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W szkolnictwie od wielu lat poszukuje się nowych metod, środków naucza
nia i wychowania, które uwzględniałyby potrzeby uczniów oraz nauczycieli. Stąd 
duże zainteresowanie budzi szkoła waldorfska, wychodząca naprzeciw społecz
nym oczekiwaniom. W ofercie szkoły gwarantuje się rodzicom integralny rozwój 
ich dzieci (intelektualny, emocjonalny, duchowy), zaznacza indywidualne podejście 
do każdego ucznia, dostosowując do niego program nauczania. Przekonuje rodzi
ców, że ich metody pracy motywują dziecko do nauki, ponieważ odwołują się do 
jego doświadczeń oraz wyobraźni. Nie ma w szkole ocen ani promocji do następ
nej klasy, stąd też jest szkołą bezstresową. Szczególny akcent kładzie się na 
rozwój artystyczny, poprzez który wyrabia się w dziecku wrażliwość na otaczają
cy go świat. Przez samych antropozofów, którzy podkreślają jej charakter chrze
ścijański, szkoła uważana jest za alternatywną.

Rodzice zafascynowani alternatywną propozycją edukacji nie interesują się 
światopoglądowymi założeniami tejże szkoły. Trudno jest im jednak (bez głębszej 
analizy i znajomości założeń antropozoficznych) dostrzec w programie nauczania 
zasadnicze różnice pomiędzy szkołą waldorfską a chrześcijańską. Tak jedna, jak 
i druga zakłada konieczność nieustannej przemiany, poszukiwania prawdy i wcie
lania jej w życie, potrzebę integralnego rozwoju (zwłaszcza sfery duchowej),
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która doprowadzi w procesie wychowawczym do przemiany człowieka „starego” 
w „nowego”. Pedagogika waldorfska, tak jak pedagogika chrześcijańska, posłu
guje się wzorem osobowym Jezusa Chrystusa, odwołuje się do Pisma św., wzo
rów osobowych świętych i błogosławionych. Szkoła mówi o praktykowaniu do
brych uczynków, obchodzi święta chrześcijańskie (Boże Narodzenie, święto 
Janowe, święto Marcinowe), rozpatruje treści pełne podziwu dla piękna i mądro
ści porządku Stworzenia.

Pomimo wspólnej terminologii zaczerpniętej z chrześcijaństwa, „treść”, któ
ra kryje się pod danym pojęciem, jak i założenia światopoglądowe, są zasadniczo 
różne dla obydwu szkół.

Mając powyższe na uwadze, w niniejszym artykule postanowiono ukazać 
zasadnicze założenia światopoglądowe szkoły waldorfskiej i wynikające z niego 
implikacje dydaktyczno-metodyczne. W opracowaniach chrześcijańskich pedago
gów brakuje studium, w którym można by znaleźć odpowiedź na następujące 
pytania: Jakie są zasadnicze różnice światopoglądowe pomiędzy wiarą chrześci
jańską a doktryną antropozoficzną? Dlaczego szkoły waldorfskiej nie można na
zwać chrześcijańską? Jakie formy i metody pracy szkół waldorfskich można bez 
szkody dla uczniów przenieść na grunt szkoły publicznej?

I. Założenia szkoły waldorfskiej

Szkoła waldorfska, założona przez Rudolfa Steinera w 1919 r. w Studttgar- 
dzie, zapożyczyła swoją nazwę od fabryki wyrobów tytoniowych Waldorf-Asto
ria. Na prośbę właściciela fabryki Emila Molta, Rudolf Steiner założył szkołę dla 
dzieci ubogich pracowników fabryki. Sam tworzyl podstawy programu nauczania, 
dobierał odpowiednich nauczycieli, przeprowadził dla nich wiele kursów, hospito
wał i regularnie uczestniczył w cotygodniowych szkoleniach dla nauczycieli. 
W latach, w których kierował szkołą (1919-1924) przeprowadził dla nich ponad 
200 wykładów. Wyjaśniał w nich podstawy swojej koncepcji pedagogicznej, 
a kluczem do jej zrozumienia jest antropozofia.

1. Antropozofia jako podstawa edukacji waldorfskiej

Określenie antropozofia pochodzi od greckiego anthropos (człowiek), so
fia  (mądrość). Jest to doktryna, według której najpełniejsza wiedza o świecie, 
człowieku i Bogu „[...] jest osiągalna za pomocą szczególniejszej intuicji tajemnej, 
w przeciwieństwie do poznania osiągniętego zmysłami i rozumem”1. Antropozofia

1 R. Waszkinel, Antropozofia, w: W. Granat, F. Gryglewicz, M. Krąpiec (red.), EK, t. 1, Lublin 
1985, k. 705.
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stanowi więc uzupełnienie wiedzy o świecie, która jest niedostępna zmysłom. 
Sam R. Steiner określał anpropozofię jako naukę zajmującą się badaniem świata 
duchowego. Ta naukowa działalność badacza (jak twierdził w wykładzie wygło
szonym 17 sierpnia 1908 r. w Stuttgarcie) „[...] przenika zarówno jednostronność 
nauk przyrodniczych, zorientowanych wyłącznie na przyrodę, jak też jednostron
ność zwykłej mistyki; nauka ta zanim podejmie próbę dotarcia do światów nad- 
zmysłowych, rozwija uprzednio w poznającej duszy siły, które zwykła świadomość 
i zwykła nauka nie wykorzystuje w sposób aktywny”2. Steiner przeciwstawiał się 
XIX-wiecznemu empirycznemu racjonalizmowi, opartemu na twierdzeniu, że ro
zum nie jest w stanie pojąć tego, co rzeczywiste obiektywnie, czyli rzeczy samej 
w sobie. Analizując dzieła I. Kanta doszedł do wniosku, że materializm oferuje 
człowiekowi złudną pewność poznania natury rzeczy (metodą indukcyjno-empi- 
ryczną), co skutkuje jego alienacją ze świata3. Uświadomienie sobie egzystencjal
nego wyobcowania prowadzi do drugiego ekstremum -  w stronę mistyki. Ta 
droga również nie prowadzi go do istoty prawdy, ponieważ przeżycia mistyczne 
okazują się skutkiem oddziaływania nieznanego bytu, wobec tego nie mają warto
ści poznawczej4. Obydwie drogi poznania są zewnętrzne wobec podmiotu pozna
jącego, ale mogą stanowić (w swej rozłączności) punkt wyjścia autentycznego 
poznania. R. Steiner proponował zatem nową drogę poznania rzeczywistości świa
ta nadzmysłowego. Polegała ona na „[...] uruchomieniu i ćwiczeniu sił duchowych 
człowieka. Metodami podstawowymi tego stylu uprawiania nauki jest koncentracja 
(kierowanie świadomości wyłącznie na interesujący podmiot poznając treść i utrwa
lenie tej treści) oraz medytacja («zatopienie» w interesującej treści). Efektem wyżej 
wymienionych metod jest «rozbudzona świadomość» mogąca wyzwolić się z ciała 
i partycypować w treściach świata ponadzmysłowego”5. Opierając się na własnych 
doświadczeniach, Steiner był przekonany o możliwości dotarcia do wyższej natury 
własnej jaźni, stanowiącej furtkę do poznania wyższych światów. Nowa droga 
anptropozoficznego poznania rzeczywistości materialnej i duchowej jest możliwa dla 
każdego człowieka po odpowiednim przeszkoleniu duchowym.

Aby zrozumieć pedagogikę waldorfskią (u podstaw której leży doktryna 
antropozoficzna) konieczna jest znajomość biografii jej twórcy. Dopiero na tym tle 
stają się bardziej zrozumiałe tezy i idee steinerowskiej „sztuki wychowania”.

2 Cyt. za: C. Jaffke, M. Maier, Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenia szkół waldor- 
fskich w nauczaniu najmłodszych, tłum. M. Głażewski, Kraków 2011, s. 145.

3 Agnostycyzm I. Kanta zaprzeczał doznaniom Steinera, ponieważ jak  pisał później, już 
w dzieciństwie widział duchowe istoty za pomocą jasnowidzącego postrzegania. Zob. szerzej: ibidem.

4 R. Steiner, Jak osiągnąć poznanie wyższych światów, tłum. M. Waśniewski, Gdańsk 2012; 
idem, Jedna z dróg ku samopoznaniu człowieka. Próg świata duchowego, tłum. T. Mazurkiewicz, 
Warszawa 2002.

5 A. Tomkiewicz, Rudolf Steiner i jego myśl pedagogiczna, Paedagogia Christiana 1 (1997), 
s. 89-90.
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Rudolf Steiner urodził się w 1861 r. w Kraljevacu (ówczesne Austro-Węgry, 
dziś Chorwacja) jako najstarszy syn urzędnika kolejowego Johanna Steinera. 
Został ochrzczony w Kościele rzymskokatolickim, ale wychowywał się w atmosfe
rze dużej tolerancji religijnej, właściwej dla ówczesnych Austro-Węgier. W 1879 r. 
młody Steiner został studentem Politechniki w Wiedniu, gdzie rozpoczął studia 
matematyczne i przyrodoznawcze. Zafascynowany postacią J.W. Goethego, wydał 
w 1913 r. kompletny zbiór jego dzieł. Na uniwersytecie w Rostocku otrzymał tytuł 
doktora filozofii. Nie bez znaczenia dla jego rozwoju duchowego były znajomości 
i kontakty z F.T. Vischerem (1807-1887) i R. Zimmermannem (1824-1898), 
W. Neumannem (1837-1919). Jednakże osobą najbardziej znaczącą dla duchowe
go rozwoju młodego R. Steinera okazał się F. Koguzki (1833-1909), prosty zielarz 
spod wiedeńskiej wsi, głęboko wtajemniczony w duchowy aspekt natury.

Fundamenty antropozofii Steiner stworzył w latach 1902-1910, jeszcze 
w ramach Towarzystwa Teozoficznego, którego był pierwszym sekretarzem ge- 
neralnym6. Wtedy też został wolnomularzem w ramach rytu Memphis-Misraim7. 
W tym okresie powstały takie podstawowe dla antropozofii dzieła Steinera, jak: 
Przygotowanie do poznania światów nadzmysłowych, Jak uzyskać poznanie 
wyższych światów?, Kronika Akaszy, Wiedza tajemna w zarysie. W latach 
1903-1908 Steiner wydawał i redagował kolejno dwa pisma: ,, Gnosis ”, a następ
nie „Lucifer-Gnosis”. W 1919 r. założył pierwszą szkołę waldorfską, a w 1923 r. 
w Goetheanum -  Wolną Wszechnicę Wiedzy Duchowej. Był jednym z pierw
szych Europejczyków, którzy zwrócili uwagę na zagrożenie człowieka i jego 
naturalne środowisko. Jest prekursorem gospodarstw biodynamicznych, paliwa 
biodynamicznego, zdrowej żywności, i racjonalnego odżywiania się oraz wegeta
rianizmu. Zmarł po krótkiej chorobie 30 marca 1925 r.

2. Antropozoficzna nauka o człowieku

Przyjęta przez pedagogikę koncepcja człowieka (czyli rozumienie ludzkiej 
natury jako źródła działania), jest fundamentem każdego systemu pedagogiczne
go. To ona wyznacza cel pracy pedagoga i determinuje metody, które do niego 
prowadzą. Jak słusznie podkreśla A. Gondek: „Błąd popełniony na tym etapie,

6 Założycielką Towarzystwa Teozoficznego była Helena Bławacka, walcząca z terrorem „Boga 
-  Mężczyzny”, prababka feminizmu. Miała duży wkład w założenia ideologiczne (rozwijającego się w drugiej 
połowie XX w.) ruchu New Age. H. Bławacka była zdeklarowaną hinduską, buddystką, a później rozpo
wszechniała liczne publikacje dotyczące kultu szatana, którego czciła jako źródło Światła i Mądrości. 
R. Steiner przez wiele lat był pod wpływem jej poglądów. Bławacka uważała, że Boga można poznać bez 
udziału Jego łaski, poprzez odpowiednie techniki i praktyki duchowe, dostępne wybranym, którzy 
zostaną w ich trakcie oświeceni. Por. M. Piotrowski, Magia cała prawda, Poznań 2010, s. 105-109.

7 Ryt Memphis-Misraim jest jednym z rytów wolnomularskich, mocno osadzonych w okulty
zmie, kabale i gnostycyzmie. Por. N. Wojtowicz, Masoneria. Mały Słownik, Warszawa 2006, s. 240-241; 
M.B. Stępień, Poszukiwanie prawdy. Wolnomularstwo i jego tradycje, Lublin 2000, s. 98-100.
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czyli przyjęcie koncepcji przekłamanej lub niepełnej, pomijającej jakiś istotny kom
ponent ludzkiej natury, skutkuje fałszywymi systemami wychowawczymi, jakie 
zamiast prowadzić do integralnego rozwoju ludzkiej osoby kończą się zwykle 
zideologizowanymi formami manipulacji”8. Swoista, Steinerowska koncepcja 
człowieka oparta na założeniach antropozoficznych koncentruje się na trzech 
fazach rozwoju9.

W pierwszej fazie człowiek rodzi się, opuszczając świat duchowy i ponow
nie wchodzi w życie ziemskie. Kierowany istotami wyższej hierarchii, łączy się ze 
swoim nowym ciałem. „Ciało człowieka (jak pisze nauczyciel steinerowski) to 
twór nad wyraz skomplikowany, nie dający się ogarnąć tylko wzrokiem fizycznym, 
pochodzi w dużej mierze od rodziców. Trzeba je teraz przeobrazić i przetworzyć 
tak, aby stało się odpowiednim narzędziem i podstawą dla dalszego, indywidualne
go rozwoju duszy i ducha”10. Zadaniem waldorfskich nauczycieli przedszkolnych 
jest tak przekształcić ciało dziecka (do czasu zmiany zębów), aby narządy fizycz
ne przyjęły pewne formy, a ich wzajemne związki, otrzymały określone kierunki 
i tendencje. Steiner, będąc świadomym, że pewne treści i postawy, do 7 roku 
życia wnikają w dziecko bez przeszkód, wymaga zatem od nauczycieli, aby 
wprowadzali je w otoczenie poprzez ich naśladowanie. Naśladując te same ze
wnętrzne zwroty i gesty nauczyciela, sięga do swego wnętrza, włączając się tym 
samym w pracę istot duchowych11. Dziecko posiada nieświadomą intymną zdol
ność spostrzegania tego, co wyraża się w ruchu, stąd znaczącą rolę odgrywają 
w przedszkolach i klasach starszych zajęcia ruchowe (np. eurytmia). W szkole 
waldorfskiej bajki i baśnie na tym etapie rozwoju to niewyczerpane źródło fantazji 
i informacji o świecie i ludziach. Poprzez ich opowiadanie włącza się dzieci 
w proces wychowania religijnego12. Dziecko, zdaniem Steinera, do momentu 
zmiany zębów jest w sposób naturalny homo religiosus -  człowiekiem religijnym, 
dlatego ten okres jest szczególnie ważny w przygotowaniu dziecka na późniejsze 
otwarcie go i przyjęcie wiedzy duchowej o Człowieku Kosmicznym (jako imma- 
nentnym aspekcie Bóstwa)13.

8 A. Gondek, Psychologia zamiast etyki? O podstawach teorii wychowania, w: www.rodzinakato- 
licka.pl/index.php/I (15 X 2012).

9 Według R. Steinera, pierwsza faza trwa do 7 roku życia. Człowiek wówczas rozwija się fizycz
nie (podobnie jak minerały). W drugiej fazie do 14 roku rozwija się ciało eteryczne (jak u roślin), 
a w trzeciej fazie (do 21 roku życia) ciało astralne jak u zwierząt. Dopiero ciało astralne posiada władze 
poznawcze. Por. R. Steiner, Wiedza tajemna, czyli poznawanie wyższych światów, tłum. W. Uniszewski, 
Gdynia 1992, s. 21.

10 E. Łyczewska, Pierwsze siedem lat życia, w: J. Prokopiuk (red.), Wychowanie bez lęku. 
Pedagogika Steinerowska, Warszawa 1992, s. 24.

11 Ibidem, s. 27.
12 Ibidem, s. 55.
13 J. Prokopiuk, Szkice antropozoficzne. Chrześcijańska droga poznania świata duchowego, 

Białystok 2003, s. 32.
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W drugiej fazie po ukształtowaniu ciała fizycznego, wytwarza się ciało 
eteryczne i przetwarza w energię psychiczną. Steiner nazywa je ciałem życia. Są 
to drugie narodziny człowieka. W tym okresie wszystko to, co zostało przyjęte 
w sposób bierny z otoczenia, należy obrazowo przekształcić14. Zadaniem nauczy
ciela jest przekazać wiedzę nie na drodze trzeźwych rozumowych pojęć, (jak 
w szkole tradycyjnej) lecz za pomącą symboli, znaków i obrazów. Dlatego znaczące 
miejsce R. Steiner przypisywał zajęciom plastycznym, muzycznym, a w szczególno
ści eurytmii. Antropozof T. Doktór, przytaczając myśl Steinera, podkreślał: „Nie
skończenie ważne jest dla człowieka, aby tajemnice bytu poznawał w symbolach, 
zanim ukażą się jego duszy pod postacią praw przyrody”15. W symbolikę świata 
ucznia waldorfskiego wprowadza nauczyciel, który jest ucieleśnieniem prawdy, 
dobra i piękna. Zaświadcza on własną osobowością to, czego uczy. Dziecko 
przyjmuje prawdy nie ze względu na nie same, ale ze względu na miłość do 
swojego nauczyciela.

Faza trzecia, czyli trzecie narodziny człowieka, to budzenie się pierwiastka 
astralnego „[...] tj. intelektualnego, decydującego o samodzielnym myśleniu 
i kształtowaniu osobowości człowieka”16. Ciało astralne, dusza, duszne jestestwo, 
związane jest ze światem ludzkich odczuć, uczuć, emocji. Poznanie uczuciowe, 
powinno wyprzedzać poznanie rozumowe, które ma się wypowiadać na końcu 
procesu poznania. Myślenie uwarunkowane jest rozwojem sfery uczuciowej. 
Wszystko, co dociera do człowieka z otoczenia, potrzebuje zmysłów, by mogło 
dotrzeć do duszy i być przez nią postrzegane. Nauczyciel szkoły waldorfskiej
A. Kaniewski, przytaczając myśl G. Glócklera, jest zdania, że w tym okresie 
rozwojowym „[...] młody człowiek zbliża się do własnych sił sprawczych, sił 
kierujących jego losem, gdyż mniej więcej po 19 latach i ośmiu miesiącach, węzeł 
Księżycowy znajduje się w tym samym miejscu na niebie, w którym znajdował 
się w momencie jego narodzin”17. Cykliczność narodzin człowieka związanych 
z prawami natury jest widoczna na każdym etapie wychowania i edukacji antro- 
pozoficznej. W okresie pierwszych siedmiu lat nauczyciel był przyjacielem, obec
nie w okresie dojrzewania ma się stać wzorem do naśladowania, mistrzem i guru. 
Relacje nauczyciel-wychowanek muszą opierać się na zaufaniu. Zachodzi na tym 
etapie konieczność wylegitymowania się przed wychowankiem umiejętnością sa
modzielnego osądu. „Oznacza to, że wychowawca musi z wewnętrzną konse
kwencją dążyć do prawdy opartej na znanych wartościach. Należy się domyślać,

14 T. Doktór, Pedagogika jako sztuka. Wychowanie dziecka w okresie pomiędzy 7 a 14 rokiem 
życia, w: J. Prokopiuk (red.), Wychowanie bez lęku..., s. 72.

15 Cyt. za: ibidem, s. 76.
16 S. Kunowski, Antropozofia w wychowaniu, w: W. Granat, F. Gryglewicz, M. Krąpiec (red.), 

EK, t. 1, k. 707.
17 A. Kaniewski, Pedagogika wieku między 14 a 21 rokiem życia, w: J. Prokopiuk (red.), 

Wychowanie bez lę k u .,  s. 91.
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że autor ma na myśli doktrynę antropozoficzną. Ten kto potrafi ten proces przeło
żyć na język współczesny, będzie traktowany przez młodzież jako wzór”18.

Konkretyzując powyższe „wolna” szkoła waldorfska nie jest wolna od in
doktrynacji. Przekazuje młodemu człowiekowi pewną postawę, na której może on 
zbudować własny światopogląd, który po zakończeniu szkoły będzie samodzielnie 
rozwijał. Jest to oczywiście światopogląd antropozoficzny, odrzucający Boga oso
bowego i Jego łaskę potrzebną do zbawienia. W miejsce Boga osobowego jest 
postawiony Człowiek anthropos, który jest mądry -  sofia (Człowiek -  Bóg), 
ponieważ wiedzę o nim samym i świecie, jak i Bogu zdobywa za pomocą szcze
gólniejszej intuicji tajemnej. Niebezpieczeństwo szkół waldorfskich opartych na 
światopoglądzie antropozoficznym polega na tym, iż niektórzy pedagodzy (S. Ka
wula czy G. Nawrocka) próbują ją  nazywać chrześcijańską, licząc na niepełną 
w tym zakresie wiedzę rodziców i innych polskich pedagogów. „Pedagogika 
steinerowska jest niewątpliwie pedagogiką chrześcijańską”19, przekonuje G. Na
wrocka. Chodzi o to (według przytoczonej autorki), aby z religii chrześcijańskiej 
wydobyć nie sztywne doktryny, ale piękne obrazowe, mityczne chrześcijańskie 
wątki, które połączą antropozofa, katolika, protestanta, buddystę i inne wyzna
nia20. Pomiędzy religią chrześcijańską a doktryną antropozoficzną istnieje świato
poglądowa przepaść, której w żaden sposób nie da się przekroczyć. Nie można 
jednocześnie być antropozofem i chrześcijaninem. Tabelaryczne ujęcie różnic 
światopoglądowych przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Podstawowe różnice światopoglądowe występujące w antropozofii i chrześcijaństwie21
Przedmiot
odniesienia Antropozofia Chrześcijaństwo

Doktryna/
/religia

Antropozofia je s t doktryną lub metodą 
poznania Boga, św iata i człowieka. 
Ukazuje synkTetyzm wielu światopoglądów 
i różnych religii.

Chrześcijaństwo je s t religią w yrażającą 
swoją wiarę w Jedynego Boga poprzez 
czynności religijne: ku lt i modlitwę oraz 
regułę życia, którą przyjmuje jako świętą 
i podejmuje próbę jej realizacji w życiu 
(KKK 1066-1072).

Bóg W antropozoficznej koncepcji Bóg nie 
jes t osobą, stwórcą świata, an i istotą 
rozum ną. Przenika cały świat, bo jes t 
światem, a  nie bytem  zewnętrznym 
wobec niego.

W chrześcijaństwie Bóg jest osobą, Stwórcą 
świata, istotą miłującą i rozumną. Bóg 
jest obecny w świecie, ale nie jest światem, 
jes t rzeczywistością im m anentną i tran s
cendentną (KKK 31-38, 200-231).

18 Ibidem.
19 G. Nawrocka, Podstawy pedagogiki Rudolfa Steinera, w: www:gnawrocka.com/pdi^rudolfsteiner, 

s. 4 (29 XII 2012).
20 Ibidem.
21 Definicje antropozoficzne (religia, Bóg, Jezus Chrystus, życie po śmierci, Pismo św., czło

wiek, prawo moralne, zbawienie, modlitwa, cierpienie, szatan) zbudowano na podstawie publikacji 
R. Steinera. Zob. R. Steiner, Jak osiągnąć poznanie wyższych światów; idem, Jedna z dróg ku samopo- 
znaniu człowieka. Próg świata duchowego; idem, Wiedza tajemna, czyli poznawanie wyższych światów. 
Natomiast definicje chrześcijańskie zostały opracowane na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickie
go, Poznań 2002 (skrót: KKK).
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Jezus
Chrystus

Według R. Steinera, Jezus Chrystus, nie 
je s t jedynym  Synem Boga, lecz jedną 
z wielu boskich istot. Pod pojęciem 
„Chrystus” rozumie eteryczną siłę sło
neczną, która co pewien okres m ateria- 
lizuje się w jakim ś człowieku, powodując 
jego nadnaturalny  rozwój. Jezus nazywa
ny je s t Wielkim Duchem Słonecznym, 
Duchem Ziemi.

Jezus jest niepodzielnie prawdziwym 
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest 
Jednorodzonym Synem Bożym, który 
stał się człowiekiem (KKK 464—470).

Z ycie po 
śmierci

Antropozofia przyjmuje reinkarnację. 
Dusza świadoma, po śmierci ciała może 
wcielić się w nowy byt fizyczny. Jes t 
nową szansą daną człowiekowi dla 
zrealizowania własnej indywidualności.

Dusza ludzka ( stworzona bezpośrednio 
przez Boga) stanowi z ciałem ścisłą jed 
ność, może istnieć oddzielnie po śmierci 
(KKK 992, 997).

Pismo
Święte

Biblia interpretow ana je s t w świetle 
wiedzy tybetańskiej. Objawienie jes t 
więc poprawiane i będzie uzupełniane.

Biblia stanowi ostateczny (zamknięty, 
skończony) autorytet w sprawach wiary, 
jes t Słowem samego Boga spisanym 
przez człowieka pod natchnieniem  
Ducha Świętego (KKK 81-83).

Człowiek Duch nazywany „ja” lub jaźn ią , który 
potrzebuje ciała, aby się przez nie 
wyrażać. Jeżeli dusza została oświecona 
przez wieczną prawdę, tam  przejawia się 
duchowa rzeczywistość. Najwyższą osobo
wością i prawodawcą jes t człowiek, który 
poprzez reinkarnację (identyfikowaną 
z ewolucją) rozwinął swoje „energie” aż 
do osiągnięcia „stanu boskości”.

Człowiek je s t osobą stworzoną na obraz 
i podobieństwo Boga, ale nie jes t Bogiem. 
Je s t istotą złożoną z duszy i ciała. Z jed 
nej strony (poprzez swoje ciało) należy 
do św iata zewnętrznego, z drugiej zaś 
(dzięki swojej duszy stworzonej przez 
Boga) jes t w stosunku do niego tran s
cendentny (KKK 356-368, 1700-1707).

Prawo
moralne

Każda jednostka sam adla siebie na 
własny rachunek stanowi prawo 
moralne.

Prawo moralne zakłada między stworze
niam i rozumny porządek, który ustanowił 
Stwórca swoją mocą, mądrością dla ich 
dobra i ze względu na  ich cel. Dla chrze
ścijan jes t to 10 Bożych przykazań (KKK 
2084-2557).

Zbawienie Przez zbawienie antropozofia rozumie 
transformację człowieka docelowo jako 
ściową. W kolejnej fazie rozwoju po 
Ziemi na  planecie Jowisz człowiek ma 
otrzymać status anioła nowego rodzaju. 
Proces tej przem iany przebiega we 
współpracy człowieka z Chrystusem, jako 
najwyższą istotą Słoneczną przez szereg 
wcieleń.

Zbawienie jes t stanem, w którym Bóg 
z bezinteresownej miłości wyrywa czło
wieka ze stanu grzechu i śmierci do stanu 
jedności ze sobą i życia wiecznego. 
Zbawienie jes t łaską. Oznacza to, że Bóg 
udziela zbawienia jako daru niezwiązanego 
z żadną zasługą. Jednak przyjęcie zbawie
nia zależne jes t od wolnej woli człowieka 
i od łaski (KKK 1996-2011).

Modlitwa W modlitwie ma się okazać moc. Modli
twa włada ludźmi, mocami i bogami. Moc 
modlitwy płynie z dokładnej recytacji 
i rytmiczności. Modlić się to manipulować 
siłą. Medytacja jest odmiennym stanem  
świadomości. Jes t to metoda zatopienia 
się w sobie, która łączy metodę koncen
tracji i jednoczesnego odprężenia.

Modlitwa to osobowe spotkanie Boga 
i człowieka, to trw anie w obecności Boga 
(KKK 2565).

Cierpienie Poprzez odpowiednie ćwiczenia duchowe, 
można uzyskać wyższy stan  wiedzy 
i mądrości, świadomości a  poprzez to 
stan  wyzwolenia od cierpienia.

Cierpienie związane je s t tylko z obecną 
formą świata. Niesienie krzyża codziennych 
trudności i współcierpienie chrześcijani
na  z Chrystusem  prowadzi go do zbawie
nia (KKK 1500-1501).

Lucyfer,
demon,
szatan

Jeden z pozytywnych duchów. Według 
R. Steinera, odrzucenie przez człowieka 
demona, jes t niepowetowaną szkodą dla 
jego integralnego rozwoju. Na pozytywny 
aspekt zła wskazuje sam Demiurg poprzez 
jego stworzenie.

Szatan, zły duch, który działa w świecie 
przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa 
w Jezusie Chrystusie. Jego działanie 
powoduje wielkie szkody -  natury duchowej, 
a  pośrednio naw et na tu ry  fizycznej 
(KKK 2850-2854).
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Na podstawie powyższej analizy można skonstatować, że doktryna antropo- 
zoficzna jest przesiąknięta filozofią wschodu i okultyzmem. Jej nauki posługują się 
obrazami oraz terminologią chrześcijańską, ale są dalekie od jej rzeczywistości. 
Jak podkreśla A. Zwoliński, jest ona odmianą gnozy bazującą na teozofii, odwołu
jącą się do chrześcijaństwa22.

II. Koncepcja dydaktyczno-metodyczna

Antropozofia, chociaż nie jest wpisana w siatkę przedmiotów obowiązko
wych i nie naucza się jej w szkołach w sposób bezpośredni, to jak twierdzą 
steinerowcy, jej antropologiczne, epistemologiczne pojęcia kształtują wewnętrznie 
program nauczania i stanowią dla nauczycieli zespół idei, które wykorzystują 
w pracy z dziećmi i młodzieżą23. Metody pracy, jak i każda treść musi zostać 
uwewnętrzniona przez nauczyciela, musi ją ożywić najpierw w sobie, pokochać, 
uczynić ją  własną, a dzięki temu potrafi dostosować ją  do konkretnego dziecka24. 
Trudno zgodzić się z apologetą tegoż nurtu pedagogiki -  S. Kawulą - , który 
proponuje skupić się na cennych aspektach dydaktyczno- metodyczno-wycho- 
wawczych, pomijając całą antropozofię25. Neutralna postawa nauczyciela wobec 
antropozoficznych założeń szkoły waldorfskiej jest niemożliwa, gdyż stanowi ona 
fundament teoretyczny, praktycznych zadań szkoły wyrażającej się w działaniach 
dydaktyczno-metodycznych.

1. Waldorfski program nauczania

Program nauczania odzwierciedla trzy podstawowe fazy rozwoju dziecka 
trwających około 7 lat każda26. Wszelkie działania pedagogiczne są zróżnicowane 
odpowiednio do etapu rozwoju, zarówno w sensie oddziaływań wychowawczych, 
jak i doboru treści oraz metod dydaktycznych. Zdaniem R. Steinera zbyt wczesne

22 A. Zwoliński, Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, Kraków 2005, s. 32.
23 M. Rawson, T. Richter, Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści 

nauczania. Wersja angielska, tłum. E. Łyczewska, M. Świerczek, Kraków 2011, s. 9-18.
24 E. Łyczewska, Pierwsze siedem lat życia, s. 23.
25 S. Kawula, Głosy do antropozofi i eurytmii Rudolfa Steinera (1861-1925), Edukacja. Studia. 

Badania. Innowacje 1 (1998), s. 76.
26 Poszczególne etapy edukacji waldorfskiej obejmują: przedszkole (grupy dla 2 latków, w któ

rych udział biorą również rodzice; dzieci w wieku 3-7 lat), szkołę podstawową (od 7 do 14 lat prowadzo
ną zazwyczaj przez jednego nauczyciela) szkołę średnią (młodzież w wieku od 15 lat do 18/21 lat). 
Szkoła przez pierwsze osiem lat oferuje wykształcenie ogólnokształcące. W ostatnich czerech latach 
szkoły średniej prowadzone są zajęcia profilowane zawodowe. Zob. M. Głażewski, Fenomenologia peda
gogiki Steinerowskiej, w: B. Śliwerski (red.), Teoretyczne podstaw edukacji alternatywnej, Kraków 2009, 
s. 275-297; J. Kiersch, Tradycja i postęp w pedagogice waldorfskiej, w: Z. Melosik, B. Śliwerski (red.,), 
Edukacja alternatywna w XXI wieku, Kraków 2010, s. 101-107.
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nauczanie niesie ze sobą niebezpieczeństwo powstawania deficytów w rozwoju 
fizycznym w wyniku przedwczesnej intelektualizacji umysłu dziecka. „[...] gdyby
śmy świat ujmowali tylko naszą aktywnością wyobrażeniową (intelektualną), sta
walibyśmy się stopniowo chodzącymi zwłokami i na ziemi rzeczywiście sprawiali
byśmy wrażenie zamierających istot. Przed tym zamiarem ratujemy się tylko 
dzięki temu, że odczuwamy w sobie pęd, aby to co zamiera w pojęciach, usta
wicznie ożywiać na sposób rzeźbiarsko -  plastyczny dzięki fantazji”27. Z tego 
powodu w klasach niższych dominują przede wszystkim zajęcia o charakterze 
artystycznym (np. eurytmia, malarstwo, gra na instrumencie, śpiew), a dopiero 
z czasem wprowadzane są przedmioty wymagające racjonalnego myślenia. 
Większość treści nauczania jest przekazywana w kilku godzinnych cyklach bloko
wych, jest to tzw. „system epokowy”. Wyzwala on u dzieci i młodzieży większą 
koncentrację na przerabianym materiale. Pierwszą lekcją w każdym dniu jest 
lekcja główna, która trwa półtorej godziny. „Rozpoczyna się ona od części mu- 
zyczno-rytmicznej, przechodzi w część merytoryczną, podczas której nauczyciel 
klasowy w formie «żywego słowa» przedstawia materiał lekcji, a kończy częścią 
narracyjną, gdzie opowiada dzieciom różne historie o tematyce zgodnej ze specy
fiką danej fazy rozwojowej ucznia”28. Do klasy ósmej uczniowie nie korzystają 
z prawie żadnych podręczników, zapisują treści w „zeszytach epokowych”, co 
niewątpliwie utrudnia rodzicom wgląd w przerabiane zagadnienia i treści. Na
uczyciele, którzy uczyli w szkole waldorfskiej twierdzą, że przekartkowanie ze
szytów z czterech pierwszych klas wywołuje uczucie zażenowania. W zeszycie 
ucznia znajdują się: „[...] obrazki, liczby, figury, symbole, maksymy, mądrości 
wyrazy, zdania bez przecinków i kropek, ale za to ze złotymi gwiazdeczkami, 
fragmenty angielskich i rosyjskich tekstów o najwyższym stopniu trudności oraz 
kunsztownie namalowane figury geometryczne”29. Wszyscy uczniowie przed 
rozpoczęciem lekcji recytują kilka zdań (niektórzy antropozofowie nazywają ją 
modlitwą), które zawierają zwrot -  prośbę do Stworzyciela30.

Nauczycielom waldorfskim są stawiane wysokie wymagania znajomości 
doktryny antropozoficznej i opartej na niej koncepcji siedmioletniego, fazowego 
rozwoju człowieka, a także nauki o prawach ducha. Przesłanki te stanowią pod
stawę programu nauczania i metodyki pracy tychże szkół. R. Steiner podczas 
wykładów dla nauczycieli podkreślał znaczenie rozwoju duchowego, który pomo

27 R. Steiner, Sztuka wychowania. Metodyka i dydaktyka, tłum. M. Szoblik, Gdynia 2005, s. 46-49.
28 M. Ostolska, Bajki i baśnie w pedagogice waldorfskie, w: Sz. Kawala, E. Lewandowska- 

-Tarusik, J.W. Sienkiewicz (red.), Baśń w terapii i wychowaniu, Warszawa 201, s. 171.
29 M. Kayser, P.A. Wagemann, Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewne 

pedagogicznej utopii, tłum. M.S. Szymański, Warszawa 1998, s. 75; por M.S. Szymański, Na ile wolna 
jes t wolna szkoła waldorfska? Rzecz o kolejnej prowokacji, Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 3 
(1996), s. 87.

30 Zob. szerzej: S. Kawula, Głosy do antropozofii i eurytmii..., s. 82.
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że im ukierunkować ich pedagogiczną aktywność. Pomocą w tym rozwoju jest 
codzienna medytacja31, uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach i wspólne 
studiowanie antropozoficznych oraz pedagogicznych tekstów R. Steinera32. Nie 
każdy nauczyciel ma odpowiednie predyspozycje do pracy w szkołach waldor- 
fskich. Musi się wykazać takimi niezbędnymi atrybutami, jak: miłość, radość, 
pogoda ducha, zaangażowanie, cierpliwość, duchowy kontakt z uczniami, służba 
duchowi szkoły i realizacja tych sił duchowych w praktyce szkolnej33.

2. Rola i zadania eurytmii

Program nauczania szkoły waldorfskiej różni się od programu dydaktyczne
go szkoły publicznej. Koncentrując się na wskazaniach R. Steinera rozwija 
u dzieci w pierwszej kolejności emocje i uczucia, następnie wolę (ukierunkowaną 
na działanie), a na samym końcu dopiero myślenie i intelekt. Zajęcia artystyczne 
mają przyczynić się do rozwoju fantazji i prawidłowego kształtowania się sfery 
uczuciowo-emocjonalno-wolitywnej. Stąd też oprócz przedmiotów tradycyjnych, 
takich jak język ojczysty (gramatyka, ortografia), matematyka, historia, geografia, 
chemia, dwa języki obce, przedmioty artystyczne i praktyczne zajmują w progra
mie waldorfskim uprzywilejowane miejsce34. Zajęcia artystyczne rozwijają nie 
tylko analityczno-racjonalną percepcję świata, ale przede wszystkim pojmowanie 
go w kontekście uczuciowym. W tym celu została stworzona przez R. Steinera 
(i jego żonę Marię von Sivers) eurytmia. Jest to specyficzna sztuka ruchu, gestu 
i znaku, która umożliwia uczniom osiągnięcie harmonii ciała i duszy w przeżyciu 
muzyczno-estetycznym. Określana jest przez eurytmistów jako „widzialna mowa”

31 Teksty do medytacji w języku polskim znajdują się w: R. Steiner, Ogólna wiedza o człowieku 
jako podstawa pedagogiki, tłum. A. Winiarczyk, Gdynia 2008, s. 184-186.

32 Nauczyciele są też członkami Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (TAwP), któ
rego celem jest rozwijanie życia wewnętrznego opartego na prawdziwym poznaniu duchowej strony 
rzeczywistości. Za takie poznanie Towarzystwo uznaje antropozofię, której podstawy stworzył Rudolf 
Steiner. W ramach TAwP działają prężnie grupy i koła mieszczące się zwykle przy szkołach lub przed
szkolach waldorfskich. Na terenie Polski są utworzone następujące koła: Gdańskie, Krakowskie, Olsz
tyńskie, Warszawskie oraz trzy grupy: Białostocka, Śląsko-Dąbrowska i grupa znajdująca się w Bielsku
-Białej. Por. http://www.antropozofia.pl/TAwP/indes (24 X 2012).

33 Sami nauczyciele waldorfscy piszą: „Duch prowadzący szkołę, potrzebuje organów, przez 
które może postrzegać życie szkoły i działać inspirująco, wspierając wysiłki nauczycieli i współpracow
ników oraz rozwój poszczególnych dzieci”. Zob. M. Rawson, T. Richter, Waldorfski program nauczania. 
Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. Wersja angielska, tłum. E. Łyczewska, M. Świerczek, 
Kraków 2011, s. 91.

34 W szkołach waldorfskich zgodnie z wolą, życzeniem rodziców odbywają się katolickie lekcje 
religii. Zdaniem A. Posackiego ten fakt można uznać zamaskowanie się czy też za ustępstwo wobec 
żądań rodziców. Jednak na wszystkich pozostałych przedmiotach zostaje przedefiniowanie religii chrze
ścijańskiej. Zob. A. Posacki, Encyklopedia zagrożeń duchowych. Mistyka, ezoteryzm, okultyzm, t. 2, Radom 
2009, s. 196-197.

http://www.antropozofia.pl/TAwP/indes
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albo „widzialna pieśń”35. Poprzez odpowiednie ruchy ciała, znaki czy układy, „[...] 
stymulowane są procesy internalizacji treści, pogłębiona zostaje identyfikacja 
człowieka z określonymi wartościami o charakterze estetycznym i moralnym”36. 
Gesty, znaki, symbole i układy, za którymi kryje się treść, mają zostać w eurytmii 
uwewnętrznione, a przekazywane wartości przyjęte za „swoje”. Szkoła waldor- 
fska poprzez swój przedmiot nazywany często „sercem szkoły” wprowadza dzie
ci i młodzież w świat nieznanych im znaków oraz symboli wyrażających się 
w tańcu. Przyjmując to, że R. Steiner odrzuca istnienie osobowego Boga, a sam 
praktykuje „podróże astralne”, poza ciałem, które są niebezpieczną techniką spi
rytystyczną, rodzi się retoryczne pytanie: na jaką rzeczywistość (poprzez euryt- 
miczne znaki, gesty i symbole) szkoła waldorfska otwiera duchowo młodzież?37 
Znak pełni funkcję informacyjną, ale symbol w odróżnieniu od znaku nie tylko 
wskazuje, na rzeczywistość poza sobą, ale uczestniczy w rzeczywistości, do 
której odsyła. Jak słuszne podkreśla J.A. Kłoczowski: „Symbol bowiem nie tylko 
odsłania nam coś z oznaczonej przez siebie rzeczywistości, także odsłania czło
wieka, ku któremu się zwraca, czy też mówiąc wyraźniej: który się otwiera na 
działanie symbolu”38. Znany antropozof i gnostyk J. Prokopiuk zaznacza, że 
eurytmia jest krewną antycznych tańców sakralnych. Ma na myśli przede 
wszystkim tańce staroegipskie i starogreckie39. Odziany w zwiewne szaty euryt- 
mista, pląsając po całej sali do przodu i do tyłu, recytuje wiersze oraz tytuły dzieł 
J.W. Goethego, C.F. Meyera, przywołując wszystkich możliwych bogów z astro
logicznego nieba40.

W eurytmii nie chodzi zatem o ekspresję własnych uczuć wewnętrznych, 
lecz o konkretne przetwarzanie mowy i muzyki w odpowiednie gesty, znaki 
i symbole. Stąd wniosek, że poprzez metody szkoły waldorfskie kształtują i otwie
rają uczuciowo-wolitywną sferę ucznia, a dzięki mocnym więziom emocjonalnym 
utworzonym z nauczycielem przekazują „właściwą”, antropozoficzną koncepcję 
świata i człowieka.

35 Ch. Jaffke, M. Majer, Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenie szkół waldorfskich 
w nauczaniu najmłodszych, Kraków 2011, s. 149.

36 M. Narzekalik, Historia i dzień dzisiejszy wolnych szkół waldorfskich, w: J. Prokopiuk (red.), 
Wychowanie bez lęku. Pedagogika Steinerowska, Warszawa 1992, s. 105.

37 28 sierpnia 2012 roku „Fronda” opublikowała artykuł pt. Eurytmia, taniec z  szatanem, 
w: http://www.fronda.pl/a/eurytmia-czyli-taniec-z-szatanem,21209.html (20 X 2012).

38 A.J. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów 1994,
s. 123.

39 Jerzy Prokopiuk, dzięki swojemu mistrzowi z Komorowa Robertowi Walterowi, odkrył tajem
nicę swojego poprzedniego wcielenia. J. Prokopiuk w XIII w. był dominikaninem z inkwizycji zwalczają
cej „heretyków” -  katarów. Zob. J. Prokopiuk, Szkice antropozoficzne. Chrześcijańska droga poznania 
świata duchowego, s. 183-184, 250.

40 M. Kayser, P.A. Wagemann, Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewne 
pedagogicznej utopii, s. 46.

http://www.fronda.pl/a/eurytmia-czyli-taniec-z-szatanem,21209.html
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3. Metody pracy w szkołach waldorfskich

Metoda w nauczaniu szkolnym nigdy nie powinna być stosowana dla niej 
samej. Jej nośnikiem jest treść, z kolei treść kształcenia wynika z ogólnych celów 
kształcenia. Stąd też w trafnym pojęciu metody powinno zawierać się odniesienie 
do treści kształcenia oraz do celów pracy. Metodyka szkół waldorfskich (przede 
wszystkim w klasach szkoły podstawowej) opiera się w dużej mierze na obra
zach, opowiadaniach, legendach i baśniach. Wykorzystuje opowieści Starego Te
stamentu jako wprowadzenie do dziejów świata i historii kultury. Metodyka obra
zu i opowiadań daje dzieciom nie tylko ramy pojęciowe, ale spaja wiedzę 
filozoficzną, moralną, ze światem emocji. „W przedszkolach waldorfskich opo
wieści nie tłumaczy się. Po prostu są one powtarzane, aż do momentu nasycenia 
się”41. Opowiadanie jest bardziej obiektywne niż podejście bezpośrednie i moraliza
torskie. Powyższe metody pracy przeprowadzają łagodnie dzieci z świadomości 
imaginatywnej (obrazowej) do abstrakcyjnego, intelektualnego procesu myślenia42. 
Pojęcia wyrażone w sposób obrazowy, wzrastają wraz ze zmieniającym się u dziecka 
rozumieniem świata. Powyższym metodom pracy Steiner stawia konkretne wymaga
nia: mają one być przedstawione z pamięci i to w możliwie najbardziej obrazowy, 
ilustrowany sposób z autentycznym zaangażowaniem. Zdaniem Steinera nie chodzi 
o to, aby pielęgnować tylko element artystyczny, lecz o to, aby całe nauczanie 
wypływało z elementu artystycznego. Całą metodykę (jego zdaniem) należy zanu
rzyć w elemencie artystycznym43. Nauczyciel ma tak barwnie i obrazowo opowia
dać, aby u dziecka zrodziły się odczucia zarówno radości, jak i bólu. W ten sposób 
nauczyciel ogarnia całego człowieka, docierając do jego ciała astralnego44.

Na podstawie wykładów Steinera wygłaszanych dla nauczycieli można wy
wnioskować, że metodyka obrazu nie może być przypadkowa lub dowolna. Poda
je on przykład, na którym można dziecku wytłumaczyć reinkarnację. Życie ludz
kiej duszy po śmierci można pokazać na podstawie obrazu przemiany poczwarki 
w motyla. Steiner proponuje następujące porównanie „Wyobraź sobie, że sam 
jesteś taką poczwarką. Twoja dusza jest teraz w tobie, ale później wydobędzie się 
z ciebie na zewnątrz. Wydobędzie się tak samo jak czyni to motyl, gdy wydobywa 
się z poczwarki. [...] Jeśli jednak sami nie wierzycie, że motyl przedstawia obraz 
ludzkiej duszy -  niewiele osiągniecie”45. Słusznie zauważa K. Prange, że mamy 
tu do czynienia nie tyle z dowolną metaforą nieśmiertelności, ile raczej z obrazo
wo pokazaną „prawdą”, do której powróci się na wyższych szczeblach zdobywa

41 M. Ostolska, Bajki i baśnie w pedagogice waldorfskiej, s. 171.
42 Zob. szerzej M. Rawson, T. Richter, Waldorfski program nauczania. Cele i zadania: eduka

cyjne oraz treści nauczania, s. 63-78.
43 S. Steiner, Sztuka wychowania. Metodyka i dydaktyka, s. 16.
44 Ibidem, s. 25-27.
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nia antropozoficznych treści46. W szkole waldorfskiej opowiadania, mity, bajki 
i legendy są przedstawiane, a obrazy wytwarzane. Dobór tych metod jest niezwy
kle istotny, gdyż pełnią one funkcj ę motywacyjną pod przyszłe myśli i sądy. Metody
ka pracy w szkole waldorfskiej jest oparta na antropozofii i z niej wypływa.

III. Wnioski i postulaty

Antropozofowie, posługując się pojęciami zaczerpniętymi z chrześcijaństwa 
zmieniają ich sens, przez co wprowadzają rodziców w światopoglądowy zamęt. 
Niektórzy z nich ulegają religijnej dezorientacji, gdyż o korzeniach antropozoficz- 
nych szkoły waldorfskiej i opartej na niej dydaktyce mówi się mało. Na propozy
cję szkół waldorfskich otwierają się katoliccy rodzice, którzy kontestują system 
edukacji szkół publicznych, a równocześnie wykazują się autentyczną troską 
i pragnieniem duchowego rozwoju swoich dzieci. Dlatego należy im pomóc dostrzec 
prawdę i zrozumieć, że szkoła oparta na doktrynie antropozoficznej będzie zawsze 
(pomimo swych atrakcyjnych bezstresowych metod) destrukcyjna dla ich dzieci.

Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, że wszelkie działania 
dydaktyczno-metodyczne wolnych szkół waldorfskich nie mogą być przenoszone 
w sposób bezpośredni do dydaktyki szkół publicznych. Sprzeczność światopoglądu 
chrześcijańskiego z założeniami ąntropozoficznymi wyklucza również możliwość 
pracy katolickiego nauczyciela w szkołach waldorfskich. Antropozofia jako droga 
ludzkiego samozbawienia nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem. Papież Bene
dykt XV dekretem Świętego Officjum z 18 czerwca 1919 r. zakazał katolikom 
wstępowania do towarzystw antropozoficznych. Katechizm Kościoła Katolickie
go również podkreśla, że „Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoły
wanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki 
mające rzekomo odsłaniać przyszłość. [...] Praktyki te są sprzeczne z czcią 
i szacunkiem -  połączonym z miłująca bojaźnią -  które należą się jedynie Bogu”47.

Stanowisko Kościoła katolickiego na temat praktyk okultystycznych i przy
należności do Towarzystw Antropozoficznych jest dla katolika jasne, czytelne, 
a pomimo tego można zauważyć wzrost popularności szkół waldorfskich, które 
przebiegle potrafiły dopasować się do pedagogicznego gustu epoki48.

45 Ibidem, s. 27.
46 K. Prange, Pedagogika absolutna. O Rudolfa Steinera koncepcji wychowania krytycznie, 

Kwartalnik pedagogiczny, 3-4 (1998), s. 71.
47 KKK 2116.
48 Związek Wolnych szkół waldorfskich obejmuje ponad tysiąc placówek edukacyjnych w świe- 

cie, w Europie ponad 700. Pierwsza szkoła w Polsce powstała w Warszawie w roku 1992, następnie 
w Olsztynie w 1994. W Bielsku Białej -  w 1995 r., w Krakowie 2005 r., w Poznaniu -  w 2007 r. Zob. 
Ch. Jaffke, M. Maier, Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenie szkół waldorfskich, s. 154.
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THE FREE WALDORF SCHOOL. 
REFLECTIONS ON WORLDVIEW, DIDACTIC 

AND METHODICAL DIFFERENCES 
(SUMMARY)

The first W aldorf school was founded by Rudolf Steiner in 1919 in Stuttgart for the children 
o f employees o f the Waldorf-Astoria factory. The anthroposophical doctrine created by Rudolf 
Steiner, which originated on the basis o f theosophical thought o f a known occultist Helena Blawac- 
ka, constitutes the school’s worldview basis. The anthroposophical concept o f man and the world, 
accepted by W aldorf education, determines its work methods. Hence, in younger classes the appro
priately chosen fables, fairy tales and legends are used, which provide preparation for the future 
thought and judgments o f youth. The most important subject, often called “the school’s heart” is 
eurhythmy. It is a specific art o f movement, gesture, sign and symbol, which enables pupils to 
achieve the harmony o f body and soul in aesthetic and musical experience. It is called sacred, 
initiatory art by the anthroposophers themselves. The fact that the fundamental basis for the 
W aldorf school is anthroposophy accepting reincarnation, self-salvation, and Satan as a good deity, 
and Jesus Christ as a sun deity, makes it impossible to align with Christianity.

DIE FREIE WALDORFSCHULE. 
ÜBER DIE WELTANSCHAULICHEN 

UND DIDAKTISCH-METHODISCHEN UNTERSCHIEDE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Waldorfschule wurde 1919 in Stuttgart von Rudolf Steiner für die Kinder der Arbeiter 
der Waldorf-Astoria-Fabrik gegründet. Die weltanschaulichen Grundlage dieser Schule war die anthro
posophische Doktrin, die von Steiner, anhand des theosophischen Gedankenguts der bekannten 
Okkultistin Helena Blavatska, entwickelt wurde. Die von der Waldorfspädagogik angenommene 
anthroposophische Menschen- und Weltsicht determiniert die Arbeitsmethoden. So verwendet man 
in den jüngeren Klassen entsprechend ausgewählte Märchen, Sagen und Legenden, welche die 
Grundlage für zukünftige Ansichten und Urteile der Jugend werden sollen. Das wichtigste Fach, oft 
bezeichnet als das „Herz der Schule, ist die „Eurhythmie” . Es ist eine spezielle Kunst der Bewegun
gen, Gesten, Zeichen und Symbole, welche den Kindern die leib-seelische Harmonie im ästhetisch
musischen Erlebnis ermöglichen soll. Von den Anthroposophen wird sie als eine sakrale Initiations
kunst bezeichnet. Die Tatsache, dass die fundamentale Grundlage der Waldorfschule Anthroposophie 
ist, welche die Reinkarnation und Selbsterlösung lehrt und den Satan für eine gute Gottheit, Jesus 
Christus aber für eine Sonnengottheit hält, ist ausschlaggebend dafür, dass sie sich mit dem Chris
tentum nicht vereinbaren lässt.

Aktualne dane statystyczne można znaleźć na stronie: www.freunde-waldorf.de. Na terenie Republiki 
Federalnej Niemiec w 1990 r. było ponad 120 szkół (50 000 uczniów). Zob. M.S. Szymański, Na ile 
wolna jest wolna szkoła waldorfska?. Rzecz o kolejnej prowokacji, s. 82. Kadrę do polskich szkół 
i przedszkoli waldorfskich szkoli się w Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej w Instytucie 
Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS), utworzonym przez profesor Uniwersytetu Warszawskiego Ma
rię Ziemską (zm. 2010). Zapraszała ona znane osobistości z kręgów antropozoficznych, m. in. Joopa 
van den Heuvel, który w 1985 r. w Olsztynie prowadził kursy pedagogiczne i letnie spotkania dla ludzi 
zainteresowanych antropozofią. Zob. M. Dobiasz, Dzieje antropozofii w Polsce, w: http://www.isns. 
uw.edu.pl/psen.php (29 X 2012).

http://www.freunde-waldorf.de
http://www.isns

