Přednášející:

Markus Osterrieder, PhDr. M.A.(Universita Mnichov), nar.1961 v Mnichově.Dříve spolupracovník výzkumu v Institutu pro Východní Evropu (Osteuropa Institut) v Mnichově,
nyní samostatný historik, přednášející a spisovatel, činný v mnoha evropských zemích
od Norska po Rumunsko a od Británie po Rusko. Jeho zvláštním zájmem je duchovní,
politická a kulturní výměna mezi kontinenty Ameriky, Evropy a Euroasie. Hlavní publikace: Sonnenkreuz und Lebensbaum(1995), Das wehrhafte Friedensreich: Bilder von
Krieg und Frieden in Polen-Litauen 1505-1596 (2005), Die Durchlichtung der Welt: AltIranische Geschichte (2008), česky: Grál v Pyrenejích (Okruh a střed č.4,2003), Vývoj a
proměňující síla: O kořenech irského křesťanství (Okruh a střed č.4, 2000).
Web.:www.celtoslavica.de
Terry Boardman je dlouholetým studentem historie a duchovní vědy Rudolfa Steinera.
Přednášel 13 let na univerzitách a vyšších školách v Japonsku a Anglii, 11 let pracoval
a vystupoval jako Eurythmista, nyní je samostatně píšícím autorem, přednášejícím a
překladatelem z němčiny a japonštiny. Je autorem: Kaspar Hauser: Where did he come
from? (Wynstones Press, 2006), Mapping the Millennium - Behind the Plans of the New
World Order (Temple Lodge, 1998),a překladatelem: The Ashio Riot of 1907, od Prof.
Kazuo Nimura (Duke University Press, 1997).Web.:www.monju.pwp.blueyonder.co.uk
Richard Ramsbotham je dramaturg a divadelní režisér žijící poblíž Birminghamu ve
Velké Británii. Narozen v r.1962, studoval Cambridge University a Artemis School of
Speech and Drama. Přednášel Anglickou literaturu na Varšavské univerzitě (1989-1993)
a cestoval jako dramaturg a účinkující Divadelní společnosti Růže (Rose Theatre Company). Je autorem: Who Wrote Bacon? William Shakespeare, Francis Bacon and James
I. A Mystery for the 21st Century (Temple Lodge, 2004) a vydavatelem: New Selected
Poems of Vernon Watkins (Carcanet, 2006) a vede společnost Amador nabízející divadlo,
vzdělání a výzkum. Web.:www.amador.co.uk
Anežka Janátová, PhDr, je zakladatelkou, ředitelkou a přednášející na Akademii sociálních umění Tabor
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Tři otázky. Na samém sklonku svého života, v březnu 1925, v rozhovoru
o úkolech a možnostech Evropy a o silách bránících jejich naplnění, formuloval zakladatel duchovní vědy Rudolf Steiner (1861-1925) tři zásadní
problémy či otázky, jež naléhavě vyžadují rozřešení:
,,Otázka dvou Janů.
Odkud přišel Kašpar Hauser?
Kdo byl Dimitrij?”
Naše konference se bude podrobněji zabývat různými aspekty těchto
tří otázek, jejichž zodpovězení může být klíčem k lepšímu pochopení
současné situace v Evropě, k nalezení její (i naší) duchovní identity a pomoci nám vyrovnat se s naléhavými historickými výzvami, před nimiž
stojíme. Zvláště se zaměříme na duchovní a kulturní úlohu Střední Evropy
a prostoru Českých zemí.
Dva Janové. Ve své poslední přednášce hovořil Rudolf Steiner bezprecedentním způsobem o spojitosti Jana Křtitele a Jana Evangelisty. Jak jí
můžeme porozumět? Podobně jako objasnění osudu Dimitrije může vést
k pochopeni skutečné úlohy Východní Evropy a nalezení původu Kašpara
Hausera mít význam pro Střední Evropu, právě tak otázka dvou Janů skrývá
v sobě klíč k porozumění skutečnému duchovnímu osudu Západu. Kdo
byl Christian Rosenkreuz? Jaký je rozdíl mezi Svobodným zednářstvím a
Rosekruciánstvím? Jak se liší impulsy Williama Shakespeara a Francise
Bacona? Jaký je správný vztah mezi Británií a Střední Evropou? Co se
skrývá za současnými falziﬁkacemi úlohy Templářů a Máří Magdaleny,
například v Šifre Mistra Leonarda? Kromě hlubokých vnitřních aspektů
otázky dvou Janů se dotkneme i její současné aktuálnosti.
Záhada Lži-Dimitrije. Tajuplný život a tragická smrt mladého muže
zvaného “Lži-Dimitrij” , který se objevil v Polsko-Litevskem knížectví
roku 1604 a jenž se prohlašoval za careviče, dědice ruského trůnu Ivana IV.
Hrozného, je jednou ze záhad novější doby. Dimitrijův tajný úkol propojit
Rusko se Střední Evropou byl součástí duchovních zaměrů Rosekruciánství, s nimiž byl Dimitrij spojen nenápadnými nitkami škol a jednotlivců,
z nichž mnozí měli své kořeny v Českých zemích, zvláště mezi členy Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě. Jeho osud se odvíjel v rozhodujícím
okamžiku historie celé Evropy a Ruska, kdy se náboženské,

politické a společenské otřesy střetávaly s touhou po hlubokých proměnách
společnosti. Osud Dimitrije je jakýmsi zrcadlem evropských výzev a
konﬂiktů naší doby na počátku 21.století, jež ukazuje, jak se dnešní kulturní opona mezi Ruskem a Střední Evropou může opět rozplynout.
Kašpar Hauser. ,,Individualita skrývající se pod rouškou Kašpara Hausera
je bytostí, jež inspirujícím způsobem působila do Rosekruciánských
souvislostí od samého počátku…Kašpar Hauser měl splnit důležité poslání
esoterního křesťanství…Jižní Německo se mělo stát novým grálským
hradem rytířů svatého Grálu a kolébkou dění budoucnosti.”* Bitva
o pravdu o životě a smrti Kašpara Hausera pokračuje do dnešní doby
a jeho osobnost je pro mnohé inspirací. Jaké bylo jeho skryté poslání?
Kdo působil proti němu a proč? Čeho se snažila individualita Kašpara
Hausera dosáhnout v středoevropském kontextu ku prospěchu Evropy a
světa, a jak to souvisí s Dimitrijem, dvěma Jany a dnešní Evropou? (*Peter
Tradowsky, “Kašpar Hauser – Zápas o ducha”)
Program konference
ƀUWSUFLMJTUPQBEVWFǁFS
.BSLVT0TUFSSJFEFS3ǲßFB,ǥÎßWF4UǥFEOÎB7ÝDIPEOÎ&WSPQǇ¼WPE
1ÃUFLMJTUPQBEV
%PQPMFEOF3JDIBSE3BNTCPUIBN%VDIPWOÎTQPKFOÎNF[J#SJUÃOJÎBƀFTLÝNJ[FNǇNJ
PEEPTUPMFUÎ3JDIBSE** "OFßLBƀFTLÃ +BNFT*+#ÕINF3VEPMG**+PIO%FF
5FSSZ#PBSENBO1ǥÎCǇI,BØQBSB)BVTFSB¼WPEEPUÊNBUV
0EQPMFEOF3JDIBSE3BNTCPUIBN%SBNBUJDLÊBLUJWJUZ
ƀFTLÝQǥÎTQǇWFLLUÊNBUV"OFßLB+BOÃUPWÃ1FUS7PL[3PßNCFSLB
7FǁFS5FSSZ#PBSENBO3PTFLSVDJÃOTLÝQSPVEBKFIPQSPUJWOÎDJ3PTFLSV
DJÃOTUWÎPEQPǁTUPMFUÎEP,BØQBSPWZEPCZ ÙMPIB-PSEB4UBOEIPQFB WNǇØPWÃOÎ
;ÃQBEV
4PCPUBMJTUPQBEV
%PQPMFEOF.BSLVT0TUFSSJFEFS1BOTPêF W ƀFTLÝDI [FNÎDI B [ÃIBEB %JNJUSJKF
0EQPMFEOF3JDIBSE3BNTCPUIBN%WB+BOPWÊBPUÃ[LZEVDIPWOÎJEFOUJUZWEOFØOÎ
EPCǇ84IBLFTQFBSF '#BDPO .ÃǥÎ.BHEBMÊOB
7FǁFS1ǥFETUBWFOÎ"46,BØQBS)BVTFS
/FEǇMFMJTUPQBEV
%PQPMFEOF5FSSZ#PBSENBO;ÃQBEB4UǥFEOÎ&WSPQB
;ÃNǇSZ;ÃQBEVW&WSPQǇ84UFFE .BDLJOEFS ;#S[F[JOTLZ
1MÊOVN%JTLVTF0UÃ[LZBPEQPWǇEJ

