
Zahájení Vánočního sjezdu Rudolfem Steinerem 
 

24. prosince 1923, 10 hod. dopoledne 
 

Rudolf Steiner 
 
 

 
 
Milí přátelé! 
Smím Vám oznámit, že náš Vánoční sjezd k založení Všeobecné anthroposofické 
společnosti je tímto zahájen. Budeme, jak to budete rozhodně pociťovat jako správné, v 
budoucnu vždy srdečného mínění, že to bude pro vývoj Anthroposofické společnosti něco 
znamenat, že se zde na švýcarské půdě nachází její středisko a její Stánek tak, jak se to 
vyjádří ve Stanovách, které vám navrhnu. 
 
       Společnost neponese žádný národní charakter, ale budeme si vědomi, že jsme zde 
byli přijati ze strany našich milých švýcarských přátel jaksi jako ideoví hosté a budeme to 
po celou budoucnost příslušným způsobem respektovat. Častěji jsem vysvětloval zčásti 
soukromě, zčásti ale také v různých veřejných proslovech našim přátelům význam té 
skutečnosti, že jsme se totiž právě zde na švýcarské půdě usadili se svým Goetheanem a s 
tím, čím chce Anthroposofická společnost být. To také, milí přátelé, dostatečně 
zdůvodňuje, že první slovo během našeho Vánočního sjezdu má náš milý přítel Albert 
Steffen. Promluví zde samozřejmě jako člen a spoluzakladatel této Anthroposofické 
společnosti. Ale to, co zvláště cítíme tím, že Goetheanum stojí jako středisko 
Anthroposofické společnosti zde na švýcarské půdě, vyjádří se symbolicky tím, že si 
dovolím poprosit pana Alberta Steffena, našeho milého, váženého přítele, vynikajícího 
básníka, jehož přítomnost v našem středu pokládáme za veliké štěstí, aby se ujal jako první 
slova v tomto našem shromáždění. 
 
 
       Přednáška Alberta Steffena „Z osudových dějin Goetheana“ je otištěna v 
„Nachrichtenblatt - členské příloze“ Všeobecné anthroposofické společnosti 1924, č. 2, 3 a 
6. 
 
 
Dr. Steiner: 
 
Milý pane Steffene! 
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Zahájil jste zde shromáždění svými tak vřelými, tak krásnou láskou prodchnutými slovy a 
nebylo by mohlo být krásnějšího zahájení než právě to, které jste k nám pronesl z tak 
vřelého anthroposo- hckého srdce. Jsem přesvědčen o tom, že milá slova, která jste 
pronesl, budou zářit nad našimi shromážděními a schůzkami jako zářící hvězda a že 
všichni vám budeme vřele děkovat po celou dobu shromáždění, s cítěním v srdci, za to, co 
jste k nám zde prvního rána pronesl. Můžeme být přesvědčeni: Vždy bychom se mohli cítit 
tak vřele, tak útulně přijati v nádherné švýcarské zemi, když toto pravé švýcarské smýšlení - 
neboť takové je obsaženo také ve vašich slovech jakožto základní tón -, když by nás toto 
pravé švýcarské smýšlení ovívalo jakožto krásná atmosféra, jako v této hodině. A vím, že 
hovořím ze srdcí všech, když nyní na počátku našich jednání vyslovím vám, milý příteli 
Steffene, nejsrdečnější dík za to, že jste tak obdivuhodným způsobem zahájil to, co se má 
v nejbližších dnech stát, přijměte srdečný dík! Věřím, že tento dík vychází ze srdcí všech 
zde shromážděných. 
 


