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A. SCRIERI  
 
 
I. OPERE 
 
GA 

1 Introduceri la scrierile de ştiin Ńă naturală ale lui Goethe. Totodată o fundamentare a ştiinŃei spiritua-
le (antroposofie) (1884/1897)  

2 Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepŃia goetheană despre lume, cu referire 
îndeosebi la Schiller. În acelaşi timp un supliment la «Scrierile lui Goethe de ştiinŃe ale naturii» din se-
ria «Literatura NaŃională Germană» a lui Kürschner (1886)  

3 Adevăr şi ştiin Ńă. Preludiu la o «Filosofie a libertăŃii» (1892) 

4 Filosofia libertăŃii . Trăsături fundamentale ale unei concepŃii moderne despre lume – Rezultate sufle-
teşti ale unor observaŃii după metode ale ştiinŃelor naturii (1894)  

5 Friedrich Nietzsche, un luptător împotriva timpului s ău (1895) 

6 ConcepŃia despre lume a lui Goethe (1897) 

7 Mistica la începutul vieŃii spirituale contemporane şi legătura ei cu concepŃia modernă despre lu-
me (1901) 

8 Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile antichit ăŃii  (1902) 

9 Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă despre lume şi menirea omului (1904) 

10 Cum se dobândesc cunoştin Ńe despre lumile superioare? (1904/1905) 

11 Din cronica Akasha (1904/1908) 

12 Treptele cunoaşterii superioare (1905/1908) 

13 Ştiin Ńa ocultă în schiŃă (1910) 

14 Patru drame-misteriu: I. Poarta iniŃierii (1910), II. Încercarea sufletelor (1911), III. Păzitorul pragului 
(1912), IV. Trezirea sufletelor (1913)  

15 Călăuzirea spirituală a omului şi a omenirii. Rezultate ale ştiinŃei spirituale asupra evoluŃiei omenirii 
(1911)  

16 Un drum către cunoaşterea de sine a omului. În opt meditaŃii (1912)  

17 Pragul lumii spirituale . Expuneri aforistice (1913)  

18 Enigmele filosofiei prezentate ca rezumat în istoria lor (1914)  

19 (Gânduri din timpuri de război) cuprinsă în GA 24 (1915)  

20 Despre enigma omenească. Exprimate şi neexprimate în gândirea, contemplarea şi simŃurile unei serii 
de personalităŃi germane şi austriece (1916)  

21 Despre enigme sufleteşti . Antropologie şi antroposofie, Max Dessoir despre antroposofie, Franz 
Brentano (Necrolog). Câteva extinderi pe scurt (1917)  

22 Spiritualitatea lui Goethe manifestată în «Faust» şi în basmul despre «Şarpele cel verde şi frumoasa 
Floare-de-Crin» (1918)  

23 Puncte centrale ale problemei sociale în necesităŃile vieŃii contemporane şi de viitor (1919) 

24 Articole asupra organizării tripartite a organismului social şi a problemelor contemporane 1915 – 
1921  

25 Cosmologie, religie şi filozofie. 10 autoreferate asupra «Cursului francez» de la Goetheanum din 6 – 15 
septembrie 1922 /GA 215/ (1922) 

26 Teze antroposofice. O cale a cunoaşterii antroposofiei – Misteriul lui Mihael (1924/1925) 

27 Fundamente pentru o extindere a artei vindecării pe baza cunoştinŃelor spiritual- ştiin Ńifice (1925). 
De Dr. Rudolf Steiner şi Dr. med. Ita Wegman 

28 Povestea vieŃii mele (1923/1925) 
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II. A RTICOLE  
 

29 Culegere de articole despre dramaturgie 1889 – 1900  

30 Fundamentele metodice ale antroposofiei 1884 – 1901. Culegere de articole despre filosofie, ştiinŃele 
naturii, estetică şi psihologie  

31 Culegere de articole despre istoria culturii şi a contemporaneităŃii 1887 – 1901  
32 Culegere de articole despre literatură 1884 – 1902  
33 Biografii şi schiŃe biografice 1894 – 1905 (Schopenhauer – Jean Paul – Uhland – Wieland. Literatură şi 

viaŃă spirituală în secolul XIX)  

34 Lucifer-Gnosis. ConferinŃe fundamentale despre antroposofie şi extrase din revistele «Lucifer» şi «Lu-
cifer-Gnosis» 1903-1908  

35 Filosofie şi antroposofie. Culegere de articole 1904-1923  

36 Goetheanumul – gânduri în mijlocul crizei culturale contemporane. Culegere de articole din revista 
lunară «Das Goetheanum» 1921 – 1925  

37 EsenŃa vie a antroposofiei şi îngrijirea ei . ContribuŃii la istoria mişcării antroposofice şi a SocietăŃii 
Antroposofice 1902 – 1925  

 
 
III. P UBLICA łII POSTUME  
 

38 Scrisori. Volumul I: 1881 – 1900  
39 Scrisori. Volumul II: 1900 – 1925  
40 SentinŃe – maxime. Calendarul sufletesc.  

41 (Traduceri din Vechiul şi Noul Testament. Mantre)  

42 (Din conŃinutul «Şcolii esoterice») Actualmente în GA 245: Îndrumar pentru o educaŃie esoterică. Din 
conŃinuturile «Şcolii esoterice»  

43 (Prelucrări scenice 1907-1917)  

44 Desene, fragmente şi paralipomena ale celor patru drame-misteriu (1910-1913)  

45 Antroposofie. Un fragment din anul 1910  

46 Reunirea schiŃelor şi fragmentelor. Din perioade diferite, parŃial nedatate  

47 Din carnetele de notiŃe şi foi separate– până în 1925  
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B. CONFERINłE 
 
 
I. CONFERINłE PUBLICE  
 

51 Despre filosofie, istorie şi literatur ă. AlocuŃiuni, la Şcoala Profesională şi Şcoala Superioară Liberă din 
Berlin (1901/05) 

52 Doctrină spirituală a sufletului şi contemplarea lumii. 18 conf., Berlin 6 septembrie 1903 – 8 decem-
brie 1904  (1903/04) 

53 Originea şi Ńelul omului. NoŃiuni fundamentale ale ştiinŃei spirituale. 23 conf., Berlin 29 septembrie 
1904 – 8 iunie 1905 (1904/05) 

54 Enigmele lumii şi antroposofia. 22 conf., Berlin 5 octombrie 1905 – 3 mai 1906 (1905/06) 

55 Cunoaşterea suprasensibilului şi importan Ńa ei pentru timpurile actuale. 13 conf., Berlin 11 octom-
brie 1906 – 26 aprilie 1907 şi Köln 1 decembrie 1906 (1906/07) 

56 Cunoaşterea sufletului şi a spiritului . 15 conf., Berlin şi München 10 octombrie 1907 – 14 mai 1908 
(1907/08) 

57 Unde şi cum aflăm spiritul?  18 conf., Berlin 15 octombrie 1908 – 6 mai 1909 (1908/09) 

58 Metamorfozele vieŃii sufleteşti – Calea trăirilor suflete şti . Prima parte. 9 conf., Berlin 14 octombrie – 
9 decembrie 1909 şi München 5 decembrie 1909 şi 14 martie 1910 (1909/10) 

59 Metamorfozele vieŃii sufleteşti – Calea trăirilor suflete şti . Partea a doua. 9 conf., Berlin 20 ianuarie – 
12 mai 1910 (1909/10) 

60 Răspunsurile ştiin Ńei spiritului la marile întreb ări ale existenŃei. 15 conf., Berlin 20 octombrie 1910 
– 16 martie 1911 (1910/11) 

61 Istoria omenirii în lumina cercetării spirituale . 16 conf., Berlin 19 octombrie 1911 – 28 martie 1912 
(1911/12) 

62 Rezultate ale cercetării spirituale . 14 conf., Berlin 31 octombrie 1912 – 10 aprilie 1913 (1912/13) 

63 Ştiin Ńa spiritului ca bun sufletesc. 12 conf., Berlin 30 octombrie 1913 – 23 aprilie 1914 (1913/14) 

64 Din timpuri purt ătoare de destin. 14 conf., Berlin 29 octombrie 1914 – 23 aprilie 1915, Nürnberg 12 
martie 1915, München 28 noiembrie 1915 (1913/15) 

65 Din viaŃa spirituală a Europei Centrale. 15 conf., Berlin 2 decembrie 1915 – 15 aprilie 1916 
(1915/16) 

66 Spirit şi materie, viaŃă şi moarte. 7 conf., Berlin 15 februarie – 31 martie 1917 (1917) 

67 Veşnicia din sufletul omenesc. Nemurire şi libertate. 10 conf., Berlin 24 ianuarie – 20 aprilie 1918 
(1918)  

68-71 (ConferinŃe publice Ńinute în diferite localităŃi 1906-1918)  

72 Rezultate spiritual-ştiin Ńifice asupra fiinŃei omului (material de lucru). 10 conf., Basel şi Berna între 
18 octombrie 1917 şi 11 decembrie 1918  

73 Completarea ştiin Ńelor de astăzi prin antroposofie. 8 conf., Zürich 5 – 14 noiembrie 1917 şi 8 – 17 
octombrie 1918  

74 Filosofia lui Toma d’Aquino. 3 conf., Dornach 22, 23 şi 24 mai 1920  

75 (ConferinŃe publice Ńinute în diferite localităŃi 1921) 

76 AcŃiunea de fecundare prin antroposofie a ştiin Ńelor de specialitate. ConferinŃe şi alocuŃiuni, 
Dornach 3 – 10 aprilie 1921  

77 (ConferinŃe publice în Darmstadt şi Dornach, iulie/august 1921)  

78 Antroposofia, rădăcinile ei de cunoaştere şi roadele ei de viaŃă. Cu o introducere despre agnosticism 
ca fiind un corupător al adevăratei omenii. 8 conf., Stuttgart 29 august – 6 septembrie 1921  

79 Realitatea lumilor superioare. 8 conf., Kristiania (Oslo) 25 noiembrie – 2 decembrie 1921  

80 (ConferinŃe publice Ńinute în diferite localităŃi 1922)  
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81 (Caracterul ştiinŃific drept conŃinut al vieŃii al antroposofiei. Curs al Şcolii Superioare antroposofice din 
Berlin) 5 conf. şi 6 introduceri la conferinŃe pe tematica Cursului Şcolii Superioare, Berlin 5 – 12 martie 
1922  

82 (Însemnătatea antroposofiei în viaŃa spirituală a prezentului) 6 conferinŃe şi un răspuns la o întrebare pe 
tematica Cursului pentru academicieni, Haga 7 – 12 aprilie 1922  

83 Antagonism cosmic apusean şi răsăritean. Căi pentru împăcarea sa prin antroposofie. 10 conf., Ńinute 
la al doilea Congres internaŃional antroposofic din  Viena, 1 – 12 iunie 1922  

84 Ce voia Goetheanumul şi ce urmează (să facă) antroposofia. 11 conf., Basel 9 aprilie, Dornach 14 – 
22 aprilie, Praga 27 – 30 aprilie, Viena 27, 29 septembrie 1923, Paris 26 mai 1924  
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II. C ONFERINłE PENTRU MEMBRII  SOCIETĂłII ANTROPOSOFICE 
 

93 Legenda templului şi legenda de aur, în calitatea ei de exprimare simbolică a unor taine ale dezvoltării 
din trecut şi viitor a omului. 20 conf., Berlin 1904/06 

93a Elemente fundamentale ale esotericii. Note despre o şcoală esoterică din 31 conf., Berlin 26 septem-
brie – 5 noiembrie 1905  

94 Cosmogonie (Esoterismul creştin). 18 conf., Paris 25 mai – 14 iunie 1906, după notiŃele transcrise din 
memorie de Edouard Schuré; Ocultism popular. NotiŃe la 15 conf., Leipzig 28 iunie – 11 iulie 1906; 
Evanghelia după Ioan. NotiŃe la 3 conf., Berlin 19, 26 februarie, 5 martie 1906; Teosofia în legătură cu 
Evanghelia după Ioan. NotiŃe la 8 conf., München 27 octombrie – 6 noiembrie 1906   

95 În faŃa porŃilor teosofiei. 14 conf., Stuttgart 22 august – 4 septembrie 1906 (Ciclul 1)  

96 Impulsurile originii ştiin Ńei spiritului . Esoterismul creştin în lumina noii cunoaşteri a spiritului. 21 
conf., Berlin 29 ianuarie – 12 iunie 1907  

97 Misterul creştin . 31 conf. Ńinute în diferite oraşe, 9 februarie 1906 – 17 martie 1907  

98 Natura şi spiritualitatea – acŃiunea ei asupra lumii noastre vizibile. 18 conf. Ńinute în diferite oraşe, 
5 noiembrie 1907 – 14 iunie 1908  

99 Teosofia rosicrucienilor. 14 conf., München 22 mai – 6 iunie 1907 (Ciclul 2)  

100 EvoluŃia omenirii şi cunoaşterea lui Christos. 22 conf., Kassel 16 – 29 iunie (8 conf., Teosofie şi 
rosicrucianism), şi Basel 16 – 25 noiembrie (8 conf., Evanghelia lui Ioan) 1907  

101 Mituri şi saga. Semne şi simboluri oculte. 16 conf., Berlin, Stuttgart şi Köln 13 septembrie – 29 de-
cembrie 1907  

102 InteracŃiunea fiinŃelor spirituale în om. 13 conf., Berlin 6 ianuarie – 11 iunie 1908  

103 Evanghelia după Ioan. 12 conf., Hamburg 18 – 31 mai 1908 (Ciclul 3)  

104 Apocalipsa lui Ioan. 13 conf., dintre care o conferinŃă publică, Nürnberg 17 – 30 iunie 1908 (Ciclul 6)  

105 Universul, Pământul şi Omul . Mitologia egipteană şi civilizaŃia contemporană. 11 conf., Stuttgart 4 – 
16 august 1908 (Ciclul 4)  

106 Mituri şi misterii egiptene. 12 conf., Leipzig 2 – 14 septembrie 1908 (Ciclul 5)  

107 Antropologie ştiin Ńific-spiritual ă. 19 conf., Berlin 19 octombrie 1908 – 17 iunie 1909 (Ciclul A)  

108 Rezolvarea problemelor vieŃii şi lumii prin antroposofie . 19 conf. Ńinute în diferite oraşe,  14 martie 
1908 – 21 noiembrie 1909  

109 Principiul economiei spirituale în legătur ă cu probleme ale reîntrupării . Un aspect al conducerii 
spirituale a omenirii. 23 conf. Ńinute în diferite oraşe, 21 ianuarie – 15 iunie 1909 (dintre care un ciclu de 
10 conf., Teosofia şi ocultismul rosicrucienilor, Budapesta 3 – 12 iunie 1909)  

110 Ierarhiile spirituale şi reflectarea lor în lumea fizică. Zodiac, planete, cosmos. 10 conf. şi două răs-
punsuri la întrebări, Düsseldorf  12 – 22 aprilie 1909 (Ciclul 7)  

112 Evanghelia după Ioan şi raporturile sale cu celelalte trei Evanghelii, îndeosebi cu cea a Sfântului 
Luca. 14 conf., Kassel 24 iunie – 7 iulie 1909 (Ciclul 8)  

113 Orientul în lumina Occidentului . Copii lui Lucifer şi fraŃii lui Christos. 9 conf., şi o alocuŃiune 
München 23 – 31 august 1909 (Ciclul 9)  

114 Evanghelia după Luca. 10 conf., Basel 15 – 26 septembrie 1909 (Ciclul 10)  

115 Antroposofie-Psihosofie-Pneumatosofie. 12 conf., Berlin 23 – 27 octombrie 1909, 1 – 4 noiembrie 
1910, 12 – 16 decembrie 1911  

116 Impulsul christic şi dezvoltarea conştienŃei Eului. 7 conf., Berlin 25 octombrie 1909 – 8 mai 1910 
(Ciclul 11)  

117 Tainele mai profunde ale devenirii omenirii, în lumina Evangheliilor. 12 conf. Ńinute în diferite ora-
şe, 11 octombrie – 26 decembrie 1909  

118 Evenimentul apariŃiei lui Christos în lumea eterică. 16 conf. Ńinute în diferite oraşe, 25 – 13 aprilie 
1910  

119 Macrocosmos şi microcosmos. Lumea cea mare şi cea mică. Întrebări referitoare la suflet, viaŃă şi spi-
rit. 12 conf., Viena 21 – 31 martie 1910, cu o conferinŃă publică, Viena 19 martie 1910  

120 Manifestările karmei . 11 conf., Hamburg 16 – 28 mai 1910 (Ciclul 12)  
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121 Misiunea sufletelor câtorva popoare în legătură cu mitologia germană nordică. 11 conf., Kristiania 
(Oslo) 7 – 17 iunie 1910 (Ciclul 13). Cu o prefaŃă de Rudolf Steiner.  

122 Misterul biblic al Genezei. Cele şase zile ale creaŃiei, în cartea I a lui Moise. 11 conf., München 16 – 
26 august 1910 (Ciclul 14)  

123 Evanghelia după Matei. 12 conf., Berna 1 – 12 septembrie 1910 (Ciclul 15)  

124 Digresiuni în domeniul Evangheliei după Marcu. 13 conf. Ńinute în diferite oraşe, Berlin 17 octombrie 
1910 – 10 iunie 1911 (Ciclul 30), München 12 decembrie 1910, Hannovra 18 decembrie 1910, Koblenz 
2 februarie 1911  

125 Drumurile şi Ńelurile omului spiritului . Probleme vitale în lumina ştiinŃei spiritului. 14 conf. Ńinute în 
diferite oraşe, 23 ianuarie – 27 decembrie 1910  

126 Istorie ocultă. ConsideraŃiuni esoterice ale intercorelaŃiilor karmice ale unor personalităŃi şi evenimente 
ale istoriei universale. 6 conf., Stuttgart 27 – 31 decembrie 1910, 1 ianuarie 1911 (Ciclul 16)  

127 Misiunea noii revelaŃii spirituale . Evenimentul christic ca istorie centrală a evoluŃiei Pământului. 16 
conf. Ńinute în diferite oraşe, 5 ianuarie – 26 decembrie 1911  

128 O fiziologie ocultă. 8 conf., Praga 20 – 28 martie 1911  

129 Minuni ale lumii, căutări ale sufletului şi revelaŃii ale spiritului . 11 conf., München 18 – 28 august 
1911 (Ciclul 18), Ńinută în legătură cu reprezentaŃia celei de-a doua drame-misteriu «Căutările sufletu-
lui»  

130 Creştinismul esoteric şi conducerea spirituală a omenirii. 23 conf. Ńinute în diferite oraşe, între anii 
1911 şi 1912  

131 De la Iisus la Christos. 11 conf., dintre care o conferinŃă publică, Karlsruhe 4 – 14 octombrie 1911 (Ci-
clul 19)  

132 EvoluŃia din punct de vedere al adevărului . 5 conf., Berlin 31 octombrie – 5 decembrie 1911 (Ciclul 
35)  

133 Omul pământean şi omul cosmic. 9 conf., Berlin 23 octombrie 1911 – 20 iunie 1912 (Ciclul 36)  

134 Lumea simŃurilor şi lumea spiritului . 6 conf., Hannover 27 decembrie 1911 – 1 ianuarie 1912 (Ciclul 
20)  

135 Reîncarnare şi Karma , precum şi importanŃa lor pentru cultura contemporană. 5 conf., Berlin şi 
Stuttgart 23 ianuarie – 5 martie 1912  

136 FiinŃele spirituale în corpurile cereşti şi în regnurile naturii . 11 conf., Helsingfors 3 – 14 aprilie 1912 
(Ciclul 21) cu o conferinŃă publică: Ocultismul şi ini Ńierea  

137 Omul în lumina ocultismului, teosofiei şi filosofiei. 10 conf., Kristiania (Oslo) 2 – 12 iunie 1912 (Ci-
clul 22)  

138 Despre iniŃiere. Despre veşnicie şi moment. Despre lumina spiritului şi bezna vieŃii . 8 conf., 
München 25 – 31 august 1912 (Ciclul 23)  

139 Evanghelia după Marcu. 10 conf., Basel 15 – 24 septembrie 1912 (Ciclul 24)  

140 Cercetări oculte în legătur ă cu viaŃa dintre moarte şi o nouă naştere. Studii asupra interacŃiunii din-
tre vii şi morŃi. 20 conf. singulare, Ńinute în diferite oraşe între 1912 şi 1913  

141 ViaŃa dintre moarte şi noua naştere în raport cu faptele cosmice. 10 conf., Berlin 5 noiembrie 1912 
– 1 aprilie 1913 (Ciclul 37)  

142 Bhagavad Gita şi epistolele lui Pavel. 5 conf., Köln 28 – 31 decembrie 1912, 1 ianuarie 1913 (Ciclul 
25)  

143 ExperienŃe de ale suprasensibilului. Căile sufletului spre Christos. 14 conf. singulare, Ńinute în dife-
rite oraşe, 11 ianuarie – 19 decembrie 1912  

144 Misterele Orientului şi ale creştinismului . 4 conf., Berlin 3 – 7 februarie 1913 (Ciclul 26)  

145 Ce importanŃă are dezvoltarea ocultă a omului pentru învelişurile sale – corpurile fizic, eteric, as-
tral – şi sinea sa? 10 conf., Den Haag 20 – 29 martie 1913 (Ciclul 27)  

146 Temeliile oculte ale Bhagavad Gitei. 9 conf., Helsingfors 28 mai – 5 iunie 1913 (Ciclul 28)  

147 Tainele pragului. 8 conf., München 24 – 31 august 1913 (Ciclul 29)  

148 Din cercetarea Akashei. Evanghelia a cincia. 18 conf. Ńinute în diferite oraşe, între 1913 şi 1914 (din-
tre care 5 conf., Kristiania (Oslo) 1 – 6 octombrie 1913)  
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149 Christos şi lumea spirituală. Despre căutarea sfântului Graal. 6 conf., Leipzig 28 decembrie 1913 – 2 
ianuarie 1914 (Ciclul 31)  

150 Lumea spiritului şi reflectarea ei în existenŃa fizică. InfluenŃa morŃilor în lumea viilor. 10 conf. Ńinute 
în diferite oraşe, 12 ianuarie – 23 decembrie 1913  

151 Gândire umană şi gândire cosmică. 4 conf., Berlin 20 – 23 ianuarie 1914 (Ciclul 33)  

152 Trepte pregătitoare ale Misterului de pe Golgota. 10 conf. singulare Ńinute în diferite oraşe, 1913 – 
1914  

153 EsenŃa lăuntric ă a omului şi viaŃa între moarte şi o nouă naştere. 6 conf., Wien 9 – 14 aprilie 1914 
(Ciclul 32), precedate de 2 conferinŃe publice, Viena 6 şi 8 aprilie 1914, şi o alocuŃiune  

154 Cum dobândim înŃelegerea lumii spirituale? Revărsarea impulsurilor spirituale din lumea răposaŃilor. 
7 conf. Ńinute în diferite oraşe, 17 aprilie – 26 mai 1914  

155 Christos şi sufletul omenesc. Despre sensul vieŃii. Morală teosofică. Antroposofie şi creştinism. 10 
conf. Ńinute în diferite oraşe, dintre care o conferinŃă publică, Kopenhaga 23, 24 mai, Norrköping 28 – 
30 mai 1912, Norrköping 12 – 16 iulie 1914 (Ciclul 34)  

156 Citire ocultă şi ascultare ocultă. Cum este obŃinută existarea în lumea ideilor? 11 conf., Dornach 3 – 7 
octombrie, 12 – 26 decembrie 1914, Basel 27 decembrie 1914  

157 Destine umane şi destine de popoare. 14 conf., Berlin 1 septembrie 1914 – 6 iulie 1915 (Ciclul 39 
«ConsideraŃiuni temporale»)  

157a Formarea destinului şi viaŃă după moarte. 7 conf., Berlin 16 noiembrie – 21 decembrie 1915 (Ciclul 
40)  

158 Legătura omului cu lumea elementală. Kalewala. Lumea ca rezultat al acŃiunii echilibrărilor. Olaf 
Ästeson. NaŃionalitatea rusă. 10 conf., dintre care o conferinŃă publică şi trei alocuŃiuni, Ńinute în diferite 
oraşe, 1912, 1913 şi 1914  

159 Taina morŃii . EsenŃa şi importanŃa Europei Centrale şi perioadele popoarelor europene. 15 conf. singu-
lare Ńinute în diferite oraşe, 31 ianuarie – 19 iunie 1915  

161 Căi ale cunoaşterii spirituale şi înnoirea concepŃiilor artistice asupra lumii . 13 conf., Dornach 9 ia-
nuarie – 2 mai 1915  

162 Probleme ale artei şi vieŃii, în lumina ştiin Ńei spirituale. 13 conf., Dornach 23 mai – 8 august 1915  

163 Întâmplare, necesitate şi predestinare. Cunoaştere imaginativă şi procese după moarte. 8 conf., 
Dornach 23 – 30 august şi 4 – 6 septembrie 1915  

164 Valoarea gândirii pentru o cunoaştere satisfăcătoare pentru om. Raportul antroposofiei faŃă de ştiin-
Ńele naturale. 11 conf., Dornach 20 august – 9 octombrie 1915  

165 Unirea spirituală a omenirii prin impulsul christic . 13 conf. Ńinute în diferite oraşe, 19 decembrie 
1915 – 16 ianuarie 1916  

166 Necesitate şi libertate în evenimentele cosmice ca şi în activitatea omenească. 5 conf., Berlin 25 – 8 
februarie 1916 (Ciclul 41)  

167 Actuale şi trecute în spiritul oamenilor. 12 conf., Berlin 13 februarie – 30 mai 1916 (Ciclul 42)  

168 Legătura dintre cei vii şi cei morŃi. 8 conf. Ńinute în diferite oraşe, 16 februarie – 3 decembrie 1916  

169 EsenŃa lumii şi egoitatea. 7 conf., Berlin 6 iunie – 18 iulie 1916 (Ciclul 43)  

170 Enigma omului. Culisele spirituale ale istoriei umane. (Istorie cosmică şi istorie umană – vol. I) 15 
conf., Dornach 29 iulie – 3 septembrie 1916 

171 Impulsuri l ăuntrice de dezvoltare ale omenirii. Goethe şi criza secolului al XIX-lea. (Istorie cosmi-
că şi istorie umană – vol. II) 16 conf., Dornach 16 septembrie – 30 octombrie 1916  

172 Karma profesiunii omului în legătur ă cu viaŃa lui Goethe. (Istorie cosmică şi istorie umană – vol. 
III)  10 conf., Dornach 4 – 27 noiembrie 1916  

173 ConsideraŃiuni istoric-actuale. Karma neadevărului – partea I . (Istorie cosmică şi istorie umană – 
vol. IV) 13 conf., Dornach 4 – 31 decembrie 1916 şi Basel 21 decembrie 1916  

174 ConsideraŃiuni istoric-actuale. Karma neadevărului – partea II . (Istorie cosmică şi istorie umană – 
vol. V) 12 conf., Dornach 1 – 30 ianuarie 1917  
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174a Europa Centrală între Răsărit şi Apus. (Istorie cosmică şi istorie umană – vol. VI) 12 conf., München 
13 septembrie, 3 decembrie 1914; 23 martie, 29 noiembrie 1915; 18, 20 martie 1916; 19, 20 mai 1917; 
14, 17 februarie, 2, 4 mai 1918  

174b Fundalul spiritual al primului r ăzboi mondial. (Istorie cosmică şi istorie umană – vol. VII) 16 conf., 
Stuttgart 30 septembrie 1914; 13, 14 februarie, 22 – 24 noiembrie 1915; 12, 15 martie 1916; 11, 13, 15 
mai 1917; 23, 24 februarie, 23, 26 aprilie 1918 şi 21 martie 1921  

175 Pietre de construcŃie pentru cunoaşterea Misteriului de pe Golgota. Metamorfoză cosmică şi uma-
nă. 17 conf., Berlin 6 februarie – 8 mai 1917 (Ciclurile 44 şi 45)  

176 Adevăruri ale dezvoltării omeneşti şi ale umanităŃii. Karma materialismului . 17 conf., Berlin 29 
mai – 25 septembrie 1917 (Ciclurile 46 şi 47)  

177 Fundalul spiritual al lumii exterioare. Pr ăbuşirea spiritelor întunericului . (FiinŃe spirituale şi acŃi-
unea lor – vol. I) 14 conf., Dornach 1917 

178 FiinŃe spirituale individuale şi acŃiunea lor în sufletul omului. (FiinŃe spirituale şi acŃiunea lor – vol. 
II)  9 conf., St. Gallen, Zürich şi Dornach 6 – 25 noiembrie 1917  

179 Necesitate istorică şi libertate. Influen Ńări ale destinului dinspre lumea morŃilor . (FiinŃe spirituale 
şi acŃiunea lor – vol. III) 8 conf., Dornach 2 – 22 decembrie 1917  

180 Adevăruri ale misteriilor şi impulsuri de Crăciun. Vechi mituri şi semnificaŃia lor . (FiinŃe spiritua-
le şi acŃiunea lor – vol. IV) 16 conf., Basel 23 decembrie 1917, Dornach 24 decembrie 1917 – 17 ianua-
rie 1918  

181 Moarte pământească şi viaŃă cosmică. Daruri antroposofice pentru viaŃă. NecesităŃi ale conştienŃei 
pentru prezent şi viitor . 21 conf., Berlin 22 ianuarie – 6 august 1918 (Ciclurile 48, 49, 50)  

182 Moartea ca metamorfoză a vieŃii . 7 conf. Ńinute în diferite oraşe, 29 noiembrie  1917 – 16 octombrie 
1918  

183 Ştiin Ńa devenirii omului. 9 conf., Dornach 17 august – 2 septembrie 1918  

184 Polaritatea duratei şi evoluŃiei vieŃii umane. Preistoria cosmică a umanităŃii. 15 conf., Dornach 6 sep-
tembrie – 13 octombrie 1918  

185 Simptomatologie istorică. 9 conf., Dornach 18 octombrie – 3 noiembrie 1918  

185a Temeiuri ale istoriei evoluŃiei, în vederea formării unei analize sociale. 8 conf., Dornach 9 – 24 no-
iembrie 1918 (Ciclul D)  

186 CerinŃa socială fundamentală a timpului nostru – Într-o contemporaneitate modificată. 12 conf., 
Dornach 29 noiembrie – 21 decembrie 1918 (Ciclurile 51 şi 52) şi Berna 12 decembrie 1918  

187 Cum poate omenirea să-l regăsească pe Christos? Tripla existenŃă aparentă a timpului nostru şi noua 
lumină christică. 8 conf., Basel 22 decembrie 1918, Dornach 24 – 31 decembrie 1918 şi 1 ianuarie 1919  

188 Goetheanismul, un impuls de metamorfozare şi un gând de înviere. Antropologie şi ştiinŃă socială. 
12 conf., Dornach 3 ianuarie – 2 februarie 1919  

189 Problema socială ca problemă de conştienŃă. (Fundamentul spiritual al problemei sociale, vol. I) 8 
conf., Dornach 15 februarie – 10 martie 1919  

190 Impulsuri ale trecutului şi viitorului în evolu Ńia socială. (Fundamentul spiritual al problemei sociale, 
vol. II) 12 conf., Dornach 21 martie – 14 aprilie 1919, dintre care 3 conferinŃe despre «Problema socială 
ca problemă sufletească»  

191 În Ńelegere socială dobândită din cunoaştere antroposofică. (Fundamentul spiritual al problemei so-
ciale, vol. III) 15 conf., Dornach 3 octombrie – 15 noiembrie 1919  

192 Tratarea antroposofică a problemelor sociale şi pedagogice. 17 conf., Stuttgart 21 aprilie – 28 sep-
tembrie 1919 (Ciclul 58A şi B, extindere la «Trei conferinŃe despre pedagogia populară»)  

193 Aspectul lăuntric al enigmei sociale. Trecut luciferic şi viitor ahrimanic. 10 conf., Zürich, Berna, 
Heidenheim şi Berlin 4 februarie – 4 noiembrie 1919  

194 Misiunea lui Mihael. Revelarea tainelor propriu-zise ale fiinŃei umane. 12 conf., Dornach 21 noiembrie 
– 15 decembrie 1919  

195 Ajun cosmic şi gânduri de Anul Nou. 5 conf., Stuttgart 21 – 31 decembrie 1919, 1 ianuarie 1920  

196 Transformări sociale şi spirituale în evoluŃia omenirii . 18 conf., Dornach 9 ianuarie – 22 februarie 
1920  
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197 ContradicŃii în evoluŃia omenirii . Vest şi Est – Materialism şi mistică – ŞtiinŃă şi credinŃă. 11 conf., 
Stuttgart 5 martie – 22 noiembrie 1920  

198 Factori terapeutici pentru organismul social. 17 conf., Dornach 20 martie – 18 iulie 1920, şi Berna 9 
iulie 1920  

199 Ştiin Ńa spirituală în calitate de cunoscătoare a impulsurilor fundamentale ale organizării sociale. 
17 conf. şi o alocuŃiune, Dornach 6 august – 11 septembrie, Berlin 17 şi 18 septembrie 1920  

200 Noua spiritualitate şi tr ăirea lui Christos în secolul XX. 7 conf., Dornach 17 – 31 octombrie 1920  

201 CorespondenŃa între Microcosmos şi Macrocosmos. Omul – o hieroglifă a Universului. (Omul în le-
găturile sale cu Cosmosul – vol. I) 16 conf., Dornach 9 aprilie – 16 mai 1920  

202 Puntea dintre spiritualitatea universală şi fizicul omului . Căutarea noii Isis, a divinei Sophia. (Omul 
în legăturile sale cu Cosmosul – vol. II) 16 conf., Dornach 26 noiembrie – 26 decembrie 1920, Berna 14 
decembrie 1920, Basel 23 decembrie 1920  

203 Responsabilitatea omului pentru evoluŃia lumii , prin legătura lui spirituală cu planeta Pământ şi lu-
mea stelară. (Omul în legăturile sale cu Cosmosul – vol. III) 18 conf., Stuttgart, Dornach,  Den Haag 1 
ianuarie – 1 aprilie 1921  

204 Perspectivele evoluŃiei omenirii . Impulsul materialist de cunoaştere şi sarcinile antroposofiei. (Omul în 
legăturile sale cu Cosmosul – vol. IV) 17 conf., Dornach 2 aprilie – 5 iunie  1921  

205 Devenire umană, suflet cosmic şi spirit cosmic – Partea întâi: Omul ca făptură sufletesc-trupească, în 
relaŃia sa cu lumea. (Omul în legăturile sale cu Cosmosul – vol. V) 13 conf., Stuttgart 16 iunie, Berna 28 
iunie, Dornach 24 iunie – 17 iulie 1921  

206 Devenire umană, suflet cosmic şi spirit cosmic – Partea a doua: Omul ca fiinŃă spirituală în devenire 
istorică. (Omul în legăturile sale cu Cosmosul – vol. VI) 11 conf., Dornach 22 iulie – 20 august 1921  

207 Antroposofia drept cosmosofie – Partea întâi: Trăsături caracteristice ale omului în domeniul teluric 
şi cosmic. (Omul în legăturile sale cu Cosmosul – vol. VII) 11 conf., Dornach 23 septembrie – 16 oc-
tombrie 1921  

208 Antroposofia drept cosmosofie – Partea a doua: Întruchiparea omului ca rezultat al acŃiunilor cosmi-
ce. (Omul în legăturile sale cu Cosmosul – vol. VIII) 11 conf., Dornach 21 octombrie – 13 noiembrie 
1921  

209 Impulsuri spirituale nordice şi central-europene. Sărbătoarea apariŃiei lui Christos. (Omul în legă-
turile sale cu Cosmosul – vol. IX) 11 conf., Kristiania (Oslo) 24 noiembrie – 4 decembrie 1921, Berlin 7 
decembrie 1921, Dornach 12 – 31 decembrie 1921, Basel 26 decembrie 1921  

210 Metode iniŃiatice vechi şi noi. 14 conf., Dornach 1 ianuarie – 19 martie 1922, Mannheim 19 ianuarie, 
Breslau 1 februarie 1922  

211 Misteriul Soarelui şi misteriul mor Ńii şi al învierii . Creştinism exoteric şi esoteric. 12 conf. Ńinute în 
diferite oraşe, 21 martie – 11 iunie 1922  

212 ViaŃa sufletească umană şi năzuinŃa spirituală în legătur ă cu evoluŃia cosmică şi pământească. 9 
conf., Dornach 29 aprilie – 17 iunie 1922  

213 Întreb ări omeneşti şi răspunsuri cosmice. 13 conf., Dornach 24 iunie – 22 iulie 1922  

214 Taina Trinit ăŃii . Omul şi relaŃia lui cu lumea spiritului în decursul timpurilor. 11 conf., Dornach 23 iu-
lie – 9 august 1922, Oxford 20, 22, 27 august 1922, Londra 30 august 1922  

215 Filosofia, cosmologia şi religia în antroposofie. 10 conf., Dornach  6 – 15 septembrie 1922, «Cursul 
francez» de la Goetheanum  

216 Impulsuri fundamentale ale devenirii istorice a omenirii . 8 conf., Dornach 16 septembrie – 1 octom-
brie 1922  

217 Puteri spirituale active la convieŃuirea dintre vechea şi noua generaŃie. Curs de pedagogie pentru 
tineret. 13 conf., Stuttgart 3 – 15 octombrie 1922  

217a Probleme de cunoaştere ale tineretului. AlocuŃiuni şi răspunsuri la întrebări, conferinŃe şi relatări între 
anii 1920 şi 1924 în completare la «Cursul de pedagogie pentru tineret» din 1922  

218 CorelaŃii spirituale în configurarea organismului uman. 16 conf. Ńinute în diferite oraşe, dintre care 4 
publice, 14 octombrie – 9 decembrie 1922  

219 RelaŃia lumii stelelor cu omul şi a omului cu lumea stelelor. Comuniunea spirituală a omenirii. 12 
conf., Dornach 26 noiembrie – 31 decembrie 1922  
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220 Cunoaşterea vie a naturii. Căderea intelectuală în păcat şi iertarea spiritual ă a păcatelor. 12 conf., 
Dornach 5 – 28 ianuarie 1923  

221 Ştiin Ńă pământească şi cunoaştere cerească. 9 conf., Dornach 2 – 18 februarie 1923  

222 Impulsionarea desfăşurării istoric-universale prin puteri spirituale . 7 conf., Dornach 11 – 23 martie 
1923  

223 Ciclul anual al Pământului şi cele patru mari sărbători. Antroposofia şi firea umană. 9 conf., 
Dornach 31 martie – 8 aprilie, Wien 27 septembrie – 1 octombrie 1923  

224 Sufletul uman şi legătura lui cu individualit ăŃi spiritual-divine. Interiorizarea s ărbătorilor anuale. 
11 conf. Ńinute în diferite oraşe, 6 aprilie – 11 iulie 1923  

225 Trei perspective ale antroposofiei. Fenomene culturale, gânduri materialiste şi impulsuri spirituale.  12 
conf., Dornach 5 mai – 23 septembrie 1923  

226 Făptura umană, destinul uman şi dezvoltarea lumii. 7 conf., Kristiania (Oslo) 16 – 21 mai 1923  

227 Cunoaştere iniŃiatică. EvoluŃia spirituală şi fizică a cosmosului şi a omenirii în trecut, prezent şi viitor, 
din punctul de vedere al antroposofiei. 13 conf., Penmaenmawr 19 – 31 august 1923  

228 Ştiin Ńa iniŃiatică şi cunoaşterea aştrilor . Omul în trecut, prezent şi viitor din punct de vedere al conşti-
entizării sale. 8 conf. Ńinute în diferite oraşe, 27 iulie – 16 septembrie 1923  

229 Cursul anului tr ăit în patru imaginaŃiuni cosmice. 6 conf., Dornach 5 – 13 octombrie şi Stuttgart 15 
octombrie 1923  

230 Omul ca armonie a cuvântului cosmic creator, plăsmuitor şi formator . 12 conf., Dornach 19 octom-
brie – 11 noiembrie 1923  

231 Omul suprasensibil, înŃeles antroposofic. 7 conf. dintre care 2 publice, Den Haag 13 – 18 noiembrie 
1923  

232 Configurări ale misteriilor . 14 conf., Dornach 23 noiembrie – 23 decembrie 1923  

233 Istoria Universului prin prisma antroposofică şi ca bază a cunoaşterii spiritului omenirii . 9 conf., 
Dornach 24 decembrie 1923 – 1 ianuarie 1924  

233a Lăcaşurile misteriilor Evului mediu . Rosicrucianismul şi principiul iniŃiatic modern. Sărbătoarea Paş-
telui, o etapă în istoria misteriilor omenirii. 10 conf., Dornach 4 – 13 ianuarie şi 19 – 22 aprilie 1924  

234 Antroposofie. Un rezumat după douăzeci şi unu de ani. Introducere în concepŃia antroposofică despre 
lume. 9 conf., Dornach 19 ianuarie – 10 februarie 1924  

235 ConsideraŃii esoterice asupra legăturilor karmice. Volumul I :12 conf., Dornach 16 februarie – 23 
martie 1924  

236 ConsideraŃii esoterice asupra legăturilor karmice. Volumul II : 17 conf., Dornach 6 aprilie – 29 iunie 
1924  

237 ConsideraŃii esoterice asupra legăturilor karmice. Volumul III . Legături karmice ale Mişcării 
antroposofice. 11 conf., Dornach 1 iulie – 8 august 1924  

238 ConsideraŃii esoterice asupra legăturilor karmice. Volumul IV . ViaŃa spirituală actuală în legătură cu 
Mişcarea antroposofică. 10 conf. şi o alocuŃiune, Dornach 5 – 28 septembrie 1924  

239 ConsideraŃii esoterice asupra legăturilor karmice. Volumul V . 16 conf., Praga 29 martie – 5 aprilie 
1924, Paris 23 – 25 mai 1924, Breslau 7 – 15 iunie 1924  

240 ConsideraŃii esoterice asupra legăturilor karmice. Volumul VI . 15 conf., Arnheim, Torquay, Londra, 
Berna, Zürich şi Stuttgart 25 ianuarie – 27 august 1924  

243 ConştienŃa iniŃiaŃilor . Căile adevărate şi cele false ale cercetării spirituale. 11 conf., Torquay (England) 
11 – 22 august 1924  

245 Îndrum ări pentru o educaŃie esoterică. Din conŃinuturile „Şcolii esoterice”.  
 
 

253 Probleme ale convieŃuirii în Societatea Antroposofică. Asupra crizei din Dornach din anul 1915. Dis-
cuŃii contradictorii asupra clarvederii lui Swedenborg, concepŃiilor psihanalitice ale lui Freud şi concep-
tului de iubire în raport cu mistica. 7 conf., Dornach 10 – 16 septembrie 1915 şi o documentaŃie cu două 
articole, Dornach 21 şi 22 august 1915  
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254 Mi şcarea ocultă în secolul al XIX-lea şi relaŃia ei cu cultura lumii. Amănunte importante din viaŃa 
spirituală exterioară, în jurul mijlocului secolului al XIX-lea. 13 conf., Dornach 10 octombrie – 7 no-
iembrie 1915  

257 Formarea comunităŃii antroposofice. 10 conf., Stuttgart 23 ianuarie – 8 februarie, Dornach 2 – 4 mar-
tie 1923  

258 Istoria şi condiŃiile de lucru ale Mişcării antroposofice în raport cu Societatea Antroposofică. Un 
stimulent pentru autoreflectare. 8 conf., Dornach 10 – 17 iunie 1923  

259 (Sarcinile civilizatorii ale antroposofiei şi ale SocietăŃii Antroposofice. Întemeierea SocietăŃilor pe Ńări, 
1923)  

260 Sesiunea de Crăciun cu prilejul înfiin Ńării SocietăŃii Antroposofice Generale 1923/24. Fundamente, 
conf., şi alocuŃiuni, dezbateri statutare, Dornach 23 decembrie 1923 – 1 ianuarie 1924  

260a Constituirea SocietăŃii Antroposofice Generale şi a UniversităŃii Libere pentru ştiin Ńa spiritului. 
Reconstruirea Goetheanumului. Articole, comunicări, conf., şi alocuŃiuni 1924/25  

261 Mor Ńii noştri . AlocuŃiuni, meditaŃii 1906-1924. Cu 2 conf., Kassel 9 şi 10 mai 1914  

262 Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: CorespondenŃa şi documente 1901-1925  

263 (Scrisori şi documente în legătură cu Societatea Antroposofică, 1902 – 1925)  

264 Asupra istoricului şi din conŃinuturile primei comunic ări ale Şcolii esoterice 1904 – 1914. Scrisori, 
documente, conferinŃe  

265 Asupra istoricului şi din conŃinutul secŃiunii cunoaşterii cultice a Şcolii esoterice 1904 – 1914. Scri-
sori, documente şi conf., din anii 1906 – 1914 ca şi despre noile începuturi ale muncii de cunoaştere cul-
tică în anii 1921 – 1924  
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III C ONFERINłE ŞI CURSURI ASUPRA UNOR DOMENII PARTICULARE ALE VIE łII  
 
 
 
ConferinŃe despre artă:  
 
 

271 Arta şi cunoaşterea artei. Fundamente ale unei noi estetici. Un autoreferat din 1888, 4 eseuri 1890 şi 
1898 şi 8 conferinŃe Ńinute în 1909, 1918, 1920 şi 1921 în diferite oraşe  

272 Explicarea ştiin Ńific-spiritual ă a „Faust”-ului lui Goethe – Volumul I: Faust, omul năzuitor . 14 
conf., Berlin 17 decembrie 1911, Dornach 4 aprilie 1915 – 11 septembrie 1916. Cu o conferinŃă publică, 
Straßburg 23 ianuarie 1910. Cuvânt înainte de Marie Steiner  

273 Explicarea ştiin Ńific-spiritual ă a „Faust”-ului lui Goethe – Volumul II: Problema f austică. Noaptea 
valpurgică romantică şi clasică. 12 conf., Dornach 30 septembrie 1916 – 19 ianuarie 1919, şi o conf., 
Praga 12 iunie 1918  

274 AlocuŃiuni despre jocurile de Crăciun din tradi Ńiile populare vechi. 18 alocuŃiuni 1915 – 1924, Ńinu-
te cu ocazia reprezentaŃiilor cu «Jocurile de Crăciun de la Oberufer», şi un eseu, 1922  

275 Arta în în Ńelepciunea misteriilor. 8 conf., Dornach 28 decembrie 1914 – 4 ianuarie 1915  

276 Artisticul în misiunea lui universală. Geniul limbii. Lumea strălucirii ce radiază revelându-se – 
Antroposofia şi arta. Antroposofia şi poezia. 8 conf., Kristiania (Oslo) 18, 20 mai, Dornach 27 mai – 9 
iunie 1923  

 
 
Euritmie:  
 

277 Euritmie. RevelaŃii ale vorbirii sufletului . O continuare a concepŃiei asupra metamorfozelor a lui 
Goethe, în domeniul mişcării umane. AlocuŃiuni la spectacolele de euritmie din anii 1918 – 1924, cu în-
semnările din carnetul de notiŃe şi Programul aferent  

277a Naşterea şi dezvoltarea euritmiei. Primul curs: Elementul dionisiac, Bottmingen 1912 – Al doilea 
curs: Elementul apolinic. InstrucŃiuni pentru configurarea sufletească a formelor mobile ale limbajului, 
Dornach 1915  

278 Euritmia drept cântec vizibil . Curs de euritmie a tonului. 8 conf. pentru euritmişti, Dornach 19 – 27 
februarie 1924, cu însemnările aferente din carnetul de notiŃe  

279 Euritmia drept vorbire vizibil ă. Curs de euritmia graiului. 15 conf. pentru euritmişti, Dornach 24 iunie 
– 12 iulie 1924, cu 2 conferinŃe anterioare, Dornach 4 august 1922 şi Penmaenmawr 26 august 1923  

 
 
Arta vorbirii şi arta dramatică:  
 

280 Rudolf Steiner / Marie Steiner von Sivers: Metoda şi esenŃa modelării vorbirii . Expuneri aforistice din 
cursurile despre tratarea artistică a vorbirii, eseuri, notiŃe la seminarii şi conf., 1919 – 1924  

281 Rudolf Steiner / Marie Steiner von Sivers: Arta recit ării şi declamării . 3 conferinŃe cu textele anexate, 
4 conferinŃe despre evenimentele din Dornach, Wien şi Stuttgart 1921 – 1922, cu exemple. Seminar al 
Mariei Steiner, ianuarie/februarie 1928 cu nenumărate exemple de exerciŃii şi 7 alocuŃiuni asupra eve-
nimentelor recitative dintre anii 1912 – 1915  

282 Rudolf Steiner / Marie Steiner von Sivers: Modelarea vorbirii şi arta dramatică. Curs dramatic. 19 
conf., Dornach 5 – 23 septembrie 1924. Un răspuns la întrebări despre arta dramatică, Dornach 10 apri-
lie 1921. 5 studii pregătitoare pentru începutul cursului, Dornach 2 – 4 septembrie 1924  
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Muzică:  
 

283 EsenŃa elementelor muzicale şi vieŃuirea sunetului în om. 8 conf., 3 răspunsuri la întrebări şi 2 Cuvin-
te de încheiere, 1906 şi 1920 – 1923, Ńinute în diferite oraşe, cu un catalog al textelor despre muzică în 
opera lui Rudolf Steiner  

 
Artele plastice şi arhitectură:  
 

284 Imagini ale sigiliilor şi coloanelor oculte. Congresul de la München din 1907 Ńinut la Rusalii şi conse-
cinŃele sale. Studii şi conf., din anii 1907, 1909, 1911. Cu contribuŃiile Mariei Steiner, Mathilde Scholl, 
Ludwig Kleeberg şi E.A.K. Stockmeyer, ca şi nenumărate copii după facsimile şi reproduceri  

286 Căi pentru elaborarea unui stil arhitectonic nou. «Şi construcŃia devine om». 8 conf., Berlin 12 de-
cembrie 1911, 5 februarie 1913, 23 ianuarie 1914, Dornach 7 iunie – 26 iulie 1914. Cu o introducere şi 
22 ilustraŃii  

287 Clădirea Goetheanumului ca dovadă a devenirii istorice şi a impulsului artistic de transformare. 5 
conf., Dornach 10 – 25 octombrie 1914 şi o convorbire cu sculptorii la motivele arhitravelor din primul 
Goetheanum, Dornach 12 octombrie 1914  

288 (Forme stilistice organice vii) ConferinŃe din anii 1916 – 1921  

289/90 (Ideea construirii Goetheanumului) (Programată anterior sub titlul: Hieroglifele construcŃiilor din 
Dornach) ConferinŃe cu proiecŃii de diapozitive din anii 1920/1921 (Text şi fotografii)  

291 Natura culorilor . 3 conf., Dornach 6 – 8 mai 1921, 9 conferinŃe disparate extrase din ciclurile de confe-
rinŃe Ńinute între anii 1914 – 1924  

291a Cunoaşterea culorilor. Exprimări orale şi în scris ale lui Rudolf Steiner asupra temei „Culori”, cu ne-
numărate facsimile şi notiŃe  

 
 
Istoria artei:  
 

292 Istoria artelor în calitatea lor de imagine a impulsurilor spirituale l ăuntrice. 13 conf. cu proiecŃii de 
diapozitive, Dornach 8 octombrie 1916 – 29 octombrie 1917  

 
 
 
ConferinŃe despre educaŃie 
 
 

293 Antropologia generală ca bază a pedagogiei (I). (Cunoaşterea omului şi arta educaŃiei) 14 conf., 
Stuttgart 21 august – 5 septembrie 1919  

294 Arta educaŃiei. Metodica şi didactica (II) . (Cunoaşterea omului şi arta educaŃiei) 14 conf., Stuttgart 
21 august – 5 septembrie 1919  

295 Arta educaŃiei. DiscuŃii de seminar şi conferinŃe asupra planului de învăŃământ (III) . (Cunoaşterea 
omului şi arta educaŃiei) 15 convorbiri de seminar, 3 planuri de conf., Stuttgart 21 august – 6 septembrie 
1919  

296 Problema edducaŃiei ca problemă socială. Fundalul spiritual, cultural-istoric şi social al pedagogiei 
din şcoala Waldorf. 6 conf., Dornach 9 – 17 august 1919  

297 (Şcoala Waldorf şi spiritul ei – ce puncte de vedere au stat la baza întemeierii Şcolii Waldorf) ConferinŃe 
în Stuttgart, Basel şi Dornach 1910/1920  

298 Rudolf Steiner în şcoala Waldorf. AlocuŃiuni şi conf. pentru copii, părinŃi şi profesori ai Şcolii 
Waldorf din Stuttgart, Stuttgart 1919 – 1924, cu un articol «Bazele pedagogice ale Şcolii Waldorf»  

299 Cercetări lingvistice antroposofice. Un impuls pentru educatori. 6 conf. pentru profesorii Şcolii Libere 
Waldorf, Stuttgart 26 decembrie 1919 – 3 ianuarie 1920  
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300 ConferinŃe Ńinute pentru profesorii Şcolii Libere Waldorf 1919 – 1924. Vol. I: Introduceri detaliate 
(E. Gabert) / ConferinŃe 1919 – 1921; Vol. II: ConferinŃe 1921 – 1923; Vol. III: ConferinŃe 1923 – 1924 
/ Regstru  

301 Înnoirea artei pedagogico-didactice prin ştiin Ńa spirituală. 14 conf. pentru profesori, la deschiderea 
şcolii, Basel 20 aprilie – 11 mai 1920  

302 Cunoaşterea omului şi planificarea predării . 8 conf. pentru profesorii Şcolii Libere Waldorf, Stuttgart 
12 – 19 iunie 1921 («Curs suplimentar» ale Cursurilor pedagogice de bază din anul 1919, din GA 293 – 
295) 

302a EducaŃie şi învăŃare din cunoaşterea omului. 9 conf. pentru profesorii Şcolii Libere Waldorf, Stuttgart 
1920, 1922 şi 1923  

303 Dezvoltarea sănătoasă a fiinŃelor omeneşti . O introducere în pedagogia şi didactica antroposofică. 16 
conf. şi 3 răspunsuri la întrebări, Dornach 23 decembrie 1921 – 7 ianuarie 1922 (Cursul de Crăciun pen-
tru profesori)  

304 Metode didactice şi educative pe bază antroposofică. 9 conf. publice Ńinute în diferite oraşe, 1921 şi 
1922  

304a Antropologie şi pedagogie antroposofică. 9 conf. publice Ńinute în diferite oraşe, 1923 şi 1924  

305 Puterile sufletesc-spirituale fundamentale ale artei educative. Valorile spirituale în educaŃie şi viaŃa 
socială. 13 conf., Oxford 16 – 29 august 1922, cu o conferinŃă separată şi două alocuŃiuni introductive la 
spectacolele de euritmie, cu un cuvânt de încheiere   

306 Practica pedagogică din punctul de vedere al antropologiei ştiin Ńific-spirituale . Educarea copilului 
şi a adolescentului. 8 conf., 3 răspunsuri la întrebări şi o alocuŃiune, Dornach 15 – 22 aprilie 1923  

307 ViaŃă spirituală şi educaŃie actuală. 14 conf., Ilkley/England 5 – 17 august 1923  

308 Metode didactice şi condiŃiile vitale ale educaŃiei. 5 conf., Stuttgart 8 – 11 aprilie 1924  

309 Pedagogia antroposofică şi premizele ei. 5 conf. publice, 3 convorbiri şi o alocuŃiune pentru o repre-
zentaŃie de euritmie pedagogică, Bern 13 – 17 aprilie 1924  

310 Valoarea pedagogică a cunoaşterii omului şi valoarea culturală a pedagogiei. 9 conf. publice, 
Arnheim/Holland 17 – 24 iulie 1924  

311 Arta educării pe baza cuprinderii cognitive a fiinŃei umane. 7 conf. şi răspuns la o întrebare, Torquay 
1924  

 
 
 
ConferinŃe despre medicină 
 
 

312 Ştiin Ńa spirituală şi medicina. 20 conf. pentru medici şi studenŃi la medicină, Dornach 21 martie – 9 
aprilie 1920 (Primul curs pentru medici)  

313 Puncte de vedere spiritual-ştiin Ńifice în legătur ă cu terapia. 9 conf. pentru medici şi studenŃi la medi-
cină, Dornach 11 – 18 aprilie 1921 (Al doilea curs pentru medici)  

314 IndicaŃii terapeutic-fiziologice pe baza ştiin Ńei spirituale. Despre terapie şi igienă. 12 conf., alocuŃi-
uni şi convorbiri cu medici Dornach, Stuttgart 1920, 1922 – 1924  

315 Euritmie terapeutică. 8 conf., Dornach 12 – 18 aprilie 1921, Stuttgart 22 octombrie 1922  

316 ConsideraŃii meditative şi indicaŃii în vederea aprofundării artei vindecării . Cursul de Crăciun pen-
tru medici: 8 conf., Dornach 2 – 9 ianuarie 1924. Cursul de Paşti pentru medici: 5 conf., Dornach 21 – 
25 aprilie 1924. Prima scrisoare deschisă, 11 martie 1924. Întrunirea de seară, Dornach 24 aprilie 1924  

317 Curs de pedagogie curativă. 12 conf. pentru pedagogi terapeuŃi şi medici, Dornach 25 iunie – 7 iulie 
1924. Cu 14 reproduceri color după desenele originale de pe tablă  

318 Curs de medicină pastorală. 11 conf. pentru preoŃi şi medici, Dornach 8 – 18 septembrie 1924, cu 24 
pagini de notiŃe în copii facsimile şi 8 reproduceri color după desenele de pe tablă  

319 Cunoaşterea antroposofică a omului şi medicina. 11 conf. publice Ńinute în diferite oraşe, 1923 şi 
1924  
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ConferinŃe despre ştiinŃele naturii 
 
 

320 Impulsuri ale ştiin Ńei spirituale pentru dezvoltarea fizicii I. Primul curs de ştiinŃe ale naturii: Lumină, 
culoare, sunet – masă, electricitate, magnetism. 10 conf., Stuttgart 23 decembrie 1919 – 3 ianuarie 1920  

321 Impulsuri ale ştiin Ńei spirituale pentru dezvoltarea fizicii II. Al doilea curs de ştiinŃe ale naturii: Căl-
dura la graniŃa dintre materialitatea pozitivă şi negativă. 14 conf., Stuttgart 1 – 14 martie 1920  

322 Limite ale cunoaşterii naturii . 8 conf. la prima Universitate antroposofică, Dornach 27 septembrie – 3 
octombrie 1920  

323 Raportul diferitelor domenii ale ştiin Ńelor naturii fa Ńă de astronomie. Al treilea curs de ştiinŃe ale 
naturii: Astronomia în raport cu omul şi antropologia. 18 conf., Stuttgart 1 – 18 ianuarie 1921  

324 Observarea naturii, matematică, experimente ştiin Ńifice şi rezultate cognitive din punct de vedere 
antroposofic. 8 conf. şi discuŃii în cadrul «UniversităŃii Libere antroposofice», Stuttgart 16 – 23 martie 
1921  

325 Ştiin Ńele naturii şi dezvoltarea universală a omenirii din antichitate până acum. 6 conf., Dornach 15 
şi 16 mai 1921, Stuttgart 21 – 24 mai 1921  

326 Momentul apariŃiei ştiin Ńelor naturii în istoria lumii şi evoluŃia ei de atunci încoace. 9 conf., 
Dornach 24 – 28 decembrie 1922 şi 1 – 6 ianuarie 1923, cu două răspunsuri la întrebări  

327 Bazele spiritual-ştiin Ńifice pentru prosperarea agriculturii . Curs de agricultură. 8 conf., o alocuŃiune 
şi răspunsuri la întrebări,  Koberwitz lângă Breslau 7 – 16 iunie 1924. Cu o conferinŃă, Dornach 20 iunie 
1924, şi o anexă cu însemnări pentru curs (47 pagini, facsimil)  

 
 
 
ConferinŃe despre viaŃa socială şi tripartiŃia organismului social 
 
 

328 Problema socială. 6 conf., Zürich 3 februarie – 8 martie 1919  

329 Eliberarea fiin Ńei umane ca fundament pentru o reorganizare socială. Gândire veche şi vrere socială 
nouă. 9 conf., cu discuŃii şi răspunsuri la întrebări, 11 martie – 10 noiembrie 1919 în Basel, Berna şi 
Winterthur  

330 Reformarea organismului social. 14 conf., atât publice cât şi pentru muncitorii de la fabrica de Ńigarete 
Waldorf-Astoria şi alte întreprinderi industriale, Stuttgart 22 aprilie – 30 iulie 1919  

331 Comitet de întreprindere şi socializare. Seri de discuŃii cu comitetul restrâns al muncitorilor de la ma-
rile întreprinderi din Stuttgart 1919  

332a Viitor social . 6 conf. cu răspunsuri la întrebări, Zürich 24 – 30 octombrie 1919  

333 Libertate de gândire şi for Ńe sociale. PretenŃiile sociale ale prezentului şi realizarea lor practică. 6 conf. 
publice, Ulm, Berlin şi Stuttgart 26 mai – 30 decembrie 1919  

334 De la statul unitar la organismul social tripartit. 11 conf. publice Ńinute în diferite oraşe elveŃiene, 5 
ianuarie – 6 mai 1920  

338 Cum acŃionăm pentru impulsul triparti Ńiei organismului social? 2 cursuri pentru oratori şi reprezen-
tanŃi activi ai dialogului pe tema tripartiŃiei, 12 conf. şi răspunsuri la întrebări, Stuttgart 1921, cu însem-
nările pentru curs (facsimil)  

339 Antroposofie, triparti Ńie socială şi artă oratorică. Curs orientativ pentru activitate publică, cu o privi-
re specială asupra ElveŃiei. 6 conf., Dornach 11 – 16 octombrie 1921  

340 Curs de economie naŃională. Sarcinile unei noi ştiinŃe economice. 14 conf. pentru studenŃii la Econo-
mie, Dornach 24 iulie – 6 august 1922  

341 Seminar de economie naŃională. Sarcinile unei noi ştiinŃe economice. 6  întruniri de seminar cu parti-
cipanŃii la «Cursul de economie naŃională», Dornach 31 iulie – 5 august 1922  
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ConferinŃe pentru lucrătorii de la Goetheanum 
 
 

347 Cunoaşterea fiinŃei umane după trup, suflet şi spirit. Despre stările primordiale ale Pământului . – 
Vol. I. 10 conf., Dornach 2 august – 30 septembrie 1922  

348 Despre sănătate şi boală. Fundamentele unei teorii spiritual-ştiinŃifice a simŃurilor. – Vol. II. 18 conf., 
Dornach 19 octombrie 1922 – 10 februarie 1923  

349 Despre viaŃa omului şi pământului. Despre esenŃa creştinismului . – Vol. III. 13 conf., Dornach 17 
februarie – 9 mai 1923  

350 Ritmuri în cosmos şi în fiin Ńa omului. Cum se poate ajunge la clarvederea lumii spiritului? – Vol. IV. 
16 conf., Dornach 30 mai – 22 septembrie 1923  

351 Omul şi lumea. AcŃiunea spiritelor în natură. Despre natura albinelor. – Vol. V. 15 conf., Dornach 8 
octombrie – 22 decembrie 1923  

352 ConsideraŃii ştiin Ńific-spirituale în legătur ă cu natura şi omul. – Vol. VI. 10 conf., Dornach 7 ianua-
rie – 27 februarie 1924  

353 Istoria omenirii şi concepŃiile despre lume ale popoarelor de cultură. – Vol. VII. 16 conf., Dornach 1 
martie – 25 iunie 1924  

354 Crearea lumii şi a omului. ViaŃă pământească şi acŃiune stelară. – Vol. VIII. 14 conf., Dornach 30 iunie 
– 24 septembrie 1924  

 
 
 
 

C. REPRODUCERI ŞI PUBLICA łII  
 
Reproduceri şi publicaŃii din moştenirea artistică.  
Reproduceri de grafică, schiŃe, pictură.  
 
 



 


