
Z obsahu mystérijných drám R. Steinera 
!
I. Brána zasvätenia 
Sofia, Estela, Dve deti—v predohre a medzihre; Jan Thomasius, Maria, Benedictus, Theodosius—ktorého praobraz sa 
počas hry vyjaví ako duch lásky; Romanus—ktorého praobraz sa počas hry vyjaví ako duch činnej sily; Retardus—pôsobiaci 
ako duch; German—ktorého praobraz sa počas hry vyjaví ako duch mozgu Zeme; Helena—ktorej praobraz sa počas hry 
vyjaví ako Lucifer; Filia, Astrid, Luna—priateľky Márie, ktorých praobraz sa počas hry vyjavujú ako duševné sily Márie; 
Profesor Capesius, Doktor Strader, Felix Balde—ktorý sa javí ako nositeľ ducha prírody, Baldeova žena, Druhá Maria—
ktorej praobraz sa počas hry vyjaví ako duša lásky, Teodora—veštkyňa, Ahriman—myslený pôsobiaci iba ako duša; Duch 
živlov—myslený iba ako duch; Dieťa—ktorého praobraz sa počas hry vyjaví ako mladá duša. 
V strede diania stojí maliar Johannes Thomasius a veľká duša Mária, ktorí spolu v sprievode ich duchovného 
učiteľa Benedicta vykročia na cestu zasvätenia, na ktorej čelia mociam odporu — Lucifera a Ahrimana, a 
postupne cez bolestivé skúšky zrejú k sebapoznaniu. Stretnú pri tom okrem iných aj vzdelaného, idealisticky 
zmýšľajúceho profesora Capesia, tvoriaceho oživujúce duševné sily z nádherných rozprávok, ktoré mu dokáže 
rozprávať Felícia Balde. Ďalej stretnú aj ťažkými pochybnosťami otraseného, ale v živote praktického výskumníka 
Dr. Stradera. Strader s Capesiom stretnú v duševnom svete ducha elementov. Felix Balde a iná Mária tvoria z 
celkom nevedomých, prírodných duchovných síl. Strader je hlboko dotknutý víziami jasnovidiacej Teodory. Dôle-
žitú rolu hrá aj Astrid, Philia a Luna, duševné sestry Márie, a Theodosius s Romanom, chrámoví bratia Benedicta. 
German sa ukazuje ako výsmešný duch zemského mozgu a Retardus, zmiešaný kráľ z Goetheho rozprávky, sa 
pokúša vývoj zastaviť. 

II. Skúška duše 
Profesor Capesius, Benedictus—hierofant slnečného chrámu, Filia, Astrid, Luna—duchovné bytosti sprostredkujúce 
spojenie ľudských duševných síl s kozmom, nie alegoricky, ale ako sú realitou pre duchovné poznanie; Druhá Filia duchovná 
bytosť zadržujúca spojenie duševných síl s kozmom; Hlas svedomia—nie alegoricky, ale ako je realitou pre duchovné 
poznanie; Maria, Jan Thomasius, Doktor Strader, Felix Balde, Baldeova žena, Dvojník Jana Thomasia, Lucifer, Ahriman, šesť 
sedliakov a šesť sedliačok, Šimon—žid, predchádzajúca inkarnácia Dr. Stradera; Tomáš—predchádzajúca inkarnácia Jana 
Thomasia; Mních—predchádzajúca inkarnácia Márie; Veľmajster—hlava pobočky mystického bratstva; Prvý preceptor—
toho istého bratstva, predošlá inkarnácia prof. Capesia; Druhý preceptor—toho istého bratstva; Prvý a druhý ceremoniár—
toho istého bratstva; Benedictov duch; Josef Kühne—predchádzajúca inkarnácia Felixa Baldeho; Kühneova žena—
predchádzajúca inkarnácia Baldeovej ženy; Berta—ich dcéra, predchádzajúca inkarnácia “druhej Márie” v “Bráne zasvätenia”; 
Cecília—zvaná Cilka, Kühnova chovankyňa, predchádzajúca inkarnácia “Teodory” v “Bráne zasvätenia”; Theodosius, 
Romanus—hierofanti slnečného chrámu. 
Dej sa odohráva niekoľko rokov po udalostiach “Brány zasvätenia”. Na príklade Johannesa Thomasia sa Capesiovi 
ujasnilo, že človek môže preniknúť poznávajúc do duchovného sveta, ale on sám sa cíti bezmocný, aby šiel touto 
cestou. Mária s pomocou Benedicta rozpozná, že sa na nejaký čas musí od Johannesa odlúčiť, aby mu umožnila 
ďalší samostatný duchovný vývoj. Pre Johannesa je toto odlúčenie bolestné a nasledujúce stretnutie s dvojníkom 
mu zreteľne ukazuje jeho slabiny. Strader sa medzitým vzdal neplodného snaženia po poznaní a venuje sa 
praktickým životným úlohám ako predstavený fabriky na výrobu skrutiek. Dôležitú úlohu znovu hrajú Philia, 
Astrid a Luna, ktoré spájajú sily ľudskej duše s kozmom, a iná Philia, ktorá sa snaží tomuto spojeniu zabrániť, 
práve tým však vnesie do sveta element lásky. 
Na ceste domov z domčeka rodiny Baldeových zažije Capesius otriasajúcu spomienku na predchádzajúcu 
inkarnáciu, ktorú zároveň prežívajú aj Mária a Johannes. Táto retrospektíva do času neskorého stredoveku tvorí 
jadro druhej drámy a ukazuje osudové zápletky medzi osobami, ktoré sú súčasťou diania. Mária vtedy pôsobila 
ako mních dôsledne verný cirkvi a obrátila Johannesa, vtedy nazývaného Thomasom, celkom proti rádu 
templárov, v ktorého službách pracoval ako ťažobný majster. Zároveň v jednom z veľmajstrov rádu, skoršej 
inkarnácii Capesia, spoznáva Thomas svojho dlho nezvestného otca, ktorý pred mnohými rokmi hanebne opustil 
rodinu. V Cecílii, ktorá bola v prvej dráme Teodorou a teraz je chovankyňou Kühneových, spoznáva Thomas svoju 
dlho postrádanú sestru. V liečení znalý, ale dedinčanmi málo obľúbený, avšak s templárskymi rytiermi úzko 
spojený žid Simon sa ukazuje ako skoršia inkarnácia Stradera. Duch Benedicta, ktorý bol kedysi uctievaným 
majstrovským učiteľom mníchov, dáva nakoniec Márii, v jej vtedajšej inkarnácii, vhľady do pravých a rýdzich 
motívov templárskych rytierov čím ju podnieti k zmene uvažovania.   
Capesius nedokáže duševne spracovať svoju vinu z predchádzajúcich inkarnácií a uteká do vedomie utlmujúcej a 
bolesti zmierňujúcej blízkosti Lucifera. Do tejto pasce bol uvrhnutý aj Thomas prostredníctvom svojej slabosti a 
podprahovej pudovosti. A tak môžu nakoniec jedine Mária a Strader — on však iba nevedomky, vstúpiť do 
duchovného slnečného chrámu hierofantov. 



III. Strážca prahu 
Nositelia duchovného živlu—Benedictus (vodca slnečného chrámu a učiteľ niekoľkých osôb vyskytujúcich sa v “Strážcovi 
prahu”, Slnečný chrám sa spomína iba v “Bráne zasvätenia” a v “Skúške duše”), Hilarius Gottgetreu (veľmajster mystického 
spolku, v minulej inkarnácii v “Skúške duše” bol znázornený ako veľmajster duchovného bratstva), Ján Thomasius (Benedictov 
žiak); Nositelia živlu oddanosti—Magnus Bellicosus (zvaný German v “Bráne zasvätenia”, preceptor mystického spolku), 
Albert Torquatus (zvaný Theodosius v “Bráne zasvätenia”, ceremoniár mystického spolku), Profesor Capesius; Nositelia živlu 
vôle—Bedrich Trautmann (zvaný Romanus v “Bráne zasvätenia”), Ceremoniár mystického spolku (znovuvtelenie druhého 
ceremoniára duchovného bratstva v “Skúške duše”, Teodora (veštkyňa, u nej je živel vôle premenený do naivného zrenia), 
Doktor Strader, Nositelia duševného živlu—Mária (Benedictova žiačka), Felix Balde, Baldeova žena, Bytosti z duchovného 
sveta— Lucifer, Ahriman, Bytosti ľudského duchovného živlu—Thomasiov dvojník, Duša Theodory, Strážca prahu; Filia, 
Astrid, Luna (duchovné bytosti sprostredkujúce spojenie ľudských duševných síl s kozmom), Druhá Filia (duchovná bytosť 
zadržujúca spojenie duševných síl s kozmom), Hlas svedomia. 

Dvanásť zatiaľ nezasvätených osôb by malo svoje sily spojiť so silami spolku mystikov, vedeného Hilariom. Zdá 
sa, že na to dozrela doba v čase, keď Johannes Thomasius zverejnil všeobecne pochopiteľné spisy o základných 
duchovných pravdách, ktoré sa stretli so širokým záujmom. Felix Balde a Strader sú tiež povolaní do spolku. 
Strader dúfa, že prostredníctvom nového vynálezu nájde súlad medzi technikou a duchovným životom. 
Straderov revolučný aparát by mal “sily techniky rozdeliť tak, aby každý človek mohol pohodlne použiť, čo 
potrebuje k svojej práci v dome, ktorý si zariadi podľa seba.” 

Thomasius má sám voči svojej vlastnej práci kritický postoj. Vyslovil síce duchovné pravdy, stojí však od 
rozchodu s Máriou pod stále silnejším vplyvom Lucifera, a to by aj jeho, aj jeho prácu prinieslo do zatratenia. Je 
neodpustiteľnou chybou mystického spolku, že to nerozpoznal. 

Johannes síce prekonal túžbu smerovanú na Máriinu duševnú silu, Lucifer ju však presmeroval na Theodoru, 
ktorá je už sedem rokov Straderovou manželkou. To rozrušuje jej dušu natoľko, že nakoniec celkom vyčerpaná 
umiera — ale, aj na druhej strane by ešte mohol Johannes dosiahnuť jej dušu. To sa však nesmie nikdy stať, 
kým celkom neprekoná svoju túžbu po nej. 

Mária, ktorá pred Luciferovým trónom sľúbila, že odstráni zo svojho duchovného snaženia všetku sebelásku, 
môže teraz stáť pri Johannesovi a byť mu nápomocná. Vedie ho pred strážcu prahu. V podobe ušľachtilého 
starca, naplnený všetkými duševnými silami, po ktorých túži, verí Johannes, že uvidel na druhej strane prahu 
dušu Theodory. Náhle však spozná — je to on sám! A týmto poznaním sa stráca túžba po Theodorinej duši.  

Ako rozdvojený sa cíti Johannes odteraz vo svojej celej bytosti. V jednej časti sa vidí prostredníctvom Máriinej a 
Benedictovej pomoci celkom pevný a istý, spoľahnutý sám na seba a to, čo si tu duchovne získal, smie slobodne 
rozdávať iným. Nesmie sa ale do toho nič rušivo miešať z druhej časti, tej, ktorá stojí ešte celkom na začiatku 
skutočného sebapoznania. 

Strader zatiaľ vstúpil do ríše Ahrimana a dokázal spomienky na to, čo tam prežil, preniesť do bdelého denného 
života. Tým spoznal pôsobenie Ahrimana. Aj Capesius pokročil vo svojom vývoji, keďže stál vedome pred 
Luciferovým trónom a mohol zrieť jeho nutné pôsobenie mimo dobrého a zlého.  

Napriek všetkým nedokonalostiam sú teraz duchovní žiaci Benedicta považovaní za zrelých, aby svoju duchovnú 
prácu spojili k vyššej jednote. Odteraz majú preberať úlohy od Benedictových chrámových bratov a tak pripojiť 
nové k starému, kým títo môžu vystúpiť k vyššiemu pôsobeniu. Felix a Felicia Balde, ktorí našli prírodným 
spôsobom cestu do duchovného sveta, môžu tiež spojiť svoje sily so silami chrámových bratov, pretože 
signatúry času jasne svedčia o tom, že sa všetky duchovné cesty majú odteraz spojiť v nových mystériách. 


