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Rudolf Steiner – architekt poznání lidské duše 

Architekt, literární historik, spisovatel, filozof, dramatik, choreograf, malíř, pedagog, sociální myslitel, 
ezoterik. Je to na jednoho člověka příliš? Rudolf Steiner dělal jen to, co považoval za správné. Nejvíce 
ošem proslul jako zakladatel antropozofie a waldorfského školství. Zemřel před devadesáti lety 30. března 
1925. 
Steiner se narodil do rodiny železničáře na dnešním rakousko-slovinsko-chorvatském trojmezí. 
Odmaturoval ve Vídni a začal se věnovat matematice, fyzice a filozofiii. Stal se editorem Goethova díla, 
což výrazně ovlivnilo jeho profesní dráhu. Rozpracoval Goetheho přírodní filozofii a začal formulovat 
vlastní koncepci hranic poznání. V roce 1894 publikoval Filosofii svobody, stěžejní dílo Steinera-filozofa. 
Jeho dítě, antropozofie, usiluje o poznání člověka prostřednictvím moudrosti. Smyslem je vést sebe sama 
k sebepoznání a sebevýchově. Steiner proslul tím, že mluvil spatra, mnohé jeho knihy vznikly tak, že 
přičinliví posluchači pořizovali stenografický záznam. Vedl antropozofickou společnost, často přednášel i v 
Praze, kde k jeho posluchačům patřil i Franz Kafka. 
Záběr přednášek byl neobyčejně široký: od kosmogonie a mysterií až k zemědělství, medicíně a 
vzdělávacímu procesu. Steiner postupně uplatňoval své učení na různé obory od dramat přes výtvarné 
umění a hudbu až po architekturu. 
Steiner vždy zdůrazňoval křesťanský vhled do duchovních světů. Antropozofie má být dovršením 
antropologie coby vědy o člověku získané smyslovým a rozumovým poznáním. Teprve díky pochopení 
lidské bytosti se tato přírodní věda mění ve vědu duchovní. 
S hodnocením Steinerova odkazu přetrvávají dodnes jisté problémy, možná i kvůli tomu, že seznámit se s 
celým jeho dílem je téměř nad možnosti jednoho života. 
Třebaže byl duchovním mistrem a filozofem, jeho návrh Goetheanea, sídla antropozofické společnosti ve 
švýcarském Dornachu, je považován za základ organické architektury. Když na přání šéfa stuttgartské 
cigaretové továrny Waldorf-Astoria vybudoval školu pro děti dělníků, vznikla dodnes populární waldorfská 
škola. 

--- 

90 let uplynulo od smrti zakladatele antropozofie a waldorfského školství 
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