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Wychowanie ku pełnemu człowiekowi? 
Antropozoficzna nauka o wychowaniu 

Rudolfa Steinera

Problematyka wychowania i nauczania absorbuje wielu uczonych, pedagogów, ro-
dziców . Związana jest z wieloma dziedzinami nauki i kultury . Nieustająca ważność i ak-
tualność tego tematu spowodowana jest bardzo bliskim jego związkiem z życiem każde-
go człowieka, z jego osobowym rozwojem, dążeniem do samorealizacji, doskonałości . 
Zauważamy jednak, że zagadnienie to jest bardzo różnie ujmowane, co spowodowane 
jest chociażby tym, że rozmaicie pojmuje się koncepcję samej osoby, jej natury, sposobu 
i celu jej istnienia .

Mając na uwadze powyższe aspekty omawianej problematyki, w niniejszym artykule 
poddam analizie pedagogiczne poglądy niemieckiego myśliciela – Rudolfa Steinera1, 
akcentując ich źródła filozoficzne . W celu przybliżenia specyficznego sposobu myślenia, 
charakteryzującego tego filozofa, przedstawię jego podstawowe założenia . Jednym z nich 
jest to, iż poznający człowiek egzystuje niezależnie od swojej cielesności . Jego poglądy, 
zwane antropozofią (grec . ánthropos – człowiek, sophía – mądrość)2, różnią się od nowo-

1 Rudolf Steiner był filozofem, literatem, architektem, pedagogiem, twórcą tzw . antropozofii . Uro-
dził się 27 lutego 1861 roku w Kraljevecu na granicy między Austrią i Węgrami (dzisiejsza Chorwacja) . 
W 1902 roku wstąpił do Towarzystwa Teozoficznego i stworzył fundamenty antropozofii . W 1913 roku 
utworzył Towarzystwo Antropozoficzne . W Dornach koło Bazylei położył kamień węgielny pod budowę 
Goetheanum – siedziby Towarzystwa Antropozoficznego, dając tą pracą impuls do rozwoju nowych prą-
dów w architekturze, rzeźbie i malarstwie . Działalność naukowa Steinera dotyczyła bardzo wielu dziedzin 
życia . Oprócz badania dzieł Goethego, był wydawcą, wykładowcą, artystą, twórcą podstaw medycyny 
antropozoicznej, traktującej chorobę człowieka w aspekcie całego ludzkiego organizmu składającego się nie 
tylko z ciała fizycznego, ale również z duszy i ducha . Swoimi wykładami dał impuls do rozwoju rolnictwa 
biodynamicznego . Razem z Marią Steiner stworzył nową dziedzinę sztuki ruchu – eurytmię . Był prekur-
sorem architektury organicznej . Swoimi pracami inspirował rozwój rzeźby i malarstwa . Był twórcą nowej 
alternatywnej pedagogiki . Pisał dramaty, był autorem wielu książek, rozwijał nauki społeczne . Więcej na 
ten temat zob .: A . Białowąs, P . T . Nowakowski, Rudolf Steiner, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t . 9, 
pod red . A . Maryniarczyka, Lublin 2008, s . 192-195 .

2 Antropozofia wyrosła w klimacie sprzeciwu wobec zawężonego przez pozytywizm obrazu świata 
i człowieka . Najpierw (w drugiej poł . XIX w .) sprzeciw ten rozwijany był w ramach teozofii (H . Pietrowna 
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czesnych dyscyplin naukowych przede wszystkim tym, że swych zdobyczy poznawczych nie 
zawdzięcza on konkretno-zmysłowemu oglądowi i uogólniającej refleksji, lecz przyjmuje 
możliwość poznania dzięki medytacji i intuicji . Steiner nie nawiązuje jednak do Kartezju-
sza, Kanta czy też nowoczesnego przyrodoznawstwa, lecz świadomie sytuuje się w tradycji 
myślenia intuicyjnego . Jego nauka jest zbiorem biblijno-chrześcijańskich idei . Powołuje 
się przy tym na mądrości Wschodu, mity antyku, a także na filozofię przyrody Goethego .

W jednej ze swoich ostatnich prac pt . Antroposophische Leitsätze (1925) Steiner opisy-
wał antropozofię jako drogę poznania, która chciałaby doprowadzić ducha ludzkiego do 
Ducha w Kosmosie . Natomiast w wykładzie Philosophie und Antroposophie (1908) określał 
on antropozofię m .in . następująco: „Przez antropozofię rozumiem takie badanie świata 
duchowego, które zanim uczyni pierwszy krok na drodze prowadzącej do wniknięcia do 
nadzmysłowego świata, rozwija najpierw w poznającej duszy siły, które nie działają jesz-
cze w zwykłej świadomości i w zwykłej nauce, a które jej takie wniknięcie umożliwiają” . 
Stanowczo podkreślał przy tym, że owe badania duchowe muszą się urzeczywistnić aż 
po konkretne efekty w praktyce . Jak mówił: „W przeciwnym bowiem razie antropozofia 
nadal będzie uważana za rodzaj sekciarstwa religijnego, uprawianego przez kilku zdziwa-
czałych fantastów . Jeśli jednak wykonywać będzie pozytywną, użyteczną pracę duchową, 
to wówczas nie będzie można odmówić temu ruchowi pełnej zrozumienia aprobaty”3 .

W 1902 roku Steiner zainicjował ruch antropozoficzny . Ruch ten posługuje się 
ezoteryczną symboliką, za swój cel przyjmuje zmianę świata, a zwłaszcza stworzenie 
nowego chrześcijaństwa, co chce osiągnąć przez tzw . „wychowanie ku pełnemu czło-
wiekowi” i działalność Wspólnoty Chrześcijańskiej . Powołuje się przy tym na swego 
guru, „wodza ludzkości” – Rudolfa Steinera . Stworzoną przez siebie współczesną szkołę 
ezoterycznego wtajemniczenia Steiner określał jako: „naukowe badania świata duchowe-
go, które przenika jednostronność zarówno czystego przyrodoznawstwa, jak i zwykłej 
mistyki”4 . Antropozofia taka ma trzy aspekty: 1) jest zbiorem metod medytacyjnych; 2) 
światopoglądem, będącym rezultatem doświadczenia duchowego uzyskanego w wyniku 
zastosowania tych metod (obejmującym wiedzę o Bogu, kosmosie, Człowieku Kosmicz-
nym, o prawie karmana i reinkarnacji, o istotach anielskich i demonicznych); 3) jest 

Bławatska), natomiast na początku XX w . powstało specjalne stowarzyszenie antropozoficzne, założone 
przez Steinera . Antropozofię zaliczał on do tzw . „Geisteswissenschaften”, tj . do „nauk duchowych” . Opiera 
się bowiem na założeniu, że to, co duchowe jest nie tylko w człowieku, ale również we wszechświecie . 
Za warstwą zmysłową wszechświat zawiera niewidzialnego i ponadzmysłowego ducha . Człowiek może 
uaktywnić w sobie odpowiednie zdolności ponadzmysłowe, przekraczające poziom myślenia czysto racjo-
nalnego, aby tę stronę duchową świata oglądać . Więcej zob .: P . Jaroszyński, Antropozofia, w: Powszechna 
Encyklopedia Filozofii, t . 1, pod red . A . Maryniarczyka, Lublin 2000, s . 264-265 .

3 R . Steiner, O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej, tłum . E . Łyczewska, Łódź 
1998, s . 32 .

4 R . Steiner, Antropozoficzne myśli przewodnie (Antroposophische Leitsätze), 1925 . Zob . także: R . Ste-
iner, Wszechświat, Ziemia, człowiek. Ich istota i rozwój, jak również ich odbicie w związku, jaki zachodzi 
między mitem egipskim a współczesną kulturą, przeł . H . Dobrzyńska, M . Przyborowska, Bielsko-Biała 1993 .
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również realizowanym w różnych dziedzinach życia holistycznym programem budowy 
kultury i cywilizacji alternatywnej, a zwłaszcza odrodzenia religii, stymulowania nowych 
form sztuki, od architektury (np . Goetheanum, siedziba Towarzystwa Antropozoficzne-
go w Dornach) po taniec (eurytmia), wprowadzania w życie nowych idei społecznych 
(autonomia kultury, życia społecznego i ekonomii), ekonomicznych (bankowość bez 
lichwy), pedagogicznych (tzw . szkoły Waldorfskie, pedagogika specjalna), medycznych 
(zwłaszcza w onkologii), farmaceutycznych (np . leki Weledy i Wali), rolniczych (tzw . 
rolnictwo biologiczno-dynamiczne) .

We wrześniu 1919 roku powstała w Stuttgarcie pierwsza Wolna Szkoła Waldorfska 
(Freie Waldorfschule) . Wcześniej dobrał Steiner według własnych kryteriów nauczycielskie 
kolegium założycielskie, które zapoznał z „ogólną nauką o człowieku” i metodyką naucza-
nia . Zarys nowej pedagogiki przedstawił już w 1907 roku w książce pt . O wychowaniu 
dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej (Łódź 1998, Die Erziehung des Kindes vom 
Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Lucifer-Gnosis 1907, z . 33) .

Od czasu, gdy w 1983 roku w Witten (Zachodnie Niemcy) otwarty został pierwszy 
antropozoiczny „Wolny Uniwersytet”, coraz wyraźniej zaczęto dostrzegać rozprzestrzenia-
nie się tego ruchu . Działał on bowiem nie tylko na polu polityki, ale również gospodarki, 
medycyny, szkolnictwa, kierując się zwłaszcza ku dzieciom i młodzieży, głosząc hasła 
o wolności bez lęku, w zgodzie i harmonii . Opinia publiczna nie zdaje sobie jednak do 
końca sprawy z tego, jakie są światopoglądowe przesłanki jego działalności .

1. Czym jest wiedza tajemna?

W założonym przez Steinera stowarzyszeniu antropozoficznym, mającym charakter 
okultystyczny, największy nacisk kładziono na pielęgnację tego, co duchowe w naturze 
oraz głoszono potrzebę rozwinięcia zdolności odczuwania istnienia tzw . wyższego świata, 
w oparciu o wiedzę tajemną .

Wiedza tajemna to poznanie niezmysłowej treści świata . Prawdziwe poznanie nadzmy-
słowe polega na „przeżywaniu treści świata utajonego” . Według Steinera dopiero dzięki 
poznaniu tego, co nadzmysłowe doceniamy wartość tego, co jako zmysłowe uznawaliśmy 
za jedyną prawdziwą rzeczywistość . Dlatego poznanie duchowe czyni człowieka bardziej 
zdolnym do życia . Ma ono służyć nie tylko teoretycznym potrzebom poznawczym czło-
wieka, lecz prawdziwej praktyce życiowej . Wiedza o rzeczach nadzmysłowych umożliwia 
wtajemniczonym naukę o świecie zewnętrznym – „wszystko, co człowieka otacza, może się 
stać dla niego jasne i zrozumiałe, jeżeli spojrzy on na zjawiska zewnętrzne przez pryzmat 
wiedzy tajemnej”5 . W myśl tej zasady wszelkie poznanie rzeczy widzialnych, aby mogło 

5 R . Steiner, Wiedza tajemna, czyli poznanie wyższych światów, Gdynia 1992, s . 43 .
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się rozwijać, musi stale korzystać z wiedzy o świecie niewidzialnym . Jej zadanie polega 
na podaniu praktycznego i ujmującego istotę życia człowieka poglądu na świat . Ukazuje 
ona, że człowiek zdolny jest do rozwoju, że rozwijając nowe narządy może zdobyć sobie 
nowe światy .

Jak twierdzili członkowie Towarzystwa Antropozoficznego, drogę do takiej wiedzy 
może znaleźć każdy człowiek we właściwym dla niego czasie, jeśli uzna istnienie rzeczy 
utajonych na podstawie obserwacji świata widzialnego lub chociaż w nie uwierzy i jeżeli 
dojdzie do wniosku, że świat utajony może się przed nim odsłonić . Steiner w swych pra-
cach zapewnia, że to, co utajone chroni ludzkie życie przed osłabieniem duszy, rozpaczą, 
utratą nadziei, przed wszelkimi negatywnymi uczuciami, osłabiającymi ludzkie siły wital-
ne . Tego rodzaju poznanie umacnia nas, a nie tylko zaspokaja naszą potrzebę poznawania .

Steiner zaznacza, że ktoś, kto pragnie rozwinąć w sobie wyższe zdolności poznawcze 
powinien również podjąć się poważnej pracy myślowej . Dla osiągnięcia wyższej zdolności 
widzenia konieczna jest wewnętrzna wytrzymałość, pewność duszy, do której doprowadzić 
może tylko myślenie . Jest ono najwyższą ze zdolności, jakie człowiek posiada w świecie 
zmysłowym . To, czego naucza badacz duchowy, uczeń powinien uczynić treścią swego 
własnego świata myślowego6 .

Człowiek uczący się poznania duchowego musi rozwinąć w sobie umiejętność 
zachowywania się wobec rzeczy i ludzi w sposób odpowiadający ich specyficznej natu-
rze, musi uznawać wartość i znaczenie każdej z nich . Dzięki temu poznający pozwalać 
działać na siebie wszelkiemu bytowi, jaki znajduje się w jego otoczeniu . Ze swego 
myślenia powinien on uczynić myślenie poddane surowym regułom . Musi ono przyjąć 
wewnętrzny charakter świata duchowego . Poznający powinien więc umieć obserwować 
siebie i panować nad sobą . To samo dotyczy jego działania, które powinno być posłuszne 
prawom „szlachetnego piękna” i „wiecznej prawdy”, bez jakichkolwiek wpływów ze 
strony osobowości .

Steiner był przekonany, iż poznanie świata duchowego wiedzie ku wyższemu mo-
ralnemu poziomowi życia, ku prawdziwemu poznaniu bytu zmysłowego, ku pewności 
życiowej i wewnętrznemu zdrowiu duszy . Twierdził, iż dzięki zgłębianiu prawdziwej 
wiedzy tajemnej człowiek ma zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że jego los ściśle wiąże 
się z losami całego świata i wszystkich innych istot ludzkich .

Możliwość wyższego poznania musi jednak być poprzedzona rozwojem ludzkich 
sił poznawczych . Rozwój ten odbywa się w oparciu o wychowanie, którego podstawą 
jest wiedza na temat istoty człowieka oraz jego poznania . Dzięki wychowaniu łączy się 
z ludzkim życiem coś, co nie ma związku z dziedzicznością . Istnieją w nim wewnętrzne 
siły, które – w myśl prawa reinkarnacji – pochodzą z poprzednich istnień .

To właśnie wiedza tajemna bada istotę człowieka, przemierzając wstecz drogę jego 
rozwoju . Według niej duchowe jestestwo człowieka wielokrotnie może przybierać postać 
cielesną . Poznanie duchowe dochodzi nawet do epoki, kiedy owo jestestwo po raz pierwszy 

6 Tamże .
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wstąpiło w formę cielesną, gdy jaźń po raz pierwszy złączyła się z istotą złożoną już z trzech 
ciał i odtąd bierze udział w ich rozwoju . Wcześniej ciała te rozwijały się samodzielnie7 .

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób, zgodnie z zasadami antropozofii, odbywa się rozwój 
ludzkiego poznania . Drogą prowadzącą do poznania wyższych światów jest tzw . poznanie 
imaginacyjne8 . Jest to pierwszy stopień poznania, zaraz po poznaniu przedmiotowym, 
czyli opartym na doświadczeniu zmysłowym . Dusza dochodzi do niego dzięki nadzmy-
słowemu stanowi świadomości . Postrzega ona w tym stanie fakty i istoty duchowe, do 
których zmysły nie mają żadnego dostępu . Nie jest tu ważna treść wyobrażeń, ale zdol-
ność duszy, która rozwija się dzięki takiemu przeżywaniu . W wyniku koncentracji na 
odpowiednim wyobrażeniu lub symbolu dusza zostaje zmuszona do znacznie większego 
wysiłku niż zazwyczaj . Wzmaga się dzięki temu jej wewnętrzna aktywność . Uwalnia się 
ona od cielesności, osiągając przy tym wyższy stopień świadomości, przeżywając siebie 
jako samodzielną istotę . Do wyzwolenia duszy ludzkiej od postrzeżeń zmysłowych i opar- 
tego na nich myślenia służą symbole . Jednak, aby to nastąpiło, człowiek musi poczuć 
się istotą niezależną od narządów zmysłowych i mózgu . Jest to pierwsze czysto duchowe 
przeżycie: uchwycenie istoty jaźni . Z czasem wspomnienia ze świata duchowego stają się 
coraz wyraźniejsze . Człowiek osiąga wówczas ciągłość świadomości .

Szczególne znaczenie mają zatem dwa przeżycia duszy: pierwszym jest to, w którym 
człowiek po pozbyciu się wszelkich wrażeń płynących ze świata fizycznego dostrzega 
w swoim wnętrzu świadomą siebie istotę przebywającą w nieznanym mu do tej pory 
świecie . W drugim z kolei swoje dotychczasowe „ja” może odczuwać jako coś odrębnego, 
znajdującego się obok prawdziwej istoty człowieka . Odnosi on wrażenie, że zachowując 
pełną świadomość, żyje podwójnym życiem . Owa druga, nowo odkryta, jaźń może po-
siąść zdolność postrzegania w świecie duchowym . Człowiek zacznie wówczas postrzegać 
rzeczywistość duchową, podobnie jak postrzega świat fizyczny . To stanowi trzecie doniosłe 
przeżycie .

Zdaniem antropozofów, chcąc prawidłowo rozwinąć w sobie narządy postrzegania 
nadzmysłowego, człowiek powinien spełnić m .in . następujące warunki: osiągnąć pano-
wanie nad myśleniem, wolą i uczuciami – dusza powinna panować nad wolą, nad ludz-
kim działaniem, aby nie dopuścić do pożądania rzeczy nieistotnych; ważna jest również 
umiejętność powściągania, kontrolowania emocji . Człowiek, który nie spełni wyżej wy-
mienionych warunków, będzie postrzegał świat duchowy niedokładnie i nieprawdziwie .

Rozwój nie zatrzymuje się na poziomie poznania imaginacyjnego . Człowiek jest 
w stanie wznieść się ponad nie i osiągnąć tzw . poznanie przez inspirację . Rozwój poznania 
odbywa się zasadniczo w ten sposób, że początkowo człowiek widzi niektóre zjawiska 
ze świata imaginacyjnego, a po pewnym czasie czuje, że zaczyna się w nich orientować . 
Świat inspiracyjny jest jednak zupełnie inny od imaginacyjnego . W imaginacji poznaje się 
przejawy działania dusz, istot ulegających przemianom, natomiast za pomocą inspiracji 

7 R . Steiner, Wiedza tajemna, czyli poznanie wyższych światów, Gdynia 1992, s . 120-121 .
8 Tamże .
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przenika się do ich wnętrza . Widzi się głównie wielość istot duchowych i relacje między 
nimi, wyznaczone przez wewnętrzne cechy owych istot . Na jeszcze wyższym stopniu 
poznania staje się możliwe przeniknięcie do ich wnętrza . Jest to tzw . stopień intuicyjny9 .

Poznanie inspiracyjne i intuicyjne możemy osiągnąć tylko dzięki ćwiczeniom du-
chowym . W mniejszym stopniu nawiązują one do postrzeżeń zaczerpniętych ze świata 
zmysłowego . Koncentrują się raczej na czynnościach samej duszy . Świat duchowy otwiera 
się za pośrednictwem postrzeżenia intuicyjnego w formie, która nie ma nic wspólnego 
z formą świata fizycznego .

Owa droga poznania światów nadzmysłowych ukazuje, iż w światopoglądzie an-
tropozoficznym dużą rolę przypisuje się ewolucji świata w procesie poznawania istoty 
człowieka i sensu jego życia . Według obowiązujących tu prawideł każdy człon człowieka 
znajduje się w związku z całym światem . Człowiek w trakcie rozwoju swoich zdolności 
poznawczych powoli dochodzi do poznania tych wzajemnych powiązań . Steiner określa je 
jako poznanie analogii między mikrokosmosem-człowiekiem a makrokosmosem-światem .

2. Wychowanie dziecka a nauka duchowa

Bazując na tzw . wiedzy tajemnej, Steiner rozwinął podstawy nauczania i wychowania . 
Twierdził, iż posługując się odpowiednimi metodami można osiągnąć zupełnie szczegól-
ną moc wglądu w przyrodę i naturę ludzką . W oparciu o ten wgląd wypracował formę 
pedagogiki adresowaną do pełnej istoty stającego się człowieka10 .

Przejdźmy zatem do przedstawienia koncepcji natury ludzkiej i jej rozwoju z punktu 
wiedzenia antropozofii . Jest to ważne z punktu widzenia wychowawcy, ponieważ zgodnie 
z nauczaniem Steinera, aby mógł on we właściwy sposób pracować nad poszczególny-
mi członami istoty ludzkiej, musi zbadać ich naturę . Ich rozwój dokonuje się bowiem 
w różnych okresach w różny sposób . Znajomość tych praw rozwoju natury ludzkiej jest 
właściwą podstawą wychowania i nauczania . Wychowawca musi wiedzieć, na którą część 
istoty ludzkiej trzeba oddziaływać w danym okresie życia i na czym polega odpowiednie 
oddziaływanie .

Wiedza duchowa uznaje w człowieku istnienie ciała fizycznego, ciała eterycznego – 
ciała życia, ciała astralnego – ciała odczuwającego, ciała „jaźniowego” – nosiciela wyższej 

9 Tamże .
10 Według Steinera: „Wiedza duchowa ma dla wszystkich tajemnic świata trafne porównania, 

obrazy wzięte z istoty rzeczy, które nie powstają dopiero za sprawą człowieka, lecz które siły świata same 
kładą u podłoża w akcie stworzenia . Dlatego wiedza duchowa musi być pełnym życia podłożem wszelkiej 
sztuki wychowania” . Zob . R . Steiner, O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej, tłum . 
E . Łyczewska, Łódź 1998, s . 24 .
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duszy człowieka . „Jaźń” pracuje nad pozostałymi członami istoty człowieka, uszlachetnia 
je i oczyszcza11 . Zdaniem Steinera, cały rozwój kulturowy wyraża się u ludzi w takiej 
pracy jaźni nad ich niższymi członami . Również poszczególne elementy kultury i środki 
wychowawcze różnie działają na poszczególne człony istoty ludzkiej . Działania kultu-
ralne i oświatowe wpływają na ciało odczuwające – wpajają mu wyższego rodzaju chęci, 
niechęci i popędy niż te, które miało ono pierwotnie . Zagłębianie się w dzieła sztuki 
działa na ciało eteryczne . Potężnym środkiem, który oczyszcza i uszlachetnia to ciało, jest 
religia . Ma ona ogromny wpływ na proces rozwoju ludzkości . Wynikiem pracy jaźni nad 
ciałem życia przez szereg wcieleń jest sumienie . Owa praca jaźni może być właściwością 
całego rodzaju ludzkiego lub też może być indywidualnym dokonaniem pojedynczej 
jaźni wobec siebie samej .

Człowiek rozpoczynający wyższe-tajemne szkolenie musi świadomie i indywidualnie 
pracować nad przeobrażaniem zwyczajów, temperamentu, charakteru, pamięci itd . mocą 
swej jaźni . Ciało życia przeobraża się wówczas w ducha-życie, ciało fizyczne w ducha-
-człowieka . Zgodnie z zasadami antropozofii, gdy przeobrażeń tych dokonuje się wraz 
z całym rodzajem ludzkim lub jego częścią (np . narodem, plemieniem czy rodziną), 
wówczas ciało astralne przekształca się w duszę odczuwającą, ciało eteryczne w duszę 
intelektualną, a ciało fizyczne w duszę świadomą . Widzimy więc, że dusza odczuwająca, 
intelektualna i świadoma oraz wyższe człony natury ludzkiej: duch-samość, duch-życie 
i duch-człowiek pojawiają się jako produkty przeobrażeń w owych czterech podstawowych 
członach istoty człowieka .

Dalej wiedza duchowa mówi o trzech narodzinach człowieka . Narodziny fizyczne 
polegają na tym, że człowiek zostaje uwolniony od fizycznej osłony matczynej, dzięki 
czemu może nań działać bezpośrednio otaczający go świat fizyczny . Jego zmysły otwierają 
się na świat zewnętrzny . Ciało eteryczne zostaje uwolnione z osłony eterycznej otaczają-
cej człowieka w około siódmym roku życia, czyli wraz ze zmianą zębów . Wreszcie ciało 
astralne wyswobadza się z osłony astralnej wraz z dojrzewaniem .

Pierwszym ważnym okresem będącym kształtowaniem instrumentu dla życia dorosłe-
go człowieka jest dzieciństwo . W nim stopniowo ujawniają się zdolności, predyspozycje, 
a także słabości i trudności . Według wskazań Steinera, nauczyciel może pomóc siłom danej 
indywidualności w urzeczywistnieniu się, usuwając niekorzystne wpływy i wspierając 
warunki harmonizujące z naturą dziecka .

Dużą wagę przywiązywał Steiner do temperamentu człowieka . Poznanie tempera-
mentu każdego ucznia uważał za podstawowy obowiązek nauczyciela . Był przekonany, 
że owe cztery temperamenty: choleryczny, melancholijny, flegmatyczny i sangwiniczny 
są decydującymi determinantami psychologicznymi i upatrywał ich źródła w dominacji 
jednego z czterech ciał człowieka . Wyjaśniał to następująco: „Jeśli Ja człowieka dzięki jego 
losom stało się tak silne, że jego siły panują w poczwórnej naturze człowieka, wówczas 
powstaje temperament choleryczny . Jeśli (człowiek) podlega głównie siłom ciała astral-

11 Tamże .
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nego, wówczas przypisujemy mu temperament sangwiniczny . Jeśli na pozostałe człony 
nadmiernie oddziałuje ciało eteryczne, wówczas powstaje temperament flegmatyczny . 
I jeśli w ludzkiej naturze panuje ciało fizyczne wraz ze swymi prawami […], wówczas 
chodzi o temperament melancholijny”12 . Jak dalej twierdził Steiner, przewaga w danej 
jednostce takiego a nie innego temperamentu zależy od karmy – prawa przeznaczenia . Jeśli 
jeden z czterech temperamentów całkowicie zdominuje w człowieku pozostałe, przybierze 
on charakter patologiczny13 . Zadaniem wychowawcy jest zapobieganie tym patologiom .

Nauczyciel musi zatem wiedzieć, jak należy postępować z poszczególnymi siłami 
duszy, czyli z myśleniem, uczuciem i wolą, aby ich rozwój oddziaływał z kolei na ciało 
eteryczne, gdy w czasie pomiędzy zmianą zębów a dojrzałością płciową może się ono 
coraz doskonalej kształtować dzięki wpływom z zewnątrz .

Jak naucza Steiner, właściwe stosowanie w ciągu pierwszych siedmiu lat życia omó-
wionych powyżej zasad wychowania stanowi podłoże dla rozwoju zdrowej, silnej woli . 
Musi ona bowiem opierać się na w pełni rozwiniętych formach ciała fizycznego . Duże 
znaczenie mają tu przeżycia religijne, w których objawia się to, jak człowiek czuje się 
włączony w świat jako całość . Świat uczuć rozwija się we właściwy sposób przez porów-
nania i symbole, a szczególnie przez to wszystko, co niosą przykłady znamienitych ludzi 
zaczerpnięte z historii i innych źródeł . Ważne jest tu także zagłębianie się w tajemnice 
i piękno przyrody, pielęgnowanie zmysłu piękna, obudzenie poczucia artystycznego, 
odczuwania rytmu . Myślenie w swojej właściwej postaci – jako życie wewnętrzne w ode-
rwanych, abstrakcyjnych pojęciach – musi w rozważanym okresie życia nadal jeszcze 
pozostawać na nieco dalszym planie . Między siódmym rokiem życia a okresem dojrzałości 
płciowej musi ono wzrastać pośród innych przeżyć duszy, aby później, po osiągnięciu 
dojrzałości płciowej, człowiek był zdolny do w pełni samodzielnego wyrobienia sobie 
własnego zdania w obliczu spraw życia i nauki .

Wiedza duchowa dostarcza właściwej podstawy nie tylko dla duchowej części wy-
chowania, lecz także dla fizycznej . Rozwijające się ciało eteryczne musi bowiem, dzięki 
ćwiczeniom fizycznym, mieć poczucie wzrastania oraz stale wzmagającej się siły . Oso-
ba kształtująca takie ćwiczenia musi posiadać umiejętność doświadczenia w sobie, jak 
pewne ruchy wywołują przyjemne, radosne poczucie siły, a inne pewnego rodzaju jej 
utratę . Żeby możliwe było prowadzenie ćwiczeń ruchowych w tym kierunku trzeba, aby 
nauczyciel posiadał to, co może mu dać jedynie wiedza duchowa, a szczególnie płynące 
z niej usposobienie14 .

12 R . Steiner, Das Geheimnis der Temperamente, Dornach 1975, s . 20 .
13 Steiner określa patologie w następujący sposób: „Jeśli temperament melancholijny ulegnie zwy-

rodnieniu i nie pozostanie w obrębie duchowych granic, lecz rozszerzy się na to, co cielesne, wówczas 
zrodzi się obłęd (Wahnsinn); obłęd jest zwyrodnieniem temperamentu melancholijnego . Zwyrodnienie 
temperamentu flegmatycznego jest ociężałością (umysłową), albo głupotą . Zwyrodnienie sangwinicznego 
jest wariactwem (Narrheit) . Zwyrodnienie cholerycznego jest szaleństwem (Tobsucht)” . R . Steiner, Erzie-
hungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrvorträge, Dornach 1985, s . 47 .

14 R . Steiner, O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej, s . 44 .
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3. Podstawy pedagogiki Rudolfa Steinera

„Pedagogika steinerowska” jako sztuka wychowania stworzona przez Rudolfa Steinera 
nie jest prostą sumą metod pedagogicznych, lecz pewną postawą życiową . Cechą charak-
terystyczną szkół steinerowskich jest to, że członkom ich gron nauczycielskich przyświeca 
ten sam cel duchowy . Steiner bardzo dbał o to, aby nauczyciele wypełniali swoje codzienne 
zadania, stale studiując wiedzę o człowieku i podążając drogą antropozoficznego szkolenia 
duchowego . Pedagogikę tę nazywał „wychowaniem do wolności”, ponieważ miała ona 
za cel usunięcie możliwie wielu przeszkód fizycznych i psychicznych, jakie pojawiają się 
na drodze do osiągnięcia świadomego panowania jaźni w wieku dojrzałym .

U podłoża zapatrywań pedagogicznych Steinera leżą cztery dusze człowieka, pojmo-
wane jako fazy jego rozwoju i kształtowania się . Odpowiadają one określonym sposobom 
pojmowania świata i działania . Ów rozwój jako proces zmian jakościowych nie ma cha-
rakteru ciągłego, lecz dokonuje się skokowo, przy czym kolejna faza trwa siedem lat . Co 
siedem lat mają następować narodziny kolejnych ciał . A oto owe fazy rozwoju człowieka15:

– Do siódmego roku życia rozwojowi podlega ciało fizyczne; dziecko poznaje świat 
za pośrednictwem zmysłów, uczy się przez naśladownictwo i przykład, stopniowo ćwiczy 
swoją wolę .

– Od siódmego do czternastego roku życia rozwija się przede wszystkim ciało ete-
ryczne; oznaką dojrzałości szkolnej jest zmiana uzębienia, systematyczna nauka szkolna 
dokonuje się przez oddziaływanie na dziecko tego wszystkiego, co ma charakter poglą-
dowy: poprzez obrazy i przykłady, wsparte fantazją i oddziaływaniem sztuki dziecko 
ma rozwinąć w sobie ochotę do własnej twórczości i dojść do przekonania, że świat jest 
piękny, a zarazem ukształtować własny charakter .

– Od czternastego do dwudziestego pierwszego roku życia rozwija się ciało astralne, 
pojawiające się pod koniec okresu dojrzewania płciowego; młody człowiek jest już doj-
rzały do wydawania własnych sądów; władzę nad wolą i uczuciami zaczyna przejmować 
samodzielne myślenie i mądrość – jego najwyższa postać . W momencie, gdy wychowanie 
przekształca się w samowychowanie, faza ta kończy się i przechodzi w następną .

– Od dwudziestego pierwszego do dwudziestego ósmego roku życia rozwija się w peł-
ni ciało „ja”; w tej fazie następuje uszlachetnienie i oczyszczenie innych ciał przez ciało 
„ja”; jest to dzieło „wyższej duszy ludzkiej”, dokonujące się w kolejnych okresach życia .

Nauczyciel w szkole steinerowskiej powinien celowo i ze znajomością rzeczy od-
działywać na poszczególne ciała . Każde siedmiolecie wymaga przyjęcia innej postawy 
pedagogicznej wobec uczniów . Jak głosił Steiner, wychowanie i nauczanie nie może być 
uzależnione od dowolnie tworzonych programów . Ich przesłanki muszą wyłonić się 
bezpośrednio z istoty rozwijającego się człowieka, do której pomaga nam dotrzeć wiedza 
z dziedziny antropozofii .

15 Por . R . Steiner, Erziehung und Unterricht aus Menschenkenntnis, Dornach 1975 .
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Jednym z głównych celów nauczania jest, zdaniem Steinera, wzbudzenie u uczniów 
respektu i bojaźni . „Święta bojaźń” ma zapobiegać przedwczesnemu wydawaniu sądów, 
ponieważ aż do chwili osiągnięcia dojrzałości płciowej dziecku nie wolno być krytycznym 
obserwatorem, ma ono „delektować się” otoczeniem urządzonym w oparciu o zasady 
antropozoficzne . Dopiero od dwunastego roku życia powinno się rozwijać zdolności 
intelektualne . Do tego czasu uczeń musi wystarczająco dobrze przyswoić sobie podstawy 
antropozofii16 .

Podkreślając na terenie pedagogiki steinerowskiej ogromną rolę wtajemniczenia ucz-
niów w prawdę antropozoficzną, wyznacza się tym samym szczególną rolę nauczycielowi . 
Jest on wybrańcem sił wyższych, a zarazem „przeznaczeniem dzieci” . Uczniowie są dla 
niego przybierającymi organiczne formy istotami duchowymi, które pochodzą ze świata 
ponadzmysłowego . Według Steinera pedagog i jego wychowanek wchodzą w święty, 
określony przez karmę związek, który jest czymś więcej niż związkiem nauczyciel-uczeń . 
Ten szczególnie bliski kontakt między nauczycielami – zwłaszcza wychowawcami klasy – 
i uczniami sprawia, że uczniowie są znacznie bardziej od nich psychicznie zależni niż ma 
to miejsce w szkole publicznej . Nauczyciel steinerowski angażuje się w pracę z uczniami 
bez reszty, oczekując zarazem bardzo dużej tolerancji wobec swoich nieuniknionych 
słabości . Od około dwunastego roku życia wychowanek powinien podziwiać i odnosić 
się z respektem do materiału przekazywanego mu przez nauczyciela, a więc wychowawca 
powinien cieszyć się szczególnym autorytetem: „w szkole waldorfskiej rządzi nauczyciel; 
jest on królem, absolutnym monarchą, którego władzy nie ograniczają żadne konstytucje, 
poza jego poznaniem istotnościowym, od którego nie ma odwołania”17 .

Program nauczycielski w seminariach nauczycielskich obejmuje studia w zakresie 
wiedzy o człowieku i metodyki, uczestnictwo w wielu kursach artystycznych oraz hospi-
tacje lub nawet staż w którejś ze szkół steinerowskich . Tok kształcenia nakierowany jest na 
wykształcenie dyspozycji humanistyczno-pedagogicznych . Dzięki nauczycielskiej sztuce 
wychowania ujawnić się ma właściwa danemu człowiekowi jego istota18 . Zgodnie z nauką 
antropozoficzną nauczyciel jest też wizjonerem i kapłanem, ponieważ jego najświętszym 
zadaniem jest rozwijanie w dziecku tego, co w nim bosko-duchowe . Działalność wycho-
wawcza jest pojmowana jako rodzaj kultu religijnego, jako przekazywanie określonej 
medytacyjnej postawy życiowej .

Wywieraniu przez dłuższy czas znaczącego wpływu na rozwój ucznia służy szczególna 
forma wychowawstwa: ten sam nauczyciel przez osiem lat nie tylko naucza wszystkich 
przedmiotów głównych, ale ponadto regularnie odwiedza rodziców poszczególnych 
uczniów w ich domach . W ten sposób wychowawca klasy – zastępując samego Rudolfa 
Steinera – staje się osobą bardzo ważną zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców . Jest on 

16 Tamże .
17 Zob . K . Prange, Erziehung zur Anthroposophie. Darstellung und Kritik der Waldorfpädagogik, Bad 

Heilbrunn 1985, s . 143 .
18 Zob . R . Steiner, Erziehung und Unterricht aus Menschenkenntnis, Dornach 1975, s . 165 n .
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w szkole steinerowskiej autorytetem i pełni rolę ojca czy też matki; wszelkie poważniejsze 
przewinienia uczniów są przezeń rejestrowane, a następnie omawiane z rodzicami . Nie 
dopuszcza się żadnej indywidualnej czy grupowej aktywności uczniów, która nie odpo-
wiada fantazji i nieustającej inicjatywie ich nauczyciela . Każda wycieczka, każdy krok 
musi mieć głęboki sens pedagogiczny .

Stworzoną przez siebie „sztukę wychowania” przedstawił Steiner po raz pierwszy 
podczas kursu pedagogiki powszechnej, na który złożyły się trzy cykle wykładów wygło-
szonych w 1919 roku . W cyklu wykładów Allgemeine Menschenkunde19 Steiner ukazał 
sposób postępowania nauczyciela klasowego: „Musi on sobie tworzyć jasny obraz ich 
(dzieci) rozwoju cielesnego i zważać na ich wygląd . Na końcu roku szkolnego czy innego 
okresu winien ponownie dokonać przeglądu i zwrócić uwagę na zmiany, jakie w tym 
czasie dokonały się w dzieciach”20 . W cyklu Sztuka wychowania. Metodyka – dydakty-
ka21 podał kilka praktycznych przykładów, jak nauczyciel może wykorzystać znajomość 
rozwoju poszczególnych dzieci w swej codziennej pracy: „Organizm człowieka bardzo 
podatny jest na rytm . Lecz nie tylko zewnętrzny organizm ulega rytmowi – odnosi się 
on do całej istoty człowieka . Dlatego też mając do czynienia z przebiegiem całego życia 
człowieka – a tak właśnie jest, gdy uczymy i wychowujemy dzieci – dobrze jest zadbać 
o rytmiczne powtórzenia . Dobrze jest dlatego pomyśleć o tym, jakby nawet rok w rok 
powracać do określonych motywów”22 .

Podstawą opisanego powyżej rytmu życia szkolnego jest właśnie nauczyciel – wycho-
wawca klasowy . Od jego osobowości i samodzielności uzależnione są zajęcia, na których 
przez osiem lat doświadcza z wychowankami najrozmaitszych dziedzin wiedzy i sytuacji 
życiowych . Uczniowie są także dla nauczyciela najlepszymi pomocnikami w wychowywa-
niu samego siebie . Przez wytrwałą pracę nad sobą i ciągłe przebywanie z klasą staje się on 
dla niej prawdziwym autorytetem i zastąpienie go jest bardzo trudne . W celu uniknięcia 
zbytniego przywiązania się dzieci do jednego nauczyciela każdy nauczyciel-wychowawca 
musi również uczyć jakiegoś specjalistycznego przedmiotu .

Zasadnicze idee steinerowskiej pedagogiki zawierają również społeczne intencje tego 
typu szkoły oraz mówią o konieczności przełamania form monopolu szkoły państwowej . 
Szkoła powinna być zbudowana na pogłębionej wiedzy o człowieku: „Wychodząc od 
takich fundamentów nie sposób stworzyć niczego innego niż tylko szkołę jednolitą dla 
wszystkich ludzi: oczywistym jest fakt, że prawa rozwoju od siódmego do około czterna-
stego roku życia są dla wszystkich ludzi jednakowe . Musi istnieć pewien jednakowy dla 
wszystkich ludzi trzon kształcenia; niezależnie od przynależności klasowej muszą mieć oni 

19 R . Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Stuttgart, wykład z 2 .09 .1919 r ., 
Gesamtausgabe, t . 293, Dornach 1992 .

20 Tamże .
21 R . Steiner, Erziehungskunst. Methodisch–Didaktisches, Stuttgart, wykład z 27 . 08 . 1919 r ., Ge-

samtausgabe, t . 294, Dornach 1990 .
22 Tamże .
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możliwość pobrania takiego samego wykształcenia ogólnego, nieważne czy zostaną później 
pracownikami umysłowymi czy fizycznymi”23 . Dla takiej szkoły istnieje zatem tylko jeden 
cel: ukształtowanie człowieka . Podstawowym warunkiem jego osiągnięcia jest gruntowna 
reforma kształcenia nauczycieli . Według Steinera: „W trakcie tego, co kiedyś zastąpi dzi-
siejszą formę egzaminu należy stwierdzić, czy człowiek, który ma się parać wychowaniem 
i nauczaniem człowieka w okresie jego stawania się, potrafi stworzyć pożyteczne więzi, 
czy umie całą swą umysłowością zanurzyć się w duszę i istotę stającego się człowieka”24 .

Podkreślał przy tym ogromną rolę, jaką pełni w tej dziedzinie antropozofia, będąca 
drogą do uzyskania wiedzy o świecie i człowieku . Nauczycielowi jest ona potrzebna nie 
po to, aby uczynił z niej bezpośredni przedmiot lekcji, ale dla własnego kształcenia . 
Steiner często akcentował, że przez tego rodzaju wewnętrzne szkolenie pedagog może 
w istotny sposób polepszyć swą umiejętność posługiwania się jego metodą w obserwacji 
rozwoju dziecka25 .

Zakończenie

Po bliższym przyjrzeniu się steinerowskiej pedagogice nasuwa się podejrzenie, że szkoła 
tego typu podciąga dzieci pod jeden pedagogiczny schemat i aplikuje im zideologizowaną 
terapię wychowawczą, która raczej kłóci się z wolnością w potocznym jej rozumieniu . 
Ten swoisty rodzaj wychowania musi się ciągle liczyć z tym, że w realizacji swego syste-
mu wartości będzie napotykać na opór, ponieważ nie sprzyjają mu warunki społeczne 
istniejące poza waldorfskim światem . Dlatego specyfiką tego typu szkół jest to, że każdy 
należący do nich członek ma możliwość zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb w ich 
obrębie . W interesie szkoły leży bowiem to, aby zająć czas, jakim dysponuje jednostka, aby 
dokładnie wypełnić jej życie . Dlatego szkoły tego typu to szkoły całodzienne . Uczniowie 
są tak bardzo obciążeni lekcjami i różnymi zajęciami, że nie znajdują już czasu, aby po-

23 Tamże .
24 Tamże .
25 Jak twierdził: „Zadanie nauczyciela polega na takim postępowaniu z uczniem, aby w żaden sposób 

nie naruszyć jego jaźni i przyczynić się do takiego wykształcenia jego ciała i duszy, aby duch mógł kiedyś 
swobodnie się w nim rozwijać . Nauczyciela musi cechować w pracy jak największy dystans wobec włas-
nej osoby – samozaparcie . Musi on żyć obok dziecka tak, aby duch dziecka mógł w sympatii rozwinąć 
swoje własne życie obok jego życia . Nie może być tak, by przez przymus i tyranię sięgało jeszcze poza 
okres nauki to, co tkwiło w nauczycielu . Musimy umieć wychowywać tak, aby usunąć wszelkie fizyczne 
i duszne przeszkody stojące na drodze temu, co z boskiego porządku świata na nowo wstępuje w nasz 
świat w każdej epoce życia dziecka, a także tak, aby tworzyć wychowankowi środowisko, dzięki któremu 
duch będzie mógł wkroczyć w życie w pełnej wolności” . R . Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte der 
Erziehungskunst, Oksford, wykład z 19 . 08 . 1992 r ., Gesamtausgabe, t . 305, Dornach 1991 .
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znać swych rówieśników nie należących do subkultury waldorfskiej . Typowy nauczyciel 
waldorfski obraca się z reguły w kręgu osób o poglądach takich samych, jak jego, i to nie 
tylko w szkołach, lecz także na seminariach i konferencjach pedagogicznych, na których 
ciągle omawia się według tego samego schematu te same teksty antropozoficzne . W bi-
bliotekach szkolnych i nauczycielskich dominuje literatura antropozoficzna . Prowadzi 
to nawet do powstawania typowego waldorfskiego sposobu mówienia, rozpoznawalnego 
zarówno po intonacji, jak i po doborze słów .

Zajmując się bliżej problematyką steinerowskiej pedagogiki, łatwo można dostrzec, 
że nie brakuje zarówno zdecydowanych jej zwolenników, jak i przeciwników . Ci ostatni 
zarzucają jej głównie: dogmatyzm i brak tolerancji u nauczycieli, zamachy na cielesną 
i duchową integralność uczniów, monizm, represyjne i autorytarne metody wychowania, 
ideologiczny charakter treści nauczania, a ponadto elitaryzm, pajdocentryzm i fasado-
wość, której przejawem są pompatyczne obchody świąt i uroczystości państwowych 
i szkolnych z typowym dla tych obchodów przerostem formy nad treścią . Zarzut „fazo-
wego dogmatyzmu” wiąże się natomiast z opracowaną przez Steinera typologią rozwoju 
psychofizycznego uczniów26 .

Szkoła ta wychodzi nie tylko od antropozoficznego obrazu świata i własnej chrystolo-
gii, lecz także od koncepcji człowieka, w której ignoruje się takie zjawiska, jak akceleracja, 
zmieniające się warunki dorastania w społecznym i naturalnym otoczeniu oraz zmiana 
paradygmatu obrazu świata i jej konsekwencje dla świadomości ludzi współczesnych . 
Ciekawe jest także to, że od samego początku dokonuje się tu selekcji dzieci, dobierając 
te, które pasują do steinerowskiej pedagogiki: o przydatności dziecka i rodziców decy-
duje komisja złożona z lekarza szkolnego, eurytmika bądź innego nauczyciela, będącego 
członkiem „konferencji wewnętrznej” oraz przyszłego wychowawcy klasy .

Jednak to sami rodzice przyprowadzają swoje dzieci do ośrodków pedagogicznych 
oddziaływania antropozofii, gdzie zarówno oni, jak i ich dzieci stykają się automatycznie 
z jej podstawowymi ideami . Wielu z nich uważa szkołę waldorfską za rodzaj „szkoły al-
ternatywnej”, akceptując jej „chrześcijański” charakter w zamian za zwodniczo brzmiące 
hasła i założenia, dzięki którym pasuje ona dokładnie do istniejących trendów: brak czy 

26 Pierwsze głosy krytyki pod adresem ruchu antropozoficznego zaczęły pojawiać się od 1984 
roku . Koncentrowała się ona głównie na pedagogice steinerowskiej . Wkrótce pedagogika ta stała się też 
przedmiotem badań . Pierwszą krytyczną książką o tego typu szkole była praca pt . Rudolf Steiner und die 
Waldorfschulen (Rudolf Steiner i szkoły waldorfskie) Fritza Beckmannshagena, psychologa szkolnego, który 
przeanalizował psychologiczne mechanizmy rządzące zachowaniem się nauczycieli i uczniów w owej 
szkole i bliżej przedstawił „cienie” rzucane przez światło nauk Rudolfa Steinera . Następnie z pedagogiki 
waldorfskiej przedmiot swych badań uczynili przede wszystkim pedagodzy . I tak w 1985 roku Klaus 
Prange opublikował książkę pt . Erziehung zur Anthroposophie (Wychowanie i antropozofia), a w roku 
1986 Heinrich Ullrich napisał książkę pt . Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung (Wychowanie 
a światopogląd okultystyczny) . Poglądy Steinera wielokrotnie spotykały się z ostrą krytyką ze strony znanych 
pedagogów niemieckich . Zob . A . Wolff, Reformimpulse aus der Waldorfpädagogik?, „Pädagogisches Forum” 
1992, nr 2 .



124  imeldA cHłodnA

osłabienie nacisku na osiągnięcia, zajęcia rzemieślnicze, artystyczne i muzyczne – a wszyst-
ko to w zintegrowanej formie . Nie wiedzą oni jednak ani czego, ani jak ich dzieci będą 
się uczyły . Mają jedynie mgliste wyobrażenie, że w szkole waldorfskiej wychowuje się 
inaczej, z poszanowaniem dziecka .

Sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że uczeń ma do czynienia z nauczycielem, który 
jest reprezentantem antropozoficznego światopoglądu i porusza się niemal wyłącznie 
w waldorfskim świecie . Przebywa więc z przedstawicielami ograniczonego świata, choć 
ma być przecież przygotowany do życia w „normalnym” świecie . Waldorf-Schulen, głosząc 
postulat przygotowania uczniów do takiego życia, realizują go w warunkach od tego życia 
na ogół dość odległych, a przynajmniej odbiegających od tych, w jakich żyje ogromna 
większość dzieci i młodzieży w Niemczech i na całym świecie, gdzie funkcjonują tego 
typu instytucje waldorfskie .

Bibliografia

Beckmannshagen F ., Rudolf Steiner und die Waldorfschulen: Eine Psychologisch-Kritische 
Studie, Wuppertal 1984 .

Białowąs A ., Nowakowski P . T ., Rudolf Steiner, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t . 9, 
pod red . A . Maryniarczyka, Lublin 2008, s . 192-195 .

Carlgren F ., Wychowanie do wolności . Pedagogika Rudolfa Steinera . Obrazy i relacje z między-
narodowego ruchu szkół steinerowskich, przeł . M . Głażewski, Gdynia 1994 .

Francis E ., Pedagogika Rudolfa Steinera . Szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce, przeł . 
A . Konczewska, Warszawa 1996 .

Jaroszyński P ., Antropozofia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t . 1, pod red . A . Mary-
niarczyka, Lublin 2000, s . 264-265 .

Kayser M ., Wagemann P . A ., Uczyliśmy w szkole waldorfskiej . O historii i praktyce pewnej 
pedagogicznej utopii, przeł . M . S . Szymański, Warszawa 1998 .

Prange K ., Erziehung zur Anthroposophie . Darstellung und Kritik der Waldorfpädagogik, 
Bad Heilbrunn 1985 .

Steiner R ., Antropozoficzne myśli przewodnie, 1925 .
Steiner R ., Filozofia wolności . Zarys podstawy nowoczesnego poglądu na świat, przeł . M . K . Wo-

łowski, Warszawa 1929 .
Steiner R ., Das Geheimnis der Temperamente, Dornach 1975 .
Steiner R ., Erziehung und Unterricht aus Menschenkenntnis, Dornach 1975 .
Steiner R ., Erziehungskunst . Seminarbesprechungen und Lehrvorträge, Dornach 1985 .
Steiner R ., Erziehungskunst . Methodisch–Didaktisches, Stuttgart, wykład z 27 . 08 . 1919 r ., 

Gesamtausgabe, t . 294, Dornach 1990 .
Steiner R ., Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, Oksford, wykład 

z 19 .08 .1992 r ., Gesamtausgabe, t . 305, Dornach 1991 .
Steiner R ., Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Stuttgart, wykład 

z 2 .09 .1919 r ., Gesamtausgabe, t . 293, Dornach 1992 .



WycHoWAnie ku pełnemu człoWiekoWi?  125

Steiner R ., Wiedza tajemna, czyli poznanie wyższych światów, Gdynia 1992 .
Steiner R ., Wszechświat, Ziemia, człowiek . Ich istota i rozwój, jak również ich odbicie w związ-

ku, jaki zachodzi między mitem egipskim a współczesną kulturą, przeł . H . Dobrzyńska, 
M . Przyborowska, Bielsko-Biała 1993 .

Steiner R ., O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej, tłum . E . Łyczewska, 
Łódź 1998 .

Traub F ., Rudolf Steiner als Philosoph und Theosoph, Tübingen 1921 .
Ullrich H ., Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung, Weinheim 1986 .
Wolff A ., Reformimpulse aus der Waldorfpädagogik?, „Pädagogisches Forum” 1992, nr 2 .
Wołowski M . K ., Antropozofia Steinera i jej przeciwnicy w Polsce, Warszawa 1925 .

Education towards full human being? 
Rudolf Steiner’s anthroposophical teaching on education

The Authoress presents a profile of an anthroposophist, creator of the conception of alter-
native school and founder of that school – Rudolf Steiner . She indicates an ideological basis of 
unceasingly progressing movement of so-called Waldorf schools all over the world . She explains 
what the anthroposophy itself is and how an inseparable from human life aspect, ie . education, 
is determined in its light . At the beginning of the XX-th century Steiner worked out the most 
influential idea of anthroposophy, founding a special anthroposophical association of an occult-
ist character . Basing on a spiritual knowledge he developed bases of teaching and educating . In 
the article there is also a brief description of a process of the spiritual knowledge conquering, 
what is – according to Steiner – indispensable to a correct development of the human being . 
In the conclusion the Authoress pays attention on the threats, which comes from this specific 
kind of pedagogics, showing how in practice the character of outlook postulated by Steiner 
and dominated by anthroposophy, looks like .


