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Steiner je bil tako znanstvenik kot
filozof, vpliven mislec in hkrati
udejanjevalec idej; bil je oseba,

ki je znala zdru‘iti na videz nezdru‘lji-
vo – znanost in duhovnost. Postavil je
temelje antropozofiji, evritmiji, biodi-
nami~nem poljedelstvu in waldorfski
{oli ter pisal celo o zgodovini Atlanti-
de in Lemurije.

Rudolf Steiner se je rodil v Kraljevi-
ci, na bli‘njem Hrva{kem, ki je v ~asu
njegovega rojstva, to je leta 1861, spadala
pod Avstro-Ogrsko. Ko je bil otrok, je
Rudolfova dru‘ina zelo veliko potova-
la, o~e je bil namre~ zaposlen pri ‘elezni-
ci, tako da so se pogosto selili, vse dok-
ler se niso ustalili v bli‘ini Dunaja. Stei-
ner se je tako lahko vpisal na Tehni~no
visoko {olo in kmalu zatem spoznal
vplivnega teozofa Friedricha Ecksteina,
ki ga je vpeljal v krog dunajskih idealis-
tov. Eckstein in njegovi prijatelji so Stei-
nerja spoznali z misticizmom in ga zasu-
li s teozofskimi u~beniki. V tem ~asu so
ga prevzela tudi Goethejeva dela, ki jih
je podrobneje prou~eval tudi kasneje.

TEOZOFIJA IN OTO
V ~asu, ko je bil poro~en, se je zopet

za~el poglabljati v misti~ne re~i, ki so bi-
le nekdaj del njegovih dunajskih let. Za-
nimanje za okultno ga je pribli‘alo teo-
zofskemu dru{tvu, kjer so ga kasneje
prosili, da prevzame funkcijo generalne-
ga sekretarja nem{ke sekcije. Steiner je
ponudbo sprejel, a si je uspel izboriti po-
polno svobodo glede dolo~enih svojst-
venih smernic in se ni pridru‘eval takrat-
ni obi~ajni praksi. Na podlagi spiritu-
alnih izku{enj in visoke uradne izobra-
‘enosti je svojo pot na{el in gradil v du-
hovni znanosti.

Steiner se v bistvu ni strinjal z ve~ino

stvari, ki jih je u~ila teozofija, predvsem
s tistim, kar so prodajali kot okultno.
Pravil je, da se je teozofom pridru‘il za-
to, ker je bilo teozofsko dru{tvo takrat
edina skupina, »v kateri so imeli pravo
duhovno ‘ivljenje.«

Steiner je pridobival tako nasprotni-
ke kot zveste privr`ence in med leti 1902
in 1913 se je v njegovi misli zgodilo veli-
ko. Uveljavil se je z nizom predavanj v
Parizu in ve~ina nem{kih teozofov mu je

leta 1912 sledila v njegovo novo Antro-
pozofsko dru{tvo. V letu 1913 pa je v {vi-
carskem Dornachu ustanovil {e Goet-
heanum, {olo duhovne znanosti.

V tem obdobju je tudi vstopil v zlo-
glasni red OTO (Ordo Templi Orientis),
Red vzhodnega templja, v katerem je
svoj ~as deloval tudi Crowley, s ~imer
je pridobil pooblastilo za ustanovitev
lo‘e Mysteria Mystica Aeterna. Steiner
je kasneje dejal, da nikakor ni imel na-
mena dejansko delovati v duhu tak{ne-
ga dru{tva, kot je OTO; spomnimo, da
so med drugim prakticirali tudi spolno
magijo. Kot pravijo poznavalci, Steiner
najbr‘ res ni imel tak{nih namenov, je
pa po vsej verjetnosti gojil ambicijo po
ustvarjenju velike okultne federacije.

V letu 1925 je za~el postavljati drugi
Goetheanum, prvotni je bil namre~ po‘-
gan, ki je kasneje postal kulturni center
za znanstvene in matemati~ne (numero-
lo{ke) raziskave, biodinami~no kmeto-
vanje in medicino ter nasploh {ola raz-
nih umetnosti.

ANTROPOZOFIJA
Bistvena razlika med teozofijo in vo-

dilom Steinerjeve antropozofije je bila
namesto bo‘je modrosti ~love{ka mod-
rost, s katero je imel mo~ re{evati umet-
ni{ka, politi~na in dru‘bena vpra{anja.
Sposobnost duhovnih zaznav in jasno-
vidnosti naj bi Steiner razvil ‘e v zgod-
njem dunajskem obdobju in jih kasneje
spojil z Goethejevo metodo poglobitve
v bistvo stvari.

Gre za to, da ~lovek, ko razvije »du-
hovne o~i«, lahko spoznava bitja vi{jih
svetov in tako napreduje v vednosti.
Sam Steiner pravi, da je antropozofija
pot spoznanja, ki ‘eli duhovnost ~love-
ka pripeljati do duhovnosti kozmosa.

Antropozofi so lahko
le ljudje, ki jim vpra{anja

o ~loveku in svetu
vzbudijo podobno

‘ivljenjsko potrebo,
kot sta lakota in ‘eja.

ANTROPOZOFIJA, BIODINAMIKA

Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino (11)

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, o~e biodinami~nega kmeto-
vanja, waldorfske {ole in antropozofije.
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Pri ~loveku se ka‘e kot potreba srca in
~ustev. Antropozofi so lahko le ljudje,
ki jim vpra{anja o ~loveku in svetu
vzbudijo podobno ‘ivljenjsko potrebo,
kot sta lakota in ‘eja. Steiner {e pravi,
da je duhovni svet dosegljiv za ustrezno
razvitega ~love{kega duha. ^lovekove
duhovne zmo‘nosti naj bi bile zaradi
prevelikega posve~anja materializmu
zastrte, lahko pa jih ponovno prebudi-
mo z meditacijo in kon-
centracijo.

Svoje nadnaravne
~ute je uporabil tudi za
pregled preteklosti in
se osredoto~il na zgo-
dovino Atlantide in Le-
murije. Steiner je videl,
da se ~lovek razvija na-
zaj proti izgubljenemu
bo‘anskemu stanju.

WALDORFSKA
[OLA

Glede na to, da je
Steiner verjel, da vsa
velika vpra{anja o ‘iv-
ljenju ~love{tva vodijo nazaj do otro{ke
sobe in u~ilnice, je razumljiva njegova
‘elja po ustanovitvi {ole, ki bo ljudem
‘e v zgodnjem otro{tvu kazala pravo
pot. Tako se je leta 1919 v Stuttgartu
rodila prva waldorfska {ola, danes pa
jih v Evropi in ZDA obstaja ‘e preko sto.
Tako se je za~ela vse bolj udejanjati tudi
Steinerjeva antropozofska misel.

Waldorfska {ola, ki je prisotna tudi
na na{ih tleh, seveda temelji na vzgoji
otroka z vidika duhovne znanosti. Spod-
buja individualno nadarjenost in nala-
ga u~iteljem, da v vsakem otroku vidijo

posebno vpra{anje, bo‘ansko uganko, ki
jo mora vzgojitelj z ljubeznijo in s prido-
bljenim znanjem re{iti tako, da mladi
~lovek najde samega sebe.

Steiner pravi: »Pravi vzgojitelj deluje
tako, da resnico, dobroto in lepoto otro-
ku ne samo prika‘e, temve~ jih ‘ivi. Na
otroka se ne prenese tisto, kar ga u~imo,
temve~ tisto, kar smo. Najbolj pomemb-
no je, da vsak pouk otroku predstavi-

vor tudi o eteri~nih formirajo~ih silah.
Gre za mi{ljenje, da je sama snov, iz ka-
tere so ‘ivi organizmi, ne‘iva, dokler je

ne o‘ivijo eteri~ne sile.
Tudi Zemlja, plane-

ti in atomi so do neke
mere ‘ivi in zavestni in
imajo svoje eteri~no
telo. Steiner pravi, da
»nadson~ni« planeti
(Mars, Jupiter, Saturn)
sevajo svoje sile, ener-
gijo globoko v zemljo,
od koder jih kremen-
~aste kamnine sevajo
nazaj v prst, v kateri
raste rastlina. »Podson~-
ni« planeti (Luna, Mer-
kur, Venera) pa sevajo
drugo vrsto energije, ki
jo privla~i apnenec; ta-

ko rastline pridobijo sposobnost tvorbe
semen, ki dobro kalijo.

Steiner pravi, da je pomembno, da so
tla in tako tudi hrana pre‘eti z duhovni-
mi silami, kot je to pri biodinami~nem
gospodarjenju. Taka hrana lahko ~love-
ka prehranjuje tako, da se duh v fizi~-
nem lahko spet izra‘a in uveljavlja. Te~aj
je zaklju~il z zelo pomenljivim in za da-
na{nje ~ase {e kako pomembnim stav-
kom, s katerim se je zopet potrdil v svoji
jasnovidnosti: »Konec tega stoletja bodo
na{a ‘ivila tako prazna, da za ~lovekovo
prehrano ne bodo ve~ uporabna, polnila
bodo le njegov ‘elodec, a resni~no pre-
hranjevati ~loveka ne bodo ve~ mogla.«

V Sloveniji se tovrstno kmetovanje
lepo razvija, prvo dru{tvo za biodinami-
ko smo dobili v letu 1991, sedaj pa jih
imamo ‘e deset, kar nas glede na {tevi-
lo prebivalcev uvr{~a v sam evropski
vrh.

Aleksej Metelko

Waldorfska {ola nalaga
u~iteljem, da v vsakem
otroku vidijo bo‘ansko

uganko, ki jo morajo re{iti
tako, da mladi ~lovek
najde samega sebe.

Tudi Zemlja, planeti in
atomi so do neke mere
‘ivi in zavestni in imajo

svoje eteri~no telo.

mo z lastnim zgledom. Pou~evanje sámo
ni zgolj teoreti~na snov, temve~ umet-
nost.«

Kakor koli se to lepo sli{i, pa nekate-
ri strokovnjaki opozarjajo na dolo~ene
pomanjkljivosti. Dr. Robi Krofli~, pro-
fesor pedagogike na Filozofski fakulte-
ti v Ljubljani, ocenjuje vzgojni koncept
waldorfske pedagogike kot nevaren, saj
lahko zaradi mo~i, ki jo pripisujejo raz-
redniku, in zaprtosti v krog somi{ljeni-
kov omogo~a nevarne zlorabe.

BIODINAMI^NO
POLJEDELJSTVO

Leta 1921 je Steiner v Nem~iji organi-
ziral Poljedelski te~aj za velike kmeto-
valce, na katerem je bil – poleg opozar-
janja na resne posledice uporabe kemi~-
nih sredstev, umetnih gnojil in {kropiv
ter nespo{tovanja naravnih ciklov vse
bolj industrializiranega kmetijstva – go-

Goetheanum je kmalu postal pravo sredi{~e duhovne znanosti.
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RUDOLF STEINER


