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Zazní-li slovo „pohádka", člověk hned pomyslí na dětské příběhy a obrázkové knížky. 
Pohádky jsou naivní, neoslovují intelekt, patří k výchově dětí. Tak je tomu nejpozději od 
doby, co bratři Grimmové uvedli do světa své „Pohádky pro děti a celou rodinu". Wilhelm 
Grimm je uspořádal a upravil speciálně pro děti, ovšem z dobrého důvodu: Jako vědecká 
práce, jak byly původně zamýšleny, se nesetkaly s dostatečným zájmem. 
      Proto je zajímavé, že výpovědi R. Steinera o pohádkách mají jen velmi málo společného s 
pedagogikou, ačkoli o jejich významu také pro děti byl veskrze přesvědčen. Slovo „také" je 
nutno zdůraznit. Bylo uvedeno, že Steinerův zájem o pohádku se nedostavil skrze 
pedagogiku, ale skrze Goethovu Pohádku a mytologii. 
       První výklady k pedagogice nalezneme ve stati „Výchova dítěte z hlediska duchovní 
vědy", jež vyšla roku 1907 v časopise Luzifer, založeném R. Steinerem. Časopisem usiloval o 
uvedení anthroposofie do životní praxe, tedy i do výchovy dětí. Z této stati jsou vyňaty 
následující pasáže: 
 
Na éterné tělo působíme obrazy, příklady, usměrňovanou fantazií. Zatímco dítěti do sedmi let 
musíme předkládat fyzický vzor, aby jej mohlo napodobovat, člověku vyvíjejícímu se od 
výměny zubů k pohlavní zralosti musí okolí předkládat všechno to, podle jehož vnitřního 
smyslu a hodnoty se může řídit. Smysluplnost působící skrze obraz a podobenství je právě v 
tomto období na místě. Éterné tělo rozvíjí svou sílu, když se usměrňovaná fantazie může řídit 
podle toho, co dokáže z živých či duchu zprostředkovaných obrazů a podobenství pochopit a 
přijmout za své vodítko. Na rostoucí éterné tělo nepůsobí správně abstraktní pojmy, ale 
názornost, ovšem názornost nikoli smyslová, nýbrž duchovní. 
        Před výměnou zubů mohou mít dítěti předkládaná vyprávění, pohádky apod. za cíl pouze 
potěšení, oživení, obveselení. Po tomto období dbáme u vyprávěné látky také na to, aby před 
duši mladého člověka vstupovaly obrazy života hodné následování. Nemůžeme také 
pominout skutečnost, že špatné návyky lze potírat příslušnými odpudivými obrazy. U 
takových špatných zvyků a sklonů napomíná ní obvykle příliš nepomáhá; necháme-li však na 
mladistvou fantazii působit živý obraz odpovídajícího špatného člověka a ukážeme-li, k čemu 
dotyčný sklon ve skutečnosti vede, můžeme velmi přispět k jeho vymýcení. Neustále je nutno 
trvat na tom, že na rozvíjející se éterné tělo působí nikoli abstraktní představy, nýbrž živoucí 
obrazy ve své duchovní názornosti. Musí to být ovšem prováděno s největší ohleduplností, 
aby se celá věc neobrátila ve svůj opak. U vyprávění záleží vše na způsobu, jakým se vypráví. 
Ústní vyprávění proto nemůže být jen tak nahrazeno například četbou. 
       Duchovní obrazy, také bychom mohli říci symbolické představy, přicházejí v době mezi 
výměnou zubů a pohlavní zralostí v úvahu ještě dalším způsobem: Je nezbytné, aby mladý 
člověk přijímal tajemství přírody a zákonitosti života pokud možno nikoli v rozumových 
věcných pojmech, nýbrž v symbolech. Podobenství duchovních souvislostí musí před duši 
předstupovat tak, aby zákonitost bytí byla v podobenstvích spíše tušena a pociťována, než 
rozumově chápána. Věta „Vše pomíjivé je příměrem pouhým“ se musí stát všeobsažným 
mottem výchovy v tomto životním období. Pro člověka je nesmírně důležité, aby přijal 
tajemství bytí nejprve v obrazech, než před jeho duši předstoupí ve formě přírodních zákonů 
apod. Lze si to znázornit následujícím příkladem. 
       Představme si, že chceme mladému člověku povědět o nesmrtelnosti duše, o jejím 
vystoupení z těla. Měli bychom to učinit například přirovnáním k vylétnutí motýla z kukly. 
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Podobně jako motýl opouští kuklu, tak také duše po smrti opouští svou tělesnou schránu.       
Žádný člověk nedovede v rozumových pojmech odpovídajícím způsobem uchopit skutečný 
stav věci, jestliže jej dříve nepřijal v podobném obraze. Takovýmto podobenstvím totiž 
nepromlouváme pouze k rozumu, ale také k citu, pocitu, k celé duši. Je-li mladému člověku, 
jenž tímto prošel, věc později předkládána rozumovými pojmy, pak k ní přistupuje v docela 
jiném rozpoložení. Pro člověka je dokonce doopravdy zlé, nemůže-li přistupovat k životním 
záhadám nejprve citem. A je proto nutné, aby vychovatelé měli pro všechny přírodní zákony a 
světová tajemství k dispozici odpovídající podobenství. 
       Na této věci lze mimořádně dobře vidět, jak musí duchovní věda oplodňovat praktický 
život. Jestliže si někdo utvoří podobenství na základě nějakých materialisticky rozumových 
představ a pak s nimi předstoupí před mladé lidi, zpravidla na ně neučiní velký dojem. 
Takový člověk si totiž musí svá podobenství se vší svou rozumovostí nejprve vykonstruovat. 
Podobenství, jimiž se člověk nechá takto předem ovládnout, pak na ty, kterým jsou 
sdělována, nepůsobí přesvědčivě. Pokud totiž k někomu hovoříme v obrazech, nepůsobí na 
něj pouze to, co říkáme či ukazujeme, ale od toho, kdo hovoří, k tomu, jemuž je sdělení 
určeno, plyne jemný duchovní proud. Pokud sám sdělující nechová ke svému podobenství 
vřelý důvěrný cit, neučiní na toho, na nějž se zaměřuje, žádný dojem. Aby člověk správně 
působil, musí sám ve svá podobenství věřit jako ve skutečnost. To je možné jedině tehdy, 
pokud smýšlí duchovně-vědecky a pokud jsou i sama jeho podobenství zrozena z duchovní 
vědy. S výše uvedeným přirovnáním duše vystupující z těla se skutečný duchovní badatel 
vůbec nemusí trápit, neboť je to pro něj skutečnost. Ve vylétnutí motýla z kukly je pro něj na 
nižším stupni přírodního bytí obsažen tentýž průběh, jaký se na vyšším stupni ve vyšším 
vzdělávání opakuje ve vystoupení duše z těla. On sám v to zcela pevně věří. A jeho víra plyne v 
tajuplném proudu od řečníka k posluchači a působí přesvědčivě. Bezprostřední život se pak 
přelévá tam a zpět z vychovatele na vychovávaného. A právě k tomuto životu je nutné, aby 
vychovatel plně čerpal z pramene duchovní vědy a aby jeho slova a vše, co z něj vychází, 
obsahovalo pocity, vřelost a citové zabarvení skrze ryzí duchovně-vědecké smýšlení. Tím se 
nad veškerou podstatou výchovy rozevírá nádherná perspektiva. Nechá-li se ona podstata 
oplodnit živým pramenem duchovní vědy, naplní se později sama životem plným 
porozumění. Ustane tápání, v této oblasti dosud zcela obvyklé. Veškeré umění výchovy, 
veškerá pedagogika je vyprahlá a mrtvá, nezískává-li neustále čerstvou mízu přiváděnou 
těmito kořeny. Duchovní věda obsahuje příhodná podobenství pro všechna tajemství světa, 
obrazy vzaté z podstaty věci, jež nejsou utvořeny člověkem, ale byly položeny při Stvoření 
samotnými vesmírnými silami. Duchovní věda proto musí být živoucím základem veškerého 
výchovného umění. 
 
Zásadní zde je myšlenka, jež náleží k základním ideám Steinerovy peda gogiky vůbec: že 
malé dítě nemá být poučováno v pojmech a rozumět světu se nejprve učí spíše v obrazec h a 
podobenstvích. Dítěti je přiměřená obrazná řeč; je vlastně jediná, jíž skutečně rozumí. 
O„pohádce" je zde řeč jen zcela mimochodem: má malému dítěti působit radost. 
        Obrazy nejsou tolik strnulé jako pojmy. Jsou pohyblivé a živé, fantazie s nimi může 
tvořivě nakládat. Tuto myšlenku R. Steiner znovu uchopil o několik let později při přednášce 
v Berlíně: 
 
Vyprávím-li pohádku tak, aby podnítila duchovní aktivitu dítěte, aby se neutvořily pojmy v 
konkrétních rysech, ale jejich rysy zůstaly po hyblivé, pak dítě pracuje stejně jako ten, kdo 
zkouší a skrze zkoušení hledá, jak přijít na to pravé. Dítě pracuje, aby zjistilo, jak se má jeho 
duch pohybovat, aby mohlo co nejlépe utvářet svou ústrojnost podle jejího vnitřního 
předurčení. A tak je tomu při hře. Hra se od činnosti vpravené do pevných forem odlišuje tím, 
že na určitém stupni lze při ní dělat to, co dělat chceme, že nemá hned od počátku ostré 
kontury v myšlení a v pohybech orgánů. Tím lze opět svobodnou řízenou cestou působit 
zpětně na duchovně-duševní ústrojnost člověka. Hra a právě charakterizovaná duchovně-
duševní činnost dítěte v prvních letech života pocházejí z hlubokého vědomí toho, čím jsou 
příroda a lidská existence ve skutečnosti. 
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K hovorům na téma pedagogiky se poté R. Steiner vrátil až po první světové válce, kdy ho 
požádali, aby byl nápomocen při zakládání školy, jež se později 7. září 1919 skutečně stala 
první„Svobodnou waldorfskou školou". 
       V srpnu předtím vedl pro budoucí učitele první učitelský kurz. Během něj podrobně 
rozvinul svou Všeobecnou nauku o člověku jako základu pe dagogiky (GA 293) 
doprovázenou praktičtějšími podněty (publikovány v GA 294) a řadou seminárních 
rozhovorů (GA 295). 
       Tehdy opět vyzdvihl obzvláštní důležitost vztahu, živého láskyplného pouta učitele ke 
svým žákům, o jehož vytvoření má učitel usilovat. Při tom musíme mít na paměti, že R. 
Steiner hovořil v době, kdy učitel, obávaná a respektovaná osoba, ještě běžné trůnil za 
katedrou vyzbrojen ukazovátkem. Steinerovy názory byly revoluční. V konvenční 
pedagogice nebylo vůbec cílem „zaujmout celého člověka". 
 
To je pravda, jíž si musí být učitel a vychovatel obzvlášť vědom. Musí hledět na to, že je 
zapotřebí zaujmout celého člověka. Proto uvažujte o vyprávění legend a pohádek z tohoto 
hlediska a mějte pro ně správné cítění, abyste pohádku dítěti vyprávěli z vašeho vlastního 
naladění; pak budete hovořit tak, že dítě procítí něco z vyprávěného v celém těle. 
Tím se budete ve skutečnosti obracet k jeho astrálnímu tělu. Z astrálního těla vyzařuje vzhůru 
do hlavy něco, co v ní má dítě pocítit. Člověk musí mít cit pro to, aby dokázal zaujmout celé 
dítě a že porozumění dítěte vyprávěné látce musí vzejít teprve z pocitů a afektů, jež v něm 
vyprávění vyvolá. Proto považujte za ideál, vyprávíte-li dítěti pohádku nebo legendu či s ním 
malujete nebo kreslíte, že nic nevysvětlujete, nepůsobíte na něj pojmy, ale ponecháte ho v 
plném zaujetí. Když od vás poté dítě odejde, teprve později pak věci samo od sebe porozumí. 
Pokoušejte se tedy vychovávat Já a astrální tělo dítěte zdola nahoru tak, že hlava a srdce 
budou teprve následovat. Pokoušejte se vyprávět tak, abyste vůbec neoslovovali hlavu a 
rozum, zato abyste - v určitých mezích - vyvolali v dítěti jisté tiché chvění, libost či nelibost, 
jež ho cele zaujmou a budou doznívat ještě poté, co dítě odejde, aby v něm mohly teprve 
později přejít v porozumění a zájem o věc. 
       Pokoušejte se působit skrze veškerý svůj vztah s dětmi. Nepokoušejte se vyvolávat zájem 
uměle tím, že budete stavět na senzacích, ale vytvořením vnitřního spojení s dětmi se jej 
pokuste nechat vzejít z vlastní bytosti dítěte. 
      Jak můžeme něco takového dokázat s celou třídou? S jedním dítětem to lze poměrně 
lehce. Je zapotřebí ho mít jen rád a věc, na níž se pracuje, s ním v lásce uskutečňovat; poté je 
zaujat celý člověk a nikoli jen jeho srdce a hlava. S celou třídou to není těžší, jsme-li sami věcí 
plně zaujati, nejsme-li sami angažováni pouze srdcem a hlavou. 
  
Ve zmíněných seminárních rozhovorech, v nichž byly probírány spíše praktické otázky, šlo 
také o vyprávění pohádek, jež má být pěstováno zejména v první třídě. Pro „vyprávěcí 
hodiny" by měl mít učitel k dispozici určitou zásobu pohádek, to je předpoklad. Jenže jak 
vyprávět? 
       R. Steiner zadal několika učitelům zvláštní úkoly k nácviku vyprávění spojeného s 
rozdílnými dětskými temperamenty, jež předtím podrobně vyložil: 
 
Požádal bych například slečnu A., slečnu D. a pana R., aby pojednali následující úkoly:      
Myslete si, že máte vyprávět jednu pohádku dvakrát po sobě, nevyprávět ji ale pokaždé stejně, 
použít odlišné věty atd. V prvním případě se obraťte spíše na sangvinické, v druhém na 
melancholické dítě tak, aby z ní obě něco získaly. 
 
Následujícího dne se konalo vyprávění: 
 
A. vypráví pohádku o Mariině dítěti nejprve pro melancholické a poté pro sangvinické děti. 
 
R. S.: Domnívám se, že se do budoucna budete muset zabývat tím, abyste věci podávala více 
artikulovaně. Obě dvě pojetí jste přednesla příliš stejně. Onen rozdíl musí být obsažen i v 
artikulaci. Přednesete-li tyto detaily o něco naléhavějším způsobem, u melancholických dětí 

 3



se neminete účinkem. U sangviniků bych obzvláště na začátku vyprávěl s více mezipauzami, 
aby bylo dítě nuceno stále znovu zapínat pozornost, kterou ztrácí. 
       Nyní bych se ale ještě rád zeptal: Jak byste toto vyprávění použila dále, pokud byste měla 
skutečně konkrétně vyučovat? Představte si, že byste stála před svou třídou, co byste udělala 
pak? - Poradil bych vám, poté co jste přednesla melancholickou verzi, nechat ji následně 
převyprávět nějakým sangvinickým dítětem a obráceně. 
  
D.: Ráda bych předeslala, že považuji za nápomocné posadit sangvinické dítě přímo před sebe 
a trvale ho držet v zorném úhlu, zatímco pro melancholické děti vytvořit co nejklidnější, 
nejpříjemnější rozpoložení. 
 
R. S.: Velmi dobrá připomínka. 
 
D. vypráví pohádku o Kočkodánkovi nejprve v pojetí pro sangvinické a poté pro 
melancholické dítě a poznamenává k tomu, že melancholické děti nerady poslouchají mnoho 
smutného. 
 
R. S.: Něco takového může člověk zohlednit. Ovšem ten kontrast byl dobrý. 
Nyní bych se domníval, že je zapotřebí přejít ještě ke způsobu, jak věc po nějaké době znovu 
pojmout. Příštího nebo přespříštího dne bych neurčoval dítě, jež má vyprávět, ale řekl bych 
(živě): Teď si to zapamatujte! Můžete si samy vybrat, co z toho si chcete zapamatovat a samy 
vyprávět! - Následujícího nebo dalšího dne bych děti nechal, ať se přihlásí. 
 
G. vypráví pohádku „Hora Simeli“ v obou pojetích. 
 
R. S.: Všichni máte přece cit pro to, jak takovouto věc provést různým způsobem, není-liž 
pravda. Skutečné má velký význam, aby si právě člověk, který chce působit jako učitel, odvykl 
zbytečně kritizovat; aby jako učitel rozvinul silný cit pro uvědomění, že v závěru vůbec nejde 
o to, aby se k něčemu, co je hotovo, ustavičně dodávalo něco lepšího. Jedna věc může být 
dobrá na mnoho způsobů. Proto bych stejně tak považoval za dobré, kdyby zde přednesené 
bylo posuzováno jako něco, co naprosto mohlo být provedeno tak, jak jsme to vyslechli. 
Chtěl bych k tomu ale dodat ještě něco: U všech tří vyprávění bylo možné si povšimnout, že 
první pojetí bylo vždy, i ohledně svého zacílení, lepší. Co jste, slečno A., ve své duši utvořila 
jako první, co jste cítila, že byste přednesla lépe? 
 
Je potvrzeno, ze u slečny A. byla v duši utvořena nejprve verze pro melancholický 
temperament, která také byla lepší. 
 
R. S.: Rád bych tedy doporučil: Vypracujte všichni tři ještě verzi pro flegmatické dítě. Má to 
velký význam pro styl formy. Ale prosím vás, pokuste se ji provizorně rozpracovat nejlépe 
ještě dnes, poté s ní jit spát a konečné pojetí dotvořit zítra. Existuje zkušenost, chce-li člověk 
vypracovat takovou věc, že nechá-li to po přípravě projít spánkem, obdrží to následně 
přetvořené z jiného ducha. Doneste nám v pondělí úpravu pro flegmatiky, kterou ale dříve, 
než zpracujete konečnou ver zi, předpřipravíte. To lze, neboť mezi tím bude neděle. 
 
Nácvik vyprávění pokračuje o dva dny později: A. vypráví pohádku o Mariině dítěti ve 
verzi pro flegmatické děti. 
 
R. S.: Bylo by důležité, abyste uvykla dobře artikulované mluvě a tím děti odnaučovala 
hovorové řeči. Paní dr. Steinerová to předvede. 
 
D. vypráví pohádku o Kočkodánkovi ve verzi pro flegmatické děti. 
 
R. S.: Jen bych poradil, pokoušejte se v takovémto případě využívat  
i vedlejší pomůcky vyprávění. Právě u flegmatického dítěte bych s vě 
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tou občas posečkal, ať děti hledí využít toho, že fantazie dále pracuje. Nabuďte jejich 
zvědavost na důležitých místech, aby myslely trochu napřed a představovaly si: Ta královská 
dcera - ta byla - velice krásná - ale - ne až tak - dobrá! - Takovéto využití účinkuje nejlépe 
právě na flegmatické děti. 
 
R. vypráví pohádku o Sezamu pro flegmatiky. 
R. S.: Využijte moment překvapení, čas na zvědavost. 
L. vypráví příběh o koni, oslu a velbloudu pro sangvinické děti. Které je vám milejší, kůň nebo 
osel? 
 
R. S.: Někteří melancholici budou mít raději osla. 
Co bych u těchto zvířecích popisů prosil, brát co možná největší ohled na to, že dítě vedeme k 
pozorování zvířat, takže by v nich mohl být obsažen skutečný příběh z přírody. 
 
M. vypráví pro sangviniky a melancholiky příběh o opici, jež uprchla do střešního trámoví. 
 
R. S.: Ano, to by na melancholika vzhledem k okolnostem udělalo velice dobrý dojem; ale i 
tady se domnívám, že lze ještě rozvést něco, co by podpořilo pozorování zvířete jako takové. 
Chtěl bych ještě poznamenat, že zohlednění temperamentu dítěte nemá zůstat bez 
pozornosti, nicméně první tři až pět týdnů lze s klidem využít k pozorování temperamentů 
žáků a poté je podle nich rozdělit do skupin, jak jsme to zde probrali. 
  
Rudolf Steiner od učitelů zjevně neočekával, že bude jejich vyprávění věrno textové 
předloze. To by bylo ze dne na den také požadováno docela mnoho. Způsob vyprávění 
včetně utváření vět se měl naopak řídit podle situace a povahy dětí. 
      Děti často vyžadují, aby člověk setrval u jednou zvoleného znění, vyprávěnou pohádku 
vícekrát opakoval a nevnášel do ní neustále něco nového; tak to také odpovídá stavu dětské 
mysli. Není to ovšem pokyn od R. Steinera. Dodával hlediska, nikoli pevná pravidla. 
Neexistují od něj ani pokyny, která pohádka je kterému věku přiměřená. R. Steiner mnohé 
přenechával zdravému lidskému rozumu a fantazii vychovatele. 
       Na jedné konferenci vyvstala otázka, která může být zajímavá i pro nás, neboť při 
vyprávění pohádek se neustále znovu vynořuje problém „krutosti". 
 
Je položen dotaz, zda lze vyprávět i pohádku, v níž se vyskytují krvavé scény. 
 
R. S.: Pokud by bylo záměrem pohádky, aby krev působila jako krev, pak by to nebylo 
umělecké. U pohádky může rozhodovat jedině to, zda je vkusná. Pak nemůže uškodit, jestliže 
se v ní vyskytuje i krev. Jedné matce jsem řekl, že kdyby se chtěla u vyprávění pohádek docela 
vyhnout řečem o krvi, zhýčká své děti natolik, že později při první kapce krve upadnou do 
mdlob. To je pro život škodlivé. Člověk nemá zneschopňovat děti pro život tím, že jim nastolí 
takové pravidlo. 
 
Tato odpověď ale dává pouze jedno jednostranné hledisko k položené otázce. Lze dodat, že 
„kruté" děje, jako například rozsekání chlapce, ze kterého je v „Pohádce o jalovcovém 
stromu" následně uvařena krvavá polévka, jsou správně uchopitelné jedině tehdy, pokud 
jim člověk rozumí obrazně, jako to beztak činí u mnoha samozřejmých rčení. Poznámku 
„cítím se rozervaně" pociťuje člověk také možná jako neradostnou, ale jistě ne jako obzvlášť 
krvežíznivou. Problém dnešního dospělého člověka tkví víceméně v tom, že naše 
intelektuální myšlenkové návyky takovou měrou překryly obrazné vědomí, že porozumění 
obraznému světu je pro mnohé již takřka nemožné. A tato neschopnost se v mnoha 
případech přenáší i na děti, jež dovedou obrazům rozumět od přírody zcela samozřejmě 
jako podobenstvím. 
A ještě jeden další dotaz, jenž byl R. Steinerovi položen: 
 
Dotaz: Jak je to s předkládáním pohádky dítěti? Když vyprávíme obraz například o kukle  
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a motýlovi, můžeme na něj sami věřit; ale vy- právíme-li příběhy například o velikonočním 
zajíčkovi nebo o Mikulášovi, na něž sami nevěříme a které děti přesto tolik obšťastňují, 
ubližuje to dítěti, nebo je to neškodné, zkrátka jako obraz? 
 
R. S.: Tady se jedná pouze o to, aby člověk přistupoval k těmto věcem správným způsobem. 
Existuje samozřejmě mnohé, co je nutné dítěti vyprávět jeho dětským způsobem, což je právě 
případ těchto záležitostí, jejichž obrazy jsou poněkud vzdáleny tomu, oč se v nich jedná. Ale já 
třeba vůbec nemohu říci, že bych nevěřil na velikonočního zajíčka! Takže se jedná pouze o to, 
najít si k takovéto víře cestu. Omluvte mě, že se tak otevřeně vyznávám, ale právě v této 
oblasti neznám nic, čemu bych například nemohl věřit, jestliže si k tomu najdu cestu. Jedná 
se o to, že kde záležitosti nejsou tak jednoduché jako u motýla, ale složitější, musí pak i člověk 
prodělat určitý složitější duševní proces, aby v sobě vytvořil takové duševní rozpoložení, jež to 
dítěti přiblíží správným, uvěřitelným způsobem. Má svůj smysl, jestliže v určitých oblastech 
Orientu žije legenda, že Buddha byl ve své smrti přenesen na Měsíc a odtud na nás shlíží v 
podobě zajíce. Tyto záležitosti, mající původ právě v hlubších legendách, neustále odkazují na 
to, že jejich základy spočívají v hlubokých přírodních tajemstvích. 
 
K těmto dotazům a odpovědím připojme nyní některé pasáže z učitelského kurzu konaného 
později vTorquay (Anglie), jež vcelku smysluplně navazují na otázku o velikonočním 
zajíčkovi. 
 
Dítě je nutno pojímat podle ducha, duše a těla, veskrze jako jednotu - to musí být neustále 
opakováno. 
      Aby to učitel dokázal, musí mít v duši umělecký cit, musí být umělecky založen; neboť z 
učitele na dítě působí nejen to, co vymyslí nebo co dovede převést v pojmy, ale mnohé životní 
veskrze „nepozorovatelné“ vlivy. Z učitele, vychovatele přechází na dítě velice mnoho 
nevědomě. Toho si učitel musí být vědom zejména tehdy, když vypráví dítěti produchovnělé 
příběhy, pohádky a legendy. V naší materialistické době lze často pozorovat, že učitel 
považuje to, co vypráví, za dětinské a sám v to nevěří. Zde naprosto správně nastupuje 
anthroposofie jako zprostředkovatelka pravdivého lidského poznání. V anthroposofii si 
uvědomujeme, že lze jednu záležitost vyjádřit nekonečně bohatším způsobem, pokud ji 
odějeme do obrazu, než když ji předneseme v abstraktních pojmech. Zdravě založené dítě má 
potřebu převést všechno do obrazu a obrazy také přijímat. 
       Dítě chce obraz, chce samo sebe pociťovat jako obraz. Proto je nutné brát v potaz, že 
učitel potřebuje fantazii, musí být umělcem. Pak přistupuje k dítěti s potřebnou živostí. A tato 
živost pak v nejlepším smyslu nepozorovaně působí na dítě. 
       Je tomu tak, že se skrze anthroposofii sami učíme legendám, pohádkám a pověstem 
znovu věřit, neboť v imaginaci vyjadřují vyšší pravdu. Vžíváme se do duševního pojetí pověstí, 
legend a pohádek. Díky tomu je pak řeč proudící na dítě prodchnutá naší vlastní vírou ve věc; 
to mezi vychovatele a dítě vnáší pravdu. Namísto toho proudí mezi vychovateli a dětmi často 
mnoho nepravdy. Nepravda začne panovat okamžitě, jakmile si učitel říká: „Dítě je hloupé, já 
jsem chytrý; dítě věří na pohádky, proto mu je musím vyprávět. Tak je to pro dítě správné.“ 
Tímto způsobem do vyprávění okamžitě vstupuje rozum. 
      Právě v období mezi výměnou zubů a pohlavní zralostí má dítě velmi jemný cit pro to, zda 
v učiteli panuje rozum, nebo fantazie. 
      Rozum působí na život dítěte pustošivým, vysušujícím způsobem, zatímco fantazie oživuje 
a podněcuje. 
 
Ve stejném čase, kdy se rozvíjela mladá Waldorfská škola, se R. Steiner zároveň intenzivně 
zabýval sociální otázkou. K sociálním problémům teh dejší doby patřilo i něco, co se od té 
doby stále znovu v proměnlivých formách vynořovalo a je dodnes aktuální: revoltující 
mládí, potřeba bořit u mladistvých i již u dětí. V této souvislosti R. Steiner opakuje nejen 
hledisko, že pojímat svět v obrazech je dítěti přiměřené, ale přidává k tomu ještě také 
karmický aspekt. Hovoří o bytí před zrozením a za zcela obzvláštní příznak naší doby 
označuje skutečnost, že si děti ze své doby před narozením přinášejí hlad po obrazech, který 
pokud není uspokojen, může se převrátit ve vzpouru a v potřebu ničit. 
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Střízlivost, prozaičnost je základním charakteristickým rysem nové doby. Existují dnes 
dokonce široké proudy bránící se tomu, aby se působením samotné výchovy to, co se chce 
vynořit z duše a uplatnit v astrálním těle, také uplatnilo. Existují suchopárové, kteří by 
výchovu pomocí pohádek, legend a všeho, co je proniknuto fantazií, nejraději vymýtili. 
V systému naší Waldorfské školy jsme dali do popředí právě požadavek, aby vyučování a 
výchova dětí navštěvujících obecnou školu vycházely z obrazného líčení, ze živého 
předkládání obrazů, z legend a pohádek. Ani to, co se děti mají nejprve dozvědět o bytostech 
a dějích ve zvířecí, rostlinné a minerální říši, nemá být sdělováno v suchém, střízlivém stylu, 
ale má být oděno v obrazy, legendy, pohádky. Neboť hluboko uvnitř dětské duše spočívají 
imaginace získané z duchovního světa. A ty se chtějí projevit. Chová-li se učitel či vychovatel k 
dítěti správně, přináší mu vstříc obrazy. A zatímco učitel staví před dětskou mysl obrazy, z ní 
tryskají obrazy či spíše síly obrazné představivosti, jež byly přijaty před zrozením nebo, 
řekněme, před početím. 
       Je-li to v dnešní době potlačováno, vychovává-li a vyučuje-li dnes suchopárný prozaik, 
pak dítěti již od raného dětství předkládá něco, co mu vůbec není vlastní: písmena. Dnešní 
písmena totiž nemají nic společného se starým obrazovým písmem, jsou dětem něčím od 
základu cizím, co by mělo být teprve z obrazu vyvozeno tak, jak se o to ve Waldorfské škole 
pokoušíme. Přinášíme dítěti neobrazné; dítě však má ve svém těle síly - hovořím-li nyní o 
těle, myslím tím přirozeně duši, protože říkáme také „astrální tělo“ - které jej roztrhají, pokud 
nebudou vynášeny v obrazných představách. A co je následkem? Tyto síly se neztratí; rozšíří 
se, ovládnou bytí a přece vstoupí do myšlení, pocitů a volních impulzů. A co z nich vzejde pro 
lidstvo? Rebelové, revolucionáři, nespokojení lidé, kteří nevědí, co chtějí, neboť chtějí něco, 
co nelze vědět; chtějí něco, co není slučitelné se žádným možným sociálním organismem, co 
si oni pouze představují. Co mělo proudit do jejich fantazie, nevstoupilo tam, ale do jejich 
sociálního štvaní. 
 
Tíhnul-li člověk dosud k tomu, nahlížet na pedagogicko-výchovné ideály R. Steinera jako na 
jakousi „měkkou pedagogiku", pak tyto výroky ukazují, vezme-li je člověk vážně, že na 
pěstování obraznosti prostřednictvím pohádek, pověstí a podobenství je závislé štěstí i 
neštěstí budoucího lidstva. 


