii? Zomrelo
aj v Ázii 40% obyvateľov?

Letmý pohľad na históriu nás z ta-
kých pochybností veľmi rýchlo vy-
vedie: “Mongoli, pastiersky nomád-
sky kmeň z hĺbok Ázie, mali obrovský
dopad na svetovú históriu. Ich výboje
boli takej veľkosti a takého rozsahu,
že sa nedajú porovnať s ničím. Siahali
od východných hraníc Nemecka po
Kóreu a od Arktického oceánu po Tu-
recko a Perzský záliv. Pokúsili sa do-
konca o námornú inváziu do Japons-
ka a na Jávu. Bol to posledný a naj-
ničivejší útok nomádskych armád na
usadené obyvateľstvo západnej Ázie,
a jeho dôsledky boli enormné.” 14

Čo sa to vtedy vlastne stalo? Po-
ložme si opäť našu štandardnú otáz-
ku: Prečo vtedy? A prečo tam?

Až budeme preberať duchovný ze-
mepis, povieme si o tom, ako jednotli-
vé kozmické sily sú spojené s rôzny-
mi časťami zemského povrchu. Po-
vedzme si predbežne len ako príklad,
že Európa je zvlášť spojená so silami
Jupitera. Báj o tom, že Zeus kedysi
uniesol dievča-Európu v podobe býka
a preplavil sa s ňou k brehom európ-
skeho svetadielu, nie je báj, ale ob-
razne vyjadrená skutočnosť. Európske
národy skutočne vždy prednostne
uctievali Jupitera; či už ako Dia, Jupi-
tera, Thora, Donara, Perúna atď. Po-
dobným spôsobom je Amerika spätá
so Saturnom. A ďaleko v stredový-
chodnej Ázii, približne v oblasti dneš-
ného Mongolska, za Bajkalským jaze-
rom, je centrum, kde sú na zemi za-
kotvené sily Marsu. Rudolf Steiner vo
svojich prednáškach “O poslaní ná-
rodných duší” 61  hovorí o tom, ako si-
ly Marsu pôsobia cez krv a spoluvy-
tvárajú mongolskú rasu.

Čo sa teda vlastne stalo? V roku
1171 sa ujíma vlády Samael ako duch
času. A v roku 1206 sa mongolské
kmene, ktoré po stáročia žili roztrú-
sené nomádskym spôsobom života,
zjednotili pod vedením Temudžina –
Džingischána. Tatárske hordy uvrhli
celú Euráziu na viac ako sto rokov do
hrôzy. R. 1215 padol Peking. R. 1258
Bagdad. V zime 1237-38 mongolské
jazdectvo – rýchlo sa pohybujúc po
zmrznutých riekach – zmietlo Rusko
(jediná úspešná zimná invázia Ruska
v dejinách!). R. 1242 vyplienili Stred-
nú Európu, 1260 Arabský poloostrov,
1273 vtrhli do Kórey a zaútočili na
Japonsko, 1277 do Barmy, 1285 do

“ZAČ IAT KOM  14. ST OROČ IA  S A  Z AČ ÍNA
V  EURÓP E OBDOBIE  P OZNAČENÉ  VŠETKÝ MI
MOŽNÝ MI POHROMAMI.”
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Kambodže, 1292 na Borneo a Jávu,
1297 do Indie. Západná Európa bola
len jedným z malých poloostrovných
výbežkov ríše veľkého chána.

“Všeobecne sa verí, že iba smrť
veľkého chána Ogedeja v decembri
1242 zachránila kresťanskú Európu,
lebo vznikli spory o následníctvo...
Jazdecké armády stepných národov,
privedené k maximálnej efektívnosti
pod vedením vojenského génia, vytvo-
rili bezosporu najstrašnejší nástroj
vojny na svete tých čias.” 14

Mongolské výboje sa nedajú po-
rovnávať napríklad s výbojmi Alexan-
dra Macedónskeho, ktorý svojimi
výpravami dobyté územia vlastne kul-
túrne pozdvihol. Ani s arabskými.
Mongolské nájazdy mali ráz pustoše-
nia, ničenia: “Mongoli nikdy nedoká-
zali vytvoriť imperiálnu, trvalú civili-
záciu.” 14

Je zaujímavé si teraz uvedomiť, že
čierna smrť, ktorá vlastne zabila ďale-
ko viac ľudí, než samotné tatárske
vpády, prišla z toho istého centra
v stredovýchodnej Ázii: “Mor... bol
predtým veľmi  rozšírený v Ázi i
a v Oriente, do Európy ho zavliekli
janovské lode. Janov mal od 11. stor.
obchodné zastupiteľstvá na pobreží
Čierneho mora. Jedno z nich – Kaffu
r. 1346 obliehali Mongoli. Ich rady
práve kosila morová epidémia. Svo-
jich mŕtvych sa zbavovali tak, že ich
katapultovali do obliehaného mesta.
Obyvatelia v panike unikali na galé-
rach smerom k Sicílii a chorobu si od-
vážali so sebou.” 2

“Je dokázanou skutočnosťou, že
pandémia tzv. “čiernej smrti” mala
svoj počiatok v roku 1330, kedy
v Číne následkom obrovských záplav
zahynulo 5 až 6 miliónov ľudí. Ne-
možnosť pochovať v krátkom čase
všetky mŕtve telá vyvolala prvú väč-
šiu epidémiu, ktorá sa v oteplujúcej

klíme rýchle rozšírila po veľkej ploche
centrálnej Ázie.” 59

Mongolské pustošenie a čierna
smrť teda vyšli z jedného a toho is-
tého geografického centra v Ázii –
z pozemského oporného bodu mar-
sických síl – a na začiatku samael-
ského obdobia! Z tohoto centra boli
už nie raz, ale opakovane vedené úto-
ky proti celej civilizovanej Eurázii za
Hunov a Avarov.

Vidíte, milí čitatelia, pri trochu
hlbšom myslení nemôžeme túto vec
chápať inak, ako útok abnormálnych
bytostí Marsu, padlých dynameis, kto-
rým boli na prelome 12./13. storočia
otvorené stavidlá. Marsická karma
ľudstva, všetky ničivé vášne, agresia,
nenávisť, duševné jedy nahromadené
za posledných 2000 rokov dostali
možnosť realizovať sa.

Samaelské obdobie
v Japonsku

“Vzostup bojovníkov”,60 čítame
nadpis kapitoly, ktorý nás uvádza do
Japonska na sklonku 12. storočia. “V
Japonsku sa vďaka konsolidácii štá-
tu Jamato vytvorili podmienky pre
vznik centralizovanej vlády v obdo-
biach Nara  a Heian (710-1185)...
avšak vzostup mocných provinciál-
nych šľachtických rodov prispel k zrú-
teniu centralizovanej vlády v roku
1185. Vtedy vznikol... šogunát (1185-
1333)... Nasledujúce obdobie Muro-
mači  (1333-1573) a Momojama
(1573-1603) sú charakteristické ur-
putnými bojmi medzi viac-menej sa-
mostatnými feudálnymi kniežatami.
Tieto vojny trvali až do doby, keď Ie-
jasu Tokugawa zavŕšil zjednocovací
proces a r. 1603 založil v Ede (dneš-
nom Tokiu) tokugawský šogunát.” 1

Zomierali teda ľudia aj v Ázii?

Údaje o stave populácie máme k dis-
pozícii z Číny: Okolo roku 1250 mala
Čína 120 miliónov obyvateľov. V ro-
ku 1350 už len 60. V Číne nezmizlo
40% populácie, ako v Európe: ale
50%! “Odhaduje se, že v celém tehdy
známém světě zemřela plná třetina
veškeré lidské populace.” 59

Samaelské obdobie
v Strednej Amerike

Teraz by však v niekom mohla
opäť začať hlodať pochybnosť: Aha,
tak katastrofy vyšli z jedného centra.
Ale načo vymýšľať “nadprirodzené”
faktory? Príčiny mohli byť celkom
prozaické: turkotatárske kmene v Ázii
sa premnožili. Po záplavách vypukol
hlad, choroby. Národy sa dali do po-
hybu. Jedno spôsobilo druhé, vznikla
reťazová reakcia prirodzených príčin,
do ktorej sa nakoniec vtiahlo všetko,
čo malo v konečnom dôsledku dopad
na celú Euráziu. Ale mor, ani mon-
golská jazda nemohli preskočiť do
Ameriky alebo do Austrálie. Azda si
len nemyslíme, že aj tam vymrela tre-
tina či polovica ľudí? To by už muse-
la byť čertovská náhoda. Tamojšie
národy žili dozaista celkom bežným
životom, ako inokedy, a o žiadnom
“samaelskom” období nič nevedeli...

Hlboko by sa mýlil, kto by takto
uvažoval. Aj Amerika spoznala, čo je
to “jed Boží”! “Okolo roku 1170 Tulu
(hlavné mesto toltéckej ríše) zničili
Čičimékovia. Ich príchod znamenal
ďalšie obdobie zmätkov a vražedných
vojen v strednom Mexiku, kde malé
mestské štáty súperili o politickú a vo-
jenskú nadvládu. Posledný kmeň, kto-
rý dorazil do oblasti okolo jazera Tex-
coco, boli Aztékovia. Tento kočovný
národ... v roku 1345 založil hlavné
mesto Tenochtitlan... ich história je
históriou dobývania, končiaceho ob-
sadením ako pobrežia Mexického záli-
vu, tak Pacifiku a ovládnutím krajín,
ktoré siahalo až do Guatemaly... Azté-
kovia vytvorili štát s vojenským reži-
mom a ohromnou, dobre vyzbrojenou
profesionálnou armádou, usilujúcou
sa o získavanie územia a tribútov (po-
platkov)... avšak najdôležitejším tri-
bútom, ktorý Aztékovia vymáhali od
podrobených národov, bol ohromný
počet ľudských bytostí, určených na
obetovanie v hlavnom meste. Hlav-
ným dôvodom aztéckeho militarizmu
bola každodenná potreba obetí pre

TATÁRSKY
VPÁD A MOR V
13. A 14. STO-
ROČ Í VY Š L I
Z  J E D N É H O
GEOGRAFIC-
KÉHO CENTRA
V ÁZII – Z O-
P O R N É H O
BODU PAD-
LÝCH BYTOSTÍ
P I A T E H O
ANJ EL SKÉHO
CHÓRU.
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boha Huitzilopochtliho, ktorého...
bolo treba živiť ľudskou krvou, a tak
zabrániť koncu sveta. Obetovanému...
sa väčšinou vyrezalo srdce. Množstvo
obetovaných bolo strašné: počas
štvordenných osláv konaných pri prí-
ležitosti rozšírenia Veľkého chrámu
v Tenochtitlane zahynulo 20 tisíc väz-
ňov.” 1

Samaelský stredovek
v Severnej Amerike

Rafaelské obdobie (800-1170)
znamenalo pre celú Severnú Ameriku
obdobie nového rozvoja a rozkvetu
kultúr. Toto obdobie však po roku
1200 skončilo. Archeologické nálezy
len nepriamo svedčia o tom, čo sa tam
v nasledujúcich troch storočiach odo-
hralo:

Oblasť východných lesov. “Po
roku 800 n.l. sa vo východnej oblasti
lesov objavuje nový presahujúci kul-
túrny fenomén... Nová kultúra sa
všeobecne nazýva mississipská... Síd-
liská mississippskej kultúry boli
omnoho väčšie než osady ktorejkoľ-
vek z predchádzajúcich kultúr. Býva-
jú charakterizované ako skutočné
mestá...

Cahokia... je najväčšie prehisto-
rické mesto na sever od Mexika. Bolo
založené okolo roku 600 n.l... Caho-
kia začala upadať po roku 1250... Na-
koniec Cahokiu zasiahol kolaps popu-
lácie, ktorý predchádzal kontaktu
s Európanmi...

Paradoxne sa “prázdne územie”
v oblasti stredného toku Mississipi do
roku 1450 zrejme ďalej rozširovalo.

Z  č a s o v é h o
hľadiska je to
príliš skoro na
to, aby sme to
mohli pripiso-
vať epidémiám
z a vl eč en ý ch
e u r ó p s k y c h
chorôb. Príčinu
vymierania ale-
bo prinajmen-
šom značného
úbytku obyva-
teľstva tejto ob-
lasti  musíme
hľadať  tam.
Nové nálezy
dokazujú znač-
ný úbytok po-
pulácie vo všet-

kých vtedajších mestách Nového sve-
ta...” 62

Severovýchod. Okolo roku 1000
Irokézovia obývali celé územie Seve-
rovýchodu okolo Veľkých jazier a rie-
ky sv. Vavrinca. V 16. storočí, keď pri-
šli prví európski cestovatelia, bolo už
pôvodne po veľkom území rozptýlené
obyvateľstvo  zhluknuté do trinástich
opevnených osád: “Násilie... bolo
charakteristické aj pre Irokézov. Mno-
ho Irokézskych dedín neskoršieho ob-
dobia bolo chránených palisádami
a niekoľko ďalších vývojových rysov
môžeme pričítať na vrub vojnám...” 62

Veľké planiny. “V centrálnej ob-
lasti severoamerického kontinentu...
obdobie planinových osád trvalo od
roku 900...  Veľa dedín bolo pravde-
podobne opustených následkom su-
cha, ktoré túto oblasť... postihlo v 13.
storočí. Počet obyvateľov dedín v cen-
trálnej oblasti  Veľkých planín sa
zmenšil aj v dôsledku vývoja, ktorý
smeroval k väčšej koncentrácii ľudí
v sídliskách pozdĺž rieky...” 62

Západné púšte. “Archeológovia
rozlišujú v oblasti Juhozápadu tri
hlavné a dve okrajové prehistorické
kultúry... Hlavné kultúry sú známe pod
menami Hohokam, Mogollon a Ana-
sazi. Ďalšie dve kultúry sa nazývajú
patajská a fremontská...

Kultúra Hohokam. Vedci posúva-
jú počiatok hohokamskej kultúry do
roku 300 n.l. alebo 500 n.l... Pod vply-
vom saladskej kultúry sa začali po
roku 1300 hohokamské dediny opev-
ňovať... Neúrody a pravdepodobne aj
nájazdy Apačov spôsobili okolo roku
1450 kolaps hohokamského politické-
ho systému...

Kultúra Mogollon. Vznikla nieke-
dy v 3. storočí n.l... V sídlisku Casa
Grandes hlavná výstavba začala oko-
lo roku 1060, Casa Grandes začalo
upadať po roku 1261 a zaniklo okolo
roku 1350... Úpadok Mogollonskej
kultúry začal okolo roku 1100 n.l.
Možno, že okolo roku 1250 došlo k jej
krátkemu oživeniu, ale počas 14. sto-
ročia začala opäť rýchlo upadať. Táto
kultúra, rovnako ako ostatné hlavné
kultúry Juhozápadu, zanikla vlastnou
vinou potom, čo klimatické zmeny roz-
vrátili od počiatku neistý spôsob zís-
kavania potravín. Sucho, neúroda
a pravdepodobne aj lúpežné nájazdy
Apačov rozptýlili zvyšné komunity
príslušníkov mogollonskej kultúry do
malých enkláv...

Kultúra Anasazi. Po roku 500 n.l.
nositelia anasazijskej kultúry vytvorili
vlastný typ keramiky... O niečo ne-
skôr... sa kultúra značne rozšírila. No-
vé osady boli od pôvodného ohniska
stále ďalej a ďalej. Maximálny rozsah
dosiahla anasazijská kultúra okolo
roku 1100... Po roku 1150 sa takmer
všetky osady v Mesa Verde premiest-
nili do chránených zákutí v stenách
útesov...

Vyľudnenie juhozápadu sa po nie-
koľko desaťročí spojovalo s katastro-
fálnym suchom v období medzi rokmi
1276 a 1299. Táto hypotéza sa však
už v súčasnej dobe všeobecne nepri-
jíma, úplne zrejmé je len to, že popu-
lácia anasazijskej kultúry a ďalších
začali okolo roku 1300 drasticky kle-
sať. Po ústupe Anasaziov nasledovala
invázia. Máme len veľmi málo pád-
nych dôkazov pre nájazdy Apačov
a Navachov pred rokom 1500...

Fremontská kultúra. Príslušníci
fremontskej kultúry sa oddelili od
Anasaziov... okolo roku 400 n.l. Fre-
montská kultúra... po roku 1150 upa-
dala... a zanikla okolo roku 1300, keď
došlo k všeobecnému zníženiu počtu
kultúr na Juhozápade... Ďalší osud
nositeľov fremontskej kultúry zostáva
neznámy...

Patajská kultúra. ...Sinagua do-
siahla rozkvet po roku 1100 n.l. po-
tom, čo bola pôda po výbuchu tamoj-
šej sopky zúrodnená vulkanickým po-
polom... príslušníci kultúry Sinagua,
potom čo sa vrátili pôvodné prírodné
podmienky, pochopili, že ich je pre ži-
vot na tomto území mnoho a celá ob-
lasť bola po roku 1300 opustená...

Veľká panva. ...ale vo vrstvách po-
chádzajúcich z obdobia po roku 1200

 AJ AZTÉKOVIA, AKO SPARŤANIA, ŽILI PRE VOJNU A NEDU-
ŽIVÝCH CHLAPCOV PRI NARODENÍ ZABÍJALI. OBA NÁRODY SA
ZRODILI V MARSICKOM OBDOBÍ, HOCI O 2500 ROKOV NESKÔR.
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n.l. nie sú nálezy príliš časté, čo svedčí
o tom, že bažiny postupne ďalej vysy-
chali a prírodné podmienky pre život
ľudí potom boli ešte krutejšie.” 62

Pripomíname ešte raz, že to, čo
sme tu uviedli, nie je len nejaký ciele-
ný “výber tých kultúr, ktorým sa v tom
období práve nedarilo”, zatiaľčo iným
sa možno darilo. Uviedli sme zoznam
všetkých (čítate dobre!) všetkých naj-
väčších kultúr, o ktorých sú podrob-
nejšie archeologické informácie!

Samaelský stredovek
v Južnej Afrike

Zimbabwe. “Pevnosť Zimbabwe
vznikla v 12. storočí a bola dokonče-
ná v 15. storočí. S výnimkou egypt-
ských miest bola najväčším kamen-
ným mestom v Afrike. V rokoch 1200-
1450 malo hlavné mesto šonského krá-
ľovstva hradby o obvode 2,5 km, s múr-
mi až 10 m vysokými a 7 m hrubými;
vnútri  sa týči li dve kónické veže
s obvodom 10 m.” 60

Botswana. “Najnovší archeolo-
gický prieskum dokazuje, že po roku
1300 sa v niektorých častiach Bot-
swany podstatne znížil počet obyva-
teľov. Dôvody, prečo toto územie
opúšťali, nie sú celkom jasné. Naj-
pravdepodobnejšie k tomu došlo pre-
to, že na Khoikoiov zo severu tlačili
iné kmene, samy vytlačované zo svo-
jich sídlisk v dôsledku migrácie oby-
vateľstva z oblastí vysychajúcej Saha-
ry. Mohli sa tu tiež výrazne zhoršiť
podmienky pre chov dobytka.” 63

Samaelský stredovek na
Novom Zélande

“Poslednou osídlenou krajinou
Polynézie bol Nový Zéland. Bol kolo-
nizovaný na konci 1. tisícročia poly-
nézskymi roľníkmi, predchodcami
Maorov... Rastúca závislosť na poľ-
nohospodárstve išla pravdepodobne
ruka v ruke s rastom populácie
a s vojnami, ktoré sa na Severnom os-
trove viedli po roku 1300... Na Juž-
nom ostrove sa... počet obyvateľov
a počet sídlisk znížil, čo bolo evident-
ne spôsobené tým, že poľnohospo-
dárstvo nemohlo vyvážiť úbytok prí-
rodných zdrojov.  Obdobie 1000-1350
sa nazýva archaickým, zatiaľčo fáza
po roku 1350... sa nazýva klasickým
maorským obdobím. To je na Sever-

nom ostrove charakterizované masív-
nymi hli nenými forti fikáciami...
V priebehu klasickej fázy sa rýchlo
zvyšovala populácia a celý proces
sprevádzali početné kmeňové vojny...
budovali pevnosti (pa) s terasami,

priekopami a palisádami... Hradiská
(pa) sú charakteristickými objektami
Severného ostrova po polovici 14. sto-
ročia... Pa boli stále početnejšie a stá-
le mohutnejšie opevňované.” 1 

Samaelské obdobie
staroveku

Čitateľ je už akiste unavený po-
čúvaním o toľkých potokoch krvi,
ktoré si po celom svete vyžiadali dé-
monické bytosti Marsu; a možno po-
vie, že už stačí, že už tomu verí, že
opát Trithemius nebol iba poverčivý
mních, ale zasvätený človek, keď
vedel aj bez archeológie to, na čo my
musíme prichádzať tak pracne archeo-
logickým výskumom. Lebo Trithemi-
us už v roku 1508 napísal: “A Samael,
anjel Marsu... pri jal vládu nad sve-
tom 3. dňa mesiaca marca roku Pána
1171... pod ktorého vládou mnoho vo-
jen bolo po celom svete, v nich bez-
počet tisícov ľudí zahynulo, a mnohé
kráľovstvá strati li svoje pôvodné
hranice...” 32

Lenže to nie je všetko. My musíme
ešte skontrolovať predchádzajúce, sta-
roveké samaelské obdobie (1309-955
pr. Kr.). Len tak môžeme získať na-
ozaj istotu, že sme nezanedbali žiadne
dostupné historické a archeologické
informácie, ktoré by mohli svedčiť
proti. Ak Samael skutočne vládne

každých 2400 rokov ako duch času,
tak potom sa temné obdobia v histórii
museli opakovať periodicky. Je mož-
né, že by sa aj v 13.-10. storočí pr. Kr.
odohrával nejaký hromadný úpadok
kultúr a hospodárstva, vyľudňovanie,
ničenie, vojny? Lebo ak zistíme, že
sa v staroveku počas samaelského ob-
dobia nič podobné nestalo, Trithemi-
ovo učenie o duchoch času je neprav-
divé.

Napríklad trójska vojna. Legen-
dárny prototyp vojny v staroveku.
Kedy sa odohrala? V rokoch 1194-
1184 pr. Kr. – teda v samaelskom ob-
dobí! A najslávnejšia, bájna vojna na
indickom subkontinente, boj Kuruov-
cov a Pándouvcov? V 13. a 12. storo-
čí pr. Kr. – teda v tom istom čase!
Vráťme sa teda v duchu do 13., 12. a
11. storočia pred Kristom... Rinčanie
zbraní už dolieha k našim ušiam...

Samaelský starovek
v Európe doby bronzovej
“Okolo roku 1200 pr. n. l. sa spo-

ločnosť v Británii začala meniť. Stala
sa militantnejšou, kde kopcom domi-
novali  skôr pevnôstky, než posvätné
mohyly a kamenné hroby.”

“Militarizácia spoločnosti postu-
povala; okolo roku 1250 pr. n.l. sa
v celej Európe šírili nové druhy vý-
zbroje, napr. bronzové meče alebo
náholennice, prilby a panciere
z bronzového plechu, a opevňovanie
sa šírilo do západnej Európy. Elita
bojovníkov nahradila náčelníkov
ranej doby bronzovej. Vystúpenie
bojovníckej elity... Bolo to práve za
týchto podmienok, kedy sa Európou
začal šíriť nový kov, železo.” 1

V 13. STOR. PR. KR. SA SPOLOČNOSŤ
V EURÓPE ZAČALA SILNE MILITARIZOVAŤ.
ŠÍRILI SA NOVÉ DRUHY VÝZBROJE, KOP-
COM ZAČALI DOMINOVAŤ SKÔR PEVNÔST-
KY, NEŽ POSVÄTNÉ MOHYLY A HROBY.

VEĽKÉ ZIMBABWE. NAJVÄČŠIU KA-
MENNÚ PEVNOSŤ V AFRIKE VYBUDOVALI
V ČASE ARCHANJELA SAMAELA.
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Posledná námietka, ktorú by či-
tateľ mohol vzniesť – a vieme, že
niektorí ju budú vznášať veľmi ostro
– je táto: Nie je táto filozofia o du-
choch času fatalistická? Keď v bu-
dúcnosti príde znova samaelské ob-
dobie – budeme sa musieť opäť za-
bíjať? Alebo bude v rafaelskom ob-
dobí všetko prekvitať samo od seba?
A nie je táto filozofia o duchoch
miesta rasistická? Existujú nadrade-
né rasy, ktoré sú pod vplyvom “dob-
rej” planéty a “zlé” rasy ovplyvňo-
vané “zlými” planétami? Sú alebo
boli Mongoli “zlá” rasa, pretože sú
spojení s Marsom? Čitateľ by teda
mohol vzniesť hneď dve závažné ob-
vinenia: z fatalizmu a z rasizmu.

Niet najmenšieho dôvodu, vážení
čitatelia, takto uvažovať! V Sophii 5,
1995 v cykle “Svetlo na astrológiu”
sme už na všetky tieto otázky jasne
odpovedali. V skutočnosti nejestvu-
jú “dobré” a “zlé” planéty, ale všetky
planéty sú rovnako nevyhnutne po-
trebné, aby boli na oblohe, a aby
v ľudskej duši boli všetky archetypy
duševných síl, ak máme dostať ce-
lého človeka. Lebo predstavte si, že
by ste z oblohy zvesili povedzme
Mars, pretože sa vám nepáči. Akých
by ste dostali ľudí? Veľmi prejemne-
lých, citlivých, neagresívnych – ale
bez vôle, pasívnych, dostali by ste
krivých ľudí. Alebo keby ste zvesili,
dajme tomu Saturn. Dostali by ste
povrchných, pôžitkárskych, zmysel-
ných ľudí, ktorí by v ničom nevedeli
ísť do hĺbky, v ničom vytrvať, nič by
si nedokázali odrieknuť.

Každá planéta má svojho arch-
anjela a svojho arcidémona. Každá

Robia nás duchovia èasu
neslobodnými?

je vo svojej rýdzej podobe
krásna, každá je prototypom
nejakej cnosti. Ale každá

vrhá aj tieň. Každá má aj svoju
padlú podobu. Tou sú neresti, ktoré
sú krivými obrazmi tých istých
cností. Aj Mars má svoju ušľachtilú
podobu: je to energia, vôľa, praco-
vitosť.

V cykle “Svetlo na astrológiu”
sme uviedli príklad, pozorovanie sku-
piny desiatich ľudí v čase, keď sa ne-
beský Mars dostal do konjunkcie
s ich duševným (radixovým) Mar-
som: jeden z nich sa pobil v krčme,
štyria mali škriepku v rodine alebo
v zamestnaní, jeden nemal škriepku,
ale dostal srdcovú príhodu, jeden vy-
hral športovú súťaž a jeden bol doma
a intenzívne, húževnato pracoval.

Tá istá konštelácia pôsobí na kaž-
dého len podľa jeho povahy; ako to
nezabudol pripomenúť vo svojom
spise ani opát Trithemius: “Povaha
ľudí sa mení s časom, a nižšie telá sa
premieňajú pod vplyvom vyšších.
Myseľ človeka je vskutku slobodná,
a nepodlieha vplyvu hviezd, pokiaľ
nepošpiní svoju náklonnosť prílišným
ľpením na tom, s čím má do činenia
vo vzťahu s telom. Lebo anjeli, ktorí
pohybujú sférami, neničia ani neroz-
vracajú nič, čo samo zo svojej priro-
dzenosti nie je tak utvárané.” 32

Hviezdy nemôžu primäť člove-
ka k ničomu inému, než k tomu, čo
v ňom samotnom už je. Ak sa v sa-
maelskom období prejavuje taká vy-
soká agresia, chorobnosť atď., nespô-
sobuje ju archanjel Samael, pretože
on je len strážcom marsickej karmy
ľudstva; on musí pootvoriť stavidlá
centrály agresívnych a deštruktív-

nych emocionálnych potenciálov člo-
večenstva, ktoré sa nahromadili za
predchádzajúcich 2000 rokov. Tak,
ako ľudský organizmus musí zvoliť
na povrchu tela nejaké miesto, kde
bude vred, a kadiaľ sa dostanú z tela
všetky v krvi kolujúce jedy von, tak
aj v časovom organizme ľudstva
musí byť miesto, aby sa aura ľudstva
mohla vyčistiť od skrytých dušev-
ných jedov.

Časy musia byť  rozdelené.
Nemôže byť naraz čas práce a čas zá-
bavy; nemôže byť súčasne čas zbraní
a čas múz. Nemôže sa všetka karma
realizovať naraz, lebo na to nie je prí-
ležitosť. Aj človek, ak chce konať ra-
cionálne, si rozdeľuje čas, aby sa sú-
stredil podľa možnosti vždy na jed-
nu vec. Tak aj nebeská múdrosť roz-
deľuje časy.

Veď predsa keď sa niekto narodí
na mieste, kde sú veľké ložiská žele-
za, a iný na mieste, kde je cín, a ďalší
blízko strieborných dolov – nebudú
nariekať, že sú “predurčení” duchom
miesta, ale budú sa špecializovať na
prácu s tým, čo na danom mieste je,
aby to priviedli k dokonalosti, a aby
tým nakoniec mohli navzájom obo-
hatiť jeden druhého. Sú národy, ktoré
žijú v oblasti, kde je veľa železnej ru-
dy; záleží len od nich, či budú kovať
meče alebo pluhy. Presne tak aj náro-
dy, ktoré majú to šťastie, že dostali
veľa duševného železa, sami zodpo-
vedajú za to, či ho používajú na dob-
ré alebo na zlé.

Duch miesta a duch času ne-
predurčujú dobro a zlo človeka, ale
dávajú materiál, s ktorým treba
pracovať. Múdry pracuje s tým, čo
je; a nebude sediac na obrovských
medených doloch, ktoré by mohol
premeniť na bohatstvo svojho náro-
da, nariekať, že chce pracovať so
striebrom, ako jeho susedia.

Práve tak ani duchovia času člo-
veka nepredurčujú, len dávajú to,
s čím treba v tom čase pracovať. Ra-
fael, Uriel, Michael a Gabriel sa
striedajú napr. aj ako duchovia
ročných období. Na jar vidno vždy
pravidelne sedliakov ako vychádzajú

Drviť nepriateľov, vidieť
ich padať pred nami na

tvár, brať im kone... počuť
bedákanie ich žien, to je

najlepšie na svete.
Džingischán
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Samaelský starovek v Egypte
 “Po roku 2200 pr. n. l... nasledovala

doba blahobytu, sprevádzaná obnovením
kráľovskej autority, ale v 12. stor. pr. n. l.
vzrástli ceny obilia na 24-násobok pôvod-
nej hodnoty. Roku 1153 pr. n. l. sa kvôli
nedostatku jedla vzbúrili dokonca aj privi-
legovaní kráľovskí remeselníci v Dér-el-
Medine. Práve táto kríza sa stala prízna-
kom konca doby najväčšej moci a blaho-
bytu starého egyptského štátu. Hoci Egypt
prečkal obdobie hladomoru, cudzích úto-
kov  a vnútorných nepokojov a zažil mier-
ne umelecké a hospodárske oživenie v 6.
stor. pr. n. l., krajina už nikdy nedosiahla
svoju niekdajšiu slávu.” 1

Samaelský starovek v Levante
“V 2. tisícročí pr. n. l. bola Levanta,

východné pobrežie Stredozemného mora
medzi Anatóliou a Egyptom rozdelená
medzi množstvo kvitnúcich mestských štá-
tov... Egypt, najstarší z nich, mal tradíciu
silnej ústrednej vlády, ktorá siahala až do
roku 3000 pr. n. l... vrcholila aj sila krá-
ľovstva Mitanni s centrom v stepiach se-
vernej Mezopotámie...Treťou hlavnou moc-
nosťou bola ríša Chetitov... Počas 12. sto-
ročia padli najmocnejšie štáty tejto oblas-
ti za obeť ničivému vpádu námorných ná-
jazdníkov neznámeho pôvodu, takzvaným
“morským národom”. Pod týmito útokmi
sa levantské štáty rozpadli, ríša Chetitov
bola zničená, zatiaľčo Egypt prežil, i keď
za cenu vážneho oslabenia. Keď krátko po
roku 1000 pr. n. l tento “temný vek” skon-
čil, bolo pripravené javisko pre nástup
veľkých blízkovýchodných ríší 1. tisícročia
pr. n. l.” 1

“Blízky Východ, rovnako ako Egypt
a Grécko, prežili temný vek v rokoch 1100-
900 pr. Kr. Veľmi málo historických zázna-
mov sa zachovalo z toho obdobia.” 14

Samaelský starovek v Grécku
“...Tak sa prejavil vzostup moci Mykén

(asi 1550 pr. n. l.), ktorý súvisel so vzras-
tom obchodu a prosperity v celom Gréc-
ku... Podľa Homérových príbehov boli My-
kény v čase trójskej vojny sídlom Agamem-
nóna, vládcu celého Grécka... Mykény sa-
motné boli zrejme pôvodne obohnané dre-
venou palisádou, ale na začiatku 13. stor.
pr. n. l. ju nahradila mohutná kyklopská
hradba, silná až 7 m. Okolo roku 1250 pr.
n. l. sa toto opevnenie rozšírilo na juhozá-
pad a bolo doplnené monumentálnou le-
viou bránou. Nakoniec, napriek všetkým

opatreniam, vnútorné nepokoje, sprevádza-
né snáď cudzím vpádom, spôsobili , že do
konca 12. stor. pr. n. l. boli všetky mykén-
ske paláce a mestá buď vydrancované, ale-
bo opustené.” 1

“V 12. storočí pred Kr. postihol bohatú
mykénsku bronzovú civi lizáciu osudný
úder. Archeológovia mohli konštatovať, že
Mykény, Tingathos a iné peloponézske mes-
tá boli zničené. Od toho času sa len zried-
ka našli pri vykopávkach predmety a boli
bezvýznamné. Populácia poklesla... Hos-
podársky a politický úpadok zapríčinil, že
znalosť písma sa stala zbytočnou. Lineárne
písmo zmizlo a dočasne zavládla nevzde-
lanosť... Toto obdobie... sa často nazýva
grécky stredovek.” 2

“Okolo roku 1190 pr. Kr. Egypťania za-
znamenali, že “Severania boli na svojich
ostrovoch znepokojovaní”. .. Na Cypre...
prišlo ďalšie zničenie, pokles populácie
a čiastočné vysídlenie. V rovnakej dobe
Mykéňania... vymreli ... Štýl maľovaných
nádob nájdených v Miléte naznačuje novú
okupáciu Attiky v prvej polovici 11. storo-
čia pr. Kr. Nie je nijak fantastické sa do-
mnievať, že pohyby národov v egejskej ob-
lasti v tej dobe boli  ako nevypoči tateľné
rozbúrené vlny a že pre nás zostanú tajom-
stvom, keby pre nič iné, tak preto, že nemô-
žeme pochopiť úplne všetky faktory...” 64

Preèo veda nedokáže pochopi�
súvislosti

Položme si otázku: Prečo historická ve-
da nemohla už dávno prísť na to, že časy
majú rôznu kvalitu, že existujú obdobia,
ktoré majú určité spoločné črty, ktoré sa
periodicky opakujú? Prečo nemohla odha-
liť napríklad existenciu samaelského času,
ako sme to teraz urobili my? Veď dôkazy
sú priam do očí bijúce!

Nemohla na to prísť, skutočne. Po prvé

do polí, orú, sejú. Znamená
to snáď, že Rafael “predur-
čuje” sedliaka, aby išiel na
jar siať? Michael “predur-
čuje” vinára na jeseň robiť
víno? Len hlupák by chcel
v lete siať a v zime žať úro-
du. Poľnohospodár sa ne-
cíti “osudovo predurčený”
ročným obdobím, ale vy-
užíva ročné obdobie na to,
aby sa venoval tomu, na čo
je ten čas najvhodnejší.
Vie, čo treba kedy urobiť,
aby sa tomu najviac dari-
lo. Jeho múdrosť a slobo-
da je práve v tom, že je
s týmito skrytými časový-
mi rytmami v prírode dô-
verne oboznámený, a pod-
ľa toho koná.

Preto ľudia, ktorí by
chceli zakázať hovoriť
o ročných obdobiach a
denných dobách, a nabá-
dali by roľníka, aby sa cítil
“slobodný” a sial v zime,
záhradníka, aby vysádzal
stromy v lete a polieval
v poludňajšej horúčave, by
museli mať veľmi podivné
a zlomyseľné zmýšľanie.
Sloboda človeka nie je
v tom, že si robí “čo
chce”, ale vždy len v tom,
že zušľachtí to, čo mu je
dané.

Pokiaľ človek nenachá-
dza v sebe túto silu k vnú-
tornému zušľachteniu, sku-
točne nie je slobodný, ale
je otrokom astrálnych síl.
Je ilúziou nahovárať si, že
sme “slobodní”, keď sme
otrokmi vášní a keď dejiny
tak jasne svedčia o tom, že
sme to doteraz – ľudstvo
ako celok – nezvládli.

Naostatok si treba uve-
domiť ešte to, že nie ľud-
ský duch je podmienený
miestom a časom svojho
narodenia, ale miesto a čas
jeho narodenia sú pod-
mienené ním: človek sa
rodí na nejakom mieste
a do určitej doby, lebo
potrebuje pracovať s ur-
čitými silami, aby urobil
sám seba celistvejším.
Volí si ich on sám.

MYKÉNY . V 13. STOR. PR. KR. BOLI MY-
KÉNSKE PALÁCE OBOHNANÉ MOHUTNOU KY-
KLOPSKOU HRADBOU A DO KONCA 12. STOR.
VYDRANCOVANÉ A OPUSTENÉ. NEMILOSRDNÁ
VLNA NÁSILIA POSTIHLA V TOM ISTOM ČASE CE-
LÉ STREDOMORIE.
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lili, je nevyhnutne potrebné spojiť
vonkajšie, faktografické poznanie
s inšpiráciou zvnútra. Len vďaka to-
mu, že sme mali myšlienku o záko-
nitom striedaní duchov času, začali
dávno známe fakty odrazu dávať nový
zmysel. Táto myšlienka by nám však
nikdy nevyplynula z týchto faktov
samotných, nech by sme ich zhromaž-
dili sebeväčšie množstvo. Vďačíme za
ňu anjelom.

Veda už zhromaždila obrovské
množstvo faktografických poznatkov,
informácií. Tieto informácie tu teraz
stoja jedna vedľa druhej, nesúvisle,
bezo zmyslu, bez akejkoľvek jedno-
tiacej, vysvetľujúcej myšlienky. Z tých-
to poznatkov, ktoré sme zhromaž-
dili za posledných 500 rokov, ešte
nevyplynulo žiadne morálne pouče-
nie, ešte neboli zužitkované vo vlast-
nom, ľudskom zmysle, iba technicky.

Archanjelovi Gabrielovi vďačíme
za to, že sme svoje intelektuálne

schopnosti ponorili do hmoty a dozve-
deli sme sa o tajomstvách hmoty – až
po jadro atómu a kvarky – toľko, ako
za celú dovtedajšiu históriu ľudstva
nie. To je niečo mimoriadne cenné.

Archanjel Michael však od nás
požaduje, aby sme celé toto obrov-
ské poznanie teraz zduchovnili; aby
sme pochopili, že hmota je prejavom
ducha, že rozličné štrukturácie hmoty
sú len výsledkom rozličných foriem
vedomia; aby sa tieto výsledky vedec-
kej epochy stali teraz odrazovým
mostíkom do ešte vyšších, nepozna-
ných oblastí ducha; aby sa celé toto
materiálne poznanie premenilo na
poznanie morálne.

My chceme archanjelovi Micha-
elovi v tejto veľkej úlohe pomáhať.
Tak, ako sme teraz premenili dejepis
na duchovnú vedu, premeníme ché-
miu, fyziku, astronómiu, botaniku, zo-
ológiu, medicínu... Ani jednu vedu ne-
vynecháme. A nikdy neprestaneme
zdôrazňovať, že za všetko, čo máme,
vďačíme anjelom. Nikdy sa za to ne-
budeme hanbiť. Ničím neopodstat-

preto, lebo materialistický historik
alebo archeológ pokladá za vylúčené,
že by medzi dianím na vzdialených,
od seba oddelených kontinentoch,
mohla existovať nejaká príčinná sú-
vislosť. Medzi prelievaním krvi v Ja-
ponsku, Nemecku, Mexiku a na No-
vom Zélande nemôže existovať súvis-
losť, pretože medzi nimi neexistoval
fyzický kontakt.

Pod heslom “Veda by sa mala dr-
žať len dokázateľných faktov!” (ro-
zumej: mala by skúmať iba to, čo je
fyzické, čo sa dá chytiť do ruky) – sa
akýkoľvek pokus uvažovať o nevidi-
teľných súvislostiach vopred vyluču-
je – takže sa v tomto smere ďalej vô-
bec neuvažuje. Keď sa v celej Euró-
pe zdvihne vlna sedliackych nepo-
kojov – a zároveň, v tom istom čase
povstanú sedliaci všetkých čínskych
provincií – je to len kuriozita, nič viac.
Na akúkoľvek synchronicitu – aj keď
sa na všetkých kontinentoch odrazu
začne vyľudňovanie – sa materia-
listický historik musí dívať len ako na
náhodnú časovú koincidenciu, nech je
akokoľvek kuriózna. Nič iné mu ne-
zostáva. Dianie sa musí vysvetliť ne-
závislými príčinami.

Po druhé: Aj keď história vie
o existencii temného obdobia stredo-
veku (1. samaelské obdobie) a tem-
ného obdobia staroveku (2. samael-
ské obdobie), neudiera to do oka; le-
bo sa zdá, že niet dôvodu predpokla-
dať medzi nimi súvislosť. Vonkajšia,
hmotná súvislosť medzi nimi byť
nemohla (veď ich oddeľujú celé dve
tisícročia!).

Vedci nemôžu objaviť súvislosti
vo svetovom dianí, lebo tieto súvis-
losti nie sú hmotné, ale duchovné!
Sami sa cieľavedome obmedzujú iba
na skúmanie toho, čo je hrubohmot-
né, fyzické; a tak si zahatávajú cestu
k pochopeniu súvislostí.

Kým vedci zostanú v zajatí mate-
rializmu, vždy sa dopátrajú len k ne-
jakým vonkajším príčinám: zmeny
klímy, epidémie, vyčerpanie pôdy,
nedostatok pasienkov, nájazdy kočov-
níkov, konflikty alebo “vnútorné
príčiny”. To je v poriadku. Ale prečo
ľudia, ktorí boli po stáročia zdraví, sú
odrazu všade chorí? Prečo ľudia, ktorí
nažívali svorne, sa odrazu nemôžu
vyhnúť konfliktu? Prečo územie,
ktoré stačilo pre určitý počet ľudí, je
odrazu pre týchto ľudí primalé?

Vidíte, milí čitatelia, že na to, aby
sme tieto súvislosti okolo nás odha-

nené, tvrdohlavé, dogmatické po-
pieranie anjelských hierarchií je
hlavným limitujúcim a retardač-
ným činiteľom vied súčasnosti. Od-
teraz – nech sa hanbia tí, čo sa vzne-
šeným duchovným bytostiam posmie-
vajú! Duch času je v tomto na našej
strane.

V budúcom čísle: archanjel Rafael
a rozkvet Európy, pútnictva a obcho-
du. Vznik gotiky. Hudba sfér.
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Ľudská inteligencia
si zvykla na slabé svetlo

sviečky a pohľad
 do slnečného svetla už

neznesie.
Chalíl Džibrán
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týchto dňoch sme
opäť vstúpili do micha-

elskej doby, ktorá pred-
stavuje tú časť roka (je-

seň), kedy by sme sa mali obzvlášť
zamýšľať nad onou podivuhodnou
ľudskou schopnosťou, ktorá člove-
ka odlišuje od ostatných pozemských

tvorov a činí ho v pravom slova
zmysle človekom - totiž nad mysle-
ním. Úvaha o myslení a jeho podsta-
te je pravou michaelskou témou, kto-
rej obsah nemožno, samozrejme,
zďaleka jednou prednáškou vyčer-
pať.  To potvrdia iste  všetci, ktorí sa
aspoň sčasti orientujú v rozsiahlom
diele R. Steinera, v ktorom sa prob-
lém myslenia objavuje od prvých ro-
kov jeho verejnej pôsobnosti až do
konca jeho života, a to zo všet-
kých možných aspektov. V
dnešnej prednáške sa ho preto
môžeme dotknúť len aforis-
ticky, len z určitých hľadísk.

Prečo súvislosť mysle-
nia práve s Michaelom?

Podľa starej tradície je
Archanjel Michael vlád-
nucim duchom našej do-
by - a podľa výroku R.
Steinera je práve onou
božskou bytosťou, ”kto-
rá oslobodzuje myslenie
z oblasti hlavy a uvoľ-
ňuje mu cestu k srdcu.”
To je niečo, čo je pre
dnešnú dobu zvlášť ak-
tuálne. A to nech je tiež mottom
dnešnej prednášky.

Veľakrát tu už bolo zdôraznené,
že antropozofická cesta poznania má
svoje východisko v myslení - ako
najbdelejšej duševnej schopnosti
človeka, ktorú síce bežne používame
vo vede, filozofii i v praktickom ži-
vote, avšak bez toho, aby sme  pri-
tom väčšinou vyčerpali všetky jej
možnosti.

Snahou antropozofickej cesty je
zbaviť myslenie jeho tieňovosti,  kto-
rá človeku umožňuje chápať iba svet
neživej prírody a oživiť ho tak, aby
mohlo preniknúť i do sféry života,
do prvej, nám najbližšej nadzmys-
lovej sféry duchovného sveta. Cie-

ľom je premeniť myslenie zo sily
svet iba zrkadliacej v silu zrivú, ako
nástroj poznania duchovných sku-
točností, ktoré sú podstatou všetkých
javov, ktoré nás obklopujú. To je tiež
to, čo duch našej doby - Michael -
od človeka očakáva.

Čo je vlastne podstatou myslenia

a kedy vôbec táto schopnosť vo vý-
voji človeka vznikla? Kultúrny vý-
voj ľudstva naznačuje, že myslenie
v tej podobe, akou dnes disponu-
jeme, je historickým javom. Objavu-
je sa v prvých počiatkoch niekedy
medzi 8. - 6. storočím pred Kristom
u prvých gréckych filozofov. Ak po-
rovnáme s ich myšlienkami staršie
kultúrne prejavy, napr. v Egypte ale-
bo Babylone, zisťujeme, že človek
pôvodne nemyslel v pojmoch, ale v

obrazoch. Charakteristickým preja-
vom tohto obrazného myslenia, ktoré
predstavuje poslednú fázu starej jas-
nozrivosti, sú mýty, akýsi prvý sve-
tový názor či skôr chápanie sveta v
dobe, keď myslenie nebolo ešte via-
zané na fyzický mozog, ako je to
dnes, ale odohrávalo sa skôr ešte mi-

mo neho, v éterickom tele.
Postupne, ako sa táto duševná

schopnosť, pôvodne skôr snová, pri-
pútava k svojmu fyzickému podkla-
du, mení sa živý obraz v abstraktný
pojem, prežívaný síce bdelo, ale ako
niečo neživé, mŕtve. Nakoniec do-
spieva toto myslenie až k pochybnos-
tiam, ktoré vyústili i v pochybovanie
o tom, či existuje vôbec niečo ako
všeobecný  pojem (univerzália).
Zatiaľ čo napr. pre Platóna bol
svet ideí niečím skutočným, by-
tostným, videli stredovekí no-
minalisti v pojmoch iba slová,
mená (nomina) zhrňujúce
skutočné jednotlivosti: napr.
pojem trojuholníka zhŕňa
iba rôzne typy trojuholníka,
sám však nemá inú skutoč-
nosť.

Toto myslenie sa udrža-
lo dodnes, i dnešná veda je
v podstate nominalistická.
Väčšina ľudí nemyslí dnes
v skutočných myšlien-
kach, ale len v slovách.
Pri vysvetľovaní vecí sa
uspokojujú často len so

slovami, ktoré už poznajú, prípadne
vymýšľajú nové slová a označenia
pre dávno známe javy, čo sa často
považuje za pokrok v poznaní. Do-
kladom toho sú mnohé dnešné ve-
decké publikácie a filozofické úvahy.

V oblasti obyčajného myslenia,
ktoré má svoje prirodzené hranice,
je táto skutočnosť pochopiteľná, nie
však bezvýchodisková. Východis-
kom je totiž myslenie, uvedené do
pohybu. V prípade trojuholníka si
môžeme napr. predstaviť, že všetky
jeho strany sú v ustavičnom pohybe
a otáčaní, a to rôznou rýchlosťou a
rôznymi smermi - potom tu môžeme
mať všetky možné tvary trojuholní-
kov súčasne. Je to síce veľmi nepo-

Podstata myslenia a svetových názorov
Zdenìk Váòa

KTO ŽIJE VO SVETE SKUTOČNE DU-
CHOVNÉHO NAZERANIA, TEN VIDÍ ČIAS-
TOČNÚ OPRÁVNENOSŤ NAJRÔZNEJŠÍCH
STANOVÍSK A SVETONÁZOROV
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hodlné, zato tým však získame vše-
obecný pojem trojuholníka.

Myslenie sa musí naučiť chodiť,
hovorí  R. Steiner. Pokiaľ je uzavreté
v hlave, je nehybné. Pokiaľ vedec,
filozof, mysliteľ nie je schopný uvá-
dzať svoje myšlienky do pohybu, zo-
stáva vlastne nominalistom. Lebo
všeobecná myšlienka je iba myšlien-
kou v pohybe, ktorá prechádza z jed-
nej formy do druhej. Jednotlivosti,
jednotlivé formy z nej vznikajú vlast-
ne zastavením tohto pohybu v určitej
jeho fáze. Od uvedenia myslenia do
pohybu závisí vôbec duchovný po-
krok dnešného človeka. Ide pritom o
to uviesť myslenie do pohybu svo-
jou vôľou - tak ako uvádzame do po-
hybu svoje údy. To je tiež východisko
antropozofie R. Steinera: aktívne a
čisté, tj. zmyslovosti zbavené mys-
lenie, preniknuté vôľou - ako predpo-
klad prvého stupňa duchovného po-
znania imaginácie.

Povedané ezotericky: Pokiaľ člo-
vek myslí nominalisticky, potom vo
svojom myslení odráža sféru Duchov
formy (Exusiai), kde sú jednotlivos-
ti od seba prísne oddelené v množstve
tvarov. Ak však uvedie svoje mysle-
nie do pohybu, potom túto hranicu
oddelených foriem prekoná a vystu-

puje do vyššej sféry
Duchov pohybu (dy-
nameis). Myslenie
sa tu stáva dynamic-
kou silou.

Príkladom po-
hyblivého myslenia
je Goethova myš-
lienka metamorfózy
rastlín s ideou pra-
rastliny, ktorá nie je
pojmom, uzatvore-
ným v určitom tvare,
ale pojmom, ktorý
žije vo všetkých svo-
jich formách a pre-
chádza nimi. Goe-
thova prarastlina nie
je žiadnym stuhnu-
tým nehybným poj-
mom, ale dynamic-
kým pojmom v po-
hybe, v ktorom sa
myslenie odpútava
od svojho fyzického
podkladu.

Podobne vše-
obecné pojmy vo
svete rastlín, napr.

pojem lipa, dub, ruža, ľalia, alebo vo
svete zvierat, napr. pojem jeleňa, le-
va, medveďa a pod., nie sú vo svojej
podstate čírymi abstraktnými pojma-
mi, ale niečím bytostným: sú to sku-
pinové duše jednotlivých druhov,
ktoré žijú v astrálnom svete, kde sú
niečím, čo je v ustavičnom pohybe.
Jednotlivé rastliny alebo zvieratá sú
len ich údmi či orgánmi - asi ako prs-
ty ľudskej ruky.

Práve preto, že ľudia zostávajú len
pri tom a vidia iba v ríši foriem, zdá
sa im, že všeobecné pojmy a myšlien-
ky sú len slová. Preto ich tiež najprv
čerpajú len z reči - človek v detstve
najskôr hovorí a potom myslí. V sku-
točnosti sú slová len schránky, ktoré
vytvára pre všeobecné pojmy génius
reči.

Dospieť k skutočnému mysleniu
je preto tiež také neľahké. Vyžaduje
to vždy určitý kontakt s hierarchický-
mi bytosťami Duchov pohybu. Pravé
myslenie nie je niečím samozrej-
mým, ale je treba sa mu ešte len učiť,
zoznamovať sa s jeho vnútornými zá-
konmi, až prenikneme k impulzom,
z ktorých myslenie vzniká, k sile, kto-
rou je nesené.

Toto je možné dosiahnuť cviče-
ním čistého myslenia, pri ktorom

uchopíme zvolenú myšlienku s vy-
lúčením všetkého ostatného a pretvá-
rame ju na inú, taktiež zvolenú
myšlienku. Pritom sa snažíme oslo-
bodiť od myslenia v slovách a mys-
lieť v obrazových predstavách.

Napr. si predstavíme červený ko-
túč, ktorý potom postupne pretvára-
me na modrý, začínajúc zo stredu
smerom k obvodu, a potom znovu
späť na kotúč červený atď. Zistíme
pritom, ako sa mimovoľne rytmizuje
náš dych - na rozdiel od jogy, u ktorej
je pravidelné dýchanie východiskom.

Alebo sa v zmysle Goethovej me-
tódy cvičíme tak, že pozorujeme prí-
rodu s intenzívnou pozornosťou a za-
ujatím a potom sa snažíme vyja-
drovať svoje dojmy obrazným mysle-
ním - skôr však necháme veci na seba
pôsobiť tak, až nám vlastne samy vy-
javia myšlienky, do nich uložené.
Obyčajné myslenie sa obvykle
vmiešava do vnímania predčasne a
stráca tak svoju silu a prieraznosť,
kým pri čistom myslení sa posúva
ťažisko našej činnosti do síl éterické-
ho tela, ktoré sú tvorivými silami
života.

Ak hovoríme o silách éterického
tela, potom si musíme uvedomiť, ako
sú rozdielne spojené s naším fyzic-
kým organizmom na jeho hornom a
dolnom póle. Dolu sú tieto sily plne
vstrebané v procesoch látkovej vý-
meny, zatiaľ čo na hornom póle súvi-
sia s nervovým systémom iba vonkaj-
škovo - preto tu dochádza k borivým
procesom a umŕtvovaniu. Dojmy
vonkajšieho sveta, zrkadlené v moz-
gu, si síce uvedomujeme, ale pozná-
vame takto len vonkajšiu stránku
vecí. Ak sa však naučíme riadiť svo-
je myslenie vôľou, potom začíname
pracovať éterickými silami hlavy bez
fyzického podkladu - učíme sa tak v
myslení “chodiť”.

To je však iba jedna stránka veci.
Nejde totiž len o to uvádzať svojou
vôľou myslenie do pohybu, ale tiež
ho svojou vôľou potlačiť, napr. v me-
ditácii. Tak nadobúda naše myslenie
pravú dynamiku a svet začína odha-
ľovať nášmu vnímaniu svoje zjavné
tajomstvá. Potom si môžeme uvedo-
miť, že myšlienky sa vlastne nerodia
v mozgu, ako sa ľudia obvykle do-
mnievajú, ale že sú všade okolo nás,
vo všetkých veciach, ktoré nás obklo-
pujú - od ľudských výtvorov, do kto-
rých sa vtlačili ľudské myšlienky, až

MYŠLIENKY SA NERODIA V MOZGU, ALE SÚ VŠADE OKO-
LO NÁS, VO VŠETKÝCH VECIACH, KTORÉ NÁS OBKLOPUJÚ
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k prírodným javom - kameňom,  rast-
linám, zvieratám, ľuďom i hviezdam,
ktoré sú výrazom božských myšlie-
nok. Svojím myslením vlastne tieto
ľudské i božské myšlienky z vecí iba
vyťahujeme a vo svojej hlave zrkad-
líme - buď v ich pravde, ak je naše
myslenie čisté ako horské jazero, zr-
kadliace hviezdne nebo, alebo v rôz-
nych stupňoch pokrivené, ak pone-
chávame svoje ”zrkadlo” neočistené.
To potom nie je obvyklé intelektuál-
ne myslenie, ale vnútorná tvorivá čin-
nosť umeleckého rázu. Podľa slov R.
Steinera: ”Príroda sama je umelkyňa
a môže byť preto adekvátne pozná-
vaná len umeleckou duševnou kr-
vou”, tj. srdcom ako centrom dušev-
ného ”krvného obehu”.

Podstatou éterických síl vo svete
i v človeku je múdrosť. Preto je príro-
da okolo nás i náš vlastný organiz-
mus preniknutý múdrosťou. A do tej-
to imanentnej múdrosti éterického te-
la sa vžívame, keď cvičíme čisté mys-
lenie. Tým sa spájame i s múdrosťou
v prírode, ktorá je sama vystavaná z
božských myšlienok. Éterické sily sú
nositeľky tejto tvorivej myšlienkovej
činnosti tak v prírode, ako i v nás. R.
Steiner vyjadril túto skutočnosť v
často citovanom výroku: ”Vnímanie
idey v skutočnosti je pravým kommu-
niom človeka”. Príkladom tohto myš-
lienkového kommunia je jeho ”Filo-
zofia slobody”.

Súvisí to s určitým, zdanlivo para-
doxným javom, ktorý si ľudia väčši-
nou neuvedomujú, že totiž k tomu,
aby mohli myslieť, aby mohli tvoriť
svoje pojmy a idey, je potrebná urči-
tá, hoci i minimálna jasnozrivosť.
Kedykoľvek (naozaj) myslíme, vyví-
jame určité kvantum jasnozrivosti
bez toho, aby sme to ako jasnozrivosť
oceňovali. Práve toto zrnko jasno-
zrivosti v myslení dáva človeku mož-
nosť, aby myslenie urobil východis-
kom vývoja jasnozrivej schopnosti.
Je to ako v starej alchýmii, kde podľa
presvedčenia alchymistov bolo mož-
né vyrobiť zo všetkých kovov zlato,
za predpokladu, že bolo k dispozícii
aspoň nepatrné množstvo zlata. To
isté platí pre premenu myslenia v jas-
nozrivú silu. R. Steiner zdôrazňuje,
že v každej myšlienke a idei je od za-
čiatku perla jasnozrivosti. Len sliep-
ky, ktoré vidia medzi zrnom perlu
ležiacu na ceste, si ju nijako necenia.

A väčšina dnešných materialisticky
mysliacich ľudí je, bohužiaľ, takými-
to sliepkami. Vidia len tiene svojich
predstáv a nie žiariacu perlu, ktorá
zostupuje do ľudskej duše z vyšších
svetov, zo sveta hierarchií a nielen
zo zmyslového sveta, ako sa väčšina
ľudí mylne domnieva.

Ide teda o to prežiť myslenie v
jeho pravej, nadzmyslovej podstate
- to je kľúč, ktorý otvára bránu k
duchovnému poznaniu. V ňom môže
človek nájsť intímny vzťah nielen
sám k sebe, ale i k svetu.

Môžeme si teraz položiť otázku:
Ak je myslenie najvlastnejšou čin-
nosťou človeka, niečím, čo sám vy-
tvára, v čom úplne je a čo mu dáva
nástroj poznania - prečo sa vyvinulo
od počiatku ľudského myslenia toľko
rozdielnych svetových názorov, čas-
to úplne protichodných?

Na túto skutočnosť narazil R.
Steiner už vo svojej mladosti, keď sa
zaoberal svetovými názormi Ernsta
Haeckela a Friedricha Nietzscheho.
”Pociťoval som ich relatívne opráv-
nenie”, hovorí v svojom vlastnom ži-
votopise. ”V mojom duševnom zalo-
žení som s nimi nemohol zaobchá-
dzať tak, že by som hovoril: Toto je
správne, toto je nesprávne. To by som
musel pociťovať to, čo v nich žije, ako
niečo mne cudzie. Nepociťoval som
však jedno ako cudzejšie než druhé,
lebo doma som sa cítil len v duchov-
nom svete, ktorý som videl, a “ako
doma” som sa mohol cítiť v každom
inom.”

To však umožňovala  jeho neoby-
čajná schopnosť vciťovať sa do duší
druhých ľudí a často ich lepšie chá-
pať, ba  i interpretovať, než ony samy
seba.

Preto k jeho antropozofii patrí
uznanie relatívnej oprávnenosti rôz-
nych svetových názorov. Usiloval sa
vždy o súhrnný pohľad a uznanie
oprávnených aspektov a intelektuál-
nych postojov bez toho, aby pritom
upadal do nejakého povrchného syn-
kretizmu.

Vo svojom ”Vlastnom životopise”
o tom ďalej hovorí:

”Kto neodmieta všetko, čo nie je
v súlade s jeho smerom myslenia,
toho nebude znepokojovať relatívna
oprávnenosť rôznych svetových ná-
zorov. Môže bez výhrad pociťovať

fascinujúci účinok toho, čo bolo v
určitom smere vymyslené. Tento fas-
cinujúci účinok intelektualizmu žije
predsa v toľkých ľuďoch. Ľahko sú
hotoví so všetkým, čo je myslené inak
než u nich. Kto však žije vo svete sku-
točne duchovného nazerania, ten vidí
oprávnenosť najrôznejších “stano-
vísk”; a musí sa ustavične vo vnútri
svojej duše brániť tomu, aby nebol
príliš silne priťahovaný k jednému či
druhému hľadisku.”

To je možné označiť priam za
manifest múdrej tolerancie, zvlášť
aktuálnej v dnešnej dobe vyhrane-
ných svetonázorových, politických a
náboženských fundamentalizmov,
ktoré sa niekedy nevyhýbajú ani
našim radom.

Problémami svetových názorov sa
potom R. Steiner zaoberá v ”Sveto-
vých názoroch v 19. storočí” (1901)
a ”Záhadách filozofie” (1914),
zvlášť potom v berlínskom pred-
náškovom cykle ”Ľudská a kozmická
myšlienka” z r. 1914, o ktoré sa budú
naše ďalšie úvahy tiež opierať.

R. Steiner tu ukazuje, že svetové
názory, ako sa vyvíjali vo filozofii
alebo na základe prírodných vied, tr-
pia jednostrannosťou, ktorá vzniká z
toho, že sa často zovšeobecňuje nie-
čo, čo je správne iba v určitej oblasti
a v určitom zmysle. Z toho potom
plynie mätúce množstvo svetových
názorov. Prívrženci týchto názorov sa
potom združujú skôr podľa zákonov
karmy než podľa objektívnej logic-
kej presvedčivosti svojich stanovísk.

Ukazuje sa to už na príklade sporu
nominalistov a realistov v 11. - 13.
storočí o hodnote všeobecných poj-
mov. Ak označujeme napr. určité
zviera všeobecným pojmom “mač-
ka”, potom majú pravdu realisti, keď
tvrdia, že ide o pojem reálny. Nie je
však reálnym všeobecným pojmom,
keď túto mačku nazývam ”Micka” -
to je iba meno, ako správne súdia no-
minalisti. Podobne majú pravdu, keď
zdôrazňujú, že neexistuje všeobecný
pojem čísla, ale len jednotlivé čísla -
1, 2, 3 atď. Vo vzťahu vonkajších vecí
k všeobecným pojmom sú teda veľké
rozdiely - podľa toho je potom možné
uvažovať buď v duchu realizmu ale-
bo nominalizmu. - Hlavnou vecou je
vyhýbať sa jednostrannostiam.

Hlavné svetové názory v budúcom
čísle
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Zmysel života

Ako môže a má každý človek
spoznať svoje životné

poslanie

@  Prvá strana obálky: Roger
Garland: Eärendil a  Elwing @  
Štvrtá strana obálky: Ted Nasmith:
Jazdci pri brode @ Kresby: na stra-
ne 2, 3, 18, 31, 36, 44, 51 : Zdislava
Sýkorová @ 13, 14, 16, 23, 28, 47,
48 : Viera Nagyová @ 17, 35 : Moni-
ka Kabeleová @  Gotické a secesné
ornamenty a iniciály od starých
autorov

Časopis Sophia i knihy z vydavateľ-
stva Sophia sa objednávajú prostredníc-
tvom poštovej poukážky typu C. Na
prednú stranu poukážky vypíšte sumu,
ktorú posielate a na zadnú stranu, do ko-
lónky správa pre prijímateľa napíšte, za
čo túto sumu platíte.

Na Slovensku plaťte poštovou pou-
kážkou typu C na adresu: Sophia, P. O.
Box 47, 830 03 Bratislava 33. Predplat-
né je 50.- Sk za číslo, 200.-Sk na rok.

V Čechách poštovou poukážkou ty-
pu C na adresu: Sophia, P. O. Box 185,
690 02 Břeclav 2.  Predplatné je 50.-
Kč + 15 Kč poštovné za číslo, t.j. 260,-
Kč na rok.

Zo starších čísel je možné si objed-
nať ešte čísla 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 v cene 50,- Sk (50.- Kč + 15.-
Kč pošt.) za číslo.

 Knihy, ktoré od nás môžete dostať:

 Í  Rudolf Steiner: Tajné učení
Rosikruciánů. 199/209 Sk/Kč;
Í  Rudolf Steiner: Základy esote-

riky. 225 Sk/ Kč

Ako si ob j e dna ť
So phiu

Informujeme o vydaní knihy
Karla Funka Odívání Sluncem
s podtitulom Inspirace z esoter-
ních průhledů do minulost i
a budoucnosti Slovanstva. Je to
pokus o čiastočne ezoternú inter-
pretáciu slovanských dejín a bu-
dúcej úlohy Slovanstva s prihliad-
nutím na to, ako a čím môže každý
z nás už dnes začať plniť svoju vý-
vojovú úlohu pre seba a pre celok
v duchovnej oblasti každodenného
života.

Kniha je viazaná, s prebalom,
268 strán. Cena 170 Sk/Kč (vrá-
tane poštovného).

Zasiela: na Slovensku: Ing. Mi-
lan Tkáč, Rudnaya 13/5, 971 01
Prievidza 1. V Čechách: Marta
Hlavsová, ul. M. Horákové 1710,
397 01 Písek.

Vážená redakcia!
V článkoch v časopi-

se Sophia sa často stre-
távam s pojmami ezote-

rika, ezoterický, ezoterická filozofia.
Dosiaľ mi nik nevedel odpovedať na
otázku, čo tieto pojmy v skutočnosti
znamenajú, aký je pôvod a význam
týchto slov. Preto by som Vás chcela
poprosiť o odpoveď.

Taktiež by som Vás chcela požia-
dať o vysvetlenie pojmov okultista,
okultizmus či okultný alebo – ako
som sa stretla v poslednom čísle So-
phie – biely okultista.

Za Vaše odpovede srdečná vďaka
Miroslava, Košice

Vážená pani Miroslava,

slovo ezoterický je z gréckeho
eso-teros, a znamená “vnútorný, uza-
vretý kruh”, na rozdiel od exo-teros,
exoterický, tj. kruh vonkajší, ot-
vorený pre verejnosť. Myslia sa tým
náuky, ktoré boli kedysi, v staroveku,
vyhradené len pre úzky, vybraný kruh
ľudí, a nesmeli sa prezradiť pod tres-
tom smrti nikomu nezasvätenému.
Dnes sa preto pojmom ezoterický
naďalej označuje určitá časť toho po-
znania, ktoré bolo ešte v minulých
storočiach utajované, teraz sa však
zverejnilo. Pre veľkú väčšinu ľudí
zostávajú tieto poznatky naďalej
“skryté”, aj keď sú zverejnené, pre-
tože nie každý má predpoklady na to,
aby ich mohol pochopiť.

Slovo okultný má takmer ten istý
význam, ibaže je odvodené z latin-
činy, znamená tiež “skrytý, tajný”.
V praxi sa však obe tieto slová spro-
fanovali -  ľudia ich používajú kade-
jako, vo veľmi hmlistých význa-
moch, na všeličo, čo im pripadá ta-
jomné, záhadné a pod. Vďaka ľu-
ďom, ktorí tieto slová pričasto použí-
vajú v súvislosti s pochybnými prak-
tikami slovo okultný má v očiach ľudí
už vyslovene negatívny význam čo-
hosi nebezpečného, nevedeckého,
čierno-magického; a slovo ezoteric-
ký, ezoterika čaká čo nevidieť rov-
naký osud, takže sa nebude dať ďalej
používať. Pôvodne však neznamenali
nič viac, ako “skrytý, tajný, určený
len pre niektorých”.

S pozdravom a želaním všetkého
dobrého

Sophia

Odívání Sluncem

Karel Funk:



  51
K str. 36: Èas archanjela Samaela



„Co jiného, ó slunce, může zadržeti tvůj obraz než obloha?“
„Sním o tobě, nemohu však nikdy doufati, že bych ti mohla       

býti užitečna,“ pravila kapka rosy s pláčem, „jsem příliš nicotna, abych     
tě mohla v sebe pojmouti, velký vládče, a tak můj život jsou jen slzy.“

„Osvětluji nekonečnou oblohu, a přece mohu dáti sebe drobné    
kapce rosy,“ odvětilo slunce. „Stanu se jen jiskřičkou světla a naplním      
tě a tvůj drobný život zazáří v smavé kouli.“

Rabíndranáth Thákur


