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Anotace 

Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž 

zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. 

Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v sobě slučuje spiritualitu 

s vědeckým přístupem. 

Cílem práce je ukázat filosofická východiska duchovní vědy, charakterizovat její 

hlavní myšlenky a v závěru postihnout vztah mezi duchovní a přírodní vědou. První část 

práce je věnována pojetí přírody a přírodovědy J. W. Goetheho, na kterého Steiner 

v mnohém navazoval. Další část se věnuje analýze Steinerova hlavního filosofického 

díla Filosofie svobody, jež představuje důležitý myšlenkový základ duchovní vědy. 

Druhá polovina práce je zaměřena přímo na duchovní vědu a její pojetí člověka a světa. 

V závěru jsou ukázány hlavní rozdíly mezi duchovní a přírodní vědou. S tím pak souvisí 

zejména kritika vědeckého materialismu, se kterým Steinerova duchovní věda 

polemizuje. 

 

Klíčová slova: duchovní věda, anthroposofie, Rudolf Steiner, přírodní věda, spiritualita, 

J. W. Goethe, Filosofie svobody, materialismus. 



Abstract 

The focus of this study is the phenomenon of spiritual science, or anthroposophy, 

whose founder was Rudolf Steiner, a philosopher, thinker and spiritual scientist of 

Austrian origin. Steiner presents spiritual science as a discipline that integrates 

spirituality and scientific approach. 

The object of this study is to reveal the philosophical dimensions of spiritual 

science, to characterize its principal ideas and finally to express the essence of the 

relationship between spiritual and natural science. The first section of this study is 

devoted to nature and natural science as conceived by J. W. Goethe, many of whose 

ideas Steiner used for further elaboration. The succeeding section presents an analysis 

of Steiner’s philosophical masterwork, “The Philosophy of Freedom”, which lays an 

important mental foundation for spiritual science. The second half of this study 

concentrates directly on spiritual science and its conception of man and world. Finally, 

the study indicates the main differences between spiritual and natural science. From this 

there mainly follows a critique of scientific materialism with which Steiner’s spiritual 

science polemicizes. 

 

Key words: spiritual science, anthroposophy, Rudolf Steiner, natural science, 

spirituality, J. W. Goethe, The Philosophy of Freedom, materialism. 
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Úvod 

Rakouský filosof Rudolf Steiner (1861–1925) je známý především jako tvůrce 

filosoficko-spirituálního směru anthroposofie a jako zakladatel Anthroposofické 

společnosti. Pojem duchovní věda, jenž stojí v názvu této práce, je v podstatě 

synonymem pro anthroposofii. Steiner chtěl tímto označením vyjádřit, že se jedná 

o vědu, která se zabývá duchovním světem podobně, jako se přírodní věda zabývá 

fyzickou přírodou. 

Důvod, který vedl autora k výběru tohoto tématu, je ten, že považuje Rudolfa 

Steinera za geniálního filosofa a všestranného myslitele, jehož vliv a význam, podle 

jeho názoru, není dostatečně oceňován. Vědeckou obcí je Steiner často považován za 

kontroverzní postavu a snílka, který hovoří o nadsmyslovém světě a duchovních 

bytostech. Spíše než mezi filosofy je řazen mezi esoteriky a okultisty. A předsudky, jež 

jsou mnohdy spojeny se slovy „esoterní“ a „okultní“, pak zabraňují nahlédnout do 

větších hloubek jeho díla, které je opravdu nesmírně rozsáhlé. 

Autor této práce míní, že Steinerova anthroposofie je významným pokusem 

k integraci náboženství (spirituality) a vědy. Nebo ještě lépe řečeno: náboženství, vědy 

a umění. Anthroposofie se totiž promítá do všech těchto oblastí a poukazuje na 

důležitost jejich propojení a vzájemného obohacení. 

Tato bakalářská práce samozřejmě nemůže Steinerovo dílo cele obsáhnout, ani to 

není jejím cílem. Pokouší se jen filosoficky charakterizovat základní ideje jeho 

duchovní vědy a pojmout je z filosofické perspektivy. 

Práce je strukturována do pěti kapitol. První kapitola je věnována životu a dílu R. 

Steinera. Druhá kapitola se zabývá vlivem J. W. Goetheho na Steinera a jeho vnímáním 

přírody a přírodovědy. 

Třetí kapitola, jež nese název podle Steinerova hlavního filosofického díla Filosofie 

svobody, je rozdělena do čtyř podkapitol, které jsou věnovány nejdůležitějším 

myšlenkám a tezím tohoto díla. Pozornost je zaměřena především na Steinerovu teorii 

poznání, kterou označil jako myšlenkový monismus. Tato epistemologická koncepce 

novým způsobem transformuje otázky týkající se hranic lidského poznání, čímž se 

zabývá další podkapitola. Dále je charakterizován Steinerův etický individualismus, 

který přímo navazuje na jeho teorii poznání a tvoří vrchol Filosofie svobody. 



9 

 

Čtvrtá kapitola pojednává o duchovní vědě (antroposofii). Je zde vylíčena 

anthroposofická antropologie a pojetí světa a přírody z hlediska duchovní vědy. Jsou 

zde charakterizovány ty nejpodstatnější myšlenky, jež se autorovi jeví jako důležité pro 

téma této práce. 

Poslední kapitola je zaměřena na charakteristiku vztahu mezi duchovní a přírodní 

vědou. Zvláštní podkapitola je věnována kritice materialistického paradigmatu 

převládajícího v přírodních vědách. Steiner se svou duchovní vědou pokusil vymezit 

vůči materialistické vědě. Zároveň se ale snažil ukázat, že duchovní a přírodní věda 

v zásadě nejsou (nemusí být) v rozporu. 
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1. Život a dílo Rudolfa Steinera 

Rudolf Steiner se narodil roku 1861 na severu dnešního Chorvatska ve městě 

Kraljevec, které tehdy leželo na území rakousko-uherské monarchie. Jeho chudí rodiče 

pocházeli z Dolních Rakousů. Steinerův otec, Johann Steiner, byl železniční úředník. 

Steinerovo mládí se tedy odehrávalo v prostředí železnice. Rodiče museli často střídat 

své bydliště, neboť Steinerův otec byl stále překládán z jedné stanice do druhé.
1
 

Již v útlém věku se u Rudolfa Steinera projevovaly vlohy pro to, co později 

zformuloval do podoby anthroposofie. Když se v roce 1869 jeho rodina přestěhovala do 

Neudörflu v blízkosti Vídně, dostal od jednoho pomocného učitele v tamější škole 

knihu o geometrii, čímž, jak sám říká, získal jeho život rozhodující směr. V geometrii 

našla chlapcova introvertní povaha hluboké uspokojení. „To, že je možné duševně 

prožívat vnitřně nazírané formy bez vjemů, poskytovaných vnějšími smysly, mne 

navýsost uspokojovalo… Moci něco chápat čistě v duchu mi poskytovalo vnitřní štěstí. 

Vím, že díky geometrii jsem poprvé poznal štěstí,“
2
 vzpomíná Steiner ve své 

autobiografii. Skutečnost duchovního světa mu byla stejnou jistotou jako skutečnost 

světa smyslového. A tak skrze geometrii získal jakési první objasnění svého niterného 

prožívání, neboť geometrie poukazovala na duševní prostor, ve kterém je možno 

pozorovat jevy a útvary podobně, jako vnímáme smyslové předměty a děje ve vnějším 

prostoru.
3
 

Již ve čtrnácti letech, v době studia na reálné škole ve Vídeňském Novém Městě, se 

Steiner začal seznamovat s Kantovou filosofií a později také s Herbartovými, 

Fichtovými, Schellingovými a Hegelovými spisy.
4
 Německá idealistická filosofie ho 

velmi zaujala a její vliv je možno pozorovat v mnoha jeho dílech. 

Ačkoli se Steiner hluboce zabýval filosofií, nastoupil v roce 1879 na Vysokou školu 

technickou ve Vídni, kde studoval matematiku, fyziku, mechaniku, zoologii, 

mineralogii, chemii, botaniku, geologii, dějiny literatury a státní právo.
5
 Navštěvoval 

však také přednášky z filosofie a velmi na něj zapůsobila osobnost Roberta 

Zimmermana a Franze Brentana. Nejvíce jej ovšem zaujal literární historik Karl Julius 

Schröer (1825–1900), velký znalec a obdivovatel Goethův, se kterým navázal silný 

                                                 
1
 STEINER, R. Má cesta životem. Olomouc: Michael, 2000. ISBN 80-86340-08-2. S. 7–15. 

2
 STEINER, R., pozn. 1, s. 18. 

3
 Tamtéž. 

4
 Tamtéž, s. 29, 40. 

5
 LINDENBERG, Ch. Rudolf Steiner. Košťálov:  Opherus. 1998. ISBN 80-902647-0-0. S. 23. 
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přátelský vztah. Schröer přivedl devatenáctiletého Steinera ke studiu Goetha.
6
 

Z podnětu tohoto učitele pak začal již ve svých 21 letech pracovat na vydávání 

Goethových přírodovědeckých spisů, které postupně vycházely ve čtyřech svazcích 

v letech 1884–1897. Goethův přístup k přírodě, odlišný od materialistického 

a redukcionistického přístupu přírodní vědy, dal Steinerovi hlavní podnět k vytvoření 

duchovní vědy.
7
 V této době také píše článek Jediná možná kritika atomistických 

pojmů, ve kterém se snaží řešit problém vztahu ideje a zkušenosti. V tomto článku též 

kritizuje pojmy času a prostoru jako absolutní danosti a snaží se vyvrátit představu 

o bezduché atomisticky chápané přírodě.
8
 

Mladý Steiner pociťoval protiklad mezi svým vnímáním duchovních skutečností 

a tím co o přírodě říkala tehdejší přírodní věda. A proto se intenzivně zabýval filosofií, 

neboť byl přesvědčen, že k přírodním vědám nenajde žádný vztah, jestliže jejich 

výsledky nebude moci postavit na bezpečnou filosofickou půdu. Avšak v žádné filosofii 

té doby nenacházel plně uspokojivé odpovědi na své otázky. Duchovní svět pro něj byl 

totiž živou skutečností, nikoli myšlenkovou abstrakcí filosofů. Až na základě 

intenzivního studia Goetheho přírodovědy začal rozvíjet jakýsi základ pro svou „teorii 

poznání“ a ve skrytu duše choval naději, že se mu jednou podaří spojit přírodní vědu 

s poznáním ducha.
9
 

Steiner se také již od svých čtrnácti let věnoval pedagogické činnosti, neboť už 

v dobách studií na reálné škole si musel přivydělávat doučováním svých spolužáků 

a pak téměř do třiceti let působil jako domácí učitel.
10

 Zvlášť významná pro něj byla 

jedna pedagogická zkušenost. V červenci roku 1884 nastoupil jako domácí učitel do 

jisté rodiny, v níž vyučoval čtyři chlapce. Jeden z nich mu byl svěřen k úplné výchově, 

neboť trpěl hydrocefalií a v rodině byl považován za abnormálního.
11

 Tato výjimečná 

pedagogická zkušenost Steinera velmi obohatila a sám se o ní vyjadřuje takto: „Tento 

vychovatelský úkol se pro mne stal bohatým zdrojem učení. Díky učební praxi, kterou 

jsem musel používat, se mi otevíral pohled do souvislosti mezi duchovně-duševní 

a tělesnou skutečností v člověku. Zde jsem prošel svým skutečným studiem fyziologie 

                                                 
6
 STEINER, R., pozn. 1, s. 41–43. 

7
 PLEŠTIL, D. Okem ducha. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-148-X. S. 390–391. 

8
 STEINER, R. Einzig mögliche kritik der atomistischen Begriffe. Beiträge zur Rudolf Steiner 

Gesamtausgabe: Rudolf Steiner über den Atomismus. Zwei Aufsätze aus dem Frühwerk. Dornach: Rudolf 

Steiner Verlag, 1978, č. 63, s. 5–10. Dostupné také z: http://bdn-steiner.ru/cat/Beitrage/D63.pdf 
9
 STEINER, R., pozn. 1, s. 44–48. 

10
 Tamtéž, s. 33, 135. 

11
 STEINER, R., pozn. 5, s. 29. 
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a psychologie. Uvědomil jsem si, že výchova a vyučování se musí stát uměním, 

založeném na skutečném poznání člověka.“
12

 Steinerův svěřenec nakonec úspěšně 

absolvoval gymnázium a stal se lékařem.
13

 

 V roce 1889 byl Steiner pozván do Výmaru, aby spolupracoval na vydání 

Goethových přírodovědných spisů v Goethově a Schillerově archivu, kde pak pracoval 

téměř sedm let.
14

 V této době podnikal cesty do Mnichova a Berlína, kde se setkal 

například s Eduardem von Hartmannem (1842–1906), s nímž už dříve vedl 

korespondenci, či Hermannem Grimmem (1828–1901). Další důležitá setkání byla 

později s Ernstem Haeckelem (1834–1919) a s již nemocným Friedrichem Nietzschem 

(1844–1900), s nímž se Steiner setkal díky tomu, že jeho sestra, Elizabeth Förster-

Nietzschová, zakládala v Naumburgu Nietzscheho archiv a Steinera požádala, aby 

uspořádal jeho knihovnu. Později se s ní však dostal do těžkých konfliktů a svou práci 

v archivu musel ukončit. Nicméně Nietzscheho díla si dosti vážil a v roce 1895 pak 

vydal spis Friedrich Nietzsche, bojovník proti své době.
15

 

V roce 1892 byl Steiner promován na doktora filosofie na univerzitě v Rostocku 

u profesora Heinricha von Steina s disertací na téma Základní otázka teorie poznání se 

zvláštním zřetelem k Fichtovu Vědosloví. Prolegomena k dorozumění filosofujícího 

vědomí se sebou samým, která vyšla pod názvem Pravda a věda. Předehra k filosofii 

svobody. Následně pak v roce 1893 vychází Steinerův nejdůležitější filosofický spis 

Filosofie svobody. Základy moderního světového názoru. A v roce 1897 vydává 

shrnující práci svých goethovských studií v díle Goethův světový názor.
16

 

Dalším centrem Steinerova působení se od roku 1897 stává Berlín, kde působil jako 

vydavatel a redaktor časopisu „Literární magazín“. Angažoval se také v různých 

oblastech tamějšího kulturního života a stýkal se s různými umělci či literáty. Centrem 

jeho aktivity byla například Svobodná literární společnost a Svobodná dramatická 

společnost. Dále patřil k prvním spolupracovníkům Svobodné vysoké školy, která byla 

předchůdcem lidových vysokých škol.
17

 

V letech 1899–1904 byl požádán předsednictvem berlínské Školy pro vzdělávání 

dělníků, aby v této škole převzal vyučování dějin a „řečnická cvičení“. Tomu musel 

                                                 
12

 STEINER, R., pozn. 1, s. 77–78. 
13

 Tamtéž, s. 78–80. 
14

 Tamtéž, s. 108. 
15

 Tamtéž, s. 111, 149, 156, 177, 179, 183. 
16

 Tamtéž, s. 337. 
17

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 58–59. 
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Steiner přizpůsobit styl svého přednášení, neboť studenty tvořili dospělí muži a ženy 

z proletariátu, kteří byli zaměřeni především sociálně-demokraticky. Steiner však 

odmítal přednášet dějiny v marxistickém stylu, který vychází pouze z materiálních 

faktorů a popírá působení duchovní sil v dějinách lidstva.
18

 O této záležitosti říká: 

„Poukázal jsem na to, že mluvit o vládě hospodářských sil do šestnáctého století, jak to 

činí Marx, je nesmysl. Že teprve od šestnáctého století se dostává hospodářství do 

poměrů, které se dají pojímat marxisticky, a že tento děj potom v devatenáctém století 

dosahuje svého vrcholu.“
19

 Ačkoli Steiner přednášel dějiny v idealistickém pojetí, měl 

velký úspěch a jeho kurzy patřily mezi nejlépe navštěvované.
20

 

Už ve svém vídeňském období se Steiner seznámil s theosofickým hnutím, 

založeným v roce 1875 H. P. Blavatskou. Intenzivnější vztah k tomuto hnutí měl však 

jen po krátkou dobu a později zaujal odmítavý postoj k ideám Theosofické 

společnosti.
21

 V září roku 1900, kdy ukončil redakci časopisu Literární magazín, se mu 

však naskytla příležitost přednášet v Theosofické knihovně hraběnky Sophie a hraběte 

Cay Lorenze von Brockdorff přednášky o Nietzschovi a o „Goethově tajném zjevení“. 

Setkal se s velkým ohlasem a byl požádán, aby přednášel pravidelně.
22

 Steiner zjistil, že 

mezi posluchači bylo mnoho těch, kteří měli zájem o duchovní poznatky, a proto se 

rozhodl vyhovět. Ve svém prvním přednáškovém kurzu pro theosofy Steiner navázal na 

středověkou mystiku, neboť v názorech mystiků, jako byl Mistr Eckhart či Jakub 

Böhme, našel vhodné výrazové prostředky pro duchovní skutečnosti, jež chtěl vylíčit. 

Tyto přednášky pak shrnul do knih Mystika na úsvitu novodobého duchovního života 

a její vztah k modernímu světovému názoru a Křesťanství jako mystická skutečnost.
23

 

V roce 1900 také vypracovává knihu Světové a životní názory v devatenáctém století, 

jejíž druhé přepracované vydání vychází v roce 1914 pod názvem Záhady filosofie. V tomto 

dvousvazkovém díle rozebírá filosofické pohledy na svět od starověkého Řecka až po konec 

19. století, přičemž se podrobně zaměřuje především na myslitele 18. a 19. století.
24

 

Od října roku 1902 se pak Steiner stává generálním sekretářem Německé sekce 

Theosofické společnosti, jež byla založena v Berlíně za přítomnosti Annie Besantové. 

                                                 
18

 STEINER, R., pozn. 1, s. 262. 
19

 Tamtéž, s. 263. 
20

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 62. 
21

 Tamtéž, s. 33–34. 
22

 Tamtéž, s. 71. 
23

 STEINER, R., pozn. 1, s. 281, 278. 
24

 STEINER, R. Záhady filosofie. Olomouc: Michael, 2008. ISBN 978-80-86340-29-6. 
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Steiner však nikdy nebyl klasickým theosofem, neboť nenavazoval na orientální učení, 

jako Blavatská a Besantová, ale především na evropskou a křesťanskou tradici a na 

moderní vědu.
25

 Avšak pokud jde o poznatky duchovního charakteru, nejednalo se, dle 

jeho vlastních slov, o žádné přejímání „staré moudrosti“, nýbrž o jeho vlastní 

zkušenosti, které pak jen srovnával s tím, co bylo obsaženo v tradici.
26

 A tyto poznatky 

byly v Theosofické společnosti přijímány. O svém působení na theosofy říká: „Podával 

jsem totiž jen výsledky svého duchovního zření, a ty byly v Theosofické společnosti 

přijímány. Neměl jsem tedy důvod, abych theosofickým posluchačům, tenkrát jediným, 

kteří na toto poznání ducha beze zbytku přistupovali, nepředkládal toto poznání ducha 

svým způsobem. Neupsal jsem se žádné sektářské dogmatice; zůstal jsem člověkem, 

který mluvil o tom, o čem věřil, to může vyslovit zcela podle svého vlastního prožívání 

duchovního světa.“
27

 

Od roku 1904 byl stále na cestách po různých městech v Německu i v zahraničí, kde 

se spolu s Marií von Sivers (od roku 1814 Marie Steinerová) staral o theosofické 

pobočky a zároveň měl velmi bohatou přednáškovou činnost. V roce 1904 také vychází 

spis Theosofie, který nese podtitul Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení 

člověka. Steiner se v tomto spise usiluje popsat duševně-duchovní podobu člověka 

a ukazuje, že teprve poznání sebe sama je východiskem cesty k nadsmyslovému světu, 

čímž se radikálně odlišuje od praktik tehdejších theosofů.
28

 

Další velmi důležitá kniha R. Steinera, Tajná věda v nástinu, vychází v roce 1910. 

Tato publikace představuje jakési shrnutí duchovědných poznatků. Z velké části se 

zabývá vývojem kosmu v souvislosti s vývojem člověka.
29

 

V roce 1913 byli Steiner a jeho nejbližší přátelé nuceni odloučit se od Theosofické 

společnosti, v níž se už od roku 1906 projevovaly skutečnosti, které naznačovaly její 

úpadek. Společnost začala mít silně sektářské rysy, vyskytovaly se v ní směry 

připomínající výstřelky spiritismu a velká část členů byla fanatickými stoupenci jejích 

představitelů. Vrcholem pak bylo, když se o jednom indickém chlapci
30

 začalo tvrdit, že 

je osobností, v níž se objeví Kristus v novém pozemském životě. Díky těmto 

                                                 
25

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 75. 
26

 STEINER, R., pozn. 1, s. 273. 
27

 Tamtéž, s. 279. 
28

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 79, 82, 85, 86. 
29

 Tamtéž, s. 84. 
30

 Tímto indickým chlapcem byl Jiddu Krišnamurti, který se později také oddělil od Theosofické 

společnosti a až do své smrti roku 1986 působil jako nezávislý filosof. 
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skandálním událostem a absurdním tvrzením, s nimiž nechtěla mít ta část společnosti, 

kterou vedl Steiner, nic do činění, byla založena samostatná Anthroposofická 

společnost. Tato společnost pak měla být místem svobodného duchovního bádání, 

nikoli fanatickou sektou a nositelkou strnulých dogmat.
31

 

Anthroposofie nemá být dle Steinera jen teorií, nýbrž skutečným životem, který se 

vyjadřuje i v praktické a umělecké oblasti. Poprvé se anthroposofický život projevuje 

v dramatu. V letech 1910–1913 napsal Steiner čtyři mysterijní dramata, jež měla svoji 

premiéru v Mnichově. A dále dal podnět k vytvoření tanečně-pohybového umění 

zvaného eurythmie. V souvislosti s těmito aktivitami, byla v letech 1913–1914 ve 

švýcarském Dornachu postavena dřevěná budova s plasticko-organickou kupolí 

nazvaná Goetheanum, která se stala jakýmsi střediskem anthroposofická činnosti. Od té 

doby se stal Dornach Steinerovým hlavním bydlištěm. O silvestrovské noci 1922/23 

však bylo Goetheanum zničeno požárem. Po Steinerově smrti pak bylo postaveno 

druhé, tentokrát betonové Goetheanum. K němu Steiner stihl vytvořit pouze model 

exteriéru.
32

 

Steinerova duchovní věda dala podněty i pro další oblasti lidské činnosti, jako je 

pedagogika (waldorfská a léčebná pedagogika), medicína, biodynamické zemědělství, 

a mnohé další. Ve všech těchto oblastech se duchovně-vědecké poznatky ukázaly jako 

plodné a účinné. V roce 1917 rozvinul Steiner ideu trojčlennosti sociálního organismu,
33

 

a také dal podnět k vytvoření samostatného náboženského hnutí Obce křesťanů.
34

 

R. Steiner za svůj život přednesl na 6000 přednášek po zemích celé Evropy.
35

 

Nesmírně intenzivní pracovní tempo si však vyžádalo daň na jeho zdraví. Od podzimu 

1924  byl upoután  na lůžko a pokračoval  v  psaní své  autobiografie  Má cesta životem, 

kterou ale – stejně jako mnoho dalšího – nestihl dokončit. Zemřel ráno 30. března 1925 

ve švýcarském Dornachu.
36

 

                                                 
31

 STEINER, R., pozn. 1, s. 294–296. 
32

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 98–104, 134. 
33

 Viz kniha: STEINER, R. Trojčlennost sociálního organismu. Olomouc: Michael, 2000. ISBN 80-

86 340 04-X. 
34

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 115, 122–128, 132, 140. 
35

 VÁŇA, Z. Rudolf Steiner tvůrce anthroposofie. Sophia. 1995, č. 8, s. 23–26. S. 23. Dostupné také z: 

http://www.sophia.sk/sites/default/files/Sophia_08.pdf 
36

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 145–146. 
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2. Vliv J. W. Goetheho a jeho přírodovědy 

S dílem J. W. Goetheho (1749–1832) se R. Steiner seznámil v dobách svých studií 

na Vysoké škole technické ve Vídni prostřednictvím profesora Karla Julia Schröera 

(1825–1900), který tam přednášel historii literatury. Schröer byl velkým znalcem 

Goetheho literárního díla a již delší dobu spolupracoval jako vydavatel Goethových 

dramat v rozsáhlé edici Deutsche National-Literatur. Sám však měl pouze klasické 

vzdělání, takže si na zpracování Goetheho přírodovědeckých spisů netroufal. K tomuto 

úkolu tedy doporučil svého studenta, tehdy teprve jednadvacetiletého R. Steinera, který 

se této práce s radostí ujal. V roce 1884 vyšel první svazek Goetheho spisů a poslední 

čtvrtý svazek vyšel až v roce 1897.
37

 Dále napsal v roce 1886 knihu s názvem Základní 

linie teorie poznání Goethova světového názoru, v níž se jako první pokusil vypracovat 

Goethovu teorii poznání.
38

 Od roku 1890 do roku 1897 pak Steiner pracoval v Goethově 

a Schillerově archivu ve Výmaru a nakonec celou svou intenzivní čtrnáctiletou 

badatelskou činnost v oblasti Goetheho přírodovědy uzavřel knihou Goethův světový 

názor (1897).
39

 

V Goethově přístupu k poznávání přírody viděl Steiner nosnou alternativu 

k vědeckému pozitivismu a bez-duchému mechanomorfnímu pojetí světa, které 

ovládalo vědu konce 19. století. Goethe odmítal omezovat přírodovědu na pouhé 

zkoumání toho, co lze na přírodě změřit a zvážit, nýbrž snažil se vědecky uchopit 

kvalitativní fenomény přírody. Originální způsob Goethova přírodovědného myšlení 

mnohé vědce odpuzoval, avšak jiní, např. Werner Heisenberg, v něm naopak viděli 

zdroj pro obnovu přírodovědy.
40

  

Goethe nebyl jen excelentním básníkem, ale též vynikajícím pozorovatelem přírody 

a střízlivým badatelem zakládajícím si na zkušenosti, který téměř s odporem odmítal 

prázdné abstrakce a teorie. A právě v takto založeném přírodovědci, jakým byl Goethe, 

nalezl spíše filosoficky založený Steiner to, co hledal – totiž takový pohled na přírodu, 

který byl v souladu s jeho duchovním cítěním.
41

 Praví: „Pochopení (…) Goethových 

slov pro mě znamenalo zklidnění dlouhého boje v mé duši. (…) Ve své duši jsem 

                                                 
37

 PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 390–391. 
38

 STEINER, R., pozn. 1, s. 86. 
39

 PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 401. 
40

 Tamtéž, s. 18–19, 390–391. 
41

 LINDENBERG, Ch., pozn. 5, s. 36. 
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Goethovo přírodní nazírání nacházel jako přiměřené duchu.“
42

 Goethe totiž nevnímal 

přírodu materialisticky, jako přírodověda 19. století, nýbrž jako proniknutou duchem 

a jako projev ducha. Nehledal ducha někde daleko nad přírodou, nevymezoval ostré 

hranice mezi duchovním a přírodním, ale jedno nacházel v druhém.
43

 Byl přírodním 

badatelem, který hledal božské in herbis et lapidibus.
44

 

Steiner považoval Goetheho za dovršitele duchovního vývoje západní kultury 

a v celém přírodovědeckém období po něm následujícím viděl období úpadku. Mínil, že 

k dalšímu pokroku je třeba „zcela nového impulzu z duchovní strany.“
45

 Tento impulz 

má představovat duchovní věda čili anthroposofie. 

Steiner si Goetheho velmi vážil, což mimo jiné dokládá i skutečnost, že se 

anthroposofické centrum v Dornachu u Basileje nazývá Goetheanum. Steiner byl také 

jedním z prvních, kdo pro Goetheho přírodovědecký styl použil pojem goetheanismus, 

k němuž se hlásilo a hlásí mnoho významných přírodovědců, jako například Hermann 

Poppelbaum (1891–1979), Adolf Portmann (1897–1982), Thomas Göbel (1928), 

Wolfgang Schad (1935) a další. Goetheanismus se díky Steinerovi stal nejen osobitým 

přírodovědným, nýbrž také kulturním proudem.
46

 

 

2.1. Goetheho pojetí (živé) přírody a přírodovědy 

Goethovými základními prvky v jeho přístupu k živé přírodě byly motivy proměny 

(metamorfózy) a entelecheického principu (typu).
47

 Patřil k prvním vědcům, kteří 

odhalili listový původ květních orgánů, a objevil zákonitosti rostlinné metamorfózy. 

Svými anatomickými studiemi
48

 dal základ vědě o podobách a tvarech organismů, pro 

kterou pak zavedl název morfologie.
49

 

                                                 
42

 STEINER, R., pozn. 1, s. 75. 
43

 STEINER, R., pozn. 24, s. 69. 
44

 PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 78. 
45

 STEINER, R., pozn. 1, s. 131. 
46

 PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 411–419. 
47

 Typus je bytostnou podstatou organismu, je jeho niterným utvářejícím principem. Typus dle Goetheho 

představuje horizont tvarových možností organismu. Jako takový představuje jednotící (omezující) 

princip organismu. To, co pak v přírodě způsobuje rozmanitost organismů, je dynamizující princip 

metamorfózy, bez níž pojem typu není myslitelný.  Viz PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 143, 167, 259. 
48

 Goethe byl mezi prvními, kdo popsal mezičelistní kůstku u člověka. Viz PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 67–

75. 
49

 Tamtéž, s. 127. 



18 

 

Příroda byla pro Goetheho harmonický celek (harmonia naturae), ve kterém je 

každá jednotlivost živé i neživé přírody součástí tohoto celku a nic nelze zkoumat bez 

vztahu k němu. Totéž platí i o jednotlivých organismech. Byl přesvědčen o tom, že 

život není jen součtem orgánů živé bytosti, nýbrž že je naprosto reálným a bytostným 

harmonickým celkem (mikrokosmem). V tomto celku je pak všechno zjevné a zjevené, 

a neexistuje v něm nic skrytého, co by příroda nezjevovala pozornému oku, neboť 

vzhled a tvar (Gestalt) organismů jsou výrazem jejich nitra. Goethe přírodu chápal jako 

„zjevené tajemství“,
50

 kde je všechno řízeno věčnými božskými zákony. A tyto věčné 

zákony se pak projevují v lidském duchu, jímž příroda sama promlouvá a nechává skrze 

něj vytvářet umělecká díla, která tak jsou jejím pokračováním na vyšším stupni. Dle 

Goetheho je tedy příroda všechno, od anorganického kamene až po nejvyšší umělecká 

díla a ve všem se projevují věčné božské zákony, které jsou člověkem poznatelné 

a nikoli mu skryté, neboť sám je jejich součástí.
51

 

Z tohoto pohledu je tedy jasné, že Goethe se nikdy nemohl zcela ztotožnit 

s Kantovým pojetím přírody a jeho teorií poznání. Pro Goetha neexistoval žádný skrytý 

a nepoznatelný svět „věcí o sobě“, neexistovaly pro něj obecné hranice poznání 

a priory, ale pouze hranice individuální a momentální. Ideje jakožto utvářející principy 

světa jevů pro něj byly stejně reálné jako smysly vnímatelný svět. Goethe byl 

přesvědčen o tom, že ideje jsou niternou podstatou viditelného světa,
52

 celá příroda je 

vystavěna na jejich základě a nejsou nám naprosto skryté, ale můžeme je poznat. Takže 

na rozdíl od Kanta, který chápal zákony a ideje jen jako regulativní principy 

subjektivního charakteru, je Goethe pokládal za reálnou součást světa. A svět jevů pro 

něj není pouze světem rozprostraněné hmoty, ale patří k němu i fenomény živé, duševní 

i duchovní podstaty, jež se nedají redukovat na kvantity (nejsou měřitelné a vážitelné), 

ale jsou povahy kvalitativní. Celý svět chápal jako harmonickou jednotu ducha i hmoty, 

kde jedno souvisí s druhým.
53

 

V tomto smyslu byl tedy Goethe realistou. Realistou, který vnímal ideje stejně 

reálně jako smyslově předmětný svět. Proto německý psycholog Heinroth nazval 

                                                 
50

 Tamtéž, s. 75, 126. 
51

 STEINER, R., pozn. 24, s. 69–70. 
52

 Stejné pojetí idejí můžeme najít např. u Plótina (jehož si Goethe velice vážil). „Co jiného je Goethův 

,prafenoménʻ, ne-li idea, jak ji pojímá Plótinos?“ HADOT, P. Plótinos čili prostota pohledu. Praha: 

Oikoymenh, 1993. ISBN 80–85241–55–2. S. 24–25. 
53

 PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 282–283, 300, 369. 
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Goetheho způsob myšlení „předmětným myšlením“
54

 a Schiller jeho metodu nazýval 

„racionálním empirismem“.
55

 V Goetheho pojetí není rozdíl mezi ideou a zkušeností, 

neboť sama idea je pro něj zkušeností, nikoliv mrtvou abstrakcí. Tento Goethův 

realismus je nejlépe vidět na známém příkladu z jeho rozhovoru se Schillerem. Schiller 

byl Goethovým přítelem avšak – na rozdíl od něj – vzdělaným idealistickým filosofem 

a věrným Kantovým přívržencem. Když Goethe krátce načrtnul Schillerovi svou 

objevenou „prarostlinu“ (Urpflanze),
56

 totiž základní archetypální formu rostliny, z níž 

pak rozvinul svou nauku o metamorfózách (Metamorphosenlehre), odpověděl mu 

Schiller, že nejde o zkušenost, ale o ideu. Goethe mu na to však řekl, že je mu velmi 

milé když má ideje, aniž o tom ví – a dokonce je na vlastní oči vidí. Goethovu 

„prarostlinu“ však není možné nahlížet běžným zrakem, tedy „očima těla“ (vnějším 

smyslem). Dá se vnímat jedině „očima ducha“ (vnitřním smyslem), tedy jakýmsi 

„vnímajícím myšlením“ neboli „nahlížející soudností“ (anschauende Urteilskraft), které 

tento archetyp organismu dokáže nahlížet i v jeho každém zvláštním tvaru. „Oko 

ducha“ a „oko těla“ však dle Goetheho musí při poznávání úzce spolupracovat, jinak 

bychom nic pravdivě nepoznali.
57

 „Živé spojení duchovních a tělesných očí dává 

schopnost poznávání organického, které je uprostřed mezi čistě smyslovým a čistě 

duchovním…“
58

  

Schiller toto Goetheho „předmětné myšlení“ a jeho schopnost intuitivního nahlížení 

celku nakonec velmi obdivoval a mínil, že se ve svém bádání dostal hodně daleko 

a  filosofie by se od něj mohla jen učit.
59

 

Podle Goetheho mezi další duševní kvality, s jejichž pomocí můžeme překlenout 

rozdíl mezi ideou a zkušeností, patří také jakási produktivní (tvůrčí) fantazie.
60

 Když 

Goethe objevil svou „prarostlinu“, tak byl přesvědčen o tom, že by na jejím základě 

mohl donekonečna vynalézat i další rostliny, které by konsekventně vzato mohly 

existovat.
61

 „Prarostlina“ je archetypem, ideou, z níž můžeme pomocí tvůrčí fantazie 

                                                 
54

 STEINER, R., pozn. 24, s. 86. 
55

 PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 364. 
56

 U neživé přírody Goethe hovoří o tzv. prafenoménu (Urphänomen), prvotním fenoménu, který je 

v základu vší skutečnosti, ale jenž není smyslově vnímatelný. Můžeme jej poznat jedině „okem ducha“. 

Viz PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 253–254. 
57

 Tamtéž, s. 98–99, 101, 288–289. 
58

 STEINER, R. Goethův světový názor. Olomouc: Michael, 2013. ISBN 978–80–86340–46–3. S. 114–

115. 
59

 STEINER, R., pozn. 24, s. 86. 
60

 PLEŠTIL, D., pozn. 7, s. 295. 
61

 STEINER, R., pozn. 24, s. 72. 
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odvodit další formy rostlin. Nejde tu o „vymýšlení si“, ale o schopnost obraznosti, která 

musí úzce spolupracovat s dalšími poznávacími schopnostmi (smysly, rozvažováním, 

rozumem), jež by bez její produktivní a oživující schopnosti pouze ustrnuly 

v nečinnosti.
62

 Goethe tedy mínil, že jedině pozorování s fantazií, nikoli jen 

s abstrahujícím rozumem, může opravdu vést do podstaty věcí.
63

 

Goethe vlastně chápe přírodovědu jako prostředek sebevýchovy a jako možnost 

zdokonalování vlastních poznávacích schopností. Poznávat přírodu znamená poznávat 

i své vlastní nitro a myšlenkově se podílet na její tvůrčí činnosti tím, že i naše vlastní 

myšlení učiníme tvůrčím a živým. A my se tak můžeme stát „hodni účasti na výtvorech 

přírody už tím, že pozorujeme její neustálou tvůrčí činnost“.
64

 Proto Goethe bojoval 

proti vědcům, kteří chtějí pomocí přístrojů a objektivních pokusů nějak proniknout 

k podstatě přírody. Říká: „Člověk sám o sobě, pokud užívá svých zdravých smyslů, je 

největším a nejdokonalejším fyzikálním přístrojem, jaký může existovat. Tím nejhorším 

zlem moderní fyziky je, že experimenty doslova oddělila od člověka a chce poznávat 

přírodu jen v tom, co ukazují umělé přístroje. Chce tím dokonce přírodu omezovat 

a dokazovat, co příroda může vykonat.“
65

   

Z toho důvodu nemohl Goethe ve svém nejrozsáhlejším vědeckém díle Nástin nauky 

o barvách souhlasit s Newtonem, který chtěl pozorovat barevné jevy odděleně od 

člověka. Dle Goetheho je samo lidské oko nejvyšší instancí k určení zákonitých vztahů 

pro svět barev. Newtonova věda však zkoumá světelné a barevné děje tak, jak se 

odehrávají v prostoru skrze umělé přístroje, a tedy jak by musely probíhat, i kdyby 

lidské oko neexistovalo. Toto objektivistické pojetí však bylo Goethovi naprosto cizí.
66

 

Dále Goethe nemohl vystát, že Newtonovy optické úvahy vůbec nepřihlížejí k povaze 

jednotlivých barev, ale jen k abstraktní geometrii lomu světla. Stejně tak by se nemohl 

spokojit s přístupem dnešní fyziky, která převádí barvy jen na matematické veličiny.
67
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V Goetheho pojetí není příroda jen objektivní, mrtvou rozprostraněnou hmotou, 

s níž lze libovolně manipulovat, nýbrž ducha-plnou a člověku rovnocennou skutečností, 

která má svou hodnotu a důstojnost.
68

 

 

2.2. Goetheho přírodověda jako východisko duchovní vědy R. 

Steinera 

„Goethovy myšlenky odkazující na říši přírody (…) musí vést nutně k poznání 

anthroposofických pravd, které člověka vedou přes jeho zkušenosti v oblasti přírody ke 

zkušenostem v oblasti ducha.“
69

 

Velmi důležité podněty pro duchovní vědu Steiner získal z Goetheho pojetí živé 

přírody. Goetheho vnímal jako „Galilea organiky“. Neboť stejně jako se Galileo 

zasloužil o vytvoření mechanických pojmů pro anorganickou přírodu, a umožnil tak 

pochopení a využití jejích mechanických zákonitostí, tak Goethe usiloval o vytvoření 

odpovídajících pojmů pro přírodu organickou. Goethe objevil způsob, jak musí člověk 

přemýšlet o organických skutečnostech, chce-li jim skutečně do hloubky porozumět. 

Steiner však mínil, že způsob myšlení, který převládal v přírodní vědě 19. století, 

byl vhodný právě jen k vytváření pojmů pro neživou přírodu. A takovéto pojmy byly 

proto neživé, mrtvé, a tedy dobré jen k pochopení něčeho mrtvého. Usuzoval proto, že 

tyto pojmy je tedy třeba nejprve „oživit“, mají-li být uzpůsobilé také pro přírodu 

živou.
70

 K živé přírodě totiž nemůžeme přistupovat s pojmy, ideami, které jsme získali 

abstrakcí ze souhrnu příslušných jevů, jako to děláme u neživé přírody. Tam mají 

takové pojmy svou platnost, neboť metodickým postupem docílíme toho, že se pojem 

a jev kryjí. Ale u živé přírody pojem obsahuje více než pouhý jev, neboť v živé přírodě 

je právě všechno živé a provázané v dynamickém pohybu. A proto příčinu jevu 

v organické přírodě nelze hledat v samotné jevové skutečnosti, nýbrž v ideji (typu). 

Tato idea je v organismu činná, působí v něm jako entelechie a my ji můžeme naším 

„vnímajícím myšlením“ (okem ducha) uchopit. Z této obecné ideje (typu) pak lze 

pomocí tvůrčí fantazie odvodit i veškerou rozmanitost zvláštních tvarů a jevů živé 

přírody.
71

 „O to Goethe usiloval tím, když se v duchu pokoušel zachytit ideový obraz 
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listu rostliny, který není strnulým, neživým pojmem, ale který lze zachytit v nejrůznějších 

formách. Necháme-li tyto formy v duchu vznikat ze sebe navzájem, pak můžeme 

zkonstruovat celou rostlinu. Tak v duši napodobujeme reálný děj, kterým příroda 

vytváří rostlinu.“
72

 

Vztah ideje a jevové zkušenosti je ústředním motivem Goethova a na něj 

navazujícího Steinerova způsobu poznání. Steiner naprosto souhlasí s Goethem v tom, 

že sama idea je už zkušeností. Již ve svém raném článku z roku 1882, který nese název 

Jediná možná kritika atomistických pojmů, říká, že jevová zkušenost je jen jiným 

projevem ideje. Stejně jako Goethe nedělá ostrou hranici mezi světem jevů a světem 

idejí, světem smyslové skutečnosti a světem ducha, ale obojí chápe jen jako jiný projev 

téže reality.
73

 

Schopnost, kterou dospíváme ke sjednocení ideje a jevu, nazývá Steiner intuicí 

(nebo též intuitivním myšlením). V intuitivním poznání se sjednocuje subjektivní 

s objektivním, idea a jev, a teprve v tomto jejich vzájemném proniknutí můžeme poznat 

bytostnou podstatu přírody. Neboť v intuitivním poznání nejsme pouhými 

nezúčastněnými pozorovateli dějů v přírodě, ale svým vlastním myšlením se podílíme 

na jejich obsahu.
74

 

Dalším pro Steinera důležitým impulzem je Goetheho pojetí metamorfózy. 

Metamorfóza jakožto dynamický princip živé přírody se nevztahuje jen na oblast rostlin 

(zde však Goethe dosáhl největších výsledků), ale též na oblast živočišnou,
75

 a konečně 

lidskou, neboť metamorfóza je podle něj univerzální zákonitostí celé živé přírody.
76

 

Goethe právě díky svému vnímání typu odhalil omyl svých současníků, kteří tvrdili, 

že člověk se liší od zvířat tím, že nemá mezičelistní kůstku. Byl totiž přesvědčen o tom, 

že lidská podoba je přeměnou zvířecí podoby na vyšším stupni a stává se tak schopnou 

přijmout sebe-vědomého ducha. Goethe nehledal jednotlivé rozdílné znaky mezi 

člověkem a zvířetem, jako to dělali ostatní vědci té doby, ale v souladu se svým 

celostním přístupem spatřoval rozdíl mezi člověkem a zvířetem v povýšení celkové 

formy. Dle Steinera se tak Goethe přiblížil tomu, co později řekl Darwin o příbuznosti 
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člověka se zvířaty. Avšak na rozdíl od Darwina, který se na přírodu díval z pozice 

materialismu, chápal Goethe člověka jako duchovní bytost. Podle Steinera Goethe ve 

zvířecích podobách vidí tvoření ducha, tedy jakýsi předstupeň, kde se ještě duch 

nemůže plně projevit. Až teprve v lidské podobě, která je metamorfovanou podobou 

zvířecí, žije duch a teprve zde má také možnost prožívat sám sebe.
77

 

Goethovo pozorování vývoje přírody ve světle jeho nauky o metamorfózách tedy 

nakonec převádí přírodní vědu ve vědu duchovní. Steiner mínil, že „darwinismus 

v materialistickém zabarvení tvoří jednostranný názor, který musí Goethovým způsobem 

dojít ke svému ozdravění.“
78

 Právě v Goetheho Metamorphosenlehre spatřoval Steiner 

evoluční charakter goetheanismu, který podle něj dává základy vědě o evoluci ducha. 

Z toho vyplývá další myšlenka, k níž dle Steinera vede Goethovo pojetí metamorfózy, 

a sice myšlenka reinkarnace, která se stává jedním z podstatných pilířů duchovní vědy. 

Na téma reinkarnace lze najít i několik úvah samotného Goetheho, jemuž tato myšlenka 

rozhodně nebyla nijak cizí.
79

 

Goetheho přírodovědecké uvažování tedy nakonec konsekventně ústí do 

spirituálního pohledu na přírodu. Avšak k jasnému a konkrétnímu vnímání duchovnosti 

v přírodě podle Steinera Goethe nedospěl. Steiner říká, že Goethe usiloval o duchovní 

nazírání přírody, avšak sám ještě nedovedl bezprostředně zřít duchovní skutečnosti.
80

 

Goethe spíše cítil duchovní svět, ale nedokázal se pozvednout až k jasnému myšlení 

o duchu, protože se bál, že se stane abstraktním. „Chtěl sám sebe pociťovat v duchu; 

nechtěl však sám sebe v duchu myslet,“
81

 praví Steiner. O to se pokouší až duchovní 

věda. 
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3. Filosofie svobody 

Na podzim roku 1891, v době kdy Steiner pracoval v Goethově a Schillerově 

archivu ve Výmaru, začal pracovat na svém hlavním filosofickém díle Filosofie 

svobody (Die Philosophie der Freiheit). Ideje řečené v této knize v něm však postupně 

zrály již delší dobu a také jeho výklady ke Goethově metodě poznání a jeho disertační 

práce Pravda a věda z roku 1892, nesoucí podtitul Předehra k Filosofii svobody, nutně 

ústily do tohoto tématu.
82

 

Tato kniha má podtituly Základy moderního světového názoru a Výsledky 

pozorování duševního života podle přírodovědecké metody.
83

 Tím je naznačeno, že 

tvrzení v ní obsažená nestojí na abstraktních spekulacích, ale na metodě pozorování 

a zkušenosti jako v přírodní vědě, jen s tím rozdílem, že je toto pozorování použito na 

oblast duševně-duchovního prožívání. Steiner je přesvědčen, že vědecky jasnou 

zkušenost je možné mít také s duševní a duchovní oblastí. Toto přesvědčení v knize 

podpírá monistickou koncepcí, z níž vyplývá, že neexistují žádné hranice poznání, které 

by nám v tom zabránily. 

Filosofie svobody ještě neobsahuje popisy duchovních skutečností, jako jeho 

pozdější duchovně-vědecké publikace. Steiner zde chtěl nejprve vybudovat filosofický 

základ pro duchovní vědu.
84

 Mínil, že to „co se v knize praví, může být přijatelné i pro 

mnohého člověka, který z jistých pro něho platných důvodů nechce mít nic společného 

s výsledky mého duchovně vědeckého bádání.“
85

 Tato kniha tedy neobsahuje nic, co by 

nemohl uznat každý nepředpojatě myslící člověk, i když sám nepřijímá existenci 

duchovního světa, k němuž však myšlenky vyslovené ve Filosofii svobody nakonec 

směřují. 

„V tomto spise usiluji, abych ospravedlnil poznání duchovní oblasti před vstupem 

do duchovní zkušenosti,“
86

 říká Steiner. A dále praví: „Snažil jsem se (…) vyložit, že za 

smyslovým světem není něco neznámého, ale že je v něm svět duchovní. A ohledně světa 

lidských idejí jsem se snažil ukázat, že má svůj trvalý základ v duchovním světě. (…) 
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Chtěl jsem ukázat, jak v subjektivní duchovnosti září objektivní duchovnost a stává se 

pravým obsahem vědomí.“
87

 

V předmluvě k druhému vydání Filosofie svobody z roku 1918 Steiner formuluje 

dvě otázky, na jejichž zodpovězení je kniha zaměřena. „Jedna z nich je, existuje-li 

možnost, abychom pohlíželi na lidskou bytost tak, že tento pohled se stane oporou všeho 

ostatního, co přistupuje k člověku, ať už prostřednictvím prožívání nebo vědy, o čem 

však má pocit, že se to nemůže opírat samo o sebe; že to může být vehnáno pochybností 

a kritickým úsudkem do oblasti nejistoty. Druhá otázka je tato: Smí si člověk jako 

chtějící bytost připisovat svobodu, nebo je svoboda pouhou iluzí, která v něm vzniká, 

protože neprohlédá vlákna nutnosti, na nichž závisí jeho chtění právě tak jako přírodní 

dění?“
88

 Těmto dvěma otázkám pak odpovídá rozdělení knihy do dvou na sobě 

závislých částí. 

V první části nazvané Věda o svobodě Steiner pojednává o epistemologii a ukazuje 

problémy jednotlivých dualistických a monistických filosofických stanovisek, které 

však mizí ze stanoviska tzv. myšlenkového monismu. Druhá část nazvaná Skutečnost 

svobody pak plynule rozvíjí první a vysvětluje důsledky monistického pohledu na svět 

v otázkách svobody a morálky. Steiner zde formuluje tzv. etický individualismus, 

z něhož vyplývá možnost skutečně svobodného a zároveň mravního jednání, kterého 

může člověk, jakožto bytost podílející se svým myšlením na duchovní podstatě světa, 

dosáhnout. 

V první kapitole Filosofie svobody Steiner hovoří o tom, že námitky všech odpůrců 

svobody (např. Spinozy či H. Spencera) jsou vždy zaměřeny jen proti svobodě volby. 

Ale všichni tito odpůrci zapomínají na to, že člověka vždy pohání také nějaká příčina 

jeho jednání, která ho k němu nutí, a slepě míchají případy, ve kterých si člověk 

neuvědomuje příčiny a motivy svého jednání s takovými, kdy si je plně uvědomuje.
89

 

Steiner říká, že v úvahách o lidské svobodě bylo vždy myšleno o člověku jednajícím 

nebo poznávajícím, ale nikoli o člověku, který jedná z poznání. A právě tímto člověkem 

se chce zabývat Filosofie svobody. Vyžaduje to však především poznání původu 
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lidského myšlení, které, pokud nejsme v područí pouze animálních žádostí a pudů, je 

vždy v základu veškerého našeho jednání.
90

 

 

3.1. Dualita první zkušenosti. Dualismus a monismus 

Steiner praví: „Vesmírný celek se nám projevuje ve dvou protikladech: já a svět.“
91

 

Tento protiklad můžeme označit jako naši první zkušenost, neboť se jedná o samotnou 

evidenci světa vůbec, světa, který leží vně nás. Ale nikdy, říká Steiner, neztrácíme pocit, 

že jsme se světem spojeni, „že existuje páska, která nás s ním spojuje“ a že jsme jeho 

součástí. Veškeré duchovní dějiny lidstva jsou pak neustálou snahou o překlenutí tohoto 

protikladu. Věda, umění i náboženství se v podstatě snaží vyřešit tuto základní 

nespokojenost člověka.
92

 

Celek světa se tedy naší první zkušeností rozpadá na dvě složky, které jsou 

nazývány různě – já a svět, vnitřní a vnější, subjekt a objekt, duch a hmota či myšlení 

a jev. Vztah k této skutečnosti pak řeší dvě základní hlediska: dualismus a monismus. 

Dualismus rozdělení světa přijímá jako fundamentální, je teorií „dvou světů“. Chtěl 

by vyřešit jejich vztah, nalézt mezi nimi most, ale nedaří se mu to. Proto dualitu světa 

nakonec přijímá jako nepřekonatelnou. Ducha (já) a hmotu (svět) pokládá za dvě 

zásadně rozdílné podstaty, a proto nikdy nedokáže pochopit, jak na sebe mohou 

vzájemně působit. 

Monismus naproti tomu usiluje o jednotu, a proto se snaží dualitu světa překonat či 

popřít. Tento přístup pak lze rozdělit na dva extrémní názory: materialismus 

a spiritualismus. Materialismus popírá ducha a spiritualismus popírá hmotu. Ještě je třetí 

možnost, která říká, že hmota a duch jsou spojeny už v každé nejjednodušší částečce 

světa.
93

 

Materialismus předpokládá, že podstata světa je materiální a všechny duchovní 

kvality jsou jen jejím druhotným projevem. Vědomí člověka pokládá za produkt vysoce 

organizované hmoty a myšlení považuje za čistě hmotný proces, který se uskutečňuje 

v mozku. Myšlenky jsou tak produktem mozkové činnosti asi tak, jako je žluč 

produktem jater. Tak jako je hmota schopna působnosti mechanické a organické, tak je 
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také schopna za určitých podmínek myslet.
94

 Dle Steinera „materialismus nemůže nikdy 

podat uspokojivé vysvětlení světa, neboť každý pokus o vysvětlení musí začít tím, že si 

tvoříme myšlenky o světových jevech.“
95

 Nabízí se otázka, proč hmota přichází k tomu, 

že přemýšlí o své vlastní podstatě? Proč se nespokojuje jen s tím, že existuje? 

Materialismus tak jen přesouvá problém na jiné místo – do hmoty, a místo sobě 

připisuje schopnost myšlení hmotě.
96

 

Problémy však vyvstávají i při extrémně spiritualistickém názoru, který popírá 

hmotu jako samostatné bytí a považuje ji za manifestaci ducha. Tento názor však ve své 

podstatě také nemůže rozřešit záhadu vztahu jáství a světa. Naše „já“, které je na straně 

ducha, stojí proti smyslovému světu, k němuž však nemá bezprostřední přístup, ale musí 

jej vnímat jedině prostřednictvím hmotných pochodů (tedy neduchovním způsobem). 

Jako příklad myslitele, který se svým absolutním idealismem jeví jako extrémní 

spiritualista, může být uveden J. G. Fichte, který se pokusil celý vnější svět odvodit 

z „já“.
97

 

Třetí monistický náhled vidí už v nejjednodušší částici (atomu) spojení ducha 

a hmoty. Avšak dosahuje se tím téhož jako v materialistickém monismu, tedy že otázka, 

která vzniká v našem vědomí, se překládá na jiné místo. 

Všechny tyto monistické přístupy, které je možno označit jako ontologické, 

nepočítají s tím, že se s oním prvotním protikladem setkáváme nejprve ve svém 

vlastním vědomí.
98

 Každý ontologický monismus se snaží vyřešit záhadu duality tak, že 

pojednává o struktuře jsoucího, ale nepřikládá k tomu samotný akt poznání tohoto 

jsoucího. Neboť toho ani není v principu schopen, protože kdyby plně reflektoval akt 

poznání, musel by hovořit nejen o struktuře jsoucího, ale také o poznávání jsoucího, 

tedy o nějakém subjektu poznávajícím objekt – a tak by se z něj stal dualismus. Žádný 

ontologický monismus tedy není schopen vyřešit tento hlavní problém – vztah subjektu 

a objektu (intencionalitu).  

Stejně tak to nedokáže ani transcendentální filosofie, která, ač respektuje dualitu 

první zkušenosti (a vlastně z ní přímo vychází), nemůže dát uspokojivou odpověď na 

otázku možnosti poznání světa. Kantův transcendentální idealismus striktně odděluje 
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vnitřní (subjektivní) a vnější (objektivní) stránku skutečnosti jako dva oddělené světy 

a principiálně odmítá možnost existence spojujícího elementu mezi nimi. Tím si uzavírá 

cestu k poznání, jemuž staví umělé hranice. 

Monistické hledisko, které nabízí R. Steiner, však nachází onu „pásku“ spojující nás 

se světem, a tím je schopné oba póly intencionálního vztahu spojit v jeden celek. 

Umožňuje nám tak lépe pochopit vztah člověka a světa (kosmu) a poukazuje na 

nesmírné možnosti, jež se nacházejí v podstatě lidského myšlení.
99

 

 

3.2. Myšlenkový monismus 

Monismus předkládaný R. Steinerem nejenže respektuje dualitu první zkušenosti, 

ale také ukazuje element, který nám ji dovoluje opět spojit v jednotu. Tímto elementem 

je myšlení – proto myšlenkový monismus.
100

 

Pozorování a myšlení, říká Steiner, jsou prvotní východiska veškerého lidského 

duchovního úsilí. Všem základním protikladům, s nimiž filosofové vždy operovali 

(subjekt a objekt, idea a skutečnost, já a ne-já, atp.), předchází protiklad myšlení 

a pozorování. Avšak v časové posloupnosti dokonce pozorování předchází před 

myšlením.
101

 Konečně „všechno, co vstupuje do okruhu našich zážitků, si uvědomujeme 

nejprve pozorováním.“
102

 A stejně tak abychom mohli poznat myšlení, musíme jej 

nejprve pozorovat (učinit jej objektem naší zkušenosti). Tento druh pozorování je však, 

jak Steiner ukazuje, odlišný od pozorování čehokoliv jiného. Pozorování našeho 

myšlení je totiž výjimečným stavem, neboť své myšlení při běžném životě 

nepozorujeme. Když myslíme, nedíváme se na myšlení, které sami vytváříme, ale na 

předmět myšlení, který nevytváříme.
103

 Avšak pokud dokážeme tohoto výjimečného 

stavu dosáhnout, učiníme to nejdůležitější pozorování, jaké můžeme vykonat, neboť 

pozorujeme něco, co sami vytváříme a o čem bezprostředně víme, jak se uskutečňuje.
104
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Vidíme přímo do poměrů a vztahů svého myšlení.
105

 Všechny předměty světa jsou nám 

dány bez našeho přispění, můžeme jen konstatovat, že tu jsou, avšak „chceme-li 

pozorovat myšlení, musíme nejprve sami vytvořit předmět“,
106

 který pak můžeme 

pozorovat. Ale nepozorujeme jej z nějakého jiného stanoviska, „necítíme se nuceni 

zkoumat je pomocí něčeho kvalitativně odlišného, nýbrž můžeme zůstat v jednom 

a témže živlu.“
107

 Myšlení je tedy jediný princip, který můžeme uchopit jím samým – 

a to z něj tvoří nejjistější východisko k poznávání světa. Myšlení tedy podle Steinera 

tvoří pevný bod, z něhož můžeme „s odůvodněnou nadějí hledat vysvětlení ostatních 

světových dějů.“
108

 Je to prvotní východisko, prvotní předpoklad k poznávání světa. 

Nic z toho co je nám dáno čistě z vnějšku, nám samo o sobě neumožňuje poznání. 

Kdybychom nebyli myslící bytostí, svět by pro nás byl jen nesouvislým shlukem 

počitkových objektů – vjemů,
109

 které by pro nás nic neznamenaly. To co potřebujeme 

připojit ke každému vjemu, je příslušný pojem.
110

 Avšak pojem nikdy nemůžeme získat 

pozorováním, protože vniká až myšlením (resp. nejprve intuicí).
111

 Na příkladu 

kauzality Steiner vysvětluje, jak se pojmy příčiny a účinku nikdy nedají získat pouhým 

pozorováním. Až teprve myšlením, jež je tímto pozorováním vyvoláno, si vytváříme 

pojmy příčiny a účinku a chápeme jejich vztah. A to co zprostředkovává spojení mezi 

myšlením a pozorováním je lidské vědomí.
112

 

Co tedy znamená poznání? Poznání Steiner charakterizuje jako spojení vjemu 

a pojmu v našem vědomí. Vjem samotný je totiž jen jednou stránkou skutečnosti. 
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Druhou stránkou je pojem. Teprve spojí-li se obojí dohromady, tvoří celou věc, kterou 

poznáváme.
113

 

To, že se nám svět rozpadá na dvě části – vjem a pojem, jež musíme poznáním opět 

spojit v jednotu – tedy není dáno jeho organizací, nýbrž organizací naší. Naivní člověk 

se domnívá, že svět je něco zcela objektivního a hotového. A myšlení pokládá za něco, 

co nemá s věcmi nic společného, co existuje jen v hlavě člověka.
114

 Na to Steiner říká: 

„Těch, kteří tak uvažují, se musíme ovšem otázat: Jakým právem prohlašujete, že svět je 

hotov bez myšlení? Nevytváří svět v hlavě člověka myšlení se stejnou nutností, jako 

vytváří květ na rostlině? Zasaďte semínko do země. Vyžene kořen a stonek. Rozvíjí se 

v listy a květy. Postavte rostlinu proti sobě samému. Spojuje se ve vaší duši s určitým 

pojmem. Proč by tento pojem patřil k celé rostlině méně než list a květ?“
115

 To, co se 

o věcech dovídáme pouhým vjemem, nikdy nemůžeme pokládat za celistvou 

skutečnost. Musí jej doplnit odpovídajícím pojmem, který se rodí z naší myšlenkové 

úvahy. 

Z toho vyplývá, že myšlení není čistě subjektivní činností, ale je „nadsubjektivní“ 

a „nadobjektivní“. Myšlení přesahuje pojmy „objektivní“ a „subjektivní“, protože až 

právě ono je vytváří (stejně jako ostatní pojmy). Až myšlením sami sebe určujeme jako 

subjekt stojící proti objektům, nikoli naopak, že by subjekt vytvářel myšlení.
116

 

Zvláštností myšlení je právě to, že onu základní dualitu (já a svět) na jedné straně 

vytváří a umožňuje nám ji pojmově uchopit, a na straně druhé ji v sobě samém (pokud 

jej uchopíme jako zkušenost) opět zceluje v jednotu. „Na tom se zakládá dvojí 

přirozenost člověka: myslí, a tím obepíná sebe sama a ostatní svět; ale zároveň musí 

tímto myšlením určit sebe jako jedince, stojícího proti věcem.“
117

 Jestliže tedy svým 

myšlením vztahujeme pojem k nějakému vjemu, není tento vztah pouze subjektivní. 

Není však ani objektivní, ale přesahuje oba tyto pojmy.
118
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Toto stanovisko zastával také Goethe, když hovořil o tom, že idea (pojem)
119

 pro něj 

není něco jen čistě subjektivního, ale že je možné ji pozorovat jako objekt. Idea může 

být objektem naší zkušenosti. 

Další skutečnost, která plyne z myšlenkového monismu, je, že naše myšlení není 

individuální, nýbrž univerzální. Myšlení přesahuje hranice naší osobnosti. „Mé vnímání 

sebe sama mě uzavírá uvnitř určitých hranic; mé myšlení nemá s těmito hranicemi nic 

společného. V tomto smyslu jsem dvojitá bytost. Jsem uzavřen do oblasti, kterou 

vnímám jako oblast své osobnosti, ale jsem nositelem činnosti, která určuje mé 

ohraničené bytí z vyšší sféry.“
120

 To, co myšlení dělá individuálním, je jeho vztah 

k individuálním citům a počitkům. Tím se pak liší jednotliví lidé. Například trojúhelník 

má jen jeden jediný pojem, nejsou různé pojmy trojúhelníku. Každý k němu však 

zaujme vztah svým vlastním individuálním způsobem. Jen naivní člověk zaslepený 

předsudky si myslí, že každý si vytváří své vlastní pojmy. Nevidí, že pojem je vždy 

jeden jediný, společný pro všechny myslící jedince.
121

 

Mohlo by se zdát, že se Steiner zabývá jen schopností myšlení a opomíjí oblast 

cítění. Není tomu tak. Tvrdí, že myšlení je schopností, která nás spojuje se univerzem 

a teprve naše cítění z nás dělá individuální jedince. Naše city (a také naše představy) 

dávají pojmům individuální ráz.
122

 „V myšlení je nám dán prvek, který spojuje naši 

zvláštní individualitu v celek s vesmírem. Tím, že cítíme a vnímáme, jsme jednotliví lidé, 

tím že myslíme, jsme jedinou, jednotnou bytostí, která všechno proniká.“
123

 

Podle Steinera tedy myšlení není jen abstraktní činností probíhající v myslícím 

subjektu (a jeho mozku). Pouze naivně smýšlející člověk to tak vnímá. Žije v představě, 

že myšlení je něco méně reálného než hmatatelná realita tzv. objektivního světa.
124

 

Neuvědomuje si přitom, čím by mu byl svět bez schopnosti myšlení – jen seřazením 

vjemů v čase a prostoru, které by nedokázal zařadit, poznat, pochopit.
125 

Je to tím, že 

nedokáže proniknout do podstaty myšlení a není schopen takové introspekce, aby 
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poznal, že je v nitru napojen na skutečný ideový svět.  Není schopen vyvinout v sobě 

„živé“ myšlení, které by nebylo naplněno jen obrazy smyslového světa a zkaleno 

osobními emocemi, ale kterým by byl schopen proniknout až k reálným nadsmyslovým 

entitám. Mezi prostředky, které člověku dávají možnost dosáhnout takového 

„zesíleného“ myšlení, patří například meditace.
126

 

Steiner praví: „Neexistuje věc, která by byla oddělena od světového celku. Všechno 

oddělování má pouze subjektivní platnost pro naši organizaci. Pro nás se světový celek 

rozkládá v nahoře a dole, před a po, příčinu a účinek, předmět a představu, látku a sílu, 

objekt a subjekt atd.“ A myšlení pak představuje element, který spojuje „v jednotu 

všechno, co jsme vnímáním oddělili.“
127

 

Myšlenkový monismus, který tím, že překonává rozdělení světa na „vnitřní“ 

a „vnější“, také novým způsobem transformuje otázky týkající se hranic lidského 

poznání, jež předpokládá například transcendentální filosofie Immanuela Kanta. 

 

3.3. Hranice poznání 

„Mluvit o hranicích poznání pro mě nemělo smysl. Poznání pro mě znamenalo 

opětné nalezení duchovního obsahu, prožívaného duší ve světě, který jsem mohl vnímat. 

Pokud někdo mluvil o hranicích poznání, spatřoval jsem v tom doznání toho, že v sobě 

nedokáže duchovně prožít pravou skutečnost a proto ji ani nemůže opět najít ve světě, 

který vnímá,“
128

 říká Steiner ve své autobiografii.  

Ukázat, že žádné hranice poznání neexistují, byl vlastně jeden z hlavních cílů jeho 

Filosofie svobody. Neboť, jak už bylo řečeno, Filosofie svobody je noetickým 

východiskem pro duchovní vědu. V této práci mu jde především o to, aby filosoficky 

dokázal, že poznání duchovního světa je v zásadě možné a že v člověku dřímají 

schopnosti (které pak podrobně popisuje ve svých dalších pracích), jež mu toto poznání 

umožňují. 

Poznatek o neexistenci hranic poznání, který konsekventně vyplývá ze Steinerovy 

koncepce monismu, je namířen především proti Kantově dualistické filosofii. Již 

v kapitole Goetheho pojetí (živé) přírody a přírodovědy, bylo stručně ukázáno, jak 

rozdílný byl pohled Goetheho a Kanta v noetických otázkách (viz str. 18). Goethe 
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odmítal Kantův agnosticismus, neboť z jeho monistického náhledu vyplývá, že člověk 

jakožto součást harmoniae naturae má přístup k idejím, jež stojí v základech přírody. 

Toto poznání, o kterém Kant mluvil jako o smělém „dobrodružství rozumu“, 

charakterizuje Goethe jako „dobrodružství“, v němž však lze úspěšně obstát.
129

 

Kantův transcendentální idealismus je dualistickou filosofií, která zdůrazňuje 

rozdělení mezi vnitřní a vnější složkou duality první zkušenosti. Všechny děje, které 

přisuzujeme subjektu, tedy myšlenky, představy či ideje, chápe Kant jako podstatně 

odlišné od dějů probíhajících ve vnější přírodě a odmítá možnost existence (a poznání) 

spojujícího elementu mezi nimi. Zkušenost máme jen skrze smyslový názor, k němuž 

pak přistupuje myšlení (resp. rozvažování), které pak tuto zkušenost organizuje, tvoří 

soudy apod. Kant tak staví nepřekonatelnou bariéru mezi myslící subjekt a vnější 

realitu, kterou prý můžeme poznat pouze transcendentálně, nikoliv však úplně, neboť 

nemůžeme mít žádnou zkušenost s „věcí o sobě“, jež stojí za světem jevů.
130

 

Podle myšlenkového monismu spočívá dualismus pouze v naší vnitřní organizaci. 

To, že vnímáme věci odděleně od nás, je způsobeno jen námi samotnými, nikoliv 

světem. Oddělená věc mi může být dána pouze jako vjem a myšlení je elementem, který 

překonává toto oddělení tím, že k němu připojuje náležitý ideový doplněk (pojem). 

„Jestliže však považujeme souhrn všech vjemů za jednu část a postavíme proti ní 

druhou část ve ,věcech o sobě‘, pak filosofujeme do větru.“
131

 „Dualismus se dopouští 

té chyby, že protiklad objektu a subjektu, který má význam jen uvnitř vjemové oblasti, 

přenáší na dočista vymyšlená jsoucna mimo tuto oblast.“
132

 A tak předpokládá, že 

existuje svět jevů (fenoménů), které vznikají jako syntéza z počitkového materiálu 

a apriorních forem našeho rozumu, a za ním existuje našemu poznání nedostupná „věc 

o sobě“ (Ding an sich, noumenon). Rozdělení na jev a „věc o sobě“ však představuje 

umělý protiklad, neboť ona nepoznatelná „věc o sobě“ je naprosto bezobsažným 

pojmem, který nám nijak nepomáhá k vysvětlení světa.
133

 

„Otázky nám neklade svět, nýbrž klademe je my sami,“
134

 praví Steiner. Svět a věci 

v něm se nacházející nežádají vysvětlení, ale jen „existují a působí na sebe vzájemně 
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podle zákonů, které lze najít myšlením.“
135

  Teprve naše jáství, jež se staví proti 

věcem,
136

 které nejprve vnímá jako vjem, si klade otázky k poznání. A k tomuto 

poznání také může dospět, neboť je schopno v sobě myšlením najít i druhou část 

skutečnosti, kterou spojuje s první. Takto v sobě překováme dualismus světa, neboť 

naše poznání jej zpracovává v jednotu. 

Z takto chápaného pojmu poznání tedy vyplývá, že o žádných jeho limitech nelze 

hovořit. Omezení jsou nám dána vždy jen dočasně a „mohou být překonány dalším 

postupem vnímání a myšlení.“
137

 

Steiner ukazuje, že hranice mezi subjektivním a objektivním, není pro naše poznání 

omezující, nýbrž právě poznání umožňující. Ona hranice v podstatě představuje 

konstitutivní prvek, který v nás probouzí touhu po poznání skutečnosti.
138

 A pokud jako 

Kant tvrdíme, že pravou podstatu světa nemůžeme poznat, nýbrž v ní jen věřit, že 

nemůžeme mít zkušenost s idejemi, nýbrž jen s tím, co je nám dáno smyslovým 

názorem, je to podle Steinera pouze kvůli nesprávnému chápání toho, co je vlastně 

poznání. 

Myšlenkový monismus spojuje „jednostranný realismus s idealismem ve vyšší 

jednotu“ a překonává metafyzický realismus (který je jakousi směsicí naivního realismu 

s idealismem). Metafyzický realismus totiž přikládá skutečnost také nevnímatelným 

silám, které si myslí analogicky se smyslovou realitou. A „monismus klade na místo 

(těchto) sil ideové souvislosti, které získává myšlením. Takovými souvislostmi jsou však 

přírodní zákony. Vždyť přírodní zákon není nic jiného než pojmové vyjádření pro 

souvislosti mezi určitými vjemy.“
139

 

Z dualistického hlediska naivního či metafyzického realismu plyne také domněnka, 

že čím dokonalejší budou lidské smysly nebo čím více by jich člověk měl, tím by bylo 

jeho poznání světa přesnější a dokonalejší. Tato hlediska totiž vycházejí z předpokladu, 

že objekt je absolutní a v sobě spočívající entitou, jež je naprosto nezávislá na 

poznávajícím subjektu. Takže bytost mající více smyslů bude mít dokonalejší poznání 

tohoto objektu. U monismu to neplatí, neboť vnímající bytost je včleněna do světového 

                                                 
135

 Tamtéž, s. 90. 
136

 Tuto skutečnost dobře vystihuje německé slovo der Gegenstand (předmět), které je složeninou slov 

gegen (proti) a stand (stát). Předmět je tedy to „co stojí proti nám“. 
137

 STEINER, R., pozn. 83, s. 91. 
138

 JANSKÝ, J., pozn. 99, s. 81. 
139

 STEINER, R., pozn. 83, s. 96–97. 



35 

 

celku a objekt stojící proti ní není něčím absolutním, nýbrž relativním.
140

 Tudíž 

rozšíření vjemových možností subjektu by podávalo jen jiný vjemový obraz, který bude 

sice bohatší, ale nebude znamenat úplnější a přesnější poznání skutečnosti, protože 

„skutečné poznání by bylo nutno získat i vůči této zkušenosti vzájemným působením 

pojmu a vjemu.“
141

 Naše poznání bude vždy úplné jen tehdy, budou-li naše vjemy
142

 

zpracovány myšlením a prostoupeny jim odpovídajícími pojmy.
143

 

V monismu R. Steinera nově ožívá prastarý odkaz Delfské věštírny: poznej sebe 

sama (Gnóthi seauton). Ukazuje nám, že cesta k poznání světa vede jedině skrze 

sebepoznání.
144

 V našem duchovním jáství, které je v podstatě součástí jednoho 

světového celku, je klíč k rozluštění hádanky světa. „Celý svět, kromě člověka, je 

hádankou, nejvlastnější světovou hádankou; a člověk sám je jejím řešením.“
145

 

 

3.4. Etický individualismus 

Ve druhé části knihy, jež nese název Skutečnost svobody, se Steiner ve svých 

úvahách plynule dopracovává k otázkám svobody a morálky, tak jak vyplývají 

z myšlenkového monismu a ipso facto charakteristiky poznání jakožto spojení vjemu 

a pojmu. 

Myšlení Steiner charakterizuje jako prvek, „jímž se člověk duchovně vžívá do 

skutečnosti.“
146

 To je však možné nikoliv „mrtvým“, abstraktním myšlením,
147

 nýbrž 

myšlením „živým“ a očištěným od smyslovosti, vášní, egoistických tužeb a všelijakých 

předsudků. Toto živé (prožívané, intuitivní) myšlení neposkytuje jen nějaký abstraktní, 

stínový obraz světa jako je tomu u „běžného“ myšlení, nýbrž dovoluje nám nahlédnout 
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do skutečné podstaty jsoucna, které má identický duchovní základ jako naše myšlení.
148

 

Proto je v duchovní vědě nezbytným východiskem k poznání vyšších (nadsmyslových) 

skutečností cvičení a školení myšlení, neboť ono je bránou k nadsmyslovému světu.
149

 

Myšlení, je-li očištěno od smyslovosti a patřičně vycvičeno (např. meditací), se stává 

„orgánem vnímání“ duchovního světa, skutečným „okem ducha“.
150

 

Takto chápané myšlení vede k novému pojetí etického a svobodného jednání. Naše 

jednání a naše svoboda totiž vždy závisí na kvalitě našeho myšlení. A čím čistší je naše 

myšlení, tím více dosahuje do ideové (duchovní) struktury světa a odtud čerpá morální 

intuice pro naše jednání. Předpokladem svobodného jednání je pak schopnost morálních 

intuicí a morální fantazie,
151

 které člověk svobodně a vědomě tvoří sám ze sebe 

a dokáže tak morálně jednat v každé zvláštní životní situaci. V tom se Steiner vymezuje 

vůči Kantovu kategorickému imperativu,
152

 který „znamená smrt všech individuálních 

podnětů pro jednání. Nemůže pro mě být směrodatné, jak by jednali všichni lidé, nýbrž 

co mám dělat já v tomto individuálním případě.“
153

 Steiner ukazuje, že skutečně mravní 

jednání je možné nikoliv přizpůsobením individuálního jednání obecné maximě, nýbrž 

maximě individuální. Toto stanovisko označuje jako etický individualismus.
154

 

Etický individualismus charakterizují tato Steinerova slova: „Pouze tehdy, 

následuji-li svou lásku k předmětu a k objektivnímu cíli, pak jsem to já sám, kdo jedná. 

Na tomto stupni mravnosti nejednám proto, že uznávám pána nad sebou či vnější 

autoritu nebo tzv. vnitřní hlas. Neuznávám žádný vnější princip svého jednání, protože 

jsem našel v sobě samém důvod k činnosti, lásku k jednání. (…) Netáži se také sám 

sebe: Jak by jednal v mém případě jiný člověk? – nýbrž jednám, jak já, tato zvláštní 

individualita, pokládám za přiměřené chtít. Nevede mě bezprostředně to, co je obecně 
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vžité, obecný mrav, obecně lidské pravidlo, mravní norma, nýbrž moje láska k činu. 

Necítím nátlak, ani nátlak přírody, která řídí mé pudy, ani nátlak mravních příkazů, 

nýbrž chci prostě provést to, co spočívá ve mně.“
155

 

Zde by se dalo namítnout: pokud se tu tvrdí, že má každý konat to, co sám chce 

a nikoliv to, co mu přikazují mravní normy, jaký je pak rozdíl mezi dobrým jednáním 

a zločinem? Zločinec si přeci také dělá, co chce. Na to Steiner odpovídá, že je chybou 

považovat jednání zločince za jednání individuální, neboť jen „volní jednání vznikající 

z intuice může být vpravdě individuální. Že se čin zločincův, že se zlo označuje ve 

stejném smyslu za vyžití individuality jako ztělesnění čisté intuice, je možné jen tehdy, 

jestliže počítáme slepé pudy k lidské individualitě.“
156

 Člověk, jenž je skutečně vnitřně 

svobodnou individualitou, nikdy nebude páchat zločiny, neboť své mravní chtění v sobě 

rozvinul „jako článek své plné bytosti, takže dělat něco nemorálního by se mu jevilo 

jako znetvoření, zmrzačení vlastní bytosti.“
157

 

Ze stanoviska etického individualismu vyplývá skutečně svobodné a zároveň mravní 

jednání. Neboť jednání plynoucí z mé svobodné duchovní individuality „nevylučuje 

mravní zákony, nýbrž je zahrnuje; projevuje se jen jako vyšší vůči jednání, které je 

diktováno pouze těmito zákony.“
158

 Jednání, jež vykonávám z povinnosti, k níž mě 

zavazuje nějaký mravní imperativ, nemůže být svobodné. Samotný pojem povinnosti 

vylučuje svobodu, protože ruší všechno individuální ve prospěch všeobecné normy.
159

 

Steiner nad Kantovo pojetí mravnosti vyplývající z povinnosti staví mravnost plynoucí 

ze svobody.
160

 

Svobodným člověkem však samozřejmě nejsme od přírody, ale musíme se jím 

teprve stát. V každém z nás je duchovní podstata, jež je propojena s duchovním světem, 

a v níž jsme svobodnými, tj. nezávislými na tělesných i duševních pudech. Probudit 

v sobě tohoto svobodného ducha však můžeme jedině sami, nemůže to za nás udělat 

příroda ani společnost.
161

 

Steiner je také přesvědčen, že etický individualismus přímo vyplývá ze správně 

pochopené vývojové teorie. Vývoj člověka směřuje k tomu, aby se stal svobodnou 
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morální bytostí. Etický individualismus je tak „zduchovnělou vývojovou naukou, 

přenesenou na mravní život.“
162
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4. Duchovní věda (anthroposofie) 

Všechny Steinerovy spisy vydané do roku 1902 (a především Filosofie svobody) 

tvoří určitou základnu či úvod do světonázoru, který dostal název anthroposofie neboli 

duchovní věda (die Geisteswissenschaft). Pojem duchovní věda zde nesmí být 

zaměňován s tím, co pod tímto pojmem chápal Dilthey a podobní myslitelé, totiž 

označení pro společenské či humanitní vědy.
163

 Duchovní věda formulovaná Rudolfem 

Steinerem má být skutečnou vědou o duchu. 

Samotné slovo anthroposofie je složeno z řeckých slov anthrópos (člověk) a sofia 

(moudrost). Doslovně tedy znamená „moudrost o člověku“. Avšak tato „moudrost 

o člověku“ je vždy zároveň „moudrostí o kosmu“, neboť člověk se svým myšlením 

podílí na kosmickém bytí.
164

 Jak to ukazuje Steinerova Filosofie svobody: člověk je na 

jedné straně neopakovatelnou individualitou a na straně druhé je propojen s podstatou 

veškerenstva. 

„Anthroposofie je cesta poznání, která by chtěla vést ducha v člověku k duchu 

v kosmu.“
165

 Proto je člověk hlavním centrem antroposofického zájmu, neboť sám 

v sobě, ve svém individuálním já, obsahuje klíč k poznání celého světa, neboť je 

mikrokosmem v makrokosmu.
166

 Cílem antroposofické duchovní vědy pak je, aby si tuto 

skutečnost člověk uvědomil a dokázal ji vědomě prožívat. 

Anthroposofie se stala samostatným hnutím představovaným Anthroposofickou 

společností, která vznikla v roce 1913 v Berlíně. Dalo by se však říci, že Steiner 

anthroposofii rozvíjel již od roku 1902, kdy byl ještě členem Theosofické společnosti, 

z níž pak v roce 1913, kvůli nesouhlasu s jejím učením, metodami a dalším neshodám, 

odešel a založil samostatnou Anthroposofickou společnost (viz str. 14). Během tohoto 

prvního období budování anthroposofie napsal základní duchovně-vědecké spisy jako 
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Theosofie (1902)
167

, O poznávání vyšších světů (1904–1909)
168

 a Tajná věda nástinu 

(1910)
169

.  

Je dobré zmínit, že jedním z hlavních důvodů Steinerova odloučení od Theosofické 

společnosti bylo jeho odlišné chápání křesťanství, jemuž v té době věnoval čím dál větší 

pozornost. Theosofická společnost, která byla orientována převážně na východní 

filosofii a okultismus, vyhlásila, že Mesiáš se v současné době znovu vtělí a toto vtělení 

pak prý bylo objeveno v indickém chlapci jménem Jiddu Krišnamurti (který se později 

od této role distancoval a Společnost opustil). Steiner od počátku věděl, že se jedná 

o nesmysl. Tvrdil, že zrození Krista je osou světových dějin a jako takové je 

neopakovatelné. Tomuto tématu později věnoval mnoho svých přednášek.
170 

Bylo by ovšem chybou myslet si, že v rozporu mezi Steinerem a Theosofickou 

společností šlo o střet mezi západním a východním učením. Že tomu tak není, dal 

Steiner najevo například tím, že v roce 1912 při neformálním ustanovení 

Anthroposofické společnosti zvolil téma první přednášky Bhagavadgíta a Pavlovy 

listy.
171

 

Duchovní věda není primárně spjata s žádným náboženstvím ani filosofickým 

směrem. Jejím základním úsilím je hledání pravdy. Zdržuje se všech jednostranností 

a snaží se vytvářet mosty mezi vědou, uměním a náboženstvím. Podle Steinera nemá 

být pouhým teoretickým učením přijímaným jen intelektem, nýbrž má zasáhnout celého 

člověka, s jeho citem a vůlí.
172

 Má být uskutečnitelná v reálném životě, neboť „poznání 

nadsmyslna prostě neslouží jenom teoretické potřebě, ale skutečné životní praxi.“
173

 

Anthroposofie je cestou zkušenosti. Sám Steiner po nikom nechtěl slepou víru 

v duchovně-vědecké poznatky, ale upozorňoval na důležitost vlastního poznání 

a prožitku. Hovořil o významu vlastní vážné myšlenkové práce, která vede k vnitřní 

jistotě a pevnému duševnímu zdraví. Zdravý rozum, nepředpojatost a citová 

vyrovnanost jsou jistým základem k tomu, aby člověk mohl dojít k vlastním duchovním 

poznatkům.
174
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Z povrchního hlediska je anthroposofie někdy mylně chápána jako jakási „mystická 

záležitost“. Je pravda, že Steiner si mystiků (zvláště těch německých, jako např. Mistra 

Eckharta, J. Taulera či J. Böhma) velice vážil a s jejich názory souhlasil. Hovořil však 

o tom, že lidstvo ve svém vývoji pokročilo dále, zvláště co se týče vědeckého pokroku, 

a středověká mystika už pro současnou dobu není vhodná, „protože ztratila vědecké 

podloží, jež pozvedá síly duše vzhůru k duchu.“ A dále doplňuje: „…musíme hledat ty 

prvky novodobé vědy, které vedou k mystice. Na jejím základě můžeme znovu dosáhnout 

duševní pádnosti, která se nezastaví u temně mystického, jen citového vnitřního života, 

nýbrž vystoupá od mystického východiska k poznání ducha.“
175

 Steiner má za to, že 

současná doba vyžaduje „vědecký přístup“ též k duchovním skutečnostem a že je třeba 

o duchovním světě pojednávat v jasných a srozumitelných pojmech – tak jako 

přírodověda pojednává o fyzickém světě. To však neznamená, že duchovní věda je 

v protikladu k opravdové mystice, ale spíše překonává její subjektivní a jednostranně 

citový charakter.
176

 

Anthroposofii Steiner charakterizoval ve své přednášce Philosophie und 

Anthroposophie, přednesené v roce 1908 ve Stuttgartu, těmito slovy: „Jako 

anthroposofii označuji vědecký výzkum duchovního světa, který prohlédá 

jednostrannosti pouhého poznávání přírody i jednostrannosti obvyklé mystiky a který, 

než se pokusí proniknout do nadsmyslového světa, nejprve v poznávající duši rozvíjí 

síly, které běžné vědomí ani běžná věda nepoužívá, a které umožňují do něho 

proniknout.“
177

 

V následujících kapitolách je stručně charakterizováno pojetí člověka a světa 

z hlediska duchovní vědy. Jsou zde popsány jen ty nejzákladnější teze, neboť každý 

pojem, který je tu uveden, by si zasloužil výklad na mnoho stran. 
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4.1. Pojetí člověka 

Svou anthroposofickou antropologii Steiner rozebírá především ve spisech 

Theosofie (1904),
178

 která nese podnázev Úvod do nadsmyslového poznání světa 

a určení člověka, a Tajná věda v nástinu (1910), jenž představuje jakési shrnující 

kompendium obsahující také popis vývoje světa a lidstva. U názvu druhé jmenované 

knihy může docházet k nedorozuměním a předsudkům, kterých si byl Steiner velmi 

dobře vědom. Označení tajná věda,
179

 je jen jiným výrazem pro duchovní vědu 

a neznamená nic tajemného ani hermetického. Steiner chtěl tímto názvem dát najevo, že 

„tajná věda je vědou o tom, co se odehrává ,tajně‘ v tom smyslu, že není vnímáno 

v přírodě, nýbrž tam, kam se orientuje duše, když se její nitro obrátí k duchu.“
180

 

Člověk se z hlediska duchovní vědy skládá ze tří základních článků: těla, duše 

a ducha. Prostřednictvím těchto článků pak náleží třem světům: tělem náleží světu 

fyzickému, duší světu duševnímu (astrálnímu) a duchem světu duchovnímu. Tyto tři 

světy jsou pak ještě mnohem více diferencované a mnohovrstvé, právě tak jako bytost 

člověka, kterou můžeme rozdělit ještě do dalších článků.
181

 (Steiner jich při podrobném 

dělení udává až devět, ale můžeme je rozdělit jen na sedm či na čtyři – záleží vždy na 

jemnosti a přesnosti našeho zkoumání). 

Tělo
182

 člověka se skládá z těla fyzického, jež náleží fyzickému nerostnému světu. 

Dále z těla éterného
183

 (neboli životního či vitálního), které udržuje tvar těla fyzického, 

protože bez něj by se rozpadlo (což se děje v okamžiku smrti, kdy se éterné tělo oddělí 

a rozplyne se do světového éteru
184

). Tato vitální složka umožňuje předávání života 

(rozmnožování) a růst, což máme společné s rostlinami a zvířaty. Dalším článkem, který 

má člověk společný už jen se zvířaty, je tělo pocitové. Umožňuje člověku přijímat 

vjemy, které v něm pak vytvářejí pocity libosti a nelibosti, emoce, vášně apod. Tato 
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složka je zčásti tělesná a zčásti už duševní, neboť se prolíná s tzv. duší pocitovou.
185

 

Článek duše, který už nemají zvířata, ale pouze člověk, nazývá Steiner duší 

rozumovou.
186

 Díky ní si člověk vytváří myšlenky o tom, co vnímá a získává si tak 

orientaci ve vnějším světě. Nejvyšší článek duše nazývá Steiner duší uvědomující. Tato 

duše už „hraničí“ s oblastí ducha, s božským světem.
187

 

V duši se projevuje lidské „já“, které má ale ve skutečnosti své kořeny ve sféře 

ducha. Duše je prostředníkem mezi tělem a duchem. Čím více je lidské „já“ zaměřeno 

do tělesnosti, tím více je omezené – stává se otrokem tělesných a duševních pudů 

a jedinou skutečností je pro něj fyzický svět. Pokud je zaměřeno k věčným duchovním 

pravdám, tím je svobodnější a poznává svou nesmrtelnou božskou podstatu. Všechny 

tyto jemnohmotné články se tedy liší svým vzezřením podle individuální duchovní 

vyspělosti jedince. A samotné vyšší články náležící k duchovní bytosti člověka nejsou 

u každého probuzeny, ale jsou více méně latentní, v zárodku. S duchovní vyspělostí 

každého jedince pak souvisí stav jeho mravnosti a svobody – tedy nakolik dokáže jednat 

podle svých duchovních intuicí.
188

 „Intuicemi si ,já‘ člověka, ožívající v duši, zjednává 

zprávy shůry, z duchovního světa, jako si prostřednictvím vjemů zjednává zprávy 

z fyzického světa. A tím přijímá svět ducha právě tak do osobního niterného života duše, 

jako prostřednictvím smyslů svět fyzický. Duše, případně já, jež se v ní rozzařuje, otvírá 

své brány do dvou stran: do strany světa tělesného a do strany duchovního světa.“
189

 

Nejvyšší tři duchovní články nazývá Steiner: duchovní svébytí
190

, duch oživující
191

 

a duchovní člověk
192

. Tyto články se plně rozvíjí až postupným duchovním vývojem 

každého člověka, a to tak, že lidské „já“ transformuje nejnižší tři (tělesné) články: 

duchovní svébytí je proměněné astrální tělo, duch oživující je proměněné éterné tělo 

a duchovní člověk je proměněné fyzické tělo.
193

 Pokud člověk vědomě rozvine tyto 
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nejvyšší články své bytosti, tak se stává plně duchovně probuzeným a poznává své 

pravé Já, které je stejné podstaty s Bohem. Stává se zasvěcencem.
194

 

Nutno říci, že všechny tyto tělesné, duševní a duchovní články lidské bytosti nejsou 

izolovaně oddělené, ale souvisí spolu a vzájemně se prolínají. Všechny pak tvoří to, 

čemu se dá říci lidská „aura“.
195

 Tu je podle Steinera schopen vnímat každý člověk, 

pokud pro to vyvine ve své duši vnímající orgány (stane se tzv. jasnozřivý). Jedná se de 

facto o rozvinutější „duchovní oči“ o nichž mluvil Goethe (viz str. 19).
196

 O těchto 

orgánech se zmiňuje také J. G. Fichte a ty, kteří je nemají a neuznávají jejich existenci, 

přirovnával ke slepcům, kteří popírají existenci světla a barev.
197

 Těmito vyššími 

smyslovými orgány pak člověk může vnímat duševní a duchovní světy, k nimž celou 

svou bytostí náleží, ale obyčejně o nich neví. „Jako se operovanému slepci dřívější 

temný svět rozzáří světlem a barvami, tak se člověku duševně a duchovně probuzenému 

zjevují věci, které se mu předtím zjevovaly jenom tělesně, své duševní a duchovní 

vlastnosti.“
198

 

Vše, co Steiner praví o vnímacích orgánech pro duchovno, přímo navazuje na to, co 

bylo ve Filosofii svobody řečeno o charakteristice poznání jako spojení vjemu a pojmu, 

kde jedno je získáno vnímáním a druhé intuicí. Steiner říká: „Máme z hlediska, které 

vyplývá jen z intuitivně prožívaného myšlení, právo očekávat, že by člověk mohl kromě 

smyslového světa vnímat i duchovno? Toto právo máme. Neboť i když je intuitivně 

prožívané myšlení na jedné straně činný děj, který se odehrává v lidském duchu, je to na 

druhé straně zároveň duchovní vjem, zachycený bez smyslového orgánu.“
199

 

Duchovní smysly může podle Steinera každý člověk rozvinout, probudit, přičemž 

nijak nezáleží na stupni jeho dosaženého vzdělání.
200

 Konkrétní metody a cvičení, které 

mohou sloužit k jejich probuzení, stejně jako důležitá doporučení vzhledem k „duševní 

hygieně“, jsou podrobně rozebrány zejména v knize O poznávání vyšších světů. 

Duchovní cvičení jsou zaměřena na rozvoj mravních ctností, zušlechťování citového 

života, a především na zdokonalení schopnosti myšlení (pomocí koncentrace 

                                                 
194

 Tamtéž, s. 42, 177. 
195

 Tamtéž, s. 118, 122. 
196

 Tamtéž, s. 71. 
197

 Tamtéž, s. 21. 
198

 Tamtéž, s. 72–73. 
199

 STEINER, R., pozn. 83, s. 194. 
200

 STEINER, R., pozn. 167, s. 22. 



45 

 

a meditace). To se tak stává stále jasnější a živější a je schopno více proniknout do 

duchovní podstaty jsoucna.
201

 

Duchovními cvičeními se také postupně otevírají vyšší druhy poznání, které Steiner 

rozděluje do tří stupňů: imaginace, inspirace a intuice. Současný (vědecký) přístup ke 

světu je na stupni, který je pod těmito třemi. Steiner ho nazývá hmotné poznání, tj. 

poznání, které je vázáno jen na tělesné smysly (popřípadě různé technické přístroje, 

které jej zpřesňují) a které si přísně zachovává subjekt-objektový pohled na svět. 

Intuice
202

 je naopak nejvyšším stupněm poznání, jež člověku umožňuje poznávat 

skutečnosti duchovního světa.
203

 

Je dobré zmínit, že pokud Steiner hovoří o poznávání duchovního světa, nemyslí 

tím žádné „sebevykoupení“ a „dobývání“ ducha pouze vlastními silami. Sám mluví 

o tom, že se v podstatě vždy jedná o dar, jehož se člověku dostává z duchovního světa. 

„Duchovní svět si nedá poroučet.“
204

 Člověk má však duchovnímu poznání přicházet 

vstříc, usilovat o něj, nikoliv jen pasivně čekat, i když konečný výsledek nezáleží jen na 

něm samotném. 

Významnou roli hraje v duchovně-vědeckém pohledu na lidskou bytost myšlenka 

reinkarnace. Duševně-duchovní bytost člověka je nesmrtelná, prochází opětovnými 

pozemskými životy a vyvíjí se ke stále větší dokonalosti (resp. může se vyvíjet, ale 

může také upadat, neboť člověk má svobodou vůli). Fyzické, éterné a pocitové tělo 

(které v jistém smyslu tvoří celek) podléhají smrti. Vyšší duševní a duchovní články, ve 

kterých je obsaženo skutečné individuální Já člověka, jsou nesmrtelné.
205

 

Lidská individualita se po smrti dostává do duševního světa, kde prodělává očistu 

(dle své individuální duchovní vyspělosti), a poté putuje do duchovního světa, kde se 

připravuje na další vtělení.
206

 Charakter jednoho života vždy závisí na kvalitě života 

předchozího, neboť duch, který se převtěluje, přenáší plody předchozího života do 
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života následujícího. Takto si duch člověka vytváří osud, který ovlivňuje průběh jeho 

života.
207

 

„Jaké dojmy bude duše moci mít, jaká přání se jí budou moci splnit, jaké radosti 

a jaké bolesti jí vzejdou, se kterými lidmi se sejde: to závisí na tom, jaké byly činy 

v předcházejících vtěleních ducha.“
208

 Pro tuto skutečnost si Steiner vypůjčuje z indické 

spirituality pojem karma. Každý člověk si tedy sám vytváří svůj život s jeho radostmi 

i strastmi.
209

 

Steiner neprezentuje teorii reinkarnace a zákon karmy jako nějakou dogmatickou 

nauku, ale snaží se velice podrobně ukázat, jak lze dospět k představě znovuvtělování 

a životu mezi smrtí a novým zrozením čistě racionálním uvažováním a bedlivým 

pozorováním, pokud není zatíženo předsudky. Nelze například, říká, vysvětlit povahu 

člověka z čistě fyzických příčin. Vliv prostředí, výchovy atp. nemůže vysvětlit 

duchovní stav člověka, protože i dva lidé, kteří žijí ve stejném prostředí a jsou stejně 

vychováváni, se vyvíjejí zcela různě. Nelze to vysvětlit ani dědičností. Génius, jako 

např. Goethe či Mozart, nemohl získat své schopnosti po rodičích či jiných předcích.
210

 

Kdyby totiž své nadání a schopnosti získal po svých předcích, pak by tyto, logicky, 

musely stát na počátku pokrevní spřízněnosti a odtud se dědit na potomky. Je tomu však 

opačně – na konci pokrevní spřízněnosti se objevuje něco, co tu předtím nebylo, co 

sami rodiče neměli. Proto podle Steinera nelze mluvit o dědičnosti duševně-duchovních 

vlastností, ale pouze o dědičnosti tělesné. Každý člověk se rodí jako jedinečná 

individualita, jež si své nadání a schopnosti přináší z minulých životů.
211

 

Každý člověk má svůj vlastní životopis, který nelze vysvětlit jen z tohoto života. 

A „kdo by chtěl tvrdit, že to, co je obsaženo v mém životopise, nepotřebuje další 

vysvětlení, že je to prostě třeba vzít na vědomí, ten ať rovnou také prohlásí, že někde 

viděl kopec hlíny, na němž se hroudy země docela samy shlukly v živého člověka.“
212

 

Jako má člověk svou fyzickou podobu získanou dědičností od svých předků, tak má 

svou duchovní „podobu“ získanou sám od sebe „duchovní dědičností“, tedy z minulých 

životů. Svým tělem totiž člověk náleží jednomu lidskému druhu (stejně jako lev náleží 
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k druhu lvů), ale „co se týče ducha, je každý člověk sám sobě druhem.“
213

 To vyjadřuje 

životopis jednotlivého člověka, neboť ten se nadá vysvětlit ze života jeho předků, ale 

jen z jeho individuálního ducha, který v předchozím životě vykonal určité činy, prošel 

jistými zkušenostmi a vypěstoval si určité vlastnosti, které teď, v přítomném životě, 

projevují své plody. Steiner tento proces přirovnává ke spánku. Svůj dnešní osud si 

vždy uchystáme tím, co jsme vykonali včera. Nový den opět pokračujeme v činnosti, 

kterou jsme započali ve dni předcházejícím. Nejsme každý den nově stvořeni.
214

 „Jako 

člověk není ráno nově stvořen, právě tak není nově stvořen lidský duch, když začíná 

svou pozemskou životní dráhu.“
215

 

Spánek se z pohledu duchovní vědy skutečně jeví jako „mladší bratr smrti“. Steiner 

popisuje jak se stav spánku a smrti (i jiných změněných stavů vědomí) dá vysvětlit 

změnou souvislostí mezi články lidské bytosti. Spánek je stav, kdy se od fyzického 

a éterného těla oddělí tělo astrální (duševní) a lidské „já“ (duch). Člověk upadá do 

bezvědomí, neboť jeho vědomí se „vysunulo“ z těla do duševního světa, kde prožívá 

snové obrazy. Tělo éterné mezitím udržuje fyzické tělo „při životě“. Smrt pak není nic 

jiného než ten samý stav, v němž se ale éterné tělo také oddělí (spolu s vyššími články) 

od těla fyzického (které se pak začne rozkládat) – a toto oddělení je definitivní. Éterné 

tělo se po nějaké době také rozplyne (do světového éteru). S astrálním tělem se stane 

totéž, poté co duše projde duševním světem. Člověku pak zůstane jen určitá „souhrnná 

informace“ či „extrakt“ z těchto těl, který si ponechává jeho duch. Ten si pak na jeho 

základě „plánuje“ další inkarnaci. Stručně řečeno: jak člověk po smrti postupuje čím dál 

výše do duchovního světa, tak postupně odkládá jednotlivé články své bytosti jako šat, 

až nakonec zůstává jen jeho čisté Já (duch) ve svém pravém domově, v božském 

světě.
216

 To se potom dle svého karmického zatížení musí po nějaké době zase vrátit 

zpět do světa, kde se bude snažit napravit všechno špatné, co v minulé inkarnaci 

způsobilo. Ten, kdo je již dostatečně čistý a duchovně probuzený, se pak již vtělovat 

nemusí.
217
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4.2. Pojetí světa a přírody 

„Tento smyslový svět je zjevením duchovna, skrytého za ním.“
218

  

Celý svět má tedy podle Steinera duchovní podstatu. V souladu s Goethem však 

praví, že se nejedná o podstatu skrytou, o „věc o sobě“, která by se člověku dávala 

poznat jen ve svých účincích. Příroda je zjeveným tajemstvím, jak pravil Goethe (viz str. 

18). Dále Steiner hovoří: „Podstata není kdesi za svým zjevením, nýbrž právě svým 

zjevením se činí vnímatelnou. Jenomže tato podstata je často tak bohatá, že se jiným 

smyslům může zjevovat ještě v jiných podobách.“
219

 Podstata je tedy pro nás vždy už 

zjevená, avšak našimi omezenými fyzickými smysly ji nevnímáme celou, ale jen její 

„hmotnou“ část. Svět nikdy celistvě nepoznáme, budeme-li popírat jeho duševní 

a duchovní dimenzi.
220

 

Zde by bylo nejprve vhodné něco říci k výrazům, jimiž Steiner popisuje 

nadsmyslové jevy. Steiner si velmi dobře uvědomoval, že naše současná (zvláště 

západní) kultura je zaměřena jen na tělesný svět, v němž (zcela oprávněně) oslavuje své 

vědecké úspěchy. Avšak tomu pak také odpovídají výrazy, které běžně používáme. 

Nemáme příliš mnoho pojmů, které by správně vyjadřovaly duševní a zvláště duchovní 

jevy, a proto používání našeho běžného jazyka je u těchto věcí někdy dost 

problematické. Tím pak samozřejmě mohou vznikat různá nedorozumění, jimž se 

Steiner usiloval zabránit co možná nejpřesnějším vysvětlováním. Někdy však, říkal, je 

nutné hovořit jen v podobenstvích, přirovnáních, náznacích, neboť naším současným 

jazykem se tyto věci nedají přesně vystihnout.
221

 Přesto se Steiner snažil, jak nejvíce 

dokázal, najít vhodná slova pro nadsmyslové skutečnosti. Někdy si však vypůjčoval 

výrazy ze starších jazyků (např. ze sanskrtu), neboť staré kultury měly ještě vědění 

o duchovnu – a tomu pak také odpovídala jejich slovní zásoba. 

Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, člověk je příslušníkem třech světů: 

tělesného, duševního a duchovního. Kvůli své zaměřenosti jen na onen (nejnižší) 

tělesný svět si to však neuvědomuje. 

Duševní (nebo též astrální) svět je světem žádostí a tužeb. Všechny naše duševní 

vlastnosti, jako jsou city, přání, vášně, emoce, pudy atp., pocházejí z tohoto světa. Naše 
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duše je jeho součástí, jako je fyzické tělo součástí fyzického světa.
222

 Steiner velice 

podrobně popisuje jeho vlastnosti, vzezření a také bytosti, jež tento svět obývají. 

Duševní svět je rozdělen do sedmi hierarchicky uspořádaných oblastí, které však od 

sebe nejsou přesně odděleny, ale prolínají se, stejně jako se ve fyzickém světě vzájemně 

prostupují tuhé, kapalné a plynné látky.
223

 Těmito oblastmi putuje duše člověka po smrti 

a očišťuje se v nich od všech duševních nečistot, jež získala během svého pobytu v těle. 

Proto lze duševní svět ztotožnit s tím, co křesťanství označuje jako „očistec“ a indická 

filosofie jako kámalóka (místo žádostí).
224

 

Nad duševním světem se nachází svět duchovní. Tento svět je „pravým domovem“ 

lidského ducha. Zvláště při popisu tohoto světa upozorňuje Steiner, aby bylo vše, co 

říká, chápáno jen jako náznak. „Tento svět je fyzickému světu tak nepodobný, že 

všechno, co je možné o něm říci, bude tomu, kdo je ochoten věřit jenom svým smyslům, 

nutně připadat jako výplod čiré fantazie.“
225

 

Duchovní svět obsahuje prapočátky všeho hmotného i duševního. Je to svět, v němž 

mají původ naše myšlenky, které však jsou v té formě, v níž se zjevují v naší hlavě, jen 

stínem toho, co žije v duchovním světě jako skutečnost. Každá myšlenka je v tomto 

světě živou bytostí. Běžné lidské myšlení je oproti tomu jen myšlením stínovým, 

mrtvým, jež nedosahuje až výšin do duchovního světa, neboť je omezováno fyzickými 

smysly.
226

 Učiníme-li však své myšlení živé a čisté, proměníme-li jej v „duchovní oko“, 

můžeme do tohoto světa proniknout a nazírat jej. 

O těchto „živoucích myšlenkách“ v duchovním světě hovoří Steiner – podobně jako 

Platón – jako o pravzorech všeho hmotného. Všechny fyzické věci a bytosti jsou jejich 

napodobeninami. Tyto duchovní pravzory jsou jako tvořivé bytosti. Jsou v neustálém 

pohybu a nepůsobí odloučeně, nýbrž často společně, a dávají ze sebe – jako Goetheho 

„prarostlina“ – vytrysknout všem možným tvarům, jež se uskutečňují, „zhušťují“, ve 

fyzickém světě. Tyto pravzory se také projevují zněním, duchovně-hudebními tóny, jež 

lze vnímat „duchovním sluchem“. Steiner tvrdí, že právě tuto skutečnost označili 

pythagorejci jako „hudbu sfér“.
227
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Stejně jako duševní svět je také svět duchovní rozdělen do sedmi základních oblastí. 

První oblast obsahuje pravzory fyzického neživého světa, druhá obsahuje pravzory 

života a v třetí oblasti jsou pravzory všeho duševního. Pravzory čtvrté oblasti pak mají 

úlohu „pořádat“ pravzory tří spodních oblastí. V této sféře bychom také nalezli pravzory 

pro všechny lidské výtvory (artefakty).
228

 Pátá, šestá a sedmá oblast se „podstatně liší 

od předchozích, neboť bytosti, které v nich působí, dodávají pravzorům spodních oblastí 

popudy k jejich činnosti.“
229

 U popisu nejvyšších sfér duchovního světa už zřetelně 

stoupají obtíže s jejich popisem pomocí našeho jazyka. V jeho nejvyšších oblastech si 

lidských duch uvědomuje sebe sama jako součást Absolutna. Prožívá v sobě to, co 

staroindická moudrost védánty vyjádřila slovy: „To jsi ty“ (sanskrt. Tat tvam asi). 

Člověk zde poznává svou podstatu (átman) jako podstatu veškerenstva (brahma).
230

 

Sedmá oblast duchovního světa je „hranicí tří světů“. „Člověk se tady ocitá tváří v tvář 

‚životním jádrům‘, jež jsou přesazována z vyšších světů do oněch tří, jimiž se tady 

zabýváme, aby v nich plnila své úlohy.“
231

 O oněch vyšších světech, než jsou tyto tři, 

Steiner již nehovoří. Nejspíše proto, že v blízkosti Boha veškeré lidské pojmy pozbývají 

platnosti. 

Člověk se jakožto sebe-vědomá a myslící bytost podílí na duchovním světě (i když 

si to, bohužel, neuvědomuje). Tím se také liší od zvířete, které má pouze duši pocitovou 

(neboli astrální tělo), ale už nikoli duši rozumovou a duši uvědomující. Zvíře nemá své 

individuální „já“, duch si ve zvířeti nemůže uvědomit sám sebe jakožto ducha – to může 

učinit jedině v člověku. Zvíře samo sebe maximálně pociťuje, nedokáže však o sobě říci 

to, co dokáže vědomě říci každý člověk: já jsem. Lidské „já“ je totiž projevem ducha 

v člověku. 

Rostliny pak stojí ještě o stupeň níže než zvířata. Jejich nejvyšším článkem je tělo 

éterné. To znamená, že nedokáží cítit, ale jen růst a rozmnožovat se, neboť k cítění je 

zapotřebí právě astrální tělo. Nerosty pak mají jen tělo fyzické.
232

 

Dále Steiner hovoří o vyšších bytostech, obývajících duševní a duchovní svět. Ty je 

podle něj ten, kdo má probuzené vyšší smysly, schopen vnímat a poznávat (pomocí 

intuice). Tyto bytosti disponují vyššími stupni vědomí, než má člověk a nesestupují až 
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do fyzické úrovně, neboť nepotřebují fyzické tělo.
233

 Jejich domovem jsou výšiny 

duchovních světů. Působí však významným vlivem na utváření fyzického kosmu 

a na evoluci člověka, což Steiner podrobně popisuje ve své Tajné vědě v nástinu.
234

 

Duchovní bytosti jsou seřazeny do devíti základních hierarchií a jejich názvy Steiner 

přejímá z křesťanství, tak jak je můžeme nalézt např. ve spise O nebeské hierarchii od 

Dionysia Areopagity.
235

 První tři hierarchie od shora jsou: Serafíni (duchové lásky), 

Cherubíni (duchové harmonie), Trůny (duchové vůle). Střední hierarchii tvoří: Panstva 

(duchové moudrosti), Síly (duchové pohybu) a Mocnosti (duchové formy). Nejnižší tři 

hierarchie bytostí, které jsou nejblíže člověku, jsou: Prapočátky (duchové národů či 

duchové osobnosti), Archandělé (duchové času) a konečně Andělé (strážní duchové 

lidí). Člověk pak tvoří desátou hierarchii a pod ním se nacházejí říše živočišná, rostlinná 

a nerostná.
236

 

V tomto smyslu se tedy například to, co se označuje jako „duch národa“ či „duch 

doby“, jeví jako skutečná bytost z hierarchie Prapočátků či Archandělů, nikoliv jako 

prázdná abstrakce. Duch národa se neprojevuje ve smyslové podobě, nýbrž tvoří jakýsi 

„duševní oblak“, v němž žijí příslušníci určitého národa a jenž působí do jejich 

astrálního těla. Smyslově pak vnímáme jeho účinky v citovém zabarvení a národní 

povaze lidí.
237

 

Totéž platí také o „duchu doby“ (genius temporis). Každá doba má jiný charakter, 

vládne v ní odlišná nálada, uznávají se odlišné hodnoty, umělecké styly, apod. 

Z hlediska duchovní vědy je tomu tak proto, že každému dějinnému období „vládne“ 

určitá duchovní bytost. Tímto tématem se zabývá slovenský duchovní vědec a sofiolog 

RNDr. Emil Páleš, CSc. (1966) ve své monografii nesoucí název: Angelologie dějin: 

synchronicita a periodicita v dějinách.
238

 Tato jeho práce je de facto aplikací duchovní 

vědy a v mnohých bodech přímo navazuje na Steinera. Páleš tu vysvětluje dějiny 

kultury (ale také evoluci přírody) z duchovně-vědeckého hlediska a přitom plně 

respektuje výsledky materialisticky orientované vědy. Ve svém výzkumu objevuje 

rytmus v dějinách, který přesně odpovídá učení opata Johanna Trithemia ze Sponheimu 
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(1462–1516) o střídání sedmi duchovních inteligencí (archandělů) jako duchů času. 

(Páleš ukazuje, že toto učení má však mnohem starší kořeny, což přiznává i sám 

Trithemius). Své výsledky Páleš opírá o empiricky ověřitelná fakta a pomocí exaktních 

metod matematické statistiky dokazuje, že starověká a středověká nauka o duchovních 

bytostech (andělích) nebyla pouhou spekulací.
239

 Jako poctivý vědec však nechává 

otázku, zda naměřené rytmy v dějinách jsou zapříčiněny skutečnými duchovními 

bytostmi či je způsobují nějaké nám dosud neznámé materiální vlivy (či úplně jiné 

entity), otevřenou. Zatím se však žádné materialistické vysvětlení nepotvrdilo a tento 

fenomén je daleko lépe vysvětlitelný v termínech duchovní vědy a (neo)platónského 

idealismu.
240

 

K úplnému objasnění duchovně-vědeckého pohledu na člověka a přírodu (a jejich 

vztah) by bylo ještě třeba si vysvětlit anthroposofickou kosmologii a evoluci člověka, 

což jsou oblasti, které spolu bezprostředně souvisí. Vývoj člověka je totiž přímo 

propojen s vývojem kosmu.
241

 O tomto tématu zde však už nebude pojednáno, neboť by 

to značně ovlivnilo rozsah této bakalářské práce. 
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5. Přírodní a duchovní věda 

5.1. Kritika vědeckého materialismu 

Hlavní rozdíl mezi přírodní a duchovní vědou je v přístupu ke skutečnosti. Duchovní 

věda hovoří o tom, že materiální svět není celou stránkou skutečnosti. Podle ní nelze 

vysvětlit život jen z materiálních faktorů. Přírodní věda naproti tomu vsadila pouze na 

materialismus, z něhož pak učinila (zvláště v 19. století) jakýsi svůj ideologický základ 

či „přírodovědecké vyznání“.
242

 

Z pohledu přírodní vědy je člověk vnímán pouze jako hmotná bytost, která je 

výsledkem procesu náhodného přírodního výběru a genetiky. Z pohledu duchovní vědy 

je člověk naopak bytostí, jež má duševní a duchovní články, které ho pojí se světem 

věčného dobra, pravdy a krásy. Není výsledkem slepé náhody, nýbrž je součástí 

smysluplného kosmického plánu. 

Přírodní věda se dívá jen na materiální stránku živé bytosti, a tím jí vždy uniká to 

nejzásadnější – život. Duchovní věda říká, že vysvětlovat život pouze z fyziologických 

procesů je nemožné. Když věda popisuje člověka či zvíře, popisuje ho jen jako mrtvolu. 

Popis člověka, tak jak ho známe z medicíny, je popisem mrtvoly – ale mrtvola už přece 

není člověkem. Co je živá lidská bytost doopravdy, nelze odvodit pouze z její 

tělesnosti.
243

 

Tuto přírodovědeckou vlastnost toužící popisovat živé stejně jako mrtvé, výstižně 

popsal Goethe na příkladu chyceného motýla: „Chudák zvíře se třepe v síti, stírá si 

nejkrásnější barvy. A když je nakonec potlučené polapíme, zůstane tuhé a neživé. 

Mrtvola není celým zvířetem, ještě něco k tomu patří, ještě hlavní díl. A při této 

příležitosti, jako při každé jiné, je tímto hlavním dílem život.“
244

 Takto se na živé tvory 

chce dívat věda. Spokojí se s popisem mrtvého organismu, a k tomu se jí samozřejmě 

hodí odpovídající mechanické, mrtvé pojmy. 

Duchovně-vědecká kritika materialismu ale nespočívá v tom, že by odsuzovala 

materialismus jako naprosto špatný světový názor, nýbrž v tom, že se stal jediným 

světovým názorem, který dnešní věda apriorně uznává. Přírodní věda je jednostranná, 
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neboť se se zaměřuje pouze na jednu stránku skutečnosti, tj. na to, co nazýváme 

hmotou. 

Podle Steinera má každý filosofický názor – ať je to materialismus, idealismus, 

racionalismus, atd. – své oprávnění vždy jen z určitého hlediska na skutečnost. Má své 

hranice, které když překročí, tak se stává nesmyslným. Duchovní věda tedy 

neopovrhuje materialismem, ale uznává jej jakožto určité filosofické hledisko. Říká jen, 

že je chybou, pokud se toto hledisko (stejně jako každé jiné) rozšíří na celek světa 

a učiní se z něj jediný a všemi uznávaný světový názor.
245

 

Sám Steiner byl schopen plně oceňovat objevy a výsledky materialistické vědy. 

Vážil si kupříkladu německého darwinistického biologa Ernsta Haeckela (1834–1119). 

Zvláště obdivoval jeho schopnost „tvořivého myšlení“.
246

 V roce 1899 také napsal 

článek Haeckel a jeho protivníci.
247

 Steiner byl pak někdy kvůli tomu dokonce 

označován za materialistu a někteří lidé nedokázali pochopit, jak může zároveň s tím 

obhajovat mystiku. Avšak to, že Steiner dokázal oceňovat poctivého materialisticky 

smýšlejícího přírodovědce, neznamená, že považoval za správný jeho celkový pohled 

na svět.
248

 Říká: „Není žádný rozpor prodchnout se poznatky moderní přírodovědy 

a zároveň nastoupit cestu k duchu, již hledali Jacob Böhme a Angelus Silesius.“
249

 

Podle Steinera se jako problematické jeví především používání materialistických 

pojmů. Jinými slovy to, že naše myšlení je vázané jenom na smyslový svět. „Nezáleží 

na tom, zdali někdo řekne, že pro něho svět nepozůstává pouze z hmotného bytí a že 

proto není materialistou, nýbrž záleží v tom, rozvíjí-li pojmy, které jsou použitelné 

jenom na hmotné bytí.“
250

 Nestačí říci, že materialismus 19. století je vědecky 

překonán, dokud bude naše myšlení směřovat jenom ke hmotným procesům a jevům 

a nedokáže se odpoutat smyslovosti.
251

 Je tomu tak proto, že naše myšlení není něčím 

zcela odlišným od světa, nýbrž spoluvytváří realitu, kterou vnímáme. Poznání dle 

Steinera přeci spočívá ve spojení vjemu a pojmu. Vjem je jen jednou stránkou reality – 

k němu je potřeba ještě připojit pojmový obsah, který vzniká naším myšlením. Pokud 

bychom měli pouze vjemy a nedokázali k nim nacházet jim odpovídající pojmy, nikdy 
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bychom nemohli označit realitu jako realitu, neboť bychom byli vystaveni pouze 

nesouvislému shluku vjemů, které by pro nás nic neznamenaly (viz str. 29). Proto je 

realita pro nás v podstatě taková, jaké (resp. jak kvalitní) myšlenky si o ní vytváříme. 

Pokud jsou naše myšlenky „naladěny“ pouze na materii světa, kterou vnímáme 

prostřednictvím smyslů, pak je pro nás svět pouze výsledkem hmoty. Za vším pak 

hledáme jen hmotu – resp. nějaké hmotné částečky hmoty (atomy). A takové smýšlení 

je, tvrdí Steiner, čirým fantazírováním a pověrou. Jen proto, že nedokážeme myslet živé 

duchovní pojmy, tak apriorně přepokládáme, že svět kolem nás (i my samotní) se skládá 

jen z toho, co nazýváme hmotou. Jedná se vlastně o předsudek, autosugesci, které 

podlehla přírodní věda.
252

 

„Taková hmota, o které tento způsob představ tvrdí, že je reálná, právě nikde reálná 

není,“
253

 pravil Steiner. A přesně to také říkají dnešní fyzikové. Kvantovou fyzikou už 

bylo de facto dokázáno, že materialistické představy neodpovídají realitě. Atomismus, 

který byl po dlouhá staletí jen metafyzickou hypotézou, se ukázal jako pravdivý pouze 

z části. Bylo zjištěno, že nic takového jako pevná a neprostupná hmota neexistuje. 

Hmotné atomy se fyzikům dvacátého století začaly doslova „rozpadat pod rukama“ 

a stal se z nich projev energie. Elementární částice se ukázaly být jednou jako částice 

a jindy jako vlny, a to v závislosti na jejich pozorování a měření.
254

 Proto řekl Karl 

Popper, že prostřednictvím moderní fyziky materialismus překonal sám sebe.
255

 

Rudolf Steiner byl současníkem zrodu novodobé fyziky a velmi pečlivě sledoval 

události, které v této oblasti nastaly. Mínil, že přírodní věda tím stojí na rozcestí. 

Nejnovější fyzikální objevy, jež potvrzují neoprávněnost materialistického světonázoru, 

jsou podle něj prvním krokem k tomu, aby přírodní věda vústila do vědy duchovní. 

Nakonec sama přírodní věda jednou dojde k uznání duchovního světa, i když to potrvá 

ještě dlouhou dobu. Jednou podle Steinera bude zjištěno, že hmota není nic jiného, než 

projev ducha.
256

 Praví: „Přijde doba, kdy nastane nádherná harmonie mezi poznáním 

přírodovědeckých skutečností a tím, co tvrdí duchovní věda.“
257
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Materialismus naší doby způsobuje, že lidé mají omezené zájmy, žijí povrchně 

a konzumně. Myšlení lidí se takto otupuje, stává se strnulým a nanejvýš intelektuálně 

abstraktním. Duchovní věda oproti tomu musí „opět lidi vyvést do dálek vesmíru, musí 

před nimi rozvinout velké oblasti dění… Duchovní věda musí lidi vyvést 

z povrchnosti.“
258

 

 

5.2. Vztah přírodní a duchovní vědy 

Jaký je tedy vztah mezi přírodní a duchovní vědou? Zjednodušeně se dá říci, že 

vztah duchovní vědy k přírodní vědě je v zásadě kladný, neboť jí nechce nijak 

odporovat a zcela uznává její úspěchy. Klasická přírodní věda však stejně kladný poměr 

ke Steinerově duchovní vědě většinou nezastává, anebo spíše ani pořádně neví, co si 

s ní má počít. 

Skeptici a kritici antroposofie se dívají na Steinera jako na fantastu a snílka: 

„Steinerovy názory jsou jen produktem fantazie, podle některých autorů jde o projevy 

vysoce chorobné, schizoidní, patologické osobnosti.“
259

 Mají za to, že anthroposofie 

rozhodně nemůže být nazývána vědou, neboť stojí na nepotvrzených spekulacích 

a jasnovidných tvrzeních jejího zakladatele.
260

 

Steiner moc dobře znal námitky vůči duchovní vědě a jejímu způsobu „bádání“. Již 

ve své době se musel střetávat s četnými protivníky, především z oblasti vědy ale také 

církve. Byl si velmi dobře vědom toho, že z běžného hlediska může být duchovní věda 

opravdu chápána jako něco fantastického, jako produkt choré mysli.
261

 Velmi pečlivě se 

proto snažil ukázat rozdíl mezi skutečnými duchovními poznatky a nezdravým 

blouzněním, mezi realitou a pověrou.
262

 

Duchovní věda nechce být v rozporu s vědou přírodní, ale spíše chce poukázat na 

její hranice. Bude-li se v nich držet, přizná-li si, že není všemocná, pak právě tím dle 
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Steinera dosáhne své velikosti a významu.
263

 „Duchovní vědec nechce zneuznávat vědu 

přírodní, ale uznává ji ještě více než sám přírodovědec. Ví, že bez přísnosti 

představování, která se uplatňuje v přírodní vědě, nemůže žádnou vědu zakládat. Ví 

však také, že když tato přísnost byla získána pravým pronikáním do ducha 

přírodovědného myšlení, může být zachována silou duše i pro jiné oblasti.“
264

 

Duchovní věda chce být takovou vědou, která se neomezuje jen na popis hmotných 

jevů, ale popisuje též jevy duševní a duchovní. Při jejich popisu pak postupuje stejně 

jako věda přírodní a „z přírodovědného postupu si podržuje duševní přístup během 

tohoto postupu, tedy právě to, čím se poznání přírody stává teprve vědou. Proto se smí 

označovat za vědu.“
265

  

Steinerova duchovní věda se plně shoduje s přírodní vědou v tom, že veškeré 

poznání nakonec zakládá na zkušenosti. Tato zkušenost však není získávána 

prostřednictvím fyzických smyslů a vnějších nástrojů a přístrojů, nýbrž je zkušeností 

duchovní.
266

 Nadsmyslové fenomény lze zkoumat jedině tak, že se sám člověk učiní 

„nástrojem“ k jejich vnímání.
267

 A právě proto, že se jedná o zkušenost, kterou může 

každý zažít jen svým vlastním duševním prožíváním, tak ji samozřejmě nelze testovat 

žádnými vnějšími vědeckými prostředky. Důkaz si může získat každý jedině sám. 

Vědci, který by chtěl jasný a přesvědčivý důkaz o nadsmyslovém vnímání, odpovídá 

Steiner: „Vztáhni podmínky nadsmyslového vnímání na svou vlastní duši, a budeš s to 

vnímat.“
268

 V tomto přístupu je nepochybně důležitý rozdíl mezi přírodovědnými 

a duchovědnými metodami bádání. K duchovním poznatkům je možné dospět právě 

duševním školením. A Steiner je přesvědčen, že i když jsou tyto poznatky získávány 

vnitřní cestou, tak bude každý člověk usilující o vnímání nadsmyslna popisovat stejné 

objektivní skutečnosti.
269

 

Stejně tak jako v přírodních vědách i v duchovní vědě může samozřejmě docházet 

k omylům a chybám. Steiner nikdy netvrdil, že duchovní bádání je naprosto neomylné, 

že nepodléhá různým klamům a nepřesnostem. Rozdíl spočívá jen v tom, že správnost 

duchovních poznatků je závislá zejména na citové a myšlenkové čistotě a sebekontrole 
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badatele, nikoli na vnějších podmínkách, kvalitě přístrojů apod. Je-li však duševní 

školení pečlivé a poctivé, je-li badatelovo vnímání stále doprovázeno zdravým 

logickým myšlením a bdělým úsudkem, nemůže dle Steinera docházet k žádným 

fantaziím či halucinacím.
270

 Steiner zdůrazňoval, že pravé duchovní bádání v člověku 

vypěstuje spolehlivé prostředky k odlišení skutečného nadsmyslového vjemu od 

výtvoru pusté fantazie. I když je jasné, že z povrchního pohledu, z chápání zastřeného 

materialistickou sugescí, se duchovně-vědecká tvrzení musí jevit jako nesmyslné 

fantazie nebo přinejmenším jako vědecký diletantismus.
271

 

V tom se ukazuje další podstatný rozdíl mezi duchovní a přírodní vědou. Duchovní 

věda totiž vyžaduje od badatele jisté úsilí v oblasti jeho duševního života. Klade nároky 

na zušlechtění jeho charakteru, na kultivaci cítění, myšlení a chtění. Steiner ukazuje, že 

bez značné dávky sebepoznání a  sebekázně nelze dospět k objektivním duchovním 

poznatkům.
272

 „Duchovní vědu nemůžeme přijmout, aniž bychom se změnili.“
273

 

Přírodní vědec naproti tomu může být nemorálním člověkem a nijak to neohrozí 

výsledek jeho bádání. Nemusí projít náročnou cestou sebezkoumání a sebekázně, kterou 

musí prodělat ten, kdo usiluje o duchovní zření. Je pak otázkou, zda výtky odpůrců 

možnosti duchovního poznání mají skutečně racionální základ, či zda spíše nepocházejí 

z jejich lenosti změnit se v lepšího člověka. 

Další podstatný rozdíl oproti přírodní vědě se projevuje ve snaze o celistvé pojetí 

světa a života v něm. Steiner ve své Filosofii svobody praví: „Je mnoho oblastí života. 

Pro každou z nich se vyvíjejí zvláštní vědy. Ale život sám je jednota, a čím více vědy 

usilují, aby se nořili do jednotlivých oblastí, tím více se vzdalují od pohledu na živý 

celek světa. Musí existovat vědění, které by hledalo v jednotlivých vědách sjednocující 

prvky, jež by opět člověka vedly k plnému životu.“
274

  

Člověk a příroda jsou z pohledu duchovní vědy pojímány jako živý duchovní celek, 

v němž všechno souvisí se vším. Přírodní věda se naopak snaží skutečnost rozdělovat 

do jednotlivých částí, pro které potom vytváří různá speciální odvětví bádání. Je tak 

diferencovaná do specializovaných oblastí, že pak není schopna své poznatky shrnout 

do smysluplného celku. Každý vědec má určitou vymezenou oblast svého výzkumu 
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a ostatním pořádně nerozumí. Takto získané poznatky z různých oborů pak často nejsou 

slučitelné a mnohdy si i odporují. Přírodní věda totiž upřednostňuje analytický přístup 

ke světu oproti syntetickému. Tento její základní rys byl už Goethovi značně 

nesympatický.
275

 

Již zmíněný slovenský vědec, RNDr. Emil Páleš, CSc., hovoří o duchovní vědě 

následovně: „Duchovní věda znamená rozšíření přírodních a humanitních věd za 

hranice materiálního světa a jejich syntézu. Její metoda se liší od dnes běžných metod 

v tom, že pracuje exaktním způsobem nejen s kvantitativními, ale i s kvalitativními 

pojmy. Umožňuje pronikat za hranice toho, co lze vnímat smysly; a to se stejnou, ne-li 

větší jistotou než v exaktních vědách.“
276

 

Skeptičtí vědci však mají ke Steinerovi a jeho duchovní vědě své stanovisko: 

„Převážná většina jeho názorů jsou buď náboženské nebo okultní představy 

a především vlastní absurdní fantazie, kterou jsou v rozporu s vědeckými poznatky 

evolučními, fyzikálními i medicínskými. Jeho učení patří do takových oblastí, jako je 

pseudověda, mystika a magie.“
277

  

Zde se však nabízí otázka, jak je možné, že jsou tyto „absurdní fantazie“ schopny 

tak významně ovlivňovat a obohacovat různé praktické oblasti života? Plody Steinerovy 

duchovní vědy je možno pozorovat v mnoha směrech lidské činnosti. 

Asi nejrozšířenější a nejznámější aplikací anthroposofie jsou waldorfské školy. 

První waldorfská škola byla otevřena v roce 1919 ve Stuttgartu. Dnes funguje ve světě 

již více než 1000 základních škol a více než 2000 školek.
278

 Ačkoliv anthroposofie není 

obsahem výuky, vychází z její antropologie. Jejím cílem je vychovávat děti ve svobodě 

a ke svobodě. Základní normou, kterou by měl učitel dodržovat, je úcta k žákovi jako ke 

vtělené duchovní bytosti. 

Dále se duchovně-vědecké poznatky uplatňují ve speciální pedagogice a lékařství. 

Anthroposofická medicína nijak nezneuznává klasickou medicínu, ale doplňuje ji tím, 

že ve svých metodách připouští také duševní a duchovní články lidské bytosti, nejen 
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fyzické tělo. Usiluje tedy o komplexní přístup a nemoc člověka chápe v daleko širších 

souvislostech.
279

 

Další významnou a úspěšnou oblastí je biodynamické zemědělství. Impuls 

zájemcům o alternativní způsob zemědělství dal Steiner svou sérií přednášek v roce 

1924. V této době se začala objevovat průmyslově organizovaná rostlinná a živočišná 

velkovýroba, jejíž neblahé důsledky pro lidské zdraví a rovnováhu životního prostředí 

se plně projevily až o půl století později. Steiner tak díky svým poznatkům získaným 

z duchovního bádání předběhl o několik desetiletí rozvoj ekologického hospodaření 

a biopotravin.
280

 Úspěšnost biodynamického zemědělství je nepopiratelná, produkty 

z něj pocházející mají mnohem vyšší kvalitu, než z konvenčního zemědělství.
281

 

Z anthroposofie vyplývají také zajímavé podněty pro oblast výtvarného umění, 

architektury, sochařství a dramatu (sám Steiner napsal a inscenoval čtyři tzv. mysterijní 

dramata). Dále z ní vychází tanečně-pohybové umění eurythmie, které může mít nejen 

estetické, ale též výchovné i léčebné působení. Pro oblast politiky a sociologie je 

důležitým impulzem Steinerova koncepce trojčlennosti sociálního organismu, jež 

vychází z pojetí člověka rozlišeného ve tři hlavní články: tělo, duši a ducha.
282
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Závěr 

Obsahem této práce bylo charakterizování duchovní vědy Rudolfa Steinera, jejích 

filosofických východisek a v závěru pojednání o vztahu mezi přírodní a duchovní 

vědou. 

První kapitola byla věnována popisu Steinerova života a díla. Druhá a třetí kapitola 

se zabývala filosofickými východisky duchovní vědy. Ty spočívají zejména ve dvou 

oblastech: v Goetheho přírodovědě a Filosofii svobody. 

Bylo ukázáno, že Goethe vnímal přírodu jako duchem prostoupenou harmonii 

a snažil se její fenomény uchopit nejen pomocí kvantitativních, ale též kvalitativních 

a živých pojmů. Nechtěl přírodu jen měřit a vážit, analyzovat její části, ale chtěl ji 

poznat a  porozumět ji jako bytostnému celku, nevyjímaje z něj jevy duševní 

a duchovní. Newtonovsko-karteziánské paradigma chápající přírodu jen jako mrtvou, na 

duchu nezávislou rozprostraněnou hmotu, mu bylo zcela cizí. Svět pro něj nebyl jen 

objektivním bez-duchým mechanismem, nýbrž živoucím duchovním celkem, jehož je 

člověk nedílnou součástí. 

Dle Goetheho stojí v základu přírody tvůrčí ideje, které můžeme poznat naším 

„okem ducha“. Goethe tedy, na rozdíl od Kanta, chápal samotnou ideu jako zkušenost 

a každý přírodní jev jako projev této ideje, jejímž vnímáním člověk překonává subjekt-

objektové rozdělení světa. 

Goetheho holistický přístup, nevyřazující z přírody ideový (duchovní) element, byl 

pro Steinerovu duchovní vědu samozřejmým východiskem. „Duchovní věda 

předpokládá přírodní vědu v Goethově smyslu.“
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 Je její vyšší oktávou, metamorfózou 

na vyšší stupeň. 

Třetí kapitola byla věnována Steinerovu stěžejnímu filosofickému dílu Filosofie 

svobody. Tato práce představuje filosofický základ duchovní vědy. Byly zde 

analyzovány hlavní myšlenky tohoto díla, zvláště však Steinerova teorie poznání, tzv. 

myšlenkový monismus. V myšlení Steiner spatřuje element, který je identicky inherentní 

naší mysli i přírodě a umožňuje tak překonat subjekt-objektové rozdělení světa. Myšlení 

je nadsubjektivní a nadobjektivní činností, která teprve vytváří protikladné pojmy 

subjektu a objektu a také je opět umožňuje spojit v jednotu. To je však možné jen tehdy, 

pokud samotné myšlení uchopíme jako zkušenost. Steinerova analýza myšlení ukazuje, 
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že právě s touto schopností máme tu nejpřímější zkušenost. To z něj také činí 

nejprvotnější a nejjistější východisko pro poznávání světa. 

Poznání pak Steiner charakterizuje jako spojení vjemové a pojmové (ideové) stránky 

reality, přičemž první se nám dostává pozorováním a druhé myšlením (resp. intuicí). 

Teprve propojení vjemu a pojmu znamená poznání celé skutečnosti. 

Steinerova epistemologická koncepce vede ke zrušení představy o hranicích 

lidského poznání. Tím Steiner – stejně jako Goethe – polemizuje zejména s Kantovou 

transcendentální filosofií, která svým striktním dualismem člověku odpírá možnost 

poznání celistvé skutečnosti. 

Svou Filosofií svobody chtěl Steiner otevřít dveře možnosti nadsmyslového poznání. 

Ukázal myšlení jako nejvyšší duchovní schopnost člověka, jež přesahuje hranice jeho 

osobnosti a má původ v oblasti mimo čas a prostor. To si však běžný člověk 

neuvědomuje, protože své myšlení pojímá nanejvýš jako abstrahující činnost 

odehrávající se jen v jeho hlavě. Abychom si to plně uvědomili a prožili, musíme své 

myšlení učinit živým a čistým, zbavit jej smyslovosti a egoismu. K tomu pak mohou 

sloužit např. různá koncentrační a meditační cvičení, která z myšlení činí „poznávací 

orgán“ pro svět ducha. 

Ze Steinerova myšlenkového monismu pak přímo vychází jeho etická koncepce tzv. 

etického individualismu, jež byla nastíněna v poslední podkapitole. Zde Steiner 

polemizuje zejména s Kantovou přísnou morálkou povinnosti. Ukazuje, že člověk má 

možnost stát se naprosto svobodnou a zároveň mravně jednající bytostí, pokud svým 

myšlením pronikne do ideové (duchovní) struktury světa, v níž nachází mravní intuice 

pro své individuální jednání. Podle Steinera je svoboda člověka spjata s jeho duchovní 

vyspělostí, tj. s tím, nakolik má v sobě projevenou duchovní složku své bytosti. 

Čtvrtá kapitola se zabývala přímo duchovní vědou a jejím pojetím člověka a světa. 

V první podkapitole byla charakterizována anthroposofická antropologie. Bylo ukázáno, 

že duchovní věda pojímá člověka jako bytost skládající se z několika článků. Základní 

rozdělení je na tělo, duši a ducha. Tyto se pak dají rozčlenit ještě mnohem podrobněji. 

V podstatě je však člověk vnímán jako bytost duchovní, neboť jen duch je věčnou 

a nesmrtelnou podstatou člověka. Člověk, resp. jeho duševně-duchovní bytost, také 

prochází opětovnými pozemskými životy, v nichž má možnost probouzet svého ducha 

k plnému vědomí a stávat se tak stále svobodnější a ušlechtilejší bytostí. Proces 

reinkarnace Steiner spojuje s ideou karmanového zákona. 
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Dále bylo stručně pojednáno o duchovních smyslech, které podle Steinera může 

každý člověk rozvinout a mít tak schopnost vnímat vjemy vyššího druhu, než jen 

smyslového. Nadsmyslový svět se tomu, kdo je v sobě rozvine, stává stejnou 

skutečností, jako se operovanému slepci náhle stává skutečným svět barev. 

V podkapitole Pojetí světa a přírody byl učiněn základní popis duševního 

a duchovního světa. K těmto světům náleží lidská bytost svými vyššími články právě 

tak, jako svým fyzickým tělem náleží světu tělesnému. V souvislosti s charakteristikou 

těchto světů bylo také stručně vylíčeno hierarchické uspořádání přírody, od minerálů až 

po nejvyšší duchovní bytosti. 

Pátá kapitola se zabývala vztahem mezi přírodní a duchovní vědou. Bylo ukázáno, 

že rozdíl mezi těmito vědami spočívá zejména v materialistickém paradigmatu, které 

přírodní věda apriorně uznává. Podle Steinera dělá klasická věda chybu v tom, že 

z materialismu, který je pouze jedním z mnoha filosofických stanovisek, učinila svou 

obecně přijímanou ideologii. V tom pak vězí jednostrannost přírodní vědy, protože se 

zabývá pouze hmotnými jsoucny a opomíjí duševní a duchovní dimenzi skutečnosti 

(protože ji předem považuje za nemožnou). 

Dle Steinera je hlavní příčinou materialismu naše omezené myšlení, tj. myšlení 

vázané jen na tělesné smysly. Takovéto myšlení totiž vytváří pojmy, které jsou 

aplikovatelné pouze na hmotný svět. To je tím zásadním, co nám brání poznat ducha 

v sobě i v přírodě. Musíme se naučit používat živé intuitivní myšlení, pronikající až do 

podstaty věcí. Teprve pak objevíme, že hmota není nic jiného než projevem ducha. 

V poslední podkapitole bylo ukázáno, že podle Steinerova názoru duchovní věda 

nemá být v žádném rozporu s vědou přírodní. Na rozdíl od ní pouze uznává existenci 

duševního a duchovní světa, které chce poznávat se stejnou myšlenkovou 

přísností  a důrazem na zkušenost, jako to dělá přírodní věda. Její metody vedoucí 

k poznání jsou však čistě duševního charakteru a dotýkají se nejhlubších základů lidské 

bytosti. Nikoli vnější přístroje, ale sám člověk se tu totiž stává „nástrojem“ k poznání. 

Duchovní věda hovoří v idealistických pojmech. Znamená to však, že je nevědecká? 

Nabízí se tu otázka: Proč musí být věda apriorně spjata s jedním světovým názorem, 

materialismem? Nemůže být spirituální pohled na svět také slučitelný s vědeckým 

přístupem a přinášet praktické výsledky? Autor této práce míní, že anthroposofie, pokud 

na ni dokážeme nahlížet bez předsudků, se ukazuje jako příklad toho, že je to možné. 
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